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Un cuvânt din 
partea Președintelui

Dragi prieteni,

Anul acesta, cum bine știți, a fost anul 
schimbărilor, iar orice schimbare este 
binevenită când lucrurile merg bine.
A fost un an școlar provocator, cu multe 
realizări și eforturi depuse din partea 
tuturor.

Am început pregătirile pentru inaugurarea gimnaziului, așteptăm cu nerăbdare sosirea 
noilor profesori din Marea Britanie și SUA, am trecut cu bine peste examenele și testările 
la care elevii noștri s-au prezentat excepțional, am obținut acreditarea națională și 
internațională, am înființat PTA (Asociația Părinților și a Profesorilor), asociație care pe 
zi ce trece devine din ce în ce mai activă în viața școlii și iată-ne în luna iunie, ajunși la 
sfârșitul anului școlar, pregătind cea de-a doua ediție a festivalului Talent Show și serbarea 
de sfârșit de an școlar. Acestea sunt doar câteva dintre evenimentele pe care mi-am dorit 
să le trec în revistă, ca o retrospectivă a anului școlar 2010 - 2011.

Sunt foarte fericită pentru că anul acesta nu mai este nevoie să organizăm ca în alți ani 
petrecerea de “La revedere” a elevilor claselor a IV-a. Vom merge mai departe împreună 
într-o nouă călătorie care sunt sigură că va fi un succes, așa cum fiecare vis în care crezi 
cu adevărat devine realitate.

Echipa noastră de profesori și întreg personalul OGIS vibrează de bucurie pentru succesul 
elevilor noștri care au obținut foarte multe premii și certificate de participare la diferite 
evenimente, concursuri și olimpiade. Toate realizările lor ne împlinesc profesional și ne 
motivează să fim alături de ei și să-i susținem în cariera lor de elevi. Suntem norocoși să 
fim înconjurați de acești copii minunați care ne fac în fiecare zi viața mai frumoasă. 

Pentru elevii și părinții care își vor petrece vara în București, OGIS a pregătit un program 
interesant, plin de surprize. Vă așteptăm să petreceți cu noi o vară plină de aventuri în 
cadrul programului Summer School “Călătorie în jurul lumii”!

Vă doresc tuturor un final de an școlar minunat și o vară cu mult soare!

Olga GUDYNN
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 Clasele vor fi dotate cu Smart Board. Laboratorul de informatică va avea o rețea de 20 de 
            calculatoare, iar între cele două clădiri se va amenaja un spațiu dedicat părinților. Din anul școlar 
            2011 - 2012, echipa profesorală va avea membri din Marea Britanie și SUA.

Au început 
amenajările pentru 
gimnaziu 

Despre Gimnaziu și planuri de viitor
Gimnaziul îşi propune să crească din interiorul său, astfel încât primii 
absolvenți ai clasei a IX-a îşi vor putea continua studiile în cadrul liceului. La 
absolvirea liceului, elevii vor avea posibilitatea continuării studiilor pentru un 
an şcolar şi obținerea unei calificări Pre U în Management, Business, Politics, 
Government. Absolvenții liceului vor avea posibilitatea continuării studiilor în 
România sau în Marea Britanie prin sistemul UCAS.

Înscrierea la Gimnaziul Olga Gudynn pentru elevii care vin din afara școlii 
presupune:
•examen la Limba Română, Matematică, Limba Engleză;
•probă orală la Limba Română şi Limba Engleză;
•probe aptitudinale pentru secțiunea Media Arts;
•prezentarea şi susținerea unui portofoliu personal în fața comisiei de 
examinare;
•recomandare din partea unui cadru didactic, media FB / 10 la purtare;
•întâlnire cu ambii părinți.

Pentru înscrieri vă rugăm să contactați secretariatul şcolii la numărul de 
telefon 0212674025 sau 0212674007.

În luna martie 2011, au început amenajările pentru 
deschiderea Gimnaziului Olga Gudynn. Cei mai fericiți 
au fost elevii care s-au bucurat că-și pot continua 
studiile alături de colegii lor.

Comunitatea noastră se dezvoltă pe zi ce trece, grație 
părinților care ne susțin în toate demersurile noastre 
și datorită elevilor noștri deosebiți pentru care nici un 
efort nu ni se pare prea mare.

Gimnaziul Olga Gudynn își deschide porțile în 
septembrie 2011 și se prevede a fi un centru de 
excelență.

CORP 
I

CORP 
II

Buckingham
clasele IV - IX

Big Ben
clasele I - III
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Acreditări
Naționale

În perioada 2 - 4 martie 2011, şcoala noastră a fost 
inspectată şi evaluată de către Comisia ARACIP 
(Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar).

Timp de trei zile, Comisia ARACIP a fost prezentă 
în şcoală noastră, asistând la activitățile şcolare şi 
extraşcolare ale elevilor.

Au participat la discuții cu părinții, au aflat părerile elevilor despre OGIS şi au analizat activitatea 
didactică a profesorilor noştri.

În urma evaluării, şcoala noastră a fost felicitată pentru întreaga activitate şi pentru performanțele 
elevilor OGIS.

La începutul lunii aprilie, am fost anunțați oficial că Şcoala Olga Gudynn a fost acreditată.

Mulțumim tuturor elevilor şi părinților pentru implicarea în procesul de obținere a acestei acreditări!

Director administrativ,
Amalia Bîjea

Noutăți

Acreditări 
Internaționale

Dragi elevi,

Dupa 9 luni de așteptare și evaluare instituțională am 
primit confirmarea că Școala noastră a fost acceptată 
în COBIS [Council of  British International Schools].
Suntem acum o școală COBIS alături de celelalte 
două școli de sorginte britanică din România.

COBIS este acreditarea supremă pe care o școală internațională o poate primi – recunoașterea    
curriculumului de către DfE [Departamentul Britanic pentru Educatie].

Cu toții merităm felicitări!

Anul 2010 a fost un an plin de succese pentru şcoala noastră, deoarece am primit cele mai multe 
acreditări şi recunoaşteri internaționale de până acum. Şcoala noastră a fost acceptată ca membru de 
către International Schools Association, mulțumită standardelor ridicate şi calității în învățământ. 

Astfel, suntem prima şcoală ISA din România şi cea de-a doua şcoală membră CEESA, Central and 
Eastern European Schools Association. Suntem Centru de Examinare ”Anglia Examinations”, ceea ce 
oferă elevilor noştri posibilitatea obținerii certificatelor internaționale de competență lingvistică.

În urma inspecției care a avut loc în luna octombrie a anului 2010, OGIS a fost acceptată în cea mai 
prestigioasă organizație de recunoaştere a şcolilor internaționale din Europa, European Council of  
International Schools (ECIS), cu sediul în Marea Britanie.

Olga Gudynn International School este şi membru afiliat al COBIS (Council of  British International 
Schools), intrând astfel în rândul şcolilor britanice din lumea întreagă; elevii noștri se bucură acum de 
același statut ca cel al elevilor din școlile britanice din întreaga lume.

Director,
Bogdan Lazăr

 
 

ANEXA 2 LA HOTRÂREA CONSILIULUI ARACIP NR. 2/22.03.2011  
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PROIECT 
INTERNAȚIONAL 
COMENIUS
“Let’s tell ourselves“ este un proiect 
educațional internațional de tip Comenius, 
realizat cu fonduri ale Uniunii Europene, în 
cadrul căruia participă alături de România, 
alte cinci țări: Anglia, Germania, Irlanda, 
Spania și Italia.

În cadrul acestui proiect, şcoala noastră a 
avut plăcerea să găzduiască prima întâlnire, 
ce a avut ca principal scop familiarizarea 
partenerilor noştri cu obiceiurile şi 
tradițiile româneşti, dar şi cu sistemul 
nostru educativ.

Pe parcursul activităților desfăşurate în şcoală, am beneficiat de sprijinul şi suportul reprezentanților 
ARACIP, dar şi ai Inspectoratului Şcolar şi am fost vizitați de cadre didactice de la Şcoala “Ion 
Creangă” şi de la Liceul “Ion Luca Caragiale”.

Elevii școlii noastre au avut plăcerea să conceapă începutul poveştii “Summer Story”, respectiv 
primul capitol al acestei “Hand Book Story”, realizat în ediție bilingvă, română – engleză ( felicitări 
elevilor clasei a IV-a Cherries!), iar mai apoi fiecare şcoală parteneră a continuat firul narațiunii,    
respectându-se atât personajele alese, cât şi desfăşurarea logică a evenimentelor.

Vizită în Italia - 20 mai 2011

Cu prilejul vizitelor, fiecare țară gazdă a prezentat activități 
educative şi artistice pentru a-i  familiariza pe ceilalți parteneri cu 
specificul şcolii respective.

S-au prezentat cu prilejul fiecărei vizite portofolii, proiecte 
extraşcolare, DVD-uri cu activități reprezentative din proiect, 
dar şi din activitățile şcolare obligatorii ale fiecărei şcoli.

Pentru ultima vizită care a avut loc în Italia, elevii noştri au 
pregătit sloganuri şi desene care demonstrează ce reprezintă 
pentru fiecare dintre noi proiectul internațional Comenius. 

La finalul proiectului, respectiv în luna iulie a acestui an, urmează 
să primim povestirea “Summer Story”, finalizată de partenerii 
din Spania (pe care o vom populariza în rândul elevilor) şi să 
realizăm un jurnal comun al proiectului, în care fiecare țară va 
prezenta toate activitățile desfăşurate pe parcursul proiectului, 
articole, desene, impresii, precum şi experiențe personale. 

Comenius pentru noi înseamnă: o frumoasă, interesantă şi 
fructuoasă experiență, înseamnă prietenie, formare continuă, 
metode şi practici noi de predare – evaluare sau, citându-i pe 
copiii noştri: “Comenius înseamnă un castel minunat în care 
locuim cu toții indiferent de religie, sex sau naționalitate – 
ŞCOALA”.

“Pentru mine ca profesor, acest proiect a fost 
un schimb de experiență care mi-a oferit 
recunoașterea faptului că școala noastră își merită 
locul printre cele mai bune școli din Europa și o 
ocazie de a întâlni oameni minunați și parteneri în 
educație“.

Viceprincipal,
Cătălina Ionescu

Noutăți
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SPORTUL ÎN ȘCOALA OLGA GUDYNN

În Școala Olga Gudynn, orele de educație fizică au 
un rol important. Elevii noştri au posibilitatea să îşi 
îmbunătățească abilitățile locomotorii, încrederea 
în forțele proprii şi dorința de a deveni mai buni în 
ceea ce fac. 

În şcoala noastră, elevii practică diverse sporturi, 
cum ar fi: baschet, fotbal, înot. Orele de Self  
Control se desfăşoară pe teren special. Echipa de 
fotbal a şcolii a participat la diferite meciuri amicale 
cu echipele altor şcoli. Sperăm să ne perfecționăm 
tehnicile de joc și să fim câștigători. Pauzele în 
curtea școlii sunt animate de joacă - elasticul, 
coarda, şarpele etc. 

Skipping rope a devenit un moment nelipsit din 
cadrul Assembly-ului, fiecare încercând să-şi 
arate măiestria prin realizarea de sărituri cât mai 
frumoase, interesante şi precise. 
În felul acesta, elevii şcolii noastre sunt învățați să ducă o viață cât mai sănătoasă şi activă din punct de 
vedere fizic.

Învățător, Mara Vasile

SPORTUL ÎN ȘCOALA OLGA GUDYNN

Cursurile de dans modern au foarte mare succes în rândul elevilor. 
Profesoara noastră de dans, Ștefania Jolobceastai, ne încântă de fiecare dată 
la spectacolele organizate de școală cu coregrafii deosebite. 

Începând cu 1 iulie, se vor organiza 
cursuri de înot în bazinul școlii. Sperăm 

să avem o vară cu mult soare, să ne 
perfecționăm tehnicile de înot.

Noutăți
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Evenimente părinți
PTA - Asociația Părinților și a Profesorilor

PTA este o organizație non-profit, non-politică şi nepărtinitoare 
care are ca unic scop crearea unei legături active între părinții şi 
profesorii şcolii, în vederea sprijinirii etosului, viziunii şi a filozofiei 
OGIS, prin participarea la organizarea de diferite evenimente, 
workshop-uri etc.

Scopul PTA:
- colaborare constructivă cu administrația şcolii, Consiliul Profesoral 
şi ceilalţi părinţi, cu scopul de a îmbunătăţi procesul educaţional;
- îmbunătățirea cooperării şi comunicării între toate părțile 
implicate;
- organizarea de acțiuni voluntare din partea părinților în beneficiul 
şcolii;
- dezvoltarea unei comunități deschise și primitoare.

În cadrul şedintei PTA din data de 5.05.2011, au fost stabilite 
anumite responsabilități ce le revin părinților și profesorilor:
- Cerasela Rogen - Events Coordinator; 
- Irina Manea - Parents’ and Teachers’ Cafe; 
- Nina Cosac şi Sorin Blaga -  Communication 
Coordinator(s) for Cheese, Wine Tasting Event. 

Orice părinte din cadrul Olga Gudynn International School 
se poate înscrie în PTA! Întâlnirile vor avea loc lunar, în 
prima zi de joi, la ora 16.30.

Învățător, Mirela Voicu

Parents – Teachers Barbeque

Vineri, 6 mai 2011, a avut loc primul Parents–Teachers  
Barbeque. Vremea a fost prielnică, evenimentul a 
început cu multă distracție şi voie bună. Părinții şi 
cadrele didactice au servit frigărui, cârnăciori delicioşi 
şi s-au răcorit cu un pahar de suc şi de vin.
Ne dorim ca acest eveniment să devină tradiție în 
Olga Gudynn International School.

Mulțumim tuturor părinților care au venit, iar pe cei 
care nu au putut ajunge îi aşteptăm cu plăcere data 
viitoare!

Easter Bazaar

În perioada 12 -13 aprilie, s-a desfăşurat una dintre cunoscutele acțiuni din cadrul Şcolii Olga 
Gudynn -“Workshop pentru elevi şi părinți”. Scopul acestei acțiuni a fost de a încondeia ouă şi de a 
confecționa decorațiuni pentru Paşte. Cei mici, îndrumați de către părinți și bunici, au realizat niște 
lucrări minunate. Produsele realizate au putut fi achiziționate în cadrul acțiunii Easter Bazaar.  

Mulțumim părinților pentru participarea la eveniment și pentru fondurile oferite 
în cadrul programului umanitar “Oamenii mici fac lucruri mari!“
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INTERVIU
din culisele spectacolului “Talent Show”

Rep: Ce părere aveți de prima ediție a evenimentului 
„Talent Show”, considerați că au fost atinse obiectivele 
propuse?

Mr. Lazăr: Bineînțeles, obiectivul principal, acela de a 
stimula copiii şi de a vedea ce talente sunt în şcoală, cu 
siguranță, a fost atins.

Mrs. Bîjea: Da, consider că au fost atinse, copiii s-au 
distrat foarte mult la acest eveniment şi acesta a fost 
principalul scop al evenimentului şi, de asemenea, au 
arătat şi celorlalți cât sunt de talentați.

Mrs. Zaharia: Da, obiectivele au fost atinse în totalitate, 
pentru că noi ne dorim, în primul rând, ca elevii noştrii să se simtă foarte bine şi, după cum s-a 
observat, acest lucru a fost în totalitate atins. Un al doilea obiectiv a fost acela de a descoperi 
noi talente, unele pe care le ştiam şi altele pe care le-am descoperit acum.

Rep: În ce stadiu se află pregătirile celei de-a doua ediții?

Mr. Lazar: În stadiu avansat, după cum cred că ştiți şi voi. Din data de 15 mai vor avea şi copiii 
posibilitatea să se înscrie la acest concurs. Va fi un eveniment, aşa cum v-ați învățat şi voi, de 
mare amploare, la care sperăm să avem participanți chiar mai mulți decât data trecută. Ediția    
a 2-a va fi organizată împreună cu membrii PTA și Student Council.

Mrs. Bîjea: Din 15 mai vor începe înscrierile, cei mici se pregatesc deja, iar de săptămana 
viitoare, cu siguranță va fi mult mai multă agitație pentru organizarea acestui eveniment.

Mrs. Zaharia: Cea de-a doua ediție nu va mai fi la fel de grea ca prima pentru că avem 
experiența de la prima ediție şi, cu siguranță, ne vom descurca foarte bine.

Rep: Ce probe noi vor fi disponibile concurenților la a doua ediție „Talent Show”?

Mrs. Bîjea: Vor fi mult mai structurate, însă mai multe detalii vom avea după data de 16 mai.
 
Mrs. Zaharia: Momentan, mergem pe aceleaşi probe, dar spre deosebire de prima ediție, nu 
vor mai fi acceptate melodii pe pozitiv, se vor accepta în concurs numai melodii pe negativ.

Dragi colegi, vă aşteptăm impresiile de la spectacol la redacție!

Reporter, Matei Manea

Pagină elevi

1 Iunie 2011

Decupează și trimite acest talon la redacția revistei pentru a te înscrie la tombola organizată
la sfârșitul lunii iunie. Premiile sunt: tricou, șapcă cu logo-ul “Talent Show”. Adresa redacției - Infolab, Școala Olga Gudynn

Decupează și trimite acest talon la redacția revistei pentru a te înscrie la tombola organizată la sfărsitul lunii
iunie. Premiile sunt: tricou, șapcă cu logo-ul “Talent Show”. Adresa redacției - Infolab, Școala Olga Gudynn.

Nume elev:
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În luna martie, Olga Gudynn International School a organizat 
prima ediție a concursului Talent Show. Acest concurs a fost 
organizat de elevi, pentru elevi. În deschiderea Show-ului, Alex 
Dediu (cl. a IV-a S) împreună cu tatăl său, dl. Romeo Dediu 
(chitaristul formației Holograf ), ne-au pregătit un moment 
muzical, lucru care ne-a demonstrat că talentul se moşteneşte şi merge mai departe.
În cadrul concursului au fost înscrişi 38 de concurenți care au participat la diferite secțiuni: 
- Dans modern
- Dans clasic 
- Canto
- Instrument
- Recitare
Această ediție s-a dovedit a avea un mare succes, fiind apreciată atât de elevi, cât şi de părinți.

Martie 2011Evenimente

Premiul I – dans clasic
Tabitha Budeanu

Premiul I – dans modern
Alexia Leca

Premiul I – poezie
David Cosac

Premiul special al juriului
Ben, Jasmine Berendel

Premiul de popularitate
Aria Agajani

Felicitări tuturor participanților și vă așteptăm la ediția a 2-a!

Premiul II – dans modern
Catalina Pantazi, Doria Negoescu

Premiul II – poezie
Eva Cosac

Premiul III – dans modern
Beatrice Busi, Erin David, Eva Cosac, 
Anne Wang, Vlad Bogdan Buftea

Premiul III – poezie
Alexia Micheli

Premiul II – dans clasic
Alexia Popa, Eva Popa, Anna 
Constantinescu

Premiul III – dans clasic
Sara Rusu

Premiul I – instrument
Alexandra Trandafir

Premiul II – instrument
Matei Manea

Premiul III – instrument
Anne Wang

Premiul III – canto
Alexia Ioan

Premiul II – canto
Matei Neacsa

Premiul I – canto
Adriana Simionescu

Juriul, format din Lucreția Băluță (reprezentant 
UNESCO), Lucia Şerban (consilier educativ), 

Paula Ionaşcu şi Elena Riedl (reprezentanți 
OGIS), Carmen Simionescu (absolvent OGIS), a 
avut o misiune foarte grea, pentru că toți elevii 

au fost foarte bine pregătiți.
Pentru a promova lucrările realizate în cadrul 
orelor de Arts & Crafts, elevii au scos spre 
vânzare mărțişoare,omizi haioase, felicitări, 

lucrări cu portretul mamei. Mărtişoarele au fost 
realizate din plastilină şi pictate manual. Elevii 

care nu au participat în cadrul concursului s-au 
dovedit a fi buni antreprenori. 

Învățător, Mara Vasile
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Creațiile noastre
Chiar dacă numele revistei noastre s-a schimbat, noi l-am îndrăgit pe Jelly, aşa încât vă pro-
punem să mai rămană alături de noi şi să-i aflați povestea …

Povestea lui

Bună, copii! Sunt Jelly şi voiam să fiu mascota revistei OGIS. Cu siguranță, v-ați întrebat în 
numărul anterior cine sunt. Ei bine, misterul este pe cale de a fi dezlegat. In acest număr veți 
avea ocazia să aflați cum am apărut eu pe lume. 
Să încep: eu nu sunt o gelatină obişnuită, aşa cum ați putea crede, ci una magică! Pot vorbi, pot 
dansa şi pot citi. Aceasta doar pentru că sunt făcută din praf  de stele, praf  de lună, nisip de pe 
Marte şi, cel mai important, buna dispoziție a elevilor OGIS. Acesta sunt eu! 
Dacă vreți să aflați întreaga mea poveste, citiți şi numărul viitor al revistei!
Vă spun “La revedere” pentru moment... Ciao!!!

 Ana-Maria Petrache, clasa a IV-a S

Cine ştie cum arată Jelly să ne aducă un desen sau o poză la redacție!

Şcoala

Şcoala mea este curată, 
Ordonată, aranjată,
Are multe bucurii,
Doar pentru copii.

Băncile sunt lună toate,
Profesoarele frumoase,
Copiii-s tare deştepți
Pot rezolva orice test.

Mâncarea este delicioasă,
Bucătăresele o fac.
Le mulțumesc din inimă, 
Pentru că ne servesc cu drag.

Ştiți de cine am vorbit?
Este şcoala Olga Gudynn.
S-o iubiți şi voi ca mine,
Pentru cât ne-a dăruit!

Dragoş Ile, clasa a II-a
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O zi din viața unui elev OGIS

Este ora 8:30.
Clopoțelul sună!
Trebuie să mergem în clase.
Încep orele!

Astăzi avem Limba română. Mrs. Voicu ne spune ce vom face azi. Deschidem manualul, citim textul, 
răspundem la întrebări. Deschidem caietele şi scriem cuvintele noi. Îmi amintesc cum era anul trecut 
la ora de limba română. Deschideam Abecedarul şi abia reuşeam să citim. Acum am învățat să citim şi 
să scriem. Şi… sună clopoțelul! E pauză! Ce bine, chiar trebuia să îi povestesc Annei ce s-a întâmplat 
în week-end! Şi nici nu apucăm să vorbim prea mult şi… trebuie să ne luăm cărțile de matematică din 
dulap…

Sună clopoțelul! Începe ora de matematică. Adunări, scăderi cu trecere peste ordin, compararea 
numerelor, exerciții şi probleme, Mate 2000… Suntem mari matematicieni! Dar… sună clopoțelul! 
Pauza trece din nou repede şi începe ora de Cunoaşterea mediului. Învățăm despre animale, păsari şi 
cum să protejăm mediul înconjurător.

Ultima oră este ora de Educație fizică. Mr. Raicea începe încălzirea. 
După încălzire, urmează tot felul de jocuri interesante. Mie îmi 
place Şarpele: un copil stă în mijloc, învârte o coardă şi ceilalți tre-
buie să sară peste ea. E amuzant la ora de sport! 

După atâta sport, chiar am avea nevoie de o gustare. Ce bine că 
este pauza în care primim gustarea! Azi avem mere şi portocale. 
Puțină energie pentru că încep orele de consolidare!

Urmează masa de prânz. Mâncăm repede, strângem masa şi ne 
pregătim pentru Assembly. Sunt aşa curioasă ce se va întampla azi 
la întâlnirea săptămânală a elevilor şi profesorilor OGIS. Am aflat 
că echipa Lancaster a câştigat săptămâna aceasta. Echipele Wind-
sor şi York sunt supărate. Mult noroc săptămâna viitoare!

Azi avem clubul de Cultură generală. Tema este Animals World. 
Am primit informații despre salamandră şi… surpriză! În clasă a 
apărut un acvariu cu o salamandră. E neagră, cu buline portocalii! 
Parcă şopârla Gecko de ora trecută era mai drăguță! 

Urmează clubul de germană. Învățăm cuvinte noi! E amuzant!
Ce repede a trecut ziua de azi! Îmi iau “La revedere” de la prietenii 
mei… îmi iau “La revedere” de la teacher… îmi iau “La revedere” 
de la veverițele OGIS…. 

Ne vedem mâine!!!!

Eva Popa, clasa a II-a

Pagină elevi

20



Martie 2011

VERIFICAȚI-VĂ CUNOŞTINȚELE DE  
ENGLEZĂ!

Who/Which/Where

Complete each of  the sentences with who, which or where. 

1. We know a girl   speaks Italian. 

2. My brother lives in a small town   there is only one library. 

3. My sister lives in a big city   has several libraries. 

4. The people   work at the supermarket are very nice. 

5. The restaurant needs a waiter   has a lot of  experience. 

6. Paul is a student at a school   has some Canadian teachers.

7. Susan is a teacher at a school   many of  the students are 
from Portugal. 

8. Here is a picture of  the fire   destroyed all their 
things. 

9. The restaurant   she works is very expensive. 

10. She is visiting someone   was once a professional 
dancer.

Matei Manea, clasa a II-a

PROBLEMĂ  DE  MATEMATICĂ

 Completează fiecare „Pătrat Magic” cu numerele naturale de la 1 la 9, astfel încât, pe 
verticală, pe orizontală şi pe diagonală, suma numerelor să fie 15.

Rezolvarea în numărul următor.

Matei Manea, clasa a II-a

Pagină elevi
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REBUS 
 
          

         
   VERTICAL:          
          
1. Anotimp          
          
  ORIZONTAL:          
          
1. Sărbătoare de primăvară        
2. Îl primim de 1 Martie       
3. Luna lui Florar!        
4. Îşi serbează ziua de 8 Martie       
5. A 2-a lună de primãvară        
6. Vine după primăvară        
7. Floare de primăvară        
8. A înviat de Paşte         
9. Se măreşte primăvara!

Maia Manta, clasa a II-a 

9 Mai - semnificații

9 Mai este o zi simbolică pentru poporul român, momentul 
în care românii au avut tăria să lupte împotriva otomanilor. 
A fost ziua când, pentru prima dată, un ministru român a 
avut curajul să spună oficial: „Suntem independenți, suntem 
o națiune de sine stătătoare!" Aşa a început epopeea 
Independenței României, pe care şi-a câştigat-o pe frontul 
de la sud de Dunare, unde şi-au lăsat viața mii de ofițeri şi 
dorobanți. A doua zi, pe 10 Mai 1877, Principele Carol I a 
semnat Declarația de Independență, decretând mobilizarea şi 
începutul primului război din istoria modernă a statului român. 
Data de 9 Mai a fost aleasă ca Zi a Europei de Consiliul 
European de la Milano, din 1985, apreciindu-se că punctul 
de pornire al construcției Europei Unite a fost declarația prin care, la 9 mai 1950, Robert Schuman, 
ministrul de externe al Franței, a propus Germaniei, dar şi altor state europene, să pună „bazele 
concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii".
Anul acesta, Ziua Europei a fost aniversată sub genericul „Ziua Europei este şi ziua ta" şi a cuprins 
o largă paletă de manifestări, având ca scop apropierea cetățeanului de valorile esențiale ale Uniunii 
Europene. 

Cu ocazia Zilei Europei din 2006, în parcul Herăstrău din capitală, a fost inaugurat Monumentul 
părinților fondatori ai Uniunii Europene, constând în douăsprezece statui din bronz, reprezentându-i 
pe cei care au pus bazele comunității europene.

Elevii școlii noastre au sărbătorit Ziua Europei printr-o activitate susținută la Assembly. S-au 
confecționat steagurile țărilor din UE.

Profesor de istorie,
Raluca Popa

Pagină elevi
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JOC “RUSH HOUR”

“Rush Hour” este un joc recomandat atât copiilor peste 8 ani, cât şi adulților.
Acest joc dezvoltă atenția, concentrarea şi logica.

 

Jocul conține:
-o tablă de joc;
-forme de maşinuţe şi camioane divers colorate;
-cartonaşe de joc, pe 4 niveluri de dificultate: începător, mediu, avansat şi expert.

Fiecare cartonaş conține o schemă de aranjare a maşinilor şi a camioanelor pe tabla de joc.
Tabla de joc are o singură ieşire.
Prin mişcări sus - jos, stânga - dreapta, trebuie să scoți maşinuța roşie din parcare.
Nu ai voie să ridici sau să scoți piesele de pe tabla de joc.

Vă recomand să începeți cu cartonaşe pentru nivelul începător.

Şoferi, porniți motoarele!

Material realizat de Luca Andrei

2011,  Anul 
Internațional al 
Pădurilor
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite (ONU) a declarat anul 2011 ca 
An Internațional al Pădurilor, pentru a 
impulsiona eforturile de promovare a 
gestionării durabile, conservării şi dezvoltării 
pădurilor la nivel mondial.
Titulatura va fi folosită pentru a atrage 
atenția asupra modalităților în care poate fi 
îmbunătățită starea de sănătate a zonelor 
împădurite care acoperă 31% din suprafața 
uscată a Planetei, potrivit unui studiu realizat 
de o organizație de protecție a mediului care 
a avut inițiativa evenimentului.

În 2011, Statele Unite – în parteneriat cu 
alte organizaţii – vor găzdui / coordona 
multe activități pentru a sărbători Anul 
Internațional al Pădurilor.
Anul Pădurilor a debutat oficial la 24 ianuarie, 
cu un forum pe această temă organizat 
de ONU la New York, SUA. “Protecția 
pădurilor ar putea ajuta umanitatea să-şi 
realizeze câteva dintre cele mai ambițioase 
planuri: reducerea sărăciei, stoparea încălzirii 
climatice şi dezvoltarea durabilă”, se arată 
într-un document al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), o rețea globală de 
mediu susținută de grupuri guvernamentale şi private.
„Aerul pe care-l respirăm, mâncarea, apa şi medicamentele de care avem nevoie pentru a 
supraviețui, diversitatea vieții pe Pământ, clima care ne influențează prezentul şi viitorul - toate 
depind de păduri", a declarat directorul general al IUCN, Julia Marton-Lefèvre.
„2011 trebuie să fie anul în care lumea să admită importanța sănătății pădurilor pentru viața noastră 
pe Pământ - pentru oameni şi pentru biodiversitate".
Pădurile găzduiesc 80% din varietatea de gene, specii şi ecosisteme care constituie viața pe Terra şi 
oferă mijloace de trai pentru 1,6 miliarde de oameni, aproape un sfert din omenire, potrivit datelor 
IUCN.
“Anul Internațional al Pădurilor prevede o platformă excelentă pentru a creşte gradul de 
conştientizare a conexiunilor dintre păduri sănătoase, ecositem, oameni şi economii”, a declarat şeful 
US Forest Service, Tom Tidwell.
Pădurea are un rol vital pentru viața noastră de zi cu zi, ne asigură aerul pe care-l respirăm, mâncarea, 
apa şi chiar medicamentele de care avem nevoie, sprijină diversitatea biologică, reține dioxidul de 
carbon, având un rol esențial în modificarea climei.

Profesor, Raluca Popa

Pagină elevi
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CUM SĂ NE PURTĂM LA RESTAURANT?

Tuturor ni s-a întâmplat măcar o dată sau, mai mult ca sigur, ni se va întampla ca, invitați fiind la o 
masă la restaurant, să nu ştim cum să ne comportăm sau ce spune eticheta că ar trebui să facem într-
o anumită situație. 

Încă din cele mai vechi timpuri, masa s-a desfăşurat după un anumit ritual. Deşi era diferit de la țară la 
țară, acesta a impus acele reguli care constituie astăzi criterii importante în aprecierea unei persoane 
bine crescute.

În momentul în care te afli într-un restaurant, tu eşti centrul atenției: de la intrarea pe uşă până la 
ieşire. Chelnerul te salută politicos, te conduce la masă, îți întinde elegant meniul şi este gata să îți 
ofere ajutor în alegerea mâncării sau băuturii. Aşadar, aparent, tu nu ai decât sarcina de a te relaxa. 
Cu toate acestea, există câteva reguli care trebuie respectate pe parcursul ieşirii noastre la restau-
rant. Nu este plăcut să afli că trebuie să te reții de la a face anumite gesturi, chiar şi în locul unde ai 
venit să te relaxezi, însă dacă ai răbdare, cu timpul, vei reuşi să ți le însuşeşti pe toate, evitând să faci 
gafe în fața prietenilor sau în fața familiei.
                         
Deşi se spune că fetele trebuie să intre primele într-o încăpere, la intrarea într-un restaurant, băiatul 
este cel care intră primul, ferind-o, astfel, de privirile celor care vor întoarce involuntar privirea spre 
uşă. 

Tot băiatul are obligația de a-şi conduce partenera până la masa pe care (de preferat) a rezervat-o 
înainte.

Pe scaun ne aşezăm întotdeana de la stânga la dreapta, iar primul gest pe care îl facem odată aşezati 
la masă este acela de a ne pune şervetul pe genunchi, fără a-l desfăşura în totalitate. Este absolut in-
terzis să-l înnodăm în jurul gâtului sau să-l fixam în decolteu sau în gulerul cămăşii. Dacă pe parcursul 
mesei mergem la baie, vom lăsa şervetul pe scaun. La finalul mesei, acesta va fi pus în stânga farfuriei, 
fără a-l împături ca la început. Dacă adoptăm o poziție corectă la masă, nu este nevoie să întindem 
şervetul pe genunchi. 

Regulile generale ale unei ținute corecte sunt valabile şi la masă. Stăm drept, dar nu înțepeniți. Nu 
punem picioarele nici sub scaun, dar nici prea departe în față, pentru a nu incomoda vecinii. Nu ne 
agățăm de scaun. Poziția mâinilor are o mare importanță la masă. În nici un caz brațele şi mai ales 
coatele nu trebuie să stea pe masă. Nu ținem cu mâinile farfuria din care mâncăm.

Poziția corectă, de repaus, este cea cu brațele lipite de corp şi cu încheieturile mâinilor sprijinite de 
marginea mesei. Această ținută se schimbă când mâncăm, păstrându-ne însă coatele lipite de trunchi. 
Nu trebuie să mâncăm niciodată grăbit sau nervos. Să nu bem şi să nu vorbim cu gura plină. Este o 
regulă care ar trebui să fie destul de cunoscută şi n-am reveni asupra ei dacă n-ar fi încălcată zilnic. 
Oamenii care încearcă să mănânce şi să povestească în acelaşi timp fac o impresie dezagreabilă. Tre-
buie să fim atenți ca buzele să fie mereu închise în timpul mestecatului.

La masă trebuie evitate orice zgomote: plescăitul, sorbitul, ciocnitul tacâmurilor de veselă, oftaturile 
etc. Îndepărtarea resturilor rămase între dinți nu se face la masă, în prezența tuturor. Retrăgeți-vă la 
baie! 

După ce ați hotărât fiecare ce urmează să comandați, nu uitați să închideți meniurile şi să le aşezați pe 
masă, în acest mod, chelnerul va şti că sunteți gata să comandați. Cu ceva timp în urmă, manualele 
spuneau că doar barbatul este cel care trebuie să vorbească cu ospatarul, dar în zilele noastre este în 
regulă, dacă eşti femeie, să comanzi pentru tine. Bineînțeles, doamnele sunt primele care comandă!!!

Daca mâncăm supă, lingura se mişcă dinspre noi înspre centrul farfuriei. La sfârşit nu trebuie uitată 
în farfurie, ci pusă în dreapta, pe farfuria ce serveşte drept suport. După ce am terminat şi celelalte 
feluri de mâncare, aşezăm tacâmurile paralel, unul lângă altul.

O alta regulă care trebuie respectată este aceea de a ne uita peste pahar atunci când bem şi nu în 
pahar. Denotă bună creştere şi faptul de a lua pâine din coş cu ajutorul mâinii, nu cu furculița. De 
asemenea, pâinea se rupe tot cu mâna.

Este interzis gestul urât de a te întinde peste masă pentru a lua ceva. E mult mai elegant să rogi pe 
cineva să-ți păstreze acel lucru (de la stânga spre dreapta).

Restaurantul este un loc plăcut, unde o atmosferă frumoasă poate fi creată cu uşurință, iar dacă 
ne comportăm elegant, putem  evita multe gafe care ar putea să ne strice buna dispoziție şi să ne 
şifoneze imaginea în fața celorlalți. Cu timpul, dacă exersați, nu veți mai putea face rabat de la aceste 
reguli de bune maniere!!!

Distracție plăcută!

Material realizat de Matei Manea

Pagină elevi
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Concurs
Trimite desenul tău la redacția școlii. Cel mai reușit desen va fi premiat și publicat în următorul număr al 
revistei.

Pagină elevi

Știați că?
Dintre toate reptilele, 
cameleonul are o calitate unică: 
își mișcă fiecare ochi independent 
unul de celălalt și astfel obține 
două imagini diferite în același 
timp.

Limba este lungă de până la 
30cm, de două ori mai mare 
decât corpul, iar capătul limbii 
este foarte lipicios pentru a 
prinde ușor insectele.

Trăsătura care l-a făcut atât de 
celebru este schimbarea culorii 
în diferite varietăți: maro, verde, 
albastru, galben, roșu, negru 
și chiar alb. Această capacitate 
reprezintă un sistem de 
comunicare, exprimând diferite 
atitudini, precum și dorința de a 
se împerechea. 

Pielea își schimbă culoarea ca 
reacție la lumină, temperatură 
sau în funcție de dispoziția 
animalului.

Profesor Club de Cultură 
generală,

Olga Gudynn
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VOTEAZĂ POZA PREFERATĂ!
Pagină elevi

POZA 1

POZA 2
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POZA 9

POZA 10
POZA 22

POZA 11
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POZA 18
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POZA 21

Trimite la redacția revistei mesaj cu poza ta preferată. Cea mai votată poză va fi publicată în numărul 
următor. Adresa de mail a redacției este: creatie@scoalaolgagudynn.ro
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Festivalul de teatru

Şcoala noastră a fost invitată şi anul acesta să participe 
alături de alte şcoli din Bucureşti şi județul Ilfov, la Proiectul 
educațional “Festivalul de teatru Puck”.

Piesa impusă a fost “Capra cu trei iezi”, după povestea lui 
Ion Creangă şi a fost interpretată de elevii Clubului de teatru 
(clasele a III-a şi a IV-a) coordonați de Mrs. Ionescu Ecaterina, 
iar piesa la alegere a fost “Prostia omenească”, interpretată de 
elevii mici ai Clubului de teatru (clasele I şi a II-a), coordonați 
de Mrs. Anca Podaru. 

Premiile câştigate anul acesta sunt: 
•Premiul special pentru cea mai bună piesă din  concurs:
“Prostia omenească”;

•Premiul special pentru cea mai bună scenografie a piesei 
“Prostia omenească”;

•Premiul pentru cel mai bun interpret al unui rol principal 
masculin: Andrei Opriţescu - clasa I, “Ţăranul”;

•Premiul pentru cel mai bun interpret al unui rol secundar 
masculin: Ştefan Peia – clasa I, “Omul cu nucile”;

•Premiul pentru cel mai bun interpret al unui rol secundar 
feminin: Alexia Leca – clasa a II-a, “Omul cu vaca”. 

Învățător, Cătălina Ionescu

Educație prin artă
Cu ocazia sărbătorilor Pascale, Şcoala Internațională Olga 
Gudynn a organizat concursul „Educație prin artă”. Concursul 
a fost întâmpinat cu mult interes de către elevii şcolii, dar şi 
de cei mici de la grupele pregătitoare. Motoul acestui concurs 
a fost „Arta este o poartă către sufletul omului” . Secțiunile 
concursului au fost: încondeiere ou de Paste si felicitare cu ocazia 
sărbătorilor Pascale.
Tehnica de lucru pentru realizarea creațiilor artistice a fost 
la alegere, talentul şi imaginația concurenților fiind cele mai 
importante instrumente de lucru.
La secțiunea felicitări şi încondeiere ou – preşcolari, câştigătoarea 
locului I a fost Ianca Simion, urmată de Andrei Mardale ( locul 
II) şi Briana Stan ( locul III). “Soare, fluturaşi, arici şi un pomişor 
împodobit cu ouă încondeiate”, aşa se prezintă felicitarea 
câştigatoare a locului I realizată de Andrei Oprițescu (cl. I). 
Câştigătorii celorlalte premii la această categorie au fost: locul II 
– Ana-Maria Petrache (cl. a IV-a S); locul III – Alexandra Trandafir 
( cl. a II-a ) şi Mihai Apostol ( cl. a III-a). La secțiunea încondeiere 
ouă, câştigătoarea locului I a fost Ioana Gojgărea (cl. a II-a), locul 
II – Eva Cosac,  iar locul III Eva Popa (cl. a II-a) şi Andrei Petrilă 
(cl. a III-a). 
Felicitări tuturor participanților! 

Învățător, Mara Vasile

Familia – partener în educația copiilor
Rolul familiei în educația copilului este foarte important. Beneficiile colaborării dintre şcoală şi familie 
constau, în primul rând,  în performanțele pe care le ating elevii în procesul instructiv-educativ şi în 
buna integrare a acestora în activitatea şcolară şi în viața socială.

Câteva dintre formele de colaborare dintre şcoală şi familie, inițiate de noi sunt:
•Parents & Teachers Association
•Consultaţii individuale
•Şedinţe cu părinţii
•Săptămâna Porţilor Deschise
•Activităţi şcolare şi extraşcolare (workshop-uri, serbări, concursuri, evenimente caritabile etc.)

Ziua de 15 Mai a fost declarată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ca fiind 
Ziua Internațională a Familiei, printr-o Rezoluție dată în septembrie 1993.

Învățător, Costina Lupu
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