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Dilemă veche – Învățământul încotro?! 

 

Ce se întâmplă cu școala românească? Ce așteptări au elevii noștri de la 

școală? Dar părinții, dar dascălii noștri atunci când intră în sistem? Merită să 

rămână în sistem, în ciuda tuturor asperităților și lipsei de motivație 

materială? 

Multe întrebări cărora fiecare dintre noi încercăm să le dăm răspunsuri, 

fiecare atât cât ne pricepem, evident prin prisma subiectivității noastre, dar și 

cu amprenta formării de care fiecare dintre noi a avut parte.  

Ce le poate răspunde un dascăl aflat de 23 de ani la catedră elevilor, 

părinților și tinerilor ce aleg să-și închine viața acestei meserii? Personal, am 

credința că sistemul își va reveni și spun asta gândindu-mă la acei colegi 

devotați, școala fiind pentru ei a doua casă, uneori chiar prima casă, a căror 

dăruire și competență profesională nu pot aduce decât un plus sistemului. 

Ce trebuie făcut? Trebuie recâștigat echilibrul pierdut din cauza 

schimbărilor produse de dragul schimbării, echilibru între programe, manuale, 

resursa umană, nevoile reale ale societății actuale și puterea financiară a 

statului de a susține sistemul. Poate părea încurcat și greu de pus în practică, 

dar nu imposibil. E nevoie de stabilitate, de oameni competenți și morali care 

să ne conducă. 

Ce liant poate ține componentele sistemului împreună?! 

Dragostea este răspunsul, dragostea și profesionismul pot readuce în 

învățământul românesc echilibrul pierdut și performanța. 

Ce le pot spune colegilor? Să nu rămână în sistem dacă nu iubesc copiii 

și nu sunt dispuși să se înhame la muncă indiferent de retribuție. 
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Ce le pot spune părinților? Să fie alaturi de noi, să ne sprijine, să facă 

echipă cu noi, căci această unitate va produce efectele educative și 

performanțele dorite. 

Ce le pot spune dragilor noștri elevi? Să-și cultive dragostea de 

cunoaștere, dragostea de adevăr, dragostea pentru adevăratele valori 

morale, dragostea de țară, dragostea pentru acei dascăli ai lor care le merită 

aprecierea... 

Ce le pot spune celor care au puterea de decizie? Să nu uite că sunt 

rezultatul școlii românești și că ziua de mâine e în mâinile școlarilor de astăzi. 

Sunt îndemnuri în care cred cu tărie și tot cu dragoste au fost adunate 

crâmpeie din activitatea noastră în paginile acestei reviste. Vă doresc să o 

răsfoiți cu plăcere și așteptăm, desigur, încurajările și aprecierile pentru 

talentații noștri creatori și publiciști. Știm, de asemenea, că e constructiva 

critica și așteptăm opiniile voastre pentru numerele viitoare. 

                                                                            

Prof. Iuliana Matrosenco 
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Ziua Porților Deschise 

 

Totul a început în anul școlar trecut... Doamna director a spus că va 

trebui, cumva, să încercăm să ieșim în evidență din anonimatul în care ne 

aflam, să fim cunoscuți în sector și să ne atragem, astfel, elevii. Am căzut de 

acord cu toții că eram o mână de oameni uniți și dornici de afirmare, așa că 

am hotărât împreună să punem cap la cap acest eveniment, care a rămas un 

fel de tradiție la noi... 

Așa că, pe data de 21 februarie, în fiecare an, încercăm să organizăm 

acest eveniment special, o Zi a Porților Deschise, ce oferă o ocazie unică 

părinților și viitorilor elevi ai școlii să ne cunoască și să ne vadă cum lucrăm... 

Evenimentul din anul acesta s-a desfășurat în cursul dimineții unei zile 

de joi, 21 februarie 2013, când i-am primit cu brațele deschise atât pe părinți, 

cât și pe copilașii însoțiți de educatoare de la grădinițele care au vrut să ne 

treacă pragul. Și, credeți-mă, am avut o mulțiiimmme de vizitatori, prichindei 

drăgălași, frumoși și curioși, care mai de care mai dornic să se împrietenească 

cu noi!... 

 Copiii și educatoarele au fost împărțiți pe grupe și orientați să meargă în 

diverse săli de clasă, pentru a asista la lecțiile pregătite de doamnele 

învățătoare, în timp ce părinții au rămas într-un laborator cu subsemnata, 

pentru o prezentare în PowerPoint a Școlii Gimnaziale Nr. 193. În momentul 

în care piticii s-au întors lângă însoțitori (părinți sau bunici), erau extrem de 

entuziasmați de ceea ce văzuseră la elevii mai mari din clasele a IV-a, cu care 

se împrieteniseră uimitor de repede! 
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Ce să mai lungim vorba, cu toții s-au arătat încântați și dornici să 

colaboreze cu noi, căci... în scurt timp (mai precis, câteva luni) o să-i avem 

pe pitici la școala noastră, în clasa pregătitoare, nu?! Până atunci însă, haideți 

să profităm de timpul școlar rămas și, mai ales, de vacanța care ne așteaptă 

și să ne delectăm cu câteva imagini reprezentative de la acest eveniment atât 

de important pentru noi! 

Prof. Luci Pintilie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ziua Porților Deschise Ziua Porților Deschise

Ne mândrim cu elevii care au ieșit din această
școală cu rezultate deosebite. Și ne mândrim cu
profesorii care au contribuit la succesul
acestora, căci din mâinile lor au ieșit acele
diamante care astăzi strălucesc cu putere în
rândul celorlalți oameni.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 193

• Alegând școala noastră, puteți fi siguri că
propriii dumneavoastră copii sunt cu un pas
mai aproape de succes!

• Noi le oferim șansa de a lucra cu persoane
competente, talentate, deschise inovației, care
le vor arăta drumul sigur către performanțele
dorite!
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„Școala altfel” - o nouă viziune asupra educației 

  

 

          Ca și anul trecut,  în perioada 1-5 aprilie se desfășoară în toate 

unitățile de învățămând din țară programul „Să știi mai multe, să fii mai 

bun!“, organizat de Ministerul Educației Naționale. Ideea acestui program, 

cunoscut sub numele de „Săptămâna altfel” sau „Școala altfel“, a fost 

preluată din occident și implementată și la noi, având rezultate bunicele. 

       Programul își propune implicarea elevilor și profesorilor în activități 

extrașcolare și extracurriculare interesante, care au ca scop dezvoltarea celor 

din învățământul primar, gimnazial sau liceal. Apărând pentru prima dată în 

țară anul trecut, această idee a prins rapid, mai ales că în urma „școlii altfel“ 

urmează mult așteptata vacanță de primăvară. Așezarea este, de asemenea, 

strategică pentru că de’, cine ar mai avea chef să facă ore în ultima 

săptămână înainte de vacanță?  

      Ideea mi se pare cât se poate de interesantă pentru că, astfel, elevii au 

oportunitatea să învețe mai multe lucruri care nu se găsesc în manuale și să 

își dea seama ce vor să facă în viață. Ei pot vizita muzee, viziona filme și, nu 

în ultimul rând, să facă voluntariat. Toate activitățile pe care le presupune 

această săptămână sunt foarte importante în dezvoltarea personală și 

totodată se pot distra în timp ce le fac. 

       În această săptămână, s-au făcut excursii numeroase, tabere, au avut 

loc vizionări de filme, lansări de carte și vizite la biblioteci. De asemenea, 

elevii au învățat că actele de voluntariat sunt foarte importante și că cei care 

le practică știu, vor și pot să facă ceva mai mult pentru mediu și pentru cei 

din jur. 
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 Acest program a fost criticat de foarte multe persoane, fiindcă nu este 

la fel de bun ca cele din occident, dar nu trebuie să uităm că a fost introdus 

de puțin timp. Cum în România se pune foarte mult accent pe cantitate și nu 

pe calitate, mi se pare că „Școala altfel“ este chiar o reușită. Cu siguranță, pe 

viitor va evolua și se va perfecționa, dar momentan este un lucru bun că 

acest concept a fost primit cu brațele deschise. Mai e destul timp pentru ca 

programul să se schimbe, iar părerea elevilor să fie mai importantă în 

realizarea orarului – nu trebuie realizat numai de profesori, pentru că 

activitățile trebuie să-i intereseze și pe elevi. De asemenea, având în vedere 

cât de „multe“ fonduri sunt alocate învățământului, este surprinzător faptul că 

acest program a rezistat atât de mult. Consider că ar fi mai bine dacă nu am 

mai vedea întotdeauna partea negativă a lucrurilor, ci să vedem și partea 

bună. Astfel, cu bune, cu rele, „Școala altfel“ este o activitate obligatorie și, 

totodată, relaxantă. Nu mai stăm șase – șapte ore în bancă, nu dăm teste, nu 

scriem lecții și nu suntem ascultați – este chiar atât de rău?! 

        Așadar, „Să știi mai multe, să fii mai bun!“ este un program 

benefic, ce are ca scop dezvoltarea personală a elevilor. Nu o fi perfect, însă 

este o inițiativă bună și să sperăm că pe viitor o să evolueze frumos! 

  

PS: Oricum ar fi, elevii sunt și vor fi – zic eu – mereu încântați de 

oportunitățile oferite de asemenea programe, care pun accent mai mult pe 

jocul didactic și pe instruirea nonformală decât pe acumularea cantitativă a 

cunoștințelor! 

 

Prof. Nicoleta Beliciu – coordonator proiecte și programe 
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„Școala altfel”  -  Copiii iubesc animalele 

Fotoreportaj 

  

În săptămâna în care ne alegem împreună activităţile, cei mici au pus 

cap la cap un proiect prin care să dovedească ce mult iubesc natura şi pe 

necuvântătoarele lor prietene. De la piticii de clasa I până la viitorii 

„absolvenţi” ai clasei a IV-a, toţi au colaborat în realizarea unei expoziţii 

despre animale. 

Şi pentru că au vrut ca ideile lor să depăşească barierele lingvistice au 

folosit limba engleză atât în fişele de prezentare a unor specii în pericol, cât şi 

în titlurile planşelor colorate. 

Mai aproape de natură, sau împodoibite după surprinzătoarele legi ale 

imaginaţiei, animăluţele au prins viaţă, iar cele mai frumoase poveşti cu şi 

despre animale au fost rescrise şi ilustrate de copiii de clasa a III-a. 

Cel mai greu a fost să redăm tridimensional viaţa din câteva medii 

reprezentative pentru planeta încă sălbatică, puse faţă în faţă cu familiara 

fermă a bunicilor. Cei de clasa a IV-a au înfruntat curajos provocarea şi 

dioramele s-au umplut de vioiciunea modelelor de plastilină. 

Colegii din clasele mai mari ne-au ajutat să organizăm expoziția, iar 

publicul s-a înghesuit s-o vadă. Succesul a fost pe măsura efortului copiilor şi 

toţi au simţit o altfel de satisfacţie decât cea dată de un calificativ pe o 

pagină de catalog. 

 

Prof. Ioana Unteanu 
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Distracție la școală! 

 

Ei bine, da, distracție la școală...! Exact asta semnifică pentru noi, elevii 

Școlii Gimnaziale Nr. 193, săptămâna de la începutul lunii aprilie – o 

săptămână care ne oferă oportunități imense. Începând cu anul școlar 2011-

2012, a fost introdusă această săptămână cu altfel de activități, atât pentru 

elevi, cât și pentru cadrele didactice.  

Ca și anul precedent, abia așteptam să vină perioada aceasta a 

semestrului, căci știam că vom profita la maximum de ocazia de a face o 

altfel de școală, de a încerca din răsputeri să... știm mai multe, să fim mai 

buni! Și, evident, am reușit!  

Activitățile la care am participat ne-au încântat și ne-au relaxat 

totodată. Am vizitat diverse obiective turistice în capitală și nu numai (am 

făcut chiar și o excursie de o zi la Constanța!), am organizat diverse 

concursuri (de graffiti, spre exemplu!), am ieșit în curtea școlii și am plantat 

flori multicolore, am colectat lucrușoare, cărți și jucării pentru a le dona celor 

nevoiași.  

 Au fost foaaarte multe activități frumoase!!! Una care ne-a plăcut mult 

de tot a fost excursia la Constanța, unde am vizitat Delfinariul (iar spectacolul 

cu delfini a fost supeeerrrb!), plantele exotice, animăluțele de la Grădina Zoo, 

Muzeul de Istorie, Acvariul... ce să mai, toate obiectivele importante ale 

Constanței! Am avut ce vedea și ce învăța acolo! O să vă lămurească pozele... 
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O altă activitate, poate cea mai frumoasă și cea mai pătrunzătoare 

dintre toate, a fost vizitarea Fundației Joyo – fundație ce oferă sprijin socio-

educativ pentru copii, tineri și familii în dificultate... O căsuță mult prea mică 

pentru niște oameni cu suflete atât de mari – aș zice eu...! Eram în jur de 

vreo 15-20 de elevi alături de două doamne profesoare, iar spațiul restrâns 

era neîncăpător... Și cu toate astea, eram încântați și bucuroși că ne aflăm 

acolo, că putem să îi ajutăm pe micuți, că putem să le apreciem eforturile și 

munca. Dacă vă puteți imagina, au pregătit chiar și un mic spectacol pentru 

noi, câteva dansuri care au făcut deliciul spectatorilor! Fetițele se mișcau 

foarte bine, se sincronizau perfect și am înțeles chiar că urmează să participe 

la un concert alături de nume importante ale scenei muzicale românești. 

Bravo lor! Am vizitat fundația care, repet, este, din păcate, destul de 

neîncăpătoare și am rămas uimiți de sălile minuscule în care elevii se 

pregătesc, învață, lucrează, mănâncă... Fiind profesor de limba și literatura 

română, nu m-am putut abține să nu le remarc elevilor mei faptul că acei 

copii nu au condițiile pe care le avem noi și, totuși, depun mai mult efort și, 

cu siguranță, citesc mai mult decât noi!... Lucru pe care l-au admis, cu un 

zâmbet trist în colțul gurii: ”Da, doamna, ar trebui să apreciem mai mult ceea 

ce avem!”. Momentul însă de maximă intensitate a fost când micuții au venit 

să ne ofere, fiecărui profesor și fiecărui elev în parte, câte un lucrușor făcut 

de mânuțele lor, în propriul atelier: un iepuraș, o pisicuță, un fluture, o vază 

cu o floare... A fost sublim! Un prichindel de vreo 6 anișori, brunețel, cu ochii 

strălucitori, a venit la mine și mi-a oferit punguța, așteptând să îi sărut 

obrajii. L-aș fi strâns în brațe, dar mint, nu numai pe el, pe toți i-aș fi strâns 

cu putere în brațe!  
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Nu cred că pot descrie în cuvinte ceea ce am simțit în momentele 

acelea, privind copilașii neajutorați care știau totuși să râdă și să se bucure de 

ceea ce le oferă viața și văzând reacțiile elevilor mei, care erau și ei profund 

marcați de prietenia cu care fuseseră întâmpinați, de efortul pe care-l 

depuseseră micuții.  

Bine ar fi ca, din când în când, să ne mai întoarcem privirile și asupra 

celor nevoiași, care nu se bucură de condițiile noastre de viață și care nu au 

nicio vină pentru asta... Singura lor vină este că s-au născut într-o anume 

familie... dar ăsta nu e un lucru pe care să-l alegi, îți este dat pur și simplu! 

Căci dacă am putea alege, sunt sigură că nimeni nu ar alege să ducă o viață 

în sărăcie, într-o familie dezbinată sau cu probleme, ci toți am opta pentru o 

familie fericită și niște condiții de viață cel puțin decente...  

În fine, ca să nu închei într-un ton trist, vizitarea Fundației Joyo a fost 

un moment înălțător și am promis cu toții că vom ține legătura, că vom 

reveni și cu alte ocazii, așteptându-i și pe ei la școala noastră pentru diverse 

activități și proiecte.  

Ehei, ce să mai zic... au fost momente frumoase, sublime, știți 

dumneavoastră, genul acela de momente în care timpul pare că se oprește în 

loc și nimic nu mai are valoare în afara faptului că suntem acolo, împreună, 

simțim, zâmbim, trăim...! 

La drept vorbind, au fost cinci zile superbe în această săptămână în 

care ne-am distrat și am învățat câteva lecții de viață... Pozele ne stau 

mărturie pentru asta... 

 
Prof. Luci Pintilie 
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Întâlnirea albastră 

 

Ziua de 2 aprilie a fost declarată de către Naţiunile Unite drept ”ziua 

conştientizării autismului”. 

Întreaga săptămână s-a militat pentru susţinerea copiilor şi a tinerilor 

afectaţi, pentru informare și s-a luptat împotriva ignoranţei printr-un drapel 

pacifist: culoarea albastră. 

Săptămâna azurie s-a suprapus peste manifestările cunoscute în școli 

drept ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. O coincidenţă neîntâmplătoare, am 

spune, alături de altele care s-au ţinut lanţ şi care mă fac să cred că da, copiii 

noştri şi noi, ca adulţi, am avut ocazia să ne modelăm sufleteşte înspre a 

deveni mai sensibili şi mai empatici cu cei din jur. 

Una din acţiunile extracurriculare în care s-a implicat clasa a II-a B 

”Step by Step” pe care o conduc a fost în săptămâna respectivă una foarte 

iubită de către copii, şi anume un curs de patinaj. Sprijinit de părinţi, am avut 

o descindere organizată pe patinoarul Cotroceni-on-Ice, tocmai în ziua de 2 

aprilie. Cei 15 participanţi ai clasei mele de ”step” purtau uniforma școlii 

noastre, cu care veniseră îmbrăcaţi de dimineaţă, tricourile bleu. Exact în 

aceeaşi sesiune de iniţiere pe patine, mica arenă de gheaţă s-a umplut de 

părinţi, copii şi profesori deghizaţi blând în aceleaşi nuanţe ca şi noi, care ne-

au îmbrăţişat cu privirile, convinşi fiind că milităm pentru ei... erau echipa 

unui centru educaţional pentru copii cu nevoi speciale care serbau ”ziua 

conştientizării autismului”.  

La fel de spontan, copiii mei au intrat prietenoşi în vorbă cu noii 

coechipieri, schimbând între ei vehicolele cu care se deplasau, focile portocalii 

cu care învăţau să patineze sau locul de onoare în întrecerea cine traversează 

mai repede patinoarul cu călător la bord. 



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

-18- 
 

 

Evident că şi noi, cei mari, ne-am apropiat cu curiozitate unii de alţii, 

am schimbat păreri şi încurajări. Zâmbeam urmărind neîntâmplătorul în 

fiecare minut... Asociaţia care îi sprijinea pe aceşti copii se numeşte 

”Împreună pas cu pas”, cam cum se traduce în româneşte şi sistemul 

alternativ pe care îl parcurge clasa mea. Am primit cadou un set de exact 15 

tricouri (cu scuzele că acesta este fix numărul cu care au venit pregătiţi să 

dăruiască susţinătorilor din ziua respectivă). Cei 15 şcolari ai mei le-au 

îmbrăcat încă de pe gheaţă şi nu le-au mai dat jos toată săptămâna. Au 

primit tot felul de materiale informative, camuflate în daruri simpatice, și au 

făcut o mulţime de poze împreună. 

Liderul dascălilor albaştri, doamna Nicoleta Burlacu, președinte al 

Asociaţiei ”Împreună Pas cu Pas”, un psiholog pasionat de munca sa şi un 

mare luptător în bătăliile cu ignoranţa, ne-a povestit despre încercări, piedici 

şi victorii. Ne-a mărturisit problemele cu care se confruntă, ne-a spus despre 

nevoia permanentă de sprijin, mai ales afectiv, de la cei din jur: 

”Autismul este caracterizat printr-o deteriorare severă în diferite 

domenii de dezvoltare: socio-emoţional, cognitiv-aptitudinal, de limbaj şi 

comunicare sau comportamental. Scopul Asociaţiei ”Împreună Pas cu Pas” îl 

constituie promovarea intereselor şi sprijinirea copiilor cu dizabilităţi, tulburări 

şi nevoi de ordin psihologic, precum şi promovarea metodelor şi terapiilor 

psiho-comportamentale de recuperare şi menţinere a sănătăţii mentale şi a 

echilibrului psihologic”, ne-a relatat domnia sa. 

”Noi ne dorim ca oamenii să cunoască nevoile copiilor cu autism şi ale 

familiilor acestora şi problemele cu care se confruntă în ceea ce priveşte 

integrarea în şcoli şi în societate. Oamenii trebuie să îşi schimbe percepţia şi 

atitudinea privitoare la copiii afectaţi de această tulburare severă de 

dezvoltare. 
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Prin programul psihoeducaţional ”Împreună la şcoală” dorim să le 

oferim copiilor cu autism şansa unei integrări sociale şi şcolare, prin creşterea 

abilităţilor sociale, a independenţei şi autonomiei. Acest program are ca 

structură programa şcolară, adaptând metodele şi tehnicile educaţionale în 

funcţie de dificultăţile psihologice cu care se confruntă copiii cu autism.” 

Ajunşi la şcoală, elevii mei s-au zorit în a le face desene şi jucării-

origami copiilor de care s-au apropiat, rugându-mă să le trimit la centru... o 

expoziţie întreagă. S-au zugrăvit pe ei de mână, la joacă sau la şcoală alături 

de amici, au reţinut până şi însemnele şi logo-ul asociaţiei, un fragment de 

puzzle pe care-l imprimau pe tricourile personajelor zugrăvite pe hârtie. Le-au 

scris scrisori, încurajări, bilete în care-şi programau întâlniri ulterioare. Totul 

foarte firesc, cu multă dragoste. M-au uimit cu înţelegerea, bunătatea şi 

delicateţea sufletului lor. Îi auzeam explicându-şi unii altora de ce prietenii 

albaştri nu pot vorbi întotdeauna în cuvinte, de ce le e mai greu să înveţe 

decât ne este nouă, de ce trebuie să-i ajutăm şi să ne apropiem noi de ei 

când ei n-o pot face sau de ce oamenii din jur nu-i înţeleg.  

Cea mai inventivă a fost Iulia, care a conchis în discuţia noastră cu o 

maturitate incredibilă: ”Copiii cu autism au o comoară preţioasă în capul lor, 

unii fac lucruri de neimaginat, pe care noi nu putem să le facem. Doar că 

mintea lor e ca o hartă...atât de secretă, încât noi nu ştim cum să o 

descifrăm”. 

Ori de câte ori am încercat să vorbesc cu ei despre acest subiect pentru 

a-i sensibiliza faţă de cei aflaţi în dificultate, adept fiind al integrării în 

societate a copiilor cu nevoi speciale, recunosc că n-am reuşit să mă exprim 

mai concret decât puştoaica mea de 8 ani de la clasă... 

 

Prof. Cătălin Pintilie 
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Salvați Marea Neagră! 

 

Adesea ne obișnuim să facem lucruri care intră în rutina de fiecare zi, 

uitând să ne mai bucurăm de acțiunile noastre. Vedem la TV emisiuni care ne 

avertizează asupra unor situații care ne pun în pericol calitatea vieții, mediul 

ambiant sau siguranța individului. Le putem privi ca pe simple emisiuni de 

„fapt divers”, putem trece nepăsători pe lângă aceste informații sau putem să 

ne asumăm responsabilitatea unor acțiuni care să stopeze astfel de inițiative. 

IMPLICAREA  este soluția pentru orice problemă. Un grup de elevi ai 

școlii noastre s-au implicat într-un proiect de voluntariat care s-a intitulat 

„Salvați Marea Neagră!”. În urmă cu câteva săptămâni avusesem o întâlnire 

cu voluntarii care luptă pentru binele animalelor de companie părăsite. Am 

fost foarte impresionați și am învățat multe. 

Ne-am gândit să punem la punct un proiect asemănător. Ideea ne-a 

venit atunci când, la sfârșitul vacanței, ne-am întâlnit și ne-am împărtășit 

impresiile călătoriilor noastre din vacanță. Cu toții am căzut de acord că țara 

noastră este presărată cu locuri de o frumusețe magnifică. Singurul lucru care 

întinează aceste locuri este poluarea. Poluare a apelor, a aerului, a pădurilor 

și spațiilor verzi, a localităților. Poluare fonică sau poluare chimică. Parcă o 

ciupercă neagră cuprinde și înăbușă aceste locuri minunate pentru a le 

ascunde ochilor noștri. Încetul cu încetul, locurile se deteriorează și suntem în 

pericolul de a le pierde pentru totdeauna.  

Am căzut cu toții de acord să luăm atitudine și am organizat o acțiune 

de sensibilizare a colegilor din clasele mai mici pentru a-i preveni asupra 

pericolelor reale care amenință ecosistemele Mării Negre și a discuta 

consecințele pe termen lung ale poluării în această zonă.  
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Proiectul s-a desfășurat cu ocazia „Zilei apelor”. Deși subiectul era 

destul de serios – aș zice – cu toții ne-am implicat: și noi, cei care am inițiat 

programul, și cei care au beneficiat de el. Iar satisfacțiile au fost uriașe! Nu 

mi-am putut imagina la începutul activității că voi simți o bucurie atât de 

mare și nici că vom găsi ascultare la colegii din clasele primare.  

Experimentul cu broscuta „înecată” în ulei de motor (firește că am 

folosit o broscuță de jucărie!) i-a captivat pe copii și au înțeles mai bine 

consecințele deosebit de grave ale poluării. 

Imaginile utilizate și afișele au stârnit emoții reale și au întărit mesajul 

pe care l-am promovat. Cred că toți participanții au devenit mai atenți și mai 

receptivi la problema  ocrotirii mediului înconjurător. 

Nicolae Alexandra, a VII-a A 
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Ziua Mondială a Apei 

 

Implicarea elevilor în proiecte ecologice îi ajută să fie mai buni, să-și 

îndrepte atenția spre modalitățile de economisire a apei. Astfel, pot înțelege 

ecosistemul Terrei și astfel află care sunt activitățile care pot influența negativ 

modul de gestionare al resurselor planetei. 

Ziua Mondială a Apei a fost un prilej de a se întâlni toate echipele 

ecologice din școlile selectate și de a prezenta fiecare punctul de vedere 

privind gestionarea apei de pe Terra, modalitățile prin care se poate micșora 

nivelul de poluare al apei precum și modurile eficiente de economisire a 

acesteia. 

Pădurile oferă adăpost pentru animale și om, reprezentând un refugiu 

din calea zgomotului, a soarelui puternic, a vântului. Pădurea este o oază de 

liniște și aer curat. Ce e mai plăcut decât să stai la umbra unui copac în zilele 

calde de vară, să asculți trilurile păsărilor și vântul foșnind printre frunze? 

Observând calitățile pădurii, descoperi că aceasta are un rol deosebit de 

important în ecosistemul planetei. 

Prof. Violeta Zaluțchi 
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 În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, clasa a IV-a B Step by 

step a dedicat o zi tradiţiilor şi obiceiurilor la români, organizând împreună cu 

doamna profesor Cosmina Dragomir, atelierul “O călătorie în timp. Neoliticul 

pe teritoriul românesc. Cum ridicăm un vas de tip Cucuteni”. 

Ziua a fost una deosebită pentru că am avut onoarea să avem alături 

de noi pe domnul Mădălin Grigore-Enescu, cercetător Muzeul Cucuteni, Piatra 

Neamţ. Împreună cu domnia sa am vizionat filmări, ne-am plimbat virtual 

printre vitrinele cu vase pictate, am răsfoit albume de artă, fotografii ale 

siturilor arheologice unde am săpat după comori ceramice, am trecut din 

mână în mână cioburi autentice, bătrâne de 7 milenii, cu urme de pictură şi 

depuneri care le atestă vechimea şi nobleţea.  

În final, ne-am străduit  să demonstrăm că şi noi suntem „Cucutenieni”, 

replicând vase folosind această tehnică. 

Vă lăsăm pe dumneavoastră să apreciaţi dacă am reuşit! 

Prof. Nicoleta Pintilie 
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Despre ceea ce am aflat în această întâlnire, vă lăsăm să 

descoperiţi singuri, citind impresiile şi nu numai, pe care domnia sa 

a avut amabilitatea să ni le împărtăşească în materialul 

 

Cultura Cucuteni, leagănul Europei 

 

 A fost o săptămână Altfel. O săptămână frumoasă, în care am călătorit 

orizontal între oraşe şi vertical între epoci. Am avut deosebita plăcere să mă 

regăsesc deodată între copii, să mă regăsesc pe mine însumi retrăind 

curiozitatea şi cuminţenia lor, bucuria lor de a cunoaşte şi a povesti. A fost 

săptămâna muzeelor. Nu a hotărât nimeni însă dacă şcolarii vin la muzee 

sau dacă muzeele trebuie să vină la ei. Aşa că, îndemnat de nişte dascăli 

creativi, am hotărât să aduc Muzeul în Şcoală. A fost un miraj, desigur. M-a 

flatat invitaţia unor doamne drăguţe, Nicoleta şi Daniela, extrem de dedicate 

muncii lor cu copiii, interesate de artă şi istorie şi care, auzind că vizitez 

capitala, m-au rugat să iau muzeul din orăşelul meu îndepărtat în braţe şi să-l 

înghesui în sala lor de clasă. Muzeul Cucuteni din Piatra Neamţ, găsindu-

se clădit la peste 500 de kilometri distanţă de Şcoala Gimnazială Nr. 193, 

a poposit printre pupitre şi a fost sorbit, prin diaporame, de pe covor. Copiii 

mi-au părut mici în comparaţie cu câte informaţii aveau deja, cu avalanşa de 

întrebări deştepte pe care le aveau de pus, cu ce talent colosal au aplicat 

mini-conferinţa mea, legată de arheologie, în lucrările lor de ceramică 

(realizând replici la vasele neolitice), pe care le-au creat ulterior la cursul de 

arte vizuale. 

Cum s-a petrecut cu mine de pot purta un muzeu în tolbă? O întreagă 

colecţie de milenii în minte şi cioburi-visterie în buzunar? E simplu.  
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Pe când eram copil am fost singurul din sătucul meu care s-a panicat pe 

când a observat că muncitorii ce săpau pentru fundaţia unei biserici aruncau 

de-a valma în căruţele cu balast fragmente de oale de lut. Erau forme 

ciudate, simple, dar nemaivăzute. Am încercat să-i opresc, să chem pe 

cineva, dar nu m-a ajutat nimeni. Am cărat în poala cămăşii şi am strâns 

singur grămezi de ceramică, cât am putut... Am căutat, am citit, le-am 

identificat. Am ajuns în oraş, la oamenii mari din muzeul de istorie, le-am 

arătat colecţia găsită şi mi-au confirmat încântaţi că sunt descoperitorul unei 

aşezări carpice din secolele 2-3 (carpii erau dacii din zona Moldovei de astăzi, 

rămaşi liberi după romanizare). M-au îndemnat să scriu despre asta şi la o 

vârstă foarte fragedă eram autorul unei lucrări publicate în cadrul unor 

sesiuni de comunicări ştiinţifice în domeniu. Mi-am propus să fiu căutător de 

comori şi când voi creşte mare. Am rămas cu pasiunea şi fiorul în suflet, şi 

am devenit artist, arheolog, restaurator, cercetător. Și vă zic în şoaptă un 

secret de care m-am încredinţat în toţi anii de atunci încolo, pe care nu-l ştiu 

prea mulţi: dragii mei, stăm pe o comoarăăăă!!!  

Întrebarea evidentă pe care poate şi-o pune cel ce aude de tainica 

noastră întâlnire este: de ce din multitudinea de manifestări artistice de pe 

teritoriul ţării noastre trebuie prezentată copiilor cultura Cucuteni? Cu ce este 

ea deosebită? De ce nu am vorbi cu precădere despre daci, romani sau 

despre alte subiecte tratate pe larg în manualele de specialitate?! De ce 

epoca pietrei? De ce oare tocmai ceramica pictată din perioada neolitică? 

Voi răspunde prin a-l cita pe un alt cercetător, celebru, nu ca mine, pe 

Dr. Anthony, profesor de antropologie în Oneonta, New York, care spune 

despre această cultură care s-a dezvoltat acum 7000 de ani pe teritoriul 

actual al Romaniei, al Republicii Moldova şi al Ucrainei următoarele: 
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"În jurul anului 4500 î.H., vechea Europă era unul dintre locurile cele 

mai rafinate şi mai avansate din punct de vedere tehnologic din lume şi 

prezenta multe din semnele politice, tehnologice şi ideologice ale civilizaţiei". 

Haideţi, aşadar, să scoatem împreună "din obscuritate" această civilizaţie, 

cum spunea şi titlul unui articol recent din “The New York Times” semnat de 

John Noble Wilford. Să ne imaginăm o lume unde faraonii Egiptului antic 

aveau să apară abia peste 1000 de ani! O lume care mai avea de aşteptat 

aproape 4000 de ani până când Grecia antică se ne uimească prin realizările 

sale culturale şi artistice. În tot acest context, când tot ce ne oferă civilizaţiile 

lumii sunt câteva urme de locuire, ceramică brut realizată, așezări mici 

fondate de oamenii care bâjbâiau în aventura cunoaşterii continentului 

european, pe teritoriul României actuale se găsea "Parisul" acelor vremuri, 

adică cea mai avansată cultură europeană - Cultura Cucuteni. 

Imaginaţi-vă o Europă fără drumuri, stapânită nu de om, ci de fiare 

sălbatice, acoperită de păduri, teritorii unde trebuia să călătoreşti săptămâni 

întregi pentru a descoperi o aşezare umană minusculă. Imaginaţi-vă prin 

contrast o civilizaţie imensă întinzâdu-se pe 350 000 de kilometri pătraţi. O 

civilizaţie cu adevărate oraşe compuse din sute sau mii de locuinţe. Cu 

oameni prosperi, descoperind pentru prima oară metalele în epoca pietrei. 

Creând lucruri de o frumuseţe izbitoare. Având tradiţii, legende şi obiceiuri 

atât de complexe încât până şi în ziua de azi arheologii ridică neajutoraţi din 

umeri încercând să-i înţeleagă religia şi cultura. O lume în care înflorea 

comerţul, în care găsim aceleaşi tipologii de vase la sute de mii de kilometri 

depărtare. O lume care descoperise roata şi o folosea la tracţiune ajutându-se 

de animale domestice, când alte populaţii nu reuşiseră încă nici să 

îmblânzească vreo fiinţă vie. O lume care probabil inventase înaintea 

sumerienilor prima formă de scriere a umanităţii. 
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Putem aşadar afirma fără a exagera faptul că acei oameni de demult, 

numiţi de cercetători ”Cucutenieni” după locaţia unde s-au descoperit primele 

vestigii de acest fel în lume (satul Cucuteni din judeţul Neamţ), aveau o 

cultură ce reprezintă leagănul civilizaţiei Europene şi începutul ei. Marchează 

în istoria omenirii momentul când omul renunţă la obiceiurile de vânător şi 

culegător şi începe să modeleze spaţiul în care trăieşte după necesităţile sale. 

Marchează primele aglomerări urbane, şi, în acest sens, în Ucraina s-au 

descoperit de curând aşezări care se întind pe suprafeţe de kilometri întregi şi 

care îi lasă uimiţi pe arheologii care le cercetează. De ce uimiţi? Pentru că, 

din diverse motive, exacerbate timp de 50 de ani de lupta politica între vest și 

est, facilitate de bariera culturală între blocul politic comunist şi cel capitalist, 

această cultură a rămas uitată. Şi în momentul actual, "vechea Europă", adică 

ţările care s-au obişnuit să plaseze leagănul civilizaţiei europene fie în Grecia, 

fie în Roma antică, fie pe teritoriul Franţei sau Spaniei nu sunt foarte 

doritoare să recunoască întâietatea unei civilizaţii plasate pe teritoriul unor 

state mai puţin puternice azi economic sau politic. Trebuie să recunoaştem 

însă că, liberi de aceste idei preconcepute, istoricii americani au devenit după 

anii 90 cei mai înfocaţi susţinători ai acestei culturi şi ai ideii simple, de 

necombătut ştiinţific: Civilizaţia Europei s-a născut prima oară pe 

teritoriul României şi al Ucrainei. 

Voi adăuga şi argumentul cel mai logic. Apariţia omului pe pământ este 

un subiect care îi preocupă pe cercetători. Nu s-a ajuns la un consens unde a 

apărut prima oară. Unii plasează acel loc primordial în Africa, alţii în Asia. 

Există însă consensul că omul nu a apărut prima dată în Europa. Așadar a 

trebuit să vină aici de undeva, călătorind distanțe imense dinspre Africa sau 

Asia. Aducând o dată cu marile valuri de migraţii noi şi noi cunoştinţe şi 

descoperiri, multe făcute chiar în decursul aventurii plimbării din loc în loc. 
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Cum mările, oceanele şi munţii înalţi reprezentau bariere de netrecut, 

cum clima acelor timpuri era mult mai aspră, au găsit drumul cel mai la 

îndemână, dinspre Asia, prin teritoriul actualei Federaţii Ruse, Ucraina şi, în 

ultimă instanţă, au ajuns aici, la poalele Carpaţilor, pe teritoriul României. 

Unde s-au oprit multumiţi că li s-a deschis un alt paradis plin de resurse şi au 

întemeiat această civilizaţie. 

 Cred că avem datoria să-i facem pe copiii noştri conştienţi de valoarea 

acestei culturi care şi-a lăsat o parte din realizările sale pe teritoriul ţării 

noastre. Ea poate reprezenta simbolic copilăria umanităţii şi, cei mai în 

măsură să o înţeleagă, sunt nu cercetătorii tributari vârstei şi logicii, ci copiii 

noştri, care simt şi se manifestă artistic mult mai aproape de omul preistoric 

decât omul matur. Am văzut asta în micile lor opere, în rafinamentul, 

delicateţea şi echilibrul lor. 

Sper, de asemenea, că într-o zi unii dintre aceşti copii, care, în cadrul 

cursurilor de arte plastice, au avut ocazia să vadă şi să replice în tehnică şi 

decor creaţiile cucutenienilor, vor fi cei care mâine vor reuşi să dezlege 

misterele acestei civilizaţii, mistere care depăşesc pe cele ale faraonilor 

egipteni. Din lipsa de spaţiu voi enumera doar câteva probleme cu care se 

confruntă arheologii care studiază această cultură. Dacă în cazul Egiptului ne 

mira cultul morţilor şi celebrele piramide, în cazul cucutenienilor arheologii nu 

reuşesc încă să stabilească în ce constă acesta, nedescoperindu-se nici până 

în ziua de azi urme concludente care să arate cum procedau cu personele 

decedate. Sperăm că într-o zi unul din copiii noştri va reuşi să descifreze 

simbolistica cucuteniană şi poate să descopere prima scriere a umanităţii, 

purtând cu ea poveşti de mult uitate despre trecutul omenirii. 
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M-am bucurat mult că echipa de profesori şi conducerea şcolii dvs. a 

înţeles importanţa acestui tip de interacţiune a istoricilor cu elevii, şi că 

menirea noastră este să-i punem pe copii în contact cu moştenirea culturală a 

teritoriului în care trăim, astfel încât, atunci când vor pleca în aventura vieţii, 

poate departe de aceste ţinuturi, vor duce cu ei, în sufletul lor, o bucăţică din 

comoara strămoşilor lor de care pot spune cu mândrie în lume că a 

reprezentat leagănul culturii Europene.  

Vă mulţumesc că m-aţi primit în mijlocul domniilor voastre! 

 

Mădălin Grigore-Enescu, cercetător 

Muzeul Cucuteni, Piatra Neamţ 
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Această disciplină a îmbunătățit procesul 

instructiv-educativ, a dezvoltat abilitățile 

digitale ale elevilor din ciclul primar, prin 

mobilizarea funcțiilor psihomotorii, creșterea 

dexterității în realizarea anumitor acțiuni 

necesare în realizarea lucrărilor utilizând diferite aplicații (Paint, WordPad).  

Elevii au descoperit că un computer poate fi 

utilizat și în alte scopuri 

nu doar pentru a juca 

un joc sau a naviga pe 

Internet, ci  este util în 

dobândirea unor cunoștințe care îi ajută în rezolvarea temelor la diferite 

discipline.  

De asemenea, utilizând un computer, elevii 

sunt stimulați să gândească logic, să-și dezvolte 

imaginația, să fie creativi în sens pozitiv.  

Prof. Violeta Zaluțchi 
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Vreau să devin explorator polar 

Inuiții 
 
Eu mi-aș dori să devin explorator polar deoarece mă interesează mult 

antropologia. Este singura știință care nu se epuizează, pur și simplu în 
fiecare an lucrurile se schimbă încet: o baladă, o rugăciune, un cântec nou 
pot fi inventate. Un motiv pentru care îmi îndrept gândul spre zona polară ar 
fi că aici un mare strat de gheață susține mii de vieți, chiar dacă pentru cei 
din lumea noastră ea pare absolut periculoasă și de nelocuit. 

Eschimoșii se așează în Canada, Groenlanda, Alaska, Siberia, în Nordul 
Suediei, Insulele Aleute și se găsesc chiar într-o minusculă parte din Statele 
Unite ale Americii. Oamenii aceștia au tradiții extraordinare, un mod de viață 
complet diferit de al nostru. Nu pot cultiva plante, nu-și pot face oricând focul 
din lipsa lemnelor, se hrănesc pescuind și vânând. Și, de exemplu, nu le 
trebuie televizoare, telefoane etc. Când apare aurora boreală, acela e 
spectacolul suprem: se strâng și încearcă să descopere în dansul luminilor 
siluetele celor ajunși în lumea spiritelor, care le comunică viitorul. Se 
orientează după stele în noaptea polară și, ziua, pe lumină, după semnele pe 
care le oferă pământul. Când ați auzit prima oară de eschimoși, nu v-ați 
gândit că acei oameni sunt jigniți prin acest nume. Pentru ei înseamnă 
,,mâncători de carne crudă”. Cam cum ne-ar zice nouă, tuturor europenilor, 
cineva ,,fețele palide”, când noi ne numim unii români, alții ruși, alții englezi, 
alții francezi. Cel mai bine este să îi numim după numele poporului lor 
respectiv: Yupik, Aleut sau Inuit. Să revenim la Inuiți. Sunt nomazi și 
populează regiunile arctice: Alaska, Groenlanda, Canada, Siberia. Sunt mai 
multe populații sub acest nume generic: Inupiat, Inuvialuit, Nunavut, 
Nunavik, Nunatsiavut, Kalaallit și limba lor este împărțită în multe dialecte, 
cum ar fi Inuktitut în Canada, Kalaallisut în Groenlanda. În viața lor au mare 
ajutor pe prietenul lor cel mai bun, câinele, care poate fi un paznic curajos și 
apărător în lupta cu urșii, poate deveni animal de povară (poate să care 20 
de kg pe distanțe lungi) și tractează săniile. Iarna oamenii se adăpostesc în 
cazematele de gheață numite igluuri (cuvânt care înseamnă ”casă”) și vara, 
când vremea e blândă, întind corturi din piei de animale susținute de oase 
lungi de balenă. Patul și masa se așază pe jos. 

Vânatul este cel mai valoros meșteșug pentru ei, căci le aduce toată 
blana pentru îmbrăcăminte și adăpost și carnea pentru hrană (balene, păsări, 
elani, urși polari, narvali, foci, morse și uneori chiar vulpi artice). Cam 75% 
din energia dintr-o zi este din grăsimea viețuitoarelor. Pentru că nu pot 
cultiva plante, ei au un meniu vegetal doar când vine dezghețul și apar afine, 
ierburi diverse, tuberculi, rădăcini și alge comestibile. Și totuși, la analize nu 
le lipsește nimic din corp, nici măcar vitamina C. 
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În zilele noastre, deși contactul cu lumea modernă i-a schimbat mult, 

inuiții încă mai practică tradiții străvechi. Credința lor o învață de la bătrânii 
comunității, care știu toate tabuurile și sunt mult mai respectați ca bunicii de 
la noi. La ei fiecare animal este sacru, de la vrăbii până la giganticii urși, toți 
au un ”spirit” căruia omul trebuie să-i ceară iertare dacă e nevoit, pentru 
supraviețuirea sa, să-i folosească ”corpul”. Șamanii le sunt preoți și conduc 
ritualurile. Când omoară o vietate simt vinovăție și milă ca pentru un tovarăș. 
Dar pentru a consuma materialele care sunt extrase din ele, ei sunt nevoiți să 
le sacrifice. Ca să le cinstească, le construiesc toteme și le compun poezii. 
Acest popor respectă natura foarte mult.                      

Presupun că și eu am ceva asemănător inuiților în inima mea. Într-o zi 
la masă aveam pește. Aveam în jur de patru ani. Am întrebat dacă îl putem 
pune în apă, să învie la loc, că nu se mai mișca și părinții mi-au zis că e deja 
gătit și că e prea târziu. Am înțeles atunci că e nevoie să omorâm vietățile 
când le mâncăm, că altfel ne-ar da cu coada peste limbă. Nu am stat pe 
gânduri și l-am mâncat, dar l-am felicitat la sfârșit pe bietul pește. M-am 
rugat pentru el să-l ducă Dumnezeu în Rai, să-l reîntâlnesc și eu și să-l 
cunosc mai bine. Sunt convins că ar fi un prieten excelent, că prea a fost bun 
la gust. Ai mei mi-au zis atunci că parcă sunt un eschimos. 

Inuiții au o viață grea, fără doctori și medicamente, doar cu remedii din 
natură. La bărbați, cea mai deasă boală este pierderea devreme a vederii, 
deoarece șase luni din an strălucirea soarelui reflectată în zăpadă și gheață le 
intră în ochi și îi orbește când pornesc la vânătoare. Sunt nevoiți să-și facă 
ochelari din os de balenă, cu două crestături subțiri, să intre mai puțină 
lumină. Femeile, toată viața lor o petrec mestecând fâșii din piele de focă 
tăiată subțire, confecționând sfoară, care este folosită la cusutul 
îmbrăcăminții. Pe vremuri dumnealor își pierdeau în acest fel dinții pe la 
vârsta de patruzeci-cincizeci de ani. Foamea le cuprindea, nu se mai puteau 
hrăni cu carnea crudă și credeau că viața lor a luat sârșit. Deși bătrânii sunt 
iubiți și venerați, la unele popoare inuite exista demult un ritual dur:  
bătrânele în imposibilitatea de a se hrăni cereau ele să fie conduse și lăsate 
destul de dezbrăcate pentru frigul de afară (desigur, nu goale) departe de 
casă. După câteva ore de ritualuri și dansuri erau părăsite în pustiul înghețat, 
după ce obiectele lor personale erau distruse, căci tabuul interzice să fie 
transmise altuia. Moartea prin degerare e mai domoală, adică durerea este 
redusă. Se zice că adormi lin, ca într-un vis frumos, dar nu te mai trezești. 
Dacă mureau de foame, suferința era mult mai mare, cea mai mare, doare 
fiecare celulă din tine. Ca să zic așa, schimbau o moarte dureroasă și lungă 
pe una mai demnă. 
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Cea mai mare rușine a unei familii este o femeie care nu s-a îngrijit bine 

și și-a pierdut părul. Mai bine goală în public decât cheală. Dacă pățește așa 
ceva din cauze de sănătate, e obligată să-și inventeze din blană de focă o 
perucă, să imite coafura. De aceea, ele se preocupă mult de aspectul părului, 
și-l împletesc, îl lasă să crească lung până la genunchi. Femeile se ocupă cu 
prepararea și conservarea hranei, cu ordinea casei și educația copiilor. 
Bebelușii care nu pot înainta prin zăpadă sunt purtați în gluga hainei mamei, 
dezbrăcați, să simtă căldura pielii. 

În țările civilizate de noi există mașina, tramvaiul, metroul, elicopterul 
etc. La inuiți este caiacul (barca pescarului), apoi o ambarcațiune condusă de 
femeile care cară provizii și sania trasă de câini. Mai nou, în orășelele puțin 
moderne se mai găsesc construcții și ceva mașini. Dar puține. Probabil că v-
ați fi putut mira cum de pot trăi astfel. Este o întrebare bună. Imaginați-vă un 
automobil în mijlocul zăpezilor. Roțile s-ar afunda și s-ar bloca. Cine o va mai 
putea scoate? Apoi este o șansă (mică sau mare) ca unii dintre dvs. să 
practicați minunatul sport cu numele de schi. V-ați îmbrăcat cu haine de 
plastic impermeabil și alte lucruri sofisticate. Inuiții își cos geci din blană de 
focă, morsă sau vulpe și bocanci din talpă de urs, căci are și blăniță, și 
ventuze naturale.  

Majoritatea lucrurilor acestora sunt din vechime. Astăzi poate unele 
tradiții nu se mai practică. Dar poate într-o bună zi voi fi un mare explorator 
arctic și le voi afla pe toate! 
 

Dragomir Pavel, a IV-a A 
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LONDRA 

 
Capitala Marii Britanii, Londra, este una dintre cele mai frumoase 

capitale europene. Ea îmbină armonios trei concepte uimitoare ale timpului: 
antichitate, vechime şi modernism. Cartea de vizită a Londrei sunt autobuzele 
roşii cu două etaje; Podul Tower şi Big Ben sunt cunoscute în întreaga lume şi 
mii de turiști vin aici pentru a vedea cu ochii proprii această panoramă, 
plimbându-se pe străzile vechi şi bucurându-se de atingerea unei poveşti 
adevărate. 

Londra este atractivă pentru turiștii care au interese diferite, dar cu 
toate acestea, rămân fideli interesului pentru trecut, care este simţit la fiecare 
pas. Cel mai mare depozit de antichităţi este celebrul Muzeu Britanic (British 
Museum), fondat în 1763.  

Este cel mai important centru politic, financiar, cultural și artistic al 
Regatului Unit și unul din cele mai importante orașe ale lumii.   

Transportul este unul dintre cele patru domenii ale politicii, fiind 
administrat de primarul Londrei. Cu toate acestea, controlul financiar al 
primarului este limitat, iar el nu controlează rețeaua grea de cale ferată, cu 
toate că, în noiembrie 2007, el și-a asumat responsabilitatea pentru Calea 
ferată de Nord a Londrei, precum și pentru multe alte linii, pentru a forma 
London Overground. Rețeaua de transport public, administrată de 
Transportul pentru Londra (TfL), este una dintre cele mai extinse din lume.    

Cele mai importante obiective turistice sunt: Turnul Londrei, Big Ben, 
Oxford, Cambridge și Muzeul Tussauds. 

Toader Ana, a VII-a B 

Turnul Londrei 
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  Big Ben   
                  
      Oxford 
 
 

 
 
 
   
 

 
 

 
     

   Cambridge  
         Muzeul Tussaud  
 



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

-37- 
 

 

Locuri fascinante din lume 

Mi-am propus ca, de data aceasta, să selectez pentru voi câteva imagini 

sugestive, impresionante, după părerea mea, adunate de prin diverse locuri 

ale lumii. Imaginile sunt efectiv fascinante și dovedesc încă o dată măreția și 

puterea Celui care ne-a dat viață și a făcut posibil ca totul să ia ființă, să 

existe... Ar trebui să ne amintim în fiecare zi de măreția acestor lucruri și să 

le prețuim! Convingeți-vă și singuri! 

Gheorghiu Andra, a VII-a A 

 

 
 
Barcelona, Spania 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Valea Jiuzhaigou 
(Sichuan, China) 
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Poartă la Orașul din munte 
Petra (Ma’an Governorate, 
Iordania) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Peștera de Marmură aflată în 
lacul General Carrera/ lacul 
Buenos Aires (ce desparte 
Chile de Argentina)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formațiune mare de roci din 
Munții Dartry (Sligo, Irlanda) 
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Cascada Baatara Gorge 
(Tannourine, Liban) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peștera de 
Gheață 
(Skaftafell, 
Islanda) 
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Curiozităţi din lumea largă 

 

 

 Mamiferele sunt singurele specii vii care prezintă lobi ai urechilor? 

 Pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe 

întreaga planetă? 

 Lungimea unui elefant este egală, aproximativ, cu lungimea limbii unei 

balene albastre? De asemenea, limba unei balene este mai grea decât 

un elefant adult. 

 Limba unui crocodil este imobilă? Ea este atașată de cerul gurii acestui 

animal. 

 Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a învățat într-o zi? 

 Durata care îi ia unui fulg de zăpadă ca să ajungă de la nori până pe 

suprafața pământului este de cel puțin o oră...? 

 În Santa Fe, New Mexico, legea impune ca animalele de casă să poarte 

centura de siguranță în mașină? 

 O singură vacă poate produce într-un an mai mult lapte decât poate 

consuma un singur om... circa 200.000 de pahare pline cu lapte? 

 Absolut toți creveții se nasc masculi, iar unii dintre ei devin femele la 

maturitate? 

 Cel mai mare restaurant McDonalds se află în... Beijing, China? Acesta 

se întinde pe o suprafață de 2,6 kilometri pătrați și are nu mai puțin de 

29 de case de marcat! 

 Numai în SUA există aproximativ 7.000 de tigri ținuți ca animale de 

casă? 
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 Dacă vorbiți la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din 

urechea voastră va crește de cel puțin 700 de ori? 

 O persoană are în medie 1.460 de vise în fiecare an? 

 Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pământul în fiecare minut? 

 Februarie 1865 este singura lună din istorie în care nu a fost 

înregistrată lună plină? 

 Durerea are și ea o unitate de măsură? Aceasta se numește ”dol”, iar 

instrumentul menit să măsoare durerea se numește dolorimetru. 

 Unghiile de la degetele mâinilor unui om cresc de patru ori mai repede 

decât cele de la picioare? 

 Crocodilul se numără printre singurele animale care nu-și pot scoate 

limba din gură? 

 Cea mai somnoroasă vietate este râma, care poate dormi și trei ani, 

dacă se străduiește? 

 Creierul unui struț este mai mic decât ochiul său? 

 Amplasarea ochilor unui măgar îl ajută pe acesta să-și vadă toate cele 

patru picioare în același timp?  

 

Toader Ana, a VII-a B 
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Lets play! 

 

    

     

      

        

     

     

      

         

    

       

 

Say it in English and then complete! 
 

1. Dorinţă 

2. Clasă 

3. Metodă 

4. Piatră 

5. Soluţie 

6. Balanţă 

7. Lecţie 

8. A vibra 

9. Furculiţă 

10. Colegiu 

 

Dogaru Oana, a V-a A 
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CROSSWORDS 
Nature  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. An herb or other small vegetable growth. 

2. Indispensable to life. 

3. Prevail on the planet and it is the main component of human. 

4. It is a star that makes difference between day and night. 

5. It falls from the sky. 

6. It is a plant that brings plenty of shade. 

Gheorghescu Teodora, a V-a A 

                                                                       
    A 
 
 
 
  B 
 
 
 
 
                                                       B 
Say it in Enghlish and then complete! 
 

1. BUCUROS 

2. CEAI 

3. PERETE 

4. PERNĂ 

5. CAPRĂ 

Silianovici Mihnea, a V-a A 

1. P    T  

 2. A   

3. W    R 

4. S    

 5.  A  N 

6.  R  E  
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FOOD 

 
 

An exotic fruit: 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

1. from this fruit we make wine 

2. it is a cold dessert 

3. we eat it with eggs at breakfast 

4. it is made from milk and Jerry loves it 

5. it is made from flour and we eat it at every meal 

6. Italians love this food 

7. they are brown and with them we make chips 

8. this leaves are for salad 

9. adults drink it in the morning 

 

Vasiliu Sorin, a V-a A



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

-45- 
 

 

Să râdem puțin 

 

 Culmea nesimțirii: să împingi o bătrână pe scări și s-o întrebi de ce se 

grăbește... 

 

 Bulă întârzie la școală, intră și trece în bancă; între timp, profesoara îl 

întreabă pe Radu: 

- Cu ce ai venit la școală? 

- Cu Audi! 

Îl întreabă apoi și pe Bulă,... iar el zice că a venit cu bicicleta.  

 Profesoara: - Să nu zici asta când vin inspectorii mâine, ai înțeles?  

 Bulă: - Înțeles!!!  

 Vine inspecția a doua zi și îl întreabă inspectorii pe Radu: 

 - Cu ce ai venit la școală?  

 - Cu Audi!!!!!  

 Bulă întârzie, intră în bancă, se aranjează, apoi îi vine și lui rândul să fie 

întrebat:  

 - Tu cu ce ai venit la școală? 

 - Cu Mercedesul! 

 - Și de ce ai întârziat?  

 - Pentru că mi-a căzut lanțul!!!! 

 

 M-am trezit LUNI și m-am gândit MARȚI să mă duc MIERCURI la 

școală, dar când am văzut JOI că vine ziua de VINERI m-am gândit ce 

să caut SÂMBĂTA la școală când DUMINICA e zi liberă! Atenție: 

respectați programul!!! 
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 Fi-fi-fiţi bun, u-u-unde se află ş-ş-şcoala de-de-de bâl-bâl-bâlbâiţi?  

- La ce vă mai trebuie? Observ că vă bâlbâiţi foarte bine! 

 

 - Popescule, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola la tine, cum 

afli unde e nordul?  

- Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau! 

 

 Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor proverbul ”Drumul cel 

mai scurt e şi cel mai bun”.  

- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev.  

- Zău?! Şi ce meserie are tatăl tău? 

- Şofer de taxi! 

 

 

 Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea: ”Ce aş face dacă aş fi patron?” 

 Unul singur stă cu mâinile la piept şi meditează.  

 - Marinescule, tu nu scrii? 

 - Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. 

 

 

 Tată, mi-ai făcut problemele la matematică? 

         - Da. 

  - Bine. Dă-mi caietul să le controlez! 
 
 
 

Bulgaru Andreea, a VII-a A 
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Profesorul perfect, elevul perfect... 

 

 

Profesorul perfect, elevul perfect, lumea perfectă… Pentru fiecare, 

“perfect” are o altă semnificație. Nu există un “perfect” general valabil. 

 Pentru unii, profesorul perfect ar fi îngăduitor. Pentru alții, ar fi 

indiferent la micile prostioare, pe care le-ar lăsa neadmonestate. Pentru 

mine, profesorul perfect ar trebui să mă întâmpine dimineața cu un zâmbet 

cald pe buze și cu o privire optimistă. Ora ar începe pe un ton cald, prietenos, 

dar ferm. I-ar păsa de lucrurile pe care nu le-am înțeles și s-ar strădui să mă 

lămurească fără să pară iritat sau grăbit. Ar trebui să aibă umor: atunci când 

lucrurile par plictisitoare, cu o glumă bine plasată mi-ar trezi din nou 

curiozitatea. Ar trebui să îmi predea cu pasiune, dar și cu acces la tehnica 

modernă. Ar trebui să fie relaxat și bucuros că este în mijlocul elevilor. 

Dar cum poate fi perfect fără ca eu să îi ofer același lucru: bucurie că 

ne întâlnim, energie, dorință de a învăța, sete de cunoaștere, respect și 

acceptarea fără ranchiună a criticilor, pentru că acestea sunt spre binele meu. 

Ar trebui să fiu oricând dornică să muncesc mai mult și să mă depășesc. 

Însă, chiar dacă “perfecțiunea” mea nu există în fiecare zi, sunt multe 

momente la școală în care și eu, și el, profesorul, reușim să o atingem. Și nu 

e rău. Așa avem pentru ce lupta! 

 

Popescu Mara, a VII-a A 
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Rețeta primăverii 

 

Pentru a prepara rețeta perfectă pentru primăvară, avem nevoie de 

următoarele ingrediente: 

 

* o linguriță de rouă 

* puțină catifea 

* un sfert din gingășia unei flori 

* o cană plină de culori 

* 3 fire de iarbă proaspătă 

* și o jumătate de cană de miere albastră 

 

 

Preparare: 

1. Se pun într-un bol catifeaua cu gingășia unei flori și se amestecă până ce 

totul devine o pastă. 

2. Adăugăm lingurița de rouă și firele de iarbă și amestecăm până ce pasta se 

face verde. 

3. Punem treptat culorile, una, câte una, apoi adăugăm mierea albastră. 

4. Se bagă compoziția la congelator timp de o primăvară, iar când este gata 

se servește pe frunze proaspete de cireș. 

 

Poftă bună! 

 

 

Gheorghiu Andra, a VII-a A 
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Primăvara 
  
Picături de ploaie, grele, 
Cad pe-asfaltul încă rece, 
Vremea rea nu vrea să plece, 
Apelăm iar la umbrele! 
 
Un cățel cu blana rară 
Și, cum văd, cam plin de apă, 
Dintr-o baltă se adapă, 
Nici nu zici că-i primăvară! 
 
Stau sub streașină, ascunse, 
Două mâțe zgribulite, 
Ploaia nu le mai permite  
Să se joace pe afară. 
Asta-i primăvara! 
 

Zaluțchi Radu, a VII-a A 
 
 
 
 
 

Poți orice dacă îți dorești cu adevărat 
 

Eu vreau să merg pe lună, 
Dar mama zice că nu e o idee bună. 

Eu vreau să iau o rază din soare, 
Dar lumea zice că, până vin, ea moare. 

 
Eu vreau să visez,să cresc 
Și să fac tot ce-mi doresc 

Și mai vreau ca toata lumea să creadă imediat, 
Că poți orice dacă îți dorești cu adevărat! 

 
Tudor Alexandra, a VI-a B 
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Inima, simbolul iubirii 

 

 

A iubi înseamnă însăși viața. 

Nu-mi pot imagina o viață fără dragoste, fără să trăiești acest sentiment 

minunat care este iubirea. 

De ce inima este aleasă ca simbol al iubirii? Nimic mai simplu! Inima 

este cea fără de care viața nu ar putea exista, așa cum nici fără iubire nu 

poate exista viață. 

Inima este cea care pulsează pentru a menține vie flacăra vieții, așa 

cum și dragostea menține vie dorința, pasiunea, sufletul. 

Inima este organul central, vital, în jurul căruia Dumnezeu a făurit 

întreg trupul omenesc. Tot așa, iubirea este sentimentul primordial, datorită 

căruia ne naștem, cunoaștem fericirea și sfârșim. 

Inima este organul cel mai sofisticat al omului, cel mai studiat și mai 

analizat de către oamenii de știință. În mod asemănător, iubirea este 

sentimentul cel mai profund al omului, cel mai cântat de către poeți și cel mai 

dorit. 

Inima și iubirea reprezintă simbolurile perfecțiunii trupești și sufletești și 

de aceea ele se întrepătrund pentru totdeauna! 

 

Găman Alexandru, a VI-a A 
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Rămân pitica floare… 
 
Te iubesc, 
Dar nu am ocazia să-ți zâmbesc, 
Te iubesc, 
Dar nu pot să-ți șoptesc, 
Te iubesc, 
Dar mi-e frică să-ți spun, 
Deși ”Te iubesc” 
E tot ce-am în minte acum… 
 
Te iubesc, 
Dar ce rost are?!… 
Tu ți-ai ales deja o floare, 
Ai cui să-i dăruiești iubire, 
Ai pe cine s-alinți cu a ta privire.  
 
Prin ochii tăi albaștri, 
Vezi timpul trecând agale, 
Dar eu în viața ta, 
Rămân pitica floare…  
 
Mihăilescu Ioana, a VIII-a B 

 
 

Vara 
 

Acolo, lângă mare, scoicile dansează de fericire pe nisipul fierbinte care 
îmi îngroapă degetele în timp ce pășesc spre apă. Valurile se lovesc de 
stâncile bătrâne, iar spuma lor se aseamănă cu cea a laptelui proaspăt pe 
care mi-l dădea bunica să-l beau în vacanțele de vară petrecute la țară. 

Fructele de mare ies din când în când la suprafață și mă încântă când 
observ câte o meduză gelatinoasă, transparentă, ce pare că mă urmărește cu 
privirea... Nisipul auriu arde, dar e o fierbințeală care îmi place, căci îmi 
cuprinde întreg trupul și simt că mă contopesc cu plaja. Abia aștept să ajung 
la apa infinită, să mă las cuprinsă de răceala ei și să mă las abandonată în 
voia valurilor, către noi orizonturi...  

Albastru pur, intens, primește-mă în brațele tale, să mă bucur de 
frumusețea ta! 

 
Gheorghiu Andra, a VII-a A 
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Trecerea în gimnaziu 
 
 

De când am trecut în clasa a V-a, totul, dar totul s-a schimbat! Nu mai 
e ca atunci când eram mici și luam FB destul de uşor la toate materiile. 
Acum, pentru orice test trebuie să înveţi zeci de pagini pe de rost și nici aşa 
nu iei notă maximă tot timpul. Temele sunt grele şi îţi iau mult din timp, timp 
în care tu te-ai fi putut juca. Trebuie să îndeplineşti fiecare “moft” al fiecărui 
profesor, în timp ce în clasele I-IV te bătea la cap un singur profesor. Fiecare 
ceartă pe care o primeşti acum e dublă! Nu mai ai acel mod de predare al 
învăţătoarei tale, căci fiecare profesor predă în modul lui şi nu ştii cu care să 
te obişnuieşti. Multe cărţi şi caiete la fiecare materie, iar ghiozdanul... îţi rupe 
spatele! Ai şansa să vezi cum învăţau cei la care, în clasele I-IV, te uitai cu 
ochii mari şi sfioşi fiindcă ei erau… mari! Când eşti mare, totul devine greu, 
chiar şi cele mai uşoare lucruri! 

Acum cea mai mare fericire e când eşti singurul din clasă care ia nota 
10 la, să zicem, un test. Te simţi mai mare decât toţi şi îţi vine să urli în gura 
mare de fericire. Toţi am trecut prin asta măcar o dată. Când primeşti note 
mici, îţi vine să plângi, dar te ţii tare şi spui “E doar o notă!”. Nu, nu e doar o 
notă! Notele mici nu sunt bune, dar sunt uşor de obţinut! Și trebuie să 
recunosc că eu sunt genul de persoană ce vrea să primească note mari fără 
niciun efort, însă ştim cu toţii că aşa ceva nu se poate...  

Pentru mine, trecerea la gimnaziu a fost un pas mare şi greu. Nici până 
acum nu m-am obişnuit pe deplin, dar ştiu că, cu mult efort, ajungi departe. 
Clasa a V-a e grea, dar şi frumoasă. Cunoşti persoane noi şi bune, precum 
doamna dirigintă. Ea este un lucru ce vine la pachet cu clasa a V-a. Toţi 
spunem că “D-na mea dirigintă e cea mai tare!”. De ce? Un copil îşi laudă 
mereu mama. Iar pentru mine, clasa a V-a este o a doua mea familie. Avem 
o mamă, fraţi şi surori.  

În fine, clasa a V-a este un pic mai grea decât am crezut, dar, cu 
timpul, cu siguranţă mă voi obişnui! 

 
Oana Dogaru, a V-a A 
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O întâmplare adevarată 

 

Într-o dimineaţă de vară, David şi fratele său, Ionuţ, se aflau în vacanţă 

la bunici. Era o zi minunată. Cerul era senin, soarele strălucea cu putere şi 

nicio adiere de vânt nu mişca frunzele copacilor. Căldura se simţea încă de 

dimineaţă.  

 Copiii s-au trezit mai târziu, pentru că nu i-a deranjat nimeni. Bunicii îi 

lăsau să facă ceea ce vor. Aşa sunt bunicii! Nepoții sunt în vacanţă şi se pot  

juca şi dormi mai mult! 

 După ce s-au trezit, David a fost strigat de bunica să vină cu fratele lui 

la masă. Au mâncat repede şi au plecat la joacă. Copiii cartierului îi aşteptau 

să meargă pe baltă, la scăldat. Aici erau mai mulţi copii veniţi în vacanţă la 

rude. Unii erau la şcoală, iar alţii la grădiniţă. David era în clasa a III-a, iar 

Ionuţ în clasa a VI-a. Ei erau printre cei mai mari din gaşcă și, cu toţii, erau 

vreo zece copii.  

S-au întâlnit în faţa porţii bunicilor lui David. Casa bunicilor este aşezată 

pe o uliţă în centrul satului. Această uliţă duce la baltă. Acolo oamenii din sat 

pescuiesc, pasc vitele, şi, uneori, femeile din sat vin să adune iarbă pentru 

animalele din curte.  

Copiii s-au strâns cu toţii şi au luat-o la fugă. S-au mai oprit când au 

ajuns pe malul apei. Aici au pus la cale un plan: mai întâi vor înota, iar apoi 

vor merge să culeagă porumb pentru fiert şi pentru copt. Zis şi făcut. A fost o 

mare hărmălaie şi o întrecere pe cinste. Au înotat până la o buturugă de pe 

malul celălalt şi înapoi. Au încercat să prindă peşti cu mâna. Peste tot se 

auzeau chiote de bucurie. Când au obosit, au ieşit din apă, s-au îmbrăcat şi 

au plecat să culeagă porumb pentru copt. Bunicii aveau pe dealul din 

apropiere o bucată de teren.  
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Au cules câţiva ştiuleţi de porumb, iar alţii au adus de acasă brânză şi 

pâine. Au adunat câteva vreascuri din copacii crescuţi pe marginea apei, au 

aprins focul şi l-au lăsat să ardă, să se facă jarul. Între timp, au mâncat 

brânză cu pâine. Apoi au desfăcut ştiuleţii şi i-au pus pe jar. Ieşea un fum 

gros, dar care mirosea frumos. Când s-au copt, toţi copiii au mâncat cu poftă. 

Cei mari mai mulţi, iar cei mici mai puţini.  

Apoi s-a încins o joacă... Au găsit câteva bucăţi de plastic pe care le-au 

pus pe foc. Când se topeau, le-au înfăşurat pe un băţ şi au făcut o torţă. 

Umblau cu torţele alergând pe iarbă de-a lungul bălţii şi chiuiau de bucurie.  

Dar, la un moment dat, David s-a apropiat cu spatele de un alt băieţel 

şi, din greșeală, i-a dat peste mână. Acesta a scuturat din torţă şi o bucată de 

plastic a căzut pe piciorul lui David, care a început să ţipe. Ceilalţi copii au 

fugit speriaţi să-i anunţe bunicii, dar aceștia erau în vârstă şi nu puteau 

coborî dealul, astfel că au aşteptat îngrijoraţi. Ionuţ şi alţi doi copii l-au adus 

pe rănit acasă. Între timp, bunicii i-au sunat pe părinţi, care n-au mai stat pe 

gânduri şi au sosit în mai puţin de jumătate de oră. David a plecat la spital 

imediat, unde rana i-a fost curăţată şi bandajată. Apoi a rămas un timp acasă 

pentru a se vindeca.  

După ceva vreme, cei doi, David și Ionuț, s-au întors la bunicii care-i 

aşteptau cu mult drag. Ei nu-şi puteau ierta cele întâmplate. Se considerau 

vinovaţi de joaca lor copilărească. Au rămas mult timp la ţară, la bunici, 

promiţând că nu se vor mai juca cu focul niciodată. Aşa ceva nu trebuie să i 

se întâmple nimănui. Aveți grijă! 

 

Mușetescu Flavius, a IV-a A 

Cercul de limba română ”Jocul cuvintelor” 

Prof. coord. Florentina Dragomir
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A terrifying discovery 

The sky was totally black.  Just some scared stars were talking about 

the King Sun. His presence was gone for three years. Their souls were 

destroyed. The good feelings or any other peaceful thing was gone. “But 

what is happening?” said a little star, which was just born. The other stars 

said to her in a low voice that to ask such things is not good at all. That 

moment the little star wanted to unravel that twisted mystery. 

She started by searching some books about detectives from the area 

and their missions. Some of those books were blank but others were written 

with blood and some other strange prints. In one of them, the little star 

found out that The Moon, who was in war with The King Sun, put a silver 

storm over The Sun and imprisoned him, in her terrible prison. Then our 

heroine made her luggage without forgetting anything and began the journey 

to the castle of the moon. On her way she met a new constellation who said 

to her that The Moon is the most powerful empire star in the sky. Said and 

done. Our little star was just in front of a huge ice castle when she was 

captured by some of the Queen’s bodyguards. They took her into a tight cell 

where she was a bit confused because there was hot, but the castle was 

made of ice. Then she thought that maybe only in the cells was hot. And she 

was right. So she deduced that the Moon couldn’t resist at a high 

temperature. “That’s why she appears just at night!” thought the star. 

Consequently she focused and tried to use her powers. Calmly she 

began to create some fire which she moved through all the walls up to the 

throne room and after two seconds the Queen Moon was ascended to sky. 

After that, the little star became a legend and the King Sun was 

rescued. 

 

Mihai Monica, a VIII-a A



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

-56- 
 

 

O bucată de cearceaf 

 

 Este o seară întunecată de toamnă. Pe strada Walter, se întâmplă un 

lucru straniu la casa familiei Mark. Luminile casei se aprind și un cal tocmai se 

îndreaptă spre ușa casei. Se deschide ușa, calul intră și apoi se închide ușa, 

iar dintr-o dată o libelulă îmi apare în față și mă sperie. 

 - Mă, libelulă, ție îți arde de glume, când eu aici privesc casa bântuită și 

încerc să scriu un nou capitol... 

 - Cu ce ți-am greșit, oglindă dragă? 

 - Păi am scris greșit „intră”. Dacă mă mai sperii, rescrii tu toată cartea! 

Acum ajută-mă să termin povestea. Să continuăm... 

 După ce calul a intrat în casă, un cearceaf zburător a ieșit pe ușă, apoi 

a căzut pe trepte, retrăgându-se înapoi pe jos. La un moment dat s-a auzit: 

 - Ajutooorrr, sunt Kay, calul din vecini! Aju...... 

 Și nu s-a mai auzit nimic. Tăcere mormântală. 

 - Libelulă, ce-ai zice să mergem în casă, să vedem ce se întâmplă? 

 - Bine! Să mergem, spuse aceasta cu o voce tremurată. 

 În timp ce ne îndreptam spre casă, Ronțăilă venea alergând spre noi. 

Ronțăilă este un bun prieten de-al nostru, un aparat dentar în vârstă de 

unsprezece ani. 

 - Prieteni, uh, să știți că în acea casă se întâmplă ceva dubios! Nu 

mergeți acolo!! 

 Și a plecat spre casa lui. Dar noi nu l-am ascultat și am mers mai 

departe. 

În fața covorașului, prietenul meu, libelula, a bătut la ușă. Ușa s-a 

deschis încet până când a căzut pe podea. 
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 Am tresărit, dar am continuat expediția. În interior, casa era neagră din 

cauza prafului; avea o scară care ducea spre etajul întâi, două camere și 

două poze mari care îți atrăgeau atenția. Când ne-am uitat la acestea, ele 

reprezentau două persoane, de fapt un cearceaf și un cal. Iar pe ramele 

pozelor scria „Kay și Jack, prieteni pentru totdeauna“. Atunci am simțit un fior 

pe spate. 

 - Libelulă, tu îți dai seama? Kay are, de fapt, 205 ani!! 

 - Este o mare ciudățenie. 

 Dintr-o dată am simțit pe rama geamului meu un suflu de cal, iar pe 

aripile libelulei se aflau părți dintr-un cearceaf. 

 Ne-am întors brusc și am văzut fața lui Kay verde, sfărâmițată și 

cearceaful care ieșise din casă. În același timp, cei doi au spus: 

 - Aceasta este casa noastră! Ce căutați voi aici?! 

 - Noi, noi... 

 Dar, evident, m-am trezit! Eram în curtea școlii, stând sub un copac. 

Libelulă se juca fotbal cu Ronțăilă, Kay și restul colegilor. Se pare că totul 

fusese un vis. Când m-am uitat însă pe carte, am văzut o bucată de cearceaf 

pe care scria: „Ne revedem în.........”.  

Hei, dar ăsta-i vis sau ce...?! Că nu mai înțeleg nimic! 

 

Zaluțchi Radu, a VII-a A 
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Păţania lui Chiţ-Chiţ 

 

Vaporul era tras la chei. Pe ţărm, pasagerii aşteptau cu nerăbdare să se 

îmbarce. Fiecare era însoțit de cineva drag.  

Chiţ-Chiţ  avusese o zi tare zbuciumată. De dimineață fusese fugărit de 

Miau-Miau şi cu greu reușise să se ascundă. Într-un final, găsi o 

ascunzătoare: o geantă mare de voiaj. Nu era nimic de mâncare acolo, dar 

măcar nu mai era urmărit de motanul acela mare şi nesuferit care îi făcea 

viața amară ori de câte ori avea ocazia! Simţea cum ascunzătoarea lui ba se 

legăna, ba se târa pe nişte roţi și, la un moment dat, tot legănându-se, a 

adormit... 

Când s-a trezit, era înțepenit şi derutat. În plus, mai era şi flămând! Îşi 

zise că ar trebui să găseasca ceva de mâncare, căci stomacul nu-i dădea 

deloc pace, îşi cerea drepturile. Porni în căutarea hranei. Merse şi iarăşi 

merse, și tot merse, dar nici prin cap nu-i trecea că se află pe un vas de 

pasageri care tocmai se pregătea să facă o croazieră pe Dunăre. 

Tot alergând, simţi un miros care îl înnebunea. Începu să alerge în 

direcţia respectivă, dar…ghinion! 

- Hei! îl îmbrânci Tomy, un motan cu blana gri şi pufoasă. Pleacă de 

aici!  

- Mi-e foame şi voi mânca! replică Chiţ-Chiţ. 

- Dispari! E teritoriul meu! strigă motanul, agitându-şi deja lăbuţa în 

aer. 

Bietul şoricel înghiţi în sec şi o zbughi urgent. 

Găsi un locşor unde să se ascundă. Îşi trase un pic sufletul, apoi o luă 

într-o altă direcţie. Se strecura uşor, având grijă să nu fie băgat de seamă. 

Ştia că femeile şi copiii ţipă la vederea lui, iar bărbaţii dau să-l strivească. 
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Începuse să-i placă. Oameni în costume de baie colorate se plimbau pe 

puntea vaporului, bucurându-se de soare și de apa caldă din piscină. Era 

muzică și veselie, mâncare şi răcoritoare cât cuprinde. Şoricelul se bucură 

tare când văzu şi un căţel. Îşi aminti că în momentele când alerga să se 

ascundă de motanul cel nesuferit, prietenul lui cel mai bun, Azor, îşi făcea 

apariţia, iar ostilităţile încetau imediat. Deodată i se făcu dor de Azor. Se 

întrebă cum de a nimerit el în acea geantă care l-a adus în acest loc 

necunoscut, printre străini, departe de căsuţa lui. ”E cazul să îmi fac o nouă 

căsuţă, ceva provizii şi prieteni noi” gândi şoricelul. Nu ştia că se afla pe un 

vapor pe care va trebui, la un moment dat, să-l părăsească. 

Apoi avu o surpriză plăcută când acel căţel care îi amintea de Azor veni 

și-l mângâie cu lăbuţa. 

- Pe mine mă cheamă Patrocle. Hai să fim prieteni! 

- Pe mine Chiţ-Chiţ. De acord! 

- O să am eu grijă de tine, micuţule. Stăpânului meu nu-i plac şoriceii, 

iar mie nu-mi plac pisicile. 

- Drăguţ din partea ta! Mulţumesc. 

- Cum ai ajuns pe vapor? 

- Cum?!?! exclamă Chiţ-Chiţ. Suntem pe un vapor?! Nu o să-mi mai văd 

niciodată căsuţa! şi şoricelul se puse pe plâns. 

- Haide, lasă! Fii bărbat! 

- Şi am mai întâlnit şi un motan gri și urâcios, se tângui mai departe 

Chiţ-Chiţ. Totuşi, mi-e foame... 

- Nu-i nimic! Stăpânul meu mi-a pregătit mâncarea. Hai cu mine! Sper 

că-ţi place mâncarea de câini! 

- La ce foame am, aş mânca orice, inclusiv mâncare de pisici! 

Pe drum, lui Patrocle i-a intrat o aşchie în lăbuţă. 

-Aaauu!!!
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- Îţi scot eu aşchia! sări şoricelul. Stai, nu te mişca! 

Se opinti şi, într-un final, îl scăpă pe prietenul său de durerea care îl 

necăjea. Patrocle se opri puţin să-şi tragă sufletul. 

Gândul lui Chiţ-Chiţ era numai la restaurantul vaporului de unde veneau 

mirosurile, aşa că se ghemui într-un colț, aşteptând să se ameţească 

pasagerii. Numai aşa putea circula printre picioarele lor fără să fie observat, 

căutând resturi de mâncare. 

Între timp, vasul înainta cu viteza lui obişnuită, apropiindu-se de portul 

din care plecase. Croaziera se apropia de sfârşit. 

Şoricelul găsi ceva de mâncare, dar a observat agitaţia oamenilor. 

Atunci se dezmetici. A uitat de mâncare şi şi-a căutat ascunziş într-un bagaj. 

El a găsit un locşor tocmai în bajajul stăpânului lui Patrocle. Când a ieşit din 

ascunzătoare, s-a bucurat să se reîntâlnească cu noul lui prieten de pe vapor, 

Patrocle. Acesta sărea în sus de bucurie că şoricelul va locui în aceeaşi casă 

cu el.         

 

Dragomir Bogdan, a IV-a A 

Cercul de limba română „Jocul cuvintelor” 

Coord. de prof. Florentina Dragomir 
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Imaginația nu are limite 

 

Eram în grădină și mă plimbam pe iarba verde cu picioarele 

descoperite. Bucurându-mă de acel moment, am închis ochii. Brusc, m-am 

trezit pe o pajiște plină de culori, cu niște trandafiri cu petale de rubin și cu o 

priveliște răpitoare. În timp ce pășeam pe o potecă făcută parcă din aur, 

vântul îmi șoptea la ureche toate poveștile pe care le-a auzit prin lume. 

Vrăjită de tot ce se întampla în jurul meu, m-am întins pe pământul fin ca 

petala unei lalele și am adormit în istorisirile vântului. Am zărit mai apoi o 

lumină roz și am decis să mă îndrept spre ea. Am intrat într-o pădure. Copacii 

păreau că ating albastrul cerului și păsările zburau vesele dintr-unul în altul, 

cântând.  

Deodată, un leu înaripat a sărit în fața mea și a început să alerge spre 

mine. Speriată, nu am mai putut face nicio mișcare. Doar am închis ochii și 

am sperat să fiu oriunde altundeva, numai acolo nu! Apoi, dintr-odată, 

dorința mi s-a îndeplinit și m-am trezit într-un mall, dar nu unul obișnuit, ci 

unul în care erau numai animale care mergeau pe două picioare și care 

vorbeau. La asta nu mă așteptam, dar, profitând de ocazie, am intrat într-

unul dintre magazine. S-a dovedit că aproape ieșisem cu mâinile pline de 

haine, numai că, exact în momentul când plecam pe ușă, totul s-a schimbat – 

căci am deschis ochii cu adevărat! 

Totul a fost doar în imaginația mea? Se pare că da, deoarece nu aveam 

nicio plasă în mână și nici nu eram mâncată pe jumătate de un leu cu aripi... 

Dar, oh... mi-aș fi dorit să fi continuat! Însă... hei, eu chiar pot face asta, 

nu?! De ce nu-mi imaginez... viitorul? Sau ...că iau un 10 la fizică?! 

Hmmm, chiar dacă unele lucruri par imposibile... cine știe?! Imaginația 

nu are limite! 

Fronea Iulia, a VI-a A
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Elev în clasa a V-a 

 

 

În clasele primare, relația dintre clasa noastră și doamna învățătoare 

era foarte strânsă deoarece dumneaei ne-a fost ca o a doua mamă. Cu pași 

mărunți, dar siguri, am pătruns împreună tainele cărților, am învățat să 

scriem, să citim, să calculăm. Deși era greu, dânsa făcea ca totul să ne pară 

ușor. 

Cel mai greu moment pe care l-am trăit a fost despărțirea de doamna 

învățătoare. Nu voi uita niciodată cuvintele pe care dânsa ni le-a adresat și 

câtă încredere în forțele mele am avut de atunci! 

Și-acum îmi amintesc prima zi din clasa a V-a, în care toți colegii mei 

erau copleșiți de emoții. În fața noastră era doamna dirigintă, care ne 

zâmbea cald, învăluindu-ne cu bunătatea sa. Știam că următoarele zile de 

școală vor fi dificile, deoarece trebuia să cunoaștem profesorii și să ne 

obișnuim cu stilul lor de predare. Încet, încet am descoperit că unii profesori 

sunt exigenți și  nu prea acceptă să greșești, iar alții sunt toleranți, înțelegând 

faptul că nici nouă nu ne este chiar atât de simplu. 

Nu a fost foarte ușor, dar ne-am acomodat repede, fiecare dintre noi 

încercând să își arate adevărata valoare. Rămâne de văzut dacă ne vom 

menține pe poziții și dacă vom ajunge la finalul clasei a VIII-a tot fruntași... 

Cine știe?! 

 

Silianovici Mihnea, a V-a A 
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Desenul magic 
 
 
 Era o zi frumoasă. Mă pregăteam să fac un desen. M-am uitat pe 

fereastră şi am văzut o boabă de strugure rătăcită printre frunzele care 

formau un covor multicolor. Când am întins mâna pe fereastră, ca să iau 

bobiţa, m-a atins o picătură de ploaie. Le-am luat pe amândouă în casă, le-

am pus pe un suport şi am început să pictez cu o pensulă. Era pensula mea 

preferată, mi se părea că este magică, căci tot ceea ce am desenat cu ea a 

fost încântător. Am început să pictez. În mintea mea totul era feeric şi voiam 

să reprezint lucrul acesta și pe foaie. Am încercat să fac ce îmi imaginam, dar 

nu reuşeam şi atunci am zis:  

- Of, aş vrea ca totul să fie aşa cum îmi doresc! 

- Cum adică aşa cum îţi doreşti? întrebă pensula. 

- Păi…aş vrea să pot să fac, aici, pe foaie, tot ce îmi imaginez.  

- Atunci, noi suntem aici ca să te ajutăm şi să-ţi iasă cel mai frumos 

desen, spuse boaba de strugure. 

- Da, nu-ţi face probleme, noi te vom ajuta, spuse picătura de ploaie.  

- Vă mulţumesc, atunci haideţi să începem!  

- Bine…ideea mea este următoarea: poţi face cu pensula ta magică un 

cer senin, spuse bobiţa. 

- Da, este minunat!  

- Şi…poţi folosi picături de ploaie pentru a face un peisaj de vară puţin 

mai răcoros, spuse pensula.  

 - Pentru a înfrumuseţa peisajul, desenează o boabă de strugure care se 

plimbă şi este tristă, pentru că trece vara şi în curând va fi desprinsă de 

prietenii săi, spuse picătura de ploaie. 
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- Vai, prieteni, dar aveţi nişte idei minunate! Va ieşi cel mai frumos 

desen...!  

- Îţi mulţumim pentru complimente!  

 Ne apucarăm de pictat și, după mult timp petrecut numai cu idei 

minunate, așternurăm împreună desenul pe hârtie.  

- Wow, este uimitor! am spus eu.  

- Da, chiar este un desen special! exclamă pensula. 

- Este extraordinar! murmură bobiţa.  

- Este cel mai frumos desen văzut de mine până acum! exclamă 

picătura de ploaie. 

- Prieteni, vă mulţumesc foarte mult că m-aţi ajutat să fac ce îmi 

imaginam pe această foaie.  

- Cu multă plăcere, pentru noi a fost foarte distractiv.  

- Şi pentru mine a fost distractiv şi să ştiţi că exact aşa mi-am imaginat 

şi eu desenul. Chiar sunteţi nişte prieteni grozavi!  

- Îţi mulţumim! Ne-a părut bine să ne vedem! Poate o să ne mai 

întâlnim.  

- Da, sigur!  

- Atunci, îţi dorim o... imaginaţie cât mai bună! râseră în cor...  

- Vă mulţumesc! 

- Pa!  

- Pa!  

În acea zi m-am simţit foarte bine şi m-am bucurat că mi-am făcut noi 

prieteni. Ca să nu mai zic că... munca în echipă mi-a fost tare mult de folos! 

 

Toader Ana, a VII-a B 
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Legenda Păunului 

După ce își orândui curtea şi se iubi cu multe dintre zeiţele frumoase 

din Olimp, Zeus începu să caute cu ochi pofticioşi pe Pământ, la nimfe şi la 

fetele pământene.  Se hotărî să calce legile cereşti, pe care chiar el le 

hotărâse şi porni prin lume. 

Zeus simţi iubire pentru o preoteasă din templul soţiei sale, Hera. Fata, 

pe nume Io, tocmai se scăldase şi ieşise pe malul apei storcându-şi părul 

bălai, când Zeus se repezi înaintea ei, înflăcărat. Io a luat-o la fugă, cu 

gândul să se ascundă în ape, dar Zeus a făcut o beznă în care Io s-a rătăcit, 

iar el s-a apropiat de ea şi a îmbrăţişat-o cu de-a sila. În timpul ăsta, Hera, 

care devenise cam bănuitoare, se tot uita după soţul ei prin toată lumea şi nu 

îl vedea nicăieri. Peste tot era soare,  numai într-un singur loc domnea bezna. 

Hera bănui că aici se ascunde Zeus şi împrăştie întunericul. Zeus, viclean, 

transformă fata într-o junincă albă şi frumoasă. Hera bănui că nu e lucru 

curat şi i-o ceru, iar Zeus, ca să scape de bănuieli, i-o dădu. Nemiloasa zeiţă 

încredinţă juninca unui monstru care trebuia să o chinuiască zi şi noapte. 

Monstrul, pe nume Argus, avea corpul presărat cu zeci de ochi care dormeau 

pe rând, aşa că nu a fost chip ca Io să scape. După un timp, Zeus nu a mai 

putut să îndure să vadă suferinţele iubitei sale şi îl trimise pe Hermes să ucidă 

monstrul. Hermes îl ucise pe Argus prin vicleşug şi Zeus o transformă pe Io la 

loc în fiinţă omenească. Hera găsi ochii lui Argus împrăştiaţi pe câmpul unde 

se luptaseră, îi adună şi îi aşeză în coada unei păsări, păunul, care rămase de 

atunci pasărea ei dragă.Iubirile lui Zeus nu s-au oprit aici. A mai înşelat el 

Zeus multe fete, luând felurite chipuri. Ele i-au făcut copii despre care 

legenda spune că au ajuns marii regi şi eroi ai Antichităţii. 

 

Zaluțchi Radu, a VII-a A
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Zborul gimnaziului, lecțiile înălțării... 

 

Clasa aceea. Micuța familie de bobocei ai gimnaziului de acum 4 ani a 

ajuns la sfârșit. La fel cum am deschis aripile fragile în primele noastre 

momente în gimnaziu, la fel le vom deschide și acum, spre noi orizonturi. Am 

străbătut vastul tunel al gimnaziului, fără a privi înapoi, dar acum, când 

suntem pe punctul de a ieși din el și de a ne despărți, fiecare urmându-și 

propriul drum, ne uităm înapoi, vrând parcă să retrăim copilăria clasei a 

cincea, jocurile celei de-a șasea, evoluția dintr-a șaptea și, în sfârșit, 

momentele tensionate din clasa a opta. Viata merge înainte, urmându-și 

cursul firesc, dar eu nu voi uita acești ani. Îmi voi aminti cât de greu m-am 

obișnuit cu profesorii, nu voi uita cum doamna dirigintă se chinuia să ne 

transmită lecții de viață, în timp ce noi voiam să înlocuim ora de dirigenție cu 

una de educație fizică. De asemenea, momentele în care mă certam cu  

colegii, acum le regret... dorindu-mi, parcă, să le retrăiesc, dintr-o dorință 

ascunsă de a schimba ceva. În suflet îmi va rămâne permanent amintirea 

domnului “de mate”, o legendă a școlii... Îmi va fi dor de emoțiile fiecărui 

moment în care aflam o notă de la un test. Dar maturitatea și înțelepciunea 

îmi vor fi parteneri de nădejde pe mai departe, căpătați nicăieri altundeva 

decât în Școala 193. Cunoștințele dobândite aici, sub atenta îndrumare a 

dascălilor, sunt precum un sac fără sfârșit, mereu disponibile atunci când am 

nevoie și niciodată în stare să mă trădeze. Într-un cuvânt, anii gimnaziului vor 

dăinui în sufletul meu ca cei mai speciali ani din viața mea... Zile unice, clipe 

tensionate, momente de neuitat... 

 

Mihai Monica, a VIII-a A 
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La metrou 

 

E acel drum firesc al vieții pe care cu toții, vrem sau nu vrem, trebuie să 

îl urmăm... Viața este oare un șir de cuvinte simple, între care, din când în 

când, mai punem o virgulă și trecem mai departe?! 

Merg în fiecare zi cu metroul și mă întreb: ”Oare cel care așteaptă aici, 

lângă mine, a simțit vreodată ce simt eu?” Are el puterea aceea pe care eu 

nu o am? Poate el să facă mai bine față situației în care mă aflu? Niciodată nu 

voi ști răspunsul, pentru că omul, care așteaptă lângă mine metroul în fiecare 

zi, nu e altceva decât o ființă umană, ca și mine, care își pune aceleași 

întrebări... 

Suntem cu toții o rețetă total nereușită? M-am întrebat de ce nu suntem 

perfecți și de ce universul fiecăruia nu conține răspunsuri la toate 

întrebările?... De ce?!... Pentru că în compoziția noastră a fost adăugată 

suferință și speranță! 

Speranța, cel mai înșelător lucru, te face să plutești, dar nu îți conferă 

nicio certitudine. Marea mizerie a trăirilor și a simțirilor... în vis, știi cum e să 

fie frumos în întuneric, dar când răsare soarele totul dispare. 

Caut undeva acea perfecțiune de neatins... mi-ar plăcea să vină cineva 

să smulgă ceea ce simt și să-mi spună: ”Gata, inima ta e curată... trezește-te, 

nu mai visa, nu mai ai la ce să visezi. Vino înapoi, la realitate!” 

M-am ascuns în noapte și m-am gândit că dimineața o să fie mai bine, 

dar mă duc la oglindă și văd aceleași sentimente profunde care prind rădăcini 

și nu vor să îmi mai dea drumul. 

Plec spre metrou unde întâlnesc din nou oameni și mă întreb: ”Oare 

omul de lângă mine a simțit vreodată ce simt eu?!” 

Prof. Maria Nicolae 
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