
Muguri și flori  – revistă de creație și cultură a Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focșani 

 

Anul XIII, nr. 25 – mai 2020 
 

 
1 

                                   Editorial 
                                                                          

          Școala... cu totul altfel! 
 

    << Cuvântul schola a fost împrumutat din grecescul scholé, care însemna 
inițial ,,timp liber ”, pentru că în Antichitate copiii, precum adulții, aveau multe 
îndatoriri casnice, iar școala era locul și timpul liber de îndatoriri, destinat 
studiului- deci un timp  pentru ei, nu pentru ceilalți.  
   Definiția cărturarului antic  Festus este lămuritoare în acest sens: ,,Sunt 
numite școli (scholae) nu de la odihnă (otium) și vacanță (vocatio), ci pentru 
că, după ce au lăsat toate treburile deoparte, copiii au timp liber pentru învățătură (studium)”. >>1 
   Dar, astăzi, în secolul XXI, în anul 2020, ce mai înseamnă timp liber pentru copii? 
   Dar, ce mai înseamnă îndatoriri casnice? Mai au copiii multe îndatoriri casnice? 
   Astăzi, școala este altfel: pentru majoritatea elevilor din mediul urban, a căror îndatorire casnică 
este doar să învețe, școala devine timp muncit, timp nedorit, timp silit, timp netrăit; pentru  
majoritatea elevilor din mediul rural, care încă mai au foarte multe îndatoriri casnice, școala devine 
un vis frumos, mult râvnit, dar greu de împlinit. Pentru ambele categorii, în ultimii ani, s-a inventat 
,,Școala Altfel”, o saptămână în care activitățile educaționale sunt, mai ales, educative extrașcolare și 
extracurriculare, cu scopul declarat: ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Astfel, școala vine în 
întâmpinarea tuturor, îndeplinindu-și rolul inițial: de timp liber pentru învățătură, pentru studiu 
personal, dar într-o manieră relaxantă. Nu așa trebuie să fie școala în tot timpul anului școlar? Un 
spațiu propice învățării, în care copilul să își petreacă timpul liber? 
   Pentru această interogație retorică, răspunsul, din partea mea, a cadrului didactic implicat în 
organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, utilizând atât ghidurile tradiționale, cât și 
cele moderne, art-creative și activ-participative, este inclus în dorința de a învăța, de a veni la școală 
ca să învețe, a fiecărui elev, copil, în parte. Lipsa acestei voințe, transformă școala într-un spațiu al 
torturii, într-o închisoare, din care aproape toți elevii se bucură teatral că ,,au scăpat”  de la școală.  
    3 mai 2020, izolare, „Solitari, dar solidari! ” Un dicton care este, de fapt, un oximoron ce 
definește perfect starea existențială a tuturor cetățenilor din ,,Satul global” amenințat de un mare, dar 
nevăzut cu ochiul liber, Bau-Bau - celebrul virus Covid 19. Un slogan actual care era puțin credibil și 
considerat chiar un non-sens al alăturării celor două antonime, până pe 11 martie și în țara noastră. În 
primele două săptămâni, populația școlară a devenit liberă și nu o turmă evadată, fugindă din fața 
unui regulament doar aparent riguros: Regulamentul de Ordine Interioară al fiecărei instiuții școlare. 
Fiecare copil a crezut că a fugit de la școală legal. Dar, unde a fugit de la școală? (parafrazând titlul 
celebrei opere soresciene ,,Unde fugim de-acasă?”) ... A ajuns captiv în spațiul securizant al propriei 
case, o peșteră modernă, cu tot confortul mileniului trei, dar, mai ales, cu smartphone, tabletă, laptop, 
conexiune la internet, plasmă etc.( nu-i punem la socoteală pe cei care nu au, ei mereu au fost o 
cantitate neglijabilă și incomodă, dar salvatoare în vreme de criză); a devenit prizonierul  
îndatoririlor casnice, care s-au transformat într-o rutină care zi de zi și-a pierdut farmecul, a început 
să lâncezească..., a început să nască dorul, dorința de a merge la școală, nu de a se face on-line că 
face școală. La Școală! La timpul liber al fiecărui copil, timp destinat studiului clasic sau interactiv, 
al învățatului  individual sau în pereche, în echipă, pe grupe; al dobândirii cunoașterii împreună prin 
schimb de experiență, prin evaluări orale și scrise, interevaluări și autoevaluări, condimentate, spre 
deliciul discutabil al tuturor, cu intervențiile profesorale, dar și ale colegilor slobozi de gură...  
   Ce timpuri! Ce școală!  O școală... altfel! 

Profesor  Pompilia Bărbosu           

                                                           
1 Manualul Elemente de limbă latină și  de cultură romanică, clasa a VII-a, Alexandru Dudău, Simona Georgescu, 
Theodor Georgescu, editura Art Klett, 2019, București, pagina 64. 
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Petrecerea primăverii din 
pădurea fermecată 

   Ştiţi voi ce se întâmplă în prima zi de 
primăvară? Are loc o minunată petrecere în 
pădurea fermecata. Niciunul din locuitorii 
pădurii nu vrea să lipsească. Cum să pierzi 
concertul privighetorii dirijat de Zâna 
Florilor? Invitatele de onoare, gaiţele, îşi 
dreg glasul pentru recitalul de final. 
- Bââz, bââz, e toată lumea adunată? întreabă 
ţânţarul organizator. 
- Nu a ajuns albina cu prăjiturelele, răspunde 
greieraşul din orchestră. 
- Sunt aici! Gata! Aşez sufertaşele cu miere 
la umbră şi vin îndată. 
   Concertul începe. Privighetoarea este 
aplaudată, orchestra  îşi dublează repertoriul, 
gaiţele încing zumzetul cu o melodie 
dansantă. Zâna Florilor deschide ringul de 
dans şi toate gâzele îşi întind aripioarele. 
Dintre toate, bondarii sunt cei mai greoi. 
Mişcările lor par să fie ele unor roboţei. 
  Deodată, petrecerea este întreruptă de un 
musafir surpriză. Nimeni nu s-ar fi gândit la 
el. Este vorba despre Pinkie Pie cea 
fermecată. Toţi rămân înmărmuriţi. Un ponei 
fermecat nu mai văzuseră la petrecerea lor 
niciodată.  
- Va salut pe toţi! Eu sunt Pinkie Pie şi 
aceasta este una din pădurile mele fermecate. 
Îmi doresc de mulţi 
ani să particip la 
petrecerea voastră. 
V-am adus în dar 
un curcubeu 
fermecat. Fiecare 
culoare vă poate 
îndeplini dorinţe 
uimitoare! 
- Îţi mulţumim tare 
mult! Rămâi cu 
noi! Eşti oaspetele 
nostru special!  
- Sunt onorata să petrec împreună voi.  
  Târziu, în noapte, gâzele au adormit frânte 
de oboseală. 

Maria Bălan – cl. I C 
Îndrumător prof. Nadia Lefter 

Păpădia visătoare 
   Era vară. Floricelele zâmbeau către soare 
și chicoteau de fericire. Numai păpădia nu 
zâmbea, fiindcă florile cele frumos colorate, 
râdeau de ea că este urâtă. 
  Într-o zi, păpădia era cufundată într-un vis. 
Visa că era într-o altă lume în care era 
apreciată, nu ca aici. Îndată ce s-a trezit, și-a 
făcut bagajele și a hotărât să plece. 
  Dar a uitat că nu putea să meargă! Păpădia 
era foarte necăjită de aceasta, nu mai mânca, 
nu mai bea și nu mai avea chef de nimic! 
  Pe când încerca să adoarmă a zărit o stea 
căzătoare. Atunci și-a pus o dorință... Ca a 
doua zi să poată să zboare și să vadă toată 
lumea.   
   Când s-a trezit s-a văzut desprinsă din 
pământ, zburând prin pădure. Prima dată s-a 
speriat, apoi și-a dat seama că visul ei era pe 
cale să se îndeplinească. 
   Când învățase mai bine să zboare prin aer, 
o bestie uriașă s-a repezit spre ea! Era o 
pisicuță jucăușă care fugea după ea. Încerca 
să înainteze cât mai rapid, însă felina 
accelera și ea, dar cum putea să zboare, s-a 
înălțat puțin mai sus și a scăpat de ea! 
   Cum s-a dus ea mai sus, a observat o 
priveliște ce era de o frumusețe de nedescris. 
În timp ce admira priveliștea a zărit un 
fluturaș roz și l-a întrebat: 
- Unde te duci, fluturaș drăguț? 
- Mă duc în țara în care toți sunt frumoși așa 
cum sunt! spuse fluturașul cu un zâmbet larg. 
- Până și eu sunt frumoasă?Pot să vin cu tine? 
- Da, poți să vii! Ești chiar drăguță! 
  Apoi, bucuroși, și-au continuat drumul. 
   A trebuit să înnopteze toți pe o piatră caldă. 
S-au colcoșit puțin, apoi au adormit pe loc. 
  A doua zi s-au trezit voioși să își continuie 
drumul. S-au împrospătat puțin, apoi au 
plecat. Au mers ei ce au mers până ce 
fluturașul aspus: 
- După dealul acesta, vom ajunge! 
Dar când au ajuns la jumatea drumului, un 
urs mare și morocănos a apărut. 
- Aaaa... ce este asta?! întrebă disperată 
păpădia. 
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- Stai este prietenul nostru, n-ai de ce să te 
temi! încerca fluturașul să o calmeze. 
- O, ce bine!suflă ușurată păpădia! 
  După ce au urcat dealul, un ținut fermecător 
se întindea în fața ochilor lor... Unii copaci 
erau simpli, verzi, dar alții plini de flori și 
frunze de diverse culori. Unele păsări erau 
împodobite cu pene lungi și viu colorate, iar 
altele de o singură culoare. Floricelele erau 
multicolore, dar șipăpădii ca ea, unele albe, 
altele cafenii... 
  Unele animale păreau fioroase, iar altele 
drăgălașe, dar toate erau prietenoase. Cerul 
de un albastru deschis cu noanțe de mov și 
nori albi și pufoși, era era străbătut de gâze 
vesele și zumzăitoare. 
   Păpădia a fost cuprinsă de frumusețea 
locului și a spus: 
- Am să locuiesc în ținutul acesta! 

   Și din acel moment, păpădia a fost 
îndrăgită de toată lumea și mereu era 
fericită!... 

 
Andrada-Nicola Huțanu – cl. a II-a A 

Îndrumător prof. Monica Merloiu 
 

   Zumzet de primăvară 
 

Iarna-şi face din bagaje 
Şi-nfloresc doar peisaje. 
Proaspătă şi aromată, 
Primăvara-i răsfăţată! 
 

Noaptea scade, ziua creşte, 
În jur totul înverzeşte. 
Stolurile călătoare 
Se întorc în grabă mare. 
 

Frunzele încep să crească, 
Florile stau să-nflorească. 
Pe ogor e multă muncă, 
Triluri se aud din luncă. 
 

Bondari, gâze şi albine, 
Defilând zeci de buline, 
Bâzâie din floare-n floare, 
Spre bucurie şi mirare. 
 

David Apostu – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

            Este primăvară iar 
   După o iarnă lungă și geroasă, sosește din 
nou primăvara. Odată cu ea, toată natura se 
trezește la viață. 
   Soarele crește în lumină și căldură, 
văzduhul e limpede ca lacrima, pâraiele 
primăverii curg cântând și scânteind, iar 
vântul dulce de primăvară usucă pământul.  
    Elegantele floricele se ivesc în poiană, 
iarba a prins colț fraged și nou, mugurașii 
dezmierdați de soare se umflă de bucurie și 
răsună mii de glasuri, de ciripit, de triluri și 
de ecouri. Se aude zumzetul harnicelor albine 
și veverițele hoinăresc prin pădurea întreagă. 
   Primăvara, toți oamenii își încep treburile 
gospodărești, florile ne îmbie cu parfumul 
lor, iar copacii înfloriți sunt încântători. 

Gabriel Taman – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

  Dragă Eu din trecut, 
   Știu că treci printr-o perioadă grea, ca toți 
ceilalți. De aceea ți-am scris o scrisoare. 
   Nu-ți fie frică de acest virus. Protejează-te 
pe tine și pe cei din jurul tău. Poartă mască, 
mănuși și respectă toate regulile care ți se 
impun. Spală-te pe mâini și dezinfectează 
lucrurile pe care le atingi. Stai la doi metri 
distanță de celelalte persoane. Stai în casă cât 
mai mult și nu atinge alte persoane. 
   Dacă vei respecta toate aceste reguli, te 
asigur că totul va fi bine la final. 
    Cu drag, 
          Eu, cel din viitor 

Melis Guc – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

 

Minunile prim ăverii 
 

Când primăvara a sosit 
Totul la viață a revenit. 
Florile au înflorit 
Și copacii au înverzit. 
 

Mieii aleargă iar pe câmp, 
Iar eu stau sub pom și cânt. 
Totu-i bine și frumos. 
E un anotimp miraculos! 

Melis Guc – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca  Ilie 
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Rămas bun, doamna învățătoare! 
    Cu mare bucurie îmi doream să vă cunosc 
în prima zi de școală. Lăsam în urmă pe 
doamna educatoare care ne dăruise și dânsa 
multă siguranță, veselie. Dumneavoastră 
urma să ne fiți  „mama de la școală” și eu 
eram nerăbdătoare. 
   Am fost adusă  de părinții mei cu mare 
încredere la dumneavoastră. Și nu s-au 
înșelat! La început ați fost jucăușă,  apoi 
încet, încet, ne-ați făcut responsabili, 
încrezători în forțele noastre. Ați făcut mereu  
lucrurile cu bucurie dându-ne motive să  
revenim, cu drag, la școală și următoarea zi. 
  Tot timpul voi ține minte chipul 
dumneavoastră, ceea ce ne-ați povestit, 

exemplele, învățăturile dumneavoastră. Ați 
făcut cu noi o echipă, o echipă încrezătoare 
în forțele noastre.  
   Ultimul an l-am început mai dificil (am 
schimbat școala) și l-am terminat și mai rău. 
A trebuit să vină pandemia și să ne schimbe 
tot ceea ce noi creasem împreună. Dar 
dumneavoastră  v-ați adaptat în zbor și ne-ați 
îndrumat și spre era  lecțiilor online. Trecem 
cu bine și peste asta! 
   Doamna, au trecut acești ani foarte repede, 
dar lucrul bine făcut va dura prin noi, cu ceea 
ce vom realiza, pentru că temelia a fost bine 
clădită! 
   Învățătoarea mea va rămâne mereu ca o 
icoană;  peste ani și ani o voi revedea în 
amintire cu un zâmbet cald, un glas duios, 
ochi îngăduitori,  minte ascuțită  și mâini 
dibace, un alt „Domn Trandafir”.  
   Îmi voi aminti întotdeauna de învățătoarea 
mea dragă,  îi doresc tot binele din lume și 
voi încerca să o fac  mândră  de muncă 
depusă! 

Giulia Mihu – cl. a IV-a A 
Îndrumător prof. Silvia Grigore 

   Doamna învățătoare, în curând ne veți 
preda ultima lecție... Va fi cea mai 
tulburătoare lecție:  aceea de „rămas bun!” 
  Vă mulțumim, doamna învățătoare, pentru 
tot efortul pe care l-ați depus la formarea 
noastră și pentru că ne-ați dăruit fiecăruia o 
părticică din noblețea sufletească pe care noi 
o vom purta în inimile noastre. 
   Când am pășit în clasa pregătitoare nu 
știam decât să punem întrebări. Acum suntem 
capabili să și răspundem la unele dintre ele. 
Ne-ați învățat să scriem, să citim, să socotim, 
dar și cum să ne comportăm, să fim uniți, 
cum să învățăm, dar și cum să ne petrecem 
frumos timpul liber. Ne-ați călăuzit pașii pe 
cărări de munte, ne-ați vegheat și ne-ați 
dezmierdat ca o mamă adevărată. V-ați pus 
amprenta asupra personalității noastre, 
îndemnându-ne să fim puternici și 
responsabili. 
   Vom păși în curând pe o alta corabie, dar 
avem încredere că suntem bine ancorați și 
vom putea înfrunta orice obstacol ce se va 
abate asupra noastră. 
   Doamna învățătoare, noi suntem „grădina 
cu flori'' pe care cu multă dibăcie și pricepere 
le-ați ajutat să crească frumos, iar acum, la 
ceas de rămas bun, va oferim în dar o 
frumoasă cunună împletită cu roadele 
muncii domneavoastră. 
     Rămas bun, doamnă învățătoare! 

Gabriel Soare – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

Primăvara 
 

Azi pe balcon eu am ieșit 
Și  am văzut copacul înflorit, 
Este exact așa cum mi-am dorit 
E primavară... 
Bine-ai venit, pe strada mea! 
 

E totul verde oriunde te-ai uita, 
Copiii au ieșit la joaca-afară, 
De-acum imaginea îmi este clară. 
Doamna primăvară,  
Bine-ai intrat în viața mea! 

Ioana Novac – cl. IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
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           Secretul poveștilor 
   În biblioteca micuță de lemn a Clarei, o 
carte veche căzu pe jos la picioarele ei.  
   Ea ridică misterioasa carte și citi titlul care 
îi atrase imediat atenția „Împărăția 
poveștilor”. 
- Ia să mă apuc să o citesc! zise Clara. 

  Ea se așeză cât mai comod într-un fotoliu 
vechi și începu să citească cu nesaț. Deodată 
se trezi într-o dumbravă frumoasă și 
fermecată.  
   Soarele ca un glob de lumina arzătoare o 
îmbrățișă pe Clara cu razele sale calde, 
mângâietoare. Norii făceau horă în jurul ei, 
iar fluturii frumos colorați zburau deasupra 
ei. Ea admiră fascinată întregul peisaj scăldat 
în lumina aurie a asfințitului. 
- Unde mă aflu? întrebă ea. 
- Te afli în Împărăția poveștilor . 
- Cine a vorbit? întrebă fetița cu glas 
tremurător. 
- Eu sunt Zâna Cerului, Cristal. Ori de câte 
ori pășești în lumea poveștilor, eu te însoțesc 
în fiecarebasm sau aventură a personajelor 
îndrăgite de fiecare copil, în fiecare luptă 
grea a binelui și răului, în victorii și 
înfrângeri, în văi adânci și pe culmi, în locuri 
nemaiauzite și nemaiîntâlnite... 
- Aceasta înseamnă că dumneata, Zână bună, 
m-ai adus aici, în acest loc de vis, doar citind 
primele rânduri ale cărții? Atunci voi citi cu 
cea mai mare plăcere pentru a te putea întâlni 
din nou, zână fermecătoare. 
  Apoi, Clara auzi un glas cunoscut care o 
striga: 

- Clara, Clara, unde ești? 
  Era glasul melodios al mamei ei. 
- Sunt aici, în bibliotecă! Citeam cartea 
„Împărăția poveștilor” și, când am început să 
citesc, m-am trezit într-o lume fermecată. 
- Imaginația ta te-a dus acolo! Ai descoperit 
un mare mister al poveștilor! Ele au puterea 
de a te purta într-o lume fascinantă dincolo 
de lumea aceasta. 
-  O să țin minte! zise Clara. Iubesc să citesc! 

Sara – Elisa Ghica – cl.a II-a A 
Îndrumător prof. Monica Merloiu 

La munte 
Este o zi friguroasă de ianuarie. Împreună 
cu părinții și cu vrișoara mea Raluca am 
pornit dis-de-dimineață spre Brașov. 
Pe drum am observant cum s-a pornit 
deodată o ploaie de fluturi albi ca un vârtej 
ce-și întețea ritmul. Se pare că Zâna Iarnă își 
deschisese caierul înghețat și dorea să depene 
deasupra pădurilor povești de iarnă. Astfel, 
puteam observa cum zăpada cernută din norii 
ca de vată îmbrobodește acoperișurile caselor 
ca pe niște băbuțe. Copacii ca niște soldați 
nemișcați aveau o zale argintie ce sclipea în 
bătaia soarelui. Mândrul vânt scutura când și 
când dantela alba de zăpadă depusă peste 
cetina falnicilor brazi. 
  Ajunși la munte am fost fermecat de pârtia 
zglobie și veșnic neobosită. Chiote de veselie 
răsunau în văzduh. Șiraguri de săniuțe se 
repezeau la vale trântindu-I pe cei mici. După 
ce ne-am aprins rubine în obrajii calzi am 
urcat cu telecabina la Cota 2400. Acolo sus, 
parcă ajunsesem în împărăția lui Dumnezeu. 
Totul era alb în jurul nostru. Doar Luna își 
arăta fața palidă cu sclipiri de argint ca într-o 
poveste. Schiorii păreau niște puncte negre 
fără astâmpăr pe oceanul de ninsoare. 
  După o zi de joacă se instalase oboseala. 
Am pornit spre casă. Pe drum am spus glume 
și distanța mi s-a părut scurtă. E minunat să 
fii călător pe drumuri de munte! 

Filip Dimitrie Neagu – cl. a III-a D 
Îndrumător prof. Săndica Ilie 

               Primăvara        
  A sosit și mult așteptata primăvară. 
  Ghioceii, vestitorii primăverii, par rupți din 
albul zăpezii. Toată natura a revenit la viata. 
Copacii au înverzit, păsările călătoare s-au 
întors și își caută cuiburile lăsate goale de 
anul trecut. În gospodarii, femeile fac curat în 
case, iar bărbații muncesc câmpurile. Peste 
tot se aude zumzetul albinelor care zboară 
din floarea în floare pentru a aduna mierea.  
   Primăvara este cel mai plăcut anotimp.     
   Bine ai venit, doamnă Primăvara!  

Alexandru Șogor – cl.  IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
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Primăvara 
    A venit primăvara cea minunată! Pe cer 
e un soare fierbinte și nori ca vata de zahăr. 
Câmpiile sunt pline de flori multicolore și 
mireasmă îmbietoare. Au apărut și gâzele ca:   
albinuțele mititele, fluturași gingași și 
buburuze pitice. Iarba e moale ca penele unei 
lebede firave. Copiii zglobii zburdă pe 
câmpiile înverzite și lini știte. Animalele se 
trezesc din hibernare, iar păsările se întorc 
din țări străine. Râurile curg ușor și lin. Se 
aude ciripitul melodios al păsărilor. Mugurii 
copacilor se transformă în flori extraordinare 
și apoi apar primele fructe din an. 
     Primăvara este cel mai frumos și 
spectaculos anotimp din lume. 

Maria Veronica Vasiliu – cl. a II-a A 
Îndrumător prof. Monica Merloiu 

 

          Învierea Domnului 
     Primăvara a venit, iar natura s-a trezit la 
viață. Copacii au înverzit, afară este mai cald, 
iar ziua este mai lungă. Însă toate acestea 
sunt în zadar, deoarece noi nu ne putem 
bucura de cadourile primăverii, pentru că 
pandemia de Coronavirus ne-a închis în case 
pentru a ne proteja propria viață. Cei din linia 
întâi se luptă cu inamicul invincibil. 
   Paștele se apropie. Mulți români pregăteau 
bunătățile de Paște: chec, cozonac, drob, ouă 
și sarmale... Era duminică, 19 aprilie 2020 -  
Învierea Domnului. Mii de români se rugau 
să treacă mai repede această perioadă grea  
și, cu câte o lumânare la geam, așteptau cu 
nerăbdare să se facă miezul nopții pentru a 
spune „Hristos a înviat” cu cei din casă sau, 
în cazul altor români, să își sune prietenii, 
familia și toate persoanele dragi... Venise și 
momentul mult așteptat, clopotele băteau 
pentru a anunța Învierea Domnului. Mii de 
români cântau, chiar dacă nu le erau alături 
persoanele dragi. 
  Chiar dacă nu a fost un Paște obișnuit și 
chiar dacă nu am avut toate persoanele dragi, 
tot am simțit lumina în inima mea, iar cei 
dragi sunt în sufletul meu. 

Ioana Antonia Costache – cl. a II-a A 
Îndrumător prof. Monica Merloiu 

Vara, bucuria copiilor 
  Când spunem ,,vară”, spunem „vacanţa 
mare”, spunem „soare”, „munte”, spunem 
„bunici”. Totul e bucuria copiilor . 
   Planuri de un an de zile, dorinţe la care s-a 
visat, acum este timpul împlinirilor! Este cel 
mai frumos lucru atunci când auzi păsări 
gureşe în pădurile frumos înfrunzite. 
   Câmpii cu flori multicolore, cu cer senin, 
cu ciripitul păsărilor de la streaşina casei 
bunicilor, aroma fină din cuptorul bunicii şi 
nuferii albi ca neaua din colţul unui lac, unde 
soarele rotund ca o minge de foc încălzeşte 
întreaga planetă, înseamnă bucurie. 
    Totul este un peisaj de basm, orice colţisor 
este o poveste frumoasă pentru fiecare dintre 
noi, în fiecare vară.  
   Vara este într-adevăr bucuria copiilor şi 
cred că niciunul dintre noi nu poate spune că 
a trecut fără să observe şi să se bucure de 
frumuseţile ei.  

Ilinca Ionescu –cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

                     Apusul 
   Eram la mare cu părinții. Toată ziua 
soarele ne-a zâmbit de pe bolta senină, 
chemându-ne parcă în apa caldă a mării. 
   Pescărușii au zburat toată ziua deasupra 
marii, până spre seară. Țipetele lor s-au auzit 
necontenit. Toți am hotarât să rămânem pe 
plajă pentru a vedea apusul soarelui. Încet, 
încet razele de soare aurii au dispărut. Vântul 
a început să sufle mai încet. La orizont, 
discul roșu al soarelui s-a ascuns din ce în ce 
mai mult în mare, iar cerul avea o aura 
portocalie de jur împrejurul lui. Când a 
dispărut complet în mare, locul lui a fost luat 
de noaptea cea răcoroasă. 
  Rând pe rând s-au aprins stelele, cerul 
devenind un candelabru cu mii de luminițe. 
Printre stele se afla și mândra Luna, 
împodobită cu văl argintiu. Apa mării ca o 
câmpie strălucea în lumina palidă a stelelor. 
Era răcoare plăcută, care ne-a îndemnat la o 
plimbare pe faleză. Și chiar așa am și făcut. 

Elena Oprea – cl. a  III-a D 
Îndrumător prof. Sandica Ilie 
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Primăvara 
 
Îmi bate primăvara-n geam, 
Cocori pe cer rotesc: o mie! 
Muguri timizi surâd pe ram, 
Ies flori răzlețe pe câmpie. 
 
Un cor de mierle s-a pornit  
Să cânte, de-a trezit pădurea 
Şi tot pe culme, lămurit, 
Aud privighetoarea. 
 
Un vânt mai blând mă cheamă-apoi 
Să plâng de dor de zări albastre, 
Să râd dansând sub calde ploi, 
Iar noaptea să visez sub astre! 

Petru Nedelcu – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

 

Autoportret 
   bNumele meu este Filip-Dimitrie Neagu. 
Am zece ani și sunt elev în clasa a III-a D la 
Școala „DuiliuZamfirescu” din Focșani. 
  Nu sunt foarte înalt, dar nici scund. Am 
ochii albaștri, părul blond, fața cu obraji 
cărnoși. Îmi place să fiu harnic acasă și 
adesea îmi ajut părinții la treabă. Fire 
competitivă, îmi plac concursurile și aștept 
cu nerăbdare rezultatele lor. Îmi place să-mi 
petrec pauzele cu colegul meu și ne uităm 
adesea pe cataloagele Playmobile și Lego. 
  Iubesc natura și îmi plac drumețiile în aer 
liber. Vara călătoresc cu părinții mei la mare 
unde savurez de dimineață jocurile în apă. 
Când mergem la munte, îmi place la săniuș. 
Fie iarnă sau vară admir natura cu veșmintele 
albe sau verzi. 
  Îmi place să mă țin de cuvânt în fața 
colegilor. Prefer orele de comunicare, 
deoarece întâlnim eroi viteji. Doamna 
învățătoare ne ajută să pătrundem în lumea 
fascinantă a cărților. 
  E minunat să fii un copil sănătos și să te 
poți bucura de frumosul din lucrurile 
mărunte. 

Filip Dimitrie Neagu – cl. a III-a D 
Îndrumător prof. Săndica Ilie 

 

Despre familia mea, în vreme 
de pandemie 

  În luna martie, după ce s-au închis școlile 
din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a 
venit bunica la Focșani ca să stea cu mine și 
cu sora mea, Sabina, cât timp mama era la 
serviciul ei de doctoriță. Din păcate, Tata a 
plecat anul trecut în Cer, la Dumnezeu. 
   Nu a durat mult timp și a venit bunicul meu 
să ne ia la Adjud. Aproape zilnic vine pe la 
noi și verișorul meu, Robert, care este mai cu 
un an decât mine, care mereu se compară cu 
mine și dintotdeauna își dorește să mă ajungă 
la orice, dar nu reușește. De cele mai multe 
ori stă cu noi până seara, cu fratele lui, 
Andrei, zis și Duti, care are doar 3 ani.  I-am 
ajutat pe bunicii mei la treabă și ei ne-au  
răsplătit cu banii lor de portofel. După o lună 
mi s-a făcut dor de casa mea, de mama și de 
cei doi pisoi, Felix-Năstase și Charlie-Fănică. 
  Într-o zi, după Paște, în timp ce mama a 
primit o misiune foarte importantă la alt 
spital, am vrut să facem un filmuleț pentru a-i 
arăta că o susținem să lupte mai departe 
împotriva noului coronavirus. După câteva 
zile, am aflat că am apărut pe pagina de FB a 
Directiei Medicale și în ziar. A fost pentru 
prima oara când am apărut în ziar. 
   Au trecut două luni de când stăm la bunici 
și chiar am fost atent să respect regulile 
împotriva noului coronavirus. Ne-am spălat 
des pe mâini și am stat doar în curte. În final, 
mama mea și-a terminat misiunea și am fost 
bucuros și emoționat când am aflat asta. 
  Într-o zi de duminică, când mă jucam, 
unchiul meu mi-a zis că a venit mama. Prima 
oara nu l-am crezut, dar m-am dus la ușă. Era 
chiar mama mea! Și atunci când am văzut-o, 
am îmbrățișat-o tare, la cât de dor mi-a fost 
de ea!!! Iar sora mea Sabina îi spunea mereu 
că o iubește. Mama era foarte emoționată și 
avea lacrimi în ochi. 
  Acum stăm la bunici, fericiți și bucuroși, ne 
facem temele, participam la „conferință” 
(școala on-line), ne jucăm, ne ajutăm familia 
la treabă și petrecem mult timp împreună. 

Alexandru Andoni - cl. a III-a A  
Îndrumător prof. Vasilica Mircea 
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Sosirea  primăverii 
   În aer se simte un miros de pământ umed 
și în văzduh plutește o boare caldă. Cerul e 
limpede. Soarele își trimite razele îndrăznețe 
într-un șuvoi de lumină și caldură pentru a 
ajuta pe cei mai gingași vestitori ai 
primăverii să iasă la lumină. 
   După o lungă asteptare, ghiocelul plăpând  
își înalță  tulpina mică, străvezie spre soare. 
  Floarea gingașă ca un clopoțel vestește că 
iarna pleacă și sosește primăvara. Acest 
vestitor anunță trezirea la viață a naturii. 
   Rând pe rând, firele de iarbă, florile de 
toate felurile vor împodobi grădinile și 
câmpiile. În poieni zburdă miei albi ca neaua. 
Copiii sunt plini de voie bună. 
  În livezi copacii au înmugurit. 
Mugurii se vor desface în mii de flori 
care vor îmbrăca copacii într-o haină 
albă, ca pentru o sărbătoare de pace.  
  Trezite din mireasma primăverii își 
fac apariția albinele. Ele zumzăie, 
zburând din floare în floare pentru a 
culege polenul din care vor face 
miere. Și fluturii se arată și gândăceii mici și 
roșii ies la soare somnoroși și furnicile încep 
să mișune.Tot acum  se întorc în țară 
cântăreții plecați astă toamna. 
 Primăvara este anotimpul tinereții, 
anotimpul trezirii la viață a naturii amorțite 
dupa o iarnă lungă. 

Sofia Săcăluș – cl. a III-a D 
Indrumător prof. Săndica Ilie 

         Un amic cu blăniţă 
  Era o seară blândă de iarnă. Luna argintie 
lumina cu sclipiri de argint, neaua pufoasă, 
abia aşternută. 
  Îl aşteptam cu nerăbdare pe tata. Cînd 
plecase dimineaţă, îmi promisee că la 
întoarcere va avea o surpriză pentru mine. În 
ziua aceea,  orele s-au scurs mai greu ca 
niciodată. Ceasul din holul de la intrare se 
încăpăţâna să-şi împiedice acele şi să le 
încetinească. 
  După lungi aşteptări, uşa s-a deschis şi tata 
a apărut în pragul casei cu un ghemotoc de 
blăniţă în braţe. Doar un scâncet stins se 

auzea, în rest nici ochişori, nici botic, nici 
codiţă! Repede am înţeles că este vorba 
despre un căţeluş. 
- Cum vrei să-l numeşti?  m-a întreabat  tata. 
- Gely, i-am  răspuns  fără întârziere şi l-am 
luat  cu grijă din braţele lui..  
   Este micuţ, de culoare ciocolatie, cu ochi 
cât două bobiţe negre, un botic lucios şi 
umed. De atunci suntem de nedespărţit. Cred 
că-i cel mai jucăuş căţel. Agaţă tot, 
scormoneşte orice colţ de grădină, prinde 
gâze, se gudură printre picioarele mele, se 
tăvăleşte in iarba proaspătă, caută mereu căte 
ceva de ros. Este atent la tot ce se întâmplă în 
curte şi în ograda păsărilor.  
   Gely este cel mai bun amic al meu! 

Mihnea Codrin Stan - cl. I C    
Îndrumător prof. Nadia Lefter   

                                          

  Veveriţa şi lupul                
  A fost odată un lup care 
dormea la umbra unui copac. Pe 
ramurile copacului se juca o 
veveriţă. Ea era vesela şi plină 

de energie. Nefiind atentă la sărituri a 
alunecat direct în braţele lupului. 
- Ce prânz  gustos am primit în dar! se 
minună lupul, lingându-se pe bot. 
- Stai, lupule! Nu te grăbi! Poate am putea fi 
prieteni! Ce zici? îndrăzni veveriţa tremurând 
de spaimă. 
  Lupul se gândi câteva minute şi vorbi 
dregându-şi glasul: 
- Să încercăm, însă trebuie să îmi răspunzi la 
o întrebare. De ce voi, veveriţele, sunteţi atât 
de iubite de oameni, iar noi, lupii, inspirăm 
teamă celor din jur? 
- Daca vei fi putin mai vesel, mai senin, mai 
prietenos, atunci vei primi iubire şi căldură 
din partea tovarăşilor din pădure. Nu poţi fi 
fericit dacă stai mereu încruntat. 
   Lupul căzu pe gânduri, iar veveriţa jucăuşă 
o zbughi în stufărişul pădurii.  
- Nu pleca! Am înţeles acum ce trebuie să 
fac. Trebuie să fiu bun, ca să fiu iubit şi să 
am prieteni! 

Mihai Bratosin - cl. I C 
Îndrumător prof. Nadia Lefter 
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            Prima zi de școală 
   A sosit toamna, cea mai harnică și 
darnică fiică a bătrânului an în caleașca ei 
aurită. Frunzele au început să ruginească și să 
se desprindă de pe crengile copacilor. Copiii 
au început să pregătească ghiozdanele pentru 
prima zi de școală. 
   Deschiderea noului an școlar a avut loc pe 
nouă septembrie. M-am trezit dimineața 
nerăbdător să îmi revăd colegii. M-am 
îmbrăcat în uniform și am ales cele mai 
frumoase flori pentru doamna învățătoare. 
Părinții mei m-au însoțit pe drumul spre 
școală. Când am ajuns în curtea școlii o parte 
din colegii mei erau pe terenul de sport lângă 
doamna învățătoare. Imi era atât de dor să îi 
revăd! I-am salutat pe fiecare și am început 
să povestim ce am făcut în vacanță. In acest 
an vom învăța la o școală nouă, într-o  sală 
nouă. Sala de clasă avea mobilier nou și era 
frumos aranjată de doamna învățătoare. Nu 
mi-a plăcut că bancile erau individuale.  
   Anul acesta sunt în clasa a III-a. Va fi un 
an mai greu, însă eu vreau să învăț mai mult. 

Bogdan Bălin – cl. a III-a D  
Îndrumător prof. Săndica Ilie 

 

    Carantina 
 
A fost odată ca-n povești, 
A fost, of, bată-l-ar vina, 
Un virus mai periculos 
Ce a pornit din China. 
 
Și era foarte rezistent, 
Nu îi găsise leac 
Nici cel mai bun,  
Mai competent, 
Nu i-a venit de hac. 
 
Dar totul are un sfârșit 
Fiți siguri toți de asta! 
Și vom fi iarăși fericiți, 
Vom birui năpasta! 
 

Răzvan-Andrei Rădeanu – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

 

               Visul împlinit 
   A fost odată o fetiţă care îşi dorea tare 
mult un căţeluş. I-a tot rugat pe părintii ei de 
mii de ori să îi aducăunul în dar, însăde 
fiecare dată i se spunea că este prea mică 
pentru a avea grija de un căţel (avea doar 
cinci ani). 
   Trecuseră vreo  patru ani când, în 
apropierea Paştelui, fetiţa  găsi din 
întâmplare o cutie frumoasă ascunsă în 
dulapul părinţilor. S-a gândit că ar putea fi 
cadoul ei de Paşte. S-a folosit de un scaun să 
ajungă la cutie ca să poată vedea ce este 
înăuntrul ei. Ea ştia că este greşit, dar nu s-a 
putut abţine. A deschis cutiaşi a găsit câteva 
jucării de cauciuc. Era aşa de dezămagită! 
„Nici măcar nu mai sunt atât de mică ca să 
mă pot juca cu jucăriile astea!”, s-a gândit ea. 
A pus cutia la loc, dar nu a avut curaj să le 
spună nimic părinţilor.  
  Mai târziu, tatăl ei a venit de la serviciu în 
pauza de masă. A sunat la poartă, iar fetiţa i-a 
răspuns. Când s-a dus afară să-l  întâmpine, 
în curte era un căţeluş mic şi negru, cu 
urechile ciulite şi codiţa năzdrăvană. 
-Tati, tati, a intrat un căţel în curte! Oare ce o 
fi cu el? 
  Ajunge şi mama la poartă şi la mirarea 
fetiţei, răspunde: 
-  Păi cine ştie, poate este al tău! Parcă are o 
zgardă, poţi verifica. 
  Fetiţa rămase blocată de uimire, se uită la 
medalionul agăţat la zgarda căţeluşului 
jucăuş şi nu-i veni să-şi creada ochilor. Pe 
zgardă scria „prietenul Sofiei”. 
- Nu pot să cred aşa ceva!!! Este visul meu 
cel mai mare!  
   Căţeluşul era şi el fericit să aibă un partener 
de joacă. A sărit cu lăbuţele moi pe Sofia, iar 
ea i-a mângâiat blana lui pufoasă. Şi-a dat 
seama atunci pentru cine erau de fapt, 
jucăriile din cauciuc. Din acel moment au 
devenit cei mai buni prieteni. 
   Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus 
povestea mea! 

Elena Sofia Filip – cl. II-a A 
Îndrumător prof. Merloiu Monica 
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      Virusul care ne-a schimbat  
  A fost o vreme când toți mergeau la școală 
și își vizitau bunicii, prietenii și rudele. 
Oameni mergeau la biserică să se roage și să 
aprindă o lumânare celor aflați în ceruri. 
Copii mergeau la școală, învățau lucruri noi 
și își făceau prieteni. Dar, într-o zi, totul s-a 
schimbat, nimic nu a mai fost la fel.  
   Peste lume a venit un virus care încearcă să 
își găseasca locul printre noi. Din cauza 
acestuia toata lumea a fost nevoită să se 
adapteze unor reguli care tulbura și  supără. 
  Acum elevii fac ore pe telefoane și 
calculatoare și nu se mai pot vedea cu colegii 
și învățătorii, pe bunici nu putem sa îi mai 
vizităm de frică să nu îi imbolnăvim, 
cumpărăturile se fac doar cu restricție și toți 
sunt cu frica în sân.   
   Din cauza lui, mulți copii nu au mai reușit 
să își vadă părinții zile în șir pentru că aceștia 
sunt medici șiajută bolnavii în spitale. Acest  
virus se răspândește atât de repede încât a 
reușit să îmbolnveasca și să ucida un numar 
foarte  mare de oameni din intreaga lume. Pe 
fețele oamenilor se citeste spaima și tristetea. 
  Totul în jur este gri și din cauza acestui 
virus, cursul vieții s-a oprit  și toți ne rugăm 
ca totul să revină la normal. 

Ștefania Gavrilă – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca Ilie 

          Primăvara 
   Odată cu topirea zăpezii, încet, încet, se 
încăzește și putem observa cum primăvara își 
face apariția. Copacii au început să 
înmugurească și să înflorescă. 
  Păsările se întorc în țară și încep a-și face 
noi cuiburi sau le întăresc pe cele vechi.             
  Toate viețuitoarele care au hibernat se 
trezesc din somnul adânc. Tot acum, 
primăvara își așterne pe câmpii covoare 
colorate și pline de viață. În codru se aude 
ciripitul păsărilor și murmurul izvoarelor. 
Prin grădini și gospodării se aud glasuri de 
copii care se bucură de venirea primăverii. 
   Acest anotimp reprezintă renașterea și 
îndemnul la viată. 

Ștefania Gavrilă – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca Ilie 

           O lecție de viață ...? 
   A sosit și ziua când președintele 
României a declarat starea de urgență în țara 
noastră din cauza Covid-19, zi în care viața 
mea a devenit mai monotonă, banală și 
plictisitoare. Cred că apariția acestui virus nu 
a fost întâmplătoare.  
   De ce a apărut? Poate pentru că a obosit să 
vadă cum ne distrugem singuri viețile. Cum 
Planeta în care trăim o tratăm cu atâta 
indiferență. Poate s-a săturat să observe 
atâtea războaie, conflicte, invidii. Să vadă cât 
de puțin timp își petrec părinții cu copiii lor, 
sau cât timp ne acordăm unul altuia, atât în 
momentele fericite sau de tristețe. 
   Știu, a fost cam dur, poate prea dur pentru 
această lecție. A luat vieți, dar ne-a făcut să 
ne schimbăm odată pentru totdeauna. Poate 
viața a fost oprită pentru puțin timp pentru a 
observa cât de esențială este. Acest virus ne-a 
adus mai aproape de cei dragi. Așa am înțeles 
ce importantă este o îmbrățișare, o strângere 
de mână sau întâlnire cu prietenii. 
   M-a făcut să îi apreciez pe cei din jur, să 
mă bucur de lucrurile normale și de natură. 

Bianca Balosin –cl. a IV-a C 
Îndrumător porf. Anca-Adriana Ilie 

 

Covid-19 
                              

Acest virus mititel, 
Mi-a adus în dar cu el 
Multe zile-n carantină 
Fără prieteni,voie bună. 
 

Ai venit neinvitat, 
Școala tu mi-ai suspendat,  
Colegii mi i-ai închis,  
Dar nu ești de neînvins! 
 

Va veni și ziua-n care,  
Afară ne vom juca, 
Ne vom bucura de viață, 
Iară tu vei dispărea! 
 

Avem medici renumiți, 
Ce cu tine se tot luptă 
Si vei fi din nou închis 
Într-o eprubeta mică! 

Miruna- Ionela Bahnă – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
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         Delir în propriul suflet 
   Am tăcut. Am fost o umbră singuratică cu 
glas de suflet răvășit în lacrimi sărate de 
copil lovit de rău în văzul tuturor a cărei 
povești o răsfoiam treptat din umbra 
prezentului, în cap cu imaginile trecutului și 
în suflet ascunzând de ochii dominanți o 
formă denaturată a unei uri captive pe veci 
între pereții acestuia ce încearcă a-i sfărâma 
în fiecare secundă, hrănindu-mi orgoliul și 
transformându-mi trupul în scrumul ce toți îl 
vor cunoaște.  
   Apoi am tăcut, înghițindu-mi veninul, pe 
buzele uscate prelingându-se un strop, 
adunându în grabă fărâmele mândriei mele ce 
am sacrificat-o pentru lucruri după care 
inima mea tânjea, dar eu îi potoleam voit 
suspinele. Apoi am gustat timidă din fericirea 
făgăduită și nu i-am mai dat drumul. Și am 
alungat-o, am izolat-o departe de toți și toate. 
   Am lăsat-o să își verse mânia atroce înecată 
în propriile lacrimi de nefericire, plătite în 
propriul sânge ce va curge și o va acapara 
până la înec, iar eu am rămas ca un chip 
iluzoriu ce-mi hrănește sufletul lacom cu 
zâmbete reale plătite în bucăți rupte de 
orgoliu. Am devenit o floare albă răsărită din 
pământ otrăvit deoarece așa mi-a fost dorința.  
   Am vrut să o alung pe ea, putreziciunea 
sufletului meu, pe ea, durerea înțepătoare ce 
îmi implanta în ochi sclipiri deznădăjduite, 
pe ea, creația propriei mele ființe ce am 
izgonit-ocu atâta voință, pe ea, cea ce în 
adâncul meu aș fi vrut să fiu, dar care știam 
prin pură teorie că e greșită. Am oftat lung 
sub mustrări ce au durat nopți întregi, cuvinte 
murmurate și răsuflări greoaie ce numai luna 
are darul de a le auzi. Mi-am rupt singură 
sufletul, ca mai apoi să aleg doar ce mi-ar fi 
priit, iar restul să încerc să îl uit, să îl 
îmboldesc cu un cuțit, să îi scurg sângele, să 
îl ard și să îngrop resturile, dar ce rost dacă 
au fost momente în care zbieram ca o fiară 
după acea parte, momente ce nu vor putea 
dispărea. Și pentru ce toate astea? Pentru 
fericire, împărăteasa vieții mele în care aș 
arunca singurătatea și aș lăsa-o să o dizolve 
în acid, să o ardă în lava fierbinte. Iar pentru 

asta trebuie să mă lepăd de acest suflet 
tulbure ce tânjește după doua lucruri la poli 
opuși, să mi-l calmez cu o mângăiere 
purificatoare, să nu îmi mai las sângele să 
clocotească în vene, iar inima să ardă în 
propria ei suferință, să iau forma simplă ce cu 
zâmbetul pe buze privește razele calde și râde 
îmbătată de iubire, să mă limpezesc și să 
înfloresc în lumină. 
   Am tăcut, am ascuns pe vecie ceea ce restul 
nu ar trebui să vadă niciodată, iar o parte din 
mine a murit, dar știu că va învia, mai 
puternică, mai mânioasă ca niciodată. Fiecare 
celulă din corpul meu tremura în fața acestei 
cunoașteri. Deoarece am voință și nu am. Mi-
e frică să o am, dar mă îngrozesc la gândul că 
aș putea să nu o am.  
   Dar eu vreau să fiu o adolescentă ca toți 
ceilalți, să râd cu prietenii în cafenea, cu 
capul în nori, râzând din nimicuri, atunci 
poate că o să o uit, atunci poate că o să pot să 
mă îmbrac într-un suflet umil, umil nu față de 
ceilalți, ci față de propria persoană, să mă 
plec răbdătoare și să împrăștii în lume binele 
cel mai pur, atunci poate o să pot iubi. 

Ana-Maria Eremia – cl. VII-a C 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță 

 

         O lacrimă 
Motto: 

„Nu poți vedea bine decât cu inima.  
Esențialul e invizibil pentru ochi.” 

(„Micul prinț”-  Antoine de Saint Exupéry) 
 

... Și ce contează că sunt diferit, îmi spun, 
Dar surdă mi-e indiferența, și mă doare, 
Imaginația mă însoțește, și-aș dori 
Orbi ca să fim o clipă, măcar, fiecare! 
 

Și voi să nu vedeți ce eu nu vreau să fiu, 
Vom fi astfel egali, chiar dacă, poate, 
Deși cu inima mesaje calde am să scriu, 
Tot voi simți cum nepăsarea își dă coate. 
 

Eu...  mă ridic rănit de gloanțe, totuși, oarbe, 
În lupta ce o port cu frumusețea crudă. 
Ca scut îmi stă iubirea ce din priviri  mă soarbe, 
Pe când ei nu pot și  nu vor durerea să-mi audă. 

Cornel Gabriel Spiridon – cl. a VI-a D 
Îndrumător prof. Anișoara Pițu 
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          Vreau să salvez lumea 
   Într-o seară liniştită de vară am început să 
citesc o carte intitulată „Eu sunt Malala”, în 
care este vorba despre o eroină care încearcă 
să salveze localitatea natală. 
   Mi-a plăcut atât de mult cartea, încât am 
terminat-o în aproximativ două ore! Tema 
cărţii era că încrederea în sine este esenţa 
eroismului. Cartea aceasta m-a făcut să  trag 
concluzia că un adevărat erou este acela care 
îşi dăruieşte viaţa unui lucru mai important 
decât el însuşi. După câteva minute am 
adormit, eram foarte obosită… 
   A doua zi dimineaţă, m-a trezit soarele 
mângâietor care se ascundea după perdele. 
M-am uitat la ceas, era devreme şi am 
încercat să mai aţipesc puţin,dar simţeam că 
ceva înăuntrul meu, nu avea astâmpăr. 
   Eram hotărâtă, trebuia să fac ceva, simţeam 
că cineva îmi cere ajutorul!  De ce mi-ar cere 
mie cineva ajutorul? Eu sunt o fată obişnuită. 
Imediat a sosit mama în camera mea: 
-Bună! Cum de te-ai trezit aşa devreme?  
   Nu am vrut să-i spun nimic despre 
întâmplarea neobişnuită. 
- Bună, mamă! Mi-am pus alarma să mă 
trezească pentru că îmi doresc să fac o 
plimbare de dimineaţă în aer liber. 
  -Am înţeles, te aştept în bucătarie cu micul 
dejun pregătit! 
   În timp ce mâncam, am avut sentimentul că 
totul avea un gust ciudat, aşa că am terminat 
repede şi am plecat să mă schimb. Când am 
ajuns în camera mea şi m-am uitat în oglindă 
am observat că nu îmi vedeam faţa, eram 
invizibilă! M-am spălat pe faţă şi m-am uitat 
din nou în oglindă, acum reuşeam să mă văd. 
    Am ieşit din casă şi am simţit că picioarele 
mele mă conduc într-un loc anume, pur şi 
simplu se mişcau singure. Era o senzaţie 
ciudată, dar nu m-am împotrivit, eram 
curioasă să văd unde aveau să mă ducă. 
   La scurt timp am ajuns la grădina zoologică 
şi mă întrebam ce caut eu acolo. La intrare 
am întâlnit câteva păsări exotice care mi s-au 
părut supărate. Mi-am continuat drumul şi 
am văzut o vulpe tristă care refuza să 
mănânce, iar căprioarele erau toate adunate 

într-un loc, păreau speriate de ceva 
îngrozitor. 
   Animalele din acest loc erau toate la fel de 
triste şi necomunicative şi motivulpentru care 
se aflau în această situaţie era faptul că erau 
închise în cuşti speciale şi nu seaflau în 
mediul lor natural. 
    Am văzut un angajat şi l-am întrebat: 
-Bună ziua, spuneţi-mi vă rog, nu vă este 
milă de aceste animale? 
-Nu m-am gândit niciodată la asta, dar ştiu că 
persoanele care vin aici să le vadă se bucură 
foarte mult! 
   După un timp, mi-am dat seama că s-a 
făcut târziu şi am plecat spre casă cu gândul 
la un plan pentru a le putea reda libertatea 
animalelor. 
   Târziu în noapte, am aşteptat ca părinţii 
mei să adoarmă. În sfârşit, venise momentul 
mult aşteptat! M-am furişat şi am plecat de 
acasă direct la grădina zoologică. Încercam 
să fug cât pot de repede pentru a nu se face 
dimineaţă, iar părinţii mei să se trezească. 
Deodată, am observat că sunt în aer, zburam, 
nu îmi venea să cred, era uimitor! 
   Am ajuns acolo, am trecut cu uşurinţă de 
pazăşi am ajuns direct în biroul principal 
unde se aflau actele şi domnul director. 
Acum, că aveam puteri nebănuite, am reuşit 
să-l hipnotizez şi să-l fac să semneze actele 
pentru a transporta animalele în Somalia şi 
Tanzania. 
   Am revenit a doua zi şi m-am deghizat în 
domnul director, cu ajutorul magiei care mă 
învăluia şi am dat foile de transport unui 
domn care se ocupa cu acest lucru. 
    Mare a fost bucuria mea atunci când m-am 
reîntors la grădina zoologică şi am văzut că 
planul meu funcţionase perfect, animalele 
dispăruseră ca prin minune! 
    A fost o experienţă de neuitat şi am rămas 
plăcut surprinsă de ceea ce am reuşit să fac 
fiind o eroină adevarată! 
    Eu cred că stă în firea oamenilor să fie eroi 
atunci când li se acordă această şansă, aşa 
cum am făcut şi eu. 

 
Iulia–Maria Badea – cl. V-a C 

Îndrumător prof. Daniela Sporea 
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        Lăbuș 
 
Eu, de mic, tare-aş fi vrut, 
Un căţel să fi avut… 
Mare, mic, nu mai conta, 
Asta era dorinţa mea! 
 
Să fie mai jucăuş, 
Şi să-l cheme-așa: Lăbuş. 
Dar părinţii nu mi-au  luat, 
Şi-atunci eu mi l-am cumpărat. 
                                              
Cică lasă păr, că mușcă,  
Că nu stă numai în cușcă. 
Dar Lăbuş, ăsta, al meu, 
Face numai ce vreau eu! 
 
Ne jucam în bătătură, 
Fuge şi pe aratură… 
Când îl strig, el dă din coadă, 
Şi se-ntinde la comandă! 
 
Ca un tigru face tumbe 
Toată ziua, pe oriunde, 
Şi se zbenguie aşa 
Toată ziua pe saltea! 
      
Când e supărat pe mine, 
Face numai ce-i convine. 
Şi atunci, ca să-l împac, 
Fugim repede în parc.   
                                                
Dar cățelul meu pitic 
Este năzdrăvan, vă zic!  
Şi se întinde la cadou,   
Sperând că îi dau un ou! 
 
Are blana ca Tigruţ 
Din desenul Winnie De Pluş, 
Ochii mari, pătrunzători, 
Colții mari îți dau fiori. 
 
Nu trebuie să te temi 
De te știe ca prieten. 
Acesta este Lăbuş, 
Căţeluşul meu de pluş! 
 
Alexandru Popescu – cl.  a V-a C                                                                                                                          
Îmdrumător prof. Daniela Sporea 

Tokky 
 
E micuț și delicat, 
Tokky eu l-am botezat, 
Cu codița ridicată, 
Liniștit m-așteaptă-n poartă. 

 
Cu urechile ciulite, 
Ascultă și stă cuminte. 
Mă privește curios, 
Așteptând să-i dau un os. 

 
     C-un lătrat mi-a mulțumit 
     Și la joacă am pornit, 
     Alerga și se-nvârtea, 
     Parcă titirez era! 

 
   Era așa de bucuros  
   Prietenul meu cel pufos 
   Cu labuța-i ridicată 
   Îmi mulțumește înc-o dată! 
 
 Ne întelegem de minune, 
 E cel mai bun câine din lume, 
 Tokky, cățelușul meu 
 Pe care-l voi iubi mereu. 

 
Alex-Fabian Pătrașcu – cl. a V-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 
 

Puiul de rață 
 
O rățușcă mititică 
Drăguțică, dar înfiptă, 
S-a trezit și ea, deodată, 
Că vine iarna-nfrugurată! 
 
Mititica a fugit 
În țarc, în cuib, s-a pitit. 
Mama o vede că-ngheață, 
Mai lângă ea o îndeasă. 
 
Și uite, iarna e aici! 
Toți, lângă vatră, pe prichici, 
Bobocii s-au cocoloșit, 
Doar mititica a fugit! 

 
Georgiana Ioniță – cl. a VI-a D 
Îndrumător prof. Anișoara Pițu 
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Prima mea carantină şi sper, 
ultima! 

   Nu mă aşteptam niciodată că o să să 
vorbesc vreodată despre izolare, despre 
carantină. Deşi totul părea la început o 
glumă, lucrurile s-au dovedit a fi foarte 
serioase. N-aș fi crezut vreodată că o să fiu 
nevoită să stau atât de departe de şcoală şi 
fără să fie vacanţă. E straniu să privesc pe 
fereastra ce mă duce acum, doar cu gandul, 
spre bulevardul ce era odată plin. Ştiu că 
zilele pe care le voi petrece în casă se vor 
înmulţi, însă sper că, într-o bună zi, o să pot 
privi lumea cu aceeaşi ochi. 
  Totul a început într-o zi de marţi. Îmi 
amintesc şi acum când doamna dirigintă ne-a 
dat această veste, spunându-ne: „Copii, fiţi 
atenţi la ştiri, căci de mâine s-ar putea să nu 
mai venim la şcoală!”. Poate pentru colegii 
mei era o veste minunată, însă eu am ştiut de 
la început că visul frumos de altădată se va 
transforma în cea mai puţin plăcută dorinţă... 
Aflasem în seara respectivă că vom rămâne 
acasă. Deşi termenul iniţial a fost de două 
săptămâni, nimeni nu s-a aşteptat să nu mai 
mergem la şcoală până în septembrie. 
   Orele online sunt foarte interesante, dar nu 
ar fi la fel fără glumele profesorilor care 
încearcă să ne facă să ne simţim mai bine, 
dar şi să înţelegem cât mai multe lucruri. 
Deşi la început nu mi se părea o idee chiar 
atât de satisfăcătoare, mi-am dat seama că 
este complet opusul. 
  Zilele trec greu în casă, iar acum, mintea 
mea este în plină iarnă, dar ştiu că nicio iarnă 
nu durează veşnic şi, odată cu ieşirea afară, 
aerul îmbătător va face pe oricine să se 
îndrăgostească de razele calde ale soarelui. 
Sper că totul va reveni la normal cât mai 
repede, iar morala din toată această perioadă, 
prima mea carantină, este că trebuie să te 
bucuri de fiecare clipă şi fiecare persoană din 
jurul tău, căci degeaba suferi după ce ai 
pierdut tot ce aveai… 

 

Miruna Comănescu – cl. a VI-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

 

  O zi din izolare în pandemie 
     Aș vrea să vă povestesc despre prima 
mea izolare, însă nu pot să conștientizez ceea 
ce ni se întâmplă tuturor. Încep ziua prin a 
privi geamul, încercând să simt cum e 
dincolo de el. Soarele e mai puțin vesel decât 
în celelalte zile. Pe străzi e foarte pustiu, abia 
văd o mașina prin fața casei mele. 
    Am început să fiu mai activă și mai 
organizată ca nicioadată, mi-am facut un 
program și încerc să-l respect în fiecare zi, 
chiar dacă mă iau uneori cu alte probleme 
(schimbat de pampersi). Mă trezesc de 
dimineață la fel de energică ca de fiecare 
dată. Am încercat să țin pasul cu profesorii, 
iar de fiecare dată când ne dădeau lecții cu 
teme, le rezolvam numaidecât (trebuie să 
recunosc că mai mult le faceam din lipsă de 
ocupație și de plictiseală). De o săptămână 
încoace am început și noi să facem ore 
online, la început cred că eram cea mai puțin 
atentă decât ceilalți, însă am realizat ca îmi 
vor aduce beneficii, iar acum ascult cu mare 
plăcere orele profesoarei de matematică. 
Orele on-line nu sunt chiar atât de rele, 
suntem într-o lume virtuală care începe să-mi 
placă din ce în ce mai mult. Mi se pare super 
ideea școlii virtuale, să trimiți teme online 
(toți elevii trebuie să recunoască că e o 
metodă de copiat), să dăm teste în online. 
    Seara ori mai vorbesc cu colegii pe apel să 
mai povestim și să râdem împreună, și toți 
simțim dorul școlii, băncilor, profesorilor, ne 
e dor de lumea de afară, însă știm ca e mai 
bine pentru noi si ceilalți să stăm în casă, 
astfel putem prevenii alte îmbolnăviri. Ori 
îmi petrec timpul alături de familie uitându-
ne la filme sau jucându-ne cu cea mai mică 
membra a familiei.  
  Vara începe să-și facă simțită prezența, iar 
dorul plimbărilor sub cerul senin și lini știtor 
mă frământă total și îmi răscolesc amintirile 
de mult simțite. Perioada aceasta m-a făcut să 
simt un dor nemărgnit de persoanele dragi. 
    Cam asta fac eu toată ziua în izolare, abia 
aștept să se termine odată coșmarul acesta! 

Beatrice Iodache – cl. a VI-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 
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Coronavirus 
 

Din ianuarie în China, 
A-nceput adrenalina. 
Un virus invizibil,  
A fost imprevizibil. 
De acolo a plecat, 
Frumușel și înarmat 
Și s-a oprit în fond 
În Italia de nord. 
Românii erau liniștiti 
Și puțin nedumeriți, 
Până când faimosul virus 
În România a pătruns. 
Școlile s-au închis 
Elevii sunt ca-n abis. 
Școala online e-o minune 
Lecțiile sunt pe bune! 
În carantină stăm cuminți, 
Și ascultăm de părinți. 
Cu apă și săpun, 
Românii se supun. 
Toți au debaraua plină, 
De ulei, mălai, făină. 
Din case când vom pleca? 
Nu vom mai ști a umbla! 
Că poate am uitat, 
De la atâta stat în pat... 
Sacrificiul are-un rost, 
Așa cum zice pe post, 
Și chiar de stăm acum ca-n mine, 
Să știți că totul va fi bine! 

Andreea Militaru – cl. a VII-a D 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

 

    Jurnal sentimental 
 
Prind zilnic în mânuța mea 
Poeme întregi ieșite la plimbare, 
Le strâng în pumn și nu le doare, 
Transform căușul palmei mele-n catifea. 
 
Și ieri am mângâiat un vers; 
Pășea agale pe aleea către soare... 
Astăzi sunt trist, căci, dacă moare... ? 
De ce nu l-am oprit din al său mers? 
 

Cornel Gabriel Spiridon – cl. a VI-a D 
Îndrumător prof. Anișoara Pițu 

                    Labirintul 
   Labirintul poate însemna multe lucruri. 
   Când eram mic, credeam că labirintul este 
un loc în care personajele din basme se luptă 
și au fel de fel de aventuri palpitante. 
   Când am crescut, mi-am dat seama că viața 
însăși e un labirint. Labirintul vieții este 
întins, nesfârșit cu atât de multe curbe și 
înfundături! 
    În interiorul fiecăruia există un labirint, 
labirintul emoțiilor și al gândurilor. Acestea 
ne pot provoca stări negative: neîncredere în 
forțele proprii, tristețe și ne fac nefericiți.  
    Ca să nu fiu cuprins de aceste emoții, eu 
încerc să gândesc pozitiv, să fiu puternic, să 
îmi doresc cu adevărat lucruri bune, să pot 
trece de labirintul fiorilor, de peretele 
stâncos, și să găsesc calea spre fericire, 
succes, bucurii. 
    În concluzie, trebuie să fim convinși că 
există o oază de lumină pentru fiecare! 
   „Indiferent dacă gândeşti că poţi să faci un 
lucru sau gândeşti că nu poţi să îl faci, ai 
dreptate!” spunea Henri Ford. Iar eu... îi dau 
perfectă dreptate! 

 
Cristian Gabriel Dobrin - cl a V-a B 

Îndrumător prof. Anișoara Pițu 
 

Animalul preferat 
 
Într-o zi de sărbătoare 
Am primit o veste mare: 
Un cățel mult timp dorit  
De la părinți a venit ! 
 
Am rămas atentă-n prag; 
Cățelul mă privea cu drag! 
Îl chem, el vine jucăuș: 
Nu pot să-i spun decât Lăbuș! 
                         
E un ghem alb, jucăuș, 
Ce sare ca un arcuș,  
Cățelușul meu iubit! 
El e tot ce mi-am dorit!       

 
Bianca Lăzar  - cl a V-a C 

Îndrumător prof. Daniela Sporea 
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Experimente literare -  
Experiență didactică 

    Experiența este considerată  esența 
progresului. Dar nu acea experiență care te 
izolează de restul, într-un turn de fildeș al 
atoateștiutorului, ci experiența celui însetat 
de nou, în lungul drum al căutării și al 
descoperirii Binelui, al Frumosului și al 
Adevărului Absolut. Experiența celui care nu 
se teme de eșec, deoarece îl percepe doar ca 
o primă treaptă a succesului viitor, doar ca o 
posibilitate care s-a dovedit demnă de 
remediere, de îmbunătățire, deci de a mai 
verifica o variantă, asemenea cercetătorilor, 
care rezistă reluărilor permanente în vederea 
identificării soluției perfecte sau asemenea 
sportivilor de performanță, care se ridică de 
fiecare dată, mai motivați să își depășească 
limitele, apropiindu-se de perfecțiune.         
   Această experiență are la bază: pasiunea, 
răbdarea, încrederea și înțelepciunea de a 
conștientiza îngăduința  timpului. Timpul nu 
se grăbește, noi ne grăbim și nu mai avem 
timp, răbdare „ să ne coacem” precum 
fructele. Noi vrem să fim instant, de parcă 
școala, ziua, ora ar fi un cuptor cu microunde 
și în câteva secunde devenim „copți”. Dacă 
am privi cu atenție un pom fructifer, am 
înțelege cu adevărat ce înseamnă „ coacerea” 
adevărată- experiența care are nevoie de 
pasiune, răbdare, încredere și timp! 
   În acest număr al revistei noastre, 
îndrăznesc să vă împărtășesc, bineînțeles, cu 
acordul elevilor și al părinților, câteva din 
experimentele literare „coapte” într-un alt tip 
de cuptor educațional, mai modern: 
învățământul la distanță, prin diferite 
platforme și aplicații. Așa cum bine știți, am 
fost nevoiți să experimentăm și această 
modalitate, gustând variate sentimente care 
ne-au condus pe toți la următoarea concluzie: 
Ne e dor de școală! Ne e dor de vatra în care 
ne coceam de generații!  Ne e dor de acel 
cuptor străvechi, primenit din timp în timp, 
dar în care coptul devenise o artă! 
   Și, uite așa,... renasc dorința, pasiunea, 
încrederea și răbdarea! 

 Profesor Pompilia Bărbosu       

    La clasa a V-a D am fixat personificarea, 
epitetul personificator, adjectivul, personajele 
cu puteri neobișnuite, întâlnite în basme și 
comunicarea cu impact motivațional, cu 
ajutorul filmulețelor din seria  Palme 
jucăușe, din sursa Luli TV: 

    La clasa a VI-a B, am fixat fabula, cu 
ajutorul acelorași  filmulețe din seria  Palme 
jucăușe, din sursa Luli TV: 

      Tot la clasa a V-a D, în cadrul 
opționalului Laboratorul de comunicare, la 
ora intitulată Siguranța mea = siguranța 
tuturor, am folosit ca sursă de inspirație 
motivațională animația poveștii Capra cu trei 
iezi, scrise de Ion Creangă  și am creat 
versuri prin care să ne încurajăm și, astfel, să 
ne susținem emoțional, în această perioadă, 
devenind împreună adevărați eroi antiCovid. 
Trebuie să menționez că am testat această 
activitate cu cei mari, din clasa a VIII-a D, 
care  mi-au oferit și un model care le-a fost 
colegilor mai mici de real folos. Așadar, i-am 
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implicat pe elevi într-un real schimb de 
experiență, invitându-i să îmi devină coautori 
în realizarea unei resurse educaționale 
deschise (RED). 
 
Problema nu este așa mare! 
Nu vă speriați prea tare!   
Virusul e ca bau-bau      
Și cum spune cântecul.   
Nu ne e frică de dânsul.  
Haideți să ne protejăm! 
Mănuși, mască să purtăm! 
Și în casă noi să stăm, 
Să nu ne contaminăm!  

Ioana Bădin - cl.  a VIII-a D 
 

Coronavirus a ieșit, 
Noi în casă am venit. 
Masca și mănușile 
Protejează viețile. 
Provizii noi am luat, 
Cărțile ne-au încântat, 
Creierul s-a relaxat! 

Denisa Ifrim – cl.  a V-a D 
 
Virusul nu ne-a speriat,                                                           
Căci noi ne-am protejat.  
Urmează sfatul nostru:  
Nu pleca!                
Statul în casă te va salva!  

Maya Dimian – cl.a V-a D 
 
Stați în casă, nu plecați!  
De virus să vă protejați,  
Purtați mască și mănuși,  
Mereu să vă dezinfecați, 
Familia s-o protejați, 
Așa că nu vă speriați! 

Roman Nicoleta - cl. a V-a D 
 

Am auzit de un Covid             
Mare și puternic,            
Care intră în oameni liniștit. 
Fără mască și mănuși, 
Noi suntem nesprijiniți  
Stați feriți, dragi locuitori,  
Și  în casă liniștiți,                                                                             
C-ai noștri Super-Eroi 
Îl vor învinge pentru noi! 

Roșca Daria - cl. a V-a D 

A venit norul cel mare,                
Ș-a speriat pe toți în cale.     
A făcut ca să uităm                 
Cum să ne-mbrățișăm!             
Numai că noi vom purta              
Masca- Salvatoarea;                   
Fiecare cu  mănuși                  
Vom ieși la soare,                   
Cu o bucurie mare!                     

Alexandra Vlad – cl. a V-a D 
 

Acest virus, dargii mei,  
E ca o răceală.  
Împreună trecem peste,  
Ca odinioară!  
Nu vă speriați copii!  
Ne ajută doctorii, 
Împreună suntem puternici  
Ca Super- Eroii!  

Anca Elena Potlog – cl. a V-a D 
 

Virusul Coronae este răspândit în lume, 
Stăm în casă  să ne protejam, pe bune! 
Mască și mănuși trebuie chiar să purtăm 
Și jumătate de minut, pe mâini, să ne spălăm! 

Alex Ștefan Zlata – cl. a V-a D 
 

Dacă porți mănuși și mască 
Și dacă stai în casă, 
Soarele va reveni și-astă dată! 
Nu vă fie teamă, fiți optimiști! 
Că degeaba sunteți triști, 
Vom reuși cu toții 
S-nvingem microbii! 

Elena Fătu – cl. a V-a D 
     

    Și pentru a susține bucuria învățării prin 
promovarea creativității ca oglindă a propriei 
personalități și nu a tiparului produs în serie, 
le-am propus elevilor din aceeași 

efervescentă clasă a V-a D 
să își personalizeze corabia 
creată inițial, de toți copiii, 
identic, conform indicațiilor 
oferite de textul nonliterar 
explicativ, de la pagina 121, 
din manualul de clasa a V-a, 
de Limba și literatura 
română, de la Editura Art 
Educațional.  
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    La ora de opțional, din 14 mai, le-am oferit 
elevilor mei din cele patru clase o provocare 
care, mi-a fost oferită și mie în cadrul 
cursului de formare profesională CRED: să 
urmărească  două discursuri TED, susținute 
de Sir Ken Robinson, Școlile distrug 
creativitatea și Rita Pierson, Fiecare copil 
are nevoie de un campion și să își exprime 
opinia privind mesajul transmis de cei doi 
pedagogi , recunoscuți la nivel internațional. 
Am spicuit câteva rânduri din părerile celor 
care s-au implicat total în acest tip de 
activitate RED:  
    Eu consider că cei doi pedagogi au mare 
dreptate în tot ce au spus. Ei au încercat să 
se pună, oarecum, în pielea uni copil, căruia 
îi este ucisă creativitatea, imaginația. 

Roxana Nicoară - cl. a VI-a B 
Fiecare copil are talentul său și nu e 
obligatoriu să fie toți la fel. Unii sunt 
talentați la desen, muzică, română, 
matematică, alții la sport. Am învățat despre 
dezvoltarea și conviețuirea valorilor și 
relațiilor umane. Fiecare copil a fost 
influențat, la un moment dat, de un adult, în 
bine sau în rău. Predatul și învățatul ar 
trebui să aducă bucurie, pentru că ne ajută 
să fim niște oameni deștepți, să fim apreciați 
de restul lumii și să avem un viitor mai bun!                                                                                    

Andreea Crintea - cl. a V-a D 
 (...) Important este să fim creativi în ceea ce 
ne place, iar le cele care nu ne plac să 
împrumutăm din creativitatea altora. Să ne 
ambiționăm și să credem în noi pentru a 
duce un lucru la bun sfârșit. Cu cât învățăm 
să fim mai educați, mai creativi, ajungemsă 
avem un viitor mai frumos! 

Ovidiu Toma - cl. a V- a D 
  Creativitatea este foarte importantă pentru 
că EA este cea care ne învață să ne 
exprimăm în diferite moduri.(...) În sistemul 
școlar, desenul, muxica, sportul sunt cam pe 
ultimul loc. Eu, sincer, cred că aceste 
activități ar trebui să fie printre cele mai 
importante, fiind iubite de copii. Noi trebuie 
să fim puternici și încrezători și să ne urmăm 
visul, indiferent de ceea ce zic alții. Există 
persoane care nu au destui bani, să se 
întrețină la școală; nu pot avea totul, dar nici 

ceilalți poate nu au chiar tot, de aceea 
trebuie să ne respectăm! 

 Anca Elena Potlog – cl. a V-a D 
    Copiii se nasc artiști și creativi, dar 
întrebarea este cum să păstrăm această 
creativitate? Adulții le zic de obicei: „Nu mai 
face muzică, pentru că n-o să devii 
muzician!”sau „Nu mai face arte, că nu o să 
devii artist!”, dar este greșit! Copiii trebuie 
încurajați și susținuți în alegerile lor. Dacă 
ne este frică sau dacă ni se inoculează 
această teamă de a nu greși, nu o să mai 
putem crea, nu vom mai putea fi originali. 
Profesorii trebuie să-i încurajeze pe copii în 
actul învățării, trebuie să existe o legătură 
între aceștia și elev. Profesorul trebuie să 
predea cu bucurie, iar copilul va învăța 
lecția de plăcere.     
  Chiar dacă într-un test greșești destul de 
mult, trebuie să vezi  partea plină a  
paharului, aceea că ai reușit totuși să rezolvi 
ceva. Profesorul trebuie să le insufle copiilor 
încrederea în sine, că pot deveni oameni 
importanți, că sunt de fapt niște copii 
inteligenți cu toții. Astfel relațiile umane se 
dezvoltă armonios, mai ales, în  timpul școlii. 

Anisia Bangu – cl. a V-a D 
  (...) Trebuie să ne dăm interesul și noi elevii 
pentru ca profesorul să predea lecția cu 
drag, Relația profesor-elev trebuie să fie una 
strânsă, caldă, prietenoasă și bineînțeles cu 
mult bun-simț din partea elevului. Astfel 
fiecare copil se va regăsi și iși va  descoperi, 
dezvolta și valorifica talentul. 

Ioana Zavastin – cl. a VI-a B 
   Eu cred că este important să avem 
creativitate, deoarece putem vedea viața 
altfel, fiindcă la un moment dat se pot 
întâmpla lucruri nu tocmai bune și atunci 
trebuie să vedem totul altfel. Asta ar putea 
însemna să vedem ca într-o viață cu 
unicorni, în care totul este posibil sau ar 
putea însemna să ne păstrăm speranța, să nu 
ne temem. Dar creativitatea înseamnă să 
avem și multe idei, să fim energici și să ne 
captiveze unele lucruri simple, pe care noi să 
le facem să fie spectaculoase. Referitor la 
relațiile interumane, toți trebuie să fim 
înțeleși și să putem vorbi cu toată lumea și cu 
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profesorii, fără teamă, să avem curaj să 
greșim. Dar și profesorul trebuie să fie calm 
și, chiar dacă iei o notă mică, să te susținăși 
să fie pritenos. 

 Elena Fătu - cl. a V-a D 
  (...) În educație  nu doar copiii au cea mai 
mare vină dacă nu învață. Fiecare lev  
așteaptă ca profesorul său să îi descopere 
personalitatea și să se muleze pe ea. Atunci 
când dascălul nu îndeplinește această  
regulă de bază și procedează exact invers și 
elevul face la fel: de multe ori nu poate, pur 
și simplu creierul său nu poate asimila 
informații, dacă nu îi sunt predate sau 
definite, explicate pe înțelesul lui. Totul stă în 
capacitatea profesorului  de a-și face elevul 
să empatizeze  cu materia acestuia. De multe 
ori, profesorii îi înfricoșează pe elevi și le 
prezintămonstruosul examen, de care, dacă 
nu trec, nu devin nimic în viață. Această 
metodă bagă frica în elevi și ei  nu mai 
învață de plăcere, învață pentru a obține 
niște hârtii.                                                                                                   

Elena Diaconu – cl. a VII-a A 
 

  Creativitatea în relațiile interumane în 
educație este ca aerul în plămâni, zic eu. 
Părerea mea este că ne putem stimula 
reciproc potențialul creativ, elevi și profesori 
deopotrivă. Opinia mea este că a fi creativ 
înseamnă, în primul rând, să fii deschis la 
nou, să încerci să faci din nimic ceva și din 
ceva să faci totul. Personal, devin 
creativatunci când ideile îmi sunt tratate cu 
respect, când sunt scos din zona de confort 
prin noi provocări, când stresul nun este de 
partea mea. Atunci când cineva valorizează 
ce fac în orice domeniu, îmi dezvoltă 
încrederea în forțele proprii și îmi dezlănțuie 
dorința de a crea lucruri bine făcute. A fi sau 
a deveni creativ ca elev înseamnă ca  
profesorul să pună în evidență la maximum 
capacitățile personale ale fiecărui elev. 
Închei cu citatul lui Thomas Edison: „Pentru 
a crea ceva, ai nevoie de o imaginație bună 
și  de o grămadă de lucruri inutile.” 

 
Alex Ștefan Zlata – cl. a V-a D 

 

  (...) De fapt, unele greșeli sunt tot o formă 
de creativitate.(...) Unor copii le trebuie  
persoane care să-i încurajeze și să le spună 
„Po ți mai mult!”Aceștia pot fi părinții, 
profesorii, frații, bunicii și chiar colegii. Mai 
cred că nimeni nu ar trebui să se comporte 
urât cu persoanele care nu au toate 
posibilitățile, ci ar trebuie să-i ajutăm să-și 
crească încrederea în sine. 

Nicoleta Roman – cl. a V-a  
 
    La clasa a VIII-a D, la ora de latină, am 
invitat absolvenții să parafrazeze celebrul 
imn academic Gaudeamus igitur/ De 
brevitate vitae, cu speranța că își vor alcătui 
propriul imn: 
 
Să fim fericiți, 
Căci suntem tineri, 
Puternici suntem pe lume 
Și moartea ne va aștepta. 
 
Oare unde plecară cei dragi? 
Nu poți să-i mai vezi vreodată, 
De moarte nu poți să treci. 
Timpul trece ireversibil, 
Viața este scurtă, 
Să ne bucurăm cât mai putem! 
 
Trăiască Școala! Hai să învățăm! 
Trăiască Profesorii! Hai să-i lăudăm! 
Trăiască fiecare căutător!Hai să ne informăm! 
Lumea să-nflorească! Hai să ne bucurăm! 
 
Să lăudăm copiii! Să lăudăm adolescenții! 
Ei sunt cei mai curați, cei mai căutători! 
Suflete pline de bucurie și de speranță! 
 

Avem o țară frumoasă și conducători ageri, 
Binefăcători, îngerii nostri păzitori. 
Orașul să ne fie un loc prosper! 
Să avem un trai mai bun în el! 
 

Tristețe să nu mai fie, 
S-avem parte doar de bucurie, 
Dacă școlii te-mpotrivești, 
În veci nu mai reușești! 

Maria Cojocaru – cl. a VIII-a D 
 Maria Voicu - cl.a VIII-a D 
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   Și o ilustrare o celor două motive literare: 
Ubi sunt, Fugit irreperabile tempus și Quo 
vadis. 
 

    Îmi amintesc și acum de prima mea zi de 
școală. Mulțimea de copii mai mari sau mai 
mici și părinții lor împrejmuiau clădirea ce 
părea uriașă, unde urma să învățăm noi, 
copiii.  
    N-am să uit niciodată cum am intrat pe ușa 
clasei unde aveam să trăiesc opt ani împreună 
cu noua mea familie... clasa I D.   
   M-am așezat în prima bancă lângă o fetiță. 
Am făcut cunoștință și de atunci am rămas 
cele mai bune prietene. Împreună cu doamna 
învățătoare am făcut o echipă frumoasă și am 
legat o prietenie strânsă. Mereu o să-mi 
amintesc cu drag de  dumneaei, fiindcă ne-a 
învățat să scriem, să citim și să socotim.     
   Excursiile, dar și banchetul mi-au lăsat o 
amintire vie, pe care nu o să o uit prea 
curând. 
    Anii  au trecut, iar eu m-am trezit în clasa 
a cincea, o nouă etapă  a vieții mele.  
    Familia clasei noastre nu s-a destrămat, 
dimpotrivă s-a mărit cu încă doi colegi. Mi-a 
fost destul de greu să mă acomodez cu noua 
schimbare. Nu mai aveam doar un sigur 
profesor, ci aveam unul pentru fiecare 
materie, dar nimic nu este imposibil, așa că 
încet, încet m-am obișnuit. Cu doamna 
dirigintă ne-am înțeles bine, iar stângăcia și 
bucuria primei noastre surprize pentru 
dumneaei nu o voi uita niciodată, dar nici 
momentele în care eram obraznici și doamna 
ne ținea morală.         
   Au mai trecut trei ani și iată-mă în clasa a 
opta! În ultima clasă de gimnaziu, în care nu 
am mai avut norocul să o petrecem în școala 
unde mi-am făcut multe amintiri amuzante, 
dar și unde am cunoscut multe persoane 
foarte importante pentru mine, ci la un liceu- 
gazdă. 
    Îmi va fi dor de TOT de la Școala 10: de 
plimbările la Mori Pan, de orele lungi care 
parcă nu se mai terminau, de momentele 
frumoase petrecute cu doamna dirigintă, dar 
și cele mai puțin frumoase, de sfânta sonerie 
care ne salva de problemele la chimie și  

fizică, dar nu și cele de la matematică și nu în 
ultimul rând de colegii care mi-au făcut viața 
de școlar mult mai frumoasă și mai amuzantă 
prin momentele în care am fost uniți și am 
creat lucruri minunate.    
    Oare, de ce s-a terminat așa de repede...?! 

Elena Vulpe - cl. a VIII-a D 
    
    Iar pentru ca fiecare întâlnire on-line/ 
online (DOOM2) să fie mai interesantă și 
interactivă pentru cei mai mici gimnaziști, 
am prezentat câte un joc preferat, o carte 
plăcută și ne-am oprit la Legendele 
Olimpului și seria literară, ecranizată deja, 
Percy Jackson și Olimpienii.  
    Astfel, ne-am jucat cu niște cuburi 
povestitoare și cu un labirint buclucaș, care 
ar fi trebuit să ilustreze minunata lume a 
copilăriei: Copiland.  După ascultări, citiri și 
prelucrări, am copt și câteva roade gustoase.
    

              Ghimpele- cuțit 
    Într-o vară ca toate verile, în orășelul 
Focșani, se petrecu ceva  cu adevărat 
neobișnuit: din apropierea  acelui oraș, 
spunea lumea, că într-o grotă s-ar fi adăpostit  
un Uriaș care plângea și urla încontinuu, 
enervând cumplit pe toată lumea.  
    Dar o fetiță, Elena, s-a gândit că poate să-l 
liniștească pe acest uriaș. A mers întâi să își 
întrebe bunicul care știa câte în lună și în 
stele despre oraș și împrejurimile acestuia. El 
îi răspunse: 
- Sigur că știu, Elena, el trăiește în grota care 
se află la finalul unui labirint despre care se 
spune că ar fi fermecat... 
- Dar unde se află acesta? 
- Voiam să îți explic, dar m-ai întrerupt... Se 
află la marginea orașului, unde o să vezi o 
pădure foarte întunecată. 
- Dar, de ce mă întrebi asta, nepoată?! 
- Bunicule, trebuie să plec acolo, ca să aduc 
liniște întregului oraș, să salvez oamenii și 
chiar pe tine, de zgomotele insuportabile ale 
uriașului urlător! 
- Trebuie să îți spun că va fi dificil, dar știm 
amândoi că nu te vei razgândi și că te vei 
descurca. 
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- Adevărat! 
   Și așa, Elena plecă a doua zi spre ce a mai 
lungă aventură din viața ei. Ajunse cu chiu cu 
vai în acea pădure întunecată, de care îi 
povestise bunicul. Intră în labirint și văzu în 
partea dreaptă a cărării un scut și o suzetă. 
-Logic, se gândi ea, îi voi pune suzeta în gură 
și nu va mai plânge! 
   Luă obiectele și se duse mai departe în 
labirint. Mai merse o bună perioadă de timp 
și intră parcă într-o altă pădure, din care ieși 
cam palidă, speriată fiind de acele locuri...o 
pădure întunecată-întunecată, chiar e 
înfricoșătoare! La ieșirea din pădure, văzu o 
cățelușă care începu să vorbească: 
- Bună! Mergi spre Uriași, nu-i așa?! 
- Bună, dar ce vrei să spui prin uriași, 
credeam că e doar unul?! 
- Păi, e unul care plânge și mai mulți de pază 
la intrarea din grotă. 
- Te voi ajuta să ajungi acolo, doar că te 
asigur că ei sunt foarte răi și s-ar putea să nu 
te lase să intri. 
- Mulțumesc, o să găsesc eu o cale să intru în 
grotă, dar și să te rasplătesc pentru ajutorul 
tău. 
   Și așa, Elena plecă alături de cățelușă și 
ajunseră în fața peșterii, unde se aflau  niște 
giganți foarte urâți și murdari. Ele se 
ascunseră repede, dar cătelușa își luă rămas 
bun, plecând în mare grabă.  
   Elena stătu puțin să se gândească și a găsit 
un plan perfect pe care să-l pună în aplicare: 
aruncă niște pietre în partea opusă ei și, în 
timp ce murdarii căutau în acea parte, ea intră 
în peșteră. De acolo, urmă un drum lung, ce 
se dovedi și plictisitor de urlător. Dar, într-un 
final, i se păru că vede o formă gigantică, 
foarte întunecată, din care nu putea vedea 
clar prea mult. Îi ieși în cale și îi strigă: 
- Buuuunăăăă!!!! SUNT  ELENA  ȘI AȘ 
VREA SĂ TE ÎNTREB DE CE TOT 
PLÂNGI ȘI URLI ÎNCONTINUU! 
VREAU SĂ ÎNCETEZI, PENTRU CĂ NE 
SCOȚI DIN SĂRITE PE MINE ȘI PE 
OAMENII DIN ORAȘUL MEU! 
   Dar, pe neașteptate, Uriașul îi vorbi foarte 
frumos și chiar încet: 
- Bună, ce faci tu aici?! 

- Ai venit să te joci cu mine și să mă faci să 
râd? Sau nici ție nu-ți pasă de mine, zise el 
supărat. 
- Nu e adevărat! Am venit aici, ca să văd ce 
ai pățit, de plângi așa. Ți-am adus chiar și o 
suzetă! Uite, dacă vrei, poți să vii la mine, în 
oraș, să vezi florile, păsările cântând, să te 
joci cu noi copiii și să fii fericit! 
- Îți mulțumesc că îți pasă de mine, dar locul 
meu este aici și eu plâng întruna, fiindcă m-
am înțepat în acest ghimpișor. Nici nu știu ce 
este o suzetă.  
- Dar, acela nu este un ghimpe, este un cuțit! 
De unde a apărut?  
- Mi l-au lăsat cei mari care au plecat și nu s-
au mai întors la mine. 
- Ți-l voi scoate și te voi face să te simți bine.  
   Zis și făcut. Elena îi scoase cuțitul și îl 
pansă cu scutul, iar Uriașul se simți mult mai 
bine. 
    Curios, începu să cerceteze suzeta și până 
să îi explice fata cum se folosește, pentru că 
o scapă, din ea au început să se prelingă peste 
tot: flori, copaci, fructe,  păsări, fluturi, 
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albinuțe, leagăne, cărți,  și un curcubeu 
strălucitor... 
   Amândoi rămaseră fără cuvinte. Mai mare 
îi fu mirarea Elenei, când, ca din pamânt, 
apăru și cățelușa ce o ghidase spre grota 
uriașilor.  
   Marele pângăcios deveni un  uriaș minunat 
și bucuros, având în plus și un suflet cu care 
să se joace. Îi mulțumi Elenei care plecă, fără 
să se întoarcă pe unde venise, ci pe o altă 
cărare, deoarece, îi spusese bunicul că orice 
labirint are și o ieșire. După mult mers, 
ajunse la  capăt și porni voioasă spre oraș. 
   Acolo, toată lumea o felicită și îi mulțumi, 
lăudându-i curajul. Se simți apreciată, dar 
regretă că nimeni nu o se oferise să îl 
cunoască mai bine pe Uriaș. Speră ca măcar, 
unul dintre prietenii ei să o întrebe cândva....  
    În acea vară care începuse spectaculos,  
sigur, a mai trăit multe aventuri...., dar astea 
sunt alte povești... 

Elena Fătu – cl. a V-a D 
 

Ne omoară sistemul de educaţie 
creativitatea? 

    Ȋn calitate de elev olimpic, cred cu tărie că 
da. Observȃnd tratamentul aplicat prietenilor 
mei din toate părţile globului, concluzionez 
că toată valoarea lor este dată de notele din 
carnet. Am cunoscut mulţi artişti talentaţi cu 
moralul la pămȃnt, cu impresia că părinţii lor 
îi consideră dezamăgiri din cauza notelor 
mediocre de la matematică, ştiinţe sau limbi.   
Pot spune din experienţă că disciplinele 
creative sunt aproape complet neglijate în 
şcoală. Ȋn clasele primare, orele de desen se 
ţineau rar, iar ora de muzică a fost mereu 
sacrificată de doamna mea învaţătoare în 
favoarea încă a unei ore de matematică sau 
limba romȃnă. Trupele de teatru sunt aproape 
imposibil de găsit în şcoli şi dansul nu se 
predă. Copiii cu acele înclinaţii vor fi 
demoralizaţi, considerȃndu-şi talentele 
inutile, lucru carear trebui să ia sfȃrşit.  
   Avȃnd în vedere că mă număr printre cei 
care pot fi consideraţi favorizaţi de sistemul 
de educaţie, s-ar putea să credeţi că favorizez 
modul său de organizare, însă e departe de 

adevăr. Deşi moralul nu mi-a fost afectat, 
creativitatea mea a avut de suferit. De la o 
vȃrstă fragedă, visul meu a fost de a fi artistă 
şi scriitoare, însă spunȃndu-mi-se  de 
nenumărate ori că nu-mi voi putea niciodată 
susţine o viaţă decentă, m-am îndreptat spre 
o carieră academică.  
   Anul acesta a servit ca un exemplu perfect 
al problemei pe care o are sistemul. Vrȃnd să 
excelez în şcoală, nu am mai avut timp de 
desenat şi mers la cor, două dintre activităţile 
mele preferate. Pentru mine, aceasta este 
dovada că, dacă urmăm regulile cu intenţia 
pentru care au fost scrise, ne vom eradica 
imaginaţia în proces.          
    Un bun exemplu de intelectual care nu s-a 
descurcat bine în şcoală este fostul premier al 
Angliei, Winston Churchill. Acesta nu a fost 
niciodată un elev bun, fiind considerat chiar 
şi un copil problemă, tatăl său considerȃndu-l 
o dezamăgire. Ȋn pofida rezultatelor 
academice slabe, acesta a ajuns să fie un 
scriitor foarte apreciat şi unul dintre cei mai 
importanţi oameni politici din istorie.         
   Dacă ai rezultate bune, ai crede că alegerea 
optimă este de inginer, programator, profesor 
sau o altă meserie asemănătoare, însă nu e 
aşa. Prima persoană la care mă pot gȃndi care 
a ales o carieră creativă în locul uneia 
academice este doctorul Brian May. Acesta 
este un astrofizician care a ales să dea visului 
său şi al prietenilor săi o şansă, care, în 
opinia mea a fost o decizie bună. Ȋn prezent, 
nu  este doar un om de ştiinţă ci şi un 
muzician şi compozitor iubit, chiar dacă nu 
toţi îi cunosc numele. Cred că nu există elev 
în şcoala asta care să nu fi cȃntat We Will 
Rock You cu colegii în pauză măcar o dată şi 
distrȃndu-se copios.    
    Ȋn concluzie, sistemul de educaţie ne face 
să credem că nu ne vom putea cȃştiga 
existenţa cu meserii din domenii creative, 
însă, adevărul este că, indiferent dacă suntem 
sau nu buni la şcoală, toţi suntem capabili de 
a realiza lucruri măreţe şi ar trebui să ne 
dedicăm lucrurilor pe care le iubim.  

Laura Denisa Rusu – cl. a VII-a A 
 
Rubrică realizată de prof. Pompilia Bărbosu 
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Le coronavirus  
pour les apprenants  

en dernière année d’étude 
   Cette année a été plus spéciale, peut-être 
même tragique pour certains. Beaucoup de 
gens ont perdu leur vie, de nombreux enfants 
ont perdu leurs parents, la plupart ont ressenti 
une tristesse sans limites. 
   Pour moi, la situation a été meilleure car 
j’ai réussi à rester en bonne santé avec ma 
famille. Bien sûr que les choses ne sont pas 
les mêmes qu’avant le coronavirus. Il me 
manque de serrer mes grands-parents dans 
mes bras, me rencontrer avec mes camarades 
de classe à l’école, rire avec mes amis, visiter 
de nouveaux endroits. Même si on parle au 
téléphone et on se voit en vidéo, ce n’est pas 
la même chose. 
    Pendant ce temps –là, j’ai réalisé à quel 
point il était important d’étudier à l’école. 
Bien que j’aie été fatiguée, je pouvais passer 
des moments merveilleux et précieux avec 
mes collègues, maintenant, dans notre 
dernière année ensemble. Aussi, les enfants 
en huitième ou les classes terminales sont 
inquiets car ils ne savent pas s’ils auront la 
possibilité de passer l’examen. 
  Je crois que tous les enfants devraient avoir 
des chances égales. On se sent tous 
boulversés parce qu’on ne peut plus quitter 
nos maisons. Le coronavirus  nous a fait tous 
réaliser à quel point nos vies étaient belles 
avant, qu’il était inutile de se plaindre, notre 
vie était vraiment magnifique ! 
   De plus, nous devons être reconnaissants à 
nos médecins pour leur sacrifice et leur 
dénouement, à nos parents qui nous ont 
protégés, à nos professeurs qui ont essayé de 
nous guider notre étude, même à distance, 
étant donné qu’on n’a pas pu aller à l’école. 
  En conclusion, je veux que nous soyons 
tous en bonne santé pour passer le premier 
examen important de notre vie. Nous devons 
avoir bon cœur. Unissons nos âmes pour 
surmonter la pandémie ! 

Maria Cojocaru – cl. a V-a D 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 

L’expérience 
  Dans le passé, j’ai rencontré une très jolie 
fille en Grèce. Au début, j’étais timide, mais 
nos yeux nous ont donné du courage et nous 
avons finalement parlé. Bien sûr, parmi les 
nombreux sujets, nous avons parlé de l’école. 
Elle faisait des cours en ligne et je trouvais ça 
très étrange alors. Je n’ai pas du tout aimé le 
fait qu’elle n’allait pas à l’école et elle n’a vu 
ses amis que sur l’ordinateur. 
  Je n’aurais jamais pensé que j’aurai la 
même expérience en seulement quatre ans. Je 
crois que la période que nous traversons est 
une passerelle vers la réalisation du bonheur 
et du nombre de choses dont nous aurions pu 
bénéficier dans le passé. Pour moi, ne pas 
pouvoir sortir et ne pas voir mes amis a été 
très difficile.Je peux faire une comparaison 
entre la vie actuelle que nous passons 
uniquement à la maison et la vie passée où 
nous pouvions toujours faire ce que nous 
voulions. Je vais certainement choisir la vie 
du passé que je suis heureuse d’avoir pu 
expérimenter au lieu de ce que nous vivons 
maintenant même si nous pouvons passer 
plus de temps en famille et faire autre chose 
que d’habitude. Je pense que ces mois sont 
comme une pause pour nous. 
   Cependant, j’ai hȃté de reprendre ma vie et 
je suis contente d’avoir visité un «autre 
monde».           Alexia Trifan – cl. a VII-a  D 

Îndrumător prof. Roxana Stoian 
Mes sentiments pendant le 

confinement 
     Une fois avec la fermeture des écoles à 
cause du nouveau Covid -19, chaque 
personne a ressentie une période de peur et 
d’insécurité. Puisque la santé est la plus 
précieuse chose, nous avons dû nous 
conformer aux ordonnances militaires pour 
protéger nos vies et celle des autres. 
    Rester à la maison dans cette période nous 
a aidé être plus proche de la famille et avoir 
des activités belles et avantageuses ensemble.  
   Je dois admettre que toutes ces choses 
m’ont manqué à cause de la vitesse de la vie 
passée. Moments beaux, moments tristes… 
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Dans cette période, je me suis vraiment triste 
quand j’ai perdu mon grand-père justement avant 
mon anniversaire, mais j’ai été aussi joyeux car 
j’ai obtenu ma carte d’identité qui annonce une 
autre étape de ma vie, l’adolescence. J’ai été 
content des jeux avec ma sœur et mes parents 
plus que jamais. La reprise des cours en ligne a 
rempli mon temps et m’a rappellé que l’éducation 
est très importante. En plus, je me suis revu avec 
mes camarades, mes professeurs et ma 
professeure principale. 
     En conclusion, la vie continue, apprécions tout 
ce que nous avons autour de nous, soyons 
calmes, et tout ira bien! 

Alexandru Nistoroiu – cl. a VII-a D 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 

La vie dans un globe de verre 
     Depuis deux mois tout le monde a changé sa 
vie. Aujourd’hui, entre quatre murs, nous 
apprenons à apprécier notre ancienne vie à cause 
d’un virus qui a volé tout ce que nous aimons le 
plus. 
    Pour moi, la pandémie a été et sera une vie 
dans un globe de verre qui m’a privé de bonheur 
et m’a apporté le désespoir, l’anxiété et la 
tristesse. Pendant ce temps, loin de mes amis et 
une grande partie de ma famille, j’ai réalisé que 
le bonheur réside dans les petites choses. Il y a 
quelques mois le bonheur signifiait de longues 
vacances, une nouvelle paire de baskets ou une 
journée sans devoirs, mais, à ce moment, le 
bonheur signifie de sortir au magasin avec ma 
mère, voir ma meilleure amie, voir mes grands-
parents, ma cousine, obtenir une simple 
commande avec des livres. Quelle joie ! 
    Oui, la vie a boulversé tout le monde, mais ce 
qui me fait tout  traverser avec patience, c’est la 
pensée au  jour où tout redeviendra normal.             

Maria Moise – cl. a VII-a D 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 

           L’isolement 
   Au cours des deux derniers mois, notre vie a 
beaucoup changé. Je crois que personne n’a 
jamais pensé à ce qui pourrait se passer. Je suis 
sûre que tous ont eu quelque chose à apprendre 
dans cette période de longues reflexions. 
   Tout d’abord, nous avons appris à apprécier 
beaucoup ce que nous avions avant parce qu’on 
ne saura jamais quand on peut tout perdre. 
  Je ne parle pas des choses matérielles, mais de 
la liberté, des gens et des beaux moments passer 

ensembles sans lesquels la vie n’aurait pas de 
charme. 
   Deuxièmement, la bonne partie de toutes ces 
mauvaises choses est que nous passons maintenat 
plus de temps en famille, avec nos proches et 
nous pouvons mettre toutes nos pensées en ordre. 
    En conclusion, les plus beaux moments se 
passent avec les proches et je suis sûre que les 
choses reviendront finalement au normal et tout 
ira bien. 

Andreea Militaru – cl. a VII-a D 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 

 

Qu’est-ce qui s’est passé pendant la 
quarantine? 

   Je crois que tous les gens qui lisent cet article 
savent que nous avons passé les deux derniers 
mois « emprisonnés » dans nos maisons. 
Personne ne s’attendait que quelque chose 
comme ça se produise, donc la fermeture des 
écoles et le confinement nous a tous surpris. 
   Certains l’ont adoré, les autres l’ont détesté, 
mais heureusement, maintenant que tout est déjà 
fini, nous pouvons partager ce que nous avons 
fait et comment nous nous sommes sentis 
pendant cette période difficile. 
   Moi, initialement, j’ai pensé qu’on avait 
exagéré, qu’on reviendrait dans deux semaines et 
que la quarantine c’est juste des vacances et une 
grande opportunité pour étudier pour les trois 
olympiades nationales auxquels je devais 
participer en avril: la langue latine, la langue 
anglaise et la langue française. Quand j’ai 
entendu que tous les évènements ont été annulés, 
la vérité m’a coupé comme un couteau.  
    Quant à l’école, elle a continué, mais sans 
interaction sociale, avec les écrans fermés, donc 
sans amusement. 
    A la maison, comment s’est passé une journée 
typique? Je me suis beaucoup ennuyé, mais pour 
ne pas devenir folle, j’ai écouté pas mal de 
musique, spécialement, la musique de Queen. 
Leurs chansons me font très heureuse tout le 
temps. Je sais que beaucoup de mes amis ont 
utilisé la musique de leurs artistes préférés pour 
rester positifs et j’adore comment la musique 
nous a tous réuni. 
    Finalement, c’est tout ce que j’ai voulu vous 
dire. Je suis très curieuse de lire les autres 
histoires du confinement. Restez en sécurité et 
positifs car tout ira bien ! 

Laura Rusu – cl. a VII-a A 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 
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Invita ţie  la  lectură 
  Elevii trebuie să înveţe să se exprime, să 
alcătuiască şi să asculte mesaje, să 
alcătuiască enunţuri cu cuvinte date, să poată 
realiza un eseu, un afiş pentru un spectacol, 
să dezvolte idei şi să le susţină, să îşi prezinte 
gândurile. O contribuţie esenţială la formarea 
trăsăturilor de comportament a personalităţii 
elevilor ciclului primar o are literatura, prin 
genurile literare care pot fi abordate în 
această perioadă. 
   Astfel, lectura contribuie la formarea şi 
dezvoltarea sentimentelor, la transformarea 
elevilor din ascultători în cititori activi, la 
trezirea interesului pentru activitatea 
intelectuală în mod deosebit pentru lectură, 
astfel încât elevii să participe activ la propria 
formare prin receptarea corectă a textelor 
literare, a mesajului transmis. 
   Ştim cu toții că personalitatea unui om este 
influenţată de cărţile pe care le citeşte, de 
oamenii pe care-i întâlneşte şi de locurile pe 
care le vizitează. Pentru ca lectura să facă 
parte din viaţa elevilor, este necesară 
activitatea de organizare, îndrumare si 
supraveghere de către profesori, întocmirea 
unei liste bibliografice, controlul cititului. De 
aceea, pentru a transforma elevii în cititori 
mai buni este nevoie de o viziune 
integratoare, de o regie, de o punere în scenă, 
regizorul fiind chiar profesorul. 
    Profesorul trebuie să ţină cont de anumiţi 
factori care determină lectura elevilor: 
particularităţile de vârstă şi psihice, 
preferinţele lor, climatul familial. Dacă se 
reuşeşte să se formeze gustul pentru lectură 
încă de la vârsta şcolară mică, va rămâne 
pentru toata viaţa ca o necesitate. 
    În lucrarea „Introducerea în teoria 
lecturii”, Paul Cornea spunea că „nici 
computerul, nici televizorul nu vor duce la 
dispariţia cărţii, că lectura va continua să 
joace un rol cardinal în viaţa oamenilor… 
cred, vreau și cred că vom continua să citim 
chiar dacă nu vor mai fi cărți. O vom face la 
nevoie pe ecrane portabile sau fixe, de 
buzunar ori de mari dimensiuni, dar vom 

continua să o facem câtă vreme vom 
persevera să gândim.” 
    Lectura este pentru spirit ceea ce exerciţiul 
fizic este pentru trup. Spre deosebire de 
celelalte surse de informare intelectuală 
există un avantaj. Tăcerea adâncă a cărţii 
spune mult şi complet, dar are și un 
dezavantaj – nu vorbeşte decât atunci când o 
întrebi.                    

Prof. Alina Agherghinei 
 

Cum învăţ? 
    Procesul de învăţare, principala ta 
activitate, este prodominant intelectual, legat 
de procese nervoase care îşi au centrii în 
creier: memoria, atenţia şi gândirea. 
  Trebuie să respecţi atât la şcoală, cât şi 
acasă următoarele reguli de igienă ale 
învăţării privind cititul, scrisul şi mediul 
ecologic. 
   Lectura să fie efectuată cu pauze. La 
fiecare 20-30 de minute, sunt necesare pauze 
pentru relaxarea ochiului. Cartea, în 
momentul lecturii, trebuie ţinută la o distanţă 
de 30-35 cm faţă de ochi şi trebuie să aibă o 
poziţie înclinată. În timpul lecturii, lumina să 
fie suficientă ca intensitate şi să cadă din 
partea stângă pe carte.  
   Scrisul trebuie realizat într-o poziţie 
corectă la masă, cu corpul drept şi rezemat cu 
coatele pe masă. Ca urmare a oboselii 
musculare în timpul scrisului de lungă durată, 
ai tendinţa de a-ţi sprijini capul cu mâna 
cealaltă sau a te rezema cu pieptul de 
marginea mesei. Această poziţie trage după 
sine comprimarea cutiei toracice şi 
îngreunarea respiraţiei. Poziţia incorectă duce 
şi la modificări ale coloanei vertebrale. 
  Sfaturi: 
• dimineaţa aeriseşte camera şi aşternutul, 

aranjează-ţi patul. Când pleci la şcoală 
camera trebuie să fie lăsată în ordine. 

• caietele, cărţile şi rechizitele trebuie 
păstrate în perfectă igienă. 

• participă la treburile casnice, în vederea 
menţinerii curăţeniei. Fă sport zilnic pentru 
a te relaxa fizic și psihic. 

Prof.  Anca-Adriana Ilie 
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Școala și nevoia de repere 
morale în societate 

     În societatea noastră famiile se confruntă 
tot mai des cu solicitări ridicate, cu poveri 
economice care determină tot mai mulți 
părinți să lucreze foarte multe ore pe zi, 
limitând în acest fel timpul petrecut cu copiii 
lor, totul având drept consecință o criză a 
moralității și apariția deviaților ce pornesc 
din neînțelegerea valorilor morale. 
    În zilele noastre sistemul de valori la care 
ne raportăm este unul modern, în care omul 
se exteriorizează ostentativ, arătând că există 
și cere să fie lăsat în pace, chiar dacă el este 
cel care deranjează prin comportamentul său 
pe ceilalți. Sub larga umbrelă a libertății au 
apărut comportamente deviante promovate 
de-a lungul anilor, copiate în general de la 
țările „civilizate”.  
    Aceste probleme încep din sânul familiei, 
de la libertatea acordată de părinți copiilor 
încă de vârste fragede, atunci când aceștia 
sunt lăsați în fața televizorului sau a 
calculatorului, pentru că stau cuminți și nu 
deranjează. Numai că acei copii nu primesc  
educația necesară, ei preluând foarte ușor 
exemplele pe care le văd din ce în ce mai des 
pe micul ecran, care promovează în mod 
aproape agresiv non–valorile ca persoane, 
tendințe sau curente așa-zis artistice.  
    Efectele nedorite ale televiziunii adâncesc 
criza morală a societății noastre, având 
consecințe dependența de calculator, de 
internet, izolarea, reducerea conversației, 
scăderea plăcerii pentru lectură. Toate 
acestea produc efecte negative asupra 
oamenilor, îi însingurează, îi îndepărtează de 
societate și îi determină să-și piardă 
conștiința civică și morală. 
    Pentru remedierea acestor comportamente 
ușor deviante ce rezultă din neînțelegerea 
valorilor morale trebuie să există o 
colaborare permanentă între școală și familie, 
aceasta este posibilă doar  atunci când familia  
înțelege menirea școlii: aceea de a fi un 
principal izvor de cultură și factor de 
civilizație, iar școala vede în aceasta un 
colaborator sincer, permanent și direct 

interesat în procesul instructiv–educativ. 
Legătura familiei cu școala pare a fi mai 
necesară ca niciodată în societatea 
contemporană; uneori misiunea școlii 
depășește tot mai mult atingerea obiectivelor 
pedagogice, având în vedere că tot mai mulți 
părinți sunt preocupați de problemele 
familiale, profesionale sau sociale pentru a 
putea sprijini evoluția copiilor lor sau pentru 
a urmări coordonarea dintre educația 
exercitată în familie și cea din școală. Sunt 
situații în care școala întâmpină obstacole 
majore și din partea părinților care manifestă 
atitudini de indiferență în ceea ce privește 
problemele educaționale ale copiilor, 
reținere, neîncreredere și uneori, din păcate, 
lipsă de respect față de cadrele didactice și 
instituția școlară. 
   Familia este considerată un factor prioritar 
deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, 
educația începe din familie, aceasta își aduce 
contribuția în toate sectoarele educației, aici 
copilul își face uncenicia pentru viață. În 
familie se formează educația morală prin 
deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în 
vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, 
grija față de lucrurile încredințate.  
  Formarea conștiinței morale naște 
sentimentul datoriei, sentimente de cinste. 
Copilul nu trebuie instruit să cunoască 
sentimentele morale, ci trebuie  să le aplice în 
viață, sub influența familiei și culturii 
căpătate la școală. Familia ar trebui să își 
întemeieze viața pe sentimente de dragoste, 
generozitate, altruism, să pună morala 
deasupra intereselor egoiste, să fie capabilă 
să prețuiască și să respecte ființa umană, 
pentru a deveni un reper moral pentru copii. 
Morala nu se bazează pe constrângere 
exterioară, ci pe îndeplinirea de bună voie a 
datoriei. Ea cere să preferi cinstea nu de 
teamă, nici din interes, ci pentru că necinstea 
este un rău, este sub demnitatea umană. 
  Alături de familie, membrii sistemului 
educațional  trebuie să urmărească formarea 
profilului moral al elevului  prin transmiterea 
cunoștințelor morale, despre semnificațiile 
pozitive ale disciplinei ca  acceptare, 
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asumare, întelegere, responsabilitate în 
relația cu normele sociale. Această educație 
este stringentă, având drept scop refacerea 
echilibrului firesc între componentele sale: 
autoritatea și libertatea, atât la nivel 
instituțional, cât și la nivel individual. 
Cadrele didactice, pe lângă metodele 
generale de predare–învățare, folosesc și 
metode specifice  pentru formarea  
conștiinței morale sau pentru formarea 
comportamentului moral. 
   Membrii unei instituții de învățământ 
trebuie să aleagă și să folosească cu măiestrie 
acțiunile educative adecvate în vederea 
construirii conștiinței morale a personalității 
elevului  în concordanță cu cerințele morale 
ale societății. Nu trebuie să se uite nici un 
moment  că acestă metodologie trebuie să fie 
permanent însoțită de exemplul personal, de 
atitudine ireproșabilă din punct de vedere 
moral în toate împrejurările a tuturor 
angajaților din instituțiile de învățământ. 
Exemplele își pot exercita acțiunea direct sau 
indirect, în funcție de cum sunt oferite de 
persoanele aflate în anturajul copilului – 
părinți, profesori, colegi, adulți.  
    Alături de exemplul personal al cadrelor 
didactice, și la nivelul compartimentului 
secretariat, conduita morală, 
responsabilitatea,  comportamentul adecvat și 
abilitățile de comunicare devin un factor 
determinant și un exemplu bun de urmat de 
către elevi, și nu numai. Se poate afirma, fără 
orice urmă de tăgadă, că secretariatul 
reprezintă cartea de vizită a oricărei școli, 
reprezentând totodată un prim pas în planul 
comunicării, deoarece este locul ideal pentru 
consilierea elevilor şi părinţilor. 
   În concluzie, pentru construirea unei 
societăți morale, familia trebuie să mențină 
legătura permanent cu  școala pentru a forma 
oameni cu conștiință și conduită morală 
superioară. 
    „Prin noi, vei fi cel mai bun!” 
 

Secretar șef Carmen Ilie 
 
 

Profesorul – manager al 
procesului educaţional 

   Din punct de vedere al educaţiei, 
managementul este un sistem de concepte, 
metode, instrumente de orientare şi 
conducere, utilizat în realizarea obiectivelor 
educaţiei la nivelul performanţelor aşteptate. 
În maniera lui actuală de abordare, 
managementul îşi găseşte o explicare 
specifică şi în domeniul conducerii educaţiei, 
ca acţiune complexă de dirijare, proiectare şi 
evaluare a formării, dezvoltării personalităţii 
fiecărui individ, conform unor scopuri 
formulate. 
   Unul din dezideratele permanente ale 
societăţii a fost acela al educaţiei de calitate. 
Conceptul de calitate în educaţie este uneori 
înţeles ca excelare în efortul de a obţine 
performanţe sau ca pregătire la cel mai înalt 
nivel într-un anumit domeniu de activitate. 
Alteori calitatea desemnează gradul de 
adecvare în raport cu orizontul de aşteptare al 
beneficiarului sau valoarea unei activităţi 
didactice, rezultate prin raportarea la anumite 
standarde sau prin comparaţia cu alte 
activităţi asemănătoare. Managementul 
calităţii implică decizii prin care să se asigure 
un nivel de pregătire superior al elevilor, 
reuşita acestora la examene şi concursuri, dar  
și integrarea lor profesională şi socială. 
   Monitorizarea calităţii în educaţie se 
realizează pe baza unor indicatori 
manageriali cum ar fi: eficienţa didactică 
(care ar putea fi cuantificată prin rezultatele 
obţinute la examene de către elevi), 
economicitate (consumul de timp şi de 
resurse materiale), eficacitate (ca relaţie între 
eficienţă şi economicitate) şi afectivitate.  
    Profesorul care predă într-o clasă de elevi 
îndeplineşte automat şi statutul de manager 
de curriculum, deoarece este pus în situaţia 
de a lua permanent decizii privind adecvarea 
programului de învăţământ la posibilităţile de 
receptare concrete ale elevului. Practic, 
dascălul evaluează potenţialul de receptare al 
elevilor, interesul acestora faţă de 
cunoştinţele predate, deosebirile dintre elevi 
în ceea ce priveşte capacitatea de asimilare. 
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În funcţie de informaţiile culese, selectează 
din manuale cunoştinţele pe care le crede 
cele mai potrivite, străduindu-se în acelaşi 
timp să le adapteze situaţiilor de învăţare din 
clasă şi chiar potenţialul de înţelegere al unor 
elevi. Proiectarea curriculară este deci 
realizată atât la nivelul individului (motivare, 
implicare, participare, formare, dezvoltare), 
cât şi a grupului/clasei (dinamica de grup, 
negocierea şi rezolvarea conflictelor, 
dezvoltarea echipelor). Se are, în vedere, 
întreaga activitate de proiectare, aplicare şi 
evaluare a influenţelor educaţionale care 
concură la realizarea finalităţilor propuse 
pentru curriculum. 
   În cazul fiecărei şcoli, modernizarea 
propriului management al clasei vine în 
întâmpinarea unei nevoi obiective de 
perfecţionare şi eficienţă a activităţii cadrului 
didactic. Fiecare profesor are un stil propriu, 
bazat pe personalitate şi experienţă. Stilurile 
pot varia de la cel foarte autoritar până la cel 
participativ. Managerul decide ce stil să 
abordeze pentru a avea succes şi pentru a 
începe modernizarea, schimbarea efectivă a 
activităţii în clasă. El trebuie să aibă abilităţi 
de concentrare, să gândească logic şi să fie 
motivat. Trebuie să înţeleagă obiectivele, 
sarcinile, potenţialul fiecărui elev al clasei şi 
al grupului ca un tot şi să-i motiveze pentru a 
beneficia la maximum de pe urma forţei lor. 
   Dar ce să facem pentru creşterea calităţii 
propriului management? 
   În ceea ce mă priveşte, am urmărit câteva 
efecte care să se facă simţite în clasă: 
organizarea cât mai bună a spaţiului astfel 
încât să uşureze comunicarea, acţiunea pe 
grupe, cooperarea, prin care elevii să-şi 
manifeste libertatea de expresie, dar şi 
crearea unui climat de preocupare, de 
rezolvare a problemelor prin exprimarea 
propriilor opinii. În cadrul clasei am stabilit 
împreună cu elevii câteva reguli: nu 
întrerupem atunci când cineva vorbeşte sau 
pune întrebări; ascultăm cu atenţie când ni se 
comunică ceva; comentariile trebuie să fie la 
subiect; respectăm opiniile celorlalţi.  
Preocupaţi prea mult de conţinutul ce 
urmează a fi „probat” uneori uităm de elevi, 

de nevoile şi de drepturile lor, de 
personalitatea lor. Îmbunătăţirea calităţii 
propriului management al clasei presupune 
ascultarea elevilor cu răbdare, cunoaşterea 
opiniilor, nevoilor şi intereselor pe care le au. 
În cele din urmă este vorba despre o 
repoziţionare a rolului şi statutului elevului în 
procesul educaţional.  
    Relaţia profesor-elev trebuie să fie o 
relaţie democratică. Cadrul didactic are rol de 
organizator, consilier, participant, manager al 
procesului educaţional. El poate înlesni 
apariţia unor relaţii şi activităţi care se 
desfăşoară în grup. Didactica modernă 
plasează copilul în centrul procesului 
educaţional prin realizarea echilibrului 
dinamic între joc, învăţare muncă şi creaţie. 
Profesorul modern trebuie să fie în 
permanenţă orientat spre elev şi spre mediul 
socio-cultural în care acesta se formează şi se 
dezvoltă. El lucrează împreună cu ceilalţi 
colegi, proiectează programe şi proiecte de 
activitate, alege mijloace de învăţământ şi 
instrumente de evaluare adecvate, 
promovează performanţa şi autoformarea. Ca 
manager competent, fiecare dascăl  trebuie să 
fie ȋn permanentã conexiune cu elevii săi. El 
devine model și sursã de inspirație pentru 
evoluția ulterioarã a ucenicilor sãi.   
    Provocările tot mai numeroase şi dinamica 
instituţiilor de învăţământ, problemele cu 
care se confruntă întreaga societate 
românească au determinat ca activitatea de 
conducere, statutul şi rolul managerului 
şcolar să fie tot mai complexe. Deciziile, 
activitatea organizatorică, optimizarea 
procesului instructiv-educativ, armonizarea 
triadei elev–părinte–educator îl obligă pe 
manager la o instruire temeinică, la asumarea 
rolului de conducător. Pe de altă parte, 
managerul şcolar trebuie să aibă astăzi 
capacitatea de a înţelege politicile 
educaţionale la nivel macrosocial, tendinţele 
de integrare ale învăţământului românesc în 
cel european.  
Pentru a fi eficient, managementul are nevoie 
de adaptare continuă la nou şi la schimbări, 
având ca bază inovaţia şi spiritul creator. 

Prof. Nadia Lefter  
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Top 5 activités ludiques en ligne 
préférées par les apprenants 

      Le confinement de cette année nous a 
apportés tous devant les écrans des 
ordinateurs, tablettes ou portables soit pour 
communiquer avec les proches ou les amis, 
soit pour continuer le processus 
d’enseignement/apprentissage par le biais des 
applications et des plateformes différentes 
mises à notre disposition. 
      Cette situation inédite nous a surpris, 
nous a même indignés en considérant qu’on 
ne peut pas continuer l’étude comme à 
l’école et nous a provoqué beaucoup de stress 
et d’angoisse. Quant à la nouvelle 
provocation, les uns l’ont acceptée, d’autres 
l’ont refusée et on s’est vite trouvés devant 
des opinions tout à fait contradictoires. 
     En ce qui me concerne, j’ai dû rapidement 
me conformer et m’habituer et favorisée par 
cette période de fin d’année j’ai dressé 
rapidement une liste d’activités qui 
fonctionnent très bien en gardant vif l’intérêt 
de mes apprenants pour l’apprentissage. 

1) Le vlogging 
   Le vlogging a engendré un réel engoument 
auprès les ados puisqu’il leur permet de 
s’exprimer mieux et plus naturellement. 
C’est plus qu’un loisir, c’est un outil 
pédagogique moderne et accessible de capter 
plus facilement l’attention et un outil 
d’évaluation de l’expression écrite et orale. 
   Après deux unités de leçons dans lesquelles 
on a appris des mots concernant la 
maison/l’appartement/les types de pièces, la 
chambre avec ses meubles, leur description, 
les mots pour situer dans l’espace, les enfants 
de la Ve B ont réalisé de petits vidéos pour 
présenter leur chambre préférée. Les élèves 
de la VIe ont créé des vidéos avec des 
interviews à distance. 
2) Parmi les autres activités favorites, c’est 
«l’ordinateur s’est cassé». 
-les touches des voyelles ne fonctionnent 
plus; 
-les mots sont mal coupés; 
-la grille des mots mélangés; 

3)  Les virlangues pour jouer avec les mots et 
s’entraîner à articuler 
    D’après la définition du Petit Larousse, les 
virlangues représentent un groupe de mots 
difficiles à articuler, assemblés dans un but 
ludique ou pour servir d’exercice d’élocution. 
    C’est un excellent outil pédagogique qui 
aide les enfants à articuler en étant conscients 
à la fois des réalités sonores de la langue et 
s’en amusant. 
   Ex: «Douze douches douces» 
       «Un ver vert dans un verre vert» 
       «Ces six chauds chocolats-ci sont-ils 
aussi chauds quand ces six chocolats –là font 
leurs shows?» 
    Objectifs: 
    -favoriser un travail d’écoute et 
d’articulation; 
     -permettre de rythmer la diction de la 
phrase ; 
     -travailler l’intonation et la respiration ; 
    -étudier un son en particulier en 
orthographe ou les différences entre les sons. 
Ex: ch/s 
     -favoriser l’apprentissage à tout niveau 
(développer des aptitudes et préparer les 
enfants pour les domaines du théâtre, 
journalisme etc.) 
  4) Les différents types de  rebus: 
    -le message codé: chaque lettre a été 
remplacé par la lettre qui suit dans l’ordre 
alphabétique ; 
     -La pyramide de mots: en ajoutant chaque 
fois une lettre au mot précédent, on trouve le 
mot qui correspond à la définition (les lettres 
peuvent changer d’ordre et de place) 
   -D’un mot à l’autre: en s’aidant des 
définitions et en changeant chaque fois une 
seule lettre du mot précédent; 
   -la grille du mot caché: ils peuvent être 
écrits de droite à gauche, de gauche à droite, 
de bas en haut, de haut en bas ou en 
diagonale; 
   -des anagrammes: on trouve d’autres mots 
en changeant l’ordre des lettres en s’aidant 
des dessins; 
  -Le plus de mots possible: avec les lettres 
données on doit trouver le plus de mots 
possibles. 
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   -du dessins aux lettres: à partir des dessins 
mélangés on complète le tableau avec la 
première lettre; 
  -le rébus: ce sont des lettres ou des dessins 
que l’on doit prononcer et assembler pour 
former un mot ou une phrase. 
5) Une activité favorite c’est la réécriture des 
textes à partir des symboles 
    Ou l’inverse énoncer de petits textes à 
partir des images (drapeaux-pour décrire des 
formes; des images découpées qu’on présente 
progressivement). 
   En conclusion, un peu de créativité, 
beaucoup de travail pour la préparation des 
fiches et l’école peu continuer aussi d’une 
manière attractive dans le monde virtuel.  

 

Prof. Roxana Stoian 
 

THE BIRTH OF THE 
“SEVENTH ART” 

   Can you imagine life without films or 
television, cinema’s little sister? 
    Today we can watch television 24 hours a 
day, we can go to the cinema when we want. 
We can even make video films ourselves. 
    But imagine the surprise and the shock 
which people felt when they saw the first 
films in 1895! There was no sound, no colour 
and the films were very short: they lasted 
from 60 to 90 seconds! Besides, they did not 
tell the story. They were glimpses of real life: 
a military parade, a running horse, a boxing 
match, the ocean … One of the films showed 
a train coming towards the camera. The 
audience panicked and ran away! The 
frightened people were sure that the train was 
coming into the theatre. 
    The early films were shown in music halls, 
theatres, cafes and even shops. Travelling 
projectionists brought the films to smaller 
cities and country towns. 
    The cinema was the perfect popular 
entertainment. It was not expensive and, at 
first, the audience consisted mainly of 
workers. The rich and intellectual classes 
ignored it. They did not think it was art.  

    Gradually films became longer and started 
telling stories. Edwin Porter was one of the 
first directors who made such a film in1903. 
It was The Great Train Robbery, the first 
Western in the history of the cinema. This 11 
minute film became a sensational hit. 
As soon as the films learnt to tell stories, they 
began to film the classics. 
    Silent films had orchestra or pianists. 
Later, printed titles were invented. 
    Film-makers soon learnt how to use 
special effects. The first known special effect 
was created in 1895 by Alfred Clark in The 
Execution of Mary, Queen of Scots. It was a 
simple trick: the camera was stopped and the 
actress replaced with a doll. 
    In 1911 the first studio was opened in 
Hollywood, Los Angeles. Film makers soon 
realized that the place was perfect for 
shooting nearly any film- it had mountains, 
desert and ocean. Soon nearly all important 
American studios were in Hollywood. The 
next thirty years became Hollywood’s 
greatest years. 
    The era of taking films began in 1927 with 
enormous success of Warner Brothers’ The 
Jazz Singer. The film mostly told its story 
with titles, but it had three songs and a short 
dialogue. There were long queues in front of 
the Warner Theatre in New York… The 
silent film was dead within a year. 
    The first colour films were made in the 
1930s. The introduction of colour was less 
revolutionary than the introduction of sound. 
The silent film soon disappeared, but the 
black- and- white films are made even today. 
    The most important aspect of the cinema 
was that, for the price of the ticket, people 
could dream for a few hours. The little boy 
who went to a Saturday matinee in 
Manchester or Marseilles could imagine he 
was a courageous cowboy. The mother in 
Birmingham or Berlin could imagine she was 
Scarlett O’Hara in the arms of Rhett Butler. 
    Today, no one disputes cinema’s place as 
the “seventh art”. It has provided as many 
great artists as literature, the theatre, and any 
of other arts. 

Prof. Iulia Prescornițoiu 
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Apa, 
 substanță indispensabilă vieții 

      Viața a luat naștere în apă. Fiind o 
componentă esențială a tuturor organismelor 
vii, viața nu este posibilă fără apă deoarece, 
aceasta intervine în toate procesele vitale din 
organism. Astfel un om nu poate trăi fără apă 
mai mult de 5-7 zile.      
Apa este una dintre cele mai răspândite 
substanțe compuse, aflată în toate cele trei 
stări de agregare; starea lichidă ocupând 2/3 
din suprafața globului. Din volumul total, 
97,3% este apă sărată și 2,7% este apă dulce. 
      Compoziția apei. Până în secolul al XI-
lea, apa a fost considerată substanță simplă, 
fiind unul dintre cele patru elemente  (apă, 
aer, foc, pământ) din care se credea că sunt 
alcătuite toate celelalte substanțe. În anul 
1784, chimistul francez Antoine Laurent 
Lavoisier descompune apa prin electroliză și 
demonstrează că apa este compusă din 
hidrogen și oxigen. 
      Apa potabilă este apa care prezintă 
proprietăți organoleptice proprii consumului:  
incoloră, fără miros, cu gust plăcut, 
temperature între 4 – 17 ºC și transparentă. 
Un om consumă în medie 2L de apă pe zi. 
Apa potabilă provine din toate sursele 
continentale: râuri, puțuri, fântâni sau izvoare 
de surse de ape subterane. În funcție de rocile 
pe care le traversează, apa potabilă are un 
gust diferit de la zonă la zonă și poate 
conține: magneziu și calciu (care dau duritate 
apei), sodiu, fluor, aluminiul sau fier. 
Conținutul cel mai scăzut în săruri minerale îl 
are apa izvoarelor de munte și cea provenită 
din topirea ghețarilor. Fiind bine filtrate, 
aerisite și fără impurități, cu conținut scăzut 
de săruri minerale, apele izvoarelor de la 
munte  sunt cele mai bune ape potabile.  
   Henry Coandă (1885 – 1972) a studiat timp 
de peste 60 de ani structura și calitatea apei 
potabile. El avea competența de a testa 
calitatea apei potabile din orice zonă 
geografică și putea să prezică longevitatea 
locuitorilor, doar pe baza calității apei 
potabile. Denumită şi ,,izvorul nemuririi“ sau 
,,izvorul sacru“ a lui Zalmoxe, apa celor 7 

izvoare din munţii Bucegi este considerată ca 
fiind apa cea mai curată din lume; fiind 
subiectul multor 
legende. 
 Apele minerale sunt 
apele care conțin 
compuși chimici sub 
formă de săruri 
minerale disociate și 
nedisociate și sub 
formă de gaze. 
Datorită unei 
structure geologice 
complexe, teritoriul 
României prezintă o gamă largă de ape 
minerale ce poate fi valorificat.                              
Clasificarea apelor minerale 
- Ape oligometalice - care au componente 
principale diferite minerale dizolvate (Felix, 
Băile Olănești, Slănic Moldova). 
- Ape carbogazoase - conțin dioxid de carbon 
(Borsec, Buziaș, Vatra-Dornei, Biborțeni, 
Zizin). 
- Ape alcaline - conțin carbonat de sodiu și 
bicarbonat de sodiu (Bodoc, Tinca,Malnaș); 
- Ape sărate sau clorosodice - conțin cel 
puțin 1g/L NaCl (Ocna Sibiului, Ocna 
Mureșului, Sovata, Ocnele Mari). 
-Ape sulfuroase - conțin hidrogen sulfurat și 
sulfuri alcaline (Băile Herculane, 
Călimănești, Olănești, Pucioasa, Mangalia și 
Nicolina-Iași). 
- Ape minerale radioactive - conțin cantități 
variabile de elemente chimice radioactive, 
provenite din dezintegrările naturale ale 
uraniului, toriului și actiniului. Cele mai 
radioactive ape din țara noastră se găsesc la 
Băile Herculane, Sângeorz și Victoria. 
    Apa de ploaie este cea mai curată apă 
dintre toate apele naturale, cu cea mai mică 
duritate (0,5 - 15º), comparativ cu cea a 
apelor calcaroase a căror duritate poate 
atinge 60º. Apa de ploaie este lipsită de 
săruri, dar este acidă, deoarece conține dioxid 
de carbon dizolvat. Fiind în contact prelungit 
cu aerul, apa de ploaie conține dizolvate 
componentele acestuia: oxigenul și azotul 
precum și carbonați, urme de apă oxigenată, 
amoniac provenit din fermentații, oxizi de 
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azot provenit din descarcările electrice din 
atmosferă, acid sulfuric provenit din arderi 
sau clor din clorura de sodiu antrenată de 
vânt din apele mărilor și oceanelor.  
  Apa de mare conține clorură de sodiu, săruri 
de magneziu, potasiu și calciu. Cantitatea de 
săruri existente determină salinitatea apei. 
Datorită salinității, apa devine mai grea, 
îngheață la -1,4ºC și este mai densă. 
Diferențele de salinitate între suprafață și 
adâncime provoacă mișcarea apei în plan 
vertical. Diferențele de salinitate din plan 
orizontal produc mișcarea apei cunoscută sub 
numele de curenți. Mișcarea apei are un rol 
important pentru viața plantelor și animalelor 
aflată la mică adâncime.  
   Viața cea mai activă în Marea Neagră se 
desfașoară în pătura de apă de până la 200 m 
adâncime. Concentrația de săruri este cu mult 
mai mare în mările închise; de exemplu în 
Marea Moartă concentrația sărurilor este atăt 
de mare, încât viața nu este posibilă. Lacul 
Don Juan din Antarctica este chiar mai sărat 
(salinitatea depășește  40%) și chiar dacă se 
află într-una dintre cele mai reci zone ale 
Antarcticii, niciodată nu îngheață, nici chiar 
la temperaturi de - 40ºC. 
   Apa distilată este apa chimic pură. Pentru o 
purificare înaintată a apei se folosește 
distilarea simplă sau repetată. Aceasta se 
folosește la prepararea soluțiilor de curățare, 
întrucât este lipsită de impuritîți (în 
laborator), dar nu se poate consuma.  
    Apa dură  are un conținut mare de săruri 
de calciu și magneziu, având o duritate de 
peste 30º. Apa dură se recunoaște ușor, 
întrucât nu face spumă cu săpunul și lasă 
urme albe sub formă de stropi, pe pereții 
paharului. Apa dură afectează aproape 85% 
din sursele de apă potabilă, în special cele 
provenite de la mare adâncime. Prezența în 
exces a calcarului în apă, îi reduce puternic 
calitățile ei, având consecințe grave asupra 
sănătății organismului și a obiectelor cu care 
vine în contact. Folosită în instalațiile 
casnice, duce la depuneri de calcar, pierderea 
luciului obiectelor și mătuirea acestora.  

 
Prof. Ana Cismaş                                                                                                

Ţie, popor armean! 
 

Dintr-un început de secol 
Ce avea să se arate 
Nu drept măritor, ci sumbru 
Ţi-a făcut şi ţie parte. 
 

Doar abia-ncepea calvarul 
Unei lumi, pe-ntreg pământ, 
Gol acoperit cu varul 
Îngropaţilor din gând. 

 

Unora, se ştie locul, 
Celorlalţi, crescut-au flori, 
Gropi commune chemând focul 
Netrăitelor valori. 
 

Secol XX, tu, veacul… 
Genocidurilortoate! 
Judecat vei cu acul 
După mila din dreptate! 

 

Că aşa a fost să fie 
Să deschizi drumul martir, 
Golgotă la fel de vie, 
Trupuri cu veşminte-n mir. 

 

Ai fost primul să dai birul 
Veacului cel sângeros. 
Tu, popor armean, tot primul 
Eşti în ample stări frumos! 
 

Tu, cu arta în frăţire, 
Tu, covoare de smarald 
Ai ţesut, atent din fire 
Să-I laşi vieţii chipul cald. 

 

Priveghere şi tăcere… 
Adunare în amurg, 
Lumânări de Înviere 
La izvoarele ce curg… 
 

S-au născut din fuga nopţii 
Către ce le-a fost mai drag 
Şi bătrânii şi nepoţii 
Drumul vieţii, Musa Dagh! 

 

De-au căzut viteji pe cale, 
Neamul lor, tot adunat 
Când s-au adunat la mare 
Neamul tot a înviat! 

 

Iar de-atunci, să ştie timpul 
Azi, în zi de sărbătoare 
Că armenii îşi vădc hipul 
Îndrăgit mereu sub soare.    Prof. Florin Balasoglu 
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Jules Verne, scriitorul SF care a 
anticipat viitorul ştiin ţei şi 

tehnologiei 
„Tot ce un om poate imagina, într-o bună zi 
un altul va realiza.”    

                           Jules Verne 

       
   

Jules Verne a fost  unul dintre cei mai 
importanți scriitori SF care ne-a marcat  
copilăria unora dintre noi, cu aventurile 
eroilor săi. A scris 65 de romane, traduse în 
peste 90 de limbi străine, iar cărţile sale s-au 
vândut în sute de milioane de exemplare în 
decurs de un secol. 
    Minuţios documentate, romanele lui Jules 
Verne tratează atât prezentul tehnologic al 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-
lea („Copiii căpitanului Grant ”(1868), 
„Ocolul Pământului în optzeci de zile” 
(1873), „Mihail Strogoff ”(1876), „Steaua 
Sudului” (1884), „Vulcanul de aur”, etc.), 
cât şi lumi imaginare: „O călătorie spre 
centrul Pământului” (1864), „De la Pământ 
la Lună”  (1865), „Douăzeci de mii de leghe 
sub mări”  (1870), „Robur Cuceritorul” 
(1886). 
   Locul câştigat de acesta în istoria literaturii 
este unul binemeritat,  fiind totodată şi un 
scriitor vizionar în raport cu invenţiile 
viitorului. Pe lângă fascinaţia adusă miilor de 
cititori, operele sale au revolutionat ştiinţa, 
deoarece a scris despre viitor, spaţiu, aer şi 
călătoria în adâncurile mării. Trăind într-o 
epocă în care omenirea naviga pe apele 
necunoscute ale ştiinţei, fascinat de geografie 
şi matematică, Jules Verne a fost printre 
primii care s-a aventurat cu scrierile sale, 
dornic să fie cronicar al viitorului. Există o 
legendă conform căreia, la vârsta de 11 ani, 

tânărul Jules s-ar fi îmbarcat ca mus pe o 
cursă cu destinaţia India, fiind recuperat in 
extremis de tatăl său la Paimbœuf. Jules 
Verne ar fi vrut să plece pentru a-i aduce un 
colier de corali verişoarei sale, Caroline 
Tronson, de care era îndrăgostit. Muştruluit 
zdravăn de tatăl său, el ar fi promis că nu va 
mai călători decât cu gândul. 
  „Misiunea mea este să pictez lumea în alte 
culori, imaginându-mi aventuri ciudate 
pentru oameni”, acestea sunt cuvintele după 
care s-a ghidat marele scriitor.  
  Verne nu numai că a anticipat descoperirile 
de care ne bucurăm în prezent, dar a şi 
influenţat cursul istoriei, romanele lui fiind 
surse de inspirație pentru oamenii de ştiinţă. 
Într-o epocă în care savanţii abia făceau 
experimente cu motoare, elice şi electricitate, 
el schiţa deja maşinăriile ce vor apărea abia 
peste zeci de ani. 
   Simon Lake, unul dintre pionierii 
submarinelor, spunea că a fost serios 
influenţat de „Douăzeci de mii de leghe sub 
mări” , publicată în 1870. Romanul îl 
prezintă pe Căpitanul Nemo străbătând 
oceanele lumii, la bordul unui submarin 
gigant, Nautillus, cu săli luxoase și alimentat 
cu energie electrică. Simon Lake, devorând  
„Douăzeci de mii de leghe sub mări”  a fost 
fascinat de maşinăria fantastică, iar la 
maturitate a fabricat primul submarin modern 
al americanilor, aducând numeroase inovaţii 
în domeniu. 
   Submarinul electric, pe care îl anticipează 
romanul, a fost inventat în 1964, la 90 de ani 
de la publicarea romanului. Se numea Alvin 
și era considerabil mai mic decât Nautillus 
imaginat de Verne. La 3 august 1958, 
submarinul nuclear american Nautilus a 

reușit să încheie cu succes primul voiaj 
subacvatic pe sub calota polară din nordul 
planetei. Vasul a navigat la o adâncime 
medie de 150 metri, pe sub gheața a cărei 
grosime varia între 3 și 15 metri, fiind cel 
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dintâi aparat de acest gen, care funcționa 
alimentat de energia nucleară. În semn de 
apreciere faţă de rolul de pionier în domeniul 
utilizării practice a energiei 
nucleare, Nautilus a fost desemnat simbol 
istoric naţional, din 1982. Din 1986, 
submarinul Nautilus a devenit un exponat de 
marcă al Muzeului de Navigație Subacvatică, 
unic în lume, oferind o valoroasă lecţie de 
istorie despre treptele evoluţiei tehnologice, 
care ne-au adus în sofisticata lume de astăzi. 
   „De la Pământ la Lună”, apărută în 1865, a 
servit drept sursă de inspiraţie pentru 
Konstantin Ţiolkovski, Hermann Oberth şi 
Robert Goddard, care au pus bazele 
astronauticii şi au contribuit la dezvoltarea 
primelor rachete. Frank Borman, Jim Lovell 
şi William  Anders, membrii misiunii Apollo 
8, care a ajuns în orbita Lunii, au spus că 
Jules Verne este „în mod real, unul dintre 
pionierii erei spaţiale”. Peste ani Frank 
Borman, comandantul primei nave care a dat 
ocolul Lunii i-a scris nepotului lui Jules 
Verne: „Nu poate fi o coincidenţă. Capsula 
noastră avea 9.000 de kg şi era din aluminiu. 
Avea 4 metri înălţime şi am decolat la doar 
100 de mile de locul din care personajele lui 
Verne şi-au luat şi ele zborul. Am aterizat la 
doar două mile şi jumătate de zona unde 
„actorii” lui Verne au revenit pe Pământ, în 
oceanul Pacific”.  
   Hermann Oberth, românul din Ardeal care 
a revoluţionat istoria aeronauticii şi a 
spaţiului, a construit la vârsta de 14-15 ani o 
rachetă, inspirat de romanul „De la Pământ 
la Lună” al lui Verne, primit de la mama 
sa. Băiatul a citit cartea, a învățat-o pe de 
rost, apoi a vrut să verifice dacă cifrele 
prezentate de Verne sunt reale sau nu. A 
descoperit că o doar o parte dintre ele erau 
corecte, iar asta i-a suscitat și mai mult 
curiozitatea. Oberth s-a remarcat încă de mic. 
La 6 ani avea un carneţel de invenţii în care 
figura o primă schiţă pentru o moară de apă 
capabilă să producă energie. Urmeaza o 
„maşinărie de fulgere” , în esenţă o instalaţie 
care ar fi trebuit să strângă energia fulgerelor 
în timpul furtunii şi să o folosească atunci 
când nu ploua.  

   Scriitorul francez a folosit descrieri destul 
de detaliate ale tehnologiei în romanul „De la 
Pământ la Lună” scriind despre  „proiectile” 
care erau folosite pentru a transporta 
pasagerii pe Lună. Acestea erau ataşate la 
„tunuri uriaşe” care când erau trase ajutau 
„proiectilul” să învingă forţa gravitaţiei. 
 Aceste module 
lansate din 
Florida, au fost 
folosite pentru 
prima oară în 
1969, la 104 ani 
de la publicarea 
romanului. În 1865 (același roman), aflăm 
despre o navă spaţială alimentată cu lumină; 
proiectul a fost propus prima dată în 1920, 
velele solare având drept scop propulsarea 
navetelor spaţiale cu ajutorul radiaţiei solare, 
fără să mai fie nevoie de alt combustibil; pe 
21 mai 2010, în cadrul misiunii Ikaros, 
Japonia a lansat o velă de acest fel (cu o 
lăţime de 14 metri, funcţionează cu energie 
solară, pentru a cerceta planetele din 
apropierea planetei noastre). 
   Alţi oameni de ştiinţă, exploratori şi 
pionieri care au fost profund influențați de 
opera lui Jules Verne sunt Alberto Santos-
Dumont- 
inventatorul 
dirijabilului, 
Igor Sikorsky- 
inventatorul 
primului 
elicopter produs 
în serie, Richard 
Byrd- aviator şi explorator polar, Edwin 
Hubble- astronom şi cosmolog american, 
speologii Édouard-Alfred Martel şi Norbert 
Casteret, exploratorul polar Fridtjof Nansen, 
inventatorul Guglielmo Marconi, ori Yuri 
Gagarin, primul om care a ajuns în spaţiul 
cosmic. 
   Igor Sikorsky, inventatorul elicopterului, a 
spus că ideea i-a venit citind operele marelui 
scriitor francez. Richard Bird, cel care a 
zburat atât la Polul Nord cât şi la Polul Sud, 
şi-a găsit în „Aventuri extraordinare” o sursă 
de inspirație pentru temerarele sale acţiuni.  
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     Apariția elicopterului a fost anticipată 
într-unul dintre romanele lui Jules Verne,  
„Robur Cuceritorul” (1886), carte în care 
este imaginată o acţiune de salvare cu un 
elicopter. În anul 1862, scriitorul francez a 
devenit secretarul Societăţii de Aviaţie, care 
avea ca scop „încurajarea transportului aerian 
cu aparate mai grele ca aerul”, după cum 
enunţau fondatorii săi. Termenul de elicopter 
a fost menționat pentru prima oară de 
inventatorul francez Gustave de 
Pponton d’Amécourt, prieten al lui Jules 
Verne, care combina cuvintele de origine 
greacă helikos (elice) și pteron (aripă). Tot el 
definea termenul pentru că în 1861 inventa 
primul model de dimensiuni mici ale unui 
elicopter propulsat cu aburi. Din păcate, 
modelul său cu rotor coaxial nu se ridica de 
la sol, deși marca încă o premieră: utilizarea 
aluminiului! 
   Începutul secolului al XX-lea aduce 
primele experimente veritabile în domeniu, 
în 1907, la 13 noiembrie, francezul Paul 
Cornu reuşind primul zbor liber, fără 
intervenţia altor mijloace de susţinere a 
aparatului, din exterior. Elicopterul sau 
cântărea 260 de kilograme şi s-a menţinut în 
aer 30 de secunde, după care s-a prăbuşit.  
   Încă una dintre „invenţiile” lui Jules Verne 
e prezentată în „O zi din viaţa unui ziarist 
american”şi în articolul intitulat  „În anul 
2889”. Verne descrie presa viitorului, care s-
a transformat în realitate mai devreme decât 
preconiza el. În opera lansată în 1889, locul 
clasicelor ziare, abonaţii vizionau un 
program în care reporterii discută cu oamenii 
de ştiinţă şi cu politicienii despre cele mai 
importante evenimente ale zilei: „În loc sa fie 
tiparită, Cronica zilei va fi spusă în fiecare 
dimineaţă  abonaţilor, care, de la 

conversaţiile cu reporterii sau oamenii de 
stiinţă, vor auzi ştirile zilei”. Primul program 
de ştiri televizate a fost difuzat abia în 1920, 
la 30 de ani după ce Verne a descris această 
formă de comunicare în masă.  
   Verne a intuit şi viitorul  promiţător al 
reclamelor, printr-o nouă metodă de anunţuri 
publicitare, similare scrisului pe cer. „Toţi au 
observat aceste anunţuri uriaşe reflectate de 
nori, erau aşa de mari că puteau fi văzute de 
populaţia unor întregi oraşe sau chiar a unei 
ţări întregi”, afirmase Jules Verne. Scrisul pe 
cer a fost folosit prima dată în 1930, 
de Skywriting Corporation din Statele Unite, 
iar printre primii clienţi s-a numărat 
compania Pepsi-Cola; pentru un asemenea 
proiect, necesarul privește cinci avioane care 
zboară în formaţie şi fiecare eliberează un 
fum special la peste 3 km altitudine, astfel 
încât mesajul este vizibil de la mare distanţă.  
  Aceeași scriere anticipează şi apelurile 
video, introduse peste 75 de ani, la Târgul 
Mondial de la New York. Tot în nuvela „O zi 
din viaţa unui ziarist american în anul 
2889”, Jules Verne a descris fototelefonul, 
un predecesor al tehnologiei care permite 
acum organizarea videoconferinţelor. 
Scriitorul descria tehnologia astfel: 
„Fototelefonul transmite imagini prin 
intermediul unor oglinzi sensibile conectate 
cu fire”.  
  „Jules Verne a lăsat în urma sa o operă plină 

de o 
creativitate 

extraordinară
. Este unul 
dintre primii 
autori care 
au îmbinat 
cu succes 
literatura de 
aventuri cu 
cea science-

fiction.  Interesul arătat pentru ştiinţă şi 
faptul că a abordat în romanele sale teme 
care aveau să se concretizeze în secolul XX 
(zborul pe Lună, submarinul, etc.) îl face să 
fie mai mult decât un vizionar. Romanele 
sale au fost deseori ecranizate, poveştile lor 
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spectaculoase pretându-se perfect 
producţiilor hollywoodiene.”  
   Cinci din cele 65 de romane ale scriitorului 
francez fac referire şi la ţara noastră. Sunt 
personaje, locuri şi întâmplări inedite care au 
pus România pe harta explorărilor lui Jules 
Verne. Scriitorul francez călătoreşte, prin 
intermediul cartilor sale, de pe malurile 
Dunării şi ale Mării Negre, până în Deltă şi, 
mai departe, în Carpaţi. În spaţiul 
românesc, Jules Verne a fost tradus încă din 
anul 1897, mai întâi în reviste. În acelaşi an, 
la Sibiu, editura Cugetarea a publicat prima 
traducere în limba română a romanului 
„Castelul din Carpaţi". Este vorba despre un 
castel de undeva din Transilvania şi, de fapt, 
urmărește obsesia pe care o are proprietarul 
castelului pentru o cântăreaţă de operă. Prima 
oară crezi că e vorba de o fantomă dar de fapt 
omul folosea o hologramă. Fusese o fostă 
iubire, o iubire din tinereţe pe care încerca să 
o recompună din hologramă”, afirmă Cezar 
Paul Bădescu. Dar pasiunea lui Jules Verne 
pentru ţara noastră începuse cu mult înaintea 
acestui roman. Să nu uităm faptul 
că „Mathias Sandorf ”(apărut în 1885) 
şi „ Claudius Bombarnac” (în 1889) surprind 
realităţi din teritoriile locuite de români şi 
conţin nume româneşti.  
   În lume, ca o recunoştinţă pentru scrierile 
ce au revoluţionat ştiinţa, numele acestui 
fabulous scriitor este dat:    
 - primului model de ATV - vehicul 
european locuit, menit să 
aprovizioneze Staţia Spaţială Internaţională  
 - asociaţiei franceze „J. V. Aventures” 
este dedicată redescoperirii planetei şi 
sensibilizării opiniei publice în ceea ce 
priveşte protejarea speciilor ameninţate cu 
dispariţia. 
 - trofeului pentru o competiţie în cadrul 
căreia un echipaj trebuie să realizeze în zbor 
ocolul Pământului în 80 de zile, fără escală şi 
fără ajutor.  
  „Popularitatea lui Jules Verne, latura lui 
internaţională, faptul că este cetăţean al 
lumii, toate astea sunt lucruri extraordinare”, 
afirmă Jean Yves Paumier, secretar-adjunct 
al Societăţii Jules Verne Franţa.  

 „Mi-a deschis 
apetitul pentru 
descoperiri 
ştiinţifice pentru 
că literatura lui 
Jules Verne este 
precursoarea 
literaturii SF”, 
spune Cezar 
Paul Bădescu, 
publicist şi 
scriitor. 
   „Fiecare 
moleculă din el tresărea la gândul că ar putea 
face mai mult, că ar putea aduce o schimbare. 
Nu s-a mulţumit niciodată să observe 
lucrurile doar la exterior, căuta în interiorul 
lor, le devora cu privirea, visa cu ochii 
deschişi, iar uneori, putea să ghicească 
viitorul unei întregi societăţi”.  
   E posibil ca astăzi sau poate mâine, printre 
scriitorii lumii să se nască un nou şi alt Jules 
Verne, iar peste zeci, sute sau chiar mii de 
ani ideile acestui nou scriitor, considerate a fi 
pur fanteziste, să devină elemente reale, ce 
pot fi puse în practică, menite parcă să 
contribuie la dezvoltarea şi progresul 
omenirii.   
  Jules Verne, pentru mine rămâne scriitorul 
care mi-a stârnit curiozitatea către lume, mi-a 
oferit o lungă şi interesantă călătorie în 
copilărie prin intermediul romanelor sale de 
aventuri şi mi-a întărit şi mai mult 
convingerea că visele pot deveni realitate.  
  „Vrei să trăieşti aventura?... citeşte Jules 
Verne;  
  „Vrei să retrăieşti copilăria?... reciteşte 
Jules Verne" (Erc Press 2010) 
  Jules Verne:  „Faţă de toate,  nevoia este 
cea care ne învaţă cel mai bine” 
 
Bibliografie: 
-https://ro.wikipedia.org  
-https://playtech.ro › jules-verne-tehnologii-
realitate 
-https://playtech.ro › jules-verne-scriitorul-sf-
care-a-prezis-viitorul-tehnologia 

 
Prof. Adriana Călin 
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Sugestii psihopedagogice pentru  
învățarea eficientă prin 

cooperare 
 
     „Învățarea cooperativă este o metoda 
didactică bazată  pe organizarea,  funcție  de 
obiective  operaționale  bine stabilite,  a  
unei munci colective fondate pe 
complementaritate,  orientată spre 
asigurarea aspectului social  al  învățării  și 
care vizează dezvoltarea deprinderilor de 
comunicare interpersonală, a interacțiunilor, 
competențelor și comportamentelor sociale 
ale elevilor” (Bocos, M., 2002, p.211). 
 
   „Învăţarea prin cooperare înseamnă 
utilizarea ca metoda instrucţională a 
grupurilor mici de elevi/studenţi, astfel încât 
aceştia să poată lucra împreună urmând ca 
fiecare membru al grupului să-şi 
îmbunătăţească performanţele proprii şi să 
contribuie la creşterea performanţelor 
celorlalţi membri ai grupului.” 
  (Johnson,R.,Johnson,D., Holubec,E., 1994)  
 

   Munca în echipă dezvoltă capacitatea 
elevilor de a lucra împreună - o competență 
importantă pentru viața și activitatea 
viitorilor profesioniști și cetățeni. Învățarea 
prin cooperare determină dezvoltarea 
personală prin acțiuni de autoconștientizare 
în cadrul grupurilor mici. Aceasta solicită 
toleranță față de modurile diferite de gândire 
si simtire, valorificand nevoia elevilor de a 
lucra împreună, într-un climat prietenos, de 
susținere reciprocă. 
  Cooperarea presupune colaborarea; cu toate 
că cele două noțiuni sunt sinonime, putem 
face unele delimitări de sens, înțelegând prin 
colaborare o formă de relații între elevi, ce 
constă în soluționarea unor probleme de 
interes comun, în care fiecare contribuie activ 
și efectiv, iar prin cooperare o formă de 
învățare, de studiu, de acțiune reciprocă, 
interpersonală/intergrupală, cu durata 
variabilă care rezultă din influențările 
reciproce ale agențiilor implicati. 

   Învățarea prin cooperare presupune acțiuni 
conjugate ale membrilor binomului 
educational (elevi și profesori) în atingerea 
scopurilor comune prin influențe de care 
beneficiază toți cei implicați. 
    Colaborarea se axează pe sarcini, iar 
cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii.      
Cooperarea este o formă de interacțiune 
superioară în cadrul învățării, incluzând 
colaborarea. 
    Învățarea cooperativă/ prin cooperare este 
o metoda didactică activă pentru că: 
- presupune interacțiuni verbale și socio-
afective nemijlocite între elevi, grație cărora 
se dezvoltă competențe intelectuale și 
sociale transferabile în diverse contexte 
formale sau informale și se asigură progresul 
cognitiv (amintim  câteva competențe pe care 
elevii și le dezvoltă cooperând: capacitatea 
de comunicare, de a construi un punct de 
vedere, de a asculta opinia celorlalți, de a lua 
în considerare punctul de vedere al 
interlocutorului, de a argumenta, de a 
reacționa, de a înțelege complexitatea 
situației s.a.) 
- reflectia și gândirea colectivă, fac ca 
fiecare grup să trăiască propriul său ritm 
reflexiv și de învățare, propriul tempo. 
- elevii învață nu unii alături de alții, ci unii 
în relație și împreuna cu alții , se exersează în 
a reflecta împreună, aprofundând în mod 
colectiv o problemă dificil de rezolvat; 
interacțiunile și confruntările dintre membrii 
grupului permit informației să circule în 
interiorul grupului și să fie ulterior transmisă 
de către grup 
- încurajează la elevi o atitudine deschisă, 
activă, bazată pe inițiativă personală și pe 
imaginația lor, precum și pe abilitățile lor de 
a ieși din situații complexe 
- favorizează angajarea intensă a elevilor în 
rezolvarea sarcinilor și în învățare și 
sporirea semnificativă a eforturilor pe care ei 
le depun în acest sens 
- în cadrul dezbaterilor colective, elevul 
gândește prin sine-însuși, își poate etala liber 
reflecțiile, interogațiile, criticile și propune, 
cu titlul de ipoteze, soluțiile sale provizorii, 
cărora urmeaza să le verifice pertinența; 
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rezultă că avem de-a face cu o 
responsabilitate colectivă, dar și individuală, 
fiecare elev construindu-și, și în acest mod, 
autonomia necesară învățării 
- valorizează schimburile și mizează pe o 
logică a învățării care ține cont de opiniile 
elevilor, pe care le face să se confrunte între 
ele, cu conținuturile/textele date și cu 
profesorul (atenție, însă, la două pericole: 
existența unui simplu schimb de opinii, fără a 
fi însoțit de acțiuni de căutare și cercetare și 
arta de a-l învinge pe celălalt cu ajutorul 
cuvântului, fără să se țină cont de adevăr) 
- beneficiul său constă atât în progresul 
cognitiv realizat de elevi, cât, și mai ales, 
în descoperirea pedagogică a celuilalt și a 
unei alte lungimi de undă de schimb 
intelectual, comunicare și cooperare în 
muncă, în participarea activă și interactivă la 
reflecția comună, generală, a comunicații 
educaționale. 
   Dominantă în învăţământul tradiţional, 
instruirea bazată pe competiţie poate induce 
sentimente negative în rândul cursanţilor, 
însă acest lucru se poate schimba prin 
aplicarea metodelor de învăţare prin 
cooperare. Acestea presupun o interacţiune 
eficientă între elevi, bazată pe faptul că 
succesul poate fi atins doar prin contribuţia 
fiecărui membru al echipelor formate. 
   Pentru a asigura  reușita schimburilor 
intelectuale și verbale dintre membrii 
comunității  educaționale,  este  bine  să 
avem în vedere următoarele  sugestii  
psihopedagogice  care contribuie la 
asigurarea  unei  munci  bogate  sub  aspectul 
identității  și  cooperării: 
- Obișnuiți elevii cu practicile participative 
de cooperare, ajutați-i să se obisnuiască să 
reflecte, să lucreze și să învețe împreună, să 
se asculte reciproc, să îți valideze sau 
invalideze propriile argumente, să 
argumenteze pentru a convinge, să-și 
repartizeze sarcinile de lucru, să-și planifice 
munca pentru a avansa lucrarea comună etc. 
- Obișnuiți elevii să accepte diferențele 
dintre ei, dar și să descopere 
 complementaritățile,  în  toate  acțiunile  lor 
prevalând  interesul  echipei,  al  comunitatii 

educaționale  în  care ei învață și se 
formează. 
- Gândiți-vă la faptul că în învățarea prin 
cooperare, profesorul este întotdeauna 
prezent, cel puțin prin instrucțiunile scrise 
oferite grupurilor și prin întrebările, 
informațiile, clarificările, sugestiile și 
încurajăriile adresate acestora. Încercați să 
fiți o prezență discretă pentru a lasa 
inițiativa de acțiune grupurilor; nu va 
impuneți prezența, ci propuneți-o grupelor și 
elevilor care o reclamă, acordându-le 
sprijinul necesar. 
- Instalați în clasă un spirit de cooperare și 
cercetare care să vă permită să stabiliți cine 
se poate într-ajutora și cum, pornind de la 
ideea că profesorul nu este singurul deținător 
de cunoștințe și că mai există și alte surse 
posibile. 
- Asigurați condițiile materiale și 
caracteristicile ambientale necesare  
desfășurării activitățiilor colective în condiții 
bune. 
- Stimulați la elevi plăcerea (și cultivați-o, 
înnoiți-o continuu) de a participa la 
confruntări intelectuale, la schimburi de idei, 
de puncte de vedere etc. și de a valoriza, 
pentru a încuraja emergenta cuvântului. 
 
CONCLUZII 
   
Unul din beneficiile acestei tehnici este acela 
că fiecare are 
şansa de a 
descoperi 
experienţele 
celorlalţi şi de a 
învăţa din ele. 
Fiecare va învăţa 
ceva de la ceilalţi 
într-un mod 
dinamic, antrenant, 
fără riscul de a 
apărea plictiseala 
aşa cum se 
întâmplă destul de des în clasele unde se 
păstrează tehnicile de predare clasice.  

 
  Prof. Florentina Chiriac 
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Wakelet, o resursă puternică  
pentru educația online 

    
Prof. Petronia Gabriela Moraru,  

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”Focșani  
Prof. Petrică Moraru,  

Școala „Duiliu Zamfirescu” Focșani 

Educația online nu este un concept nou. Ca 

în multe alte domenii, și conceptul de 
educație online 
timpurie este disputat. 
Unii cercetători 
consideră că primele 
atestări în domeniu 
aparțin englezilor, care 
acum mai bine de 170 

de ani au inițiat un curs prin corespondență, 
în care instructorul a trimis lecții și a primit 
temele elevilor prin poștă. Alți cercetători 
consideră că conceptul de învățare la distanță 
a intrat în practică la mijlocul secolului al 
XIX-lea, când s-a dezvoltat Serviciul Poștal 
al SUA o dată cu apariția „colegiilor de 
corespondență” comerciale, unde misivele 
instructive ar fi fost  distribuite prin serviciul 
poștal între studenți și profesori. 
Actualmente, educația la distanță are 
conotații diferite, facilitate de dezvoltarea 
internetului. 
  Unii dintre marii oameni de știință și 
scriitori de literatură Science Fiction au avut 
intuiția posibilităților oferite de către acest 
nou tip de educație. Într-un interviu din 1988 
cu Bill Moyers, O lume a ideilor Isaac 
Asimov explorează mai multe subiecte care 
încă stârnesc o îngrijorare și o fricțiune 
culturală enorme. Cu elocvența sa 
caracteristică și sensibilitatea față de 
diferitele dimensiuni ale acestor probleme, el 
prezidează învățarea pe tot parcursul vieții pe 
calculator și educația online cu zeci de ani 

înainte de a exista. Să nu uităm că World 
Wide Web-ul are consacrată ca dată oficială 
a apariției 6 august 1991, deci predicțiile lui 
Asimov preced cu mult apariția internetului, 
cu atât mai mult a conceptelor de învățare 
online. În acest interviu, Isaac Asimov are în 
vedere un fel de inteligență artificială, 
combinată cu funcționalitatea unei motor de 
căutare: „Presupun că un lucru esențial ar fi 
un ecran pe care puteți afișa lucruri ... Și va 
trebui să aveți o tastatură pe care vă puneți 
întrebările, deși, în mod ideal, aș dori să văd 
unul care ar putea fi activat prin voce. Puteți 
vorbi de fapt cu asta și poate vă vorbi și să 
spuneți: „Am ceva aici care vă poate interesa. 
Doriți să-l imprimați? Și ai spune: „Ei, ce 
este exact?” Și ți-ar spune și ai putea spune: 
„Bine, o să arunc o privire.” 
    Probabil că această descriere se pretează 
excelent aplicației Wakelet, una dintre așa 
numitele new-entry în domeniul educației 
online. Ceea ce diferențiază aplicația și 
platforma de altele similare, determinând și 
valoarea acesteia, este conceput de la care a 
plecat, acela de instrument de curatare și 
distribuire (eng. Curation and Sharing tool). 
   Pentru a înțelege însă puterea oferită de 
Wakelet, trebuie mai întâi să clarificăm 
conceptul de curator de conținut, sau curator 
digital, cel care realizează curatarea. Ca și 
multe alte concepte, acesta este preluat din 
limba engleză, în ultima perioadă fiind din ce 
în ce mai utilizat, nu doar în spațiul muzeal 
sau al bibliotecilor (vezi DEX-ul) ci și pentru 
orice colecție de obiecte și informații pe care 
cineva o realizează. Curatorii sunt persoane 
sau organizații care 
depun eforturi de 
cernere a 
conținutului dintr-o 
anumită zonă tematică, extrăgând elementele 
care par a fi cele mai valoroase pentru 
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persoanele interesate de acea temă și 
eliminând elementele mai puțin valoroase. 
   La prima vedere, a fi curator de conținut 
sau curator digital pare a fi ceva complicat, 
pe care doar persoanele cu o bună pregătire 
profesională, de specialitate, ar putea să o 
realizeze. Ei bine, aceasta este una dintre 
oportunitățile oferite de Wakelet, aceea de a 
dezvolta abilitățile necesare pentru a deveni 
un bun curator digital. Poate fi foarte dificil 
să decidem între lucrurile de care avem 
nevoie și cele pe care le putem lăsa deoparte.   
Devine și mai greu atunci când ni se cere să 
justificăm aceste decizii. Este ceea ce elevii 
noști întâmpină atunci când le solicităm să 
realizeze un referat. Cu cât ne bazăm mai 
mult pe internet pentru informații - și cu cât 
cantitatea de conținut disponibil online 
continuă să crească - cu atât devine mai 
importantă curatarea. Posibilitatea de a 
selecta, organiza și oferi context conținutului 
devine rapid o abilitate esențială.  Abilitățile 
oferite de curatare și ceea ce implică aceasta, 
sunt cele care ne vor permite, și le vor 
permite elevilor noștri, să facă distincția 
dintre fake news și realitate. 
   Oportunitățile oferite de Wakelet sunt 
diverse. Vom mai prezenta doar una dintre 
acestea, și anume transformarea copy-paste 
dintr-o modalitate frauduloasă de însușire a 
unor idei sau conținuturi, într-o resursă 
educativă.  Pentru a susține afirmațiile făcute, 
să facem o scurtă trecere în revistă a modului 
în care puteți accesa, funcțiile aplicației și 
platformei Wakelet. 
    Există două modalități de bază, care 
determină și versatilitatea Wakelet. Puteți să 
vă creați un cont pe site-ul 
http://wakelet.com/ sau puteți descărca și 
instala aplicația Wakelet pe un dispozitiv 
mobil, Android sau iOS. În cazul accesării de 
pe un laptop sau PC, aveți și posibilitatea 
instalării extensiei Wakelet pentru browsere, 

precum Chrome, Safari sau Firefox. După 
crearea contului și definirea profilului de 
utilizator, puteți începe să folosiți aplicația, 
fie explorând facilitățile oferite de către 
aceasta, accesând link-uri precum 
https://learn.wakelet.com/,https://wakelet.co
m/surfschoolsau 
https://blog.wakelet.com/2019/02/21/content-
curation-skill/ sau prin crearea unor colecții 
proprii.  
    Colecțiile sunt de altfel noțiunea de bază 
cu care operează Wakelet, denumirea 
sugerând ceea ce sunt acestea, precum și 
funcția principală a aplicației.  
   La fel ca și alte platforme sau aplicații, 
precum Padlet sau Linoit, Wakelet este un 
instrument de Creare de marcaje. Puteți 
salva orice conținut de interes pe care îl 
puteți regăsi pe web. Dacă ați instalat 
extensia marcajul va fi salvat în Wakelet-ul 
personal, fie ca Bookmark (marcaj 
neclasificat) sau direct într-o colecție deja 
creată sau pe care o puteți crea pe moment. 
   Funcția de Organizator oferită de Wakelet 
este deosebită. Marcajele neclasificate pot fi 
atribuite oricărei colecții, conținutul 
colecțiilor poate fi reorganizat după criterii 
proprii, se poate adăuga text, imagini sau 
documente pdf pentru a le da o semnificație, 
adăugând descrieri marcajelor selectate. 
Faptul că marcajele sunt stocate nu doar în 
colecții ci și separat, într-o zonă comună, 
permite ușor atribuirea lor unor colecții 
diferite, în funcție de context și de criteriile 
de creare ale acestora. 
   Funcția de Colaborare a fost dezvoltată de 
către echipa Wakelet la sugestia și solicitarea 
comunității de profesori, care au văzut 
extraordinarul potențial oferit de către 
această aplicație. Orice deținător al unei 
colecții poate invita alte persoane care să 
colaboreze la o colecție dată. Invitația poate 
fi f ăcută utilizând username-ul Wakelet, o 
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adresă de email sau folosind un cod sau link 
care să permită contribuții inclusiv ale 
persoanelor care nu se autentifică pe 
platformă. 
   Distribuirea unei colecții este o altă 
facilitate de bază oferită de Wakelet. 
Proprietarul colecției poate decide dacă 
colecția rămâne personală, sau dacă este 
distribuită controlat, într-un grup de prieteni, 
colegi sau elevi, via email, prin intermediul 
social media sau Google Classroom, sau dacă 
devine publică, accesibilă oricărui utilizator 
Wakelet. 

   Pentru realizarea acestor funții, Wakelet are 
o serie de instrumente specifice care pot fi 
utilizate. Acestea sunt reprezentate de:  
- inserarea unei adrese URL, ceea ce 

permite practic includerea unui link către 
orice element care are o adresă web 

- adăugarea de text, util mai ales pentru a 
introduce explicații și a da consistență 
colecției sau unor marcaje 

- link-uri pentru filme preluate de pe 
YouTube. În acest caz, se evită 
descărcarea filmelor și eventuale 
probleme tehnice, mai ales în cazul 
includerii lor într-o secvență didactică. 

- Postări Tweeter. Deși mai puțin utilizate 
în școlile noastre, oferă excelente resurse, 
precum și abilități de condensare a 
informației, de esențializare a acesteia 

- Marcaje deja colectate de către 
deținătorul colecției, atribuite sau nu și 
altei colecții 

- Fotografii proprii, care trebuie încărcate 
din memoria dispozitivului digital folosit, 
laptop, PC, telefon mobil sau tabletă. O 
altă posibilitate oferită, este de a căuta 
fotografii sugestive pentru tematica 
colecției pe Unsplash,site web care pune 

gratuit la dispoziție un număr 
semnificativ de imagini, precum și un 
motor propriu de căutare 

- Documente pdf, care, ca și instrumentul 
text, pot contribui la a da o semnificație 
colecției 

- Fișiere stocate în Google Drive. Se pot 
prelua fișiere tocate în diferite conturi 
Google Drive ale aceluiași deținător. În 
funcție de tipul de colecție, personală sau 
partajată, trebuie avut în vedere 
proprietățile fișierului preluat, pentru a 
putea fi accesat de către cei cărora le este 

destinată colecția 
- Fișiere stocate în OneDrive. Și în acest 

caz se aplică specificațiile valabile pentru 
fișierele preluate din Google Drive. 

- cea mai interesantă opțiune, Flipgrid 
permite înregistrarea intervenției celui ce 
utilizează acest instrument, pentru a 
introduce un subiect, înregistrarea video a 
unei activități realizate pe dispozitivul 
digital utilizat sau prelucrarea unor fișiere 
video stocate pe acest dispozitiv. 
Facilitățile oferite permit atât includerea 
unei tente personalizate în crearea 
colecției, cât și realizarea unor tutoriale 
video, utile pentru transmiterea de 
instrucțiuni de lucru sau oferirea unui 
suport tehnic. Din păcate Flipgrid nu 
poate fi utilizat de pe telefoanele mobile 
sau tablete, deși echipa de dezvoltatori 
lucrează intens în această direcție. 

  Câteva sugestii pentru utilizarea Wakelet 
� Salvați și prezentați resursele. 

Îmbunătățiți priceperea și înțelegerea prin 
prezentarea de resurse digitale selectate 
elevilor dvs. 

� Portofoliile. Creați portofolii puternice 
pentru elevi, care îmbunătățesc cetățenia 
digitală și cresc capacitatea de angajare. 
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� Povestire digitală. Stabiliți sarcini 
distractive și captivante de povestire care îi 
implică pe elevi și îi ajută să navigheze pe 
web. 

� Colaborare. Angajați cei 4 C din sala de 
clasă (cele patru competențe de bază -
gândire critică, comunicare, colaborare 
șicreativitate) cu funcția de colaborare 
puternică a lui Wakelet. Încurajați evaluarea 
de la egal la egal și proiectele de grup 
avansate. 

� Dezvoltare profesională. Curatați și 
împărtășiți experiența educativă - 
economisindu-vă cele mai bune momente, 
resurse, livrări de conferințe și multe altele. 

� Buletine informative. Creați buletine 
informative mixte care să prezinte cele mai 
bune momente din clasă și școală cu 
comunitatea dvs. 

    În concluzie, prin modul de lucru, Wakelet 
fiind bazat în mare parte pe Copy-Paste, 
această tehnică atât de repudiată de către 
profesori poate fi exploatată în sens pozitiv, 
elevii fiind formați să se gândească mai mult 
la ceea ce selectează, să își îmbogățească 
abilitățile de a căuta și găsi resurse valoroase, 
un prim pas spre autoeducația proprie, într-o 
perspectivă de lungă durată. 
 
Bibliografie 
 
A World of Ideas: Conversations With 
Thoughtful Men and Women About 
American Life Today and the Ideas Shaping 
Our Future (1989), Doubleday, hardcover: 
ISBN 0-385-26278-7, paperback: ISBN 0-
385-26346-5 
The History of Online Schooling, 
https://www.onlineschools.org/visual-
academy/the-history-of-online-schooling/ 
Cobb, J., Who are your content curators? 
https://www.missiontolearn.com/content-
curator/ 

Hora – simbolul unităţii noastre 
naţionale 

 

    Nelipsită din viaţa satului şi răspândită 
aproape în toate regiunile ţării, hora a primit 
de-a lungul timpului semnificaţii multiple. 
Una dintre primele menţiuni despre existenţa 
acestui dans popular a fost făcută de Dimitrie 
Cantemir în opera sa, „Descrierea 
Moldovei”. 
   În tradiţia populară „ieşitul la horă” 
însemna trecerea în rândul fetelor şi fl ăcăilor 
a celor care împlineau vârsta cuvenită. De 
numele acestui dans se leagă şi expresia 
„dacă ai intrat în horă, trebuie să joci”, ceea 
ce înseamnă că un lucru început trebuie dus 
până la capăt. 
    Nici aprecierea „s-a gătit de horă” nu este 
lipsită de semnificaţie, confirmând încă odată 
că hora nu este un eveniment oarecare, ci 
unul care oferă prilejul unei autentice 
manifestări de sărbătoare în viaţa 
comunităţii. 
    În zona Năsăudului, ca şi în alte părţi ale 
Transilvaniei, hora nu este reprezentată 
numai prin dansul propriu-zis, ci este o 
petrecere ţărănească la care se dansează şi 
alte jocuri populare. Ea desemnează de fapt 
şi locul de desfăşurare a manifestării. 
    Cei care aveau să-i dea suprema expresie 
artistică prin simţămintele atâtor „Zamfire” şi 
„Ioni” de pe meleagurile năsăudene au fost 
iluştri pontifi ai literaturii noastre, George 
Coşbuc şi Liviu Rebreanu. 

„Trei paşi la stânga linişor 
Şi alţi trei paşi la dreapta lor: 
Se prind de mâini şi se desprind 
Se-adună-n cerc şi iar se-ntind 
Şi bat pământul tropotind 
În tact uşor”. 

     Este o descriere inegalabilă pe care numai 
Coşbuc o putea face cu atâta măiestrie. 
Aceleaşi elemente sunt surprinse şi în 
romanul „Ion” de Liviu Rebreanu. Nici 
Creangă nu rămâne mai prejos, atunci când 
spune: „Dragi-mi erau şezătorile, clăcile şi 
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horile şi toate petrecerile din sat, la care luam 
parte cu cea mai mare însufleţire”. 

   Peste Carpaţi, în Cetatea Băniei, pictorul 
Theodor Aman surprinde prin arta culorii 
minunatele hore ţărăneşti, lăsându-ne 
moştenire celebra pânză cu „Hora de la 
Aninoasa”. Muzica, sculptura şi celelalte arte 
frumoase i-au dat noi sensuri artistice. 
    Lucrările de etnografie vorbesc în termeni 
elogioşi despre hora din Banat, din Oltenia şi 
din Moldova, care se deosebesc între ele, dar 
se şi aseamănă prin ceea ce leagă sufletul 
românesc.  
    Dincolo de valorile etnofolclorice cuprinse 
în ritmurile specifice fiecărei zone, hora 
primeşte şi semnificaţii istorice. Figurinele 
de lut ars descoperite de arheologi şi 
denumite în mod simbolic „Hora de la 
Frumuşica” sunt o mărturie a existenţei 
milenare a acestui dans pe meleagurile 
noastre. El nu este întâlnit la alte popoare, 
aşa cum menţionează marele cărturar 
Dimitrie Cantemir. Și calendarul ritualic în 
formă de cerc din cetatea Sarmizegetusei ar 
putea avea un asemenea simbol. 
   Numele de Horea este o poreclă ce îşi are 
originea în aceeaşi „horă” la care Nicola Urs 
cânta din fluier moţilor din Albac. Răscoala 
lui Horea este asemuită unui foc aprins în 
jurul căruia se învârte hora celor trei căpitani: 
„Trage hora ca să joc/ La lumina celui foc”. 
    Cel care conferă semnificaţii profund 
sociale şi-i întăreşte mesajul istoric este 
bardul de la Mirceşti, Vasile Alecsandri prin 
faimoasa „Horă a Unirii”, caracterizată de 
Mihai Eminescu drept „cea mai frumoasă 
horă a neamului românesc”. 

    Versurile sale au fost puse pe muzică de 
către compozitorul Al. Flechtenmacher şi s-a 
cântat şi jucat în marile pieţe din oraşele 
Bucureşti şi Iaşi cu ocazia dublei alegeri a 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Din acest 
moment, hora a devenit simbolul înfrăţirii 
tuturor românilor. La 24 Ianuarie 1859, 
cântecul şi dansul s-au contopit în ritmul 
aceleiaşi simţiri: 
           „Hai să dăm mână cu mână 
            Cei cu inima română, 
            Să-nvârtim hora frăţiei 
            Pe pământul României”. 
    De atunci, pentru România, hora devine un 
dans şi un cântec al chemării revoluţionare, 
un simbol al biruinţei şi legământului celor 
care, înfrăţiţi se simt ai acestui neam şi ai 
acestui pământ. Ca într-o horă, parcă îşi dau 
mâna Carpaţii şi formează un minunat brâu 
toate apele. Hora e ceva din ritmul fluierului 
sfânt al lui Iancu, din faptele măreţe ale lui 
Cuza, din dangătul clopotelor de la Putna şi 
Alba Iulia, din îndemnul spre marea Unire cu 
Ţara. Ea este astăzi expresia cea mai fidelă a 
permanenţei şi libertăţii, este metafora 
renaşterii noastre naţionale și defineste 
spiritualitatea acestui neam. Este locul unde 
oamenii se adună într-un cerc, unindu-și 
mâinile și gândul într-o formă ce 
simbolizeaza perfectiunea, eternitatea, fără-
de-sfârșitul... Act de comunicare emoţională, 
simbol al activităţii şi solidarităţii sociale, 
prin distribuirea dansatorilor în cerc, hora 
sugerează un ritual de consolidare și de 
înfrățire, de regăsire a colectivității.  
     Hora are ceva din ritmul fluierului sfânt al 
baciului moldovean, din faptele măreţe ale 
lui Cuza, din dangătul clopotelor de la Putna 
şi Alba Iulia, din îndemnul spre marea Unire 
cu Ţara. Și tot ca într-o horă, parcă îşi dau 
mâna Carpaţii şi formează toate apele un 
minunat brâu. Iar România este tot rotundă, 
ca o horă.  
    Să ne prindem astăzi, imaginar, fiecare 
dintre noi, într-o horă a regăsirii și acceptării 
aproapelui nostru! Să încetăm să mai 
semănăm ură și dezbinare între frații de-o 
credință, de-o limbă, de-un neam!  

Bibliotecar Gabriela Harea 
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1 iunie cu Hristos 
 
Într-o zi, un loc, o lume 
S-auzeau, cu dor de viaţă 
Glasuri de copii cu nume 
Şi cu bucurii pe faţă. 
 
Unul şi-arătă uimirea: 
Este Christ! Înalt, frumos! 
Haideţi să-İ aflăm privirea! 
Şi-au pornit gălăgios. 
 
Era-n faţă chiar la templu 
În cel vechi Ierusalim, 
Unde Christ dădea exemplu 
În extazuri, de sublim. 
 
Cât înţelegea mulţimea,  
Greu de spus, pământ greoi! 
Nu-i uşoară înălţimea 
Nici chiar astăzi pe la noi. 
 
Şi Apostolii au zile 
Câteodată încurcate, 
Doar Ioan Evanghelistul 
E cu viitorul frate. 
 
Lui i-a spus Hristos că-l lasă 
Şi pe el l-a denumit 
Cartea ultimă scriind-o 
Într-un Patmos liniştit. 
 
Dar să trecem peste zile… 
Ce-au făcut acei copii? 
Luminoasele pupile 
Strigau: Doamne, să ne fii! 
 
Au venit la El în braţe… 
O lumină dă să crească! 
Toţi dădeau să se agaţe 
De cămaşa-mpărătească. 
 
 
 
 

 
Maica Domnului, odată, 
İ-a ţesut-o dintr-un fir, 
Totdeauna luminată 
Adâncea miros de mir. 
 
Să lăsaţi! le porunceşte 
La străini şi ucenici 
Pe copii! Soarele creşte, 
Iar cei mari se făceau mici. 
 
Să-i lăsaţi să-Mi vină-n braţe, 
Că-i iubesc! Să fi ţi ca ei 
Dacă vreţi să aveţi parte 
De împărăţii cu zei. 
 
În cereasca înălţime 
Nu se intră chiar oricum, 
Vă spun sufletele prime 
Ce-au întâmpinat pe drum. 
 
Lui Nicodim chiar, odată, 
Suflet alb şi înţelept 
İ-am trimis gândul spre faptă 
Tot văzându-l introspect. 
 
Ca să intri, Nicodime, 
Afl ă, să te naşti de sus! 
Casa Tatălui Meu cerne 
Soare fără de apus. 
 
De sus vii, la fel ţi-e voia, 
Mă urmezi că M-ai găsit 
Fiţi copii, dar nu la minte, 
Doar cu dor neprihănit. 
 
Înţelepţi, v-am spus,ca şerpii, 
Vă voi căuta cândva! 
Blânzi, atât cât porumbeii, 
Dacă ştiţi ce-i pacea Mea. 
 
 
 
 

 
Fiţi ca şi copii-aceştia, 
De visaţi împărăţie! 
Şi aşa-ncheia povestea 
Spusă pentru veşnicie. 
 
De-au trecut milenii două 
Vorba Lui e tot aşa: 
Fiţi copii cu haină nouă, 
Alegând chemarea Mea! 
 
Vă voi da înţelepciune 
Şi talanţi nenumăraţi. 
Acum staţi cu plecăciune 
Şi aflaţi-vă ca fraţi. 
 
La copii ce stau acasă, 
Ori pe stradă, ori în vis 
Astăzi, tot Hristos le lasă 
Cheia-n gând spre paradis. 
 
De am ascultat acestea 
Să-nvăţăm să fim mai vii, 
Îngerii trimis-au vestea 
De la lecţii de copii. 
 
Să-i lăsaţi să se adune, 
Cugetându-şi negreşit 
Ca să ne mai poată spune 
Despre chipul fericit. 
 
La mulţi ani, copii şi temple! 
La mulţi ani, înţelepciune! 
V-aţi născut de sus exemple 
Să ne daţi şi nouă nume. 
 
Lume, alta, voi să faceţi, 
Adunaţi-vă la sfat! 
Şi comori în ea să scoateţi, 
Pentru ce-aţi venit de fapt. 
 
 

    La mulţi ani, copii cu vise! 
    Toţi, oricâţi, nu ştim exact. 

 
Florin Balasoglu
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Recordurile naturii 
 

� Cel mai mare carnivor terestru  este ursul 
polar, care cântărește 1000 kg. 

� Cel mai mare animal terestru este 
elefantul african, cu o greutate de 12 t. 

� Cel mai mare mamifer este Balena 
albastră de  30 m lungime și 170 t. 

� Cel mai mare primat este gorila, cu 
înălţimea de 2 m, greutatea de 200 kg. 

� Cel mai mare mamifer zburător  este  
vulpea zburătoare, cu lungimea de 45 de 
cm, greutatea de 1,5 kg şi anvergura aripilor 
de 1,7 m. 

� Cel mai înalt animal terestru este girafa, 
care măsoară 6 m. 

� Cel mai rapid mamifer este ghepardul, 
care sprintează o viteză de 110 km/h. 

� Cel mai rapid mamifer acvatic este orca; 
ea înoată cu o viteză de 55 km/h. 

� Cel mai rezistent mamifer la temperaturi 
scăzute este ursul polar, el supravieţuind la 
temperaturi de -400C. 

� Cel mai rezistent mamifer la temperaturi 
ridicate este dromaderul ce îndură 
temperaturi de 60-70 oC. 

� Cea mai mare pasăre din zilele noastre 
este struţul, cu o înălţime de 2,7 m. 

� Cea mai rapidă pasăre terestră este tot 
struţul, care poate alerga cu viteza de 65 
km/h. 

� Cel mai mare ou depus este al păsării  
Kiwi şi cântăreşte cam 25% din greutatea 
păsării. 

� Cea mai grea pasăre zburătoare este o 
specie de dropie de 19 kg.  

� Cea mai rapidă pasăre este şoimul călător 
care poate atinge o viteză de 200 de km /h 

� Cea mai mare reptilă este crocodilul de 
mare, care are lungimea de 8,5 m. 

� Cea mai grea ţestoasă de uscat este 
ţestoasa elefant de 300 kg. 

� Cel mai longeviv animal este ţestoasa de 
Galapagos, trăieşte peste 150 de ani.  

� Cea mai mare şopârlă, varanul de 
Komodo, are 3 m lungime şi 135 kg.  

� Cel mai mare şarpe, anaconda, are la 
maturitate 10 m lungime şi 250 kg.  
 

 
� Cel mai rapid şarpe este Mamba neagră, 

viteza de deplasare fiind de 19 km/h. 
� Cel mai mare peşte, rechinul-balenă de 12 

m lungime, 13 t greutate. 
� Cel mai rapid peşte este peştele-sabie, 

care înoată cu 109 km/h, echivalentul a 100 
de metri parcurşi în 3,3 s. 

� Cea mai mare moluscă existentă, Tridacna 
gigas, cu o cochilie de peste 135 de cm şi 
cântărind 350 de kg, atinge cu uşurinţă 
vârsta de 100 de ani.  

� Cel mai mare future este Aripa-de- pasăre 
a Reginei Alexandra, cu  o anvergură  a 
aripilor de 280 mm şi cu o greutate de 25 g. 

� Cea mai mare libelulă are anvergura 
aripilor de 19 cm. 

� Cel mai rapid păianjen este solpuga, 
parcurgând 100 m în 24 de sec. 

� Cel mai mic mamifer, chiţcanul etrusc, 
are  3,5 cm lungime, 2 g greutate. 

� Cea mai mică felină sălbatică este pisica 
pătată ruginie, de 48 cm lungime. 

� Cel mai mic primat este lemurul pitic  de 
6 cm lungime, 14 cm lungimea cozii şi cu o 
greutate de 30 de gr. 

� Cel mai mic carnivor este nevăstuica, ea 
măsoară 18 cm lungime. 

� Cel mai mic urs este ursul Sun, cu o 
greutate de 27 kg şi 70 cm lungime. 

� Cel mai mic mamifer copitat este cerbul 
pitic, cântărește 2 kg şi are 20 cm înălţime. 

� Cel mai mic rozător este şoarecele pitic, 
cu o lungime de 7,3 cm. 

� Cel mai mic mamifer marin este 
marsuinul  cu o greutate de 4 g şi lungimea 
de 5,7 cm.  

� Cea mai mică reptilă este gecko pitic, de 
numai 18 mm. 

� Cea mai mică insectă este viespea 
parazită pitică, de 0,02 mm.  

� Cel mai mic peşte este guvidul pitic, cu o 
lungime de 0,8 cm. 

� Cea mai mică pasăre colibri este albina 
cubaneză şi măsoară 5,4 cm. 

� Cel mai mic amfibian  este o broască de  
8-12 mm, ce trăieşte în Cuba. 
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Descoperă cuvântul 
    
  În coloanele I şi II există silabe sau grupuri 
de silabe care prin asociere pot forma 
denumirile unor peşti. De la silabele din 
coloana I pleacă săgeţi spre coloana II, însă 
numai una uneşte corect silabele pentru a 
forma numele corect al unui peşte.  
    Care este acest cuvânt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REBUS 
 

 Versurile de mai jos descriu pe scurt câte o 
pasăre. Prin scrierea corectă a denumirilor 
acestora veţi obţine şi pe verticala A-B 
numele unor păsări. 

 

1 –  Bate-n loc din aripioare 
 Şi cântă peste ogoare. 
 
2 - Pasăre galbenă-n cioc 
 Fluieră un cânt cu foc! 
 
3 -  Penajul îi e negru tare 
 Şi-a năvălit peste oraşe. 
 
4 -  Cu-o iuţeală ce uimeşte 
 Prinde din valuri mult peşte. 
 
5 - Ceas deşteptător, moţat, 

            Într-un tei e cocoţat. 
 

6 - La cap are urechi de pene, 
 De departe şoareci vede. 
 
7 - Pasăre muscă se numeşte 
 Şi cu nectar se hrăneşte. 
 
8 -  E un agent sanitar iscusit, 
 Cu ochi ageri şi clonţul ascuţit. 
 
9 - Zboară mândra prin livadă 
 Cu o lingură în loc de coadă. 
 
10- Lacomă, gălăgioasă, 
 Ţopăie pe lângă casă. 
 
11 - Parcă-i un curcan golaş 
 Şi fricos şi uriaş. 
 
12 - Zână albă ca o vrajă 
 Între trestii stă de strajă. 
 
A-B   E un doctor de pădure 
            De departe se aude. 

   

 

 

 

 

 

A    

 

 

 

 

 

1          

  2        

 3         

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 10         

 11         

  12        

    B      

I II 

RE RUNUL 

SA PARUL 

BI VACUL 

MO RASUL 

NI LAUL 

CA CHINUL 

NO BANUL 

TI SETRUL 
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ARITMOGRIF 

 
     Înlocuind numerele cu litere, veţi obţine 
pe orizontală numele unor păsări, iar pe 
verticala marcată cu A-B, veţi găsi răspunsul 
la următoarea anecdotă:  
Prin ce se deosebeşte ariciul de aricioaică ? 

Răspunsul ……………………….. 
 
 

   A      

 16 12 1 2  7 5 1  
 2 1 12 17 1 1   
5 6 12 5 14 1 3   

  3 10 12 2 1   

  13 14 1 12 3 1  

  8 5 2 1 4 1 1 
11 1 11 1 6 1 8 1  
4 12 10 11  7 5 1   
  12 1 14 1 1   

11 5 8 7 3 1 9 1  
 11 7 9 6 15 7 

9 1 

   11 1 15 9 1  
  15 8 7 15 1   
  16 15 8 14 15 12 1 

1 8 10 13 14 12  7 14 1 

   B      

 
 
 
 

 

VERTEBRATE 
    
     Înlocuind numele cu litere, veţi obţine pe 
verticala marcată cu A-B numele 
vertebratelor ce nasc pui vii, pe care îi 
hrănesc cu lapte, iar pe orizontală veţi gasi 
numele unor astfel de animale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

.... despre viermi 

   Două râme stau la cafea. Una dintre ele o 
întreabă pe cealaltă: 
- Unde îţi este soţul? 
  Iar cealaltă îi răspunde: 
- La pescuit! 

* 
   Un pescar dădea la undiţă într-un loc unde 
pescuitul era interzis. Un paznic se apropie 
de el şi-i zice: 
- Trebuie să plătești amenda, aici pescuitul e 
interzis! 
- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei 
ăsteia! zice mucalit pescarul, ridicând băţul 
din apă. 
- Deh... amendă tot trebuie să plăteşti, că 
râma ta nu are slip şi asta nu e plajă de 
nudişti... 
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... despre insecte 
 

   Doi purici merg prin deşert.  
Primul zice: 
- Uite ce de zahăr! 
  Al doilea: 
- Tu eşti orb, nu vezi ca e praf? 
  Primul:  
- Ce, am zis eu că e cubic? 

* 
  Doi purici fumează la marginea drumului. 
La un moment dat se apropie de ei o pisică. 
-Hei, aruncă-ţi ţigara, zice unul dintre purici.   
Nu vezi că vine autobuzul? 

* 
  Două furnici zăresc un elefant la marginea 
pădurii. Una  din ele spune: 
- Stai aici până aduc întăriri! Suntem doar 
două, aşa că nu-l putem captura singure. 
  Furnica pleacă, iar când se întoarce, ia 
elefantul de unde nu-i. 
- Unde-I elefantul? 
- Nu ştiu. 
- Sper că nu l-ai mâncat! 
- Cum poţi să crezi aşa ceva?  
- Atunci de ce ai grăsime pe bărbie? 

* 
    Furnica alerga disperată prin pădure. La un 
moment dat, dă nas în nas cu leul, regele 
animalelor: 
– Ce faci, furnicuţo, unde alergi în halul ăsta? 
– Păi, cum, mărite rege, n-ai auzit? 
– Nu, ce e? 
– S-a produs un accident îngrozitor... 
– Spune odată, ce e?! 
– Păi, s-au ciocnit elefantul şi hipopotamul, 
rău de tot... 
– Bine, şi ce treabă ai tu, de ce alergi în halul 
ăsta? 
– Mă duc să donez sânge! 

* 
   Erau doi purici pe motoretă şi la un 
moment dat erau gata să cadă. 
   Cel din spate îl întreabă pe cel din faţă: 
- Ce s-a întâmplat? 
- Mi-a intrat o muscă în ochi! 
 

 
    O buburuză, la farmacie: 
- Daţi-mi, vă rog, o loţiune pentru scos 
punctele negre. 

* 
   Îi spune o omidă alteia: 
- În ultima vreme nu te mai vede nimeni prin 
zonă! Ce s-a  întâmplat cu tine?  
- Ştii, am turnat gogoşi.... 

 

Joc «Labirint» 
 

    Introduceţi în grila de mai jos cuvintele din 
listă. După dezlegarea corectă, veţi observa 
că au rămas 5 cuvinte, care aranjate într-un 
fel, vor dezvălui un cunoscut proverb 
românesc. 
 

2: ar, as, es, nu, oi, vc; 
3: arc, apă, aşa, aşi, boa, cap, est, fiu, 
iod, laş, nas, ouă, pas, pui, ras; 
4: care, pană, oase, test; 
5: cobra, colţi, latră, moale, musca, şerpi, 
varan; 
6: caiman, crotal, iguana, pasăre, triton, 
urmaşi; 
7: branhii, câinele, reptile; 
8: aligator, anacondă, cameleon; 
9: amfibieni; mormoloci; 
10: salamandră. 
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