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În loc de cuvânt înainte 

 

Școala Gimnazială 193 nu este o școală ca oricare alta...  

Deși mică, părând uneori neîncăpătoare pentru mulțimea de copii care o 

frecventează zi de zi, această unitate iese în evidență prin munca asiduă și prin 

rezultatele elevilor, prin efortul și dedicarea profesorilor, din ale căror mâini au ieșit 

adolescenți frumoși, drepți și mândri ca brazii, adevărați stâlpi ai societății, oameni 

în adevăratul sens al cuvântului... Evident că din oameni minunați cum sunt dascălii 

Școlii Nr. 193 nu puteau ieși decât alți oameni minunați, care le-au călcat pe urme și 

le-au dovedit acestora că munca lor nu a fost în zadar. 

Tot cu ajutorul elevilor și al cadrelor didactice care s-au implicat în realizarea 

acestei reviste școlare, am reușit să scoatem și anul acesta două numere 

interesante, ce stau drept mărturie pentru munca zilnică depusă, pentru activitățile 

și implicarea în tot ceea ce înseamnă școală, educație și formare a elevului.  

Sperăm că veți avea ceva de învățat din mărturisirile, din gândurile noastre și 

din creațiile elevilor talentați din școala noastră, cărora le mulțumim pentru sprijinul 

acordat! De asemenea, mulțumim tuturor celorlalți care au contribuit la conceperea 

acestei reviste! 

 

Lectură plăcută! 

 

Prof. Luci Pintilie 
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CLASA PREGĂTITOARE  -  O NOUĂ PROVOCARE 

 

 

Începând din anul şcolar 2012-2013, grupa pregătitoare din învaţământul 

preşcolar s-a numit clasa pregătitoare şi s-a mutat în şcoală, mărind numărul de ani pe 

care copilul îi petrece în învăţământul primar. 

Orice schimbare aduce emoţii şi păreri diferite, de aceea s-a convenit ca  

măsura să fie definitivă doar după ce se va face o evaluare la jumătatea anului şcolar. 

Micuţii au dovedit că au mai puţine griji şi temeri decât adulţii  şi s-au adaptat foarte 

uşor. Obiectivul major al tututor activităţilor din clasa pregătitoare este acela de a 

sprijini copilul pentru integrarea în activitatea şcolară. 

Educaţia timpurie porneşte de la ideea că, la vârstele mici, ea constituie baza 

personalităţii, iar pentru reuşita educaţională a copilului e necesar să fie antrenaţi toţi 

factorii care interacţionează, începând cu membrii familiei, personalul din instituţiile 

de educaţie şi terminând cu comunitatea. 

Educaţia la vârste timpurii respectă principii şi valori general valabile, 

astfel:fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice şi particulare. Fiecare copil va fi 

luat ca o individualitate şi va fi tratat diferit, pentru că nevoile lui sunt importante. 

Personal, consider că organizarea grupei pregătitoare în cadrul instituțiilor 

şcolare nu îi solicită suplimentar pe copii, aceştia fiind pregătiţi emoţional pentru 

această schimbare, activităţile desfăşurate (sport, desen, muzică, religie, limbi străine, 

abilităţi practice etc.) înscriindu-se printre preocupările preferate ale copiilor de 6 

ani. Din experienţa personală, cred că sunt mult mai motivaţi și mai încântaţi de noul 

statut de şcolar. 

Formele și modalităţile de realizare ale obiectivelor sunt: exerciţii diverse de 

completare a propoziţiei cu cuvinte date; jocuri – exerciţii de numărare; exerciţii  care 

trebuie folosite în cazul povestirilor create, al jocurilor de creaţie etc. Copiii înscrişi 

în clasa pregătitoare au învăţat jucându-se, uşurând  astfel trcerea la clasa I. 

În Curriculumul pentru învăţământul preşcolar se arată că: „Educaţia timpurie, 

ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în 

sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea 

capacităţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie 

în educaţie, după cum arată un studiu elaborat de R. Cuhna, unul dintre laureaţii 

Premiului Nobel în economie. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de 

învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează 

dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de   cunoştinţe şi deprinderi produc în timp 

deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare  ratate sau slab valorificate. 

În Şcoala Gimnazială Nr. 193 funcţionează două clase pregătitoare: una în 

sistem tradiţional, iar alta în alternativă step by step. Sălile arată minunat. S-au făcut 

eforturi pentru dotarea și pavoazarea acestora pentru ca micuții să vină cu plăcere, iar 

atmosfera de lucru să fie agreabilă. Programul de învaţare este completat cu ore la 

decizia şcolii, limba engleză și TIC, dar și cu o ofertă generoasă de cercuri și 

activităţi sportive care să stisfacă gusturile cele mai pretenţioase. 
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Pentru a respecta particularităţile de vârstă, se impune o abordare interdisciplinară a 

conţinuturilor, iar metoda proiectelor joacă un rol foarte important în întregul proces 

instructiv-educativ. De ce abordare interdisciplinară? ”Cel mai puternic argument 

pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața nu este împărțită pe 

discipline.” (J. Moffett) Problemele pe care elevii, viitorii adulţi, le vor avea în 

viaţă,  impun decizii care nu se regăsesc în cadre disciplinare. Dimpotrivă, ele au 

caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi semnificative, sinergie 

şi acţiune contextualizată. Abordarea interdisciplinară, prin urmare,  aduce în prim 

plan o altă abordare curriculară: curriculum axat pe competenţe, pe calitate şi nu pe 

cantitate, pe proces şi nu pe produs. Vorbim de unităţi tematice, realizate prin 

proiecte, de alte discipline de studiu decât cele consacrate. 

În clasa pregătitoare, trebuie să se ţină cont, în mod prioritar, de următoarele 

aspecte: 

 o lecţie durează 45 de minute din care 30/35 de minute învăţare, iar restul joc 

(nu joacă ) 

 fiecare zi începe cu ,,Întâlnirea de dimineaţă” 

 se utilizează strategii bazate pe problematizare şi pe cooperare, care pun în 

centru copilul 

 se proiectează unităţi tematice de la 1 la 4/5 săptămâni şi proiecte 

 evaluarea se face fără calificative sau note: utilizând metode specifice de 

evaluare, care urmăresc evoluţia elevului pe domenii stabilite de cadrul legal 

 se amenajează adecvat  spaţiul de lucru. 

Omul sfinţeşte locul spune o zicală. Ca să poată respecta programa pentru clasa 

pregătitoare, profesorii care predau la aceste clase trebuie să improvizeze, să 

conceapă, să combine activităţi, să confecţioneze materiale didactice, știind că 

resursele în acest sens sunt foarte puţine. 

Nu e uşor, dar întotdeauna omul de la catedră a ştiut să facă minuni. 

 

 

Prof. Florentina Dragomir                                
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Statutul profesorului debutant 

 

Motto: 

          ,,Un dascăl este un izvor/ Curat ca roua-n zori de ziuă, / Ce pare tulburat ușor/ 

Când bat elevii apa-n piuă.” (Mihai Moleșag) 

 ,,Esențialmente, mă simt profesor, pentru că această calitate nu ți-o ia nimeni. 

Calitatea de senator e temporară, depinde de vot, de jocuri 

politice... Profesoratul e profesorat, și chiar asta mă simt, îmi 

place să explic. Am o vocație în sensul latinesc al cuvântului 

(chemare). Mă simt chemat. Îmi place să explic.” – George 

Pruteanu 

 Declarația lui Pruteanu înglobează mai multe aspecte 

din viața unui profesor debutant: el trebuie, mai întâi, să simtă acea ,,chemare”, acel 

sentiment care confirmă că aceasta este calea pe care trebuie s-o urmeze. Dacă alte 

meserii sunt temporare, profesorul debutant va avea, peste ani, privilegiul de a fi 

salutat prin apelativul ,,dom` profesor”, dublat de o respectuoasă aplecare a frunții. 

 În ceea ce privește absolvenții care au urmat modulul psihopedagogic, este 

evident că nu mulți au simțit acea ,,chemare” încă din anul I de facultate; e drept că 

unii, aflați la finalul studiilor, și-au ,,amintit” de această disciplină și au hotărât să-și 

încerce norocul la examenul de titularizare. Dacă ești sau nu făcut pentru această 

misiune vei afla după ce îți vei ocupa postul și te vei confrunta cu toate aspectele job-

ului: pozitive, dar mai ales negative. 

 Și, cum în toate e nevoie de un dram de noroc, este elementar să ,,nimerești” 

(pentru că așa se ocupă posturile, neștiind exact ce locuri se vor fi ocupat până să 

ajungi tu să fii întrebat) o școală cu referințe bune, dar mai ales cu colegi și șefi 

binevoitori, pentru că dacă nu te simți bine la serviciu, nu vei da randament maxim. 
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Voi enumera, fără intenția de a le epuiza aici pe toate, aspectele mai puțin plăcute pe 

care le are de înfruntat un profesor la început de carieră. Mă întreb de ce nu există un 

manual, un îndrumar, o carte scrisă cu chirilice, orice, din care noi, profesorii 

debutanți, să știm tot ce trebuie știut în primii ani de învățământ. Există o mulțime de 

norme, reguli, legi nescrise pe care unii le aflăm mai repede, alții mai târziu, dar după 

cum se spune: ,,timpul le rezolvă pe toate”. 

 Te poți lovi de reticența elevilor și a părinților, care nu cred în capacitatea ta de 

a-i determina pe cei mici să-și însușească noțiunile la fel de bine precum ar face-o un 

profesor cu experiență. Aici sunt două variante: ori ești o persoană extrem de 

pasionată de materia pe care o predai și știi să arăți asta câștigându-le elevilor 

interesul doar prin felul tău de a fi (puțin probabil), ori apelezi la mici șiretlicuri, 

poante, glume, joculețe în prima parte a orei.A! da, mi-ar plăcea să văd mai multe 

aplicații (înregistrări video sau live), pentru că există multe cărți care ,,spun” cum să 

faci, însă nu și persoane care să arate. În ultimul rând, marea durere de a fi profesor 

debutant constă în redactarea, elaborarea, conceperea, corectarea ș.c.l. de documente 

școlare în vederea ființării ,,în litera legii”. Drept vorbind, aceste acte imperios 

necesare se împart în două categorii: cele de bun-simț care trebuie să existe, și cele 

,,de umplutură”, care se verifică minuțios, dar care nu folosesc la nimic. N-ar fi mai 

bine, în loc de a risipi prețiosul timp, foaia de hârtie, cartușul de imprimantă și 

energia fizică, să fructificăm această etapă prin a gândi lecții ingenioase, materiale de 

lucru interesante pentru elevii noștri? (întrebare cu răspuns liber). Ar merita 

menționate aici și emoțiile gigantice pe care le avem la prima inspecție specială la 

clasă, unde, cu puțin ,,noroc”, vine în ,,vizită” însuși inspectorul general pe disciplină. 

Nu puține au fost situațiile în care mi-am dat seama că nu-mi cunosc suficient 

elevii: fiind presată de ideea de a nu termina la timp materia, nu aloc suficient timp 

discuțiilor ,,extrașcolare” în urma cărora îi pot cunoaște și aprecia mai mult pe elevi. 

Regret, uneori, că nu vorbesc mai mult cu ei, însă o idee de viitor este de a rezerva 

timp unei ,,ore altfel”, măcar una pe luna, o oră în care să le ofer ocazia de a învăța în 

felul lor (de exemplu, un elev pasionat de motoare va fi invitat să prezinte noțiuni 

legate de hobby-ul lui, traduse într-o limbă străină). 
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În final, după îndelungi văicăreli cu plânsete și suspine, toate pentru descrierea 

statutului profesorului debutant, vă voi mărturisi care este răsplata noastră: într-o zi, 

vine o mămică la școală care-mi spune: ,,Doamna profesoară, am venit să vă  

mulțumesc pentru tot ceea ce faceți! Dacă Mihai știe franceză, asta e datorită 

dumneavoastră!” Această ultimă propoziție face cât o mie de cuvinte și îți umple 

inima de bucurie; ea compensează toate greutățile pe care le întâmpină un profesor 

debutant și îi dă energie să continue acest drum lung, anevoios, dar frumos și plin de 

satisfacții! 

Prof. Loredana Ciobotaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Treptele cunoaşterii 

-9- 

 

Sfaturi pentru părinţi ... şi nu numai pentru ei! 
 
 

Încercarea de a-i desprinde pe copii de ecrane, de televizor sau de 
calculator, este o provocare enormă. 

Părinţii mai mult absenţi, bunicii ajunşi la limita răbdării şi a oboselii, orele 
petrecute singuri în camerele lor „la lecţii”, toate concură la a-i face pe copii 
dependenţi de ecrane de la trei-patru ani. Cu siguranţă că  nu trebuie să apucăm 
pe această cale, cu siguranţă că sportul, jocurile în familie, vocea mamei sau a 
tatălui care citeşte o poveste, şi în ale cărui braţe se află ascultătorul, toate sunt 
variantele oferite de zâna bună. Cea care îi ajută pe copii că crească sănătoşi, 
fericiţi şi echilibraţi. Dar zânele sunt din ce în ce mai rare, iar vrăjitoarele, din ce în 
ce mai atrăgătoare. Nu se mai obosesc să ridice căsuţe din turtă dulce. Toate sunt 
experte IT! Şi dacă tot nu putem scăpa de ele, măcar să alegem o variantă mai 
bună, cea a vrăjitoarelor-profesoare, producătoare de jocuri educative.  

Dacă atunci când îi permiteţi prima oară copilului să folosească un 
calculator, îi oferiţi jocuri educative, va descoperi mai întâi plăcerea jocului, fără să 
se gândească la efortul de învăţare pe care îl face. Puteţi accesa orice magazin 
online şi, la secţiunea educaţie, veţi descoperi programe minunate. Sunt multe 
avantaje: majoritatea au variante simple gratuite, deci le puteţi încerca şi voi, şi 
copiii. Dacă au efectul urmărit, puteţi cumpăra varianta completă pentru sume 
modice de 1-5 euro. Multe oferă şi updatări gratuite. Conţinuturile sunt extrem de 
variate: matematică, alfabet, desen, limbi străine, arhitectură, anatomie, muzică, 
design vestimentar, scriere creativă... 

Sfatul al doilea: încurajaţi copilul să se joace împreună cu alţi copii. Multe 
din jocurile educative devin mult mai distractive când sunt mai mulţi participanţi, 
pentru că multe cer creativitate, spirit de observaţie, deci devin mai interesante în 
urma unui fel de brainstorming. Altele au părţi cam repetitive, deci fiecare copil îşi 
va juca rolul lui, urmărit pe rând de ceilalţi, transformaţi în critici sau traineri. 

Nu în ultimul rând, încurajând participarea unui grup de copii la joc educăm 
trăsături de caracter extrem de importante pentru o bună integrare socială a 
viitorului adolescent şi adult, precum toleranţa, lucrul în echipă, bucuria succesului 
printr-un efort comun, găsirea locului propriu în schema de grup...  

Deci, dragi părinţi, ceea ce vă propun este să evitaţi un mare rău printr- unul 
mai mic, sau chiar să folosiţi înţelepciunea proverbului „cui pe cui se scoate” şi să-i 
ajutaţi pe copii să nu cadă în capcana calculatorului, folosind chiar calculatorul. 
Depinde mai ales de voi! 
 

 
Prof. Unteanu Ioana 
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PRIMUL NOSTRU ZIAR 
 

Anul acesta şcolar, desfăşurând activitatea „Cum se scrie un ziar” din cadrul 

programului Junior Achievement, am fost puşi în faţa unei provocări: să realizăm 

ziarul clasei noastre. Nu ni s-a părut uşor la început, dar, pas cu pas, am înţeles câte 

lucruri implică o asemenea activitate. Directori, redactori, reporteri, fotoreporteri, 

departamente, surse de informaţii, documentare atentă şi verificarea informaţiilor.  

Clasa noastră s-a transformat într-o adevărată redacţie, având ca redactor şef pe 

doamna învăţătoare. Am împărţit apoi acest mic „furnicar” în departamente: 

evenimentele şcolii, evenimentele clasei, ştiinţă, cultură, sănătate, timp liber, sport, 

meteo.  

 

 

 

Şi am pornit la drum. Am stabilit subiectele pe care vrem să le prezentăm. Am 

cules informaţii şi imagini, am negociat în cadrul echipelor responsabilităţile 

fiecăruia, am stabilit paginaţia şi ne-am apucat de treabă. Am scris caligrafic 

articolele, am ales ilustraţiile potrivite, am decorat frumos paginile, am lucrat 

conştiincios şi atent şi... IATĂ REZULTATUL! 

 

    

Am lucrat cu plăcere, iar imaginaţia noastră este deja pregătită pentru 

următorul număr al „gazetei”! 

 

„Micii ziarişti” din clasa a III-a A 
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UN ORAŞ NEMAIVĂZUT 
 

Cine nu şi-ar dori să trăiască într-un oraş minunat cu plajă, mare şi munte la un 

loc, să se plimbe pe holurile unor clădiri imense, să se recreeze în parcuri, înconjurat 

de plante exotice şi animale fantastice, să circule cu maşini ale viitorului pe străzi 

moderne?! 

Noi am reuşit acest lucru prin proiectul „Oraşul meu” desfăşurat de Junior 

Achievement în parteneriat cu Lego Group. Pentru că Lego este pasiunea multora 

dintre noi, am transformat sutele de piese colorate în oraşe ideale păzite de 

aeroporturi, cu arene sportive, turnuri şi construcţii impresionante, dar şi cu parcuri, 

lacuri, plajă, monumente. A fost activitatea care ne-a transformat în mici arhitecţi, dar 

cu imaginaţie bogată. 

 

         

 

MIRUNA AGARICI, clasa a III-a A: ”Mie mi-a plăcut mult cum am construit 

pentru că a fost mai reuşit decât m-am aşteptat. Am lucrat în echipă şi mereu 

împreună şi rar ne-am certat. Ne-a ieşit foarte frumos ce am construit și ne-a durut să 

dărâmăm oraşul nostru.” 

BOGDAN CHICUŞ, clasa a III-a A: ”Mie mi-a plăcut foarte mult să 

construiesc un oraş Lego fiindcă sunt pasionat de Lego. A fost o ocazie foarte bună să 

învăţăm să ridicăm un oraş. Eu aş mai vrea să se ivească o ocazie ca aceasta. Hai 

Lego!” 

TUDOR CĂLINESCU, clasa a III-a A: ”Mie mi-a plăcut totul şi mai ales cum 

ne-am organizat: Ana a dat idei, Matei şi eu constructori buni, iar Ioana ne ajuta la tot 

ce făceam. Ne-am distrat toţi. Ce frumos a fost! Ce bine era dacă nu se termina 

niciodată și făceam mai multe ore!” 
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Proiect artistic pentru Simpozionul Național ”Criosfera 2013” 

 

Începând cu epoca modernă, zona artistică, a esteticului și a sensibilității 

creative a primit un rol ornamental, fiind total separată de societate sau de viața reală 

și echivalată cu un domeniu de refugiu din realitate. În același timp, educația 

contemporană se axează îndeosebi pe acumularea de cunoştinţe teoretice, menţinând 

o distanță față de senzorial, de capacitatea fundamental umană de a percepe şi a crea 

forme, de a exprima sentimente şi a transmite semnificație prin intermediul artelor. 

Consecințele acestei stări de fapt constau în agravarea progresivă a dezechilibrelor 

psihologice și sociale datorate inactivității valențelor practice și creative ale ființei 

umane.  

Numeroși teoreticieni moderni au relevat însă valența cognitivă a artei, 

argumentând legătura acesteia cu un tip de adevăr și un tip de cunoaștere inaccesibile 

prin metodele științifice, cunoaștere survenită prin încărcătura de semnificație a 

formelor artistice și au susținut intens rolul formativ al artei în educație și societate.   

Reprezentanți ai psihologiei contemporane au remarcat existența mai multor 

tipuri de învăţare şi implicit mai multor inteligenţe, fapt care aduce implicaţii în 

metodele educative, inteligenţele multiple constituind un argument al necesităţii unei 

perspective holistice, echilibrante, asupra educației, a educării laturii sensibile a 

ființei umane, deoarece educaţia artistică sau prin artă implică limbaje expresive 

diferite și tipuri diverse de inteligenţă. 

Arta nu este o formulă de relaxare, ci însăși chintesența comunicării. Prin 

activitățile creative școlarul învață, prin arta lui copilul comunică, scrie, își ia notițe 

din realitate. Își zugrăvește percepția lui asupra a ceea ce a aflat, putem să-i deslușim 

sentimentele, atitudinea din eseul plastic pe care ni-l oferă. Arta oferă elocvența și 

eficiența unui concept, soluția unui manifest nonagresiv, prin investirea de gândire în 

demersul artistic-ludic. 
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Prin modalitatea expresiei artistice putem, ca dascăli, să modelăm cel mai lesne 

caracterul copilului, arta fiind mediul ideal prin care putem să-i transmitem 

informație în oricare alt domeniu științific. 

De la aceste premise a plecat proiectul prezentat de către școala noastră în 

cadrul manifestărilor ”Criosfera 2013”, găzduite de Universitatea Emil Racoviță, 

Piatra Neamț, un simpozion al elitelor științifice din țară și din străinătate, care a avut 

ca invitați și pe elevii din școli și licee. Copiii au desenat, au pictat, au scris eseuri 

legate de aspectele puse în discuție de către cercetătorii și exploratorii zonelor 

înghețate ale planetei. Domeniile investigate au fost geografia, geologia, speologia, 

ecologia, astronomia, biologia, antropologia și chiar informatica. 

În expoziția noastră s-a regăsit Natura ca sursă a frumosului. Ca mijloc de 

alimentare spirituală, ca reper al perfecțiunii. Muzicalitatea lumii create ca ispirație și 

ca izvor. Colecția de colaje, desene și picturi a echipei Școlii Gimnaziale Orizont a 

reunit o serie de subiecte variate, de o mare diversitate formală (ca tehnici și mijloace 

de realizare) susținute în schimb de un concept unitar. Plaja generoasă de vârstă a 

elevilor a fost marcată de același entuziasm debordant al copilului care se uimește. 

Care descoperă, înțelege, cucerește, stochează și transmite prin intermediul artei. 

Experimentul expozițional a fost dublat de o susținere teoretică, însoțită de imagini, 

care punea în lumină armonia naturii, ca amprentă asupra caracterului copiilor.  

Întreaga participare a instituției noastre a fost răsplătită cu medalia ”Criosfera 

2013” pentru cel mai bun proiect, iar copiii au primit numeroase premii și distincții, 

dintre care cele mai valoroase au fost Premiul Publicației National Geographic 

acordat de d-l Cristian Lascu lucrării Clarei Pistol, Premiul Universității Emil 

Racoviță, obținut de Miriam Dragomir, Premiul Clubului Montan Român înmânat 

de către d-l Constantin ”Ticu” Lăcătușu Alexiei Istrate și Marele Premiu, cucerit de 

către Patrick Chiscop. 
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La orele de curs copiii au fost familiarizați cu ideile, noutățile, aspirațiile 

cercetărilor din aria științelor arctice, s-au pus virtual în pielea exploratorilor. 

Curiozitatea i-a determinat să caute, să acumuleze cunoștințe, creativitatea i-a ajutat 

să-și expună formal noțiunile acumulate. 

Am introdus între secțiunile artistice abordate alături de copii conceptul de 

instalație din deșeuri, numit Garb-art. Copilul are concomitent oportunitatea de a afla 

noțiuni legate de pericolul constituit de poluare, de a fi educat în spiritul ecologiei, de 

a avea satisfacții personale fiind implicat el însuși într-o campanie de luptă împotriva 

degradării planetei. În același timp se amuză, are bucuria intervenției lui imediate și 

practice, pozitive asupra mediului său (curăță o parcelă de deșeuri pentru a-și obține 

instrumentarul de lucru) și mândria că poate lupta și în plan ideologic, cu sistemul 

corupt. El are ocazia de a elabora propriul său manifest: din materialele reciclabile 

strânse construiește o instalație obiectuală cu un anumit sens. Își creează propria 

planșă artistică, statuie sau jucărie. Din orice petec de hârtie poate construi o figurină 

origami, cu care se poate amuza, pe care o poate dărui sau cu care poate juca o piesă 

de teatru. Ideea e că nu o mai aruncă, știe că hârtia e prețioasă, că e rodul unui 

sacrificiu  și că trebuie utilizată cu discernământ și epuizată la maximum. Copilul, 

prin instalațiile sale artistice de tip garb-art mai creează un liant și un semn de 

atenționare către adultul care risipește: orice resursă naturală, orice element al naturii 

extras și prelucrat cu trudă, chiar dacă e considerat contextual deșeu, merită o 

finalitate mai demnă decât containerul de gunoi. Poate sfârși mai fericit, într-o statuie 

care cumulează energia și afectivitatea celui care poate iubi. 

Totul contribuie în același timp la creșterea respectului de sine și a celui pentru 

mediul în care trăiește. 

Spunea un înțelept anonim: ”Peste tot se exclamă: să lăsăm o planetă mai bună 

pentru copiii noștri! Corect ar fi să ne străduim a lăsa copii mai buni pentru planeta 

noastră!”. 

 

Prof. Maria Cosmina Dragomir, coordonator de proiect
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VREAU SĂ DEVIN EXPLORATOR POLAR 

Încălzirea globală 

 

Eu doresc să devin explorator polar pentru a studia mediul, să încerc să opresc 

transformările dăunătoare vieții și să îmbunătățesc condițiile animalelor și ale 

oamenilor din zonele arctice. Mi-ar plăcea să studiez despre încălzirea globală și 

despre factorii care o provoacă, apoi să încerc să o reduc cât de mult posibil. În acest 

eseu voi vorbi despre cum s-ar putea încetini, ce provoacă acest fenomen distrugător 

și cum afectează acesta viața în criosferă. Acest fenomen al încălzirii globale este 

foarte îngrijorător, el rupe lanțul ecosistemului planetar. De exemplu, în mod normal, 

în gheața arctică sunt păstrate mici organisme care constituie hrana crustaceelor, a 

planctonului mărilor și oceanelor. La începutul verii polare hrana congelată se 

dezgheța puțin câte puțin, exact cât avea nevoie natura pentru a susține alte ființe. 

Pentru că, la rândul lui, acesta e consumat de balene și de unii pești, dar cum gheața 

se topește acum din ce în ce mai repede și ireversibil, bacteriile care se conservau ca 

într-un congelator natural și ofereau mâncare planctonului, acum se dezintegrează, 

planctonul se găsește din ce în ce mai puțin și peștii sau mamiferele marine care se 

bazau pe consumul lor înfometează, nu se mai dezvoltă, nu se mai înmulțesc ca 

înainte. 

Din cauza căldurii excesive, stratul de gheață plutitoare e din ce în ce mai 

subțire, e cu 50% mai puțină decât acum 60 de ani, spun cercetătorii. Urșii polari sunt 

foarte afectați. Ei nu mai sunt susținuți de banchizele de gheață, care se tot 

fărâmițează, acest lucru le îngreunează vânatul, îi forțează să înoate până la epuizare 

în căutarea focilor. Lipsa tot mai accentuată a hranei îi împinge să migreze din ce în 

ce mai mult spre nord.  Situația le face viața de nesuportat, ursoaicele nereușind să se 

alimenteze, nu-și pot alăpta bebelușii în primele luni de viață, și rata mortalității 

puilor crește, căci nu-i pot hrăni cu carne crudă decât mai târziu. Putem spune că 

acest cerc vicios le afectează reproducerea și că sunt amenințați cu dispariția. 
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Împuținarea populației de mamifere și pești scade și cantitatea de vânat a 

oamenilor, în acest mod și locuitorii zonelor arctice au foarte puține provizii.  

Din topirea necontrolată a gheții rezultă multe inundații și calamități pe 

întreaga planetă. Amprentele unice ale unor organisme care au dispărut de pe pământ 

cu milioane de ani în urmă din zonele polare și care s-au păstrat în gheață până acum 

probabil că vor dispărea, se vor dezintegra și vor fi pierdute pentru totdeauna. 

Cercetătorii NASA au descoperit tot felul de fosile incredibile în lacurile formate prin 

topirea gheții arctice. Pierderea de gheață a Groenlandei s-a dublat în ultimii 16 ani. 

Nivelul oceanelor și al mărilor crește cu 3,19 mm pe an. Acestea nu sunt singurele 

efecte la care este supusă întreaga lume, toate provocate de încălzirea globală. Căci 

nu doar criosfera suferă modificări provocate de acest fenomen. Și în restul lumii 

apar schimbări, curenții de aer sunt perturbați, crește numărul și intensitatea furtunilor 

tropicale, unele păduri iau foc fără ca acesta să fie provocat de activitatea oamenilor, 

secetele sunt mult mai dese și multe altele. 

          Acum voi discuta despre factorii care provoacă acest fenomen al încălzirii 

globale. Unul dintre ei este efectul de seră. Primind căldură de la Soare, Pământul 

obișnuia să o reflecte în mod firesc prin suprafețele lui... albe! Împuținarea calotelor 

polare, topirea ghețarilor planetei, schimbă cromatic aspectul Terrei văzută din 

cosmos. Suprafețele de culoare închisă (pământ, apă) absorb radiațiile solare și la 

acestea se adaugă în ultima vreme atmosfera din ce în ce mai întunecată din cauza 

poluării intense. Tot procesul evoluează din ce în ce mai înfricoșător și nu poate fi 

oprit dacă civilizația continuă în ritmul acesta să-și exploateze resursele. Altă cauză a 

încălzirii globale este sporirea masivă a cantității de CO2, care în anul 2008 a crescut 

enorm, dublându-se față de anii precedenți. Aceasta contribuie la efectul de seră, 

împreună cu multe alte gaze. 

Voi discuta despre cum s-ar încetini, sau poate chiar opri acest fenomen. 

Încălzirea globală poate fi stopată cel mai bine prin economia de energie. 
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Aceasta se poate face schimbând motoarele pe combustibili fosili cu cele cu 

hidrogen sau pe bază de curent electric. Sau prin adoptarea de tehnologii moderne, 

care ajută la scăderea nivelului de energie folosit. Efectul de seră poate fi încetinit 

utilizând combustibili alternativi, cum ar fi energia solară, cea hidraulică sau cea 

eoliană. Arderea biomasei (folosind, ca și în cele mai vechi timpuri, lemnul) este o 

soluție preferabilă industriei petroliere care e mult mai poluantă. Ar fi o modalitate de 

reciclare a carbonului, care este captat în plantele tăiate și arse, nepoluând atmosfera, 

neafectând ecosistemul. Desigur, pentru aceasta trebuie să avem grijă să nu se ajungă 

la defrișări și să reîmpădurim permanent zonele afectate. O altă soluție, dar care e 

riscantă și extrem de periculoasă ar fi folosirea energiei nucleare, aceasta încălzind 

apa sau un lichid. Când lichidul se evaporă, poate antrena un generator sau un sistem 

hidraulic. 

În concluzie, încălzirea globală este extrem de dăunătoare criosferei, dar și 

întregii lumi. Mi-aș dori să studiez aceste fenomene ca atunci când voi fi mare să am 

o bază solidă de cunoștințe pentru a putea milita, pentru a îndemna oamenii să 

elaboreze legi inteligente și pentru a căuta soluții reale la această problemă vitală. 

 

 

Dragomir Ioan, a V-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Treptele cunoaşterii 

-19- 

 

 

Graffiti – Arta suburbiilor 

 

 

Graffiti este fenomenul care atrage o mare parte dintre tineri. Acesta a  apărut 

în America, pe la începutul anilor 1980. În acest moment, țările în care este practicat 

intens sunt: România, Serbia, Bulgaria, Rusia, Spania, Italia, Franța, Slovacia și 

Anglia. În țara sa natală, America, legile prea aspre au distrus această inițiativă 

artistică. În România, graffiti-ul a început în anii ‟90, mai întâi au fost folosite spray-

urile de vopsit mașini și markerele permanente din librării. După aceea, apariția 

magazinelor ca Rulez și Ollie Gang Shop au încurajat acest fenomen. Faptul că a 

apărut la începutul anilor „90 ne demonstrează că graffiti-ul este o forma de revoltă și, 

în același timp, vocea celor nemulțumiți de sistem.  

Pentru mine, graffiti-ul este o formă de exprimare liberă și, totodată, de 

recreere. Senzația pe care o ai când desenezi este unică, adrenalina apărând de la 

primul tag sau bombă. Pentru a vă clarifica de la început, voi da câțiva termeni ai 

acestui fenomen: Tag (semnătura graffer-ului/semnătura scrisă pe pereți); Bomba (o 

piesă amplă, folosind mai multe culori desenate pe perete); Crew (o grupare de 

grafferi); Cross (când cineva taie/desenează peste tagul altui graffer); Toy (un 

începător/nepriceput la graffiti). 

În mare parte, oamenii nu sunt de acord cu acest fenomen, considerându-l 

“vandalizare”. Graffiti-ul este înțeles greșit deoarece mulți îl confundă cu 

mâzgăliturile unor toy la prima încercare. În fapt, însă, este o pasiune destul de 

costisitoare, un spray ajungând la 15-20 de lei și un marker la 20-30 de lei. Graffiti-ul 

necesită rapiditate, creativitate, curaj, talent și pasiune.  

În România, există de câțiva ani locuri special amenjate pentru desenat, dar 

foarte puține și destul de prost plasate. De obicei, acestea se găsesc în Parcul 

Herăstrău și în Parcul Izvor. 
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Pentru mine, graffiti-ul este un mod de a înfrumuseța suprafețele gri și uitate de 

lume ale clădirilor comuniste și îl consider o artă de stradă, un spațiu neconvențional 

în care cei care nu-și pot expune lucrările în galeriile de artă pot aduce în fața 

oamenilor creațiile lor. Practic, ei pot arăta lumii întregi un alt tip de exprimare 

artistică, iar aceasta s-a născut din nevoia de a dovedi celor din jur că tinerii au nevoie 

de libertate deplină. 

 

Câteva magazine de graffiti din București:  

 http://www.colors-shop.ro/ 

 http://www.olliegangshop.ro/ 

 http://www.u-man.ro/ 

 http://www.kultshop.ro/ 

                                                                Mihnea S aka Sekom 

Secrieru Mihnea, a VII-a A 
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CE ŞTIM DESPRE... PARCURILE BUCUREŞTENE? 

 

PARCUL CIŞMIGIU 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe locul Parcului Cişmigiu a fost construită în secolul al XVIII-lea o cișmea. 

Balta apărută era un focar de infecție în mijlocul orașului. În vecinătatea acestei 

cișmele și-a ridicat o reședință Dumitru Siulgi-basa, șeful lucrărilor peste cișmelele 

orașului, numit și "marele cișmigiu". El avea ca principală însărcinare supravegherea 

curgerii apelor.  

În 1830, generalul Pavel Kiseleff a dispus secarea bălții și transformarea 

terenului într-o grădină publică. În timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, în 1847, a 

fost chemat grădinarul peisagist Wilhelm Mayer, fostul director al Grădinilor 

Imperiale din Viena, și a fost însărcinat cu transformarea terenului insalubru într-o 

frumoasă grădină. Domnitorul Barbu Știrbei hotărăște să se sape un heleșteu și un 

canal de legătură cu Dâmbovița. În 1852, pentru prima dată s-a făcut împrejmuirea cu 

uluci, s-au montat o sută de "canapele" (lavițe) fără rezemătoare, din lemn de stejar și 

lungi de un stânjen. 

Lucrările de înfrumusețare s-au încheiat în 1854, când s-a făcut și inaugurarea 

oficială a grădinii Cișmigiu. În 1856, o parte a lacului a secat datorită pantofarilor 

dimprejur ce aruncaseră aici resturile de materiale specifice meseriei lor. 

 

 

În Grădina Cișmigiului există un loc 

special, La Cetate, unde se află ruinele unei 

mănăstiri construite de logofătul Văcărescu 

în 1756, din incinta căreia pornea un tunel 

secret care lega Palatul Crețulescu de malul 

plin de ascunzișuri al Dâmboviței. 
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PARCUL CAROL 

 

 

 

   

 

 

Parcul Carol a fost amenajat ca loc principal de organizare a „Expoziției 

Generale Române, cu prilejul celor 40 de ani de domnie glorioasă a M.S.R Carol I”. 

Parcul a fost construit între anii 1900-1906 după planurile arhitectului peisagist 

elvețian francez Eduard Redont și a fost inaugurat în 1906 pentru a sărbători 40 de 

ani de domnie a regelui Carol I. Cu această ocazie a fost organizată o expoziție 

jubiliară, în care a fost prezentat și parcul Libertății.  

Suprafața inițială a parcului a fost de 36 ha, suprafața totală atingând în final 

41 hectare, iar pe 2 ha din suprafața totală a fost amenajat un mic lac de agrement. 

Parcul conținea și o mică grădină zoologică, ale cărei elemente au fost ulterior 

transferate la grădina zoologică Băneasa, precum și câteva pavilioane expoziționale și 

clădiri anexate acestora.  

A fost construit un castel de apă, denumit Cetatea lui Vlad Țepeș. În fața 

Palatului Artelor, devenit ulterior Muzeul Militar până în 1938, an în care palatul a 

luat foc și a fost demolat după cutremurul din 1940, a fost construită o cascadă mare, 

străjuită de trei sculpturi realizate de Filip Marin, Dimitrie Paciurea și Karl Storck. 

Cele trei sculpturi sunt Frumoasa adormită și doi tineri cunoscuţi sub denumirea de 

Giganții. După construirea Mausoleului, Giganții au fost mutați pe marginea aleii 

centrale a parcului, aproape de intrarea dinspre Piața 11 Iunie, iar Frumoasa adormită 

a fost mutată în Parcul Herăstrău. 

În interiorul parcului au fost construite Arenele 

Romane, un complex destinat spectacolelor în aer liber, și o 

moschee în apropierea lacului de agrement. 

 

 Mormântul Ostașului Necunoscut a fost inaugurat 

în anul 1923, în fața Palatului Artelor (care găzduia Muzeul 

Militar) din Parcul Carol I din București, devenind loc 

național de pelerinaj și de reculegere în memoria celor 

225.000 de ostași care s-au jertfit în Primul Război 

Mondial, pentru întregirea României. În anul 1958 a fost 

strămutat în Mausoleul de la Mărăşeşti, dar fost readus în 

parcul Carol în 1991.
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PARCUL HERĂSTRĂU 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

Poziţionarea Parcului Herăstrău o fost o atracţie particulară încă din secolul al 

XVIII-lea. Soţia prinţului regent Alexandru Ipsilanti, doamna Ecaterina, acompaniată 

de domnişoarele "Curţii", avea obiceiul de a se plimba cu o barca mare pe lac, în 

sunetul muzicii turceşti. Ea a ridicat pe malul lacului și un chioşc unde poposea vara. 

Prin anul 1806, lumea elegantă a Bucureştiului ieşea la plimbare pe malurile 

lacului Herăstrău unde, din 1936, în urma asanării zonei mlăştinoase, s-a construit 

Parcul Herăstrău, un loc de promenadă şi conversaţie pentru bucureşteni, astăzi 

unul din cele mai căutate locuri din oraş. 

Printre punctele de atracţie deosebite sunt:  

Zona Expoflora, organizată pe o suprafaţă de 15 ha, în care an de an se 

realizează decoruri florale de o înaltă măiestrie artistică; 

Insula Trandafirilor, a cărei compoziţie are două axe, una care deschide 

perspectiva către Muzeul Satului şi alta care face legătura cu restul parcului. Începând 

cu 1 Iunie până toamna insula este viu colorată de ghirlandele sinuoase de trandafiri 

ce contrastează armonios cu verticalitatea stâlpilor de susţinere; 

Grădina Japoneză, amenajată în anul 1998 cu sprijinul Ambasadei Japoniei în 

România şi a Fundaţiei Comemorative a Expoziţiei Mondiale Japoneze; 

Monumente şi statui, cele mai reprezentative fiind cele care alcătuiesc 

monumentul dedicat Uniunii Europene.  

Cinematograful în aer liber şi Teatrul de vară. 

 

                                                                                       

Prof. Crina Stoicescu 
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Descoperirile fascinante  

de sub pământ 
 

 

Oamenii de știință au descoperit de-a lungul mai multor ani de cercetări o rețea 

extinsă de tuneluri subterane care ar putea face parte dintr-o infrastructură creată la 

nivel global.  

  Una dintre cele mai ciudate locații în acest sens ar fi lacul Sergheevka, a 

cărui adâncime nu a fost nici în ziua de azi determinatăși unde s-au întâmplat de-a 

lungul timpului o mulțime de lucruri ciudate.Se spune că lacul ar fi interconectat prin 

niște canale misterioase cu oceanele lumii. Aici au fost descoperite mai multe vase 

eșuate care au pierit cândva în naufragii,în oceane. De asemenea, în anul 2003, tot 

aici a fost descoperită o vestă de salvare care aparținea unui marinar american de pe 

distrugătorul USS Cole, potrivit Evz.ro.Oamenii de știință nu-și pot explica cum un 

obiect care a fost pierdut în urma unui atac terorist în Oceanul Indian să fie găsit după 

3 ani la 4.000 de kilometri distanțăîntr-un loc care aparent nu are nicio legătura cu 

oceanul respectiv. 

Descoperirile din ultimul secol sunt uimitoare. Cercetătorii spun că peste tot în 

lume au fost găsite grote sau spații gigantice săpate sub pământ și care, în opinia lor, 

au pereții conservați prin tehnici speciale necunoscute nici în ziua de astăzi. Încă nu 

se știe cine le-a creat, însă se presupune că sunt săpate de civilizațiile antice sau poate 

extraterestre. 

O altă descoperire fascinantă vine tot din Rusia. Este vorba de o rețea vastă de 

tuneluri aflată sub munții Medveditki. Rețeaua de tuneluri a fost descoperită în 1997, 

iar cercetătorii au găsit grote interconectate pe o distanță de câțiva zeci de 

kilometri.Tunelurile au un diametru de 7 până la 20 de metri și, pe măsură ce se 

apropie de creasta muntelui, se lărgesc tot mai mult, ajungând până la 120 de metri, 

transformându-se sub munte într-o sală imensă. Descoperirea ar putea să aibă 

legătură cu decretul secret emis de Stalin în 1950. 
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Atunci, liderul sovieticilor ar fi vrut să construiască un tunel pe sub strâmtoarea 

Tătară spre insula Sahalin, cu scopul de a contracara inamicii în timpul războiului 

rece. 

Nu se știe exact când a fost construită această rețea și nici câți kilometri are în 

total, dar cert este că galeriile au fost săpate ținându-se cont de situarea geografică. 

Fiind construite pe sub apă, pereții acestora au fost acoperiți cu un material care 

seamănă cu lava vulcanică, dar despre care oamenii de știință spun că nu este creat de 

natură. Cu toate acestea, cercetătorii susțin că tehnologia prin care a fost creat acest 

material nu existăîn zilele noastre. 

Alte tuneluri misterioase au fost descoperite și în Mexic sau sub piramidele din 

Egipt. De asemenea, în timpul unei expediții în Marele Canion, s-a descoperit un 

întreg oraș subteran, care avea o rețea de tuneluri prin care se presupune că 

civilizațiile antice au migrat din Orient în America. Exploratorul G.E. Kincaid a 

descoperit o cameră gigant, unde puteau încăpea 1.500 de persoane și de unde 

porneau zeci de pasaje precum spițele unei roți. 

Totodată, arheologii au descoperit un tunel vechi de 1800 de ani, care duce în 

direcția unui întreg sistem de galerii, aflat la 12 metri sub Templul Șarpelui cu Pene 

din Mexic. Orașul Teotihuacan a fost construit de o populație relativ puțin cunoscută, 

care a atins apogeul între anii 100 î.Hr. și 750 d.Hr. Templul a fost ridicat între anii 

150-200 d.Hr. Din motive necunoscute, orașul a fost abandonat până la venirea în 

zonă a populațiilor aztece, în 1300 d.Hr. Aceștia din urmă au dat și denumirea de 

Teotihuacan, care semnifică "locul unde oamenii devin zei".Nu se poate încă 

determina dacă multitudinea de tuneluri descoperite de-a lungul timpului ar avea 

legătură unul cu altul și nu poate fi determinată nici distanța lor sau scopul exact 

pentru care au fost create. 

Cert este că oamenii de știință au început tot mai mult să se întrebe dacă nu 

cumva toate aceste galerii descoperite peste tot în lume fac parte dintr-un sistem la 

nivel global, care cândva lega fiecare continent în parte și cu ajutorul căruia au avut 

loc modificări importante în formarea marilor civilizații. 

Gheorghiu Andra, a VII-a A 
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Turist prin România  

Grindul Chituc 

Tip rezervaţie: 

Mixtă, rezervaţie ştiinţifică în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 

Amplasare:  

La 44 de km de Constanţa, la nord-vest de lacul Sinoe 

Acces la rezervaţie: 

Se face de pe DN 2B Constanţa-Năvodari şi 

DJ 226 Năvodari-Corbu-Vadu, din care se 

desprinde un drum local din localitatea Vadu. 

Situl este un important loc de iernare şi pasaj 

pentru numeroase specii de păsări, cum ar fi 

gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 

           De ce am vrut să vă vorbesc despre 

Grindul Chituc? Pentru că este unul din acele locuri minunate din ţara noastră, încă 

neatinse de civilizaţie, mai precis de acea civilizaţie care distruge tot ceea ce atinge. 

Asta înseamnă că vizitarea acestei zone are reguli stricte ce trebuiesc respectate, în 

primul rând pentru a prezerva zona şi mai apoi, pentru a nu fi tu cel amendat. 

Camparea este interzisă, tocmai din dorinţa autorităţilor de a nu distruge acest 

adevărat paradis, populat cu sute de specii de păsări şi animale. 

           Pentru a ajunge în acest loc minunat, trebuie să treci de localitatea Vadu şi 

apucând drumul din dale de beton ce coboară pe lângă fosta fabrică de metale rare, 

acum în paragină, te afunzi în terenul mlăştinos, ce te va conduce spre malul mării. 

Drumul este neamenajat, reprezintă teren natural, nisipos, din loc în loc trecând prin 

adevărate tranşee pline de apă, chiar şi în perioade de timp în care nu a plouat de mai 

multă vreme. Astfel, este bine să evitaţi vizitarea zonei, imediat după zilele în care a 

plouat. 
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De asemenea trebuie avut grijă la drum, căci nu este indicată părăsirea acestuia, căci, 

terenul mlăştinos este înşelător şi poţi rămâne prins în ochiurile de apă, fără 

posibilitatea de a ieşi la liman. Semnal nu prea este în zonă, aşa încât ar fi greu să 

anunţi prea curând pe cineva că ai probleme şi mai ales să poţi indica locul în care 

eşti “eşuat”. Dar, dacă respecţi traseul, odată ajuns la malul mării, rămâi fără grai. 

Întinderea de apă care ţi se aşterne la picioare, plaja pustie, liniştea care te înconjoară, 

te fac să nu regreţi nicio clipă efortul depus de a ajunge în acest paradis.  Litoralul 

este destul de îngust, poate că are puţin peste 10m lăţime, în unele locuri mai mult, în 

altele este mai îngust, dar este încă neatins de civilizaţie, oamenii reuşind până acum, 

să respecte natura, iar sentimentul pe care îl încerci este copleşitor. De aceea, am vrut 

să vă vorbesc despre această zonă, căci lucrurile frumoase care aduc bucurie trebuie 

împărtăşite, iar eu vreau să împărtăşesc cu voi acele momente care mi-au făcut viaţa 

mai frumoasă. 

     Desigur, această vizită în Grindul Chituc poate dura câteva ore, dar nu trebuie să 

porniţi la drum cu gândul că veţi face baie, un grătar sau să puneţi masa pe malul 

mării. Câteva sandwich-uri, câteva fructe şi o cafea la termos, băută din pahare pe 

care le veţi lua apoi cu voi, vor fi suficiente. Plimbaţi-vă, faceţi poze, respiraţi aerul 

minunat şi bucuraţi-vă de clipele  în care vă veţi simţi ca la începuturile lumii. Apoi, 

porniţi la drum către Grindul Lupilor, unde, în drumul spre mare, veţi fi suprinşi de 

zborul păsărilor, tulburate de trecerea maşinii prin întinderea de stuf. Vă asigur că nu 

veţi regreta nicio clipă. Reţineţi, vă rog, un singur lucru: încercaţi ca trecerea dvs. 

prin acest paradis să fie asemeni zborului păsărilor prin aer, ca lunecarea peştilor prin 

apă, ca fulgerarea şerpilor prin stufărişul ce vă înconjoară, neauzită şi nevăzută, astfel 

încât, ani după ani, generaţii după generaţii, să poată regăsi şi admira aceste locuri. 

           Nu fiţi egoişti, dăruiţi-le peste ani copiilor voştri, nepoţilor voştri, tuturor celor 

pe care îi iubiţi acest dar nepreţuit, pe care Natura vi-l face acum!!! 

Rămulescu Octavian, a VI-a A 
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Curiozităţi din America 

 

Ştiaţi că… În Central Park din New York 

există 25000 de 

copaci? Prima listă 

oficială a păsărilor din Central Park cuprindea un 

număr de 235 de specii şi a fost publicată în revista 

Forest and Stream în iunie 1886. Central Park este 

situat în centrul cartierului Manhattan din New York şi 

a fost deschis publicului în anul 1857.    

 

Ştiaţi că… Primul zbor oficial sub indicativul Air Force One a avut loc 

în anul 1959? Air Force One este indicativul 

de apel oficial al oricărei aeronave a United 

States Air Force la bordul căreia se află 

preşedintele Statelor Unite. Necesitatea unei 

aeronave dedicate pentru transportul 

preşedintelui a apărut în anul 1943, când oficialii din United States Army Air Forces 

au devenit preocupaţi de securitatea acestuia.   

 

Ştiaţi că…În america există cel mai lung canal cu un sistem de 

ecluze, fiind şi cel mai adânc din lume? Canalul Panama – cu o lungime de 

82 km, este canalul cu cel mai lung sistem de 

ecluze si cel mai adânc din lume (12,5 m). Acesta 

uneşte Oceanul Atlantic (Marea Caraibilor) cu 

Oceanul Pacific, scurtând distanţele dintre est si 

vest cu cel puţin 12875 km. Lucrările au fost 

începute de Franţa, şi continuate de SUA, fiind 

terminate în 1914. 
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Ştiaţi că…Holt, un orăşel din SUA, este localitatea cu cea mai mare 

cantitate de precipitaţii din lume? Holt – orășel din SUA, în NV statului 

Missouri – este localitatea cu cea mai mare cantitate de precipitaţii din lume 

înregistrate într-o oră: 305 mm.  

 

Ştiați că…Mississippi ocupă locul I ca lungime și locul III între fluviile 

globului? Mississippi măsoară 6429 km de la izvoarele afluentului Missouri (3950 

km) şi este fluviul cu cele mai multe modificări ale cursului din lume.  

 

Toader Ana, a VII-a B 
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Lucruri ce nu se învaţă la şcoală 

 

 

BILL GATES a ţinut un discurs la un liceu despre cele 11 lucruri pe care elevii 

nu le-au învăţat şi nu le vor învăţa la şcoală. El a scos în evidenţă faptul că 

sentimentul de automulţumire şi învăţăturile “corecte” din punctul de vedere al 

politicilor educaţionale au creat o generaţie de copii care nu au deloc noţiunea de 

realitate şi despre felul în care realitatea aceasta i-a destinat eşecului în lumea reală. 

 

Regula nr. 1: Viaţa nu e dreaptă – obişnuieşte-te cu ideea! 

 

Regula nr. 2: Lumii prea puţin îi pasă de stima ta de sine. Lumea se aşteaptă 

să realizezi ceva ÎNAINTE de a fi mulţumit de tine însuţi. 

 

Regula nr. 3: Nu vei câştiga 60.000$ pe an de îndată ce părăseşti băncile 

şcolii. Nu vei fi vicepreşedintele vreunei companii cu telefon în maşină decât atunci 

când vei fi muncit pentru acestea. 

 

Regula nr. 4: Dacă crezi că profesorul tău e sever, stai să vezi când o să ai un 

şef! 

 

Regula nr. 5: A lucra într-un fast-food nu este ceva sub demnitatea ta. Bunicii 

tăi aveau o altă denumire pentru asta: o numeau şansă. 

 

Regula nr. 6: Dacă o dai în bară, nu e vina părinţilor tăi, aşa că nu te mai 

smiorcăi în legătură cu greşelile tale, ci învaţă din ele. 
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Regula nr. 7: Înainte de a te fi născut, părinţii tăi nu erau atât de plicticoşi ca 

acum. Au ajuns aşa din cauză că trebuie să-ţi plătească cheltuielile, să-ţi spele hainele 

şi să te asculte pe tine spunându-le cât de grozav te crezi. Aşa că, înainte de a te porni 

să salvezi jungla de paraziţii generaţiei părinţilor tăi, încearcă să-ţi despăduchezi 

propriul dulap. 

 

Regula nr. 8: Poate că şcoala ta a scăpat de învingători şi învinşi, însă viaţa 

NU. În unele şcoli au abolit corigenţele şi elevul poate încerca de câte ori vrea el să 

dea răspunsul corect la o întrebare. Asta nu seamănă, deloc, cu NIMIC din viaţa 

reală. 

 

Regula nr. 9: Viaţa nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere şi pe foarte 

puţini angajatori îi interesează să te ajute să “te găseşti”. Faci asta în timpul liber. 

 

Regula nr. 10: Ce vezi la televizor NU e viaţa reală. În viaţa reală oamenii 

chiar trebuie să mai plece din cafenele şi să meargă la serviciu. 

 

Regula nr. 11: Fiţi amabili cu tocilarii. Există şansa ca în viitor să lucraţi 

pentru vreunul dintre ei… 

 

 

Petrișor Amanda, a VII-a A 
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DREPTURILE SACRE ALE CITITORULUI: 
 
 
 
 
 

1. Dreptul de a nu citi. 

2. Dreptul de a sări pagini. 

3. Dreptul de a nu termina cartea. 

4. Dreptul de a reciti. 

5. Dreptul de a citi orice. 

6. Dreptul la bovarism (maladie transmisibilă prin citit). 

7. Dreptul de a citi oriunde. 

8. Dreptul de a răsfoi cărțile. 

9. Dreptul de a citi cu voce tare. 

10. Dreptul de a tăcea. 

 

Popescu Mara, a VII-a A 
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Învăţând matematica, înveţi să gândeşti... 
 
 

Am folosit ca titlu ceea ce a spus marele matematician Grigore C. Moisil, 
pentru că are mare dreptate! La începutul clasei a IV-a au apărut la noi în şcoală 
cercuri pentru diferite discipline şi fiecare copil şi-a ales materia care îi plăcea cel 
mai mult. Primul cerc de pe listă la care m-am oprit a fost cel de matematică pentru 
clasele III-IV, numit „Matematica  pentru campioni” și condus de d-na prof. 
Dragomir Florentina. Îmi place foarte mult matematica, astfel încât am vrut pe loc să 
mă înscriu, ca să devin un campion al matematicii. 

Încă de la primele ore mi-a plăcut acest cerc, pentru că aflăm mereu lucruri 
noi și foaaarte interesante! De asemenea, îmi plac şi problemele de logică deoarece 
nu sunt chiar ca cele de la temă, ci mult mai diferite, iar unele-s chiar amuzante! 

Cele mai importante lucruri învăţate au fost regulile de calcul pe care nu le 
ştiam şi modurile diferite de rezolvare ale unor probleme mai grele. În plus, datorită 
acestor exerciţii şi probleme cu „chichiţe“, am învăţat fracţiile înaintea celorlalţi cu 
aproape o lună. De aceea, când acestea au fost predate la clasă, pentru cei de la cerc 
erau ceva obişnuit. 

Participarea la acest cerc mi-a dat posibilitatea să obțin rezultate foarte bune 
la concursurile la care m-am înscris. Am obținut medalia de aur și diploma de 
excelență la Concursul Winners, punctaj maxim la Eurojunior și Comper, iar la 
Lumina Math am obținut un punctaj bun, ceea ce înseamnă, după părerea mea, că 
acest cerc și-a atins scopul! Nu-i așa?! Dar haideți să vă fac o mică demonstrație cu 
ajutorul uneia dintre problemele făcute la cerc, care mi s-a părut cea mai 
interesantă. Ea sună așa: 

 
„Suntem la curtea Regelui Eduard în 5 iunie 1324 (1, 2, 3, 4, 5, 6 – nicio cifră 

nu se repetă). Micul Prinţ Filip s-a născut la ultima dată ce respectă această regulă. 
Câţi ani va aniversa prinţul în anul 1324?“ 

 
Captivant, nu?! Știe careva răspunsul?Ei bine, vă voi ajuta eu, căci am rezolvat 

deja această problemă. Răspunsul corect este: 4 ani, fiind născut pe 4 mai 1320 
(4.5.1320). Regula de rezolvare era şi cea dată şi cea descoperită de mine, adică ziua 
este mai mică cu o unitate decât luna. Eu nu am ţinut cont decât de regula dată. Cel 
mai important lucru învăţat din această problemă a fost că nu trebuie să ne bazăm 
mereu pe ce spun alţii, căci uneori este nevoie şi de părerea noastră. 

În concluzie, gândindu-mă la toate lucrurile minunate pe care le facem la cerc 
şi la ceea ce învăţăm, eu cred că fiecare copil ar trebui să participe la unul dintre 
cercurile școlii, care i se pare mai potrivit. Cu siguranță, nu va avea nimic de pierdut, 
ci numai de câștigat! 

Roşu Armand, a IV-a A
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Rebus 

 

Rezolvaţi rebusul următor, astfel încât pe verticala A-B să obţineţi un mod de 

expunere prezent în textul studiat în clasa a VII-a, ”Istoria unei plăcinte”. 

                                                 A 

        

          

      

    

          

       

       

       

         

                                                  B 

1. Autorul operei „Istoria unei plăcinte” (Costache...) 

2. Cum se numea vânzătorul de plăcinte? 

3. Ce a devenit curtezanul după ce a dat plăcinta? 

4. Sinonimul cuvântului ”tipsie”. 

5. Diminutivul de la ”plăcintă”. 

6. Sinonimul verbului ”a istorisi”. 

7.Termen aparţinând familiei lexicale a cuvântului ”curte”. 

8. Armă turcească. 

9. Logofăt este un rang...... 

Bulgaru Andreea, a VII-a A 
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La nature 
 

1. La plus grande planète de notre galaxie. 

2. Tourbillon violent du vent. 

3. C`est solaire, lunaire ou totale. 

4. Il apparaît après la pluie, quand la lumière du soleil prends contact avec l`eau. 

5. Ses fruits font une confiture un peu aigre. 

6. La plus chaude étoile de notre galaxie. 

7. Espace ouvert et plat. 

8. Ces sont comestibles ou toxiques. 

9. La couverture d`eau de la Terre. 

 
 

 

         

          

        

   -   -      

         

       

       

            

            
 

Prof. Ciobotaru Loredana 

 

http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/espace
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/ouvert
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/plat
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DEVINETTES 
1. Qui fait le tour de la maison et revient à sa place ? 

 

2. Quelle est la mer que l'on trouve aussi dans un vêtement ? 

 

3.  Quel est le chiffre qui ne s'use jamais ?  

 

4. Quelle est la partie la plus dangereuse d'une voiture ?  

 

5. Quelle est la fleur qui réfléchit le plus ? 

 

6. Qui voyage jour et nuit sans quitter son lit ? 

 

Mot-clé--Sous mon manteau jaune, je suis blanche et quand on enlève mon manteau, parfois on ne 

peut plus le remettre. Qui suis je?    

 

 
 

      

      

     

         

        

       

  
 

Prof. Ciobotaru Loredana 
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Îngrijirea unghiilor 

 

Ai o lipsă mare de calciu sau ai prostul obicei de a-ți roade unghiile? Sau pur 

și simplu muncești prea mult ca să mai ai timp să îți îngrijești unghiile? Atunci este 

timpul să te interesezi despre unghiile false. Nici nu-ți poți imagina câte beneficii 

poți avea de pe urma lor. 

Aspectul unghiilor poate lăsa o impresie foarte bună unei persoane sau, din 

contră, o impresie foarte proastă. Dacă cineva observă că unghiile tale nu sunt 

îngrijite, poate cu ușurință să creadă că acesta este felul tău de a fi, nu că pur și 

simplu ai o lipsă mare de calciu. 

Cu siguranță că ați auzit diverse informații cum că unghiile false atacă unghia 

naturală și o distrug. Ei bine, toate acestea nu sunt mituri, dar nici total adevărate nu 

sunt! Este adevărat că ele nu protejează unghia, însă sub nici o formă ele nu o atacă! 

Dacă sunt corect aplicate și îngrijite, acestea pot avea o rezistență foarte mare, iar pe 

ele pot fi aplicate cu ușurință diverse piercing-uri.  

Evident, noi suntem prea mici deocamdată, fetelor, pentru așa ceva, dar ne 

putem delecta și noi cu câteva imagini, visând cu ochii deschiși la superbele unghii pe 

care le vom avea când vom fi suficient de mari, nu?! Ia priviți aici! 
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Să râdem puțin 

 

 

Somnoroase profesoare, 

Pe la clase se adună, 

Se ascund după catedră, 

Noapte bună...!!!! 

 

Și elevii toți suspină, 

Catalogul negru tace, 

Chiar și creta de pe tablă... 

Somnu-și face. 

 

Iese un elev la tablă, 

Printre cifre să se-ncurce, 

Fie-ți zecele aproape, 

Lasă proful să se culce... 

 

Peste-a fizicii probleme, 

Elevul șterge tabla lună... 

Totu-i vis și armonie, 

Când se sună... 

 

Bulgaru Andreea, a VII-a A 
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Regulile elevilor 

 

Elevul nu copiază, el se documentează. 

Elevul nu citește bilete, se informează. 

Elevul nu este neatent la ore, ci studiază mediul înconjurător. 

Elevul nu greșește, el își pune la încercare profesorul. 

Elevul nu chiulește, e nevoie de el în altă parte. 

Elevul nu fumează, el își călește plămânii. 

Elevul nu doarme, ci reflectează. 

Elevul nu vorbește, el gândește cu voce tare. 

Elevul nu mestecă gumă, el își întărește dantura. 

Elevul nu înjură, se descarcă. 

Elevul iubește școala, dar în timpul vacanței. 

 

Glume  

 

De ce nu știe o blondă să scrie 11? 

... Pentru că nu știe pe care unu să-l scrie primul!...  

 

Un mut îi spune surdului că orbul a văzut un paralizat fugind!!!!  

 

Știi care e diferența dintre un om care se aruncă de la etaju 1 și altul de la 10? 

La cel care se aruncă de la 1 se aude așa: Buuuff! Aaaaaa! Iar la cel care se aruncă de 

la 10 se aude: Aaaaaa! Buuuuf! 

 

Ce poți face azi nu lăsa pe mâine, lasă pe poimâine, că poate nu o să mai fie nevoie! 

Bulgaru Andreea, a VII-a A
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La ferma din sat animalele nu-şi mai vedeau capul de atâta treabă. Zilele de 

toamnă treceau una câte una şi animalele trebuiau să se pregătească pentru iarna 

friguroasă care se apropia. Într-una din zile, mânzul se plânse părinţilor săi: 

– Nu mai vreau la şcoală! Este prea greu şi nu 

învăţ nimic folositor! Vreau să merg la serviciu! Să fac 

treabă, aşa cum faceţi voi zilnic! Sunt sigur că e mult 

mai uşor şi mai distractiv! 

– Dacă aşa vrei, de mâine aşa vei face! au spus 

părinţii. 

În prima zi, mânzul a mers să-l ajute pe bătrânul câine. Acesta avea grijă de 

turma de oi. Cât era ziua de lungă alerga după oiţele mai zăpăcite care se pierdeau de 

turmă şi le păzea ca să nu le atace vreun animal sălbatic. Mânzul credea că această 

treabă era mai uşoară decât să înveţi, aşa că a fost foarte dezamăgit. Seara ajunse 

acasă sfârşit de oboseală şi le ceru părinţilor să-i găsească altceva de făcut. 

A doua zi, se duse să muncească alături de 

purcel. Munca lui părea tare distractivă! El avea 

grijă de un iaz care trebuia curăţat de plantele 

moarte, iar peştii îngrijiţi şi hrăniţi. Dar, vai, 

încercând să întindă o plasă pentru a strânge 

plante, mânzul căzu în apă. Neştiind să înoate, a 

fost cât pe ce să se înece. Noroc cu purcelul, care făcuse înot. Aşa că se întoarse acasă 

şi mai supărat decât cu o zi înainte. 

Ziua următoare, mânzul se duse la capră. Drăguţa de ea avea în grijă lanul de 

grâu. El trebuia cosit şi dus la moară. 
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Când a încercat să cosească grâul, mânzul s-a 

înţepat în vârful ascuţit al coasei, iar când a încercat 

să ducă grâul la moară, a obosit atât de tare că abia 

mai respira. Mânzul rămase pe gânduri.  

– Nu-i nimic, îşi zise mânzul, ştiu ce voi face! 

O să merg să lucrez cu părinţii mei. La ei e uşor. Seara, când ajung acasă, ei tot mai 

au puterea de a zâmbi sau de a face lecţiile cu mine. Deci, e uşor! Dacă era ceva ce nu 

aş fi putut face, nu m-ar fi lăsat să merg să muncesc. 

 Dar nici următoarea zi, la câmp, nu a fost uşor. Tatăl şi mama sa ajutau ca 

recolta să fie strânsă şi dusă în hambar. Fusese un an bun, iar căruţa abia se mai putea 

urni din loc de greutate. Mânzul nu mai putea. Ce bine era la şcoală! Nu trebuia decât 

să înveţe şi să-şi facă temele. Oare se mai putea întoarce acolo? Se duse la părinţii lui 

şi le spuse: 

– Vreau să-mi cer iertare pentru că v-am supărat! Am crezut că este atât de uşor 

să lucrezi!... Nu ştiam că banii se câștigă atât de greu. Şcoala este mult mai uşoară 

decât ce faceţi voi şi vă promit că nu vă voi mai supăra niciodată. 

Părinţii mânzului îl iertară, doar era copilul lor şi îl iubeau. Mânzul avusese 

nevoie de această lecţie. Iar din acea zi, părinţii lui nu mai trebuiră să-l convingă să-şi 

facă temele sau să înveţe. 

 

Morala: 

 

 

                                                    Roşu Armand, a IV-a A  

                                                     Cercul de limba română, „Jocul cuvintelor” 

                                                     Prof. Dragomir Florentina 

 

 



Treptele cunoaşterii  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

-44- 

 

Călătorie în adâncurile omului 

 

Pe dată ne facem mici, intrăm în corp odată cu mâncarea şi vedem ceva cât 

zarea. Mare şi minunat ca o rază de zâmbete, de eşti în stare să stai treaz trei sâmbete. 

Timiditatea fuge cât colo pe autostrada ruşinii, iar îndrăzneala îşi face loc pe scaunul 

maşinii. Curcubeul inimioare e pe cerul veseliei și pe lacul roșu trece o întreagă 

herghelie. Dar ce-o fi oare acest pământ plin de ciupercuțe zâmbind? Este oare-un 

ceas cu blană? Sau un experiment dintr-o mare cană? Aaaaa… ştiu! E pajiştea 

veseliei! De aici vine bucuria când asculți glasul ciocârliei. Toate  acestea, ce-or fi 

oare?! O planetă, un gând, un soare? Sau ceva ce privește înmărmurit, semănând c-un 

suflet fericit?! 

Mihai Monica, a VIII-a A 

 

 

Clasa a V-a, un an plin de surprize  

          

Vacanța de vară se apropie cu pași repezi, la fel și sfârșitul clasei a V-a, pe care 

nu am crezut că o voi îndrăgi atât de mult. 

  Mai simt și acum acele emoții, bătaia puternică a inimii și teama că voi fi 

depășită de greutatea acestui an. Toate aceste gânduri s-au spulberat, deoarece 

niciodată nu m-am gândit ca îmi va plăcea atât de mult. Dar chiar așa a fost. Nu mi-aș 

fi dorit să se termine niciodată... Profesorii sunt minunați, iar colegii vor rămâne niște 

prieteni adevărați pentru mine. 

Acum , când mă gândesc, un fior îmi cuprinde sufletul, pentru că nu știu dacă 

voi mai retrăi aceste clipe minunate și în următorii ani, dar, orice se va întâmpla, 

clasa a V-a va rămâne mereu în inima mea și întotdeauna mă voi gândi la toate 

lucrurile frumoase care s-au întâmplat. 

Munteanu Miriam, a V-a A 

http://www.monicamihai.ro/2011/05/04/calatorie-in-adancurile-omului.html
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Copii fără etichete 
 

 

Fiecare copil este precum o figurină de plastilină. Sunt “modelabili”, dar 
la un moment dat, dacă cineva se opreste din modelat, “se întăresc” și nu se 
mai poate face nimic. Orice părinte ar trebui să se considere norocos pentru 
că Dumnezeu i-a dăruit un copil. Așadar, pentru orice mamă și tată, copilul 
lor ar trebui să fie pe primul plan. 

Educația unui copil nu este o joacă! Este un lucru extrem de important, 
care necesită abilitate, îndemânare și, în primul rând, mult calm. Chiar dacă 
uneori copiii pot părea dificili, trebuie tratați cu foarte multă înțelegere, 
deoarece atunci când un copil nu mai simte sprijin acasă, va încerca să îl 
găsească în alte locuri. Fiecare părinte ar trebui să fie disponibil să asculte și 
să răspundă întrebărilor copilului. De asemenea, mesajele pe care vor adulții 
să le transmită “odraslelor” lor trebuie să fie convingătoare, neplictisitoare și 
să nu fie percepute ca niște predici inutile. După cum se spune: “Tonul face 
muzica.” Dacă unui copil i se transmit îndrumări sub formă de ceartă, acesta 
va percepe doar tonul ostil al mesajului, iar îndrumările nu își vor mai atinge 
scopul; în schimb, dacă mesajul se transmite sub forma unei discuții amiabile, 
copilul va înțelege și va aplica ceea ce i se transmite. 

Haideți să ne imaginăm un experiment! Dacă am pune doi copii să 
trăiască în condiții identice, dar în locuri separate, de exemplu un copil într-o 
cameră total albă și celălalt într-o altă cameră, în întregime neagră. Se 
constată că, fizic, cei doi copii vor crește identic, dar dezvoltarea lor psihică 
va depinde de educația oferită de către părinți, de dragostea și implicarea 
acestora în viața copilului. 

În concluzie, o palmă aplicată unui copil este o dovadă cruntă de 
lașitate! Indiferent de nervii pe care îi are fiecare părinte, un copil este o 
binecuvântare ce trebuie apreciată. Părinții îi cresc, părinții îi învață, părinții îi 
formează ca viitori stâlpi ai societății, ceea ce înseamnă o mare 
responsabilitate! 

 
 

Mihai Monica, a VIII-a A 

 

 

 

 

http://www.monicamihai.ro/2013/04/01/copii-fara-etichete.html
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Declarație de dragoste 

 

 

Da, m-am îndrăgostit nebunește de tine! 

Chipul tău mi-a tulburat sufletul și nu mă mai pot regăsi. Te port în 

inimă noapte și zi. Lacrimi și zâmbete se întrepătrund pe obrajii mei, 

izvorâte din adâncul sufletului. 

Trăiesc într-o lume de vis, în care un singur cuvânt de-al tău mă 

poate ridica până la cer sau mă poate doborî pe pământ. 

Simt că viața mea s-a contopit cu a ta: respir aerul ce te înconjoară, 

mă hrănesc cu imaginea trupului tău, iar noaptea încerc să mă strecor în 

visele tale. 

Până să te întâlnesc, eram un simplu muritor... Acum mă simt un zeu 

al cărui unic scop este acela de a-ți așterne lumea la picioare. 

Fie ca dragostea noastră să fie eternă, iar acordurile fine ale iubirii 

să plutească în pași de dans, amintindu-ne mereu și mereu de clipa în 

care ne-am cunoscut. 

Fie ca dansul dragostei care ne-a unit să nu se sfârșească niciodată! 

 

Găman Alexandru, a VI-a A 
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O întâmplare stranie 

 

Întotdeauna mi-a plăcut marea. Ador soarele, ador nisipul şi, mai presus de 

orice, ador apa mării! Îmi place să mă bălăcesc cât e ziulica de lungă. Îmi place să 

înot, să fac pluta şi să mă scufund pe sub apă. De cele mai multe ori, mami se sperie 

foarte tare când nu mă mai vede şi stă cu sufletul la gură până când apar eu de sub 

apă. Sinceră să fiu, nu aş mai ieşi din apă, dacă nu m-ar scoate mami afară cu forţa. 

După ce ies din apă, mă joc în nisip şi fac tot felul de figurine: broaşte 

ţestoase, peşti, castele, poduri peste râuri... Anul trecut am făcut împreună cu tatăl 

meu, din nisip, o broască imensă. Foarte mulţi oameni s-au pozat cu broasca 

noastră. Ne-a plăcut foarte mult broasca şi voiam să facem ceva şi mai mare, dar şi 

mai frumos! 

 Și iată că, a doua zi, dis de dimineaţă, ne-am apucat să facem o sirenă din 

nisip. Am fost foarte încântată de idee şi ne-am apucat imediat de treabă. Am făcut-

o exact de mărimea unui om. În timp ca tati săpa trupul şi coada sirenei în nisip, eu 

am adunat foarte multe scoici cu care urma să acopăr frumoasa făptură de nisip.  

 A ieşit superbă! Parcă era vie. Tot corpul i l-am îmbrăcat în scoici sidefate care 

sclipeau în razele multicolore ale soarelui. Din două jumătăţi mari de scoică, negre 

ca abanosul, pe care le-am aşezat cu partea ascuţită spre exterior, i-am făcut ochii. 

Gura i-am făcut-o dintr-o scoică perfect ovală şi care avea toate culorile curcubeului 

în razele soarelui. Parcă era o chinezoaică, cu ochii mari, negri şi pătrunzători şi 

buzele frumoase şi suave, dar arse de soare. Părul, cu multă migală, am reuşit să-l 

aşezăm în două codiţe împletite, lungi până la baza trupului, iar pe frunte i-am pus o 

steluţă de mare. 

 Vai, cât de frumoasă este! exclama toată lumea de pe plajă. Toţi s-au 

minunat şi s-au fotografiat lângă prinţesa nisipurilor şi a apelor în acelaşi timp. 
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A fost o zi superbă şi am plecat la hotel cu gândul la frumoasa sirenă. Toată noaptea 

m-am gândit la ea şi parcă mă vedeam pe mine, transformată în sirenă, cum înotam 

pe sub apă, împreună cu alte sirene. Ce mult îmi doream să fiu şi eu sirenă! Ce mult 

îmi doream să înot alături de alte sirene, alături de peşti şi de delfini...! 

 Următoarea zi ne-am trezit foarte devreme ca să prindem ultravioletele. Cum 

plaja era mult mai departe de hotel, am plecat cu maşina până în acelaşi loc unde 

am lăsat-o pe prinţesă să doarmă. Până să ia tati şi mami bagajele din maşină, eu am 

fugit pe malul mării. Nu era nici ţipenie de om pe plajă. Marea era liniştită. În larg se 

vedeau vapoarele care aşteptau să intre în port. Nu departe de mal, câţiva delfini se 

întreceau în sărituri. Pe mal, exact unde trebuia să fie sirena, un peşte foarte mare 

privea marea, la fel ca mine. M-am ascuns repede după un tufiş şi piveam cu sufletul 

la gură să văd ce se întâmplă. Nu era un peşte, erau doi! Dar nu erau peşti ! M-am 

uitat mai bine şi am văzut că erau două sirene, vii, reale, adevărate. Îmi ţineam 

respiraţia ca să nu mă audă şi să nu mă vadă. Erau două sirene superbe, una cu părul 

galben, de aur cred că era, şi celaltă cu părul roşu.  

 Vai, mi-am uitat aparatul de fotografiat la maşină! Nu am riscat să fug după el. 

Puteam să le sperii pe sirene sau puteam să nu le mai găsesc când mă întorc. Dar ce 

căutau oare sirenele în acel loc? Deci există sirene?!? 

Nu mă mai săturam să privesc cele două zâne şi nu-mi venea să cred că ce văd 

este adevărat. 

- Briana!, se auzi glasul mamei. 

- Da, mami, am răspuns şi, în acel moment, sirenele s-au întors către mine și 

mi-au zâmbit. Înţeleseseră că le-am văzut, iar cea cu părul roşu, a dispărut în apa 

mării. 

- Dar unde este cealaltă? De ce nu a fugit?!  

Fără să mă duc către mami, care mă strigase, am rupt-o la fugă către plajă. 

Nici urmă de sirenă. Oare ce s-a întâmplat?  
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Sirena pe care o făcusem din nisip era udă, dar la 

locul ei. Ceva nu era în regulă parcă. Ieri îi făcusem 

capul îndreptat cu privirea spre plajă, iar acum are 

privirea îndreptată spre mare... Parcă este adormită...  

Oare sirena noastră prinsese viaţă peste noapte? 

Nu am găsit răspunsul nici până acum. Nu le-am spus 

nici părinţilor ceea ce se întâmplase, pentru că oricum 

nu m-ar fi crezut.  

Peste zi, marea a fost agitată, iar prinţesa 

nisipului, centimetru cu centimetru, s-a întors în apa 

mării, lăsându-mă cu întrebare pe buze: Ce se întâmplase oare cu sirena mea?  

 

Gheorghe Briana, a IV-a A 

Cercul de limba română „Jocul cuvintelor” 

Coord. de prof. Florentina Dragomir 
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O noapte de iarnă 

 O plapumă albă și groasă acoperise aleea din faţa casei mele. Pe strada 

pustie nu se mai auzea nici măcar lătratul câinilor. Vântul sufla cu putere, iar 

din nori cădeau steluţe argintii, acoperind totul cu zăpadă. Copacii se mişcau 

lent, încercând să îşi scuture neaua de pe crengi. Totul era îngheţat. Omătul 

pufos strălucea în lumina lunii, care nu mai era la fel de luminoasă ca de 

obicei. Frigul îţi dădea fiori. Munţii din depărtare erau ca nişte regi măreţi, 

îmbrăcaţi în mantii albe, strălucitoare.  

Şi deodată o ninsoare deasă a început să se aştearnă iar pe pământ, ca 

şi cum bunica ar trece zahărul prin sită deasupra prăjiturilor. 

Peisaj mirific, sper să te păstrez mereu în suflet, la fel cum păstrez 

amintirea caldă a bunicii...!  

Toader Ana, a VII-a B 

 

 

Generala, cei mai frumoși ani din viața mea 

 

Când a IV-a am terminat, 

La banchet am suspinat… 

Clasa a V-a a sosit, 

Mai rebeli am devenit, 

Dar cu drag noi învățăm 

Pentru viață ne formăm! 

 

Vasiliu Sorin, a V-a A 
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Tablou de iarnă 

 

Noaptea de iarnă este cel mai neprietenos lucru posibil! 

Temperaturile foarte mici fac din orice plimbare în noapte o activitate 

imposibilă. Încremenirea naturii se transferă încetul cu încetul asupra oricărui 

om care îndrăznește să iasă din casă. Oricât de înfofolit ar fi omul acela, gerul 

năprasnic pătrunde prin cea mai mică deschizătură a hainelor și pune 

stăpânire pe el, asemenea unui duh necurat. Singurul care se află în 

elementul său în nopțile de iarnă este înghețul. Fără nicio mustrare de 

conștiință, înghețul își aruncă răsuflarea turbată și friguroasă asupra naturii. 

Nimic nu-i scapă! Copaci, vegetație, râuri, toate cad pradă înghețului său din 

care își vor reveni cu greu. Nici animalele nu sunt ferite de atingerea sa. În 

încercarea de a scăpa de contactul cu temperaturile scăzute, animalele se 

cuibăresc cât mai adânc în măruntaiele pământului. O prezență constantă în 

nopțile de iarnă este șuieratul copacilor. Aflați într-o luptă aprigă cu vântul 

furios, care ar vrea să-i culce la pământ, copacii scot zgomote ascuțite de 

parcă ar țipa de o durere sfâșietoare. De după cerul negru al nopții de iarnă, 

nici regina nopților, luna, nu pare mai fericită. Mai mică și mai puțin 

luminoasă decât în nopțile de vară, luna pare că se ascunde după norii grei și 

pufoși. 

Încântător tablou, mirific! 

 

Oloeriu Alexandru, a VII-a B 
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Norocosul 
 
 A fost odată ca niciodată un prinţ urât... 

Pentru că era atât de urât, nu îl iubea nimeni; și, totuși, el căuta o ființă 
care să îl iubească, așa urât cum era.  
 Într-o zi, pe când se plimba pe aleile din jurul castelului, vede alergând 
pe lângă el un câine cu un şir de cârnaţi atârnându-i din gură. Unul dintre 
slujitorii palatului alerga câinele pentru a-i lua cârnaţii. Când slujitorul a reuşit 
să îl prindă, i-a luat cârnaţii și a vrut să îl bată. Văzând acest lucru, prinţul 
grăi:  

- De ce hărţuiești acest minunat căţeluş?  
- Măria Ta, vreau să recuperez cârnaţii furaţi de această potaie din 

cămara palatului.  
- Nu-i nimic, îi era şi lui foame. Aşa că lasă-i cârnaţii! 
Slujnicului abia îi veni să creadă ce auzea de la prinţ, dar nu mai avea 

ce să facă.   
 Regele, văzându-l pe cățel, dădu ordin ca “javra” să fie dată afară din 
castel. Prinţul însă îi spuse tatălui său că nici nu se gândeşte şi că acest câine 
va fi tratat regeşte. Îl  numi Norocosul. Regele, deşi nu a fost de acord cu fiul 
său, s-a lăsat până la urmă înduplecat și, astfel, câinele a rămas în palat. și, 
bineînțeles, odată cu trecerea timpului, toată lumea din palat a început să-l 
îndrăgească pe Norocos.  
 Dar iată că, într-o zi, Norocosul nu era de găsit. Fugise în pădure, 
crezând că viaţa nouă care i se oferise nu era de nasul lui. În pădure întâlni 
un pui de lup și acesta îi oferi un iepure. Norocosul merse împreună cu puiul 
de lup mai departe și în drumul lor întâlniră o vrăjitoare. Arătându-le trei 
pungi, aceasta le-a spus: ”Într-o pungă este un şarpe, în alta este un 
diamant şi în a treia sunt doi bulgări de aur. Norocosul, presupunând că 
vrăjitoarea minte, s-a uitat în prima pungă. Din aceasta a ieşit un şarpe și l-a 
muşcat. 

Prinţul a venit în pădure să-l caute pe Norocos și l-a găsit pe jos, cu 
lăbuţa sângerândă. Atunci, din văzuduh apăru o căţeluşă care îl linse pe 
lăbuţă și acesta se vindecă miraculos. Împreună cu căţeluşa, veni o fată 
frumoasă, cu părul negru, lung și buclat şi cu ochii verzi ca marea. Prințul și 
fata se îndrăgostiră pe loc și se înapoiară împreună la palat, însoțiți de cei doi 
căței, care le-au rămas alături mulți mulți ani. 

Trebuie să vă spun că cei doi s-au căsătorit şi încă trăiesc fericiţi şi 
astăzi, iar cățelul a învățat să aprecieze că este, pur și simplu, un norocos! Ca 
și stăpânul lui...!   

 Lincan Cătălin, a IV-a A 
Cercul de limba română “Jocul cuvintelor” 

Condus de prof. Florentina Dragomir 
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Oglinda 

 

Plouă, plouă mărunt; burnițează, cred. Cerul este trist, acoperit de nori 

cenușii – o nuanță palidă de cenușiu, apăsătoare până în măduva oaselor. Nu 

mi-e frig și totuși sunt rece, înghețată... Sufletul meu pare, de fapt, că e 

înghețat..., la fel ca oamenii pe lângă care trec absentă, oameni care nu mai 

știu sau care nu mai vor să zâmbească... La fel ca asfaltul umed care plânge 

sub greutatea bocancilor mei și ai celorlalți trecători. Parcă pășesc pe un 

patinoar imens, fără să știu măcar să patinez! Picioarele, mișcările nu-mi mai 

aparțin, corpul se mișcă la voia întâmplării, încercând să-și mențină direcția. 

Reușește cu greu – patinoarul pe care pășesc e limpede ca oglinda... Exact 

ăsta e cuvântul potrivit, pășesc pe o oglindă, în toată splendoarea ei. Privind 

în jos, disting printre crăpăturile asfaltului cu gheață un chip șters: chipul 

meu. Ciudat: calc propriul chip în picioare! Și nu doare, e chiar distractiv! 

Merg mai departe, cu mâinile în buzunare și cu fularul acoperindu-mi gura. 

Aerul e rece, ca tot ceea ce mă înconjoară, de altfel. Picăturile de ploaie fac 

”patinoarul” și mai lucios, și mai alunecos. Chipul de pe asfalt se 

schimonosește la mine din când în când, în timp ce silueta încearcă să-și 

păstreze echilibrul cu brațele perpendiculare pe trup.  

Oamenii trec pe lângă mine, triști, nepăsători... Aș vrea să le pot striga 

cât pot eu de tare: ”- Hei, nu mă aude nimeni? Nu mă vede nimeni? Sunt 

aici, sunt chiar aici!!!”. Îmi văd mai departe de drum, încercând să rămân în 

picioare, deși o căzătură pe gheața ca oglinda nu m-ar speria chiar atât de 

tare... Asta e, din când în când se mai întâmplă să cazi, după care te ridici... 

Și totuși... dacă nu te mai ridici?! Dacă rămâi jos, pe gheața neprietenoasă și 

nu te mai poți ridica? Dacă te vei contopi cu gheața, dacă vei rămâne captivă 

în regatul înghețat al oglinzii aceleia pentru totdeauna?  
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Dacă te vei contopi cu gheața, dacă vei rămâne captivă în regatul 

înghețat al oglinzii aceleia pentru totdeauna? Te topești, te scurgi printre 

picături, devii una cu asfaltul și, până să-ți dai seama, rămâi captivă acolo, ca 

amprenta unui deget firav pe un pahar de apă. Ai trecut de partea cealaltă a 

baricadei, nu mai ai scăpare! Pașii trecătorilor îți acoperă chipul, tălpile lor 

grele te sufocă și îți iau lumina, lucru care te înspăimântă: întunericul, de 

fapt, te înspăimântă! Lovești cu palmele zidul de gheață, încercând să ieși la 

suprafață, la lumină, dar ești neputincioasă: ești o furnică pierdută într-un 

ocean... Iar ei habar nu au că sub tălpile lor se zbate acea furnică speriată, 

care a rătăcit, fără să vrea, drumul.  

Pășești grațioasă ca o balerină, iar sub pașii tăi, în oglinda asfaltului, te 

regăsești captivă printre bucățile de gheață. Și deodată auzi triluri de păsări 

minunate, sunete încântătoare ce par să vină dintre crengile copacilor ce au 

înflorit deodată, chiar sub ochii tăi! Florile mari, albe sau rozalii, își împrăștie 

parfumul în văzduh, mângâiate de razele soarelui, iar ecoul ciripiturilor îți 

învăluie auzul și-ți face inima să tresalte de bucurie. Te simți ca și când ai fi în 

Rai... Zâmbești în sinea ta, căci primăvara îți inundă sufletul, chiar dacă știi că 

s-ar putea să fie doar un vis și să te reîntorci într-o secundă la burnița de 

afară și la ghețușul de pe asfalt. Nu contează, trebuie să mergi mai departe! 

Așa că îmi văd în continuare de drum, dar de data aceasta căldura din 

inima mea pare să topească oglinda pe care calc. Până și trecătorii par că și-

au lăsat tristețea deoparte și încearcă să-mi zâmbească... 

Da, schimbarea trebuie să pornească de la mine, de la felul în care văd 

eu lucrurile... Căci ceilalți nu sunt decât reflecția mea în oglindă...! 

 

Prof. Luci Pintilie 
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Povestea mea în pași de dans 

 

Ca orice poveste, și aceasta are un început. Se întâmplă în prima zi de 

școală din clasa I. Am primit la clasă niște biletele prin care eram invitați să 

participăm la cursuri de dans în sala de sport. 

Curiozitatea sau poate destinul m-a împins de la spate. Am pășit timid 

în sala de unde răzbăteau ritmurile unui vals vienez (bine, pe atunci nu știam 

asta, am aflat mai tarziu cum se numea acea muzică ce era parcă 

interpretată de îngeri). Am fost fermecat de muzică și de perechea de 

dansatori care parcă plutea pe ritmurile ei. A fost dragoste la prima vedere! 

M-am îndrăgostit de dans și nu am trădat această dragoste nicio clipă. Se 

împlinesc în curând 6 ani de când între mine și dans există o legatură 

indestructibilă. Am schimbat cluburi, am schimbat antrenori, mereu am 

învățat ceva nou, am râs, am plâns, am strâns din dinți și, ce este cel mai 

important, am mers mai departe! Iar dansul mi-a răsplătit dragostea și 

devotamentul... În anul 2010 am devenit campion mondial la dansuri latino, 

iar doi ani mai târziu, în 2012, un nou titlu mondial, de data aceasta la rueda 

de casino, a poposit în vitrina mea! Între aceste titluri mondiale, se numără 

multe alte titluri naționale și internaționale. 

Dar voi, care citiți această poveste adevarată, să nu credeți că toate 

aceste performanțe au fost aduse de magia vreunui vrăjitor... Nu... în spatele 

lor stă multă, multă muncă. În acești 6 ani s-au adunat mii și mii de ore de 

muncă, de sudoare, de efort... Dar, când iubești ceea ce faci, parcă nici nu le 

simți... trec și rămâne doar satisfacția rezultatului. Rămâne întipărită în 

adâncul tău muzica sfântă a imnului țării tale, atunci când urci pe cea mai 

înaltă treaptă a podiumului. Rămâne mândria că numele țării tale se 

contopește cu strălucirea aurului.  
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Și mai este ceva foarte important de povestit. Am vrut să-mi dovedesc 

mie și să dovedesc tuturor celor din jurul meu că sportul și școala nu se 

exclud una pe alta.  

Singur mi-am stabilit propriile ținte: cel mai bun la dans, cel mai bun la 

învățătură. Și îmi sunt martori toți colegii din școală că nu am dat înapoi 

niciun pas de la aceste ținte! Rezultatele la învățătură sunt la același nivel cu 

cele de la dans. Mereu primul! Acesta este motto-ul meu și până acum l-am 

urmat cu sfințenie! 

Știu că poate nu sunt înțeles de mulți dintre colegi, care nu ar sacrifica 

din timpul destinat plimbărilor, internetului sau televizorului pentru o 

activitate care presupune muncă, efort, un program de viață sănătos... Dar, 

credeti-mă, sentimentul de împlinire totală pe care îl simți când tricolorul 

flutură deasupra frunții tale este inegalabil și merită cu prisosință aceste mici 

sacrificii. 

Și, cum orice poveste trebuie să se încheie – într-un fel sau altul – la 

final vă transmit și eu un sfat colegial: încercați să vă urmați visul, să faceți 

ceea ce vă pasionează cu adevărat, dar fără a neglija nicio clipă școala. 

 Credeți-mă, se poate! 

Găman Alexandru, a VI-a A 
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Uneori somnul este mai important decât credeți 

 

Trăia odată, demult, o prințesă extrem de frumoasă. Avea părul auriu 

ca razele calde ale soarelui, ochii albaștri ca marea, iar buzele roșii ca 

trandafirul. 

Dar, din păcate, avea o mare problemă: nu putea să doarmă, deși era 

mereu foarte odihnită. Întotdeauna se gândea cum e să visezi, să simți că 

ești într-o altă lume, să fii pe un tărâm unde poți face ce vrei tu... Tatăl ei, 

regele regatului, promise că va spune tuturor de ce fiica lui nu poate dormi, 

în ziua când aceasta va împlini 18 ani. După ani și ani de așteptare, veni și 

ziua cea mare. 

- La mulți ani, scumpa mea! spuse regele zâmbitor. 

- Mulțumesc, tată... Pot să te întreb ceva? 

- Desigur! 

- Ai spus că, în ziua în care voi împlini optsprezece ani, îmi vei spune de 

ce nu pot să dorm. 

- Hmmmm... E o poveste lungă, dar totul a început în ziua în care te-ai 

născut. O zână rea a intrat în palatul nostru și a spus că te va lua cu ea. Noi 

am chemat un vrăjitor ca să facă o magie să dispară. A făcut vraja și zâna a 

dispărut, însă ultimele cuvinte ale ei au fost: Mă voi întoarce curând, dar 

până eu nu voi veni, prințesa nu va mai dormi! 

- Dar de ce voia să mă ia? 

  - Pentru că până să te naști tu, ea era cunoscută drept cea mai 

frumoasă fată din ținut și un vrăjitor i-a spus că cineva îi va lua locul. 

- Adică eu nu o să pot dormi decât atunci când va veni zâna? 

- Da, draga mea! Dar să ții minte că acea ființă magică este foarte 

isteață. Să nu te încrezi în nimeni pe care nu-l cunoști, căci, dacă zâna este 

aici, te poate face să adormi pe veci.
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În timp ce ei vorbeau, pe cer s-a văzut o steluță aurie care cobora din 

ce în ce mai repede spre castel. Când a aterizat în grădina acestuia, s-a 

preschimbat într-o ființă delicată cu pielea albă, cu părul negru și aripile 

argintii. Era absolut superbă! În mână ținea o frunză mare, sclipitoare, care 

ar fi atras privirea oricărei persoane. A așezat-o pe fântână și a dispărut. 

Trecând prin grădină, prințesa a văzut frunza și a atins-o. Apoi a adormit pe 

loc. Încă nu murise, dar se afla în lumea viselor și striga. Însă tot ce auzea 

era ecoul ei. Dintr-odată, din cer căzu o bucată de gheață pe care era cioplit 

un mesaj: ”Dragă prințesă, ești pe tărâmul viselor. Dar mi-e teamă să te 

anunț că, în cazul tău, nu e ceva prea frumos. Zâna rea te-a otrăvit cu frunza 

ei magică. Ca să te trezești și să o învingi trebuie să găsești o coroană 

fermecată care se află în peștera clovnilor. Dar fii atentă, căci ei sunt foarte 

zgârciți. Și încă ceva... grăbește-te!!!! 

Când prințesa a ajuns la peșteră, acolo era o mare veselie. Unul dintre 

clovni spuse: 

-Măi, măi, măi, pe cine avem noi aici? O tânără domnișoară care caută 

coroana magică, se prea poate! Și din buzunarul lui uriaș scoase acea 

bijuterie sclipitoare. 

   - DA, o caut! Dacă o să vă rog frumos, mi-o dați?  

- Dacă ne dai ceva în schimb, poate... 

   - CE ai vrea? 

   - Colierul tău cu cristale!!! 

- Dar e de la mama mea! Singura amintire care mi-a mai rămas de la 

ea. 

- Atunci se pare că cineva nu își va primi coroana! 

   - Bine, sunt de acord. 
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Când a atins coroana, o lumină puternică apăru și se trezi din nou în 

grădina palatului, iar frunza magică dispăru. A fugit repede la tatăl ei să-i 

povestească și în seara aceea prințesa a putut, în sfârșit, dormi. Tatăl ei a dat 

o petrecere mare în cinstea somnului fiicei sale, unde a invitat întreg regatul. 

Și au trăit fericiți mai departe și poate că mai trăiesc și acum...  

 

Tudor Alexandra, a VI-a B 

 

 

Crimă pe strada Caramel 

 

  Azi după-amiază s-a întâmplat o crimă pe Strada Caramel.  

O ciocolată caldă a scăpat din spital și s-a vărsat peste o vată de zahăr 

și peste o înghețată de vanilie. Bill (vata de zahăr) a ajuns în stare gravă la 

spital, iar Viva (înghețata), din păcate, nu a supraviețuit. Martorii – o acadea 

bătrână, alături de câinele ei caramelizat, susțin că ucigașul se îndrepta spre 

Orășelul Sărat, unde sărățelele și biscuiții sunt puși în pericol! 

”Ciocolata va fi prinsă, chiar de am muște pe glazură!” – susține ofițerul 

Gogoașă. Polițiștii au trimis patrule de câini de jeleu în căutarea  făptașului. 

Dar, de asemenea, mai sunt și alți suspecți – un Capucinno și o cană de 

cafea, care sunt la interogatoriu de o oră până la momentul prezent. 

  Acum tot ce mai rămâne de făcut este să sperăm că ofițerii vor reuși să 

îl prindă. Atât deocamdată! Așteptăm în curând veștile de la aceștia!... 

 

Fronea Iulia, a VI-a A 
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O nouă etapă, viaţa de licean 

 Ultima zi din școala generală, ultimul clopoțel, banchetul, examenele, 

vacanța şi...prima zi de liceu. O nouă instituție de învăţământ, un nou 

program, preocupări noi... alți colegi, alt diriginte, alţi profesori... o mulţime 

de schimbări! 

 Din punct de vedere practic, una dintre schimbările majore este noul 

orar. Mai multe ore într-o zi, cursurile încep în jurul orei prânzului şi se 

termină seara, program la care să adaugă şi mai mult timp alocat drumului 

spre şcoală şi înapoi acasă. Colegi noi, deci prieteni noi. Având în vedere 

faptul că repartizarea la liceu s-a realizat pe baza rezultatelor obținute la 

învăţătură, aş putea spune că acum diferenţele în cadrul noii clase sunt mai 

mici. Aşadar, există o mulţime de preocupări comune, de subiecte de discuţie 

comune. Nivelul pregătirii fiind omogen, fiecare doreşte să se facă remarcat 

într-un anumit domeniu, încercând să fie „cel mai bun” în domeniul respectiv. 

Aşteptările sunt mai mari, totuşi notele sunt puţin mai mici ca înainte. Dacă în 

şcoala generală ne bucuram de îngăduinţa profesorilor care ne acordau, de 

cele mai multe ori, o a doua şansă, la liceu, lucrurile stau puţin altfel, întrucât 

aici fiecare greşeală este observată şi taxată.  

Se spune că liceul este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om şi 

probabil este adevărat: este puntea spre maturitate pentru că avem mai 

multă libertate decât copiii, dar nu avem responsabilităţile care apasă pe 

umerii unui adult, este etapa în care învăţăm să nu mai punem un preţ aşa 

de mare pe notele pe care le luăm, ci pe cunoștiințele valoroase pe care le 

dobândim şi pe experienţele care ne formează caracterul, este momentul în 

care reuşim să legăm prietenii capabile să dureze o viaţă întreagă. 

Deşi foarte diferite între ele, consider că şcoala generală şi liceul sunt 

două etape foarte importante, care îşi lasă amprenta unică asupra noastră, 

modelându-ne personalitatea. 

Mihăilescu Teodora 


