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Dragi cititori, 

 

Cu noi începe primăvara. Cu noi se deszăpezesc magnoliile și tot cu noi 

încep să țâșneasă dușurile reci ale anotimpurilor calde. Cu scrieri ca cele pe care 

urmează să le citiți se reclădește lumea în șapte zile (și chiar șase, fiindcă în a 

șaptea zi până și profesorul s-a odihnit!). 

La început a fost Cuvântul; și Cuvântul era al copilului; și Cuvântul era 

copil. La început apele curgeau desenate, norii se umflau și tremurau când Ioan, 

Mihnea, Darius, mititei și cu tălpile zgâriate de cioburi de cer, se trezeau în 

mijlocul nopții din cauza vreunui vis. 

Pe atunci Sfântul Petru era doar Petru, Sfânta Vineri mai avea mult până 

să se sfințească și, în loc de păcate, ne înfloreau roz tâmplele și încheieturile 

mâinilor. Lumea încăpea ba într-un pumn de copil, ba între copitele unui mânz, 

ba pe sub pragul ușii. Lumea era o jucărie de argint dată de-a dura dinspre cer 

spre pământ. Astăzi e invers. 

Se spune despre copii că ei scriu despre lucruri care se întâmplă în cer, 

pentru că ei vin direct de acolo și, câteodată, în zile de vară, îi vezi atârnând de-

un picior prins în nori cu cartilaje de sticlă. Iarna niciun copil nu scrie, toți stau 

cu nasurile lipite de geamuri, ei sunt chiar geamurile. Prin ei Dumnezeu mișcă 

fin liniile de înaltă tensiune. 

Aceasta nu este o revistă, iar noi NU suntem scriitori. Lumea noastră nu 

poate fi surprinsă-n fotografii, lumea noastră-n mișcare nu poate fi prinsă. Ați 

răspuns chemării noastre dinainte să știți ce vă cere, iar în paginile următoare vă 

vom dezvălui motivele pentru care lumea nu s-a făcut în opt zile, copiii nu au 

piepturi de sticlă, iar noi, ca niște soldați de chihlimbar împietriți în fața școlii, 

nu am sfârșit tragic ca Don Quijote. Aceasta nu este o revistă, Aceasta e viața! 

 

Profesor Aida Hancer 
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Povestea unui an... 

Un an care a părut o zi... Parcă mai ieri adunam materialele pentru 

revistele de anul trecut și se pare că munca noastră, coordonată de doamna 

profesoară de limba și literatura română, Pintilie Luci, nu a fost în zadar. 

Rezultatele obținute pe Sector și Municipiu au fost pe măsură și ne-au dat curaj. 

De la mic la mare, ne-am pus în pielea unui scriitor și nu cred că ni s-a părut atât 

de  simplu, căci, pentru a avea ceva de spus, chiar trebuie să faci lucruri sau să 

înveți lucruri pe care să le poți împărtăși celorlalți. 

Ce am mai făcut în acest an? Ne-am despărțit de încă o generație de 

absolvenți, rezultatele acestora fiind bune și foarte bune, însă întotdeauna e loc 

de mai bine, ștacheta trebuie ridicată mereu. Generațiile se schimbă firesc, o 

emoție e înlocuită de o alta și boboceii claselor pregătitoare, plini de energie, de 

candoare, avizi de cunoaștere, și-au croit drum încet, dar sigur, în inimile 

noastre. Și în acest an remarcăm adaptabilitatea acestora: după primul semestru, 

un pic mai greu, aceștia s-au integrat și ne uimesc cu lucrurile pe care le cunosc 

și le construiesc. 

Și cum “timpul să te relaxezi este atunci când nu ai timp pentru asta” am 

continuat să citim, să organizăm, să aplicăm metodologii, să ne perfecționăm. 

Ne-am dezvoltat activitățile extracurriculare desfășurând cercuri de: limba 

română, unde s-au pitrocit materialele revistelor, matematică, limbi străine, artă 

teatrală, pictură, chitară, quilling, dans. Activitățile desfășurate se vor evidenția 

și în paginile acestor reviste și sper că vă vom convinge de seriozitatea celor 

implicați în desfășurarea lor. 

A mai trecut un an, iar ceea ce am făcut pe parcurs o să aflați răsfoind 

paginile revistelor noastre. Și, chiar dacă poate lucrurile nu vi se vor părea 

extraordinare, nu uitați vorbele pline de înțelepciune ale Maicii Teresa: “Nu 

putem face lucruri mari pe acest Pământ, putem face numai lucruri mici cu 

multă dragoste”.     

Director, profesor Iuliana Matrosenco 
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Prima zi din viața de profesor 

 

Pot spune că mi-am dorit de mică să fiu profesoară. Cochetam cu 

geografia încă din învățământul gimnazial. Am amânat mereu intrarea în 

învățământ, căci apăreau diverse motive, probleme, piedici. Până la urmă însă 

acest vis s-a concretizat. Îmi aduc aminte că, la prima mea oră, eram încordată, 

tremuram de emoție. Ce să le spun, oare?! Cum vor reacționa? Mă voi descurca? 

Și tot așa, mă năpădeau și mă răvășeau întrebările. Am ieșit la finalul orei cu un 

sentiment victorios și cu un zâmbet întipărit pe chip. Unii elevi mi-au zâmbit, au 

fost atenți, decenți, respectuoși, curioși, unii s-au descurcat la hartă, unii mi-au 

demonstrat că știu noțiunile elementare..., iar alții, ufff, alții au fost foaarrrte 

vorbăreți... A lucra cu copii de diferite vârste este extrem de solicitant, dar și 

incitant. Flexibilitatea este, consider eu, principala calitate a unui bun profesor. 

Curiozitatea, perseverența, dorința de a împărtăși ceea ce știi, iubirea față de 

copii, dragostea pentru materia predată sunt, de asemenea, lucruri importante în 

actul educațional. Elevii sunt foarte simțitori și influențabili: ei simt omul, 

zâmbesc dacă li se zâmbește, stau încruntați dacă se cere și își doresc cu toții 

ceva: respect și apreciere. Pentru ei un 7 la o materie este un adevărat dezastru, 

un zâmbet din partea unui profesor le înseninează ziua, o apreciere este ca o 

ploaie caldă de vară mult așteptată și o mică dojană îi face să se înroșească până 

în vârful urechilor.  

Învățământul a fost și este criticat în ultimii ani. De ce? Nu știu! Știu doar 

că el este cărămida societății viitoare, locul de unde pornesc în viață toți, locul 

de unde copiii își adună în lada lor de cunoștințe: sentimente, idei, păreri, 

deprinderi, abilități și, mai ales, amintiri. Haideți să contribuim cu toții la cât 

mai multe amintiri frumoase, să ne unim, elevi și profesori, să creăm o lume 

echilibrată, bazată pe inițiativă, respect, apreciere, voluntariat, creație și, nu în 

ultimul rând, muncă. 

Profesor Gabriela Moise 
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DESCOPERĂ  PROFESORUL  DIN 

                        TINE! 

 

“Bursele Comenius – şansa reală în 

dezvoltarea personală şi profesională” 

 

 

În luna mai a anului 2013 am avut şansa de a participa la un curs de 

formare de două săptămâni în Marea Britanie, prin ajutorul Agenţiei Naţionale, 

care mi-a acordat o bursă Comenius - mobilităţi individuale - învăţare pe tot 

parcursul vieţii (LLP-Lifelong Learning Programme). 

Cursul a fost organizat de IPC – Centrul  Internaţional de Proiecte din 

Exeter, Devon county şi a avut ca obiectiv principal creşterea fluenţei orale şi 

abilităţile de vorbire ale elevilor din clasele gimnaziale prin crearea de activităţi  

interactive pentru  motivarea acestora. Stagiul de formare  a cuprins 30 de ore de 

curs, 3 ore de cercetare, 15 ore de excursii cu caracter istoric şi cultural. 

 Astfel, la festivitatea de deschidere am cunoscut o mulţime de cursanţi 

(mai mult de 40) din toată Europa, care participau la diferite stagii de pregătire 

în cadrul I.P.C. Am fost separaţi pe grupuri, cei mai mulţi dintre noi  participând 

la cursul cu titlul “Developing Oral Fluency in the English Classroom 

Secondary”. Trainer-ul nostru, Selina Jones, a deschis prima sesiune şi astfel am 

aflat că ceilalţi colegi erau de origine poloneză, turcă, olandeză şi română, iar 

aşteptările lor, ca şi ale mele, erau să aflăm noi metode de a interacţiona cu 

elevii noştri, de a-i  motiva să vorbească limba engleză, de a-i antrena în discuții 

captivante despre cultura şi civilizaţia engleză. Apoi, Roger Watson - ghidul 

institutului, ne-a făcut un tur al oraşului Exeter introducându-ne în istoria 

vechilor clădiri: Catedrala medievală şi cheiul râului, care, cu mii de ani în 
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urmă, a fost o cale navigabilă romană, iar astazi este o staţiune  cu magazine, 

restaurante şi activităţi în aer liber, un amestec minunat între trecut şi prezent.          

        Sesiunile de instruire care au urmat au fost foarte atractive şi s-au axat pe 

dezvoltarea  limbajului şi activităţilor de comunicare. Selena Jones  a proiectat 

pentru noi ateliere de lucru foarte interesante şi o varietate de activităţi 

demonstrative, folosind cele mai noi metode şi tehnici de predare. Ea ne-a arătat 

că profesorii trebuie să-şi folosească imaginaţia şi să aducă realitatea exterioară 

în cadrul orelor de curs, pentru a stimula elevii şi  pentru a le oferi o gamă mult 

mai largă de oportunităţi reale de limbă. Astfel, am înţeles că motivaţia, 

mişcarea şi imaginaţia îi fac pe elevi mai interesaţi şi mai implicaţi în procesul 

de învăţare. 

 Într-o sesiune suplimentară, Selina ne-a făcut o prezentare a sistemului 

educaţional britanic. Astfel, am avut ocazia de a pune întrebări şi de a discuta 

despre asemănările şi diferenţele dintre sistemul educaţional englez şi cel din 

ţările de origine ale participanţilor – Turcia, Polonia, România şi Olanda. De 

asemenea, am fost încurajaţi să aducem în clasă, în fiecare zi, câte puţin din 

engleza vorbită în afara sălii de clasă. Acest lucru a ajutat să ne dezvoltăm  

propriile competenţe de limbă şi să fim foarte atenţi  la ce se vorbeşte în jurul 

nostru, realizând astfel că numai trăind într-n mediu englezesc autentic poţi crea 

contexte reale de viaţă şi comunicare. 

            Cursul s-a încheiat cu o sarcină trans-curriculară, de colaborare în grup şi 

am fost încurajaţi să dezvoltăm propriile materiale şi activităţi. Având ca temă 

muzeul RAMM din oraş, am creat o succesiune de activităţi cuprinzând 

obiectivele, etapele de predare, competenţe lingvistice şi posibilele activităţi de 

follow-up. Această sarcină ne-a ajutat să „descoperim” profesorul din noi şi să 

reflectăm asupra modului de abordare a propriei metode de predare. 

            Organizarea de excursii a ocupat un loc deosebit în desfăşurarea stagiului 

şi acestea au avut ca scop dezvoltarea competenţelor culturale. Astfel, am avut 

ocazia să vizităm locuri de o frumuseţe naturală copleşitoare şi centre de mare 
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interes turistic, cum ar fi orașul Bath cu faimoasele lui băi romane, muzeul Jane 

Austen, unde l-am „cunoscut” pe domnul Darcy şi am trăit pentru câteva ore în 

fascinantul secol XIX, sau orăşelul Sidmouth, o veritabilă staţiune turistică 

situată pe Jurassic Coast, în partea de sud-vest a Angliei. Oraşul Cornwall, situat 

pe coasta de vest a Oceanului Atlantic, ne-a întors în timp, la poveştile Regelui 

Arthur şi cavalerii Mesei Rotunde, iar ruinele castelului Titangel şi peştera 

vrăjitorului Merlin au făcut din aceste locuri amintiri de neuitat. 

           Dincolo de toate acestea, pe tot parcursul stagiului am avut ocazia să 

cunosc profesori din toată Europa - în timpul sesiunilor de curs, a excursiilor, a 

ieşirilor în oraş, dar şi a serilor de neuitat petrecute la famlia gazdă cu cele trei 

colege. Timpul scurt, dar foarte special  petrecut împreună, ne-a ajutat să 

depăşim barierele lingvistice, să renunţăm la prejudecăţi nefondate şi să legăm 

prietenii, să intrăm în contact cu detalii despre viaţa noastră personală şi 

profesională, să ne dorim să comunicăm în continuare, eventual să  derulăm 

proiecte Comenius. 

           În concluzie, programul  LLP mi-a oferit şansa de a trăi experienţe unice 

extraordinare, de a-mi îmbogăți universul personal şi profesional şi de aceea 

consider că astfel de ocazii merită să fie repetate. 

Profesor Melania Dinu 
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Importanța perfecționării 

Traversăm astăzi o perioadă cu totul deosebită în istoria omenirii, în care 

au fost dărâmate granițele informaționale, dar și cele fizice. Practic, globalizarea 

ne-a oferit o serie de beneficii, cum ar fi călătoriile în alte țări, accesul la 

internet, dar și noi provocări.  

În societatea noastră, integrată în Uniunea Europeană, a devenit foarte 

important să fim capabili să ne adaptăm la schimbări foarte rapide și să putem 

îmbrățișa cu succes alte domenii de activitate. Spre deosebire de mijlocul 

secolului al XX-lea, când școala pe care o terminai te recomanda pentru 

domeniul în care te pregăteai, în mileniul III ne bucurăm de mult mai multe 

opțiuni. Foarte puțini își mai păstrează astăzi un loc de muncă pe o durată mai 

mare de cinci ani, iar nevoia de perfecționare este obligatorie. 

Pentru a avea succes în cariera pe care ți-o alegi, fie că este muzică, 

actorie sau informatică, trebuie să fii dispus să urmezi diverse cursuri de 

perfecționare și de instruire. De asemenea, este dovedit faptul că generațiile 

actuale pot învăța la orice vârstă, fie în mediul școlar, la locul de muncă, acasă 

sau în societate.  

Cea mai importantă perfecționare, la momentul actual, se regăsește în 

domeniul IT-ului, unde avansul tehnologic este la ordinea zilei. De aceea, 

contează enorm pentru dezvoltarea și succesul nostru să ținem pasul cu ultimele 

noutăți.  

Recent, am obținut cu succes doctoratul în Matematică, deși nu îmi este 

necesar pentru a profesa la o școală gimnazială. Însă dorința de perfecționare de 

care vă spuneam mai devreme m-a determinat să lucrez mai bine de trei ani 

pentru a realiza teza de doctorat, iar acest lucru reprezintă o nouă ușă deschisă 

pentru mine.  

Dar, în final, pasiunea merge mână în mână cu performanța. Atât timp cât 

vei face ceea ce-ți place, succesul este garantat! 

 Prof. Dr. Violeta Zaluțchi 
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Pentru copiii mei 

 

Prima oară când am pășit în mijlocul lor, a fost ca și când am prins de-un 

picior poezia pe care până atunci o scrisesem. Erau mici, nedezlipiți de doamna 

învățătoare, erau încă în vacanță și sufletele lor aveau să învețe să se încuie pe 

dinăuntru în niște cuști pe care noi le confecționăm. 

Ei erau mici, eu eram și mai mică. Ei aveau pașii nesiguri, iar din pașii 

mei creșteau fire de trestie tremurătoare. Nu știam ce să le spun, iar ei aveau 

multe să-mi spună, și astfel liniștea nu avea cum să-și facă printre noi un culcuș. 

Intram încet în camera pronumelui, apoi în camera verbului, în camera 

substantivelor și chiar în camera conflictelor. Toate cădeau peste mine și mă 

loveau într-un fel în care doar un copil poate să te lovească: mâna mică, făcută 

pumn, ochii larg deschiși și nemulțumirea care se citește la colțurile buzelor.  

Mai întâi am învățat că ai mei copii sunt niște supărăcioși și-i ciocăneam 

ca pe nuci! Până la urmă, cu școala și cu poezia, e cam la fel. Înveți să te 

blochezi în tine însuți, înveți să ai două guri – una râde ferice, iar alta stă strânsă, 

închisă, la bice.  

Am învățat să stau într-un picior, să înaintez tiptil spre clasă pe coridor (să 

nu mă simtă, să nu m-audă) ca o bărcuță mai mică și fără motor, iar ei mă 

așteaptă pândind printre uși și-apoi se răstoarnă în mijlocul clasei și se gudură ca 

niște urși! (panda, normal, n-am ajuns în asemenea hal...). 

De când cu istoria copiilor care se scrie dimineață de dimineață, mă 

trezesc iarna cu gerurile, primăvara cu toporașii, iarna cu cerurile, primăvara în 

același timp cu poștașii. Trec visătoare prin autobuzele pline și-mi cer locul la 

geam și mi-l lasă băbuțe senine. 

Cu adevărat înveți dorul când dintr-o dată se oprește motorul, când poarta 

se-nchide și chiar manualul de română se supără și nu-ți mai spune serile noapte 

bună.  
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Și, după ce pleci, și pe drum cu ghiozdanele umblătoare te-ntreci, după ce 

trece și anul și se scoate și se-aruncă ghiozdanul, te trezești că-ntr-o toamnă ai 

fost ca și ei, mititei și ciudați și de inimă grei, că ai fost pentru ei ce n-ai spus 

nim[nui, și-acum pleci și se duc și copiii hai-hui. 

Limba mea e limba copiilor, de ciocolată! Vorbele mele sunt vorbele lor.  

 

Profesor Aida Hancer 

 

Lecția despre numeral 

 

Unu, doi, uitați-vă la noi 

Că suntem primii, ne-am depășit vecinii 

A mia parte din societate, 

Nu jumătate, nici pe departe! 

 

Trei, patru, cinci, 

Nu stăm nicicând la mese câteșcinci, 

Nici câte trei măcar, 

De frică să nu pice-un doi 

Din calendar 

 

Și să se-așeze-n catalog 

Taman pe-al doilea de pe foaie 

Și să ne facă mare pocinog 

Și tata, mama, și mamaie! 

 

Profesor Aida Hancer 
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Cercul de Limba Germană 

 

 

Numere, culori, animale, haine, jucării... acestea și multe altele sunt 

descoperite de copii în fiecare oră, în cadrul cercului de limba germană. Copiii 

nu percep această limbă ca fiind grea, precum adulții; pentru ei, totul este un joc, 

totul face parte dintr-un univers minunat, plin de lucruri frumoase, pe care încet, 

încet încep să le descopere. Tocmai asta facem noi prin intermediul acestui cerc: 

creăm un cadru în care copiii își pot dezvolta atât aptitudinile lingvistice, cât și 

cele creative. 

  Agarici Miruna, elevă în clasa a IV-a, susține că ora de germană este  "ca 

în lumea poveștilor și a cunoașterii. Acolo învățăm lucruri utile pentru viața de 

zi cu zi". 
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Pentru elevii din clasele mai mici, limba germană trebuie să fie o poveste, 

un univers magic. Această poveste o construim treptat, prin prezentarea în 

fiecare oră a unor noi capitole ce vor forma baza pentru aprofundarea cu plăcere 

a acestei limbi în anii următori. 

Andrei Petrescu, elev în clasa a V-a, spune că "la cercul de limba germană 

învăț lucruri interesante și distractive. Îmi place foarte mult să lucrez cu colegii 

și să învăț multe lucruri frumoase". 

Și pentru elevii din clasele mai mari trebuie creat un mediu adecvat, în 

care să fie îmbinate armonios cele patru abilități necesare în procesul de învățare 

a unei limbi străine: capacitatea de a vorbi, de a scrie, de a citi și de a înțelege un 

mesaj auzit. În completarea acestora, un rol important îl au și jocurile, cântecele 

sau scenetele în limba germană, acestea aducând un plus de plăcere în cadrul 

procesului de învățare a acestei limbi. 

Toate aceste lucruri încercăm să le realizăm la cercul de limba germană, 

astfel încât copiii să vină cu drag și să învețe această limbă într-un mod 

distractiv și cu plăcere. 

Profesor Ramona Dragomir 
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Interviu inedit 

 

Alături de trei dintre elevii clasei a VI-a B, la Cercul de literatură, am 

realizat unu mini-interviu constând în câte o întrebare personalizată adresată 

fiecărui elev și inclusiv profesorului. Răspunsurile, veți vedea, oglindesc 

stilurile diferite, mințile asemeni unor cozi de păun desfăcute la chemarea 

atentă a omului! 

 

1. Școala: film sau lung-metraj? (întrebare adresată lui Iulian Avram) 

Răspuns: Școala este un lung metraj deoarece în fiecare săptămână avem 

aceleași cursuri, pe care le predau aceiași profesori. 

Școala este și un film artistic deoarece în fiecare oră învățăm ceva nou. 

Grădinița, pe de altă parte, este un trailer! 

Școala este un film care nu se mai termină, și te plictisești uneori, dar îl vrei și-l 

urmărești înainte fiindcă nu știi niciodată ce se va întâmpla în episodul următor. 

De ronțăit avem răbdări prăjite în ulei de palmier! 

Actorii sunt buni! 

 

2. Școala: Pentru fete cuminți sau nu? (Ioana Dănălache) 

Răspuns: Unele fete timide au venit la școală și au devenit mai sociabile și 

totodată și-au făcut prieteni. Dar există și cazuri în care fete cuminți și silitoare 

au venit într-o clasă nouă și și-au schimbat comportamentul și limbajul, 

devenind opusul a ceea ce au fost. 

Dar școala este potrivită și necesară în ambele situații! Pot veni aici fete rele 

pentru a deveni cuminți și delicate sau invers! Unele rămân rele! 

Dar, de fapt, nu contează cum este personalitatea noastră: bună sau rea, silitoare 

sau mai puțin interesată, răutăcioasă sau drăguță. Școala noastră primește cu 

brațele deschise pe oricine. Școala face ca fetele rele să vadă cum ar fi dacă s-ar 
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transforma în domnișoare elegante și invers! Experiențele sunt interesante, utile 

și pot schimba totul în bine! 

 

3. De câte corzi este nevoie pentru a compune un cântec? (Răzvan Ciobanu) 

Răspuns: Orice coardă de chitară este folositoare. Fără coarda SOL, de exemplu, 

nu poți alcătui acordul RE MAJOR. Tot așa este și cu elevii. Fiecare este 

înzestrat cu un talent, fiecare are har într-un domeniu. Cei buni la matematică se 

luptă întotdeauna cu cei buni la română! 

Nu există melodii cu o coardă lipsă, la fel cum nu poate exista o clasă fără unul 

dintre elevii care o compun! 

 

4. Câți ani aveți? (Aida Hancer, profesor de limba și literatura română) 

Răspuns: Îmi spun că aceasta este o întrebare pe care n-au avut niciodată curajul 

s-o adreseze unui profesor. 

Răspunsul e simplu și ușor de dat! Am un sfert din cât ați vrea voi să stați în 

vacanță (numărând zilele), de trei ori mai puțin decât un bătrânel înainte să-i 

cadă ultimul dinte! 

Dacă, spre exemplu, vârsta mea s-ar număra în elevi, am atât câți copii aș vrea 

să trimit anual la olimpiadă! Sau, altfel, am cu zece ani mai mult decât veți avea 

voi în primul an de liceu. 

Câți ani am? Aceasta este o întrebare la care doar două zeci și cinci de copii 

călare fiecare pe câte o jumătate de iepure șchiop pot răspunde! 

 

 

Iulian Avram, Ioana Dănălache și Răzvan Ciobanu,  

alături de d-na prof. Aida Hancer 
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Muzica și rolul ei în viața omului 

 

Din multitudinea genurilor de artă existente, muzica este una dintre cele 

mai apropiate sufletului omenesc, ea însoţindu-ne pe parcursul întregii vieţi. De 

la momentul apariţiei şi până astăzi, cale de milenii, muzica se include ca 

element inerent în viaţa societăţii, în  conştiinţa şi natura omului. Alături de alte 

descoperiri, ea a devenit un mare fenomen al lumii, acompaniind istoria 

civilizaţiei umane în perioadele de mari avânturi, precum şi în cele de declin. 

Prin  urmare, ar fi greu să ne imaginăm pe cineva lipsindu-se totalmente 

de muzică în viaţa sa. Aflându-se în fiecare dintre noi, ea acţionează ca unul din 

remediile cele mai importante în  serviciul corpului şi  sufletului nostru.   

Fără îndoială, muzica are influenţă asupra individului; ritmul şi armonia, 

ocolind filtrele logice şi analitice ale minţii, îşi croiesc drum spre comorile 

ascunse ale sufletului, stabilind contact direct cu sentimentele profunde din 

adâncul memoriei şi imaginaţiei. Pe de altă parte, pragmatismul exagerat şi 

tendinţele tehnocratice ale lumii moderne duc, într-o oarecare măsură, la 

diminuarea importanţei, dezvoltării personalităţii prin intermediul artelor 

frumoase, printre care se află şi muzica. În prezent, se observă o creştere 

preponderentă a elementului raţional pur, dominaţia materialului asupra 

spiritualului, a cunoştinţelor asupra sentimentelor. Aceste metamorfoze pot avea 

consecinţe uşor de imaginat – dezechilibrarea psihicului uman, ponderea 

armoniei  între calcul şi  sentiment, între agerimea minţii şi  bunătatea sufletului. 
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Există numeroase cercetări consacrate studierii influenţei muzicii asupra 

personalităţii, care constată efectele pozitive ale acesteia asupra diferitelor 

funcţii şi stări ale organismului, ca de exemplu: influenţa muzicii asupra 

funcţiilor aparatului circulator; efectele de diminuare a oboselii fizice şi psihice; 

acţiunea muzicii ca medicament  la bolnavii psihici; mijloc de optimizare a 

procesului de muncă în  diferite ramuri ale sferei de producţie;  efectul 

stimulativ  asupra tuturor elementelor pozitive ale individului: iniţiativă, 

imaginaţie, creativitate, voinţă, perseverenţă, memorie, inteligenţă, încredere în 

sine, relaţii comunicative etc. 

            Dar, energia  sunetului, fiind neutră din punct de vedere moral, poate fi 

folosită pentru a influenţa nu numai în bine, ci şi nociv. Aici avem  în vedere 

marea diversitate  a genurilor de muzică contemporană: rock, hard-rock,  pop, 

rap, techno etc., industria muzicii devenind astăzi o afacere cu profit de miliarde. 

Cercetările au demonstrat efectele negative  ale acestora atât asupra moralei, 

afectivităţii şi spiritualităţii, fapt ce determină comportamentul violent 

antisocial, cât şi asupra sănătăţii fizice – a analizatorilor (în  primul rând, cel 

auditiv) şi organelor interne. 

Iată de ce  este foarte important să avem un punct de vedere echilibrat cu 

privire la muzica ascultată şi să acordăm o mare atenţie selectării acesteia. 

De-a lungul timpului, muzica, înțeleasă ca fenomen artistic cu implicații 

în viața spirituală, și-a conturat mai multe funcții care trebuie cunoscute de către 

învățător, profesor sau de către viitorul educator, ele oferind sugestii, soluții 

pentru realizarea corespunzătoare a educației muzicale. În același timp, ele 

trebuie cunoscute de către factorii decizionali, pentru a acorda ce se cuvine 

domeniului – care reprezintă un important mijloc de cultivare spirituală – și a 

oferi elevilor cadrul cel mai favorabil dezvoltării personalității lor. 

Funcția educativă a muzicii este cea care domină celelalte funcții, în 

sensul că fiecare dintre ele are ca finalitate de bază influențarea publicului, 

cultivarea sentimentelor morale, religioase, patriotice, civice și are efecte 
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polivalente asupra vieții spirituale a celor ce le cultivă și se împărtășesc din ele. 

Nu mai constitue o noutate pentru pedagogi faptul că cei mai buni elevi provin 

din rândul celor care îndrăgesc muzica. Ea îi ajută să-și cultive sensibilitatea, 

creativitatea, perseverența, simțul estetic, autocunoașterea și responsabilitatea 

pentru ceea ce realizează și îi ajută pe elevi să-și formeze noțiuni și judecăți, să-

și formeze o cultură specifică, parte a culturii generale.  

Alexandru Popescu-Mihăilești afirmă: ”virtuțile științelor și artei muzicale 

sunt numai virtuale”, ele devenind ”forțe modelatoare ale ființei umane doar 

dacă sunt cultivate”, de aici rezultând principala lor caracteristică, aceea de a 

acționa ca un conglomerat organic, putând fi departajate numai cu scopuri de 

prezentare metodică. 

Funcția pedagogică obligă pe educator să discearnă valorile care răspund 

cel mai bine dezideratelor educaționale și să țină seama de observația pertinentă 

a lui Constantin Brăiloiu: ”nu tot ce cântă poporul se potrivește școlii”. 

Rolul educativ al muzicii a fost reliefat de mulți oameni de cultură, 

filosofi, muzicieni și pedagogi, toți evidențiind dezideratul de a cere școlii să 

înzestreze viitoarele generații cu principalele elemente culturale românești și 

universale, care reprezintă lada de zestre a acestora. 

Am încercat în cele spuse mai sus să scot în evidență faptul că muzica a 

fost cea care ne-a ajutat să comunicăm de-a lungul timpului, că ea are un efect 

benefic (cathartic) asupra noastră, eliminând stările negative generate de lumea 

de astăzi și că ne ajută, mai ales, să dezovltăm treptat frumosul din noi. 

 

                   Profesor Doru Oncescu                     
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Fascinanta lume a Indiei 

Taj Mahal 

 

Taj Mahal este un mausoleu de marmură albă situat în Agra, Uttar 

Pradesh, India. A fost construit de împăratul mogul Shah Jahan, în memoria 

celei de-a treia soții, Mumtaz Mahal. Clădirea a fost construită între 1630 și 

1653. În 1983 Taj Mahal a devenit parte din patrimoniul mondial UNESCO și 

rămâne și până astăzi printre cele mai vizitate și faimoase monumente din lume. 

Odinioară capitală a Imperiului Mogul (sec. XVI–XVIII), Agra se află la 

o oră și jumătate de mers cu trenul expres din New Delhi. Turiști din întreaga 

lume vizitează zona, dar nu pentru ruinele fortăreței construite de acest imperiu, 

ci pentru a vedea cu ochii lor Taj Mahal-ul. 

Taj Mahal este larg recunoscut ca fiind "bijuteria artei musulmane din 

India și una dintre capodoperele universal admirate de patrimoniu din lume " și  

este considerat de mulți ca fiind cel mai bun exemplu de arhitectură „Mughal”, 

un stil care combină elemente islamice, persane și stiluri otomane turcești și 

indiene arhitecturale.            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1630
http://ro.wikipedia.org/wiki/1653
http://ro.wikipedia.org/wiki/1983
http://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_patrimoniul_mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Mogul
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
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 Construcția Taj Mahal-ului a demarat în 1631 și a durat 22 de ani. Se 

spune că 20 de mii de oameni ar fi fost trimiși să muncească aici. Materialele 

erau aduse din întreaga Indie și din alte zone ale Asiei cu ajutorul unei "flote" ce 

număra 1000 de elefanți. Proiectat de arhitectul iranian Ustad Isa, Taj Mahal-ul 

a devenit "simbolul dragostei eterne". Clădirea "răsare" din peisajul roșcat, 

așezată fiind pe o terasă de marmură albă care pune în evidență uriașul dom și 

cele patru minarete. Ansamblul închide în interior o grădină deosebit de 

frumoasă cu fântâni arteziene, iar aleea principală, care pornește de la intrarea 

impozantă, este străjuită de arbori ornamentali. Complexul mai cuprinde în afară 

de palatul propriu zis și o moschee. 

 

Înăuntrul domului se află sicriul împărătesei încrustat cu pietre prețioase. 

Atât de strălucitoare sunt interioarele, încât au fost descrise ca fiind "proiectate 

de uriași și finisate de bijutieri". Singurul obiect asimetric din interiorul domului 

este sicriul împăratului care a fost construit alături de cel al reginei, 35 de ani 

mai târziu. Aceeași marmură este întâlnită și în camera mortuară, care prezintă 

sculpturi cu modele florale. Cu toate că este un mormânt, este adevărat - 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1631
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deosebit, plutește între cer și pământ cu formele lui simetrice perfecte și cu 

grădinile din jur reflectându-se în oglinda lacului împrejmuitor. În fața acestor 

minuni, turiștii rămân uimiți.  

Monument al dragostei trainice, Taj Mahal-ul are multe locuri ce se 

ascund ochilor vizitatorilor grăbiți. Baza rectangulară a clădirii este ea însăși un 

simbol. Poarta principală se aseamănă unui văl, pe care femeile Indiei îl poartă 

în noaptea nunții. 

Ca o bijuterie strălucește Taj-ul în lumina lunii, captată de nenumăratele 

pietre prețioase încrustate în marmură. La răsărit întreg ansamblul pare roz, iar 

seara alb-gălbui. Schimbarea culorilor se spune că este simbolul stării de spirit a 

femeilor. În vremurile de demult, existau aici uși de argint, iar în interior era 

amplasat un grilaj de aur masiv și o textură de perle direct pe lespedea funerară. 

Acestea au fost furate. 

Clădirea este situată într-un decor natural și comunică cu exteriorul printr-

o poartă înaltă și masivă, care este simbolul  intrării în paradis. 

 

 

Adăscăliței Xantipa, a VII-a A 

Prof. coord. Adriana Cireș 
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Lacul Morții din Tanzania 

 

Un lac din Tanzania transformă orice animal care se apropie de el în 

piatră. Dacă infernul este real, atunci lacul Natron din Tanzania este imaginea 

sa. Fenomenul natural a fost fotografiat de Nick Brandt şi acum este într-un 

album de artă. Lacul Natron din nordul Tanzaniei transformă animalele care se 

aventurează să se aşeze pe apă sau să înoate în adevărate statui. Un singur peşte 

poate trăi acolo, Alcolapia alcalica – care s-a adaptat la condiţiile apei. Cât de 

rău poate fi?! Temperatura apei atinge 60 de grade, iar pH-ul este între 9 şi 10,5. 

De asemenea, numele lacului nu este întâmplător. Natronul este un mix natural 

între carbonat de sodiu decahidrat (Na2CO3.10H20) şi bicarbonat, împreună cu 

mici cantităţi de sulfat de sodiu şi sare. Această substanţă a ajuns aici din cauza 

erupţiilor vulcanice acumulate din apropiere. Practic, animalele care ating apa 

sunt calcifiate. 

  Nick Brandt nu este un anonim. El a fost regizorul videoclipului "Earth 

Song", cântat de Michael Jackson în 1995 şi a decis să abordeze subiecte noi, în 

momentul când a descoperit aceste păsări păstrate într-o stare naturală aproape 

perfectă. "Nimeni nu ştie de ce mor, dar se pare că oglindirea din apă le face să 

fie confuze şi se lovesc de lac", a declarat Brandt pentru New Scientist. "Apa are 

o concentraţie aşa de mare de natron încât ia tuşul de pe filmul meu Kodak în 

câteva secunde", a spus fotograful. El a modificat pozele pentru a le aduce la 

viaţă, în mediul lor natural, pe apă. Animalele au fost găsite la mal. 

 

 

 

Gheorgiu Andra, a VIII-a A 
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Obiceiuri la români 

 

Odată  cu venirea iernii, românii se pregătesc pentru sărbători. În familie 

se dă cea mai mare importanță Crăciunului, căci începe goana după cadouri, 

bunătăți de pus pe masă și înnoiri. România se îmbracă, cu ocazia aceasta, în 

sărbătoare. Toți românii au credința că, dacă Anul Nou începe „frumos“, atunci 

va continua așa. În prezent, românii de la orașe nu mai respectă cu strictețe 

obiceiurile străvechi, transformând sărbătorile în afaceri comerciale sau pur și 

simplu nu le dau importanță. Pierdem astfel tradiții frumoase mioritice, ca și 

semnificația lor. Mai știm ce înseamnă colindatul cu capra, noi, orășenii, sau cu 

steaua, sau cu ajunul, sau cu plugușorul?! Semnificația pe care o dăm mesajelor 

primite sau trimise cu ocazia zilelor importante de sărbătorit este foarte mare 

pentru unii, deoarece se simt veseli și în centrul atenției celorlalți, atunci când 

văd că rudele, prietenii, cunoscuții și-au amintit de ei. Cât despre acel detaliu 

numit “mâncare“, ei bine, el are o importanță uriașă la români, din totdeauna, 

neputând lipsi de pe mese. Există tot feluri de mâncăruri care exprimă bucuria 

sărbătorilor: de iarnă, de Paști, de Sfânta Maria etc. 

 Zăpada, care vine odată cu iarna, înseamnă mult pentru copii și chiar și 

pentru cei mari, deoarece acest așternut alb semnifică sezonul bucuriei și al 

descinderilor la munte, pe pârtiile carpatine binecunoscute.  

De asemenea, înflorirea copacilor, primăvara, reprezintă încălzirea tuturor 

inimilor, regenerare, prospețime și frumusețe totodată. 

 Sărbătorile sunt și pot fi pentru orice român un nou început: un nou an, o 

nouă primăvară, o nouă toamnă sau vară, o nouă viață și speranță de mai bine. 

 România este în sărbătoare, mai mult sau mai puțin străveche sau 

modernă. Noul și vechiul își găsesc adăpost în adeastă țară dornică de petreceri, 

veselie și mese bogate numită, atât de romantic, ROMÂNIA! 

 

Ivan Maria, a VII-a B 
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Sărbători cu surprize 

 

Sărbătorile sunt cea mai mare bucurie pentru toți oamenii. Ele sunt 

descrise cu multă veselie în cărțile marilor noștri scriitori. 

Toți românii, fie de la oraș, fie de la țară, fie adulți sau copii, se pregătesc 

și se bucură de sărbătorile iernii, dar și de sărbătoarea Paștilor. Și cum altfel să 

se bucure copiii, decât prin joaca în zăpada albă și pufoasă, mâncând bunătăți și 

așteptând cu nerăbdare atracția anotimpului numită „Moș Crăciun” sau 

importatul „Iepuraș”. Copiii, de felul lor, îl așteaptă pe Moș Crăciun cuminți și 

tare nerăbdători. Desigur, cu foarte puţin timp înaintea Crăciunului, aceștia se 

mai cumințesc. Cu sufletul la gură, cu lapte și prăjituri, micuții așteaptă în 

pătuțul lor să vină „Moșul”. Bineînțeles, nici părinții nu se lasă mai prejos. Plini 

de entuziasm, mămicile pregătesc bucatele necesare pentru o masă festivă 

specială, iar tăticii se ocupă de decorațiunile din casă. Când ziua mult așteptată 

sosește, copiii, fără a se dezmorți bine, fug la brad să vadă ce au primit de la 

„Moșul” , iar părinții îi urmează cu plăcere. Seara, toate familiile se strâng la 

masă și degustămâncărurile pregătite, ciocnind pahare pline cu băutură. De 

Revelion, atmosfera veselă îi prinde din nou în mrejele ei pe români. Ori că 

pleacă, ori că stau acasă, aceștia nu își pierd din bucuria sufletească. Seara, se 

așează cu mic, cu mare, la masă și servesc mâncarea delicioasă, după care, la 

miezul nopții, ciocnesc pahare cu șampanie și aruncă cu artificii, urmate de 

multe râsete și veselie. De Sfintele Paști nu este mai mare bucurie decât cea de a 

cânta: ”Hristos a înviat!” și a ciocni ouăle roșii, proaspăt vopsite. 

Românii sunt cei mai mari petrecăreți europeni. Niciodată nu renunță la 

spiritul sărbătorilor și la timpul petrecut cu familia! Sunt devotați și nu uită că 

sărbătorile trebuie tratate cu multă bucurie și iubire! Iar „Iepurașul”? „Iepurașul” 

acela venit din Occident are și el surprize... și ce surprize! Oare să fie Uniunea 

Europeană sau poate celticul Halloween?!  

Sima Cristina, a VII-a A 
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Legenda lui Moș Nicolae 

 

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii așteaptă cu nerăbdare cadourile 

delicioase lăsate de Moș Nicolae în ghetuțe și, cu siguranță, îți aduci și tu aminte 

de foșnetul ambalajelor de ciocolată sau de mirosul dulce de portocale din 

dimineața în care te trezeai întrebându-te dacă Moșul ți-a adus dulciuri sau doar 

o nuielușă. Legenda lui Moș Nicolae reprezintă una dintre cele mai populare și 

mai frumoase sărbători de iarnă, însă el a existat în realitate, fiind cunoscut în 

lumea creștină ca Sfântul Nicolae. 

Sfântul Nicolae s-a născut cândva, la începutul mileniului, în sudul 

Turciei de astăzi, într-o familie de creștini bogați, însă părinții săi au murit într-o 

epidemie, când el era încă un copil. Nicolae și-a dedicat de atunci întreaga 

avuție ajutorării oamenilor săraci, bolnavi și suferinzi, devenind cunoscut  în 

toată lumea ca un adevărat pansament pentru sufletele celor în nevoie și ca un 

protector al copiilor. În perioada Imperiului Roman, creștinii erau persecutați, 

așa că Sfântul Nicolae a fost întemnițat din cauza credinței lui, murind pe 6 

decembrie 343. Ziua morții lui a devenit ziua Sfântului Nicolae, moment în care 

sunt sărbătorite atât faptele lui de sfânt, cât și poveștile ce au dus la nașterea 

legendei lui Moș Nicolae. 

Una dintre aceste povești este despre un om sărac care avea trei fiice. În 

acele timpuri, pentru ca o fată să fie luată în căsătorie, avea nevoie de o zestre 

considerabilă, dăruită de tatăl său, iar cu cât zestrea era mai mare, cu atât 

creșteau șansele ca fata să-și găsească un soț mai bun. Fiicele acestui nevoiaș, 

neavând nicio zestre, erau astfel sortite să fie vândute ca sclave. În mod 

misterios, omul a găsit în casă trei pungi cu galbeni, ce conțineau câte o zestre 

considerabilă pentru fiecare fată, astfel încât să-și poată găsi un soț cumsecade. 

Se spune că săculeții cu galbeni au apărut de nicăieri în șosetele și cizmulițele 

lăsate în fața focului, la uscat. 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Crăciunul  în  lume 

 

Crăciunul  în America  

Americanii își așează bradul în apropierea sobei și o “îmbracă” cu șosete 

pe care Moș Crăciun să le umple cu daruri. Rudele și prietenii își împart cadouri 

și își trimit felicitări. Copiii se maschează și pleacă din casă în casă cântând 

cântece, iar gazdele îi servesc cu dulciuri și cu fructe. 

 

Crăciunul în Austria  

 În Austria, Moșul, Heiliger Nicolaus, împarte dulciuri, nuci și mere 

copiilor în 6 Decembrie. În 24 Decembrie copilul Iisus le aduce cadouri și 

bradul de Crăciun. Copiii așteaptă cu emoție să sune clopoțelul. Numai după 

aceea pot intra în cameră să împodobească bradul cu lumânări, dulciuri și 

globuri. 

 

Crăciunul în Franța  

Copiii din Franța își pun pantofii lustruiți în apropierea sobei, ca în 

noaptea de Crăciun Moșul să le pună darurile. Copiii își desfac cadourile de 

Crăciun, dar adulții trebuie  să aștepte până la Anul Nou. 

 

Crăciun în Germania  

Nemții își decorează de Crăciun în special casa. În jurul geamurilor își 

pun ghirlande de beculețe colorate și își decorează geamul cu poze colorate; de 

asemenea toată casă e împodobită. Copiii din Germania își fac lista de cadouri 

pe care o împodobesc cu desene și o pun pe pervazul de la geam, presărând 

deasupra zahăr ca să nu o ia vântul și să fie siguri că va fi găsită de Moș. 
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Crăciun în Australia  

Sania Moșului e trasă de opt canguri albi. Masa de Crăciun în Australia se 

ia în aer liber sau la malul mării și se joacă cricket. 

 

Crăciun în Cehoslovacia  

În noaptea Sfântă de Crăciun în Cehoslovacia se servește o masă 

îmbelșugată. Nu contează cât de mare este familia. Întotdeauna se pune un 

tacâm în plus pentru copilul Iisus. Oamenii au convingerea că în noaptea de 

Crăciun se întâmplă minuni care le prevestesc viitorul. 

 

Crăciun în Elveția  

Moș Crăciun în Elveția poartă numele de Chriskind, copilul Iisus, care 

este îmbrăcat în alb și poartă pe cap o coroană de aur. În Zurich un tramvai de 

poveste îi plimbă pe copii în tot orașul, se cântă cântece și primesc dulciuri.  

 

Crăciun în Mexic  

Crăciunul în Mexic ține 9 zile. În seara de Crăciun, străzile orașelor sunt 

pline de cete de cântăreți ținând în mâini bețe lungi de lemn, împodobite cu 

clopoței și lumânări, care se îndreaptă spre biserică. Unii copii se îmbracă în 

îngeri, iar alții, legați la ochi, încearcă cu ajutorul bețelor să spargă figurine 

umplute cu dulciuri. Copiii așteaptă sosirea lui Moș Crăciun sau a lui 

Quetzalcoatl, conducător legendar al Mexicului. 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Tradiții de Revelion 

 

1. Aruncarea unui obiect  

De peste 100 de ani a fost păstrată tradiția de a se arunca o minge în Times 

Square, New York. Este cel mai cunoscut obicei de a arunca ceva la miezul 

nopții de Revelion. Acest lucru se întâmplă și în Hong Kong, Sydney, Rio de 

Janeiro, San Antonio și Sacramento, California. În alte destinații se aruncă 

diverse lucruri pentru a marca Anul Nou: în Easton, Maryland un crab, în 

Atlanta, Georgia o piersică, în New Orleans o oală.  

2. Noaptea Albă  

În unele religii creștine, Anul Nou mai este denumit și Noaptea Albă atunci când 

comunitățile se adună pentru a aduce mulțumiri și rugăciuni pentru anul ce 

urmează. Obiceiul își are rădăcinile în anul 1732, dar i-a fost acordată o 

importanţă deosebită în rândul sclavilor din America, când în 1863 au așteptat 

de 1 ianuarie zorii eliberării.   

3. Superstiții  

În Filipine se spune că aruncarea monezilor la miezul nopții semnifică creșterea 

veniturilor. În Mexic se întâlnesc mai multe superstiții: scoaterea bagajelor afară 

pentru călătorii bune în anul ce vine și agățarea unor figurine în formă de oaie pe 

clanța ușii pentru prosperitate.   

4. Douăsprezece boabe de struguri  

În Spania există tradiția de a se mânca 12 boabe de struguri la miezul nopții de 

Revelion. Fiecare reprezintă o lună din anul ce urmează. În funcție de cât de 

dulce este, așa va fi și luna respectivă: mai bună sau mai dificilă.  

5. Cadouri  

Nu este un lucru neobișnuit ca de Revelion să se facă și să se primească diverse 

cadouri. În Franța se marchează sărbătoarea numită "le Reveillon" cu alimente 

de lux, șampanie și cadouri. În Turcia, cadourile sunt schimbate în timpul unei 

sărbători a alimentelor  tradiționale  turcești.  

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Lucruri interesante... 

 

 Numele Transilvaniei este derivat din expresia latină “terra ultra silvam” 

care înseamnă „teritoriul de dincolo de pădure”. 

 Acum milioane de ani, magma, o substanţă fierbinte şi lichidă, a format 

Pământul. Apoi magma s-a răcit treptat la suprafaţă şi s-a transformat într-

o crustă solidă. Pământul însă nu s-a răcit niciodată, în interior încă se mai 

află magmă. 

 Cele mai periculoase animale din lume sunt: ursul polar, hipopotamul, 

bivolul african, elefantul, leul african, crocodilul de apă sărată, marele 

rechin alb, meduzele cutie, cobra regală şi ţânţarul. 

 Hyperion este cel mai înalt copac de pe planetă. Aparţine speciei Sequoia 

şi măsoară 115,61 metri în înălţime. Se află în Redwood National Park din 

SUA, pe coasta Oceanului Pacific din California de Nord. 

 Cea mai mică pasăre este Colibriul-albină, de doar 5,7 cm. Cele mai mici 

insecte sunt Tinkerbellanana, măsurând până la 0,2 mm. Cea mai mică 

broască este mai mică decât unghia. Liliacul cu nas de porc este cel mai 

mic mamifer, având doar 3,3 cm. 

 Urşii polari trăiesc în zona Oceanului Arctic, aproape de Polul Nord. În 

mod surprinzător, ei nu au trăit niciodată în Antarctica, un loc plin de 

gheaţă şi de mâncare. 

 Ochiul uman este atât de sensibil, încât poate vedea o lumânare aprinsă în 

întuneric de la o distanţă de 1,6 km. 

 Cel mai arid deşert din lume este Deşertul Atacama din America de Sud. 

Acolo nu a plouat deloc între 1570 și 1971, adică timp de 401 ani! 

 Trompa elefantului este la fel de practică precum mâna unui om. Un 

elefant poate lua cu trompa chiar şi un nasture de pe jos. 

 

Bulgaru Andreea, a VIII-a A 
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Ochii căprui sugerează privirea catifelată și inocență unei căprioare. De 

fapt, ei pot fi o dovadă a agilității blândei creaturi a pădurii! Potrivit studiilor 

științifice, persoanele cu ochii căprui au reflexe mai rapide și sunt mai alerte față 

de cele cu o culoare deschisă a ochilor. Se pare că, de multe ori, astfel de oameni 

se dedică cu succes unor sporturi care presupun agilitate și reacții imediate, 

precum fotbalul, baschetul sau handbalul. De asemenea, spre deosebire de 

oamenii cu ochii albaștri sau verzi, cei cu ochii căprui se implică mai greu într-o 

conjunctură socială. Pentru a compensa acest lucru, se acoperă adesea cu platoșa 

politeții.  

Ochii albaștri sunt un simbol consacrat al imaterialității angelice, al 

seninătății și visării. Nu întâmplător, poate, oamenii de știință au apreciat că 

oamenii cu astfel de ochi nu sunt foarte alerți, plăcându-le să se angajeze în 

sporturi în care nu se solicită viteza, precum golful. Această caracteristică poate 

fi consecința faptului că răspund mai greu (față de cei cu ochi de culoare 

închisă) la stimulii vizuali sau auditivi. Pe de altă parte, au o gândire mai logică 

și se angajează cu succes în activități care necesită o planificare sau o structurare 

a timpului. 

Persoanele cu ochii verzi știu cum să-și trăiască viața la maxim și să se 

bucure cu adevărat de orice moment al vieții. Le plac lucrurile simple, dar 

iubesc lucrurile complicate. Sunt niște firi contradictorii și întotdeauna există în 

mintea lor o mică luptă între ”da” și ”nu”! 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A  

 

 



31 
 

 

 

1. Nicio foaie de hârtie de mărime normală nu poate fi împachetată în jumătate 

mai mult de şapte ori? 

2. Sucul de afine îmbunătăţeşte memoria? 

3. Când pisicile sunt fericite sau mulţumite îşi mijesc ochii? 

4. Elefantul este singurul animal care are patru genunchi? 

5. Limba este singurul muşchi atasat de corp doar la un capăt? 

6. Oamenii uită 90% dintre vise? 

7. Când gândim, folosim numai 35% din creier? 

8. Procentul oamenilor care visează în alb și negru a scăzut după apariţia 

televizorului color? 

9. Inima femeilor bate mai repede decât cea a bărbaţilor? 

10. S-a demonstrat ştiintific că râsul poate ajuta o persoană să piardă din 

greutate? 

11. Un copil de patru ani pune aproximativ 437 de întrebări pe zi? 

12. Furnicile nu dorm niciodată? 

13. Balena albastră produce cel mai puternic sunet? Are 188 de decibeli şi poate 

fi auzit de la 800 de kilometri depărtare.  

14. Ochiul uman poate detecta 10 milioane de culori? 

15. Creierul uman conține 80% apă? 

16. Urşii polari au pielea neagră? 

17. Arzi mai multe calorii dormind decât uitându-te la televizor? 

18. Elefanţii sunt singurele mamifere care nu pot sări? 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Patru picioare are, 

Să le mişte nu e în stare. 

(Scaunul) 

Tortul, untul, fripturica 

Le-a vârât în el mămica. 

Pare un dulap vopsit, 

Înăuntru-i ger cumplit. 

(Frigiderul) 

Ce dihanie ciudată, 

Cu gât lung și gură mare, 

A-nghițit aşa, deodată, 

Tot ce-i pulbere-n covoare. 

(Aspiratorul) 

Eu sunt subţirică, 

Dar tare voinică. 

Frec dinţii cu putere, 

Nu simţi nicio durere,    

Ca să fie sănătoşi, 

Albi şi luminoşi. 

(Periuţa de dinţi) 

Stă  în apă pân’ la brâu 

Și te trece peste râu. 

(Podul) 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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O fetiţă o întreabă pe mama ei: 

- Mamă, de ce unele fire din  părul tău sunt albe? 

Mama răspunde: 

- Vezi tu, de fiecare dată când faci vreo boacănă sau mă faci să plâng, sau mă 

superi, unul din firele mele de păr se albeşte. 

Fetița stă puțin pe gânduri și spune: 

- Mamă, atunci cum se face că toate firele de păr ale bunicii sunt albe? 

 

Tatăl chel; o fetiţă o întreabă pe mama sa: 

- Mamă, de ce tata e chel? 

- Deoarece are multă minte și i-a căzut părul. 

- Dar tu de ce ai aşa de mult păr în cap? 

- Mănâncă şi taci! 

 

Frizerul îl întreabă pe client:  

- Cum să vă tund ca să fiţi mulţumit?  

- Gratis! 

 

La un bal, se duce unu' la o tipă: 

- Păpușă, dansezi? 

- Da, sigur. 

- Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe scaun. 
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Joacă-te cu noi! 

 

Ajută-l pe iepuraș să găsească ouăle... 
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Joacă-te cu noi! 

 

 

Crezi că poți găsi drumul cel bun? Ajută-ne... 
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Super-idei pentru super-oameni! 

 

Iată ce pot face două mâini dibace...!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Amicii 

 

Era o zi frumoasă de toamnă. Copacii s-au dezbrăct de haine, creând un 

covor multicolor de frunze, pe care elevii sunt încântați să calce, în drumul lor 

spre școală. 

Într-o grădină, între frunzele divers colorate, se afla un pix roşu, căzut 

dintr-un  ghiozdan  al unui elev.  

- Am căzut, nu mai sunt folositor, vaaai, viaţa mea. 

- De ce jelești, frate, aşa? 

- Cine vorbeşte? 

- Eu, frunza! 

- O, iartă-mă, m-am aşezat pe tine? 

- Nu, aiuritule, uită-te în sus! 

- O, eşti singura frunză rămasă în copac. 

- Bine că ai remarcat. Cum ai ajuns aici? 

- Eu eram pixul preferat al unui copil, dar acesta a fost neatent, uitând să 

închidă fermoarul ghiozdanului și am căzut.  

- Ce trist! 

Discuţia lor fu întreruptă de vânt, care a izgonit frunza şi a silit-o să se 

alăture pixului. 

În timp ce pixul şi frunza se jeleau, un porumbel s-a aşezat pe creanga 

copacului, acum goală.  

- Gugu-ştiuc, amici! 

- Tu nu trebuia să fii în ţările calde? întreabă pixul.  

- Nu, eu sunt porumbel, nu rândunică. 

Frunza adăugă: 

- Eu am stat, în urmă cu două zile, de vorbă cu o pagină. S-a dovedit că 

pagina era incultă. Nimeni nu scrisese nimic pe ea. Biata pagină! Umblă în lume 

fără nicio cunoştinţă! 
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- Dar cum supravieţuieşti iarna, porumbelule? a întrerupt pixul. 

Interesantă povestea frunzei... 

- Am pene şi fulgi ce îmi ţin de cald. 

- Aş arăta bine cu fulgi? a întrebat frunza. 

- Sincer, nu! i-a răspuns pixul. 

Ploaia le-a scurtat interesanta discuţie. Porumbelul a fugit la cuibul său, 

pixul s-a ghemuit între frunze, iar frunza vorbăreaţă, împreună cu suratele ei, au 

contribuit la crearea unui covor jilav de frunze.  

 

Petculescu Sandra, a V-a A 

 

 

Alba iarnă 

 

Iarna albă-i ca o zână, 

Fulgi de nea pe cer, ei zburdă, 

Ţurţurii nu se topesc, 

Doar cântă şi mărşăluiesc. 

 

Flori de gheaţă cu sclipici, 

Între fulgi înghesuiţi. 

Când sclipiciul cade iar, 

Fulgii de nea parcă dispar. 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Ansamblul feeric 

Privesc uriașul abis care se mărește... și ascunde o colecție de acoperișuri 

grandioase și colorate. Printre ele, se văd labirinturi de străduțe mari și mici, pe 

care oamenii le străbat neîncetat. 

Linia orizontului abia dacă mai desparte cerul de pământ; soarele încins se 

lasă tot mai obosit pe nesfârșitul pământ, transformând cerul într-o mare 

portocalie, calmă. Copacii cu ramurile lor lungi și subțiri, împodobiți cu mătasea 

foșnitoare a frunzelor, completează priveliștea luxuriantă a Parisului. 

De jos, priveam cu uimire căpcăunul de metal cu farurile deja aprinse, 

care strălucea falnic, reflectându-se în râul Sena în toată splendoarea sa. Lângă 

turn, perechea lui neagră, propria umbră, îl supraveghea în tăcere, visând să 

atingă și ea norii. La baza turnului, glasurile stridente ale oamenilor parcă se 

îmbinau într-un cântec ritmic... Roind ca furnicile pe scările lui, priveau cu ochii 

plini de farmecul priveliștii pământul care se depărta tot mai mult, cu fiecare 

treaptă pe care o urcau. De la cele trei etaje ale sale, oamenii se opreau și visau... 

Priveau tabloul magnific și își lăsau sufletele să fie cuprinse de magia întregului 

oraș. 

Odată cu lăsarea nopții, soarele cedează locul lunii măiastre, care învăluie 

cu lumina-i discretă Parisul, pentru ca spectacolul nopții să poată începe. Ca un 

adevărat regizor, cerul își pune ținuta de culoarea liliacului, iar norii se retrag 

încet, precum cortina unui teatru, lăsând stelele să își joace rolul, alături de 

luminile colorate ale orașului select. Localurile și străzile sunt pline. Agitația 

încă se mai simte... dar nu pentru mult timp... Oamenii privesc visători spre cer 

și se lasă seduși de euforia provocată de aburii nopții și de adierea răcoroasă a 

vântului.  

La final de zi, spectacolul culorilor se încheie într-o splendoare de 

neimaginat, care-mi face sufletul să danseze de bucurie. Bucurie că mă aflu aici, 

că pot simți magia acestui oraș care și-a pus amprenta în sufletul atâtor 

vizitatori...!                      Nicolae Alexandra, a VIII-a A 
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Păr 

 

Am ajuns acasă şi am mâncat o pară, cam cât o domnişoară. Aşa de 

gustoasă a fost, încât mintea mea a devenit ”lost”. Imediat m-am îmbrăcat, că 

după un minut am şi plecat, ca să mă delectez dintr-un păr vienez. Pe stradă am 

intrat în alai, ca să mă îmbarc în tramvai. Peste văi şi mări am călătorit, că de 

părul meu peste tot am vestit. Şi aşa numărul de oameni s-a înmulţit, iar eu la 

locul mult aşteptat am sosit. Cum fericirea nu era rudă cu dăruirea, perele nu 

erau ca furnicile, fără număr, piticile. Imediat ce oamenii s-au apucat de mâncat, 

perele s-au şi terminat. Şi trist mă îndreptam spre casă, fără să am ce să pun în 

bolul de pe masă. 

Gușă Mihai, a VIII-a B 

 

Biruință 

 

Pe-o saltea fără un arc 

Se jucau pitici ca-n parc. 

S-au speriat de-un arici 

Și chiar au călcat câțiva mici! 

De pe-o frunză 

Cât o buză 

Au cules un strugure 

Și-au mâncat și zarzăre. 

Micii s-au luptat cu-aricii 

S-au bătut și-au câștigat 

C-un pitic foarte-narmat! 

 

Hideg Alexandru, a V-a A 



41 
 

În grădina bunicii 

 

Într-o zi, mă plimbam prin grădina verde ca lucerna şi am văzut multe 

lucruri de care să te tot bucuri. 

Zambila tăcută împrospăta aerul cu mireasma ei plăcută, pomii veseli 

stăteau, pe copii îi aşteptau. Iarba era proaspătă şi plină de rouă, udându-ne 

pantofii nouă. Albinele zumzăiau, nectarul florilor cărau pentru o miere dulce ca 

o adiere. Drăguţele, furnicile, îşi umpleau cămările, iar un fluture delicat dintr-o 

omidă s-a transformat. 

Totul este atât de plin de viaţă, de când natura se dezgheaţă! 

 

Dumitru Cristian, a VII-a A 
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Toamna 

 

Afară totul era de vis. Pământul, copacii, totul parcă era făcut din aur. 

Eram gata să ieșim afară. Vântul rece adia cu forță, iar foșnetul frunzelor 

alcătuiau o operă a naturii. Păsările luau parte și ele la această operă. Acestea își 

luau rămas bun de la natură. Noi, copiii, înghețați de frig, eram dornici să ne 

bucurăm de această primă ocazie de a saluta toamna. Ne gândeam deja la 

strugurii copți și zemoși ai bunicului sau la prăjiturile coapte și rumenite ale 

bunicii. Ne era dor de aceste lucruri.  

Când, deodată, aceste amintiri fură spulberate de picăturile reci de ploaie. 

Am fugit fiecare la casele noastre. Când am ajuns, mama mă aștepta fericită. M-

am întrebat ce s-o fi întâmplat. În timp ce luam cina, cineva bătu la ușă: erau 

bunicul și bunica. Așa cum mă învățase deja, bunica venise cu o pungă plină de 

daruri. I-am mulțumit și i-am oferit o cană cu ceai. În acea seară, toată familia se 

reunise, iar amintirile parcă se dezlănțuiau, la fel ca ploaia de-afară...! 

 

Luță Andreea, a VII-a A 
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Mugure și Strugure 

 

În timp ce mă duceam în parc 

Doi copii trăgeau cu-n arc. 

Pe unu-l chema Strugure 

Și pe altul Mugure. 

 

Erau niște prichindei, 

Semănau cu aricei, 

Unul se credea meduză, 

Altul se simțea o frunză! 

 

Hurloi Selena, a V-a A 

 

Toamna 

 

A sosit toamna cea mult așteptată! Îmbrăcată cu o rochie țesută cu fire de 

aur, ea împrăștie frunze aurii, arămii și ruginii. Frunzele strălucesc ca niște 

monezi de aur în lumina soarelui care încălzește puțin pământul. Puțin?! Ei bine, 

da, puțin, deoarece nu mai are atât de multă putere ca altădată... 

Lacrimile lui septembrie udă pământul și, de asemenea, copacii roșiatici. 

Covorul de frunze este ud și veștejit. Un vânt potolit aduce miresme de toamnă. 

Frunzele plutesc ca niște bărcuțe. Ce frumoși sunt norii, dar ce plumburii! 

Pădurea este tristă, frunzele sunt îndoliate, iar viețuitoarele naturii își 

caută provizii. 

Ce toamnă liniștită! 

Vizinovici Alexia, a V-a B 
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Vântul tristeții 

 

Pe lumea asta sunt foarte multe tipuri de vânturi: vântul uitării, al iubirii, al 

căldurii, al frigului, al unui nou început și multe altele, dar aici mă rezum să-l 

descriu pe cel al tristeții, care, din punctul meu de vedere, este cel mai profund, 

dar și cel mai subtil. 

Pentru a putea reda mai clar sentimentele transmise de vântul tristeții, am 

ales un loc – sala de clasă – și un moment – aflarea unei note... nu prea bune! 

Deci, tu, cititorule, imaginează-ți că ești la o oră anume, și după un test 

rezultatele se fac cunoscute. Profesoara te cheamă la ea, după ce-ți strigă numele 

și nota în fața tuturor colegilor, care nu se pot abține să nu râdă. Atunci, începe 

tristețea: o adiere lină ca o pană în zbor, dar plină cu dezamăgire, te lovește. 

Până ce nu vei scăpa de ochii sticloși ai fetelor și băieților din clasă, sentimentul 

acesta va sufla din ce în ce mai tare. Ajuns acasă, îți vei da seama că media ta pe 

acel semestru este făcută praf, ruinată, zdrobită cu răutate și dezinvoltură de nota 

cea nouă. După ce te gândești la toate astea, stând singur în cameră, te apucă 

groaza. Aici intervine vântul fricii, dar el nu e prea important. 

În câteva ore te vei culca. Iar în patul pus în umbra ascunsă de privirile 

tuturor, singur, vei analiza tot ce s-a întâmplat azi, la școală, la acea oră. În 

timpul somnului, singurele persoane care te acuză sunt siluetele din vis, care par 

a fi: părinți, colegi, profesori, prieteni, poate chiar tu, poate chiar vântul 

tristeții... 

 

Torsan Petra, a VI-a B 
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Ţara Cernelei 

 

Andrei, un băiat de doar 12 ani, înalt, brunet, cu ochii albaştri, stătea 

întins pe canapea. Avea în mână un caiet şi un pix. Se gândea la compunerea 

dată de doamna de limba română. 

Dintr-o dată a auzit un sunet. Se uită în stânga, în dreapta, neştiind de 

unde vine. 

- Hei, tu! 

- Eu? 

- Da, tu! 

- Cine e acolo? a întrebat băiatul. 

- Heei, sunt în mâna ta, nu mă vezi? spuse pixul. 

- Ce să vadă? Nu vede nimic! Nu vezi sunt goală, gol-goluţă?! N-am o 

pagină îmbrăcată, frumos aranjată, scrisă! a spus caietul nervos. De ce nu mă 

scrii? 

- Că n-am idei!!! 

- Asta-i bună! au început să râdă caietul și pixul. 

- Cum n-ai idei? 

- Așa simplu! Stau de o oră pe canapeaua asta și nu-mi vin ideile! Ce să 

fac? se răsti băiatul. 

- Vrei să te ducem în Ţara Cernelei? 

- Da! a spus băiatul, fără să ştie unde vine asta. 

- Atunci, suie-te pe mine! 

Şi dintr-o dată pixul se făcu mare cât un om. Au pornit la drum spre Ţara 

Cernelei. Pe drum s-au întâlnit cu o frunză care plângea că nu este viu colorată 

ca celelaltele frunze. 

- De ce plângi? 

- Mai și întrebi? Nu vezi? Sunt urâtă! Uită-te la celelalte surori și la fraţii 

mei ce fumos sunt colorați! 
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Andrei se gândi o clipă şi-i spuse: 

- Vino cu noi! Sunt sigur că vom găsi o soluţie în Ţara Cernelei. 

Frunza fu atât de fericită, încât acum plângea de bucurie. 

Au mers, au mers, până când s-au întâlnit cu un porumbel negru și urât. 

- De ce eşti așa? întrebă cartea, curioasă. 

- Pentru că am aterizat direct într-o găleată cu vopsea neagră și am rămas 

așa. Am încercat să mă spăl, dar... nu s-a luat! 

Pixul i-a propus porumbelului să vină cu ei în călătorie și acesta a 

acceptat. Au mai mers pe tărâmuri nevăzute de nimeni altcineva şi, în sfârşit, au 

ajuns. Era o ţară cu tot felul de ciudățenii, copacii erau făcuţi din gumă, cerul era 

alb, iarba era viu colorată, nu ştiai pe unde să te uiţi mai întâi. 

Au mers direct la împăratul Cernelei. 

- Bun venit în lumea mea! Ce drum v-a adus aici? 

- Împărate, am venit să te rog să mă faci viu colorată ca pe celelalte 

frunze. 

Împăratul a chemat creioanele în ajutor. Au venit atât de multe, că frunza 

s-a făcut cea mai strălucitoare din lume, iar soarele era invidios pe ea. 

- Împărate, eu am venit să te rog să mă cureţi de vopseaua asta neagră... 

Dintr-o dată au sosit gume de şters şi picuri. Se făcu mai alb ca norii 

dimineţii. 

- Împărate, te rog din suflet să-mi faci compunerea la limba română... 

- Eu nu pot să te ajut cu asta. Doar tu poţi face acest lucru. În fiecare 

suflet de copil există un mic scriitor. Creaţiile îţi vin din inimă. Niciodată nu te 

va putea ajuta cineva în privința asta. 

Atunci, Andrei a înţeles că noi dăm viață creaţiilor, că ele nu vin de la 

sine. 

Credeți-mă pe cuvânt! Eu sunt Andrei, cel despre care v-am povestit... 

 

Vasile Andreea, a V-a A 
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De cine fug norii? 

„De cine fug norii?!” Dragii mei, cu toții ne punem această ciudată, dar 

folositoare, întrebare. Din păcate, această întrebare mă depășeste... Nu am un 

răspuns sigur, de fapt... nu am un răspuns! Ideea mea este să ne mergem la nori 

și să-i întrebăm. Dar problema este următoarea: cum ajungem la nori? 

Ei bine, dacă vreți într-adevăr un răspuns, mă voi urca pe un copac înalt...  

Ajungând în vârf, zăresc un norișor și îl întreb: 

- Dragă norișor pufos, am o întrebare. 

- Te ascult! zise el voios. 

- De cine fugiți voi, norii? 

El îmi răspunde: 

- Hmmm... mi-ai pus cea mai simplă întrebare! Păi... să mă gândesc: 

fugim de soarele arzător, de aerul poluat și.. ăăă... de suflarea dinspre Est.  

- Aham. Mulțumesc! 

- A fost plăcerea mea! Ai vrea să te conduc până acasă? 

- Desigur! Haide! 

Și am pornit alături de norișor, satisfăcută de răspuns. Iar când am ajuns 

acasă, am scris această poveste din care sper că acum ați aflat... De cine fug 

norii... 

Cernat Maria, 

a V-a B 
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Cearta 

 

 

Două sticle, Pepsi si Cola, stăteau frumos așezate pe masa din sufragerie.  

- Iuuupiii, ce bine, în curând va apărea noua reclamă cu mine! Spuse Pepsi 

entuziasmat.  

- Stai ușor, brotăcel, vezi să nu și se facă rău! 

- Ei, na....tu ești invidios pe mine! 

- Eu? Să fiu invidios pe un terche-berchea? 

- Da, pentru că reclamele cu tine sunt plic-ti-si-toa-reeee, silabisi Cola. 

Deodată, la televizot fu difuzată pentru prima oară noua reclamă cu Pepsi.  

- Ia sssssstttttt, papițoiule, că-ncepe! 

- Da, da, cum zici tu! 

- Ia uită-te, moșulică, aici, ce salturi fac, ca un adevărat acrobat! 

Reclama se terminase. Pepsi, în culmea fericirii, i se adresă ”inamicului 

său'': 

- O adevărată acțiune, nu, moșulică? 

- Ia... ciocu’ mic, că urmeză reclama mea acum. Să vezi frumusețe aici! 

- O, da, o frumusețe nemaîntâlnită! 

După terminarea ambelor reclame, cele două sticle au continuat cu cearta 

toată noaptea. 

Dar... ce credeați voi? C-o să vă spun finalul? Nu, nu, vă las imaginația să 

se dezlănțuie... Mâine să-mi spuneți și mie ce s-a-ntâmplat! 

 

Luță Andreea, a VII-a A 
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Despre mine 

 

Cu siguranță, este una dintre cele mai grele scrieri. Nu, nu glumesc! Și 

spun asta nu pentru că nu știu ce să scriu, ci pentru că nu știu modul în care să o 

fac... 

Să fiu modest... știu că așa e frumos, elegant. Dar trăim într-o perioadă în 

care nimeni nu te laudă, în care nimeni nu are ochi pentru altcineva decât pentru 

propria persoană, din păcate... 

Și atunci, de ce să folosesc o falsă modestie?! Chiar cred că pot spune 

sincer ce gândesc despre mine. Am aproape 14 ani, sunt elev în clasa a VII-a și 

pot spune că viața mea a fost, cel puțin până acum, minunată! 

Îmi place să fiu cel mai bun în tot ceea ce fac. Muncesc foarte mult pentru 

asta, dar, până acum, am reușit. La școală, sunt cel mai bun la învățătură. În 

sportul de performanță pe care îl practic, dansul, la fel; sunt mereu pe primul 

loc, în toate competițiile la care particip. Trebuie să repet însă: toate acestea 

necesită multă, multă muncă! Talentul este și el, probabil, existent acolo, măcar 

un strop..., însă baza este munca! 

Din punct de vedere al disciplinei, cu toții au cuvinte de laudă la adresa 

mea, căci nu am auzit pe nimeni să se plângă de comportamentul meu. Cred că 

sunt (sau încerc să fiu) un model pentru ceilalți colegi... 

În ce privește fizicul, ce pot să spun?! ...Un pic, doar un pic de narcisism 

nu cred că strică, așa că îmi permit, cu îngăduința dumneavoastră, să spun că 

arăt bine (iar aici pot depune mărturie și fetele! ). Însă, așa cum v-am mai 

spus, pentru tot ceea ce e legat de mine, și aici intervine munca. Pentru că nu 

poți avea un corp frumos și sănătos tastând toată ziua la computer sau mâncând 
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shaorma, nu?! Trebuie să depui efort în orice lucru ce ține de viața ta, altfel nu 

obții nimic... 

Dar, pentru că nu trăim în basme și, implicit, nici eu nu sunt un personaj 

de poveste, există, desigur, și lucruri care nu-mi plac la mine, lucruri pe care 

trebuie să le mai șlefuiesc, la care trebuie să mai lucrez pentru a le perfecționa. 

Aș menționa aici emotivitatea excesivă în unele momente (pe care va trebui să o 

depășesc într-un fel sau altul) și o oarecare nepricepere în relațiile sentimentale, 

pentru că, așa cum spuneam, am aproape 14 ani și devin importante și acestea! 

Însă, după cum mă cunosc, sunt sigur că voi rezolva și aceste mici 

imperfecțiuni!  

Cu muncă și cu talent, totul se obține în viață, nu-i așa?! 

 

Găman Alexandru, a VII-a A 

 

PS: Un elev de excepție, cu o mulțime de calități ce se evidențiază la 

fiecare ocazie... Un model pentru colegii de clasă, un model pentru profesori. Un 

campion! Reușești, prin talentul tău, să demonstrezi de fiecare dată că, atunci 

când a fost creat omul, cineva a avut grijă să ne înzestreze cu tot ce avem nevoie 

pentru a reuși în viață. Depinde de noi dacă ne folosim toate aceste atuuri pe 

care le-am primit sau ne complacem în mediocritate, din prea multă lene sau 

prea multă indiferență... Felicitări! Ești un motiv de mândrie pentru școala 

noastră și pentru cei care ți-au dat viață! 

(... gândurile unui profesor care se mândrește că te-a cunoscut...) 

 

Profesor Luci Pintilie 
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Greu e să fii faimoasă… 

     

Of, off, ce viață tristă, greu e să fii pisică! Voi, fanii mei, nu mă înțelegeți. 

Mă trezesc devreme în fiecare zi pentru a-mi aranja blănița și pentru a-mi 

pregăti următoarea apariție, căci trebuie să le transmit mereu fanilor pe 

Facebook tot ce fac, unde mă duc, tot, tot, tot! Plus de asta, dimineața trebuie să 

fac exerciții cu lăbuța pentru trilioanele de autografe împărțite admiratorilor mei 

dragi. Mă duc sptămânal la salon, pentru a-mi vopsi rădăcinile, pentru a-mi 

întreține gheruțele și altele. Înaite de orice spectacol sau interviu, mă duc la 

hairstylist, la makeup, căci trebuie să am întotdeauna o apariție spectaculoasă, 

oriunde sunt invitată. Aaa, dragă domnule șoarece, vă mulțumesc taaaare mult 

pentru acest interviu, sunteți amabil. Știți că v-am iubit mereu, sunteți adorabil! 

Mai ales cu acest năsuc umed și catifelat, hmmm... Dar de ce ați transpirat? Vă e 

cumva frică de mine?! Când eu vă îndrăgesc... ăăă... din plin la grătar, cu o 

linguriță de muștar și cu puțin piper...?! Nu are de ce să vă fie teamă de mine, de 

ce chițăiți așa? Nu vă înțeleg! Nu vă mai lăsați pe spate cu scaunul, poate vă 

accidentați...  

Sper că v-a plăcut talentul meu actoricesc. Mmm... și să știți că cele spuse 

mai devreme erau adevărate. MUHAHAHA!!! Delicioasă și copioasă masă!!!

  

Petrișor Amanda, a VIII-a A  
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Cavalerul Grifer 

 

Cavalerul Grifer este vântul, suflarea uneori lină, alteori dură. El este adus 

de iarnă, de toamnă și, uneori, de primăvară. Dar cum râmâne cu vara?! Vara 

sosește surata acestuia: adierea, care vine primăvara și pleacă toamna. Vântul și 

adierea aduc bucurie, dar și tristețe; bucuria venirii unui anotimp și tristețea 

plecării altui anotimp. Ele aduc și inspirația poeților. 

Dar să vorbim despre vânt. Ce culoare are oare? Eeei... dar el nu are o 

culoare definită! El prinde culoare abia atunci când ia în zbor un obiect. E 

portocaliu cu frunzele, dar și verde, și e multicolor cu orice obiect care îi iese în 

cale. 

În concluzie, vântul e speranța cititorilor, inspirația poeților, dar și bucuria 

anotimpurilor! 

Gheorghescu Teodora, a VI-a A 

  

Iedera 

 

În fiecare zi este la fel: 

Ba plouă, ba mai stă nițel 

Și pomul din grădină marți plantat 

În fiecare seară-i supărat. 

 

O plantă ce-a crescut sub el, 

Nu-l lasă-n pace pe copac defel; 

I s-a urcat pe trunchi, l-a-nconjurat, 

De zici că e-mbrăcat într-un halat. 

Așa că-n dezvoltarea lui prosperă 

E-mpiedicat de-o simplă... iederă. 

Amzăr Mihai, a VIII-a A 
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O zi din viața Vântului 

 

 

Când se trezi Vântul, o ușoară adiere a dimineții acoperi Pământul. 

Se duse la baie și se uită în oglindă. Își văzu fața vânătă și grăsuță, mâinile 

mari și albe ca niște perne pufoase. Se pieptănă, iar în acel moment o adiere de 

vară bătu peste țările calde, vestind începerea unei zile călduroase. Când se 

spălă, începu ploaia peste toată Africa și peste țările pline de păduri și de 

căldură. Vântul s-a îmbrăcat și a plecat grăbit de acasă. În secunda următoare, 

Crivățul puternic se năpusti peste toată Rusia. În grabă, Vântul alunecă pe o 

bucată de gheață și căzu, auzindu-se un tunet în toată România. Se enervă, iar 

norii din Anglia se întunecară, vestind o furtună puternică. Până la urmă, 

supărăciosul se liniști. Deodată, Anglia se însenină. 

Ajunse până la urmă la serviciu. Când se așeză pe scaun, tot Globul 

Pământesc se cutremură. Vântul începu munca, iar lucrurile se mai liniștiră, 

semn că nu se va mai întâmpla ceva prea curând. 

După ce termină munca, Vântul plecă acasă obosit. De data aceasta, nu i 

se mai întâmplă nimic așa că, în momentul în care ajunse acasă, spuse: 

- Ufff, ce zi grea!!! 

După care oftă... și un uragan distruse Japonia și China. Vântul se 

schimbă în pijama, se băgă în pat și se culcă. 

Deci asta trebuie să suportăm și noi, și Vântul în fiecare zi! 

 

 

Vasiliu Sorin, a VI-a A 
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Toamna 

 

- Tu, frunzo, de ce  stai pe jos?  

- Pentru că e toamnă. Şi, în plus, porumbelul acela m-a dat jos de pe tine, 

copacule. 

- Nu te-am dat eu jos! Tu ai căzut, pentru că eşti slăbită.  

- Eu sunt un pix amărât, mai bine nu vorbesc cu voi pentru că nu am de ce.  

- Doamne, porumbelul ăsta face numai rău aici! Să plece! Uşșhh, uşhh!!!  

- Nu plec! Trebuie să dorm! 

- Eu pot să mă legăn şi tu poţi cădea. Tu alegi: pleci sau cazi pe jos. 

- Am să plec, răutăcioşilor! 

- Ce bine că a plecat! Mi-a şi murdărit splendida culoare pe care o aveam.. Offf! 

- Da, și pe mine m-a murdărit! Peniţa mea frumoasă!... 

- Oh! Doamne, vine o maşină! Oh, nu, o să ne calce!!! 

- Mi-a făcut plăcere!  

- Şi mieeeee!  

- Aaaaaa!!!                                  

 

                                  

Trandafirescu Daria, 

a V-a A 
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  Un vis frumos 

 

Ninge ca-n povești. Iarna a pictat cu un alb imaculat toată pădurea și a 

acoperit casele și munții cu bulgări de mătase. Stoluri de fluturi albi plutesc 

inocenți deasupra lor. Regina iernii, Albă ca Zăpada, îmbrăcată cu o rochie 

țesută cu fir de argint poartă o diademă. Peste lacuri și râuri se zărește albastrul 

zorilor. Coborând din caleașca sa de argint, regina a întins mâna către mine. 

Când să-i ating mâna catifelată, un zgomot ușor mă trezi și-mi dădui seama că a 

fost un doar un vis. Era vară! Soarele cu dinți de foc ardea totul ca un împărat 

într-o luptă. Dar, ce să vezi? Soarele fu învins de câțiva soldăței umezi și se 

dădu bătut. Și ca să-și dea toată lumea seama că ploaia câștigase bătălia, un 

frumos curcubeu răsări pe cerul de un albastru marin... 

 

Luță Andreea, a VII-a A 
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Reţeta ce te poate face să vorbeşti cu animalele 

 

Ca ingrediente, ai nevoie de următoarele: 

1. Cinci lingurițe de praf magic, care se pun într-un bol. 

2. Două picioare de broască. 

3. O limbă de dragon roşu. 

4. O inimă de hienă.  

5. Viteza unui ghepard. 

6. Sânge negru de vampir (0,90 ml) 

7. Câteva ingrediente (4 de preferat) făcute din razele soarelui. 

8. Un nor pufos. 

Aceste ingrediente se amestecă timp de două ore cu o mătură de 

vrăjitoare. Se toarnă apoi conţinutul într-un medalion și peste 10 ani acesta își va 

face efectul. Atenție! Numai cel mai înţelept și cumpătat om îl poate purta! 

Petculescu Sandra, a V-a A       
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Ai nevoie de următoarele ingrediente prețioase: 

*un fulg de nea 

*jumătate de bucată din barba Moșului 

*puțină strălucire din nasul renului 

*1 cană de zâmbete 

*o linguriță de colinde 

 Mod de preparare: 

Amesteci aceste ingrediente până ce vei obține o cremă pufoasă și 

sclipitoare care miroase a Crăciun proaspăt. Întinzi crema pe o tavă și o pui la 

cuptorul încins preț de trei anotimpuri. Când o vei scoate din cuptor, o să observi 

că are formă de sanie magică și aceasta va zbura către fabrica lui Moș Crăciun, 

trimițând de la Polul Nord pe Zâna Iarnă. Consumați-o cu plăcere! Atenție la 

calorii! 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 

 

Fulgii de nea 

 

Zâne magice plutesc 

Și sclipirea și-o arată, 

Toate zboară și lucesc 

Ca o prea frumoasă fată. 

 

Cu clinchete de clopoței 

Mișună din case-n case, 

Bucurând pe mititei 

Iarna-n rochia-i de mătase. 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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O întâmplare fericită 

 

Într-o zi mohorâtă de toamnă târzie, un elev se îndreaptă spre sala de 

sport. Era ultima oră pe care o avea la şcoală. Cu ghiozdanul în spate, merge 

alături de colegii lui. Discuţiile aprinse despre un desen animat îi distrag atenţia 

și, din ghiozdan, i-a căzut un pix. Pe marginea aleii pe care tocmai au trecut este 

căzută o frunză. Pixul se rostogoleşte până aproape de ea; ameţit, se uită în 

stânga şi-n dreapta, apoi încep să-şi vorbească unul altuia: 

- Unde sunt? Cum am ajuns aici? întreabă pixul nedumerit. 

- Eşti în curtea şcolii, pe iarbă! răspunde frunza. 

- Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Cum am ajuns aici? Eram în 

ghiozdanul lui Ionel, stăpânul meu, zice pixul speriat.  

- Am văzut cum ai căzut din ghiozdan, iar Ionel a plecat mai departe. Nu 

fi speriat, vom sta împreună! îl încurajează frunza.  

Din văzduh, purtat de vânt împotriva voinţei lui, un porumbel încearcă să 

aterizeze și prinde cu ghearele frunza de lângă pix.  

- Hei, încercam să purtăm o discuţie aici, zice pixul. 

- Ai grijă de tineeee... ! răspunde frunza în zbor. 

- Iarăşi vorbesc singur ca televizorul. Trebuie să-mi găsesc alţi prieteni, 

spune pixul rămas singur în frigul de afară.  

Porumbelul se opreşte lângă cuibul din copac. Acolo, porumbiţa se 

pregătea pentru iarna grea ce urma să vină. Aşeza crengi, paie şi frunze pe 

fundul şi pereţii cuibului.  

- Ce bine că ai mai adus o frunză! Uite, mai avem o găurică de astupat! 

zice  porumbiţa bucuroasă.  

- Am găsit-o în iarbă, luptându-mă cu vântul! mărturisi porumbelul brav.  

- Ar trebui să fiu supărată că am căzut din copac. Dar acum sunt de 

folos... Oricum mă uscam, spuse frunza fericită.  



59 
 

- Mulţumesc de ajutor, doamnă, puişorii mei nu vor mai îngheţa, murmură 

porumbiţa mulţumită.  

Urma să-şi depună ouăle, iar puişorii trebuiau să fie la adăpost. 

Între timp, ora de sport se sfârşise, iar elevul Ionel se întorcea spre casă 

alături de colegii lui. Mergând pe aceeaşi alee, şi-a găsit pixul căzut din 

ghiozdan. L-a luat imediat, bucuros, pentru că era un cadou de la bunicul  lui.  

Și... iată un final fericit pentru toţi!  

 

Muşetescu Flavius, a V-a A 

 

Reţeta deşteptăciunii 

 

Pentru reţeta deşteptăciunii, avem nevoie, dragilor, de mai multe 

ingrediente, după cum urmează:  

 foi din caietul de matematică,  

 un vocabular de franceză,  

 dicţionarul englez  

 o carte de gramatică. 

Se fierb toate la foc mare, până devin o pastă dulce – puţin acrişoară. Se 

aranjează apoi pe farfurie – o putem aranja și condimenta după bunul nostru 

plac. Spre exemplu, putem pune zahăr și vanilie, ca să nu fie înecăcioase. 

Consumată în fiecare zi, această rețetă garantează succesul... 

Şi acum pot să vă spun: POFTĂ BUNĂ! Încercați-o! Vă garantez că 

funcţionează! Chiar eu am încercat-o!       

 

      Hurloi Selena, a V-a A 

 

 



60 
 

Călătorie sinistră 

 

Era o zi ploioasă şi întunecată. Spinii de apă loveau cu putere, fără milă. 

Mă aflam într-o pădure cu copaci îngheţaţi, fără frunze. Umbrele lor mă speriau, 

așa că am ales să mă adăpostesc într-o peşteră. Dar locul era plin de păianjeni, 

şerpi și gândaci, așa că am început să ţip şi să alerg, ca să scap de ei. 

La un moment dat, am ajuns într-o încăpere, însă nu puteam vedea ce se 

află acolo. M-am ascuns după o piatră. Lumina s-a aprins, nu știu cum... O 

mulţime de monştri hidoși, cu coarne şi dinţi ascuţiţi de-un metru se luptau 

pentru o bucată de carne. Speriată, m-am căţărat pe o liană, dar de acolo am fost 

trasă de o creatură imensă: un păianjen mare, păros, cu colţi mari şi șase ochi, 

care voia să mă mănânce. Am ţipat după ajutor şi imediat au apărut alți monştri. 

Când i-am văzut, am început să ţip şi mai tare. M-au târât până în camera 

fantomelor şi m-au lăsat acolo. Eram doar eu şi ele... Brrr... zeci de mii de 

fantome mă priveau... dar, când să vină spre mine, s-a deschis o trapă și am 

căzut direct într-un cărucior care mergea singur pe șine. Nu aveam nici frână, 

nici volan, iar curbele erau foarte abrupte. În jurul meu – pânze de păianjen şi 

şerpi agăţaţi; în faţa mea – șinele rupte. Ok, ăsta era un moment de panică! Am 

căzut cu tot cu cărucior, dar noroc că distanţa nu era foarte mare şi am plonjat, 

doar cu câteva zgârieturi, într-un lac. Din mijlocul acestuia, a ieşit fioros un 

anaconda uriaş, flămând, cu ochi bulbucaţi... Singura soluţie: să înot până la 

fundul apei să văd dacă mă pot adăposti cumva. Până să fac asta, şarpele m-a 

muşcat de picior și m-am trezit într-un cazan fierbinte al unei vrăjitoare. Am 

ieşit cât de repede am putut, dar am ajuns hrana unor hiene şi apoi am fost prinsă 

de canibali. Nu înţelegeam de ce la fiecare zece secunde ajungeam într-o altă 

lume, până când am auzit: Trezeşte-te, e timpul să mergi la şcoală! E clar, 

visasem... De atunci însă am promis că nu mă mai uit la filme horror niciodată! 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Iarna 

                            

A venit și pe la noi iarna, cu multă zăpadă. Ninge atât de frumos, încât nu 

poți să te abții să nu ieși afară și să te joci prin omătul rece și pufos. 

 Norii plumburii și grei cern zăpada albă ca spuma laptelui cu nemiluita, 

repede și cu fulgi mari. Totul e amorțit sub oceanul de ninsoare. Crăiasa 

Zăpezilor, pe cine vede că-i calcă plapuma cea pufoasă, îi face umerii albi și grei 

neinteresând-o cine e. Soarele rotund și palid se arată cu frică printre norii cei 

reci. Vântul șuieră prin crengile cercelate ale copacilor, cu senzația că într-

adevăr a venit iarna cea bogată în sărbători. Casele împodobite cu zăpadă 

cristalină dorm liniștite sub acoperișurile încărcate cu omăt și aranjate cu 

ghirlandele de cristaluri. Se văd nasurile copiilor printre florile de gheață prinse 

pe geamurile aburite și reci. 

 De sărbători, în ce casă intri, vezi brazii ornați cu tot felul de ghirlande și 

globulețe care mai de care mai colorate și mai aranjate cu diferite modele. 

 Copiii bucuroși au ieșit afară trăgându-se cu săniile ușoare, printre 

troienele călătoare adunate ca mărgelele unui colier. Copiii cei mai mici se 

bucură și ei de iarnă cu lacrimi, căzând de pe sănii. 

 Furnica, harnică, și-a cules hrana pentru iarnă, iar acum poate gusta 

bunele roade ale toamnei, pe când greierul își aduce aminte de baladele cântate 

și râsetele din timpul toamnei, când furnica muncea pentru a avea pe timpul 

iernii ce mânca. 

 Așteptăm cu nerăbdare Crăciunul!  

 

Amzăr Mihai, a VIII-a A 
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Un Crăciun de ciocolată... 

 

Într-o zi friguroasă de iarnă, Moș Crăciun stătea trist privind pe geam 

fulgii de nea jucăuși cărora parcă nu le mai ardea de cel mai friguros anotimp 

din an. Moșul s-a așezat pe scaunul său și a început să mănânce biscuiți pufoși 

cu lapte. În timp ce mânca, i-a venit o idee: dacă voi merge la fabrica de 

ciocolată, voi putea schimba totul! Crăciunul ar deveni altfel, iar oamenii ar fi 

mai fericiți! 

Așa că Moșul nu mai stătu pe gânduri și plecă spre fabrica de ciocolată. 

Când a ajuns acolo, a avut ocazia să vadă cele mai uimitoare lucruri din 

ciocolată, de exemplu: lacuri din ciocolată, haine sau calendare cu ciocolată 

belgiană și albă, pe care le poți mânca în timpul anului. Odată ajuns la punctul 

de control al fabricii, a văzut o manta pe care scria ”nu apăsa”. Moșul nu a fost 

prea cuminte și nu a ascultat de atenționare, așa că a tras de manetă. Totul s-a 

transformat în ciocolată: norii erau făcuți din ciocolată albă, casele oamenilor 

săraci erau făcute din ciocolată cu lapte, iar casele oamenilor bogați din 

ciocolată neagră, umplută cu cea mai fină ciocolată albă și cu bucățele de 

bomboane colorate. Offff, aproape totul era ciocolatiu! 

Ce credeți că s-a-ntâmplat mai departe? Ei bine, gardienii spiriduși au 

venit imediat la Moș. L-au luat pe o tavă cu ciocolată și l-au lăsat închis în 

camera de ciocolată, unde va trăi timp de un Crăciun, deoarece a stricat 

Crăciunul multor oameni... 

 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Iarna - anotimpul plin cu bucurii 

 

Fluturi de gheaţă, pufoşi şi argintii, 

Dansează maiestuos, încărcaţi cu bucurii. 

Pe cerul plumburiu,visele apar, 

Sub formă de steluţe, se conturează clar. 

 

Iarna aduce multe sărbători, 

Pline de iubire și mii de culori, 

Vine cu o imagine rece, împietrită, 

Dar în suflete, 

Căldura arde nestingherită. 

 

Brazi împodobiţi cu luminiţe aurii, 

Colinde de Crăciun și râsete de copii, 

Mâncăruri tradiţionale gătite din plin 

Și alte obiceiuri cu un aspect divin. 

 

Dar datina cea mai preţioasă, 

Este această întâmplare misterioasă, 

Pe care românii o iubesc 

Şi anume... 

Miracole se împlinesc. 

 

Toate aceste farmece vrăjite, 

Bine aranjate și frumos împletite, 

Creează cu atenţie și ardoare, 

Bucurii și tradiţii pentru fiecare.   

                                                                               Tudor Alexandra, a VII-a B 
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Boala 

 

Trăia odată, într-un mic palat, un vrăjitor. El se numea Andrei Magician, 

dar sătenii îi spuneau Doctor Zgîrbici. 

Zgârbici ştia toate leacurile lumii, cele care puteau fi făcute de orice 

medic, dar și cele ale vrăjitoarelor urâte. El străbătea lumea în lung și-n lat 

pentru a lua lucrurile de care avea nevoie. Zgârbici avea o carte aurie, care 

plutea zi şi noapte pe o masă invizibilă, iar această masă avea o mantie roşie pe 

ea pentru ca doctorul să nu se lovească. 

Într-o zi ploioasă, făcută de Zgârbici, deoarece el controla până și vremea, 

apăru la casa vrăjitorului un om străin. El era un călător care auzise din vorba 

oamenilor de Zgârbici. Voinicel, călătorul străin se gândi de două ori înainte să 

bată la uşa casei, deoarece aflase multe lucruri despre vrăjitor. Știa că Zgârbici 

face leacuri din cele mai urâte lucruri, dar care aveau un gust minunat şi un efect 

miraculos. 

Voinicel stătuse mult pe gânduri, dar într-un final se hotărâse şi s-a dus la 

Zgârbici pentru a-i cere ajutorul. 

Mergând cu capul puțin aplecat, pe cărarea scufundată în apă, Voinicel sesiză 

că, pe măsură ce înainta, uşa casei se deschidea câte un pic. Se înfricoşă, dar îşi 

făcu curaj şi intră în casă. Când ajunse în hol, strigă: 

- Aloo! E cineva? Doctore Zgârbici?! 

Urcă pe o scară plutitoare, care ducea în pod. Acolo l-a găsit pe omul care 

îl putea ajuta. Voinicel fu uluit când află că Zgârbici controla palatul, deoarece 

el ştia tot ce se întâmpla acolo. Au căzut de acord ca Zgârbici să plece din palat, 

pentru a-i ajuta pe oamenii din sătucul lui Voinicel, care sufereau de o răceală 

cumplită. 

Înainte de a pleca, Zgârbici vru să caute leacul potrivit. Dar nu avu mult 

timp, că Voinicelul îl zori: 

- Ce faci? 
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- Caut un leac bun pentru răceala voastră. 

- Haideee, nu avem timp pentru aşa ceva. 

Şi-l apucă de gulerul cămăşii şi-l puse în căruţă. Se grăbeau deoarece în 

trei zile un mare împărat urma să-i viziteze şi nu dorea să se facă de ruşine și, 

mai presus de toate, nu voia să-l îmbolnăvească pe oaspete. Iar drumul de la 

palat la sătuleţ era de o zi şi încă jumătate. 

Zgârbici fu foarte trist pentru că nu putea să ia cartea magică, întrucât, 

odată ce era despărţit de masa invizibilă, ea dispărea. Pe drum, Zgârbici se gândi 

şi se frământă cum nu a mai făcut-o vreodată. 

Când au ajuns, Zgârbici a fost uluit de ce a văzut. Toţi oamenii arătau 

groaznic, cu bube, pete negre pe limbă, unii nu se mai puteau opri din tușit. 

Zgârbici era aproape să leşine, când îşi aminti că mai are o zi şi jumătate la 

dispoziţie. Se apucă repede de treabă. Mai întâi, sortă toţi oamenii după 

problema pe care o aveau. Prepară repede leacurile care îi treceau prin minte. La 

ele folosi: aerul pe care oamenii îl scoteau când tuşeau, câteva bube, lighioane 

mici și multe alte lucruri, la fel de urâte. Când oamenii văzură ce folosea 

Zgârbici, ziseră că mai bine rămân bolnavi, numai pentru a nu lua din acele 

preparate oribile. Dar şi-au cerut scuze după ce au gustat și-au văzut ce eficiente 

erau. Bucuria lui Voinicel fu și mai mare când văzu că mai au o zi la dispoziţie 

de a dezinfecta şi a înfrumuseţea sătucul. Zgârbici mai stătu şi după vizita 

regelui pentru a-i învăţa şi pe ei să se facă singuri sănătoşi. 

Ei bine, aceasta a fost povestea Doctorului Zgârbici, de fapt a lui Andrei 

Magician. 

 

Sîrbu Vlad, a V-a B 
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Buried Alive 

 

 It was a dark autumn night and Alison was wandering through the 

deserted streets. The moon was sailing across the sky like a ghostly ship and the 

golden trees were throwing mysterious shadows around the peaceful town. 

 Suddenly, a cold breeze began and she had an awful feeling about what 

was going to happen. She heard a strange noise and she started to run as fast as 

the wind. She was looking backwards, so she didn’t see the rock in front of her. 

She fell on the ground hurting her head and the last thing she could hear was a 

terrifying voice whispering softly “What an unlucky night, poor Alison...” 

 When she opened her eyes, she couldn’t see anything. It was only 

darkness there. She tried to move, but she fearfully realized that she was locked 

in a coffin. Alison pushed the coffin’s cover, but it didn’t open. She was buried 

alive for no reason. 

 She panicked really badly and she was sobbing tragically. She screamed 

and screamed for help until her voice wasn’t strong enough. She had no chance 

to survive. The air was almost absent and she was choking slowly. She finally 

lost her consciousness and she was sinking in the pain of death. 

 She was breathing really fast when she woke up and realized that it had 

been only a terrible nightmare. The sun was sparking in her gorgeous blue eyes 

and she was lying in her cozy warm bed. From that moment, Alison decided not 

to watch horror movies before she goes to sleep ever again. 

 

Tudor Alexandra, a VII-a B 
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Cățelul și broasca 
 

Într-o vară pe-nserat, 

La marginea unui sat, 

Se opriră să vorbească 

Un cățel și cu o broască. 

 

Erau prieteni vechi, se pare, 

Dar aveau o supărare, 

Că o gâscă și-un rățoi 

I-a bârfit pe amândoi, 

Că sunt leneși și-ncrezuți 

Și la minte deloc iuți. 

 

- Lasă, broasco, că diseară, 

Când iese rățoiu' afară 

Am să-l sperii și-am să-l fac 

Să sară direct în lac. 

 

- Și cu gâsca ce-o să faci? 

Că nici pe ea n-o prea placi? 

- Am s-o mușc de gât nițel 

Că-l are cam lung de fel. 

 

Și așa se sfătuiră, 

Numai că se pomeniră 

Cu un tânăr vânător 

Cu o pușcă la picior. 

El, fără să se gândească, 

E pe cale să ochească 

Un rățoi și-o gâscă grasă, 

Să le ia cu el acasă. 

 

Ș-atunci, dacă ne gândim, 

Ș-apoi stăm să cântărim, 

Ce-ți propui inițial 

Nu prea iese la final! 

Amzăr Mihai, a VIII-a A 
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Monotonia 

 

 Monotonie. Cum am descrie acest cuvânt? Plictiseală, simplitate, o 

oarecare nefericire. Aceasta însă se poate transforma în mai mult. Cea mai 

cruntă față a monotoniei devine o agonie totală. Un abis care, deși pare 

imposibil, se repetă. Din nou și din nou și din nou. Să clarificăm lucrurile: o 

rutină plictisitoare pe care o repeți zi de zi devine monotonă. Unii cred că nu 

este așa de rău, dar pe mine mă scoate din minți. Este greu să trăiești aceleași 

momente zilnic. Dar nu pentru oricine... 

 Să luăm ca exemplu natura. Natura simplă care ne înconjoară, făcând 

același lucru mereu. Practic ea nu face nimic, dar acest nimic este diferit și 

frumos în propriul său stil. Soarele. Mândrul soare. Într-o vară călduroasă 

desfășoară aceeași activitate. Poate chiar și primăvara sau în zilele senine de 

toamnă. Răsare glorios din străfundul Pământului și urcă lin pe culmile cerului. 

Strălucește cu toată splendoarea și pare divin. Perfect chiar. Este superb, 

încălzește trupurile și sufletele milioanelor de oameni. L-am luat pe el ca 

exemplu deoarece astăzi priveam pe fereastră și l-am văzut pe cer, răspândind o 

lumină care m-a fermecat. Atunci mi-am dat seama de monotonia în care trăiesc 

în comparație cu el. Sună copilăresc și prostesc… dar e adevărat. Soarele are 

aceeași rutină zi de zi: răsare, strălucește și apoi apune. Dar modul în care o 

face, mă fascinează. Aș vrea și eu să fiu așa. Să îmi încânt viața și poate și pe a 

altora. Să luminez în fiecare zi într-un fel diferit. Să nu trăiesc în această agonie 

adâncă. Cer oare prea mult? 

”Omul cât trăiește învață”. Dar cum putem învăța dacă nu avem această 

“poftă” pentru a descoperi? Vreau să ating un moment în viață în care să fac 

lucruri noi cât mai des posibil. Să schimb ceva. Să mă schimb pe mine. Să ies 

din plictiseala aceasta permanentă. Să strălucesc, să împart lumina și căldura. 

Exact ca soarele! 

Tudor Alexandra, a VII-a B 
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Biblioteca vrăjită 

 

Este duminică seara. Gabriel, în loc să îşi facă ghiozdanul, încă mai stă la 

calculator. 

- Gabriel, îi zice mama, de ce mai stai la calculator? Nici măcar nu ţi-ai 

făcut ghiozdanul! Şi, în plus, decât să stai la calculator, mai bine ai citi din 

cartea pe care ai primit-o de la naşa ta,”Colţ Alb”. Această carte este plină de 

iubire şi de aventură şi mai ales de supunere... ştiu  asta deoarece am citit-o... 

- Of, mamă, nici nu am chef să citesc şi nici nu îmi place! Oricum, am 

auzit de la un coleg că e super plictisitoare cartea! 

- Bine, fă cum vrei tu, dar te rog să stingi calculatorul şi să îţi faci 

ghiozdanul! 

- Da, stai puţin! Vreau să fac o mie de puncte! Of, mouse idiot! Haide! 

Dintr-o dată se aude vocea din calculator „Game Over”. 

Supărat că nu a reuşit să facă o mie de puncte, Gabriel stinge calculatorul 

şi îşi face ghiozdanul, iar apoi se aşază în pat și se gândeşte: ”De ce mă tot pune 

mama să citesc cartea aia stupidă? Nici măcar nu ne-a fost recomandată...” 

Dintr-o dată, un vânt ciudat vine în cameră şi toate cărţile şi foile plutesc 

în aer. Apare un portal magic și Gabriel, curios din fire, intră prin portal şi se 

trezeşte într-o încăpere uriaşă, plină cu rafturi. Băiatul se plimbă printre rafturi și 

văzu o mulțime de cărţi. Luă şi el una şi o deschise. Era primul volum din 

„Legendele Olimpului”; o lumină orbitoare ieşi din carte şi se pomeni în ea. 

Văzu cum zeii olimpieni se luptau cu titanii şi au ieşit biruitori, iar pe titani i-au 

închis în întunecatul Tartar. Apoi văzu cum s-a născut zeiţa Atena, prin capul lui 

Zeus şi mai văzu multe altele, dar e prea mult de povestit... Când se încheiară 

toate aceste uimitoare legende, Gabriel ieşi din carte. Nu-i venea să creadă ce 

văzuse. 

- Uimitor, nu-i așa?! se auzi o voce cristalină de fată. Se întoarce şi zăreşte 

o fată  de vârsta lui, cu păr castaniu şi cu ochi căprui. 
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- Cine eşti? întrebă Gabriel. 

- Sunt Maia. 

- Şi ce cauţi aici? 

- Aici locuiesc. 

- Cum, printre toate aceste cărţi? Nu te saturi niciodată de ele? Nu ai vrea 

să te joci pe calculator ca...  

- Ah, te rog... Nu mai pronunţa acest cuvânt. Din cauza lui, toţi copiii de 

aici sunt trişti şi izolaţi. 

- Nu mai înţeleg nimic. Tu nu locuieşti în bibliotecă? 

- Nu, prostuţule! Tu chiar nu ţi-ai dat seama că eşti pe alt tărâm? Eşti pe 

un tărâm vrăjit, te afli în „biblioteca vrăjită”. Haide, să îţi arăt şi alte cărţi! 

Dacă nu mă înşel, cred că au vizitat aproape toate cărţile bibliotecii. Mai 

rămăsese o singură carte: ”Colţ-Alb”. Atunci când au intrat şi în cartea aceasta, 

Gabriel a putut vedea chinul şi greutăţile pe care le-a suferit Colţ-Alb și a 

început să plângă. 

- Cea mai frumoasă carte pe care am văzut-o a fost Colţ-Alb, murmură el. 

- Vezi? Și tu spuneai că-i o carte plictisitoare şi stupidă! 

Gabriel tresări. 

- De unde ştii tu asta? 

- Gabriel, cărţile acestea nu sunt orice fel de cărţi. Sunt cărți scrise cu 

suflet de către autori şi ele simt dacă sunt jignite. Iar astăzi, când am deschis-o, 

am văzut că deja culorile ei sunt lipsite de viaţă. 

- Dar cum ai ştiut tu că eu am fost cel care a jignit cartea? 

- M-am uitat în pergamentul celor cărora nu le place să citească! Haide să 

ţi-l arăt! 

Maia l-a condus pe Gabriel într-un colţ al bibliotecii, iar acolo un 

pergament plutea în aer. Maia îl luă în mână şi i-l arătă lui Gabriel. Acesta văzu 

că numele lui era singurul scris cu roşu. 

- Deci pentru că am vorbit urât despre carte... 
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- Exact! 

- Dar eu tot nu înţeleg! Copiii de aici au aceste cărţi vrăjite şi nici măcar 

nu se uită prin ele! 

- Păi ce, crezi că, dacă avem cărţi vrăjite, nu există și calculatoare vrăjite? 

- Cum, vrăjite? 

- Da, vrăjite! Tu crezi că intri şi te joci în inima calculatorului, dar de fapt 

dai doar din mouse. Asta-i magia! 

- Şi cu cărţile e acelaşi lucru? 

- Nu, în cărţi intri cu adevărat şi tot ce ai văzut este minunat! 

Deodată, biblioteca se cutremură. Zidurile ei se sparg; un calculator uriaş 

îşi face apariţia şi începe să calce rafturile cu cărţi. Înfricoşați, Maia şi Gabriel se 

ascund într-un cotlon încă neatins. Calculatorul făcuse deja toate rafturile şi 

cărţile  scrum. 

- De ce face asta? întrebă Gabriel cu lacrimi în ochi. 

- Ca să fie sigur că nicio carte vrăjită nu îi va sta în cale! 

La un moment dat, calculatorul îi găseşte şi îi cufundă în ecranul său 

virtual. În acel moment, Gabriel se trezeşte şi începe să plângă, gândindu-se la 

soarta tristă a Maiei. Îşi şterge lacrimile, ia gustarea de dimineață rapid şi 

porneşte către şcoală. Băiatul le povesteşte colegilor săi visul în care Maia e 

prizonieră în ghearele calculatorului și colegii îl cred. Așa că, îndată ce au ajuns 

acasă, au început cu toții să citească din ”Colț-Alb”. Atunci când se culcă, 

Gabriel visă pentru ultima oară biblioteca vrăjită. Dar, de data aceasta, biblioteca 

era refăcută şi toţi copiii din acel tărâm erau cufundaţi în fantezia cărţilor. 

- Bine ai venit, Gabriel! îl salută Maia. 

- Maia, eşti bine!  

- Da! Ceilalți au venit și ei aici, să citească, și aşa m-aţi salvat! 

Gabriel se trezi buimac. Era trist că nu mai putea vedea biblioteca, dar 

aceasta rămăsese în sufletul lui; la fel şi Maia... 

Ţîrdă Maria, a IV-a C 
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Cei doi gemeni 

 

Era odată, undeva unde se putea ajunge la el doar pe poteci cu dragoni 

fioroși, monștri fioroși și alte minunății fatale, un castel cu două turnuri: unul  la 

Miazăzi și altul la Miazănoapte. În acele turnuri trăiau doi fii – Edmond și 

Admond. Aceștia, separați, nu se văzuseră niciodată, nici nu știau unul despre 

celălalt că există. 

Într-o zi, când aveau amândoi cincisprezece ani, un cutremur a zdrobit 

turnurile, iar băieții au căzut. Fiind liberi, și-au dorit să exploreze zona, voind să 

afle ce se afla în celălalt turn. Și mergând ei așa, s-au întâlnit... 

- Bună să-ți fie inima, drumețule! Ce cauți pe aici? 

- Ziua bună, prietene! Casa mea s-a prăbușit și speram că voi găsi un 

adăpost pentru noapte. 

- Ce coincidență, și eu la fel! Care este numele tău? 

- Edmond! Al tău? 

-Admond! 

- Păi, dacă nu avem casă, dragul meu Admond, ce ar putea să se întâmple 

mai rău decât să rătăcim amândoi în căutarea uneia? 

Și așa s-au așternut la drum...Cum ziceam, singurul drum pentru a ajunge 

acolo era să treci pe potecile pline de dragoni și monștri; intrând pe ele, și ieșind 

tot pe acolo. Neînarmați, cei doi călători mergeau lipsiți de vreo altă idee... 

La un moment dat, un dragon înfometat le tăie calea, iar Edmond zise: 

- Ființă ciudată mai ești tu! 

- Ciudat mă numești? Ce frumos vedea-te-aș pe farfuria mea rumenit 

bine!  

Admond adăugă: 

- Farfuria ta, ființă ciudată, nu pare un adăpost prea sigur! 

- Dară nu farfuria este adăpostul, ci burta mea! Vezi ce ușă mare am? Și 

căscă o gură imensă, apoi mai zise: Nu vreți să poftiți? 
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Gemenii se uitau la dragon și li se părură niște case zburătoare. Intrară, de 

curiozitate, pe ușa deschisă, care se închise pe dată! Limba dragonului îi împinse 

în stomac... Edmond și Admond își dădură însă seama de capcană și aprinseră o 

lumânare. Acolo văzură cavaleri uciși, arși sau mestecați. Edmond nu mai stătu 

pe gânduri, luă sabia unuia dintre ei și tăie cu putere burta dragonului pe 

dinăuntru, și, după ce ciudata ființă își dădu sfârșitul, ieșiră amândoi. Admond 

luă și el o sabie și un scut pe potriva lui. 

Continuând drumul, ajunseră într-un sat cu foarte multe case mici. Era 

satul goblinilor. Nu știți ce sunt goblinii? Sunt cele mai ticăloase creaturi! 

Edmond, nevrând să se întâlnească cu ei, ocoli și plecă pe alt drum. Admond 

însă ceru adăpost. Dar casele mici ale goblinilor nu puteau adăposti decât un 

copil, deci nici el nu încăpea. Când noaptea veni, Admond se ghemui și adormi 

pe pământ, cu un foc de tabără arzându-i alături. 

La răsăritul soarelui Admond porni iarăși la drum. Fără să știe, goblinii îi 

furaseră sabia și schimbară drumul astfel încât băiatul porni într-o direcție 

greșită, abătându-se de la drumul deschis de fratele său. Admond umbla prin 

pădure. Din întâmplare, aici el găsi un vânător care spunea că vine de la un mare 

palat, unde trăiește ca rege un trol. Palatul nu avea geamuri, deoarece lumina 

soarelui, și chiar cea mai firavă rază a sa transformă trolii în stane de piatră. Mai 

mult, aceste creaturi ciudate nu sunt foarte inteligente! 

Admond auzind își puse în gând să omoare trolul, tiran răsfățat, bogat și 

lacom și se duse întins către palat. Ajuns acolo, strigă: 

- Trolule, vino acum și înfruntă-mă! Și încercă să scoată din teacă sabia 

care nu mai era. Încercă apoi să-l omoare cu brațele goale. Tiranul se arăta însă 

neînfricat și mare cât șase oameni la stat. 

- Cu ce mă vei înfrunta, copile? 

- Cu pumnii mei! 

Trolul râse, apucă o bâtă mare cât doi boi și groasă cât trunchiul unui 

copac, când, pe dată, trolul împietri. Admond nu înțelegea nimic și, uitându-se 
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înapoi, îl zări pe Edmond care deschise ușa pentru a cere adăpost de noapte. 

Frații se îmbrățișară, fără să știe că erau gemeni. 

Sătenii tare bucuroși mai erau ca scăpaseră de sub tirania stăpânitorului. 

Palatul trolului era acum al lor, iar regatul era condus de doi regi! Anii au trecut, 

iar bogăția trolului a fost împărțită între cei doi frați care, împlinind vârsta de 

douăzeci și șase de ani, au plecat din nou la drum, lăsând tronul unui înțelept din 

popor. Mergând ei așa, la un moment dat li se făcu foame și văzură un iepure. 

Admond dori să-l lovească cu o săgeată. Edmond îl oprește, îndemnându-l să 

mănânce câteva fructe și să nu verse sângele vreunei ființe. Astfel își continuară 

ei drumul... Mai târziu, le ieșiră în cale tufe de mure. Admond luă câteva și-i 

oferi și fratelui său. Deodată un urs se auzi, iar ei săriră într-un tufiș. Ursul li se 

adresă în grai omenesc: 

- Hmm, simt miros de om! Ce bine mi-ar prinde puțin din carnea lui 

fragedă și gustoasă, mai bună decât orice specie tropicală de miere, afine sau 

mure!  

Apoi o voce gingașă spuse: 

- Dar, Dom ” Martin , aici nu este niciun om! 

- Taci, Țopăilă, când sunt la masă!  

Era iepurașul pe care-l cruțaseră în drumul lor cel care-i salvase de la 

pieire. Și uite-așa drumeții își continuară nesfârșitul drum până când dădură de 

granițele dintre lumea reală și lumea monștrilor. Aici ei s-au desprins de zidul 

care-i despărțise la naștere și-i ținuse departe unul de celălalt. 

Și încă ceva: s-au cunoscut ca frați și au dus împreună o viață de care până 

atunci fuseseră lipsiți, o viață în care tihna zidea zi de zi cărămizi noi la temelia 

casei lor. 

SFÂRȘIT... 

 

Pavel Dragomir, a V-a B 
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O clipă doar... 

 

 Privesc în jur... Oamenii trec pe lângă mine... eu trec pe lângă ei... Ne 

privim din mers, ne zâmbim poate, dar nu ne oprim din drumul nostru către ceva 

sau către cineva... Cât ne costă o privire? Un zâmbet? O secundă în plus, 

acordată lumii din jur? În vâltoarea în care suntem prinși, în societatea care ne 

acaparează și ne ”sufocă” tot mai mult, nu mai avem timp pentru ceilalți, nu mai 

avem timp nici măcar pentru noi...  

 Când te-ai oprit ultima dată să admiri o floare? O pasăre? Un copil? Când 

ai admirat ultima dată cerul? Norii? Sau când te-ai privit ultima dată în oglindă 

cu adevărat?  

Eu nu am mai făcut-o de mult. Dar azi... Azi am realizat că am nevoie de 

toate astea. Am nevoie de o gură de aer proaspăt, de parfumul unei flori, de 

zâmbetul unui nor pufos, de atingerea suavă a unui glas de copil, de mângâierea 

unei raze de soare... Azi am realizat că am nevoie să mă privesc în oglindă, să 

mă văd... Pentru că nimeni altcineva n-o face; nimeni nu se oprește în loc, ca să 

mă vadă. Sunt ca o insectă minusculă de a cărei existență nu se împiedică 

nimeni în viața asta. Și atunci am nevoie să mă reîncarc eu însămi cu energie, să 

mă ridic din colțul de umbră în care m-am ascuns (de teamă să nu fiu strivită) și 

să strig în gura mare: Sunt aici! Mă vedeți?! Trăiesc, ca și voi. Merg, ca și voi. 

Respir, ca și voi! Dar eu îmi fac timp și pentru alții. Priviți-vă în oglindă. 

Indiferența v-a schimonosit chipurile de păpuși, iar oglinda nu minte. Vă vedeți 

chipul în oglindă? 

Opriți-vă o clipă din drumul vostru și priviți în jur, ce mai puteți salva... O 

clipă doar... O clipă ar fi de ajuns să schimbăm lumea... Oprește, Doamne, clipa! 

 

Profesor Luci Pintilie 

 



76 
 

 

 

 


