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*** 

 

Toamna vine îmbrăcată-n coji de mere și cu spice de grâu atârnându-i 

până la glezne! îmi veți spune. Toamna e o domnișoară melancolică și tristă, 

pășind leneșă pe trotuarele, călduțe încă, ale Bucureștiului! îmi vor spune. 

Dar nimeni, absolut nimeni nu s-a gândit că atunci când holdele stau 

deschise spre soare, când umbrele abia se mai disting, abia mai există, când 

soarele se  vede ca printr-o mănușă, atunci copiii ridică somnoroși capetele de pe 

perna lor de nisip, se ridică din paturile lor de apă de mare pentru a încăleca 

bicicletele de lemn ale școlilor noastre. Atunci copacii se apleacă până jos de tot 

să le prindă ghiozdanele și să le arunce pe geamuri, în clase (fiindcă-s cărțile 

multe și putere un pic!). Până și Dâmbovița se ferește din calea copiilor când 

începe școala, Dâmbovița cu rățuștele ei și cu șuvițele ei de iarbă cu tot! 

Vreau să te invit, pe tine, cititorule, să stai departe de clasă, să vii în 

revistă! Să n-auzi zumzetele, zornăitul, să nu te agăți de bănci când treci în fugă 

cu ghiozdanul în cap! Să vii aici liniștit și cu inima plină, să te așezi comfortabil 

în scaunul tău de lemn alb (așa mi-l imaginez) și să aștepți să se facă de-a 

binelea toamnă. Să vezi cum rostogolesc copiii merele coapte printre băncuțele 

mici, să-i vezi cum se-nțeapă și cum se apără ca niște arici. Să-i vezi cum se 

ceartă, cum mușcă din alții ca niște flori carnivore de gheață, cum se supără, 

cum se iartă și cum învață. 

Te invit să vezi toate astea cu ochi de crizantemă, să guști toate astea cu 

limbă de câmp însorit, să le ai, să le simți, să le primești cu brațe de lemn încă-

nflorit. 

Te rog, cititorule, numai un singur picior să lași în afară, ca să te prindem 

și să te agățăm cu el de tavan, în clasă. Luminează-ne tu de acolo, de sus, și noi 

vom merge pentru tine pe ape mai ceva ca Iisus! 

 

Profesor Aida Hancer 
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Creativitatea, o aripă. De ce? 

 

Să ne gândim la începuturi. La primele momente când pruncul simte 

nevoia să lase urme plastice pe unde trece. La vârsta primelor grifonaje, mult-

încercatele și mult-pedepsitele mâzgăleli. La primele interacțiuni voluntare ale 

micuțului cu lumea. Ne frământă o mulțime de întrebări. 

De ce începe astfel? De ce nu e benefic să intervenim corectând sau 

interzicând? Va căpăta oare sens cândva, în dezvoltarea copilului meu, etapa 

aceasta? Va deveni oare el vreodată artist? Va aduce o schimbare în jur? Va face 

el pe undeva, diferența? 

Trebuie să știm că atitudinea noastră acum e cea care va decide evoluția sa 

ca identitate irepetabilă în lume. Ca dascăli sau ca părinți suntem copleșiți, 

invizibil, de o responsabilitate, paradoxal  puternică și delicată, care ne 

onorează. Trebuie să-i fim alături. Să ne informăm perpetuu. Trebuie să știm 

mereu de ce. Pentru el! Deoarece într-o zi nu vom face față întrebărilor lui. 

Aceea va fi ziua încununată cu zâmbet și victorie. 

De ce? În ochii adultului, copilul pleacă în prima sa călătorie creativă în 

jurul vârstei de 2-3 ani, de la nonfigurativ (reprezentări cărora adultul nu le 

poate atribui semnificație, par că nu figurează nimic la prima vedere), pe care, 

însă, cel mic şi-l asumă, subiectiv, ca pe un tip de „realism” (el e convins de 

asemănarea cu realitatea). La început, copilul lucrează cu reprezentări mentale, 

desenează nu ceea ce ”vede” sau ce-i explici, ci ceea ce ”ştie” și aşa ”cum ştie”. 

De abia după vârsta de 4-5 ani, statistic vorbind, începe să opereze cu imagini 

create în urma observării. Pe măsură ce creşte, achiziţionând în planul 

cunoaşterii, evoluează către o simbolistică proprie, apoi spre reprezentarea cât 

mai fidelă a realităţii, cu sau fără conotaţii artistice (aceasta depinzând în mod 

cert de înclinaţiile sale, de educaţia primită în familie sau în instituţia de 

învăţământ). 

Copilul mic creează dezinvolt, fără a conştientiza faptul că lucrările lui ar 
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putea fi „artă”. El pictează, desenează sau modelează pentru bucuria lui şi a 

celor din jur; creaţiile lui traduc acte de comunicare pe care încă nu le poate 

redacta în cuvinte şi devin modalitatea lui ludică de a investiga lumea vizibilă, 

un mod cuceritor de a-şi lua notiţe din realitate. 

Scopul creaţiei lui este „frumosul” doar în accepţiunea acestuia ca formă 

finală apreciată de adultul-ţintă. Din acest motiv, marea majoritate a copiilor 

artişti sunt frustraţi de la primele încercări de către o atitudine ignorantă a celor 

din jur care, nefiind specialişti nici în educaţie, nici în psihologie, şi cu atât mai 

puţin în expresia artelor, ajung să traumatizeze la nivel afectiv sau mental 

copilul.  

Ar trebui să reevaluăm principiile după care îi ghidăm estetic pe copii, să 

le împărtășim o viziune relaxată, cuceritoare, armonioasă, eliberatoare asemenea 

unei evadări spirituale, asupra a ceea ce va trebui să realizeze la orele de Arte 

Vizuale. Sistemul rigid în care sunt ancoraţi ar putea să dispară treptat, 

principiile crispate din educaţia de masă ar putea să fie înlocuite cu o viziune 

pozitivă, menită să le valorifice entuziasmul, inteligenţa, forţa de expresie. Prin 

încurajarea formelor de exprimare plastică, inventivitatea lor poate fi stimulată 

în toate aspectele vieţii. 

”De ce să investim energie într-un domeniu care pentru noi nu 

echivalează cu succesul?” ar întreba unii. Pentru că da, la noi, câmpul artistic în 

învățământul de masă este încă, pe nedrept, neglijat, încolțit uneori să se rezume 

la o singură întâlnire pe săptămână.  

Arta e, din păcate, asociată cu o activitate superficială, cu nevoia de 

destindere sau cu divertismentul. Complet fals. Arta nu este o formulă de 

relaxare, ci însăși chintesența comunicării. La începuturi se identifica ritualului, 

comunicării cu divinul, cu asumarea și sobrietatea care derivă de aici. La origine 

este vehicolul prin care se transmit mesaje și, atunci când reușești să te faci 

înțeles, te eliberezi și de frustrarea lipsei de împărtășire cu celălalt. 

Detensionarea este o consecință firească, nu un scop. 
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Prin activitațile creative școlarul învață, prin arta lui copilul transmite, 

scrie, își notează și reține fragmente din realitate. Își zugrăvește percepția lui 

asupra a ceea ce a aflat, putem să-i deslușim sentimentele, atitudinea, din eseul 

plastic pe care ni-l oferă. Are rol proiectiv, se aseamănă unui interviu.  

Arta oferă elocvența și eficiența unui concept, soluția unui manifest 

nonagresiv, prin investirea de gândire în demersul artistic-ludic. Prin modalitatea 

expresiei artistice putem să modelăm cel mai lesne caracterul copilului, arta 

fiind mediul ideal prin care reușim să-i transmitem informație și în oricare alt 

domeniu științific. Prin urmare, ca dascăli, stăm pe o ladă de comori. Este 

indicat s-o deschidem, să le oferim copiilor alternative de comunicare, de 

investigare, fixare și stocare a conținuturilor învățate.  

A-i pune în brațe cărți-descoperire, cărți-bucurie, de care cel mic să se 

atașeze, poate fi începutul unei lupte de descătușare sufletească pentru generații 

întregi. A-l lăsa să cânte sau să danseze, să se descopere prin mișcare și prin 

sunet, a-l lăsa să se definească prin scris sau prin interpretare, a-l lăsa să se 

exprime plastic este un act eliberator și taumaturgic pentru micul artist. El așa va 

învăța despre el și lume. Așa va cuceri. Dansând, cântând, scriind, pictând. 

Psihologii recunosc ocupaţiile perceptive ale minţii şi inventivitatea cu 

care copilul transformă ceea ce percepe vizual într-un desen sau într-o formă 

tridimensională și remarcă abilitatea lui de a fundamenta procesul educativ pe 

percepţie şi creaţie. 

S-a observat faptul că imaginile desenate de copiii de vârstă preșcolară 

sau școlară mică arată foarte asemănător în culturi şi medii distincte şi este 

relevant de urmărit evoluţia producţiilor lor în plan formal de la nonfigurativ la 

figurativ.  

Interpretarea dusă la extrem a obiectului metamorfozat, din ce în ce mai 

decorat, amplificat, sofisticat, apare la unii copii ca o stare de transă. Ei se lasă 

cuceriţi de forma pură, pe care o extind sau o colorează intens, dându-i pe 

parcurs alte conotaţii decât datele de la care au pornit iniţial. Acesta poate fi şi 
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un prim pas în abstract. Pentru că şi copilul operează în demersul său cu 

abstracţiunea sau cu convenția. În joaca lor, fără ca nimeni să le sugereze, se 

prefac, ei se joacă de-a. Folosesc gesturi și mișcări complexe cu unelte 

imaginare, mimează acțiuni cu personaje care lipsesc, trăiesc emoții puternice 

legate de timpuri și locuri în care doar s-au transpus mental. Și învață prin joc. 

Doar trebuie să le oferim prilej. Și spațiu. Și instrumente.  

Trăim o experiență extraordinară alături de ei pentru că avem șansa să-i 

întâlnim aproape în fiecare zi. Pentru că aici se întâmlă ceva special. Aici, în 

sălile școlii noastre, se face intensiv ARTĂ. În activități extracurriculare extrem 

de diverse. Se face muzică, teatru, literatură, dans, pictură, gravură, sculptură, 

ceramică, arte textile, design, scenografie. S-a făcut și film. Cu echipa clasei a 

II-a. Și s-a câștigat cu el un trofeu prețios la Festivalul Internațional de Film 

Ecologist Eco-Fest la începutul anului. 

Tablourile copiilor au înmugurit odăi spațioase în oraș, de la simeze de 

galerii de artă... la pereți de cafenea. Au adus zâmbete, au despletit frunți, au 

înșirat speranță. Icoanele lor pe sticlă expuse de Sfintele Sărbători de iarnă au 

strălucit ca bijuterii de gând și sensibilitate, impresionând publicul și aducând 

ecouri frumoase în mass-media. 

Colajele și lucrările lor de origami, grafică și pictură, premiate la 

concursul internațional ”Criosfera” au fost selecționate și răsplătite cu o 

surpriză! Tocmai au fost alese, înrămate, ambalate și ascunse în rucsacul unui 

explorator român care va străbate un drum lung și plin de peripeții. Tablourile 

copiilor noștri ilustrând tema ”Lumea înghețată” au fost alese să decoreze 

stațiile de explorare (unde se întâlnesc temerarii oameni de știință din întreaga 

lume) la Polul Nord. Încă sunt pe drum. Cercetătorii din străinătate implicați în 

proiect au publicat articole interesante despre această expoziție originală a 

copiilor români pe pagina lor oficială de internet, admirându-le micuților 

cunoștințele, ineditul abordării, talentul și expresivitatea. Și ne-au cooptat, ca 

profesori, să întregim echipa lor, International Polar Educators, care acționează 
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la nivel global, încercând să formeze viitori tineri informați, enutuziaști, 

dedicați, nerăbdători să exploreze și să protejeze zonele arctice și antarctice. În 

momentul de față studiem metoda de predare a științei prin intermediul artelor, 

din manualul pe care ei ni l-au trimis, încântați să ne fie alături! 

Creativitatea împrăștie bucurie și revarsă pace. 

Participanții cercurilor de artă au primit, așadar, o mulțime de confirmări 

din afara școlii că ceea ce aprofundează e frumos și e bine. Au obținut o mulțime 

de distincții la concursuri locale și naționale și una din cele mai izbutite 

participări a fost încununată cu diplome la competiția internațională de arte 

vizuale pentru copii și tineret de la Torun, Polonia. 

 Lăsându-i să experimenteze arta, creștem copii fericiți. Pornind de aici, 

vor deveni creativi abordând oricare altă materie. Vor investi pasiune în orice 

vor face și vor fi întăriți de încrederea care crește în ei de mici atunci când le 

permitem să-și fructifice autonomia și ideile. Simțim pace în gândul că așa 

formăm oameni liberi. Și că aceștia vor izbândi. 

Și le mulțumim tuturor celor care ne sprijină, zi de zi. Nu-i numim, că se 

știu; îi îmbrățișăm, în schimb, cu viitorul copiilor. 

 

 

Echipa ”Dintr-un Basm”: 

Maria Cosmina Dragomir 

Petruța Baniță 

Oana Benko 

Elena Constantin 

Alexandru Ispas 

Alexandru Stoica 
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Școala viselor noastre - tehnici moderne  

pentru o educaţie eficientă 

 

Majoritatea tinerilor acumulează foarte multe cunoştinţe, dar construiesc 

foarte puţine idei strălucite. Aceştia au pierdut plăcerea de a învăţa. Şcoala a 

încetat să mai fie o aventură plăcută, aşa cum era odinioară. Vestea tristă este că 

mediile de informare i-au sedus cu stimuli rapizi şi gata preparaţi şi astfel  au 

devenit rapid iubitori de așa-zis fast-food emoţional. Televiziunea transportă 

copiii fără ca ei să mai facă vreun efort, în mijlocul unui stadion, în interiorul 

unei aeronave, în miezul unui război sau în mijlocul unui conflict politic. Acest 

bombardament de stimuli nu este inofensiv. El acţionează asupra 

subconştientului, mărind nevoia de plăceri în viaţa reală, proces asemănător 

administrării drogurilor. Cu timpul, copiii nu mai găsesc plăcere în micii stimuli 

ai rutinei zilnice. Ei au nevoie să facă multe lucruri ca să facă rost de o fărâmă 

de plăcere, ceea ce generează personalităţi fluctuante, instabile şi nemulţumite. 

Avem o industrie complexă de petrecere a timpului liber şi ar trebui să avem cea 

mai fericită generaţie de tineri care a călcat vreodată pe Pământ. Dar am creat o 

generaţie de nemulţumiţi... 

Vestea bună este că există soluţii! Astfel, atât în sala de clasă, cât și acasă 

se poate re-crea un spaţiu de dezvoltare deplină și autentică a copilului. Vă 

prezint, în acest sens, unsprezece tehnici eficiente aplicabile atât în sala de clasă, 

cât şi acasă: 

1. Existenţa muzicii ambientale (muzica clasică, muzica blândă) 

Această tehnică ajută la dezaccelerarea gândirii, calmarea neliniştilor, 

îmbunătăţirea concentrării, dezvoltarea plăcerii de a învăţa , educarea emoţiei. 

Fără emoţie, cunoaşterea este insipidă. Rolul muzicii ambientale este să  

favorizeze educaţia emoţională şi muzicală, să genereze plăcerea de a învăţa, să 
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liniştească gândirea, să îmbunătăţească concentrarea, dar și asimilarea 

informaţiilor. 

În sala de clasă, aceasta calmează profesorii și însufleţeşte elevii. Deşi 

tinerilor le place muzica agitată, deoarece și gândurile sau emoţiile lor sunt într-

o permanentă stare de agitaţie, s-a demonstrat că, după 6 luni de ascultat muzică 

blândă şi linistită, emoţia lor este stabilizată și pregătită. 

2. Așezarea sub forma de U sau în cerc 

Deşi multe săli de clasă nu permit acest lucru, fie din cauza existenţei unui 

mobilier învechit, fie din cauza dimensiunilor clasei, acest tip de organizare 

(măcar... uneori) dezvoltă siguranţa, asigură o educaţie participativă, 

îmbunătăţeşte concentrarea, reduce conversaţiile dintre elevi în timpul orelor și 

diminuează conflictele. 

Faptul că, ajunşi la maturitate, indivizilor le este foarte greu să vorbească 

în public se datorează sistemului şcolar care generează inhibiţie, blochează 

gândirea. Aparent inofensivă, aranjarea mobilierului clasei are un rol extrem de 

important în formarea personalităţii elevilor. 

Pentru adulţii zilelor noastre este greu de suportat oboseala, anxietatea și 

agitaţia copiilor. Ca să nu explodeze de anxietate, copiii deranjează mediul 

înconjurător, poartă conversaţii între ei, îşi provoacă prietenii. S-a demonstrat, 

prin diverse experimente şi statistici ulterioare, că elevii zilelor noastre nu 

rezistă mult timp stând imobili, în bănci, privind ore în şir ceafa colegului. Au 

nevoie de suport, au nevoie de liniştea și căldura conferită de “cercul” (propriu- 

zis) al colegilor. Ei au nevoie să îşi vadă chipurile unii altora. 

3. Ochii - sculptorii emoţiilor 

Sala de clasă nu este o armată inertă de oameni tăcuţi şi nici profesorul nu 

este singurul actor, elevii asigurând rolul spectatorului. Educaţia trebuie să fie 

participativă. 
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Ar fi excelent ca   programele şcolare să poată permite un timp în care 

elevii să poată preda în faţa clasei. Această metodă ar produce dezinhibarea și 

eliminarea fobiilor legate de comunicarea în public, ar dezvolta gândirea critică, 

iar elevul s-ar simţi parte importantă în procesul educativ. 

Elevii timizi vorbesc puţin, însă gândesc mai mult decât ceilalţi. Problema 

este că aceste gânduri deseori îi chinuie, neîndrăznind să fie destăinuite, expuse 

celorlalţi. Aceştia ar trebui să constituie un element de atenţie specială din partea 

dascălilor. 

Un rol foarte important în educaţie îl au ochii: educaţi privind în ochi, 

educaţi cu gesturile: ele spun tot atât sau mai mult uneori decât simplele cuvinte. 

 

Profesor Daniela Damian 

 

Despre școala de astăzi… 

 

 Fiecare lună septembrie aduce aceleași emoții ale părinților și viitorilor 

boboci în misterioasa călătorie spre lumea cunoașterii. Mii de întrebări, temeri și 

provocări în clase dornice de copii zglobii ce își încep construcția personalității. 

Acești micuți de astăzi vor fi viitorul nostru de mâine. Investiția noastră în ei ne 

va aduce un sens al vieții, satisfacția supremă a lucrului bine făcut. 

 Cred că mulți se întreabă adesea ce reprezintă școala de astăzi. Ne 

întrebăm permanent, fie în calitate de părinți, fie în calitate de dascăli. 

Răspunsul este unul simplu. Eforturile noastre trebuie unite către același scop: 

performanța copiilor. 

 Școala de astăzi trebuie să îl învețe pe elev să învețe, să depună toată 

energia disponibilă pentru a utiliza cunoștințele, abilitățile dobândite în viața de 

zi cu zi. Copiii ce mai ieri umpleau sălile de clasă sunt astăzi părinții noilor 

boboci. La școală timpul zboară, dar cu un rost. 
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 În aceleași clase, generație de generație își lasă amprenta trecerii anilor 

prin rezultatele obținute, prin munca depusă pentru propria devenire a adultului 

de mâine. 

 Fiecare generație are dominante specifice. Viața din ce în ce mai agitată a 

societății contemporane influențează și reacțiile copiilor, iar implicit, cadrele 

didactice, în fața unei noi provocări, trebuie să își reanalizeze strategiile 

didactice și să se adapteze la particularitățile de vârstă ale copiilor, precum și la 

sintalitatea grupului de elevi cu care lucrează. 

 Alți copii, alte metode, alte materiale, alte demersuri didactice cotidiene. 

Școala contemporană este într-o permanentă căutare și reînnoire.  

 Strategiile didactice de învățare și evaluare se completează permanent cu 

metode, procedee și tehnici noi, rezultate din experiența școlii românești sau 

europene. Profesorii își centrează strategiile didactice pe elev, fundamentându-și 

demersul printr-o bună cunoaștere psihopedagogică a copiilor, precum și a 

capacităților educaționale ale famiilor. 

 În vederea înnoirii zestrei pedagogice, cadrele didactice participă la 

activități de perfecționare metodică în cadrul comisiilor și catedrelor, a 

cercurilor pedagogice, a proiectelor și parteneriatelor desfășurate în  comunitatea 

locală și națională. 

 Talentele sunt promovate prin activități la nivelul clasei, prin dezvoltarea 

lor în cadrul activităților opționale și împărtășirea rezultatelor valoroase prin 

participări la concursuri și expoziții specifice. 

 Criteriul suprem al reușitei tuturor factorilor implicați în traseul 

educațional al elevilor se concretizează în implementarea noilor provocări 

pedagogice în vederea formării tinerei generații capabile să se integreze cu 

ușurință în ciclul următor de școlaritate sau în viață. 

 

Profesor Livia Arsene 
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Ultima zi de iarnă, 28 februarie, a fost pentru micuțele buburuze de la 

Clasa Pregatitoare B Step by step o zi specială. O zi cu părinți, bunici, frați, cu 

multe activități atractive, cu baloane, cu tort și… multă, multă veselie. De ce? 

Au sărbătorit primele 100 DE ZILE DE ȘCOALĂ. A fost o zi încărcată de 

emoţie şi nerăbdare pentru că le-a adus micilor şcolari multe surprize şi bucurii. 

 

Dis de dimineață, cu emoție în 

glas și în priviri, ne-am adunat la 

școală copii, părinți, bunici pentru a 

sărbători evenimentul mult așteptat. 

Atmosfera din clasă a fost una de 

sărbătoare. Peste tot pe unde priveai 

vedeai numai numărul 100. 

 

După întâlnirea de dimineață, în care am completat  “Agenda zilei“, a 

urmat momentul mult așteptat: “Prezentarea colecțiilor”. S-au perindat prin 

fața noastră: 100 de ștrumfi, 100 de monede, semințe, nasturi, desene, mărgele 

și... câte și mai câte. Imaginația și creativitatea n-au avut limite. 
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Apoi am trecut la treabă: suntem convinși că deja știti cât de frumoase 

sunt activitățile la centre. Așa că am decis să petrecem încă o zi interesantă la 

școală și să ne jucăm învățând. Sau invers: să învățăm jucându-ne! Mă rog… 

cum preferați! 
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Împărțiți în echipe am citit 100 de cuvinte la centrul de Citire, am rezolvat 

100 de exerciții la centrul de Matematică,  am confecționat 100 de narcise, 

florile preferate ale lui Buzu, mascota noastră, la centrul de Artă. Am trecut cu 

bine aceaste probe și, în plus, ne-am distrat de minune. 

Iată ce a ieșit! 

 

 

 

 

 

 

Am lucrat împreună, ne-am jucat împreună, iar, la final… o surpriză 

dulce: un tort aniversar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Nicoleta Pintilie     
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Viaţa de licean 

 

A mai trecut, aproape pe nesimţite, încă un an din viaţa mea de licean la 

Colegiul Naţional “Sfântul Sava”. Un an în care am învăţat lucruri noi şi mi-am 

îmbogăţit cunoștințele. Un an în care am cunoscut oameni deosebiţi şi am 

consolidat prietenii. Un an în care m-am mai maturizat încă puţin. 

Trecerea de la boboc în clasa a noua la elevă de clasa a zecea promitea să 

aducă odată cu ea multe schimbări. Totuşi, aceste schimbări nu sunt atât de 

natură practică, cât ţin de modul în care noi, elevii, percepem viaţa de licean. 

Întrucât acum timpul nu ne mai permite să le facem pe toate, fiecare se îndreaptă 

către domeniul care îl atrage, fără însă a neglija celelalte materii de studiu. De 

asemenea, încercăm să menţinem un echilibru între şcoală şi alte activităţi. 

După încă un an, am ajuns să îi cunosc mai bine pe cei din jurul meu şi 

am fost bucuroasă să aflu că sunt înconjurată de multe persoane deosebite. Fie 

ele cadre didactice sau colegi, am cunoscut persoane care în scurt timp au 

devenit, pentru mine, modele. Încă din primele ore din clasa a noua, o mulţime 

de profesori ne-au avertizat în legătură cu nivelul ridicat şi cu cerinţele dificile 

specifice unui astfel de colegiu. Totuşi, după un timp, mi-am dat seama că aceste 

cuvinte au menirea de a ne motiva, nu de a ne îngrijora. Totodată, am învăţat să 

apreciez anumite cadre didactice pentru exemplele pe care ni le dau prin 

propriile lor persoane.  

Se spune că liceul este perioada în care legăm prietenii capabile să dureze 

o viaţă întreagă şi probabil este adevărat, întrucât preocupările, interesele, 

hobby-urile şi experienţele comune ne apropie. 

Liceul este o experienţă unică în viaţă; este puntea între copilărie şi 

maturitate, iar noi ne bucurăm de beneficiile oferite de amândouă. Este o 

perioadă în care acumulăm cunoștinte de natură academică, însă învăţăm şi lecţii 

de viaţă care contribuie la şlefuirea caracterului nostru. 

Teodora Mihăilescu, Colegiul Național “Sfântul Sava” 
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Gânduri la sfârșit de clasa a VIII-a 

 

Dați-mi voie, vă rog, ca în numele clasei a VIII-a A să vă împărtășesc 

ultimele noastre impresii asupra a tot ceea ce am trăit în acești patru ani de 

școală. Știm că nu ne vom mai întâlni niciodată cu aceste clipe minunate, dar ne 

vom aminti întotdeauna de școala noastră, de colegii noștri și de cadrele 

didactice care ne-au călăuzit drumul. 

Cum să nu ne amintim de toate năzbâtiile noastre, dar este normal 

deoacere ele sunt cele mai memorabile și prin ele ne facem amintiți de profesori 

și de celelalte clase. 

Fiecare elev al clasei a VIII-a A reprezintă câte o petală din bobocul care 

a crescut și a tot crescut din clasa întâi până acum și a devenit cea mai radiantă 

și înmiresmată floare, care a trecut la următoarea etapă a vieții ei: “liceul”. 

Cum să uităm de doamna învățătoare sau de prima ceartă primită de la 

doamna dirigintă? Acum știm că dascălii noștri nu ne-au vrut decât binele; acum 

înțelegem că acești ani au fost frumoși și că acesta este un moment de sfârșit, dar 

și un nou început, căci un alt orizont se deschide în fața noastră. Simțim 

exaltare, dar simțim și teamă. De ce oare? Curios... până mai ieri spuneam că 

abia așteptăm să terminăm clasa a VIII-a... Oare cum va fi de-acum înainte? 

Spre ce meleaguri alergăm grăbiți? Acum nu mai este loc decât de amintiri 

plăcute... 

Domnilor profesori, prea scurte sunt rândurile acestea pentru gândurile pe 

care vrem să vi le împărtășim. Însă vrem din tot sufletul să mulțumim: 

- Dragei noastre învățătoare, doamna Crina Stoicescu, mama noastră de la 

școală vreme de opt ani, timp în care noi, albinuțele – cum ne spunea dânsa – am 

avut plăcerea să o avem și ca profesoară de istorie în clasele VII  – VIII. Cea 

care ne-a deschis calea spre tainele învățăturii, ne-a pus creionul în mână și ne-a 

învățat să scriem și să citim (datorită dumneaei pot scrie astăzi aceste rânduri);  
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- Doamnei Ioana Unteanu, diriginta noastră, care a încercat să ne 

trezească în acești patru ani, să ne învețe toate trucurile pentru a reuși în viață, să 

ne motiveze în a ne depăși condiția și, nu în ultimul rând, ne-a dezăluit tainele 

limbii engleze; 

- Doamnei director Iuliana Matrosenco, zâna matematicii, care ne-a fost 

ca o a doua dirigintă, care ne-a învățat să fim organizați și să ne păstrăm sufletul 

curat și bun. Să îi mulțumim pentru că a reușit un lucru uluitor pentru noi: să ne 

facă pe toți să înțelegem matematica; 

- Doamnei Luci Pintilie, draga noastră profesoară de limba română, care 

ne-a ascultat mereu și care a reușit să înflorească în sufletul fiecărui elev; 

- Doamnei Loredana Ciobotaru, care ne-a învățat să spunem primul 

“bonjour” din viața noastră și care totodată ne-a învățat primul ”salve magister”; 

- Doamnelor profesoare de sport: Liliana Munteanu, care a avut mereu 

răbdare cu fiecare dintre noi și nu ne-a lăsat până nu a reușit fiecare elev să 

treacă toate probele sportive și Paula Burtescu, ce ne-a sprijinit în clasele mici; 

- Domnilor de desen și muzică, Cezar Petrescu și Doru Oncescu, care ne-

au învățat artele ce ne dezvoltă creativitatea;  

- Doamnei profesoare Gabriela Moise, care, în acest ultim an, s-a implicat 

în proiectele noastre, ne-a făcut orele de geografie ușoare și alături de care am 

învățat geografia României într-un mod foarte eficient. Totodată, trebuie să-i 

mulțumim și doamnei Nicoleta Beliciu, care timp de trei ani ne-a fost mereu 

alături și ne-a ținut partea întotdeauna, a organizat cele mai frumoase excursii și, 

nu în ultimul rând, ne-a ajutat să cunoaștem lumea înconjurătoare. 

- Doamnei profesoare Maria Bunea, care ne-a făcut fiecare zi de joi mai 

ușoară, motivându-ne cu energia ei pozitivă; 

- Doamnei Adriana Cireș, cu ajutorul căreia vom fi cetățeni buni și corecți 

în viață; 

- Doamnei profesoare de biologie Stancu Mihaela, care ne-a învățat cele 

mai importante lucruri din această materie, într-un mod plăcut; 
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- Domnului profesor de fizică Grigorescu Marius, care ne-a dorit 

întotdeauna numai binele; 

- Domnului profesor de religie Stanciu Ovidiu, care ne-a învățat să fim 

buni creștini și să-L iubim pe Dumnezeu. 

Vă mulțumim din inimă că ne-ați călăuzit pașii în toți acești ani și sperăm 

că vom fi în continuare un motiv de mândrie pentru dumneavoastră! 

 

Nicolae Alexandra, a VIII-a A 
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Femeia – exclusă din societate (eseu) 

 

 ,,Exclusă din viața publică, femeia vremii își desfășura existența în 

limitele spațiului domestic. Considerată drept o ființă mai puțin înzestrată fizic și 

intelectual, având în vedere ‹‹neputința și slăbiciunea firii›› și faptul că este 

‹‹mai proastă și mai lesne spre cădere decât bărbatul››, femeia era supusă 

autorității bărbaților din familie, reprezentați în diferite stadii de-a lungul vieții 

de tată, frate și soț. Pentru o femeie era imposibil să tindă către un scop propriu 

sau să aibă aspirații personale. Acestea erau drepturi de care se bucurau în 

exclusivitate numai bărbații. Din tinerețe fetele erau ținute în casa părintească, 

dorindu-se păstrarea lor neprihănite și virtuoase, prin apărarea bunelor moravuri 

împotriva păcatelor. Când o fată depășea pragul admis al intimității într-o relație 

înainte de căsătorie, onoarea acesteia era definitiv compromisă, stigmatul 

păcatului lipsind-o aproape de posibilitatea întemeierii unei familii.” (Ana Iacob, 

,,Femeia putea fi bătută de bărbat cu blândeațe, cu vrăjmășie, cu toiagul”, 

Revista Historia, nr. 105, pag. 47)  

Consider că femeia în Evul-Mediu românesc era discriminată și 

marginalizată deoarece toţi oamenii trebuie să fie egali în drepturi. Statutul 

social care li s-a impus femeilor a fost decis de bărbaţi, ei considerându-se mai 

înzestraţi fizic şi mental. 

În primul rând, dacă femeilor nu li s-ar fi pus această etichetă, aparent 

“stupidă”, sigur am fi avut parte de descoperiri măreţe şi din  partea femeilor, nu 

numai a bărbaţilor. Ar fi existat poate și o Marciana Polo și nu doar un Marco 

Polo.  

Studii recente au arătat că femeile din ultimii zeci de ani au avut un puseu 

de inteligenţă. Consider rezultatul favorabil şi mă gândesc că, deoarece în 

ultimii ani femeia a devenit egală cu bărbatul (în drepturi), de ce să nu fie și în 

inteligență? 
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Consider că femeile ,,au evoluat” de la acea perioadă, deoarece astăzi se 

respectă drepturile și demnitatea femeii în majoritatea statelor lumii. Nu mi se 

pare corect că femeile erau nevoite să se supună bărbaţilor, fiind considerate 

„proaste”. Dacă femeia ar fi fost egală cu bărbatul, ar fi putut avea aspiraţii şi 

scopuri personale. Aşa, de ce credeau bărbaţii că femeile sunt incapabile? 

Bărbaţii, impunând femeilor statutul social, probabil credeau că femeia este 

bună doar pentru a trage foloasele de pe urma ei? Adică dacă ar fi stat să se 

gândească, tratamentul impus femeilor din acea vreme se aplica şi pe mamele 

sau surorile acestora, nu? De ce fetele nu aveau drepturi? De ce se considera că 

fetele trebuie „încuiate” până înaintea căsătoriei? Pentru bărbaţi nu exista aşa 

ceva şi chiar dacă bărbaţii erau de vină pentru prihănirea femeilor, tot ele erau 

cele care trebuiau să suporte consecinţele. 

În concluzie, consider că societatea a evoluat foarte mult, deoarece astăzi 

ne bucurăm de egalitatea între femei şi bărbaţi, iar dacă pentru femeia medievală 

respectarea demnității ei era un ideal de neatins, astăzi este o realitate de 

necontestat. 

Fișcuci Elena, a VII-a A 

Prof. coord. Adriana Cireș 
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112 – Prietenul nostru 

 

Astăzi, 7 aprilie 

2014, clasa a VI-a A a 

Școlii Gimnaziale nr. 193 a 

mers în vizită la Poliția 

Capitalei – Dispeceratul 

112. Mai jos vă prezentăm 

câteva dintre impresiile 

eleviilor cu privire la 

această activitate. 

 

"Mi-a plăcut faptul că am fost primiți cu căldură de către polițiști și ni s-au 

explicat foarte multe lucruri, chiar dacă dânșii aveau treabă" – Răzvan David 

"A fost o vizită frumoasă alături de doamna dirigintă și de prietenii mei" –

Gheorghescu Teodora 

"Ne-am dat seama de munca dificilă a polițiștilor pentru a ne proteja" –

Trandafirescu Maria 

"Polițiștii ne-au arătat harta Bucureștiului și cum fac localizarea persoanelor cu 

urgențe" – Marcu Darius  

"Polițiștii ne-au explicat cât de importantă este o secundă pentru viața noastră" –

Huțanu Diana 

"A fost o zi minunată, deoarece polițiștii ne-au acordat atenție ca unor oameni 

mari" – Rostamizadeh Darius 

"Polițiștii ne-au amintit că o farsă poate costa viața unui om" – Munteanu 

Miriam 

Profesor diriginte Gabriela Moise 
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Ziua eco – Natura prinde viață 

 

Ziua de 8 aprilie 2014 din săptămâna "Școala Altfel" a fost rezervată, 

pentru toată școala noastră, NATURII. Așadar, cu mic, cu mare, începând de la 

clasa 0 la clasa a VIII-a, am elogiat-o azi pe "Mama Natură". 

Programul zilei a fost împărțit în trei activități de bază, fiecare clasă 

onorând toate activitățile. Prima etapă a fost cea în care elevii școlii noastre, în 

colaborare cu ONG Pachamama România, au purtat discuții, au vizionat 

documentare și au realizat dezbateri pe tema "Reciclarea deșeurilor". 

Reprezentanții de la ONG au răspuns cu mult drag și cu multă răbdare șirurilor 

de întrebări adresate de elevii noștri. În cea de-a doua etapă, fiecare clasă a 

realizat obiecte din materiale reciclabile, au realizat lucrări pictate pe tema 

"Natura", au modelat și s-au întrecut în a crea obiecte valoroase, tot pentru a o 

cinsti pe "Mama Natura". Ultima etapă a acestei zile a fost plantarea de flori, 

arbori și arbuști în curtea școlii. A fost etapa în care elevii mici au fost ajutați de 

cei mari, etapa în care s-au legat prietenii, s-a povestit despre curtea bunicilor 

plină de pomi fructiferi, în care fiecare panseluță plantată avea o poveste. În 

această activitate, zâmbetul a fost cel care a tronat. Entuziasmul elevilor  de a 

contribui la înfrumusețarea curții școlii, mândria de a planta o floricică, gândul 

la cireșele dulci pe care le vor mânca din pomul plantat de ei, bucuria din ochii 

celor mici, atunci când le prezentau părinților floarea plantată, ei bine, toate 

astea ne-au făcut pe noi, cadrele didactice care ne-am implicat în acest proiect 

educațional, să fim mândre și dornice să mai organizăm astfel de proiecte. 

A meritat efortul! Priviți! 

 

Prof. Gabriela Moise 
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 Până și animăluțele ne-au fost alături în această zi frumoasă în care, cu 

mic, cu mare, am elogiat-o pe Mama Natură. Cât despre ingeniozitatea copiilor, 

n-avem cuvinte să-i lăudăm suficient pentru efortul depus.... 
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Un interviu special – PachaMama   

Pentru că i-am prins câteva minute pe holul școlii, 

după finalizarea acțiunii Eco – Natura, ne-am gândit să 

aflăm mai multe despre  ei: 

1. Cu ce se ocupă acest ONG? 

Cu programe pentru mediul înconjurător, pentru Mama Terra. 

2. Credeţi că puteţi schimba mentalitatea oamenilor în legatură cu natura? 

Da, cu siguranţă! Picătură cu picătură, începe să meargă. Nu se poate shimba 

totul într-o zi, dar începem cu pași mici... 

3. Ce anme v-a determinat să înfiinţaţi acest ONG? 

Lucrez cu Pacha Mama de mult timp în S.U.A. şi cred că va avea un real succes 

şi în Romania. Am stat 11 ani în S.U.A. şi m-am întors în 2007 cu acest proiect.  

4. Ce aţi reuşit să schimbaţi până acum cu acest ONG? 

Am fost în multe şcoli, licee, universităţi pentru a le schimba stilul de viaţă, 

deoarece multă lume conştientizează impactul pe care îl avem cu toții asupra 

mediului înconjurător. Încercăm să îi învățăm pe oameni să folosească și să 

consume mai puţin, să protejeze mai mult, să le pese mai mult. 

5. Ce activităţi aţi desfășurat până acum sau urmează să desfășurați? 

Am organizat multe simpozioane (spre exemplu, Ziua Păcii). Vom organiza 

Ziua Pământului și un maraton la Roşia Montană despre drepturile naturii. 

6. Ce părere aveţi despre faptul că Ecuador este prima ţară care a acordat 

drepturi constituţionale naturii? 

Mi se pare un început pentru extinderea la nivel mondial. Ne dorim să 

parcurgem anumiţi paşi pentru introducerea unei legi în Constituţia U.E., care 

prevede drepturile naturii, precum şi cele ale omului. Sperăm să reușim! 

 

Mulțumim pentru interviul acordat și vă așteptăm cu drag și la alte activități pe 

care le vom desfășura în școală! 

Fortin Raluca, a VIII-a B 
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Primul pas spre liceu 

 În această perioada de o săptămână, s-au desfăşurat altfel de activităţi, de 

unde şi numele de “Şcoala Altfel”.  

 Aceste activităţi au fost gândite astfel încât să fie distractive, dar în acelaşi 

timp şi educative, pentru a combina utilul cu plăcutul. Pe parcursul acestei 

perioade, am vizionat multe documentare pe diferite teme, cum ar fi: 

documentare despre păsări migratoare, despre ţări străine, despre persoane care 

au rămas în istorie. De asemenea, am vizionat și filme, care au fost foarte 

interesante şi ne-au stârnit interesul.  

 Una dintre cele mai plăcute și aşteptate zile a fost marţi. Această zi le-a 

întrecut pe toate, deoarece toţi elevii şcolii s-au întâlnit cu natura. Aceştia au fost 

scoşi în curtea şcolii pentru a săpa pământul  şi pentru a planta flori și arbuşti. 

Cei mici au fost cei mai veseli şi s-au distrat de minune, făcând pentru prima 

dată acest lucru.  

 Pe lângă ziua de marţi, care a fost încântătoare mai ales pentru clasele 0 – 

IV, pentru clasele a VIII-a, vinerea a fost foarte interesantă. Elevii au vizitat 

Colegiul Naţional “Grigore Moisil”, unde li s-au prezentat clasele, laboratoarele, 

dar şi profilele pe care le are liceul. Aceştia au fost foarte încântaţi, fiindcă au 

făcut primii paşi spre liceu.  

 Ajunşi la sfârşitul săptămânii altfel, suntem cu toţii fericiţi că vacanţa a 

sosit. Chiar dacă aceste activităţi au fost distractive, interactive și ne-au 

înveselit, cu toţii ne bucurăm că vom avea o săptămână de odihnă!  

Toader Ana, a VIII-a B 

Mihu Florentina, a VIII-a B  
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Zece  locuri unice în lume 

 

 

1. Această formaţiune rară de nori 

tubulari apare cu regularitate într-un 

singur loc  de pe Pământ: Golful 

Carpentaria din Nordul Australiei. 

 

 

 

2. Aceste formaţiuni ascuţite de zăpadă par 

extrem de ameninţătoare, dând impresia unui 

peisaj deloc prietenos. Formaţiunile poartă 

numele de „penitentes” şi pot fi văzute doar în 

Anzii de Chilieni şi din Argentina, la altitudini 

mai mari de 4000 de metri. 

 

 

3. Pentru a vedea un lac care te poate ucide, fără ca măcar să intri în apă, 

vizitează Africa. În Camerun şi la graniţa dintre Rwanda şi Congo există trei 

lacuri cu potenţial mortal: Nyos, 

Monoun şi Kivu, toate trei lacuri 

vulcanice. Magma de sub scoarţă 

degajă dioxid de carbon în lacuri, 

rezultând pe fundul acestora un 

strat gros ce conţine dioxid de 

carbon în cantităţi mari. 
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4. Bhutanul, care este un spaţiu 

împrejmuit de ţărmuri înalte, devine 

un loc tot mai ameninţat de tsunami. 

Din cauza schimbărilor climatice, 

gheţarii din Himalaya se topesc, 

crescând riscul ruperii unor baraje 

de gheaţă care ar avea consecinţe 

catastrofale asupra satelor din zonă. 

 

 

5. În Playa Racetrack din Death 

Valley, nu caii sau maşinile se 

plimbă prin zonă, ci aceste 

stânci masive şi grele, care lasă 

urme evidente ale deplasării 

lor. 

 

 

 

6. Imaginaţi-vă o lume subterană în 

care cristale strălucitoare stăpânesc 

peşteri misteriose, ca nişte giganţi. 

Peştera de Cristale din Mexic, îngropată 

sub deşertul Chihuahua, chiar asta e. 

Aici s-au descoperit cristale enorme de 

selenit, unele având o lungime mai 

mare de 10 metri. 
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7. Foarte rar se arată cer senin la gura de 

vărsare a râului Catatumbo din Venezuela. 

Aici e furtună o dată la două nopţi – şi asta 

deoarece este punctul în care vânturile 

calde şi umede se întâlnesc cu crestele 

Anzilor, explodând în furtuni electrizante. 

Fulgerul este atât de prezent, încât se spune că navigatorii nu au nevoie de 

repere în călătoriile lor. 

 

8. Singurele locuri de 

pe Pământ unde 

poate fi întâlnită 

această formaţiune 

stranie, sunt coastele 

de nord-est ale 

Braziliei şi Parcul 

Naţional Marin Abrolho. 

 

9. În adâncurile oceanului, 

atunci când plăcile 

tectonice se despart, se 

formează masivi 

subacvatici giganţi. Pentru 

a vedea cu propriii ochi o 

creastă muntoasă care se 

formeză în mod normal 

numai în mijlocul 

oceanului, mergeţi în 

Islanda, singurul loc în care aceste forme de relief apar la suprafaţa pământului. 



33 
 

 

10. Pentru a vă face o idee despre cum arăta Pământul acum multă vreme, 

mergeţi în Golful Shark din Australia, unul dintre foarte puţinele locuri de pe 

planetă unde se pot vedea stromatolite vii. Aceste structuri sunt formaţiuni 

şlefuite de sedimente, construite de mii de ani de cianobacterii şi alge verzi-

albastre. Stromatolitele din Golful Shark au câteva mii de ani şi sunt aproape 

identice cu formele de viaţă care mişunau pe Pământ acum 3,5 miliarde de ani, 

când oxigenul reprezenta doar 1% din atmosferă. Deşi aceste forme de viaţă se 

găsesc în întreaga lume, stromatolitele din Golful Shark ating punctul lor maxim 

de complexitate şi abundenţă. 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Superstiții 

 

Despre animale: 

BUBURUZA  

Buburuzele sunt considerate aducătoare de noroc dacă ți se aşează în palmă. 

Aduce noroc să găsești o buburuză. Aduce ghinion să omori o buburuză. 

PISICA ALBĂ  

Aduce noroc să vezi o pisică albă când te duci la școală, dar aduce ghinion să 

vezi o pisică albă noaptea. 

BUFNIȚA  

Este semn rău dacă vezi o bufniță ziua. 

CÂINELE   

Dacă un câine urlă la o ușă, e semn de moarte.  

PĂIANJENUL  

Dacă ai norocul să îți cadă o pânză de păianjen pe față sau pe haine, atunci vei 

primi bani.  

    

Alte superstiții: 

 

 Nu trece pe sub o scară sau vei avea ghinion;  

 Dacă spargi o oglindă: 7 ani de ghinion;  

 Poartă ghinion o pisică neagră ce ți-a tăiat calea;  

 Dacă vezi o stea căzătoare, aceasta îți va aduce noroc;  

 Numărul 13 poartă ghinion;  

 Dacă plouă în ziua nunții vei fi spălat cu noroc;  

 Dacă te mănâncă palmă dreaptă, dai bani. Dacă te mănâcă palmă stângă 

înseamnă că primești bani;  

 Dacă verși sare sau piper pe masă vei avea parte de ceartă.   

                                            Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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 1. Bărbaţii pot citi mai bine un text pe fond mic decât femeile, dar acestea pot 

auzi mai bine decât ei?  

 2. Liliecii se întorc întotdeuna spre stânga atunci când ies dintr-o peșteră?  

 3. Coca Cola avea culoarea verde când a fost produsă prima dată?  

 4. Astronauții nu au voie să mănânce fasole înainte de o cursă în spațiu, 

deoarece aerul ce se poate forma în costumul spațial poate fi fatal?  

5. Prima bombă căzută în Al Doilea Război Mondial a omorât singurul elefant 

dintr-o grădină zoologică din Germania? 

6. Măcăitul unei rațe nu are ecou? Nimeni nu știe de ce... 

7. Mestecatul unei gume în timp ce cureți ceapă te va opri din lăcrimat?  

8. Un gram de aur poate să fie întins pe o sârmă de 3,5 kilometri? 

9. 95% dintre oameni îşi pun prima dată șoseta stângă și apoi pe cea dreaptă? 

10. În parcurile de distracții, după�accidentele fatale, cresc vânzările de bilete 

de câteva ori?  

11. Pe suprafața pielii unui om există mai multe organisme decât sunt oameni în 

lume?  

12. Valoarea totalăƒ a tuturor trenurilor din lume se ridică la 5 cvadrilioane de 

dolari?  

   

 

 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Mărțișorul – 1 Martie 

 

Se spune că, odată, Soarele a coborât pe Pământ, într-un sat, la horă, luând 

chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit, închizându-l într-o temniţă. 

Lumea s-a întristat, păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii 

nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu. Dar, într-o zi, un 

tânăr voinic s-a hotărât să salveze Soarele. Atunci, mai mulţi pământeni au 

hotărât să-l conducă pe tânăr şi, astfel, i-au dat din puterile lor ca să-l ajute să-l 

învingă pe zmeu. Drumul tânărului a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. 

Zile întregi s-au înfruntat voinicul şi zmeul, până când zmeul a fost doborât. 

Slăbit de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele. Acesta se ridică pe cer, 

înveselind şi bucurând lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar 

viteazul n-a ajuns să vadă primăvara. Sângele din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe 

când acesta se stingea, răsăreau pe pământ flori albe: ghioceii – vestitorii 

primăverii. De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul roşu. Ei le 

oferă fetelor pe care le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste 

pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul 

simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii. 

Iniţial, mărţişorul era o monedă din aur sau din argint, la care se ataşa o 

sfoară făcută din două fire răsucite (unul roşu şi unul alb). Mai mult, există 

credinţa conform căreia această amuletă aduce noroc şi fericire. Fetele îl purtau 

timp de douăsprezece zile la gât, după care-l prindeau în păr şi-l ţineau astfel 

până ce înflorea primul pom (de obicei, până la sfârşitul lunii martie). După 

aceea, cu şnurul legau o creangă a pomului, iar cu banul respectiv îşi cumpărau 

caş, pentru ca tot anul să le fie faţa frumoasă şi albă. În zilele noastre, de 1 

Martie, femeile primesc mărţişoare, legate cu un şnur alb-roşu, ca simboluri 

aducătoare de noroc şi bunăstare. Roşul este considerat culoarea primăverii, iar 

albul culoarea iernii. 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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 Uneori e alb, pufos,                                                                 

Alteori gri, încărcat, 

Cu picuri ce-i lasă-n jos, 

Apoi rostim: ”A plouat!” 

(Norul) 

Rotundă, prin mii de stele, 

O marchiză printre ele, 

Se plimbă, n-are picioare, 

Până-n răsărit de soare! 

(Noaptea) 

Tot se vaită de cu zor 

Prin zmeuriș: mor! mor! mor! 

(Ursul) 

 

Şapte fraţi,  

De brâu legaţi... 

(Zilele săptămânii) 

E trimis de Dumnezeu, 

E ocrotitorul tău, 

Totdeauna ţi-e aproape  

Şi în zi şi-n miez de noapte; 

Te va însoţi mereu  

Şi la bine, și la greu! 

(Îngeraşul) 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 



38 
 

 

Soția pleacă în interes de serviciu. 

Soțul îl scoală pe copilaș de dimineață, îi pune masa, apoi îl ia de mână să îl 

ducă la grădiniță. 

La grădiniță educatoarea îi spune că acest copil îi este necunoscut. Îl duce la o a 

doua grădiniță și la a treia. Când ies de la a patra grădiniță, copilul îi spune: 

- Tăticule, încă o grădiniță și eu astăzi chiar că întârzii la școală... 

 

Profesoara: O să vă dau lucrare neanunțată. 

Elevul: Când? 

  

- Doamna învăţătoare, să ştiţi că fiul meu nu poate veni azi la şcoală! se auzi o 

voce de copil. 

- Dar cu cine vorbesc? 

- Cu tatăl meu. 

 

Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea “Ce aş face dacă aş fi patron?”. Unul 

singur stă cu mîinile la piept şi meditează. 

- Marinescule, tu nu scrii? 

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

 

 - Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba română către elevul 

Ionescu; atunci când fac cu degetul așa, înseamnă că vii la tablă. 

- Nici eu nu vorbesc mult, domnule profesor; eu când dau din cap înseamnă că 

nu vin. 

Bulgaru Andreea, a VIII-a A 
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Joacă-te cu noi! 

 

1. Găşeşte diferenţele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scrie toate cuvintele pe care le găseşti în spaţiul următor 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………  . 
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Jocurile copilăriei 

 

Cu siguranţă copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om. 

Cine nu îşi aduce aminte de jocurile care ne făceau fericiţi de fiecare dată când 

ieșeam afară? 

Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim nici 

când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din 

copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... 

Dar, dacă eşti matur nu înseamnă că nu te poţi simţi ca un copil. Fiecare 

dintre noi, odată cu trecerea anilor, trebuie să îşi păstreze acel suflet curat de 

copil. Poate că nu toţi adulţii arată acest lucru, dar cu siguranţă undeva mai 

există acel spirit minunat al copilăriei. 

Copiii din ziua de azi nu mai au copilărie, din păcate. Toţi stau prinşi în 

faţa calculatorului, pierzând pe zi ce trece copilăria care ne făcea fericiţi pe toţi. 

 

Iată câteva dintre jocurile copilăriei pe care le-am cam uitat: 

 

 1,2,3 la perete, stai – este jocul în care unul dintre copiii se punea la un 

perete sau copac, număra până la 3, iar restul trebuiau să ajungă la copac 

până acesta termina numărătoarea; 

 fotbal cu pioneze – era cel mai iubit joc de către băieţi, atunci când se 

strângeau la unul dintre ei acasă şi se jucau împreună; 

 o popică măzărică trom pom pică – era jocul în care se alegea un 

începător, iar copiii se punea în cerc și cântau un cântec; 

 Ţ.O.M.A.P.A.N. – era acel joc în care pe o foaie se puneau oraşe, ţări, 

munți etc. și cine avea punctajul cel mai mare câştiga; 

 Călcatea – era jocul în care copiii se puneau în cerc şi trebuiau să se 

ferească pentru ca ceilalţi să nu îi calce; 

 rege, prinţ, cavaler, slugă – jocul preferat al bunicilor; 
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 telefonul fără fir – era acel joc în care unul dintre prieteni îi spunea un 

cuvânt celuilalt, iar acesta îi spunea următorului și tot așa, fiecare spunând 

ce a înțeles; 

 friptea – jocul în care copiii trebuiau să aibă grijă să nu primească palme 

pe palmele lor; 

 şotron – jocul în care şotronul se desena cu cretă, iar copiii săreau în el şi 

primeau un puntaj; 

 remi – era jocul de inteligenţă al copilăriei, acesta având mai multe 

variante de a se juca; 

 comoara lui Piticot – este jocul în care trebuia să arunci cu zarul, iar 

primul care ajungea la comoară câştiga; 

 raţele şi vânătorii – jocul în care se alegea un vânător şi împuşca raţele cu 

o minge; 

 nu te supăra frate – este un joc al copilăriei în care trebuia să arunci cu 

zarul și să muți pionii, iar cine ajungea primul la sfârşit câştiga; 

 baba oarba – este jocul în care un copil îşi punea un batic la ochi și trebuia 

să ghicească pe care dintre prietenii săi l-a prins; 

Și lista poate continua cu multe altele…! 

 

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

 

 Dacă o peşteră glaciară nu se află la o adâncime foarte mare faţă de 

suprafaţă, razele soarelui pot pătrunde înăuntru şi umple peştera cu o 

culoare vibrantă de albastru. 

 Puţine animale pot merge pe apă. Printre ele se numără şi o reptilă numită 

baziliscul verde. Însă poate merge pe apă numai pe distanţe scurte şi la 

viteză mare, atunci când vrea să se protejeze de inamici. 

 Deşertul Sahara, din nordul Africii, este cel mai mare deşert din lume. 

Este mai mare decât Australia, aproape la fel de mare cât SUA şi de peste 

30 de ori mai mare ca România. 

 Dacă ai pune globulele roşii din sânge unele peste altele, ai crea un turn 

înalt de 50.000km. Jumătate din aceste celule se schimbă în fiecare 

săptămână, iar 15 milioane de globule roşii mor în fiecare secundă. 

 ”Fumătorii negri” sunt izvoare termale situate pe fundul oceanului care 

elimină nori negri de apă fierbinte. În apropierea lor trăiesc viermi lungi 

cât o maşină. 

 Planetele nu sunt atât de mari şi de fierbinţi precum stelele şi nu emit 

lumină proprie. Ele au fost formate din acelaşi nor de gaz şi praf din care 

a fost format Soarele. 

 Cooksonia a fost prima plantă cunoscută de pe Pământ şi era foarte mică –

cât degetul tău mic. Avea tulpină, dar nu avea flori sau frunze şi nici 

măcar rădăcină. 

 Peşterile sunt foarte importante pentru a face unele din cele mai delicioase 

brânze franţuzeşti. Culoarele peşterilor oferă climatul ideal pentru a păstra 

brânza şi a crea mucegaiul de pe ea. 

 Părul uman este practic indestructibil. În afară de foc, nu poate fi distrus 

de nimic, nici măcar de îngheţ, apă, acizi sau substanţe corozive.                                                                                  

Andreea Bulgaru, a VIII-a A 
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Super-idei pentru super-oameni! 

 

Iată ce pot face două mâini dibace...!  
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În urma investigațiilor noastre, am descoperit că cei mai populari în școală 

sunt elevii clasei a VIII-a A. De ce?! Haideți să vedem rezultatele, ca să vă 

convingeți. Apropo, din motive lesne de înțeles, nu am reușit să-i pozăm pe toți, 

căci nu sunt cu toții dornici să devină vedete  :D  

 

 

 

1. Anton Alexandru, clasa a VIII-a A 

2. Amzăr Mihai, clasa a VIII-a A 

3. Zaluţchi Radu, clasa a VIII-a A 

 

 

 

                Mihai           Radu 
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1. Cîrciumaru Cristiana, clasa a VIII-a A 

2. Fortin Raluca, clasa a VIII-a B 

3. Hereşteanu Maria, clasa a VIII-a A 

 

 

 

 

 

 

 

              Cristiana            Raluca 

 

 

 

 

 

Cât despre preferințele pentru profesorii școlii, am aflat că cei mai 

mulți elevi îi preferă pe următorii (pe câțiva am reușit să-i și pozăm!): 
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1. STANCIU OVIDIU, profesor de religie 

2. PINTILIE LUCI, profesor de limba română 

3. ENARU RODICA, profesor de matematică 

4. ONCESCU DORU, profesor de muzică 

5. HANCER AIDA, profesor limba română 

 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 

 

 

Luci Pintilie 

 

 

 

 

Doru Oncescu 

 

 

 

 

 

   Aida Hancer 
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1. Indila – Derniere Danse 

2. Pharrell Williams – Happy 

3. Avicii – Hey Brother 

4. Dj Sava ft. Raluka – Aroma 

5. Faydee – Can’t Let Go 

6. Katy Perry – Dark Horse 

7. 3 Sud Est – Emoţii 

8. Smiley – Acasă 

9. Anda Adam – Dacă ar fi 

10. ADDA – Îţi Arăt Că Pot 

11. J Balvin – Yo Te Lo Dije 

12. Speak ft.Raluka & DOC – Lasă-mă-mi place 

13. Avicii – Wake Me Up 

14. Grasu XXL ft. Ami – Deja Vu 

15. Lorde – Royals 

16. Shakira ft. Rihanna – Can’t Remember  to Forget You 

17. Fly Project –Toca Toca 

18. Maître Gims – Bella 

19. Antonia ft. Puya – Hurricane 

20. Vunk ft. Andra – Numai la doi 

PS: Cea mai iubită melodie a anului 2013 a fost Tranquilla, cântată de J Balvin! 

Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Reţeta fericirii 

Pentru această minunată rețetă pe care fiecare om și-o dorește (fie c-o 

recunoaște sau nu!), aveți nevoie de următoarele ingrediente: 

 un litru de apă fiartă 

 0,01 mg de ”întâmplare” 

 10 mg de “personalitate” 

 o linguriță de “eternitate” 

 câteva boabe de “vise” 

 3 picături din “poţiunea dragostei” 

 2 mg de “prietenie” 

Se amestecă totul cu o lingură vopsită în culoarea  “ajutorului”, iar la final 

se pune o oră și jumătate la cuptorul “amicilor și al duşmanilor”. După ce lăsați 

să se răcească, beți până la fund compoziția și astfel veți fi veșnic fericiți...! 

Roşu Armand, a V-a A 

Invitație la... mare 

Eu vă invit nu în Lună, ci într-o călătorie mai bună: hai la mare! Faceţi 

bagaje, fără derapaje: slip, ochelari de soare, labe de înot. Asta-i tot! Dulci, 

rapide îmbrăţăşări şi pupici pentru părinţi, bunici şi pisici, înlăcrimaţi şi... iată-ne 

îmbarcaţi în trenul-balaur ce pufăie înfiorător ca un mare prădător. Şi, cât am 

juca 10 macao, 5 scrabble şi câte şeptici vrem, iată-ne şopârle albinoase 

disperate după soare şi mare. Ne perpelim cu măsură în marea de aur solar 

fiindcă... Eeei! Și ce dacă întârziem un pic? O împachetare mătăsoasă cu iaurt şi 

uităm cât ne-a durut! Ne punem ochelarii, nu, nu de soare, ci de scufundare: 

mergem să vedem tăcute, multicolore vieţuitoare şi nava-epavă-sclavă a mării-

regine! Castele de nisip, oricât de înalte, ca visele noastre, putem face, dar 

numai aici, pe întinsele plaje... Nu-i aşa că-i bine la mare? Ce mai întrebare!!! 

Georgescu Cristian, a VII-a A 
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O dimineață în munți 

          

În sfârșit a sosit mult așteptata vacanță de vară. Ca în fiecare an, am mers 

împreună cu părinții în împărăția munților, la bunici. Când am ajuns, căsuța de 

la poalele munților parcă ne zâmbea, râul nu mai era asa învolburat, iar vântul se 

mai domolise.  

Dimineața era măreață. Roua avea înfățișarea unor mărgăritare care 

așteptau cu nerăbdare o rază de soare pentru a se transforma în diamante 

strălucitoare. La răsărit se ivea geana de aur a unui soare tânăr, care, într-o clipă, 

șterse într-o nemăsurată depărtare umbra de pe fruntea munților neguroși. 

     La poalele munților, un pârâu limpede strălucea în lumina soarelui. Nu se 

auzea nimic, niciun sunet, niciun muget al cerbului nu deranja somnul adânc al 

pădurii. Priveliștea era atât de frumoasă, de parcă mâini măiastre și-ar fi luat 

paleta de culori și ar fi pictat-o. 

În față, orizontul era închis de cele din urmă ramuri ale râpoșilor munți 

care se întindeau ca o fâșie de fum plumburiu pe zarea cerului. Era atât de 

răpitoare priveliștea, încât ai fi zis că natura îți pune o salbă de mărgăritare pe o 

tavă de smarald sub ochi. O linie de umbră ondulată grațios, se întinse până 

dincolo de marginea vederii pe aceste hotare. 

Atrași de minunatul tablou, am uitat de trecerea timpului și am observat 

că regele luminii, acea uriașă minge de foc, își făcea loc printre crengile 

copacilor, lăsând pădurea parcă obosită, gata de culcare. 

Lumina părea trasă de o mână tainică, colosală. Această priveliște se 

poate vedea doar în nopțile senine de vară, când regina nopții urcă pe tron, 

înconjurată de miile ei de slujitori, stelele. 

 

Amzăr Mihai, a VIII-a A 
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O dorință fermecată 

 

Era o dimineață de vară însorită, iar împrejur domnea o tăcere adormită. 

Natura era un loc neclintit, abia se mișca, încă amorțit. Dintr-odată m-am trezit 

uimită de locul în care mă aflam: o pajiște nesfârșită. Era foarte verde, precum 

un smarald, dar incredibil de pustie. Doar soarele strălucea ca o flacără rubinie. 

M-am ridicat puțin cam speriată, dar extrem de încântată de locul acela minunat. 

Era atât de simplu, dar părea ca un regat. M-am plimbat puțin pe-acolo, dar totul 

arăta la fel. Când, deodată, ce să văd? O rază de lumină a căzut din cer. Era o 

lumină orbitoare. Am alergat grăbită spre ea, curioasă, mai îndeaproape să 

privesc, neștiind ce-am să găsesc. Iar când am ajuns, am simțit o prezență vie, 

dar tot ce-am zărit a fost o floare aurie. Cu un glas delicat, ea mi-a șoptit: ”Ești 

prima care a venit aici, așa că am o dorință de îndeplinit”. Surprinsă, am spus în 

grabă: ”Îmi doresc doar să știu unde mă aflu!”. Apoi m-am uitat în sus, spre 

oceanul albastru. Dintr-odată acea lume s-a transformat în beznă. Și după, am 

realizat cu un sentiment cam trist, că tot ce s-a întâmplat a fost un simplu vis... 

 

Tudor Alexandra, a VII-a B 

 

A venit primăvara! 

 

Toată natura revine la viață. Totu-i frumos de dimineață. Pomii 

înmuguresc, florile înfloresc, iarba-i mai verde ca de obicei, iar eu mă simt în 

mijlocul ei mai fericită și împlinită. Că sunt născută în primăvară, iar păsările 

mă-nconjoară și îmi cântă foarte frumos. E ca un vis, dar e adevărat. Tot ce am 

scris s-a întâmplat. Aș vrea așa să fie mereu... E primăvară și în sufletul meu! 

 

Enescu Roxana, a VII-a A  
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O furtună pe mare 

 

Era o zi liniştită.  

Vântul adia uşor, creând mici valuri pe marea albastră. Razele soarelui 

asemenea unor limbi de foc străpung parcă orizontul. Nisipul moale și fierbinte 

încălzea tălpile. Mii de turişti urmăreau spectacolul de pe cerul senin. Pescăruşii 

treceau în stol, iar sonorul atmosferic era încărcat de zgomotele puternice ale 

zburătoarelor. Nu este nimic mai simplu și mai curat decât apa mării, alintată de 

razele soarelui. Dar, dintr-odată, a ieşit la iveală o plapumă mare și deasă de nori 

gri, întunecaţi, care a acoperit cerul. Vântul furios a început să bată tare, 

formând valuri mari înspumate. În pânza de nori, se vedea ici-colo câte o 

fulgerare albă, urmată de un sunet puternic şi gros. A început să picure. Stropii 

de apă deveneau din ce în ce mai mari, tulburând apa mării, care devenise tot 

mai întunecată. Fulgerele şi tunetele erau din ce în ce mai mari şi mai 

îngrozitoare. Balaurii mari şi gri au acoperit orice petec de cer prin care se mai 

putea zări, din când în când, câte o rază de soare. Corăbiile de pe mare erau 

răsturnate de valuri imense şi de presiunea vântului puternic. Totul era cuprins 

de furtună... 

După ceva vreme însă, o lumină strălucitoare a despărţit norii plumburii şi 

i-a risipit. Razele aurii ale soarelui au ieşit din nou la iveală, strălucind peste 

marea tulburată. Totul s-a liniştit şi a revenit la starea de odihnă şi pace de 

dinaintea furtunii. 

 

Cristian Andreea, a VIII-a A 
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                                       Aventură în Hawaii 

 

Într-o zi poate prea călduroasă  în Hawaii, un pix, o frunză şi un porumbel 

au mers la plajă, să facă o baie în apa fierbinte ca focul. Dar nu vă închipuiţi că 

nu aveau un proprietar; acesta  se numea Zgârcitu’ și rămăsese în casă. Dintr-o 

dată, cerul s-a înnorat de parcă venea sfârşitul lumii.  

- Fugiţi , vine taifunul! zise pixul. 

- Ba nu vine taifunul!  

- Nu aşa vine taifunul! le zise amândurora.  

- Hei, eu am dreptate! 

- Ba nu, eu am! 

S-au certat în continuare, iar oamenii au fugit şi ei s-au văzut singuri, 

singurei pe plajă. După ce s-au înţeles care are dreptate, au tulit-o de acolo. Pe 

drum, vorbind între ei, dintr-o dată s-a ivit o maşină, care era pe cale să-i 

strivească:  

- Hiu! Ce noroc pe noi să nu fim striviţi de maşină! răsuflară ei ușurați.  

- Chiar că!  

- Bine, tăceţi amândoi!  

- Ok, tăcem! 

Au mai mers o bucată bună de drum, adică... vreo jumătate de metru și... 

au ajuns în China, unde... au murit striviţi de pietre!  

 

 

Drugă Adrian, 

 a V-a  A 
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Povestea unui fluture pierdut 

 

Sunt un fluture venit din amintire, 

Călătoresc prin toată lumea cu neştire, 

Caut cheia poveştii mele, 

Dar e ascunsă departe 

Poate printre stele. 

Nu cred că cineva va şti 

Ce este dincolo de aripile argintii, 

Niciodată nu vor şti cum sunt cu adevărat 

Şi gândul acesta chiar m-a înspăimântat. 

Prietenii mei sunt foarte departe, 

Ziua, soarele îmi este ca un frate, 

Dar noaptea lumea nu mai este colorată 

Pentru că luna are o inimă de piatră. 

Am văzut multe locuri stilate, 

Am zburat printre mii de flori parfumate, 

Am gustat legende înflorite, 

Și am avut și momente rănite. 

Viaţa mea pare perfectă, aşadar, 

La fel de frumoasă precum un cristal, 

Dar de fapt mă înec în singurătate 

Şi nimeni nu mă ajută cu un strop de bunătate. 

 

Povestea mea nu este aşa părăsită cum pare, 

Poate se va schimba într-o lume viitoare. 

Eu totuşi am luptat pentru ce am vrut, 

Dar în final sunt un fluture pierdut. 

Tudor Alexandra, a VII-a B 
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Cascada Urlătoarea 

 

Era o zi însorită de vară, iar părinții mei deciseseră să mergem la Cascada 

Urlătoarea. Nu eram foarte încântată, aș fi preferat mai degrabă să stau să 

butonez telefonul sau să mă plimb cu prietenele cu rolele... 

Însă, când am ajuns acolo, parcă am uitat de îmbufnarea mea, de telefon, 

de prietene... Totul era desprins dintr-un vis frumos... Razele soarelui mângâiau 

delicat pădurea de un verde crud, ce părea a fi proaspăt vopsită de gingașele 

mâini ale zânelor. Poteca pe care am mers se asemăna cu un drum de cristal, din 

basme, iar păsările ascunse printre crengi încântau auzul trecătorilor cu 

minunatele lor triluri. Copacii înalți – polițaii pădurii – mi se părea că ne privesc 

din dosul hainelor verzi, de smarald, supraveghind bunul mers al lucrurilor. Iar 

în momentul în care am ajuns la cascadă... o întreagă splendoare! Șiroaiele de 

apă ca spuma laptelui se amestecau cu foșnetul frunzelor și cu trilurile păsărilor, 

alcătuind o melodie divină. Când m-am apropiat de cascadă, perluțe strălucitoare 

de apă învăluiau aerul înmiresmat, în drumul lor de pe stâncă. Aproape că îmi 

doream să fiu și eu o perluță, să mă prăbușesc odată cu celelalte în șiroiul de apă 

venit din prospețimea muntelui. Fiecare bobiță căzută era ca o lacrimă 

îngerească. Stropii reci m-au atins, trezindu-mă parcă la realitate...  

Am inspirat adânc și am zâmbit în sinea mea. Da... perle, îngeri, sunete 

divine!... Cred că voi reveni în acest loc mirific, cu aceeași plăcere, de fiecare 

dată când voi simți nevoia să fiu mai aproape de Dumnezeu... 

 

Gheorhiu Andra, a VIII-a A 
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Prietenia, mai presus de toate… 

 

Într-o frumoasă zi de primăvară, când copacii începeau să-şi prezinte 

muguraşii, iarba începea să crească armonios, iar natura se trezea la viaţă, Alex 

s-a retras în grădina bunicilor pentru a compune o mică povestire despre 

prietenia în lumea necuvântătoarelor. 

Pe foaia albă ca laptele, pixul aleargă ghiduş, demonstrând, încă o dată, 

cât de folositor poate fi. Rândurile se aştern cuminţi, într-o ordine bine gândită 

de mintea copilului. Fiind regele necuvântătoarelor, al ustensilelor de scris, pixul 

nostru şi-a chemat la palat trei slujitori: un porumbel, o frunză şi un strop de 

ploaie.  

- V-am chemat aici pe toţi pentru a-mi demonstra care dintre voi mă 

slujeşte cel mai mult!  

Primul a fost porumbelul: 

- Măria Ta, Pixule, eu te slujesc zilnic ducând scrisorile tale în ţinuturile 

cele mai îndepărtate. Fără mine, n-ai putea să-ţi desfăşori activitatea.  

A doua  a fost frunza:  

- Eu îţi ofer umbra binemeritată în zilele caniculare. Fără mine, ai muri de 

cald.  

Al treilea a fost stropul de ploaie; s-a apropiat de rege și i-a spus: 

- Prin mine, recoltele se îmbogăţesc, iar împărăţia prosperă. Fără mine, 

seceta v-ar doborî. 

Regele Pix, ascultându-i pe toţi, le-a transmis înţelept:  

- Voi toţi, în egală măsură, mă slujiţi cu credinţă. Prietenia dintre voi mă 

ajută cel mai mult, deoarece am nevoie şi de ploaie, şi de răcoare, şi de 

comunicarea tuturor doleanţelor. Vă  mulţumesc tuturor! 

Şi foile albe devin astfel covorul fermecat al ideilor minunate ale 

băiatului.        

Ariton Alexandru, a V-a  A 
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Magia culorilor 

 

Într-o zi, la marginea ferestrei proaspăt vopsite de Paște, un ou și un 

iepure erau îngropați adânc în vise. Când s-au trezit, oul a observat că s-a făcut 

alb, întocmai ca blănița iepurașului: 

- Hei, e vina ta! Nu mai sunt roșu!!! 

- Nu e vina mea, tu te-ai lipit de blănița mea frumoasă și ți-am împrumutat 

din culoarea mea pură. De ce te superi? 

Dintr-odată, la geam apare o buburuză zgribulită, de-abia ieșită din 

scorbura ei înghețată: 

- Hei, îmi dai și mie un pic din culoarea ta? întrebă oul cu glasul 

tremurând de emoție... 

- Desigur! De ce nu ți-aș da? Mie îmi place să-mi ajut prietenii, mărturisi 

ea voioasă, scuturându-și aripioarele fragile. Dar tu unde ți-ai pierdut culoarea? 

- Păi... (El mi-a furat-o!, vru să spună, aruncând vina asupra bietului 

iepuraș, dar își dădu seama că acesta nu avea, de fapt, nicio vină.). Hmmm... 

păi... s-a întâmplat pur și simplu. Nu am fost atent... Dar... în fine, îmi dai sau nu 

îmi dai? 

- Poftim! Prietenii la nevoie se cunosc, nu? 

Într-o clipă, buburuza îl ajută pe oușor să-și recapete culoarea, chiar dacă 

ea rămase cu ceva mai puțin roșu... Într-o zi, maxim două, îi va reveni culoarea 

în totalitate, așa că nu își făcea griji. În plus, acum se putea lăuda cu doi prieteni 

noi... 

Iar oul și iepurașul au învățat că cearta nu e bună și că totul are o 

rezolvare. Întotdeauna!  

 

Petrișor Amanda, a VIII-a A 

 

          



57 
 

Mărţişorul românesc 

 

Primăvara vine cu raze de soare,  

Răspândeşte nestingherită multă culoare, 

Cu ea înfloreşte primul ghiocel visător, 

Şi totodată apare cel dintâi mărţişor. 

 

Iubire şi pace împletite delicat, 

O datină străveche cu graţie le-a legat,  

O putere mistică le păstrează vii 

Şi vor exista, până când viaţa va muri. 

 

Mărţişorul este o tradiţie autentică românească,  

Menită să aducă linişte şi să înveselească, 

Să ne înceapă primăvara cu zâmbete şi 

voioşie 

Şi pe parcursul anului tot aşa să fie. 

 

Obiceiul conturează şi o luptă curajoasă, 

Pentru că am trecut cu greu de o iarnă 

friguroasă, 

Dar primăvara aceasta ne vom bucura cu 

spor, 

De acest fantastic, frumos și dulce Mărţişor! 

 

Tudor Alexandra, a VII-a B 
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Peștele și pisica 

De vreți acum să vă uimesc 

Eu am să vă povestesc 

Cum un pește și-o pisică 

Conviețuiau fără frică. 
 

Au fost dușmani, ei, de temut 

Până-n ziua când au vrut 

Să se-mpace amândoi 

Ca să-ncheie un război. 
 

În acvariu, liniștit, 

Peștele s-a plictisit, 

Că pisica ce-l privea 

Stătea-ntruna și torcea. 
 

Nu voia ca s-o trezească 

Și să o tot cicălească, 

Că e leneșă și grasă 

Și c-a ros mai tot din casă... 
 

Ea-l păzește și-l iubește 

Nu pentru că-i doar un pește. 

E homarul auriu 

Și e rar, din câte știu. 

 

Amzăr Mihai, a VIII-a A 

La mare 

Astăzi plec la mare, unde-i mult soare. Nisipul fierbinte și raza de soare 

alunecă în mare. Valul vine, mă privește și pleacă liniștit în mare, departe de 

soare. Vântul alungă ultimul nor, destul de ușor. Norul pleacă posomorât, ca o 

pală de vânt. Lumina aurie, destul de zglobie, și căldura fac tumba pe nisip, 

aproape de noi, unde ne jucăm și ne bronzăm. Și așa, într-o săptămână, 

semănăm cu niște fructe bronzate, suntem ca niște ciocolate! 

Stanciu Andreea, a VII-a B  
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Reţeta Dumbly 

 

- Ahaa! Eu, doctorul malefic Flygan, o să fac oameni tembeli!... De parcă 

unii nu ar fi deja... 

- Scumpule, nu mai ţipa! 

- Bine, maaamă! Așaaa... să vedem ingredientele. Avem un nas de clovn, 

ca să devină amuzanţi – într-un mod malefic, evident – un balon roşu ca să 

“reziste la loviturile de toţi pereţii“, puţină gumă Hubba-Bubba, mai bine zis tot 

pachetul, puțin argint viu pentru a prinde “viteză“ și... 

- Dragule, duci, te rog, gunoiul? 

- Bine, mamăăăă! 

Atunci, fix când duceam gunoiul spre ghenă, cade din plasă un cap de 

peşte mort. Îl iau și îl duc la laborator. 

- După tot acest timp în care am încercat să aflu formula, am reuşit să duc 

până la capăt datoria malefică! Acum trebuie doar să prepar ingredientele... Pun 

toate acestea în cuptor pentru cinci ore, în afară de argintul viu, după care le las 

împreună cu acesta în blender timp de trei ore. 

Trece timpul de care vă spuneam și deodată se aude un ceas. Era ceasul de 

la cuptor... Acum toată invenția era gata! 

Păcat totuși că... după toate aceste ore petrecute pentru o amărâtă de 

invenţie... totul a luat o întorsătură neșteptată. Doctorul Flygan a uitat să scrie pe 

ambalaj că amestecul nu trebuie pus la frigider și acesta chiar asta a făcut, așa că 

toți oamenii ce au băut din amestec au avut un limbaj coerent, fără nicio greșeală 

de gramatică. 

 

Dragomir Bogdan, a V-a A 
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Oul salvator 

 

Nemaipomenita zi despre care vreau să vă povestesc avea un început ca 

oricare altul. Soarele diafan răsărise pe bolta clară, azurie; insectele se treziseră 

și începuseră să zumzăie prin florile înalte și parfumate, iar cocoșul de la fermă 

dăduse de mult deșteptarea. Nimic deosebit până acum. Dar, dacă am privi mai 

bine ce se întâmplă în fermă… 

Găinile s-au ridicat din cuibare, lăsând, printre firele de aur și puf, 

mărgăritare albe. Doamna buburuză tocmai ajunsese la fermă. Ca în fiecare an, 

își făcea rondul. Se știe, desigur, că, atunci când se apropie Paștele, ea face o 

vizită acestor cuibare pline cu ouă, pentru a le duce la fabrica iepurașului. Însă, 

în acest an, buburuza, gârbovită de trecerea timpului, a reușit să-i aducă 

iepurașului doar un singur ou... 

- Dragă buburuză, ce fac eu cu un singur ou?! Trebuie să împart ouă peste 

tot în lume! 

  - Îmi pare rău, dar anul acesta găinile nu m-au mai lăsat să iau din ouăle 

lor și n-am reușit să-l iau decât pe acesta. L-am înșfăcat și, după, am fugit.  

- Poate vă pot eu ajuta? spuse atunci oușorul furat. 

- Tu? întreabă iepurașul râzând. 

- Da, desigur, cine altcineva? Pot folosi codul Morse al ouălor și îți voi 

aduce toaaaate ouăle de care ai nevoie! Sau poate și mai muuuulte!!! 

- Ar fi minunat, dar cum vei face asta? întrebă buburuza. 

- Păi... să vedem: am nevoie de curcubeul fabricii și de o găleată plină cu 

baloane de săpun. 

- Bun. O să rezolvăm. Ți le aducem imediat! 

Zis și făcut. I-au adus tot ceea ce avea nevoie. Întâi a folosit curcubeul 

pentru a-și colora coaja și apoi a umplut baloanele de săpun cu spuma magică 

multicoloră de praf de curcubeu. Astfel că, în momentul în care balonul ajungea 

la un ou, se spărgea și-l colora instant, iar roua dimineții îl făcea să strălucească 
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atât de puternic, încât iepurașul le putea găsi pe toate și le punea repede în coș, 

pentru a le dărui lumii de Paște. 

Și, uite așa, un singur ou a salvat magia Paștelui! 

 

Nicolae Alexandra, a VIII-a A 

 

 

Reţeta prieteniei 

 

Ingrediente: 

 2 ml de încredere  

 6 l de discuţii cu un subiect comun 

 2 linguri de praf de cunoaştere reciprocă 

 7 g de iertare 

 1 g de povestire 

Se adaugă praf de ştiri în subiect comun în fiecare zi și un pachet de o 

primă bună impresie.  

Pregătiri: 

Luaţi un bol şi puneţi pachetul  de o primă bună impresie, pe care îl 

amestecaţi cu o lingură de cunoaştere reciprocă. Amestecaţi timp de o zi, după 

care puneţi conţinutul bolului în cuptorul timpului, fix la 130 de grade Celsius, 

preț de 26 de minute. Când expiră timpul, luaţi prăjitura şi puneţi 2 ml de 

încredere şi 1 lingură de praf de cunoaştere.         

Lăsaţi bolul în frigider timp de 30 de minute, timp în care luaţi 6 l de 

discuţii cu un subiect comun, 7 g de iertare și 1 g de povestire şi puneţi-le la 

microunde timp de 7 zile. Acum aveţi crema de discuţii şi prăjitura de 

cunoaştere. Ungeţi prăjitura cu cremă și e gata! Aceasta este rețeta unei prietenii 

de succes! 

Goian Daria, a V-a A 
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Păpuşa de pe raft 

 

S-a deschis un magazin de jucării, pe strada cu multe florării. Lume multă, 

copii, părinţi, bunici veneau să se-ntâlnească aici. Vitrine mari, maşini, roboţi şi 

pluşuri întâmpinau mulţimea cu saluturi. Lumini strălucitoare, lampioane 

scoteau în evidenţă cele mai mici cotloane. În mijloc, o căsuţă ca-n poveşti, cu 

floricele la fereşti, chema copiii cu un cântecel ce se pornea cînd uşa se-nvârtea. 

Alături, pe un raft cu manechine de rochii, cu peruci şi cu podoabe, păpuşi 

frumoase, blonde, brune zâmbeau copiilor din lume. Şi când de ele m-am 

apropiat, vrând să le văd pe toate, zăresc pe-un raft alăturat o păpuşă cum nu mi-

am imaginat. Cu ochii verzi şi păr roşcat, era frumoasă cu adevărat. Văzând cât 

sunt de emoţionată, mama s-a hotărît îndată. De-atunci eu sunt nedespărţită de 

păpuşa mea mult iubită. 

Rîpanu Bianca, a VII-a A 

 

 

Bătălia 

 

Astrul cu sulițe arzătoare cuprinde pământul 

Ce pare totuși a fi o îmbrățișare nesfârșită. 

Și totuși... pe bolta celestă se naște-un conflict: 

E-o luptă-ntre mingea de foc și lacrimile cerului. 

Nimeni nu pare să cedeze, 

Se manifestă simultan, 

Dând naștere brâului cerului. 

 

Munteanu Miriam, a VI-a A 

 



63 
 

Viaţa minunatului soare  

Luna argintie se scufundă în abis, 

Pluteşte în depărtare pe aripile unui vis, 

În urma ei, cerul se prevede pustiu 

Stropit ușor de un fantomatic purpuriu. 

Suspină adânc cu un glas tăios, 

Învăluind în ceaţă orice licăr graţios. 

Dar ceva se zbate prin pânza albicioasă 

Şi liniştea este străpunsă de o rază luminoasă. 

Cerul înfumurat se limpezeşte uşor, 

Lăsând loc pentru un soare izbitor, 

Iar acesta se înalţă în văzduhul parfumat, 

Radiind de fericire cu un luciu minunat. 

Aruncă nestingherit sclipiri înflăcărate, 

Curgând la nesfârşit cu atingeri delicate. 

Zâmbeşte călduros cu o privire duioasă, 

Împrăştiind bucurie în lumea cea frumoasă. 

Soarele este o flacără topită, 

O imensă scânteie cu aur poleită, 

Aceasta străluceşte într-un dans feeric, 

Rămâne însufleţită chiar şi-n întuneric. 

La apropierea nopţii argintii, 

Îşi domoleşte blând razele portocalii, 

Iar cerul se pictează într-o explozie colorată, 

Lăsând negrul dulce să se aştearnă deodată. 

Luna magică domneşte umbrită, 

De norii cenuşii, într-o zare adormită, 

Şi falnicul soare, atât de mult iubit, 

Pluteşte-n depărtare, spre adâncul infinit.  Tudor Alexandra, a VII-a B 
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                                             O amintire ciudată 

   

Era o dimineață ploioasă. Un zgomot ciudat m-a făcut să mă trezesc 

devreme. Curios, venea tocmai din dulapul meu. Când ajung în fața acestuia, se 

aude iarăși un zgomot. Era un râs ciudat... 

Printr-o crăpătură mică, am privit ca să văd ce se ascundea acolo. Dar 

totul era negru. Nu am mai stat pe gânduri și am deschis dulapul. Mă uit și... 

nimic!!! Oare de unde venea zgomotul? Caut mai atent și găsesc o trapă secretă 

prin dulap. Oau... O deschid și intru în ea... Cea de-a doua lume te întâmpina cu 

niște scări luuungi de tooot. A durat ceva până le-am coborât pe toate. Acum 

venea marea problemă: încă o ușă în fața mea. Să o deschid sau nu?! Bineînțeles 

că o voi deschide! Ei bine, când am pășit pragul, totul era de un roz superb, de 

vis! Eram înconjurată de nori de vată de zahăr, blocuri din bezele, lacuri și 

fântâni de ciocolată și înghețată. Dacă aș fi trăit acolo, cu siguranță orașul nu ar 

fi existat... Era un oraș plin cu iepurași. Majoritatea lucrau la o fabrică. Am decis 

să intru și eu în ea. Aici, toți iepurașii lucrau la păpuși, la roboți, dar mai ales la 

bomboane și ouă de ciocolată. Se apropia Paștele... Regele iepure a venit la mine 

și m-a întrebat ce caut în orașul său. I-am zis că am ajuns printr-o trapă și regele 

a spus că nu e posibil așa ceva. Deodată, gărzile acestuia au venit și m-au dus în 

temnița lor de vată. Acolo am fost întâmpinată de șerpi, tarantule și gândaci, dar, 

spre norocul meu, o zână frumoasă a venit și m-a salvat. Mi-a dat un lanț în 

formă de curcubeu și a zis că mă va ajuta să mă întorc acasă. Așa că l-am ținut 

strâns în mână, mi-am pus o dorință și în fața mea a apărut un curcubeu pe care 

scria ”Urcă-te!”. 

Zis și făcut! Am mers preț de câteva minute cu acest curcubeu, când, 

deodată, am auzit un zgomot. Oh, nuuu, iar zgomote??? Dar, din fericire (sau 

din păcate?!), m-am trezit! 

 

                                                    Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Primăvara 

 

Pe câmpia-nfloritoare, 

Păsări colorate zboară 

Și-animale-ncântătoare 

Din tufişuri se arată. 

 

Soarele apare, 

Sus pe cerul uimitor, 

Cu a sa iluminare, 

Pe albastrul trecător. 

 

Dar deodată mândra iarnă 

Se arată supărată, 

Pentru că a sa comoară 

S-a topit de-ndată. 

 

Ciobanu Răzvan, a VI-a B 

 

Pe soare 

 

Pe Soare este așa de fierbinte, că am o grămadă de cuvinte. Un hot-dog să 

pregătești și apoi să-l și halești. Razele calde te mângâie ușor și te poartă într-un 

lin zbor. Pe Soare este așa de tare, încât te poți duce și la mare. Marțianul 

bronzat uniform arată ca un călător diform. Razele ne dogoresc și parcă ne mai 

și zâmbesc. Magazinele sunt toate închise, că au rămas fără caise. Marțienii 

plâng în hohote că au și început fulgere și tunete. 

Pe Soare este la fel de fierbinte, că am rămas fără cuvinte. 

Luță Andreea, a VII-a A 
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Prietenie  

 

Era o zi plăcută de vară. Păsărelele ciripeau fericite, florile miroseau 

fantastic şi cerul era cât se poate de senin! 

Stăteam şi mă gândeam la o poveste inventată de mine. Și... mă gândeam 

că v-ar plăcea să o auziţi şi voi, aşa că v-o voi spune!  

Într-o zi de vară, cum v-am mai spus, o frunză căzu dintr-un pom. Într-o 

casă alăturată, trăia un băiat pe nume Eric, ce îşi arunca mereu pixul şi creionul, 

care tocmai aterizaseră pe frunză. Un porumbel cu o gheruţă ruptă căzuse şi el la 

rândul său pe pix, creion și frunză. Deodată se auziră patru voci ţipând: 

- Auuuuu !!! 

- De ce aţi căzut pe mine, mi-aţi rupt singurul picioruş pe care îl aveam! 

zise frunza. 

- Ce picioruş, tu ai o codiţă de care atârni în pom! Eu sunt cel care şi-a 

rupt vârful, era comoara mea cea mai de preţ, zise creionul.  

- Nu vă mai plângeţi, eu sunt aruncat în fiecare zi pe geam şi nu mă mai 

plâng şi, în plus, pe mine mă mai şi roade Eric. Îmi roade mereu din picior! 

- Eu... ce să mai spun, mi-am prins gheruţa într-o creangă şi mi-am rupt-o, 

zise porumbelul. 

- Hei, ce-ar fi dac-am locui toţi în căsuţa din copac?  

- Ar fi o idee foarte bună, haideţi să ne urcăm acolo! 

Fiecare urcă în căsuţa părăsită  din copac a lui Eric, cu picioarele rupte, cu 

vârful rupt, cum putuseră ei. Aşa s-au sprijinit şi s-au ajutat cei patru prieteni 

răniţi, iar creionul şi pixul nu au mai fost niciodată aruncaţi de la fereastră.  

 

Popovici Alexandra, a V- a A 
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Cugetările unui elev 

 

Privesc calculatoru', 

Apoi televizoru'. 

Mă uit iar pe fereastră, 

Of, ce viață frumoasă... 

Am teze și lucrări de dat, 

Și, de citit tot, încă n-am apucat. 

Aștept vacanța cea de vară 

Să pot să ies și eu afară. 

Mă chinuie un gând banal: 

Ce am să fac pân' la final? 

Mă uit pe geam, afară plouă.... 

Și-încă mai am un subiect din nouă. 

Mă rog acum la Dumnezeu 

Să am puțin noroc și eu! 

 

Amzăr Mihai, a VIII-a A 

Marea 

           Am fost odată pe-un vapor, ce pescuia în larg cu mare spor... Însă pe 

cerul azuriu, deodat’ imaginea s-a-ntunecat, când mi s-a spus că trebuie să sar, în 

al mării-nvolburat val. Căpitanul vasului, cred eu, mi-a dat un costum de 

scafandru foarte greu. Și, cu alți trei scafandri în aparatură dotați, am sărit în 

mare... și vă imaginați... Mmm... nu, nu cred că vă puteți imagina ce-ascunde 

marea în splendoarea sa! Coralii toți cântau în cor o melodie de amor, căluții 

mici, aliniați, mărșăluiau ca niște soldați. Meduze roz pluteau ușor, iar caracatița 

era dirijor. Peștișorii, sute... mii, se jucau ca niște copii. Scoicile vuiau pe fundal 

și așteptau câte un val, ca să le aducă, în sfârșit, la mal. Să credeți tot ce-am scris 

aici, pentru că acolo, vă spun, e o lume de vis!  

Adăscăliței Xantipa, a VII-a A 
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Porumbelul, rândunica, frunza şi pixul… 

 

Primăvara şi-a făcut apariţia după o iarnă lungă  şi mohorâtă. Vecinul 

meu, nea Ilie, şi-a scos masa și scaunele afară, sub  umbreluţă, să scrie probabil 

un articol, pentru că era redactor. A scos foile și intrumentele de scris pe masă şi 

a plecat înpoi în casă. Stăteam la mansardă, cu geamul deschis și nu mă mai 

săturam de privit afară.  

Dintr-o dată, auzind agitaţie înspre umbreluţă, am întors privirea şi am 

văzut un porumbel cu ceva viu în plisc și o rândunică stând pe măsuţa vecinului.  

Privind situaţia, deteşat  imaginaţia îmi fuge spre un dialog închipuit amuzant 

între porumbel şi rândunică.  

Rândunica, privind uimită către porumbel, întreabă:  

- Auzi ? Ce faci cu papagalul ăsta în plisc?  

Dinspre porumbel se aude :  

-  Cu mine vorbeşti? 

-  Da, cu tine! zise rândunica.  

-  Eu n-am niciun papagal aici.  

-  Nu? Dar ăla colorat ce e?  

-  Cine? Ce? Păi, ăla sunt eu, un pix!  

-  Aaaaa! Şi eu care credeam că vorbesc cu voiajorul. 

- Păi, da! zise pixul. Stăteam şi eu pe masă, la soare, când voiajorul tău m-a 

muşcat de fund şi văd că nu mă mai lasă deloc. Măcar de-ar scoate o vorbă, zise 

pixul, uitându-se şiret la rândunică. Aceasta se prinse şi se adresă porumbelului:  

-  Auzi, voiajorule? Să ştii că îţi stă bine ca suport pentru pixuri!!! 

                                         

Teodoru Cosmin, a V-a A 
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Iepurașul 

 

Sus acolo, sus pe vale, ghemotocul se bronzează, 

Micuț, alb și pufos, îl mângâie o rază. 

Cu obrăjorii bucălați 

Și ochii de măslină 

Aleargă ghemul pe colină. 

Oare ce să fie? 

Nor din zahăr, bumbăcel? 

E atât de mititel, 

Parc-ar fi un brotăcel. 

Deodată, se îmbracă! 

O lumină halucinantă 

Îl învăluie ușurel 

Și-l transformă într-un domn 

Îmbrăcat la patru ace, 

Cu vreo două-trei cojoace 

Și cu pantiofiori de lac... 

A plecat la colindat. 

Pe colină când coboară 

Primește-o pălărioară. 

Fuge din casă în casă 

Și le lasă pe fereastră 

Ouă, cozonac și pască 

Copiilor fără să-l vadă. 

Căci a plecat la vestit 

Că Paștele a venit! 

 

                              Gheorghiu Andra, a VIII-a A 
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Un prieten adevărat 

 

O frunză verde, mică, agăţată de un copac de lângă şcoală, a văzut pe o 

bancă un pix: 

- Bună, cum te numeşti?  

- Eu sunt Robert, spuse supărat pixul. 

- Eu sunt Nicu şi aş vrea să ştiu de ce eşti așa de supărat. 

Robert, uitându-se spre stiloul Viorel, spuse:  

- Nu am mai fost  folosit deloc de când a venit Viorel, adică de trei luni.  

- Nu este vina mea că eu pot fi şters de pic şi tu nu.  

- Nu mă bag în treaba ta, Viorel, spuse picul Victor nervos.  

În următoarea secundă, un porumbel alb şi frumos a intrat pe geam şi l-a 

luat în cioc pe Robert.  

- Lasă-mi prietenul jos! spuse Nicu.  

- Și dacă nu vreau, ce? întreabă porumbelul iritat.  

- Îl voi chema pe prietenul meu corb, Ciprian,  şi nu vrei să ştii ce lucruri 

îţi poate face el...  

Porumbelul, speriat, l-a lăsat jos pe Robert şi a zburat din clasă. De atunci, 

Nicu este cel mai bun prieten al lui Robert.  

Lincan Cătălin, a V-a A 

 

Călătoria 

Până-n Spania  am mers pe jos, că doar drumul e frumos! În Barcelona 

când am ajuns, plin de munți, copaci și ape care susură în noapte, case mari, 

impresionante, parcuri pline de culori, peste tot sunt numai flori. Biserica 

Sagrada Familia este maiestuoasă, Antonio Gaudii a făcut-o foarte frumoasă. 

Călătoria a fost perfectă! 

 

Dragomir Bianca, a VII-a A 
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Dragostea 

 

Când m-am născut, am adus o mare bucurie familiei mele. Astăzi am 

paisprezece ani, dar mă chinui să aduc un zâmbet în fiecare zi pe fața mamei 

mele. În zilele în care nimic nu îmi iese bine și o văd pe mama supărată, mă simt 

,,murdară”, mă simt groaznic. Zâmbetul mamei mele îmi face zilele frumoase. 

Lacrimile ei mă fac să simt că lumea se prăbușește peste mine.  

Iubirea pentru ea este nemărginită, nu vreau să mă gândesc ce mă voi face 

când ea nu va mai fi.  

Lacrimile curg pe foaia pe care scriu ce simt acum. Mama este un 

exemplu, este o femeie minunată, este o super mamă și o iubesc foarte mult. Îmi 

doresc să devin o persoană bună, echilibrată, dar mai ales să le pot oferi copiilor 

mei ceea ce îmi oferă ea mie: multă iubire și căldură.  

În câteva cuvinte, când voi fi mare, vreau ca mama să fie ceea ce este și 

acum: punctul meu de echilibru, sprijinul meu, omul pe umărul căruia pot 

plânge, dar mai ales prietena mea. 

O iubesc nespus de mult. 

Luță Andreea, a VII-a A 
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Vara 

  

Vine vara, bine-mi pare, 

Mâine o să plec la mare, 

Cu mașina pe răcoare 

Și cu muzica dată tare! 

  

Mă cazez la un hotel, 

Și-mi car bagajele-n el, 

Sar pe geam direct pe plajă 

Și m-apuc să fac o vrajă. 

  

Vin fetele ca să vadă, 

Eu fac un foc de tabără, 

Dau muzica puțin mai tare, 

Grătarul s-a încins la mare. 

  

Punem carnea-n felioare, 

Dansăm în picioarele goale, 

Chiuim, ne simțim bine, 

Toată lumea e cu mine! 

  

Trece vara, rău îmi pare, 

Vacanța s-a terminat la mare, 

Mă întorc din nou la treabă, 

Și mi-e dor să plec degrabă, 

În vacanța următoare 

Tot la mare pe răcoare! 

Trandafirescu Daria, a V-a A 
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Înger și Demon 

 

- Bună ziua, înger iubit! spuse demonul pripit. 

- Bună ziua, frate căzut, de ce să mă vezi ai vrut? 

- Am o propunere de farmec plină; cum spuneți voi în ceruri, este divină. 

- Surprinde-mă cu a ta ofertă și sper să fie o afirmație certă. 

- Alătură-te lumii noastre întunecate și nu îți va mai păsa de groaznicele păcate. 

Lasă-te scufundat într-o mânie infinită și vei uita curând de bunătatea ta iubită. 

Stinge flacăra credinței nemuritoare, las-o să plutească molatic înspre zare. 

Coboară cu mine în iadul de foc, unde totu-i posibil, unde vei avea noroc. Vino 

spre un tărâm înflăcărat, în care vei fi liber, de nimeni controlat. 

- Cum îmi poți cere așa ceva? Niciodată din lumea mea nu voi pleca. Întunericul 

este des și înfricoșător, domnește cu teroare în imperiul tău nemuritor. Pe când 

ținutul meu, în ceruri înălțat, este strălucitor și blând, de soare luminat. Aici 

libertatea este pură și adevărată, de mâna cerească-i puternic protejată. Iar 

iubirea și bunătatea sunt împletite delicat, o forță mistică cu multă grație le-a 

legat. Raiul îți oferă o viață minunată, în bolțile văzduhului, foarte parfumată. 

Acum eu îți adresez o întrebare: Nu vrei să te întorci tu în casa aceasta mare? 

- Nu aș putea să revin, cu toții m-ar ignora din plin. 

- Știi foarte bine că nu se va întâmpla. În Rai este loc pentru toată lumea. Și 

chiar dacă ai ales un drum abătut, nu trebuie să fii mereu un înger decăzut. 

- Din păcate, sunt un demon și nu mă voi schimba, așa că de gândul tău poți 

acum uita. 

- Te rog, întoarce-te frate pierdut, nu mai zăbovi și fii ca în trecut. 

- Bine, am stat o clipă să mă gândesc și acum am să-ți vorbesc. Îți accept 

propunerea de a mă primi și îți promit din suflet că nu te voi dezamăgi! 

 

Tudor Alexandra, a VII-a B 
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Ariciul obez 

 

Semnele toamnei s-au arătat 

Așa că am ajuns în parc din pat. 

La școală am de scris o poezie grea 

Și caut inspirația mea. 

 

Deodată mi-am găsit o muză, 

O frunză confuză, 

Iar de sub ea a apărut un arici și zicea 

- Au, cât am putut să îndes în burta mea! 

 

Nedumerită, am spus așa: 

- Măi, arici, mai slăbește un pic! 

- Îmi sugerezi să mă duc la sală, pitic? 

- Da, măi, da... 

- Să prind putere să mai mănânc un pic, 

Măcar un struguraș foarte mic! 

 

Petculescu Sandra, 

a V-a A 
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Primăvara 

 

 

După o iarnă cumplită, 

Foarte grea și viscolită, 

Primăvara vine, vine, 

Să ne-aducă numai bine. 

 

Să ne-aducă mândrul soare 

Ce strălucitor răsare, 

Să ne-aducă rândunele, 

Ce dor ne era de ele! 

 

Să ne-aducă bucurii 

La cei mai micuți copii, 

Iar la oamenii mai mari, 

Mult belșug, că-s gospodari. 

 

 

Pomii să înmugurească, 

Florile să înflorească, 

Tot câmpul să înverzească, 

Soarele să ne-ncălzească! 

 

Să ne-aducă sănătate 

Că-i mai bună decât toate! 

Să avem zile frumoase, 

Fericite, luminoase. 

 

Pentru asta o iubesc, 

Că-mi aduce ce-mi doresc, 

Câmp verde și păsărele, 

Multe flori și viorele. 

Că ne-aduce împreună, 

Primăvara-i cea mai bună!

 

 

Silianovici Mihnea, a VI-a A 
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Oul de Paște 

 

Mai era o zi până la Paște. 

În pădure, toate viețuitoarele se pregătiseră cu ce puteau pentru zilele de 

Paște. Prin copaci, păsările cloceau ouăle cu pui. O buburuză se plimba prin 

pădure, sperând să găsească ceva de hrană. Din copac, căzu un ou mic și lucios. 

Oul speriat strigă: 

- Ajutor! Vreau înapoi în cuib! Ajutați-mă! 

Buburuza auzi strigătele și se îndreptă spre ou. Era fericită că a găsit ceva 

pentru masa de Paște, dar oul, simțind mișcarea, striga și mai tare după ajutor. 

Buburuza își văzu de drum, fără să-i dea atenție oului. 

Un iepure își făcu apariția prin zonă. Auzind strigătele oului, îl privi și i se 

păru foarte ciudat că acel ou merge singur și strigă după ajutor. Îl  ridică în mână 

și abia atunci văzu sub el buburuza. 

- Hei! De ce ai luat oul din cuib? 

- Nu știu să prepar nimic pentru ziua de Paște și am zis că acest ou e 

tocmai potrivit. 

- Nu trebuia să-l iei! El trebuie să crească până ce i se sparge coaja și iese 

puiul! 

- Hei! Ajutor! Vreau în cuib, cu mama mea! 

Iepurele  a  convins  buburuza  să îl ducă la loc, promițând că o va ajuta el 

să prepare hrana de Paște. Și s-a ținut de cuvânt, iar oușorul a scăpat! 

 

 

Rostamizadeh Samir, a VIII-a B 
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Sfârșit… 

 

Pustiuri mari își pierd în noi nisipul 

Ca un vârtej de amintiri 

În mreje-ți învăluie chipul 

Brăzdat cu abstracte trăiri. 

 

Cu o singură privire dezgheață 

Ale nopții-mpietrite dezamăgiri, 

Înfiripându-ți frica-n viață 

Printre uitate sfiiri. 

 

Istoria umbrelor, scrisă cu valuri de sânge, 

Însemnată-n abis, 

Cu lacrimi în van plânge 

Pentru răul ce-a trimis. 

 

La revărsatul zorilor, 

În oglinda dimineții, 

Printre corăbiile norilor 

Răsună sfârșitul tristeții. 

 

Munteanu Miriam, a VI-a A 
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Generația din mâinile mele – clasa a VIII-a B 

 Au trecut anii... Mult a fost, puțin a rămas... Mai ieri mă aflam în careul 

Școlii Gimnaziale nr. 193, primindu-mi copiii la dirigenție... Niște copilași 

drăguți, inocenți (cel puțin în aparență!), care mă priveau zâmbitori și cu inimile 

calde. Am petrecut împreună patru ani frumoși, cu experiențe plăcute sau mai 

puțin plăcute, cu reușite și nereușite. Am învățat alături de ei să încerc să mă 

autodepășesc, să încerc de fiecare dată mai mult și să nu mă las bătută, indiferent 

de situație. Nu mi-a fost ușor nici mie și cred că nici lor; dar iată că am reușit să 

ajungem la capăt de drum, chiar dacă între timp ne-am mai împuținat. Și trebuie 

să vă mărturisesc că fiecare elev în parte a avut o influență asupra mea ca 

persoană, ca individ. Pot spune că m-am cizelat și eu odată cu ei. I-am privit pe 

ei ca și când m-aș fi privit pe mine în oglindă; am cerut de la ei ceea ce aș fi 

cerut de la mine. M-am purtat cu ei cum aș fi vrut să se poarte alții cu mine. Nu 

sunt în măsură să judec dacă deciziile pe care le-am luat au fost cele mai bune. 

Nu știu dacă felul meu de-a fi a avut vreo influență asupra lor (în bine, mă 

refer!). Tot ce știu este că m-am străduit... M-am străduit să fie bine... Și după 

trei ani de ”militărie” (atunci când a fost nevoie, desigur), în cel de-al patrulea 

an am văzut ”roadele”: ei erau clasa cea mai cuminte, cea mai liniștită în 

condițiile în care la început erau catalogați drept ”oaia neagră” din această 

școală. Și când observi această transformare uluitoare, nu ai cum să nu te bucuri, 

nu ai cum să nu te mândrești cu ei, nu ai cum să nu simți satisfacția unui lucru 

dus la bun sfârșit.  

 Așadar, consider că mi-am îndeplinit misiunea. De-acum, fiecare merge 

pe drumul lui, mai încrezător, mai puternic. Succes, dragii mei, să ajungeți acolo 

unde v-ați propus și să vă faceți profesorii mândri de realizările voastre! 

 

Profesor  diriginte Luci Pintilie 
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