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                                    Editorial    
                

                                             La școală...  
   De foarte multe ori, la întrebări de genul:  „Unde...?”, „Ce ...?” sau 

„De ce...?”, răspunsul meu a venit invariabil: „La școală!”. Dar ce a 
însemnat pentru mine „la școală”, zi de zi? 
   A fost ceva asemănător cu mersul la biserică, cu pioșenia unui slujbaș 
credincios în fața misiunii încredințate. Și am plecat mereu la școală cu 
gândul că fiecare minut petrecut aici să-mi fie mie de folos, dar, mai ales 
de folos să fie altora... 
   Mi-a plăcut rânduiala școlii, asemenea rânduielii bisericii: cu norme, cu 
reguli, cu dogme, cu tot ceea ce trebuie ca să fii un bun „păstor” și cred că este o mare onoare să poți 
te aliniezi și să fii primit în armata de „cuceritori de minți și suflete”. Iar când ajungi printre „îngeri 
cu ochii vii”, este atât de frumos să-i ajuți să le crească aripile! 
   La început mi-a fost teamă și am căutat prin cărți și prin tratate, dar, de fapt, ajutorul a venit tot de 
la „îngeri” fiindcă ei, cu frumusețea și candoarea lor, te-nvață mereu ce să faci și cum să faci. Izvorul 
priceperii dascălului apare întotdeauna din lumina și curiozitatea învățăcelului, iar răspunsul acestuia 
este cel mai bun indiciu dacă a fost sau nu aleasă calea potrivită către sufletul lui. 
   „La școală” a fost ca la teatru, pe scenă, în rol principal, zi de zi, și premieră de premieră, pentru că 
publicul nu-ți permite să vii cu aceeași prestație, rolurile și decorurile fiind permanent în schimbare: 
de la Nică, la Nicușor, la Lizuca sau Buratino, de la Sarmisegetusa, la Călugăreni, cu Decebal sau cu 
Mihai Viteazul, cu subiect și predicat, altele, mereu. 
    Mai mult, la școală e tot timpul altceva, o altă lume la poarta căreia trebuie să îți lepezi grijile, 
supărările sau neîmplinirile de acasă sau de aiurea, și să cânți „Odă bucuriei” sau să joci „Rațele și 
vânătorii”, chiar dacă sufletul tău, până atunci, poate că a plâns... Sunt momente care, adunate, fac 
ani din viața ta în care uiți că există răutate sau nedreptate și râzi și te bucuri de bucuria celor mici! 
    Sigur că e greu la școală; acum se vede asta, când din ce în ce mai puțini tineri își aleg meseria de 
dascăl. Dar ei nu știu că dascălul se hrănește zi de zi din energia, veselia și exuberanța molipsitoare a 
sufletelor de copii. 
    Și este și mai greu atunci când se întâmplă să ai printre elevi și „îngeri fără aripi” sau, mai trist, 
„cu aripile retezate”. Atunci trebuie să ștergi multe lacrimi, să fii și mamă, și tată, să demonstrezi că 
viața poate fi frumoasă și că fiecare copil are un destin pe care este dator să-l descopere și să și-l 
apropie.  
     La școală am întâlnit oameni minunați, dedicați întru totul meseriei lor, de la care am avut multe 
de învățat ca dăscăli ță, mamă, soție. Le sunt profund recunoscătoare că mi-au fost colegi și prieteni. 
    Iar când vine momentul să pleci de la școală, pleci întotdeauna cu sufletul plin, dar... cu mâinile 
goale, libere. Libere să fie strânse cu recunoștință de tinerii de pe stradă, oameni în toată firea, în care 
uneori nu mai recunoști puștiul năzdrăvan ori copila timidă cu plete bălaie care stătea în nu știu care 
bancă. Mâini care, tremurând ca și inima ta, speră să fie strânse de vreun doctor în nu știu care 
cabinet, care să-ți dea o speranță în plus, spunând ca și tine, odinioară: „O să fie bine!”. 

Înv. Giorgeta Rădulescu             
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          Legenda Lăcrămioarei 

  Se spune că a fost odată, aşa cum nu a fost 

niciodată, o fată foarte frumoasă pe care o chema 
Lăcrămioara. Era cuminte, modestă şi harnică și 
îşi ajuta mereu mama la treburile casei. 
   Într-o zi, mama ei s-a înbolnăvit grav şi a 
murit. De atunci, Lăcrămioara a rămas singură. Îi 
era mereu dor de mama sa. Avea nevoie de 
sfaturile ei, de ocrotirea ei şi de vocea ei blândă, 
care o încuraja şi o susţinea tot timpul. Într-o zi 
de vară călduroasă, fetiţa a plecat la pădure. 
Acolo, copiii nu o lăsau să uite de necazul ei, ba 
chiar făceau glume pe seama ei. A plâns că nu 
mai avea nici prieteni. 
   Zâna Florilor o auzi şi-i spuse că îi va îndeplini 
o dorinţă, oricare. Lăcrămioara îşi dorea o 
mamă... Zâna a rămas surprinsă de o aşa dorinţă 
şi decise să o adopte. O luă pe copilă la palatul ei 
şi o numi „Prinţesa florilor”. O îmbrăcă în haine 
multicolore, fine şi strălucitoare ca aurul. 
   După câtva timp, firea blândă şi iubitoare a 
Lăcrămioarei se schimbă în egoism şi mândrie. 
Fata ajunse atât de îngâmfată, încât strivea florile 
frumoase şi delicate, pentru ca ea să fie cea mai 
frumoasă din regat. Aceasta a făcut ca nici florile 
să nu o mai iubească. 
   Ca să-i corecteze comportamentul, o garofiţă 
curajoasă făuri un plan. Dis-de-dimineaţă, o trezi 
pe Lăcrămioara ca să o ducă la un loc magic. I-a 
spus că, dacă va bea din apa lacului de acolo,  se 
va transforma în cea mai frumoasă fată, cu părul 
de aur şi ochi strălucitori, dar şi cu puteri care le 
întrecea pe ale zânei. 
   Nerezistând tentaţiei, fetiţa luă cupa de argint 
pregătită de garofiţă, când, deodată, se petrecu o 
minune: picioarele fetei prinseră rădăcini în 
pământ, corpul i se micşoră, ajungând o tulpină 
subţirică de floare, iar capul, cu părul numai 
inele, se prefăcu în boabe mici albe şi parfumate. 
Fata se prefăcu într-o floare delicată, care primi 
numele Lăcrămioara.  
   Lacrimile fetei au devenit florile albe pe care 
le admirăm şi astăzi. Sunt lacrimile copilei care 
regretă şi azi că a fost trufaşă şi rea. 

 
Andreea Stoian – cl. a IV-a B 

Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 
 

                   Flori și zâmbete 

        Sunt un copil ca oricare altul, căruia îi 

place să se joace, să râdă, să zâmbească. Un 
copil care primește iubire și care simte să dea 
înapoi Universului măcar o mică parte din 
fericirea și bucuria sufletului. 
      Într-adevar, copiii sunt fericiți și plini de 
entuziasm, ei nu au nevoie  de lucruri sofisticate 
pentru afi fericiți. Uneori, e de  ajuns un simplu 
zâmbet pentru a ne face inima să tresare de 
bucurie. Un simplu zâmbet care, deși nu  costa 
nimic, este în acelasi  timp, de neprețuit. 
     Copiii zâmbesc și se bucură  atunci când 
privesc apusul, cuibăriți în bratele mamei, râd în 
hohote când aleargă  desculți prin iarbă sau când 
țin în mânuțe o floare. Florile sunt o adevărată 
încântare pentru oameni, fie că privim coloritul, 
sau ca ne bucurăm de mireasma pe care acestea 
o răspândesc. Florile sunt poezie și cântec 
deopotrivă pentru suflet, căci inima bate într un 
ritm numai de ea știut, atunci când ținem în 
mână un buchet de flori, iar sufletul este invitat 
să viseze. 
    Bunăoară, un vechi  proverb  chinezesc 
spunea că „dacă vom mai avea numai doi bănuți 
în buzunar, cu unul să cumpărăm o bucată de 
pâine, iar  cu celălat, un  crin. Nu întâmplător 
proverbul face referire la crin, acesta însemnând 
puritate, dar și faptul că are puteri vindecătoare 
și că alină tristețea. Așadar, putem fi fericiți și 
oferi zâmbet cu atât de puțin. 
     Zâmbetul este răspunsul la lucruri  care  ne 
bucură sau ne amuză. Zâmbetul adevărat, din 
toată  inima, este atrăgător pentru cei din jur. 
Zâmbetul ne face mai frumoși, ne face să ne 
simțim mai bine, să arătăm mai tineri. 
     Zâmbetul înseamnă bunătate și luminează 
sufletul, căci, așa cum se spune că ochii sunt 
oglinda  sufletului, tot astfel, putem spune despre 
zâmbet că ar trebui să fie accesoriul nelipsit din 
ținută zilnică a fiecăruia dintre noi. 
       În încheiere, sper sa va smulg vouă, 
cititorilor, un zâmbet, întrucât însuși E. Murphy 
spunea: „Zâmbește… mâine poate fi mai rău!” 

 

Delia - Ioana Milea – cl. a III-a C 
Îndrumător prof. Anca - Adriana Ilie 
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                   Primăvara 
  Baba Iarna încercă din răsputeri să nu îi dea 
voie Zânei Primăverii să intre pe meleagurile 
noastre. Între anotimpuri era o luptă aprigă. 
   Într-un bun final, Zâna Primăverii, iese 
învingătoare din războiul provocat de Baba 
Iarna, cea cu gluga de omăt. 
   Imediat după plecarea mâhnitei babe, 
Primăvara își începe activitatea mult așteptată de 
noi oamenii. Trezește crângul adormit 
acoperindu-l cu un stol bălai de îngerași cu alai 
de toporași, ia din panerele sale de argint atâtea 
flori multicolore, le împrăștie peste tot, îi dă apei 
un surâs fermecător și un luciu ca din basme. 
   În râuri și lacuri se văd mulțimi de stele 
lucitoare. Dimineața, soarele cel auriu, mângâie 
pământul amorțit. 
    Când mă plimbam prin curtea cea luminoasă, 
am văzut un clopoțel alb, care a început să-mi 
vorbească: 
- Cine ești? Nu te-am mai văzut niciodată! 
- Dragule ghiocel, eu sunt, Elena. 
-Încântat de cunoștință. Sper că îți plac 
floricelele? 
- Da, îmi plac, le ador! 
- Poți să fii o fetiță bună și să îmi uzi rădăcina? 
- Da! Acum aduc apă!  
    I-am udat rădăcina, iar clopoțelul mi-a 
mulțumit. L-am întrebat: 
- Ghiocelule, cum te cheamă? 
- Pe mine mă cheamă Gingășica. 
- Ce nume frumos! Înseamnă că ești fetiță ca și 
mine. 
- Da, Elena, chiar așa! 
   Am întrebat-o dacă ar dori să-mi povestească 
despre Zâna Primăverii. Aceasta mi-a spus: 
- Zâna m-a luat în panerul său de argint, când 
eram o sămânță și mi-a pus numele Gingășica. 
După ce a colindat întreaga țară, Zâna Primăverii 
a ales să mă planteze în curtea ta. 
- Bine, Gingășico! Ne întâlnim mai târziu. Acum 

trebuie să gust din merindele și deserturile 
pregătite de draga mea bunicuță. 

- Bine, Elena! La revedere!  
    Cu ce întâmplări neobișnuite a venit 
primăvara, anul acela! 

Adela Elena Chiriac – cl. a III-a B 
Îndrumător prof. Luminița Irimia 

              Călător printre stele 

   Adelina este o fetiţă de clasa a III-a. Este 

destul de tăcută, dar cea mai mare dorinţă a ei 
era să aibă nişte prieteni. 
    Adelina nu era prea agreată de colegiii ei de 
clasă. Era mai... era diferită, era o fetiţă specială, 
aflată mai mereu în lumea ei. Toată lumea o 
aconsidera ciudată,  deoarece nu vorbea, iar când 
dorea să o facă, devenea timidă şi cuvintele nu-i 
mai ieşeau cum dorea, de aceea s-a oprit în a mai 
încerca să comunice cu ceilalţi. 
   Ceea ce nu ştiau copiii era că Adelina era o 
fată  extraordinară. Avea atâta imaginaţie, încât 
ar fi putut să explodeze.  
    Mereu se refugia în tăcere şi, în capul ei, îşi 
imagina tot felul de lucruri: pomi îmbrăcaţi la 
costum, broaşte ţestoase numite „Speedy 
Gonzales”, dar cel mai mult îi plăcea să se 
gândească la stele. Îi plăcea foarte mult să stea 
întinsă pe pământ şi să se uite la cerul înstelat în 
nopţile de vară. 
    Feţiţa îşi imagina cum sărea de pe o stea pe 
alta, cum se juca cu extratereştri şi cum călătorea 
printre planete. Îi plăceau inelele lui Jupiter, 
culorile lui Mercur, iar de curând aflase la şcoală 
că şi Soarele este o stea, nu o planetă, cea mai 
mare stea. 
   Într-o zi, pe când  privea ca de obicei cerul, 
Adelina simte o atingere uşoară pe umăr. Era 
Ioana, o fetiţă mai prietenoasă decât ceilalţi 
colegi ai ei. 
- Bună, Adelina! Ai vrea să jucăm șotron? 

întreabă Ioana. 
   Fetiţa era în culmea fericirii. A venit momentul 
mult aşteptat, momentul în care putea să-şi facă 
o prietenă. Un mic zâmbet a apărut pe faţa 
Adelinei. A dat din cap în semn că „da”. 
    În timp ce se jucau, şi alţi copii au  mai dorit 
să participe alături de cele două. Și așa, în 
fiecare pauză au reluat jocul, cu mai multă 
bucurie.  
    Acum s-a implinit dorinţa fetei: să-şi facă 
mulţi prieteni şi a descoperit cât de frumos este, 
chiar dacă încă îi mai place să călătorească 
printre stele! 

 

Ilinca Tudor – cl. a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 
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            Casa bunicilor 
   Se află la marginea satului şi este foarte 
arătoasă. Doar e casa bunicilor mei, casa în care 
a crescut mama mea, casa în care mi-am petrecut 
şi eu o parte de copilărie! 
    Vara mă întâmpină cu o alee plină de flori 
parfumate. Petunii suave, crăiţe portocalii, crini 
cu miros adormitor şi trandafiri catifelaţi îţi ies 
în cale peste tot, iar bolta de vie sub care se află 
o masa  mare, aduce o plăcută răcoare. De la 
toate ferestrele zâmbesc muşcate colorate 
îngrijite de bunica mea. 
   Casa bunicilor e mereu curată şi pregătită să ne 
primească la sfârşit de săptămână, în vacanţe sau 
de sărbători. Deşi are gospodărie grea, bunica 
face ca totul să lucească de curăţenie. Cât stau la 
ea, o ajut şi eu la treburi, pentru că o iubesc și 
înţeleg cât este de obosită. 
  Mai presus de toate, în casa bunicilor este 
multă voie bună. Când ajungem acolo, bunica 
lasă toate treburile şi ne primeşte cu braţele 
deschise şi cu masa încărcată. De la poartă 
miroase a bunătăţi pregătite de mâinile ei 
harnice. Când stau acolo în vacanţă, de cu zori 
intră bunica în cameră, îmi deschide fereastra să 
intre răcoarea şi mirosul florilor din grădină şi 
mă îmbie cu o ceaşcă de lapte cald. 
   Casa bunicilor este pentru mine cel mai 
minunat loc din lume! Acolo am simţit dragostea 
neasemuită a bunicii, grija şi ocrotirea ei şi am 
adormit ascultând primele poveşti. Aici am 
ascultat  piuitul puişorilor de găină, am mângâiat 
iepuraşii, iezişorii, viţeluşii, pe care bunica îi 
creşte şi-i mai aduce și în casă, de dragul meu... 
    Acolo am petrecut cu toată familia sărbători şi 
clipe de neuitat şi de aceea casa bunicilor va 
rămâne pentru mine cel mai drag loc! 

Alessia Panaite -  cl. a IV-a B 
Îndrumător prof.  Daniela Gavrilă 

        Câmpul cu flori 
 

Zilele trecute am văzut un câmp de flori,  
E simplu: era un câmp de fete ascunse. 
Razele străbăteau șiruri de nori, 
Luând cu ele visele apuse.  
În dansul lor, fetele de flori se roteau,  
Dansul lor era straniu, nu se mai opreau! 

Claudia David – cl. a III-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie    

    Rapsodie de primăvară 
 

Au sosit pe câmp cocorii 
Din ţinutul depărtat,  
Iar pe pajişti toporaşii 
Şi-au scos capul-mpestriţat! 
 
E un zumzet de albine 
Şi e zarvă-n muşuroi, 
Iar gândacii cu buline 
Stau la soare câte doi! 
 
Prin pădure-i numai freamăt 
Dau concert din zori în seară, 
Prin copaci, prin rămurele, păsăretul avântat, 
Bun venit, e primăvară! 

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

                                                                                                  

         De Paşte 
 

În sat la noi e multă treabă, 
Femei, bărbaţi şi chiar copii 
Au fiecare rostul lor... 
Miros de fum e prin grădină, 
Miros de cozonaci în vatră 
Şi ouă roşii stau la-ncondeiat... 
Recunoştinţă adusă morţilor 
Prin cimitire pline de culoare, 
La asfinţit o toacă cheamă lung 
Pe credincioşi la închinare... 
E noaptea-n care Iisus 
Ne-a dat cel mai nepreţuit cadou, 
Cel al veşniciei Sale !  

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

 

        Primăvara 
 

Primăvara a sosit! 
Ghioceii au înflorit, 
Peste tot este verdeață 
Și nu mai vedem nici ceață. 
 

Soarele iar s-a trezit  
Și pământul a încălzit. 
Peste tot e veselie 
Voie bună, bucurie. 

Ioana Novac – cl. a III-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
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              Ceasul cu inimă 
 

- Hai să-l cumpărăm, mamă, să-l cumpărăm! 
- Hmm... asta ar fi o idee bună! Îmi place 
modelul pe care-l are pe margini... Îl cumpărăm! 
- Uraaa! Strigă fetiţa de bucurie. 
   Fetiţa şi mama sa se aflau la magazin. Ceasul 
lor vechi, vechi, de pe vremea bunicului s-a 
defectat şi nu a mai putut fi salvat, aşa că cele 
două erau în căutarea unuia nou. 
  Ceasul nou era unul special: avea inimă. Putea 
să vorbească şi avea sentimente. S-a bucurat 
foarte tare când a auzit că cineva doreşte să-l 
cumpere. 
   Când au ajuns acasă, fetiţa şi mama au pus 
ceasul deasupra uşii de la bucătărie. 
   Într-o zi, când mama era dusă cu treburi, iar 
fata a rămas singură acasă, căutând ceva bunătăţi 
prin bucătărie, aude o voce timidă: 
- B... bună, Mihaela! 
  Era ceasul căruia i se umpluse inima de 
bucurie, văzând fetiţa singură în casă şi care 
începuse, timid, să vorbească. 
- Cine vorbeşte? Întreabă fata speriată. 
- Sunt eu, ceasul! Vrei să fim prieteni? 
- De ce nu? De când poți vorbi tu? 
- De când m-am născut, dar trebuie să fie 
secretul nostru ăsta, mama ta să nu ştie! Cred că 
m-ar arunca! S-ar teme pentru siguranţa ta. 
- Bine, să ştii că pot păstra secretul! 
Cei doi au devenit, în timp, cei mai buni prieteni. 
Mihaela îi povestea ceasului ce făcea la şcoală, 
ce prieteni avea, jocurile ei favorite şi multe 
altele, dar într-o zi ceasului i se făcu rău. 
- Mihaela, ajută-mă! Nu mai simt... 
- Ce-ai păţit? 
  În acel moment, ceasul se opri, tăcu. 
- Nuuu! Era prietenul meu! Ceasul meu favorit 
dintre toate pe care le-am avut! 
  Mihaela a început să plângă. În camera ei a 
plâns până ce a venit mama acasă. 
- Ce-ai păţit? Te-ai lovit? Ai luat o notă proastă? 
Întreabă mama speriată. 
- Nu... Ceasul s-a oprit! Ceasul meu drag de la 
bucătărie... 
   Mama a ieşit din cameră. S-a întors după 
câteva momente, chemându-o pe fetiţă la ea: 
- Vino să vezi ceva! 

Fata a mers, mohorâtă, către mama ei. Când a 
ajuns, ceasul ticăia din nou. Nu-i venea să 
creadă! 
- Cum ai reuşit să-i dai viaţă? Întreabă Mihaela 
curioasă. 
- I-am schimbat bateriile! 
    Ceasul ei cu inimă, prietenul ei, era, de fapt un 
ceas ca toate ceasurile, care avea viaţă doar dacă 
avea și baterie... 

Ilinca Tudor – cl. a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 

           

                 E primăvară iar! 
    Văzduhul miroase a pământ reavăn. Ghioceii 
plăpânzi se mişcă graţios de bucurie. Câţiva 
fluturi valsează în adierea uşoară a vântului. 
Razele delicate ale soarelui, care se strecoară 
printre norii pufoşi, mângâie blând firele subţiri 
de iarbă. 
    Purtaţi de vântul lin, fluturii se trezesc într-o 
mare de floricele galben-verzui. Este salcia 
pletoasă, care îi întâmpină bucurosă: 
- Bine aţi venit, frumoşi dansatori ai primăverii! 
- Bine v-am găsit, iubită doamnă!  
- Ieri am primit vizita albinelor care au plecat de 

la mine cu coşurile pline de nectar.Vă aşteptam 
şi pe voi!   

- Căldura soarelui, dar şi parfumul ademenitor al 
florilor dumitale ne-au atras şi am ajuns aici. 

- Hai, poftiţi la dulceaţă!  îi îndeamnă salcia. 
- Mulţumim pentru dărnicia ta! Ştiam noi că eşti 

o gazdă primitoare! au spus ei şi au trecut la 
ospăţ. 

Alessia Panaite -  cl. a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 

       Primăvara 
 

Primăvara a venit 
Și toată lumea a zâmbit 
Că frigul a luat sfârșit. 
Soarele-i neobosit 
Dealurile-au înverzit, 
Florile au înflorit, 
Natura a reînviat, 
Copiii s-au bucurat. 

Alessia Candea – cl. a III-a B 
Îndrumător prof. Luminița Irimia 
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                   Primăvara 
   Este martie, prima lună de primăvară. 
  Printre norii de cenușă își fac loc câteva raze de 
soare care ne mângâie obrajii și trezesc la viață 
toată natura. 
  Cea dintâi rândunică, venită de departe, taie 
albastrul cerului ca o săgeată, urmată apoi de 
celelalte surate care se îndreaptă spre dumbrava 
îmbrăcată în verde crud. Chiar și în adâncul 
pădurii, soarele a pătruns și a înveselit animalele 
care se scutură de haina cea groasă a iernii. 
Iepurașii țopăie de colo, colo, în căutarea hranei, 
căprioarele merg în pas zglobiu la pârâul 
dezghețat, care se strecoară jucăuș printre 
pietrele lucind în soare. Morocănosul Moș 
Martin a ieșit din bârlog și se uită nedumerit în 
jur, întrebându-se, parcă, dacă chiar a venit 
primăvara... 
   Peste tot este frumusețe, veselie, viață nouă. 
Toată suflarea ia parte cu bucurie la petrecerea 
de bun venit a primăverii. Razele soarelui 
adunate ca un buchet au chemat în lumină oștiri 
parfumate de viorele și ghiocei. 
   Iarna pleacă plângând spre vârf de munte și 
lacrimile ei trezesc la viață și pe alți vestitori ai 
primăverii. 

Mara Dospinoiu – cl. a III-a A 
Îndrumător prof. Silvia Grigore 

 

 Primăvara 
 
Primăvara cea bogată 
A venit din nou la noi,  
E puțin cam speriată 
De vestitele reci ploi. 
 
Soarele cel arzător, 
Florile viu colorate, 
Grânele de pe ogor, 
Le vedem din nou, pe toate! 
 
Păsărelele zglobii 
S-au întors în țara noastră 
Bucurați-vă, copii, 
E primăvară-n viața noastră! 

 

Mara Moglan – cl. a III-a B 
Îndrumător prof. Luminița Irimia 

            Ai grijă ce-ți dorești! 
  A fost odată o prințesă de o frumusețe 
nemaiîntâlnită. Avea ochii albaștri precum 
cicoarea, era delicată ca un ghiocel și zveltă ca o 
căprioară. Împăratul, tatăl său, o iubea nespus și 
o răsfăța îndeplinindu-i orice dornță. 
  Într-o zi, plictisită, prințesei i-a venit ideea să 
ceară o pernă cu diamante mari, strălucitoare, și 
cusută cu fir de aur, așa cum nu mai exista pe 
lume. Împăratul nu a stat pe gânduri și a 
comandat să i se facă iubitei sale fiice perna mult 
dorită. Cu greu s-au găsit oameni pricepuți la așa 
ceva, dar, până la urmă, prințesa a primit perna și 
a plecat la culcare fericită de darul căpătat. Dar 
când a pus capul pe pernă, ce să vezi? 
Diamantele îi străpungeau obrazul și firul gros 
de aur îi zgâria pielea cea fină. Toată noaptea nu 
a reușit să pună geană peste geană.  
   Abia atunci a înțeles prințesa cea răsfățată că 
nu orice strălucește este bun și folositor. Aceasta 
a fost o lecție pentru ea, iar perna cea minunată a 
rămas în dulap, printre alte lucruri de prisos... 

 Maria Coman – cl. a III-a A 
Îndrumător prof. Silvia Grigore 

                    Aldo 
  Era o zi oarecare din vacanța de vară. Pentru 
că vărul meu răcise și devenise morocănos, eu 
mă plictiseam foarte tare, așa că am plecat la 
Maluri, la bunici. 
  Acolo m-a așteptat o surpriză foarte plăcută: un 
ciobănesc uriaș, cu ochii blânzi și dornic de 
joacă. Fără să stau prea mult pe gânduri, l-am 
botezat Aldo și am plecat la gârlă să prind câțiva 
pești. La început nu prea am avut cine știe ce 
noroc la pește, dar, chiar când mă hotărâsem să 
plec, ceva s-a prins în undiță. Și era ceva mare, 
căci trăgea cu putere! M-am forțat cât am putut, 
dar am alunecat și am căzut în apă. 
   Câinele a văzut ce s-a întâmplat și a sărit 
imediat după mine, să mă salveze. Eu nu ștam să 
înot, așa că mă zbăteam speriat, fără rost, până 
când acesta m-a prins cu dinții de tricou și m-a 
tras pe mal. 
  După ce mi-a mai trecut spaima, l-am 
îmbrățișat pe curajosul Aldo, câinele meu cel 
credincios.               Alexandru Ion – cl. a III-a A 

Îndrumător prof. Silvia Grigore 
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Primăvara, anotimpul renașterii 
   A sosit iarăși primăvara, anotimpul îndrăgit 
de toți. Acum, toate poveștile încep să se 
transforme. Câte flori înmiresmate apar! El, 
ghiocelul, așterne în păduri un covor alb, 
catifelat.  
    Păsările ciripesc tăind văzduhul ca nuște 
săgeți, iar gândăceii aleargă neobosiți căutându-
și perechea. Albinele și fluturii zboară din floare 
în floare, scuturându-și aripile sub soarele 
mângâietor.  
    Furnicile vestite pentru hărnicia lor lucrează 
neobosite pe lângă mușuroi iar oamenii le iau 
exemplul și ies la muncile de primăvară. Unii 
taie pomii și via, alții ară ogoarele sau 
însămânțează grădinile de zarzavat.  
    Tot acum este anotimpul când Fiul 
Creatorului a înviat, luând cu sine toată durerea 
și păcatele lumii și aducând speranța și iertarea.  
    Primăvara este anotimpul renașterii, al 
bucuriei și al iubirii, anotimpul magiei și al 
frumuseții. 

Maya Sîrbu – cl. a III-a A 
Îndrumător prof. Silvia Grigore 

 

              Zâna Primăvară 
 

      Primăvara seamănă cu o zâna care trezește 
natura cu bagheta ei magică. Ea poartă  o 
minunată rochie țesută din muguri, frunze și 
flori. 
    Vremea se încălzește. Sub razele blânde ale 
soarelui, iarba verde și fragedă crește ca un 
covor moale de catifea. Mugurii de salcie se 
desfac în niște flori pufoase. Pomii se îmbracă în 
haine de sărbătoare cusute din razele soarelui. 
De departe, sosesc păsările călătoare. Ele 
ciripesc vesele să descopere vechile cuiburi. 
     În curți și grădini, oamenii taie crengile 
uscate, le strâng cu grija și curată locul. Copiii îi 
ajută cu hărnicie. Ei pregătesc cu bucurie 
gospodăriile pentru primirea unui oaspete mult 
aștepta, Primăvara. 
     Natura întreagă se trezește din amorțire la 
semnul magic al frumoasei zâne! 

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

            Primăvara  înmiresmată 
 

Primăvara înmiresmată 
A venit și ne arată 
Ghiocei cu clopoței, 
Zarvă mare între ei. 
 

A sosit și rândunica 
La balconul bunicuței, 
Ea aduce primăvara 
Și vesteste-n toată țara. 
 

Mamă, este primăvară! 
Pentru-a nu știu câta oară, 
Îți ofer un ghiocel 
Să te bucuri mult de el. 
Gabriel Taman – cl. a III-a C 

Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
 

             În ajun de 1 Iunie 
    Este 30 mai. În Lumea Copilăriei e multă 
agitație. Pentru că se apropie Ziua Copilului, toți 
spiridușii și toate zânele pregătesc cadouri. Unul 
dintre pitici este trimis în lume pentru a vedea ce 
se mai întâmplă pe acolo înainte de ziua cea 
mare. 
    Piticul de anul acesta era foarte entuziasmat. 
Era pentru prima oară cand trebuia să facă acest 
lucru. Numele lui era Cipi. Drumul dintre Lumea 
Copilăriei și Lumea Oamenilor era unul lung și 
anevoios, dar piticul l-a parcurs cu ușurință și 
veselie, mai cu seamă că piticii merg mult mai 
repede decât un om obișnuit. 
    Când a ajuns, nu mică i-a fost mirarea când a 
văzut că toată Lumea Oamenilor este cenușie, 
mohorâtă, ca într-un film alb-negru. Toți erau 
plictisiți, inclusiv copiii. Aceștia se duceau la 
școală, iar după ce se întorceau, se uitau la 
televizor, sau, pur și simplu stăteau degeaba. 
     Piticul a aflat că până acum puțin timp, toți 
oamenii erau fericiți și totul era plin de viață și 
culoare. Dar, într-o zi, un copil a citit despre o 
tornadă foarte puternică, capabilă să distrugă un 
oraș întreg. Copilul le-a povestit tovarășilor lui 
despre acest fenomen rar. Ei s-au hotărât să se 
joace cu jucăriile lor, dar în joc să apară acest 
uragan. În mai puțin de o oră, toți copiii din acel 
orășel micuț își aduseseră păpușile, soldățeii, 
căsuțele și se jucau. 
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    A doua zi, peste oraș a venit chiar acel uragan 
despre care citise copilul. Acesta a distrus totul 
în calea lui. Vestea s-a răspandit repede, din oraș 
în oraș, din țară în țară, de pe un continent pe 
altul. În scurt timp, toți oamenii din lume știau 
de nefericitul eveniment. De atunci, copiilor le-a 
fost frică să se mai joace sau să mai citească, 
pentru a nu provoca și alte catastrofe. Copiii au 
devenit triști și plictisiți. Odată cu veselia lor, a 
dispărut și buna dispoziție a adulților. De aceea 
totul era cenușiu. 
  Piticul nu știa ce să facă. S-a întors înlumea lui, 
dar și acolo domnea o stare de plictiseală.    
Nimeni nu mai muncea. Toți locuitorii acelui 
tărâm stăteau și nu făceau nimic. Cipi s-a dus în 
Lumea Oamenilor, de unde a răpit câțiva copii. 
I-a dus în Lumea Copilăriei, unde au fost tentați 
să se joace cu toate acele jucării minunate. Apoi 
și-au amintit de plăcerea pe care o simțeau atunci 
când se jucau, și nu s-au mai putut abține. Au 
încălecat pe căluții de lemn, s-au luptat între ei 
cu săbiile, și multe altele. 
    Odată ce copiii și-au recăpătat cheful de viață, 
piticul i-a dus înapoi în lumea lor, unde au 
împrăștiat bucurie, și totul a revenit la normal. 
Oamenii vorbeau între ei, copiii se jucau, țipau, 
se distrau. Soarele strălucea din nou, iar 
atmosfera de film alb-negru dispăruse. 
   Cipi s-a întors în lumea lui, unde a văzut că 
toți locuitorii munceau râzând și cântând, 
emoționați că în curând vor face miliarde de 
copii bucuroși. 
    În sfârșit, piticul era fericit! Lucrurile din 
Lumea Copilăriei erau acum în ordine și totul 
avea un sens. 

Ileana Nițu -  cl. a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 

Primăvara 
 
Primăvară, primavară 
Bine ai venit la noi iară! 
Natura este scăldată-n soare. 
Să vezi pomii gătiți de sărbătoare, 
Toporașii cum se-nchină 
În fața gingașelor lăcrămioare  
E o adevărată desfătare, 
Ce ne-ndeamnă la visare.                                                              

Darius-Ovidiu Nicolau -  cl. a III-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

            Aventuri la munte 
  În vacanța de vară am plecat la munte, în 
excursie, cu familia. Ne-am cazat la o cabană din 
Munții Bucegi.  
  Am făcut drumeții pe munte și ne-a prins o 
furtună năpraznică. Într-un final am reușit să 
ajungem teferi la cabană. Eram uzi și înfrigurați.                                                                    
  Acolo ne aștepta o surpriză neplăcută! Un urs 
intrase în cabană și ne mâncase toată mâncarea. 
Ca totul să fie și mai palpitant, nu aveam nici 
curent electric!                                  
 Tata ne-a liniștit aprinzând focul la soba din 
cabană, unde ne-am încălzit cu toții. Mama ne-a 
pregătit haine uscate, iar sora mea a scos din 
rucsacul ei niște conserve cu mâncare, pe care le 
pusese, precaută, pentru situații neprevăzute. 
   Furtuna s-a sfârșit, iar noi am fost bucuroși c-
am scăpat cu bine din această aventură!                                                      

Mihnea Saragea – cl. a III-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 

 

            Primavara 
 
Primăvara a sosit, 
Florile au înflorit, 
Albinuța ia din flori 
Nectar pentru puișori. 
 
Ghioceii stau la soare 
Și noi spunem cu glas tare: 
Primăvară, bun venit, 
Timp frumos și însorit!  

Miruna Bahnă –cl. a III-a C  
Îndrumător prof. Anca Ilie 

 

                       Primăvara 
 

A sosit așa, deodată, 
Primavara minunată, 
Cu lalele, albastrele, 
Ghiocei și viorele. 
 

Copiii toți dau năvală 
În parcuri și prin zăvoaie, 
Afară vor să se joace, 
Căldura nu le mai dă pace. 

 

Claudia David – cl. a III-a C 
Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
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      A sosit primavara! 
 

Florile au înflorit 
Păsările au sosit 
Și copacii au înfrunzit. 
 
Totul este minunat! 
Natura a reînviat 
Primăvară, ești de neuitat! 

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

 

 

Dulce Românie 
            
Dulce Românie, mult te mai iubesc 
Tu ești țara mea, unde eu trăiesc  
Unde-ai mei părinți au copilărit 
Unde prima carte mama mi-a citit. 
 
Dulce Românie, pentru-al tău pământ  
Și-au vărsat străbunii sângele lor sfânt. 
Au purtat războaie toată viața lor 
Ca s-avem noi astăzi mândru viitor. 
 
Dulce Românie, marea ți-o ador, 
Munții tăi înalți îi urc și-i cobor. 
Pe-ale tale dealuri, vii în soare cresc! 
Pentru toate astea eu îți mulțumesc! 
 
Zaraza Ciobotaru-Balion – cl. a III-a D 
Îndrumător prof. Violeta Gîsculescu-Angheliu 

 
Primăvara  
 

Primăvara, o crăiasă  
Gătită ca o mireasă  
A sosit astăzi la noi, 
Cu frumoasele ei flori. 
    

Gâze, fluturi a trezit  
Cerul a-nveselit  
Câmpurile a colorat  
Și grădini a parfumat.  
 

Miruna Gînju – cl. a III-a D 
Îndrumător prof. Violeta Gîsculescu-Angheliu 
 

Ghiocelul  
 
Cum a sosit primăvara  
Ghiocelul bucuros, 
Scoate capul din zăpadă  
El fiind tare voios.  
   

Este mic, dar frumușel,  
Toată lumea-l îndrăgește 
Căci gingaș așa cum e el,  
Mereu primăvara o vestește! 

 
Miruna Gînju – cl. a III-a D 

Îndrumător prof. Violeta Gîsculescu-Angheliu 
 

        Iepurașul de Paște 
 
Cu teama-n ochi, un iepuraș 
A venit de pe imaș 
Îmbrăcat cu haină nouă 
Aducând un coș cu ouă. 
 
Ce minune! `S colorate 
În nuanțe minunate! 
Cine le-o fi zugrăvit? 
Iepurașul! Și-i grăbit 
 
Căci copiii îl așteaptă 
Și caută, negreșit, 
Ouă multe, colorate, 
Să se-ntreacă în ... ciocnit! 

 
Răzvan Rădeanu - cl. a III-a C 

Îndrumător prof. Anca-Adriana Ilie 
 

Țara mea 
 

Țara noastră e frumoasă 
Trebuie s-o prețuim 
Întru totul armonioasă 
Și de asta o iubim! 
 

Ea este bogată,  
Este minunată 
Și este curată, 
Dacă o-ngrijim! 

Miruna Gînju– cl. a III-a D 
Îndrumător prof. Violeta Gisculescu-Angheliu 
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             Dispariţia omenirii 
   Era o dimineaţă însorită de primăvară. 
Păsărelele ciripeau. Oamenii îşi începeau treaba 
însoţiţi de roboţii lor.  
   Aceste fiinţe artificiale ne ajutau în treburile 
noastre. Ei semănau cu oamenii, cel puţin fizic. 
Roboţii ne protejau şi de toţii „monştrii” de 
atunci, egoismul, drogurile, tutunul, poluarea, 
armele, terorismul, lăcomia şi invidia. 
   Însă, într-o zi, aceştia îşi dau seama că oamenii 
provocau toate aceste nereguli, ceea ce însemna 
că omul era o ameninţare pentru ei. Eu i-am 
creat în aşa fel încât ei să distrugă orice 
ameninţare. Roboţii începeau să distrugă rasa 
umană. Am încercat să-i opresc, dar nu aveam 
cum pentru că însemna să-i distrug şi aceştia 
erau în număr foarte mare. Nici armata nu a 
putut să-i învingă. Mergeau din casă în casă şi 
distrugeau omenirea.  

- Ne pare rău! E vina voastră că vă ucidem, 
spuneau roboţii. 

- Nu este adevărat! Noi nu am făcut nimic, a 
spus unul dintre oameni! 

- Ba da! Voi singuri vă distrugeţi. Noi 
trebuie să vă oprim! 

- Dar asta va însemna că vă veţi distruge şi 
voi. Aţi fost programaţi să muriţi dacă ne 
faceţi nouă rău. 

- Ştim! Dar binele vostru contează mai mult. 
O să lăsăm doar câţiva oameni, printre care şi 
pe cel care ne-a creat. 

   După ce au exterminat aproape toată populaţia, 
în afară de vreo cincizeci-o sută de persoane, 
roboţii au început să se autodistrugă. Ei 
deveniseră o ameninţare pentru  cei rămaşi în 
viaţă. Deja, după o lună, planeta era mai curată, 
natura renăscuse. Poluarea începea să dispară. 
   Populaţia începea să-şi revină şi ea. Dar, de 
data aceasta, oamenii ce rămăseseră 
supravieţuitori, i-au povăţuit pe urmaşii lor să 
creeze surse de energie şi toată lumea să trăiască 
în armonie. 
   Roboţii, creaţia omului, au făcut ca acesta să 
trăiască  în armonie şi într-un mediu mai curat.  
Eu ca şi creator al roboţilor cred că într-un fel 
am salvat lumea. 

Cristian Ene – cl. a V-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

        Sub acoperire pe Rambla 
    Eu sunt Sara, o fată obișnuită. Bine,nu chiar 
așa obișnuită pentru că am un laborator secret 
unde îmi fac tot felul de costume.În momentul 
acesta, la televizor sunt știrile de la ora șapte. Un 
atac terorist a avut loc în Franța. Un atac terorist 
cu arme și bombe cu efect de drog. Mulți dintre 
oamenii de acolo au murit, iar ceilalți au răni 
foarte grave. 
  Imediat,mă prefac că am nevoie să iau ceva din 
cameră, opresc timpul, apăs butonul de sub birou 
și intru în laborator.  Acolo am inventat cel mai 
bun costum făcut de mine. 
  Costumul mă poate transforma în orice,îmi dă 
lasere în mâini, lentile cu raze x și infra-roșu și 
puterea de a zbura. 
  Am luat decizia de a mă duce sub acoperire la 
toate vămile să controlez fiecare mașină. Eram 
transformată în casier, atunci încă era alertă, iar 
poliția anti-tero și anti-drog era peste tot. Era un 
haos total. 
  Fiecare mașină a fost verificată cu ajutorul 
costumului invizibil. În total, cinci dintre 
mașinile verificate conțineau trafic de droguri, 
de persoane și de arme. Cât timp așteptam 
fiecare mașină în parte ,radio-ul era deschis ca să 
fiu la curent cu știrile. 
  La știri se anunță un nou atac terorist la 
Barcelona, unde niște teroriști au călcat cu 
mașina 35 de persoane. Casierii încă discutau 
evenimentul iar eu mă gândeam că nimeni nu 
trebuie să accepte ce se întâmplă acum. 
Vin după voi! Nu mai pot să trec cu indiferența 
evenimente de genul acesta și încă nu îmi vine să 
cred că unii oameni sunt în stare de așa ceva. 
Imediat mă transform înapoi și plec să salvez 
situația. La Rambla erau foarte multe victime pe 
jos. Poliția încă mai căuta teroriștii, dar eu am 
făcut poză dubiței și a fost destul de ușor să le 
găsesc ascunzătoarea dintr-un magazin gol .Eu 
eram transformată în furnică, ca nimeni să nu mă 
recunoască. 
    Peste mai puțin de cinci minut, toți teroriștii 
erau în acel loc. M-am transformat rapid și am 
dat cu praf de adormit. Cei trei au ațipit și între 
timp i-am dezarmat și i-am legat cu lanțuri și 
funii. I-am dus pe toți în dubă și i-am dus la 
închisoare. Poliția a vrut să îmi ofere o 
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recompensă, dar nu am acceptat pentru că tot ce 
mi-am dorit a fost să previn și alte atacuri 
teroriste care ar fi lăsat lumea fără locuitori. 
   De atunci am tot continuat să caut teroriști  pe 
care să îi omor deoarece cred că li s-au dat prea 
multe șanse și cred că acești oameni nu trebuie 
să trăiască. Nu sunt de acord că toți trebuie să 
lăsăm trecutul în urmă, ci trebuie să luptăm 
pentru viața noastră. 

Sara Poroșnicu - cl. a V-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

      Eroina oamenilor neajutorați 
   Era o zi frumoasă de primăvară. Nimic nu 

prevestește ce urma să se întâmple. În drum spre 
Palatul Copiilor am trecut pe lângă o casă care 
mi-a atras atenția. 
   Deși aceasta arăta destul de bine, mi s-a părut 
că inspira o tristețe profundă. Uitându-mă cu 
atenție, am zărit la o fereastră o bătrână care mi-
a făcut cu mâna. Inițial am vrut să intru în curtea 
casei, apoi, m-am răzgândit și am sunat-o pe 
mama. Deja și schițasem un plan: voi merge la 
cumpărături și împreună cu părinții mei vom lua 
lucruri necesare bătrânilor din azil (casa 
respectivă era un azil de bătrâni). 
   Părinții mi-au spus ca este foarte bună ideea 
mea. A doua zi am ajuns în fața casei respective, 
însă poarta era încuiată. Am sărit gardul și am 
bătut la ușă. La intrarea din casa a apărut un 
bătrânel căruia i-am spus cine sunt și că părinții 
mei sunt la poartă cu provizii. 
-Ce bine! Chiar aveam nevoie! Așteptam pe 
cineva care să ne ajute. Ești eroina noastră! 
  Am intrat cu părinții în camere și le-am oferit 
ajutoare, am dat câteva telefoane pentru a trimite 
cazurile mai grave la spital. 
   Într-una din camere am găsit-o pe bătrâna care 
îmi făcuse cu mâna la geam. I-am propus să 
meargă la noi acasă. Tare mult s-a bucurat: 
-Îmi era dor să petrec o seară în familie! I-am 
rugat pe părinții mei ca ea sa rămână la noi, iar ei 
au fost de acord. Acum, ea este a treia mea 
bunică! 
  Într-o seara mama mi-a spus: 
-De multe ori, să fii erou înseamnă doar să fii un 
om bun, unul care să-și ajute semenii! 

Bianca Dobre – cl. a V-a A 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță 

        Intrusul din livada bunicilor 
    Voi nu adorați serile acelea relaxante de vara 
în care adormiți cu zâmbetul pe buze într-o 
cameră rustică și primitoare din casa bunicilor? 
Momentul acela când, după obișnuita rugăciune, 
înainte de culcare, te pierzi în strălucirea vie a 
stelelor ce se reflectă în lumina ochilor tăi și îți 
înseninează gândul... Ei, cred că vorbesc în 
numele tuturor copiilor când spun că răspunsul 
este afirmativ. 
    Iată că totuși, o noapte obisnuită nu are nevoie 
decât de puțină imaginație pentru a se transforma 
într-un film interesant de acțiune sau o poveste 
cu zâne și balauri giganți în care tu esti 
protagonistul. În cazul meu nu a fost nevoie 
decât de o furtună ușoară de iullie pentru ca 
imaginația mea să-și facă simtită prezența. 
     Era miezul nopții când, deodată, mă trezește 
cel mai zgomotos tunet auzit vreodată. Vântul 
sufla așa de tare încât crengile pomilor se mișcau 
de parcă se luptau cu cun adversar de temut, iar 
sunetele naturii alungau relaxarea și fericirea din 
visele mele, făcând teama din mine să crească. 
Un alt tunet își face aparitia, iar eu tresar și îmi 
acopar ochii cu pătura la fel de moale ca vata de 
zahăr. Privesc apoi atentă panorama înfioratoare 
prin fereastră. În apriga agitație a naturii reușesc 
să zăresc o umbră rapidă ce se strecura pe lângă 
peretele casei, ceea ce îmi face frica să se 
amplifice.  Mă uit mai atent și observ doi ochi 
sclipitori ce se ascund într-un tufiș, nu la mare 
depărtare.  
    O trezesc pe sora mea care, deranjată, îmi 
spune să mă culc la loc și se întoarce la moțăitul 
ei. Încerc sa adorm, dar nu pot. Insist să mergem 
să vedem ce este afară și, într-un final, acceptă, 
mai puțin enervată decât mă așteptam. Ne luam 
câte un hanorac și ieșim în curte. Cum nu găsim 
nimic neobișnuit acolo, intrăm cu pași mici în 
livada de meri a bunicilor. Deodată se aude un 
foșnet și apoi un sunet ceva mai complicat de 
identificat. Începem să tremurăm amândouă și să 
ne uitam atente în jur. Ochii strălucitori apar din 
nou. Se apropie lent de noi o creatură. La început 
nu reușim să ne dăm seama ce este, dar luminii 
lunii face ca totul să devină clar. Era cea mai 
puțin înfiorătoare ființă văzută vreodată. De fapt, 
era adorabilă! Era o cățelușă mică și înfrigurată. 
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   Induioșate, o ducem în casă și ne un râs 
nestăpânit ne cuprinde: ce drăguț era intrusul 
care ne speriase atât de tare! 

Daria Agherghinei – cl. a VI-a C 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță 

 

Iar prim ăvara... 
  În interiorul clasei cu pereții colorați, dar 
atmosferă gri, elevii zăceau plictisiți și 
dezinteresanți din cauza dorinței de a evada din 
încăperea care devenea cușcă timp de cincizeci 
de minute.  
   Ar fi vrut să se bucure de ce vedeau non-stop 
pe geam: copacii care dansau lent sub soarele 
abia apărut, mișcând din brațe odată cu adierea 
vântului, în timp ce zăpada care până acum 
acoperise verdele primăverii se topea, făcând loc 
zecilor de culori și sutelor de viețuitoare gata să 
savureze primăvara de mult așteptată.  
   Acest peisaj a fost însă întrerupt de 
asurzitoarea sonerie, care răsuna peste vocea 
profesorului ce dădea tema în ultimele clipe de 
calmitate, înainte ca toți să se îngrămădească pe 
ușă, în drum spre  peisajul de dincolo de ferestre.  
   Odată ce ieșeau pe poarta școlii, razele obosite 
ale soarelui le loveau ușor obrajii, iar oamenii 
erau învăluiți în energie, asemenea unui stup de 
albine în plină vară.  
   Dar, dintr-odată, momentul visător e întrerupt 
de gardianul care ne anunță să intrăm în clase. 
Altă oră, alte cincizeci de minute în care mintea 
îți zboară peste tot, dar e total absentă în clasă.  
   Era ultima oră! Odată ce ultimul clopoțel a 
sunat, am ieșit pe ușă  ca fulgerul, gata de zilnica 
mea plimbare pe străzile întunecate, luminate  de 
felinare înalte. Îmi pun căștile și merg în ritm 
alert, parcă întorcându-mă în timp.  
     Muzica, luminile, pașii mei, fețele 
oamenilor... toate construiau un peisaj frumos, 
dar cu urme de nostalgie și regret...    
   Cine știe de ce? Poate din cauza timpului care 
aduce și ia cu el primăvara, apoi vara, apoi 
toamna, apoi iarna, apoi iar primăvara...   
   Și mergând pe acele străzi, printr-o clipire mă 
trezesc în clasă, în ora de română, trezită de 
ultimul clopoțel, care anunța vacanța de Paște! 

 

Alexandra Mogda - clasa a VIII-a A 
Îndrumător prof. Pompilia Bărbosu 

                   Balul florilor 
    Sub gigantul reflector al lunii, florile din 
intreaga lume s-au adunat să petreacă la bal. 
Fiecare dintre ele purta câte o rochie care de care 
mai frumoasă, erau minunat coafate și 
parfumate. 
     Pe o pajişte liniştită florile au dat startul 
petrecerii. Vedeta în această seară era BUJORUL, 
care purta o rochie voluminoasă şi roz. Era, ca 
de obicei, parfumat puternic, simţidu-i-se 
prezenţa de la zece metri distanţă.  
  TRANDAFIRUL, o prezenţă divină, era însoţit 
de garda sa de corp din spini şi purta o rochie 
roşie ca sângele. LĂCRĂMIOARA , chiar dacă era 
invitată de posibili pretendenţi pe ringul de dans, 
refuza şi stătea timidă pe margine. 
   În mijlocul ringului florile dansau un vals uşor, 
acompaniate de orchestra Ciocârlia. În centrul 
atenţiei era ZAMBILA . Purta o rochie violet şi 
era coafată într-un mod inedit. Socializa cu toţi 
invitaţii și era foarte fericită. 
    Surorile LALELE  dansau bucuroase pe ring. 
Cele doua domnişoare înalte erau îmbrăcate cu 
nişte fuste galbene ca soarele.  
      Doar FLOAREA-SOARELUI dormea de mult. 
Odata cu venirea serii nu mai putu sta trează aşa 
că se culcă într-un colţ retras ... 

Maria Teodora Moise – cl. a VI-a D 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

               Basmul vieții 
   Copilăria este o aventură a cunoașterii, un 
tărâm magic în care fiecare dintre noi reușește ce 
își propune.  
  Încă de la cele mai fragede vârste, copiii 
descoperă puterea imaginației și călătoresc în 
universul ficțiunii alături de eroii preferați din 
basmele românești. Descoperim treptat scrisul, 
cititul, care ne ajută să depășim obstacolele 
necunoscutului. Joaca și jocul sunt principalele 
activități lipsite de grijile cotidiene, fiind 
modalitățile prin care copii își dezvoltă 
competențe și abilități care le vor fi de mare 
ajutor în viața de adult. 
  Copilăria este cel mai frumos moment al 
existenței umane, în care ne formăm oameni 
destoinici în societate. 

Rialda Popa – cl. a V-a A 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță       
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         Apusul în Delta Dunării 
   Era o după-amiază plăcută de primăvară. 
Stăteam pe un leagăn de pe pontonul hotelului și 
admiram peisajul fermecător. Mă uitam la 
broscuțele  verzulii care săreau din nufăr în 
nufăr. 
   La câțiva metri era raiul păsărilor. Pescărușii 
cu ciocul aurit și cu penetul alb ca omătul zburau 
spre ascunzătorile lor și lebăda imaculată și 
mlădioasă plutea lin pe apa ca oglinda.   Razele 
soarelui străpung pământul ca niște săgeți de 
lumină. În zare un foc arzător cuprinde totul. Dar 
astrul zilei pălește încet, încet... Nu peste mult 
timp soarele dispare cu totul, iar noaptea se lasă 
ușor... Luna ca o tipsie de argint și mii de stele 
aruncate pe cerul întunecat ca o pulbere de aur 
stăpânesc noaptea. 
    Apusul în Delta Dunării este un tablou 
splendid! 

Daria Mocanu – cl. a V-a A 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță 

 

               Biblioteca ideală 
      Eu mereu mi-am imaginat Paradisul sub 
forma unei biblioteci, alții își inchipuie ca este o 
gradină, iar alții că este un palat. 
      Mă aflu într-o încăpere mare ca un castel. 
Acolose aflau mii de rafturi cu mii de cărți: de 
geografie,istorie,româna și multe culegeri de 
matematică. Fără cărți, istoria e mută, literatura 
nu are glas, știința este paralizată, iar gândirea și 
meditația sunt suspendate. Cărțile sunt un 
univers secret creat de omul înzestrat cu geniu, 
sunt prieteni reci, dar siguri. 
       Biblioteca în care mă aflam era mare, 
frumoasă și era plină cu cărți care m-au făcut să 
intru în minunata lume a basmelor. 
       Bibliotecile nu doar ne ajuta să ne 
dezvoltam, ele sunt și un loc liniștit în care ne 
putem retrage să ne limpezim gândurile și să 
gustam din minunatele opere ale scriitorilor din 
toată lumea. 
      În concluzie, pot afirma că bibliotecile nu 
sunt doar niște încăperi pline de rafturi cu cărți, 
ele sunt adevăratul loc de pace a sufletului 
nostru. 

Bianca Bețișor – cl. a V-a A 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță 

   Bunătatea, salvatoarea regatului 
     A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi,  nu 
s-ar mai povesti. A fost odată un împărat şi o 
împărăteasă, tineri şi frumoşi. Aceştia erau însă 
foarte trişti pentru că nu aveau niciun moştenitor.                                                                          
   Colindaseră toate satele vechi căutând un 
ajutor, dar nimeni nu putu să-i ajute, pănă când, 
într-o zi, după mulți ani, Dumnezeu le dărui 
două fiice gemene pe care le-au numit Bunătatea 
şi Invidia. 
   Cele două erau una mai frumoasă decât 
cealaltă, dar nu se împăcau deloc. Invidia îşi 
dorea mereu jucăriile Bunătății iar aceasta, fiind 
bună la suflet, i le împrumuta. 
   Împăratul şi împărăteasa erau tare îngrijorați 
pentru că cele două surori se certau tot mai mult 
pe măsură ce creşteau. 
   Fiind bătrâni şi simțind că li se apropie 
sfârşitul, împăratul şi împărăteasa hotărâră s-o 
lase pe tron pe Invidia sperând că aceasta se va 
schimba. Dar nici tronul n-o făcu mai bună şi 
pănă şi supuşii săi deveniră invidioşi ca şi ea. 
   După moartea împăratului şi a împărătesei, 
Invidia o alungă pe Bunătatea de la palat. 
   Aceasta plecă făcându-i pe plac surorii sale. 
Merse drum lung, până când văzu o bătrânică 
chinuindu-se să scoată apă dintr-o fântână. 
   - Ziua bună, bătrânico! Pot să te ajut? 
   - Da, fata mea! Dar ce vânt te aduce prin aceste 
locuri? 
   Bunătatea începu să plângă şi să-i povestescă 
bătrânei ce se întâmplase în timp ce ea umplea 
găleata. Plecă apoi cu femeia la casa acesteia 
pentru a-i duce apa. 
   - Fata mea, spuse bătrâna, drept răsplata îți voi 
da aceste semințe magice, semințele dragostei. 
Pune-le sub perna surorii tale şi ea va deveni mai 
bună. 
   - Îți mulțumesc tare mult! Rămâi cu bine! 
   Bunătatea se întoarse fericită la palat şi spuse 
că vrea să o îmbrățişeze pe sora ei pentru ultima 
dată. Invidia însă o primi cu mare greu. 
   Bunătatea se strecură în camera ei şi îi puse 
semințele sub pernă apoi o îmbrățişă şi plecă. 
   Veni noaptea şi Invidia se culcă. Dimineața se 
trezi sub înfățişarea altei persoane. Inima ei fu 
cuprinsă de dragoste. Împreună cu ea şi supuşii 
se schimbară şi deveniră mai buni. O primi 
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înapoi pe Bunătatea, care scăpă regatul de 
rautate şi invidie. 
   Cele două surori se căsătoriră cu doi feciori de 
împărat și trăiră toți fericiți până la adânci 
bătrâneți şi poate mai trăiesc şi astăzi, dacă nu 
vor fi murit. 

Georgiana Gorciu – cl. a V–a C  
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

 

   Elena, salvatoarea Regelui Alb 
   A fost odată ca niciodată, într-un regat 
îndepărtat, în care toată lumea dansa și cânta și 
unde de tristețe nu se știa, o fată pe nume Elena. 
Această fetiță avea ochii căprui, părul castaniu și 
un curaj nemaivăzut în regatul acesta și nici în 
toată lumea. 
    Într-o zi, Regele Alb a dispărut. Toată lumea a 
plecat să-l caute, însă nu a fost găsit. Auzind 
despre dispariția împăratului, Elena a plecat și ea 
în călătorie, pentru a-l căuta. 
    Traversând șapte mări și șapte țări, fata a 
ajuns la Împăratul Negru. Intrând  în Sala 
Tronului, Măria Sa îi spuse: 
 -De ce ai venit? Să-l salvezi pe Regele Alb? 
 -Da! a răspuns Elena fără teamă. 
   Auzind aceste vorbe, Împăratul o închide pe 
fătă într-o temniță, unde se află și  un balaur 
înfometat. Fata începe să se lupte cu balaurul. 
   După multe zile de luptă în care părea să nu 
obosească deloc, Elena scoate un bici magic, 
primit de la tatăl său și reușește să-l ucidă pe 
balaurul înfometat. Apoi, printr-o vrajă, aceasta 
cheamă un corb care aduce în cioc trei chei 
furate de la paznic. Fata reușește să evadeze din 
încăperea în care a fost închisă și începe să-l 
caute în continuare pe Regele Alb. 
    Mare i-a fost mirarea când l-a găsit pe Rege 
într-o încăpere, încolțit de un dragon cu 
douăsprezece capete care scuipau foc. Elena a 
reușit să ucidă dragonul folosind biciul fermecat 
și a plecat din Palatul Împăratului Negru. 
   Ajungând teferi la Împărăție, Regele Alb i-a 
făcut, drept răsplată, o propunere fetei: să 
locuiască cu familia lui în palat. Elena a acceptat 
bucuroasă. 
    Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! 

Elena Seceleanu – cl. a V-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

            Betty și colierul magic    
     Într-o zi pe când se plimba pe aleile pustii ale 
orașului, lui Betty îi iese în cale o bătrânică, ce îi 
spune: 
    -Fata mamei, într-o noapte am visat necazul ce 
ne paște! În visul meu se povestea despre tine, 
scumpa mea, tu ne poți salva! Undeva la capătul 
lumii există un colier cu o piatră magică, iară tu 
va trebui să-l găsești și să bați de trei ori în locul 
acesta, atunci totul va înflori, va înverzi, războiul 
va înceta, și peste tot va fi doar pace, iar tu te vei 
transforma într-o zână nemuritoare ce nu va fi 
văzută și auzită de nimeni. 
    Betty era șocată, uimită de ce auziră urechile 
ei,spuse: 
   -Dar sunt așa neputincioasă și singură!... Fata 
vorbea singură, băbuța plecase demult si fără 
urmă. 
   Noaptea Betty a avut un vis magic după care 
știa ce să facă și unde se afla colierul magic. 
Porni într-acolo unde îi spusese visul. Drumul se 
oprise în fața unei uși de fier pe care n-o mai 
văzuse niciodată. Deschise ușa și zări o insulă 
mare, cu vietăți ciudate și imense, cu copaci mari 
și falnici, cu un ocean albastru și un soare 
roșiatic. 
   Colierul se afla însă pe cel mai înalt palmier de 
acolo. O maimuță foarte prietenoasă o ajutase să-
și ia colierul cu o piatră de rubin și coborî înapoi 
pe sol, acolo un elefant uriaș îi arătă drumul spre 
casa ei. 
     Ieși pe ușa de fier și ateriză fix în locul unde 
se întâlnise cu bătrânica. Acolo respectă 
cerințele date și fata dispăru și de atunci n-a mai 
fost zărită niciodată. 

Elena- Beatrice Iordache – cl. a V-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

          O dimineața de vară 
   Într-o dimineață de vară, o rază jucăuşă de 
soare s-a strecurat printre perdelele de la 
fereastra camerei mele, trezindu-mă și tentându-
mă să ies afară şi să admir frumusețea naturii. 
   Ieşind în grăsina din spatele casei, am păşit pe 
iarba încărcată de rouă, iar miresmele florilor 
multicolore mi-au invadat simțurile cu toată 
puterea lor. Adierea vântului mângâia frunzele 
de smarald ale copacilor, facându-le să foşnească 
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ușor. Cerceii sângerii ai cireşilor străluceau în 
lumina soarelelui. Cântecul verii, dirijat de o 
mierlă îmbrăcată în straie negre – aurii răsuna 
vesel în toată grădina. Elvis, motanul nostru 
dansator, lenevea pe un pervaz, bucurându-se şi 
el de razele aurii ale soarelui ce îi mângâiau 
blana mătăsoasă. 
    Tot acest peisaj magnific părea disprins dintr-
un vis. Ce minunată este vara și cât de multă 
energie ne poate transmite! 

Radu – Călin Solomon - cl. a VI-a C 
Îndrumător prof. Marcela Ghiuță 

 

               Balul florilor 
      Era o noapte frumoasă în care cerul 
stralucea precum un foc de artificii. Atât stelele 
jucaușe cât și luna își facuseră aparitia gata de 
balul ce urma sa înceapă.  
    În liniștea serii se auzea un vals pe care îl 
cânta orchestra greierilor. Aceștia erau îmbrăcați 
în haine negre și invitau toate florile la dans. Ele 
erau impecabile și impunatoare, iar în aer se 
simțea parfumul unic al fiecareia. Însă cel mai 
semeț dintre toate era trandafirul de un roșu 
aprins ca focul și îmbrăcat în mii de petale care 
pășea misterios către o frumoasă margaretă ce 
stătea timidă într-un colt. 
   Albastrelele și coloratele zambile împrăștiau în 
jurul lor un prafum deosebit. Lăcrămioarele se 
ocupau de toți invitații, iar ghioceii îi conduceau 
pe aceștia pe ringul de dans. Crizantemele și 
macii în veșmintele lor viu colorate își legănau 
ușor pasii către scena unde greierii cântau de zor. 
Crinii îmbrăcați în hainele lor cele mai speciale 
își fac apariția misterioși la brațul partenerelor. 
Acestea erau orhideele și împreuna păreau a fi 
regele și regina serii.  
   Dintr-o dată, muzica s-a oprit, toți ochii s-au 
îndreptat către aceștia și un murmur de admirație 
se auzea printre invitați. Atunci, trandafirul, 
curios din fire întreabă cu un glas puternic: 
- Cine sunt acești cavaleri și aceste frumoase 
domnișoare? 
- Crinul și orhideea! îi răspunde sfioasă 
margareta. 
- Au fost și ei invitați la bal? 
- Desigur! gladiola, gazda acestei frumoase 
petreceri a invitat toate florile din regat. 

   Orchestra a început să cânte din nou și toate 
florile s-au adunat pe ringul de dans! Petrecerea 
a continuat până în zorii zilei când încetul cu 
încetul soarele își facea loc pe cer. 

Alexia Trifan - cl. a VI-a D 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 

    

      Delta Dunării - un peisaj divin 
   Ȋn vacanţa de vară am călătorit cu părinţii în 
Delta Dunării. Lipsit de entuziasm, am ajuns la 
destinaţie aproape de lăsarea serii.  
   Ne-am cazat şi am plecat cu barca la plimbare. 
Mi s-a arătat imediat în faţă un peisaj impunător: 
soarele se răcorea în apele Deltei şi se îmbrăca în 
culorile roşu, galben şi portocaliu. Ele erau 
antrenate de mişcarea apei şi păreau ca o rochie 
de gală a unei actriţe celebre pe covorul roşu de 
la Oscar. 
    La fiecare schimbare de direcţie a bărcii, se 
deschidea altă cale, alt drum, de parcă eram într-
un labirint viu, cu nuferi albi. Pe aceştia îi 
văzusem doar în cărţi, dar în realitate parcă erau 
parte a operei unui artist talentat. 
   Adierea vântului făcea vegetaţia să ne 
vorbească, de parcă ne-ar fi urat „bine aţi 
venit!". Sălciile se plecau deasupra apei, ca şi 
cum şi-ar fi spus rugăciunea de seară în faţa 
Marelui Dumnezeu. Soarele se pregătea să se 
odihnească. Păsările se mişcau din ce în ce mai 
puţin, ca nişte pete  gingaşe pe cerul colorat. Ele 
se retrăgeau odată cu mingea de foc, probabil 
pentru a nu-i deranja odihna acesteia. Vor ieşi a 
doua zi să ne încânte privirea. Clipocitul apei mă 
făcea să tresar, alungâd parcă grijile de care nu 
voiam să mă mai las stăpânit.  
   Eram vrăjit de peisajul din jur. Mă simţeam ca 
un realizator TV de la Discovery Chanel, aflat 
pentru prima dată în Delta Dunării, al cărui 
entuziasm şi emoţie se vede în calitatea 
imaginilor şi a descrierilor. 
   P.S. Eu nu vă prezint un film. Eu doar descriu 
frumuseţea Deltei, pentru a nu uita să o 
protejăm, ca rezervaţie, dar şi pentru a vă arăta 
că nu trebuie să mergem în America de Sud 
pentru a vedea delta Amazonului. Frumuseţi 
similare se găsesc şi în România. Preţuiţi-le! 

 

Andrei Alexandru Mateescu – cl. a VII-a A 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 
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Dor de mamă, dor de țară, dor de 
limbă, dor de carte, dor de școală... 

 „ și clipele să-mi pară niște muguri plini, 
„ și clipele să-mi pară niște muguri plini, 

din care înfloresc aievea- veșnicii.” 
Lucian Blaga, Dorul 

 

 Dor... dorul... dor n., pl. urĭ (lat. dǒlus, durere, 
d. dolére, a te durea; it. duolo, întristare; 
pv. dol, fr. deuil, durere, doliŭ; sp. duelo, pg. dó. 
 V. doare). 
 1. (Îvp; la oameni, rar la alte ființe) Durere. 
 2. (Îvp) Boală.  
 3. Durere sufletească: (pop) jale, (înv) jelanie, 
mâhnire, supărare, părere de rău. 
 4. Dorință puternică (amestecată cu nostalgie) 
de a vedea sau revedea ceva sau pe cineva drag, 
de a reveni la o stare sau îndeletnicire preferată.  
 5. Poftă (de a mânca sau bea ceva). 
 6. Stare sufletească a celui care aspiră la ceva.  
 7. Suferință pricinuită de dragostea pentru 
cineva (aflat departe). 
 8. (Numai  în loc. adv.) În dorul lelii  = într-o 
doară, la întâmplare, la noroc fără țintă hotărâtă, 
fără rost, fără scop: a pleca în doru leliĭ.12 
   „Mi-e dor!”.  Este una dintre puținele expresii 
lingvistice folosite în mod uzual și frecvent în 
toate părțile țării și este pronunțabilă în toate 
dialectele limbii noastre. Românii aflați peste 
hotare au încercat să traducă expresia pentru a fi 
înțeleasă de locuitorii altor națiuni, dar în zadar; 
au constatat că în alte limbi nu există decât 
verbul „a lipsi” și expresia „Îmi lipsești!”…  

Românii sunt singurii care folosesc un 
substantiv, și anume dorul, pentru ceea ce în alte 
limbi este exprimat doar prin verbe. Românii au 
particularizat atât de mult acest sentiment și i-au 
dat așa o mare semnificație emoțională și 
lingvistică tocmai pentru că au trăit din plin 
lipsurile de tot felul. Încă din cele mai vechi 
timpuri au fost privați de independență, de 
libertate sau de alte drepturi, iar lipsa intensă și 
acută a mulțumirii sufletești a creat cuvântul 
„dor”. Sentimentul de dor este însă mai mult 
decât simpla lipsă. În dor sunt amestecate 

                                                           
1 https://www.versuri.ro/versuri/lucian-blaga-dorul-
_yc17.html 
2 https://dexonline.ro/definitie/dor 

sentimente de bucurie, tristețe, melancolie, 
patimă, nostalgie ori jale.     
   Etimologic vorbind, cuvântul „dor” vine din 
latinescul dolus, care înseamnă „durere”. Alte 
limbi cu origini latine au, în ziua de astăzi, 
variații ale acestui cuvânt, însă niciuna nu are un 
echivalent al „dorului”. Limba franceză are 
termenul deuil, care provine din aceeași rădăcină 
latinească, dar se traduce prin „doliu”, nu prin 
„dor”. Limba spaniolă are termenul dolor, cu 
aceeași origine veche, dar nici acesta nu se 
traduce prin „dor”, ci prin „durere”. 3 
   „Dorul este starea lăuntrică a setei de frumuseți 
și bucurii pe care le cunoaștem și nu pot fi 
atinse”4.  

   Nenumărați specialiști - lingviști, psihologi, 
filozofi contemporani - au realizat variațiuni pe 
aceeași temă abordată de Constantin  Noica în 
,,Introducere la dor” și Lucian Blaga în ,,Dorul”, 
dar și de către alți nenumărați autori populari, 
rămași anonimi, care au dat expresie artistică 
acestei stări, încă din cele mai vechi timpuri, în 
doinele și baladele populare. 
    Pentru celebrarea acestui inefabil sufletesc pur 
românesc, trupa Vunk a promovat  încă din anul 
2015 ca ziua de 13 mai să fie declarată Ziua 
Internațională a Dorului... 
   Și uite așa, am constatat că prea plinul meu 
emoțional, de cadru didactic nostalgic după orele 
de școală din copilărie, în care, cu toată 
disciplina inoculată ca unică atmosferă 
respirabilă în cotidianul românesc, simțeam ceea 
ce mi se explica, ceea ce învățam; că acest prea 
plin mai locuiește și în inima altor români, care 
au alte profesii, dar majoritatea sunt la vârsta 
nostalgiilor... 
   Pentru că vreau în aceste rânduri să fac 
trimitere la o altă experiență didactică, cu alte 
experimente literare, trebuie să evoc momentele 
emoționante trăite în timpul activității cultural- 
artistice realizate de elevii și profesorii, frații 
noștri moldoveni, din Chișinău,  de la Liceul 
teoretic cu profil de arte ,, N. Sulac”,  în cadrul 
proiectului de parteneriat ,,Educația artistică - un 

                                                           
3 https://www.libertatea.ro/stiri/ce-este-dorul-si-de-ce-nu-
se-poate-traduce-in-alte-limbi-2336070 
4 https://jurnalspiritual.eu/dorul-este-starea-launtrica-a-
setei-de-frumuseti-si-bucurii-pe-care-le-cunoastem-si-nu-
pot-fi-atinse/ 
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reper fundamental în formarea valorilor și 
atitudinilor la elevi”.     
   Un spectacol creat de elevii din clasele 
primare, gimnaziale și de liceu, având ca temă 
dorul, dragostea de satul natal, de copilăria 
petrecută în brațele buneilor, ale grădinii cu flori 
și ale pomilor fructiferi; dragostea de părinți și 
mama care i-a învățat să prețuiască simplitatea și 
dragostea de neam și țară, dorul de a merge la 
Moldova și de a fi uniți cu Patria Mamă.       
   Pentru noi, românii din România, aceste 
sentimente par depășite, dar privind și 
ascultându-mi cei aproximativ 50 de colegi, 
cadre didactice, consilieri educativi vrânceni, am 
conștientizat că avem dor de a ne mai fi dor, de a 
mai simți curat dragostea de ființa noastră simplă 
și neîntinată, dar extrem de sensibilă și delicată.   
  În acel context, nu foarte departe de țară, mi s-a 
făcut dor și poftă de visul meu cel dintâi, al 
copilului de muncitori de la schimbul trei, care 
au cunoscut discriminarea socială, pe motive 
intelectuale; al nepoatei de țărani străvechi din 
adâncul Bărăganului, care acum sunt contopiți 
cu glia pe care au lucrat-o neîntrerupt cu mâinile 
lor noduroase, dar nepătate; al liceanului care a 
visat să schimbe lumea într-una în care fiecare să 
se împlinească sufletește, să nu se simtă rușinat 
de originea și de zestrea familiei sale.  
    Și mi s-a făcut dor să vin la catedră și să le 
dăruiesc elevilor mei multă simțire și căldură 
sufletească, din care să izvorască respectul  
pentru valorile simple și curate ce-i înconjoară: 
bunici, părinți, limbă, neam, țară și, mai ales 
propria lor persoană, în demnitatea de a fi 
prețuiți pentru ceea ce simt și gândesc.    
    M-a fascinat ,,la Moldova” legătura 
armonioasă dintre elevi și cadrele lor didactice: 
respectul și încrederea reciproce erau strivitoare 
pentru noi cadrele didactice din România: ni s-a 
făcut dor de această relaționare, în care te 
înțelegi doar din priviri și vibrezi pe aceleași 
acorduri  sentimentale. Nu am zărit și nici prins 
din zbor vreo atenționare verbală sau fizică, 
vreun comentariu sau gest nepotrivit, vreo lipsă 
de răbdare, vreo afirmație sau privire 
defăimătoare. Pur și simplu eram învăluiți de 
demnitate umană, profesională și națională, de 
mândria plină de bucurie de a-și exprima cele 
mai adânci simțăminte. Și nimic nu a fost doar 

teatral, pe moment și de efect. Totul a fost ca o 
respirație proaspătă și plină de patos ca a unui 
om ce se trezește într-o dimineață blândă și 
luminoasă de mai și i se face dor de viață... 
   Toate aceste impresii am început să le 
împărtășesc și elevilor mei, iar primii în acest 
periplu sentimental au fost elevii din clasa a 
VIII-a A, iar ca ecou al vibrației lor, vă propun 
drept încheiere a neordonatului meu discurs, 
rândurile simțite și scrise - cu dor - de o elevă de 
clasa a VIII-a: 
 

        Persoana pe care o iubesc 
    Persoana pe care o iubesc, căreia îi 
mulțumesc, căreia îi sunt recunoscătoare este 
bunica mea. Omul care spune că m-a crescut 
dintr-o ,,bucățică de carne", care are așteptări 
mari de la mine și care m-a învățat cum să mă 
comport cu oamenii.  
    Are mâinile muncite, dar întotdeauna 
mângâierea ei este fină. Părul ei este aproape 
acoperit cu nea, dar ea încearcă să ascundă asta. 
Mie mi-ar plăcea oricum.  
   Chipul ei este perfect cu tot cu riduri, cu tot cu 
ochii aceia micuți care încearcă să ascundă 
necazuri și gânduri care o fac să stea trează 
noaptea. Are un glas suav și, de fiecare dată, are 
o replică bună care să te facă să-ți pară rău că ai   
provocat-o.      
   Bunica mea e cool. Are facebook, instagram și 
zilnic o mie de întrebări precum  ,,- Cum trimit o 
față zâmbitoare?".      
    O iubesc mult și vreau să am grijă de ea, așa 
cum ea a avut grijă de mine paisprezece ani și 
sper că mulți ani de-acum înainte. Vreau să o 
știu în siguranță, să mă duc la serviciu în locul 
ei, pentru că îi simt durerea.  
   Recunosc că am mai ascuns lucruri de ea, cum 
ar fi note mici care ar fi dezamăgit-o. Sunt 
mândră de ea, de puterea pe care o are, de 
educația pe care mi-a dat-o. Îmi place să o ajut la 
,,de-ale casei" și să fac lucruri pe care nu le pot 
face, doar ca să nu o văd chinuindu-se.   
     Se spune că bunicii îți iau mereu apărarea. Ei 
bine, bunica mea mă învinovățește prea des,  
poate vrea să mă pregătească pentru viață. 
Rareori ține secret ceea ce îi zic, dar, de cele mai 
multe ori, poveștile mele serioase se transformă 
în glume. Ea m-a învățat să iert.  
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    Bătrânețea ei... adică faptul că are o vârstă mai 
înaintată, mi se pare un lucru naiv și drăguț. Și 
nu o pot numi ,,bătrână" pe bunica. Ar însemna 
că o jignesc. 
    Îmi plăcea să urmăresc relația ei cu bunicul. 
Certurile lor începeau din lucruri mărunte și se 
terminau cu ,,Ai avut dreptate!" sau momentele 
în care stăteau în pat, iar eu mă băgam între ei. 
Acum acestea sunt amintiri...    
   Știu că nimeri nu trăiește veșnic, dar eu nu-mi 
pot imagina viața fără bunica mea. Fără acel 
,,Succes la școală!" sau ,,Ai învățat cum 
trebuie?". Fără indicațiile ei, sprijinul ei, fără ea, 
eu m-aș dezechilibra.      
    Încă nu am învățat să gătesc, să calc sau să pot 
avea grijă de mine, fără acea susținere 
sufletească. Ea e liniștea mea. Mă trezesc 
noaptea ca să o învelesc, fac anumite lucruri fără 
ca ea să-mi spună, pentru a nu obosi. Mă rog să 
nu greșesc, ca să nu mă alătur supărărilor ei. Ea e 
totul pentru mine. M-a învățat să mă respect, să 
mă comport ca o femeie în lupta cu necazurile și 
să privesc doar înainte. Dar încă mai are multe să 
mă învețe. 
   Mi-e dor de poveștile ei și, chiar dacă știu 
fiecare detaliu, în continuare o întreb cum a fost 
primul ei sărut. Chiar dacă nu îi spun mereu că o 
iubesc, știu că știe că o iubesc. Dar când nu o 
fac, mă simt vinovată. Mai greșesc, mai sunt 
obraznică, dar vreau să vadă că pot să ies singură 
din beleaua în care m-am băgat. Sunt mândră că 
e bunica mea. Și îi mulțumesc pentru tot.  
    Mi-am promis că o voi ajuta de câte ori va 
avea nevoie. Și vreau să știe că nu o să fie nevoie 
să-mi ceară un pahar cu apă.  Mă voi strădui să 
aibă mai mult, tot ce-și dorește. E ca o mamă 
pentru mine. O mamă trecută prin viață și cu 
multe cunoștințe. Este modelul meu!  

Miruna Elena Dascălu – cl. a VIII-a A 
 
  Lucrarea următoare a fost apreciată cu 
mențiune la concursul ,,Vrancea: istoria, eroii și 
poveștile lor”,  din cadrul proiectului ,,Gala 
Filmului Românesc dedicat Centenarului 
primului Război Mondial- Vrancea Eroică - anul 
Mărăști, Mărășești, Oituz”, derulat de Biblioteca 
Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, în 
perioada 29 octombrie- 10 decembrie 2018. 
 

      Străbunicul meu, eroul meu 
 

„ Eroii neamului nu se plâng, ci se slăvesc!”  
Mitropolitul Pimen al Moldovei 

 

     Străbunicul meu este eroul meu: unul măreț, 
iubit și lăudat de toți. El a luptat pe front, înainte 
de  Marea Unire.    
    Când eram mică, mă duceam  acasă la 
străbunicul meu, care stătea foarte aproape de 
râul Milcov. El îmi spunea mereu povestea 
Râului, dar și multe alte întâmplări. 
   Mereu îmi descria cum erau vremurile de  
atunci. Folosea cuvinte vechi care le dădeau  
poveștilor un aer interesant, însă pentru mine nu 
contau cuvintele, ci evenimentele în sine și mai 
ales chipul și vocea bunului. 
    Cel mai mult îmi plăcea povestea Măriucăi, 
fata din nuc. Mă fermecau și povestirile originale 
ale străbunicului, dar cel mai mult îmi plăcea 
povestea fetei. Îmi inspira curaj și mândrie, frică 
și bucurie. Mă făcea să vreau să lupt pentru 
propria–mi țară, să dau tot ce pot pentru poporul 
meu, să fiu și eu ca ea- iubită de toți! Străbunicu´ 
îmi repeta mereu că a cunoscut-o și, deși eu 
știam că nu este adevărat,  îmi plăcea să îmi 
imaginez această realitate...     
     Într-o zi plăcută și lini ștită, străbunicul m-a 
dus într-o parte specială a râului Milcov. Doar el 
știa de această parte secretă.  Zicea  că din acest 
loc  poți pleca în timp. Când am ajuns, l-am 
întrebat: 
- Acesta este locul secret ? 
- Da, dar te rog să nu spui nimănui de acest loc! 
- Bine, promit! 
- Acum, pune un picior în apă, iar eu o să pun tot 

unul... 
- Dar, de ce? 
- Ai să vezi imediat, micuțo! Și acum repetă 

după mine: „Dragă Râule frumos,                    
întoarce-ne la războiul cel urâcios!” 

- „Dragă Râule frumos, întoarce-ne la războiul 
cel urâcios!” 

    Am ajuns într-un câmp de luptă. Nu puteam să 
cred. Totul era adevărat! Imediat, l-am întrebat: 

- De ce am venit aici? 
-M-am gândit ca poveștile mele să aibă și 
imagini. 
- E un lucru grozav! Dar tu, unde ești? 
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- Vezi acel băiețandru blond, cu ochii 
albaștri? 
- Da, acela ești tu? 
- Eu sunt. Eram tânăr, nu? 
- Da și frumos! 
  Când l-am văzut pe străbunicul meu așa de 
tânăr, m-am emoționat: au trecut atâția ani! În 
curând poate nu va mai fi! 
- Cumva plângi? 
- Nu.... 
- Uite, ca să te înveselești, atinge cu mâna 
aerul și vei putea schimba povestea... 
- Îți mulțumesc,străbunicule! spusei eu 
îmbrățișându-l.Mereu ai fost bun, blând și drăguț 
cu mine. Mereu ai stat și mi-ai deschis ochii... 
- Micuțo, eu fac toate acestea pentru că îmi 
ești dragă, doar ești strănepoata mea. Nu trebuie 
să-mi mulțumești! 
   Dintr-odată, magia fu spulberată de un vâjâit 
amețitor... Până să ne dăm seama, în jurul nostru 
înfloreau bubuituri pline de praf și pământ greu. 
Ne-am îmbrățișat și, în timp ce ne                    
prăbușeam, bunul îmi striga: „Atinge aerul!, 
antige aerul!”. Fără să gândesc, am început să 
prind aerul cu toată puterea... Deja eram pe 
malul râului și undele agitate ne mângâiau 
picioarele. Era din nou liniște, dar inima mea 
bătea cu putere... 
   Străbunicul, privindu-mă cu atenție, mă sărută 
pe frunte și mă întrebă cu glas blând:  
- Ne întoarcem acasă? 
- Dar, cum facem asta? 
- Spune după mine: „Dragă război urâcios, 
întoarce-ne la Râul cel frumos!” 
- „Dragă război urâcios, întoarce-ne la Râul cel 
frumos!” 
   Eram din nou în prezent și de la râu am plecat 
acasă.Părinții mă așteptau în sufragerie împreună 
cu străbunica mea. Când am călcat pragul casei, 
m-am trezit...    
  Totul fusese doar un vis. Unul frumos... 
Amintirile clipelor petrecute cu străbunicul meu, 
spunându-mi povești, vor rămâne  mereu în 
inima mea.  
  Străbunicul meu nu a fost doar un om din 
trecut, care a cunoscut-o pe Măriuca, care a 
luptat în război... Pentru mine a fost și va rămâne 
eroul meu! 

Roxana Ioana Nicoară – cl. a V-a B 

   Următoarele poezii au participant la Concursul 
de creație literară Oana-Diana Renea, ediția a 
VII-a - 2018, organizat de Biblioteca Județeană 
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
 

Autoportretul unui mozaic 
 

Cioburi din stele, 
Dorințe-n viditate, 
Doar niște sticle sparte, 
Fără un rost anume, 
Totul să se rezume, 
La a-i răni pe cei ce vor să le adune, 
De pe jos... 
 

În timpuri vechi, străine, 
Privirile de-l săgetau, 
Ochii lor doar oglindeau, 
O mare de albastru tihnită, 
De lumea noncoloră plictisită, 
De necunoscut ispitită. 
 

Mișcată doar de îmbrățișarea unui singur soare, 
O, drag asfințit! 
Atât de frumos, 
Dar ce păcat, 
Că doar cu-atât s-a bucurat, 
Cu o simplă reflexie caldă de împărat. 
 

Creat din frumusețea Sa Divină, 
O artă abstractă asemenea unui clandestin fugar, 
Cu-n farmec  enigmatic ce te face din priviri, 
Din perlele obscure, 
Să-ți dorești a divulga acel mister, 
Să-ți curgă prin vene, 
Să trăiești prin el. 
 

Însă tristețea tipar îi devenise, 
Căci nimeni nu vedea acest mozaic cum se 
cuvine, 
Nu o mare de albastru plictisită, 
Niciun vulcan pregătit să erupă. 
 

Culori  în mii de nuanțe diferite, 
Priveau un tablou printre alte sute plictisite, 
Nimic să emoționeze sau să inhibe, 
Doar o mare de neutralitate 
În ochii celor nepregătiți, 
Să înțeleagă un mozaic așa cum se cuvine... 

 
Andreea Sandu – cl. a VIII-a A 
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    Invizibilul vizibil 
 

Pe străzi  cu oameni goi, dar plini de sine, 
Lipsesc chipurile senine, 
Lipsește viața dintre vii, 
Nici moartea din cadavre nu-i. 
 

Neutrii-n așteptarea morții, 
Refuzând schimbarea sorții, 
Merg înainte spre sfârșit, 
Speriați fug de răsărit. 
 

Iar când sosește clipa-aceea, 
Viii cei morți încep a regreta. 
Cerșesc înc-un moment în plus, 
De la „ Domnul” lor de sus. 
 

Domnul lor inexistent, 
Cel ridicat în slăvi insistent. 
Creația prostiei unora, 
Ce-a răpit inteligența altora. 
 

Haos ca liniștea unui mormâmt. 
Nu mai auzi niciun cuvânt, 
Nu mai simți nicio speranșă. 
Mai nou, fericirea are chitanță... 
 

Într-o lume pierdută de toți 
Și regăsită de hoți, 
Salvatori ai totalului nimic, 
O lume în care nu pot să mă ridic. 

Alexandra Mogda – cl. a VIII-a A 
 

       Alb 
 

Se-apropie iarna, totul îngheață, 
Și neaua îmi cade pe față, 
Alunecă-ncet și ușor, 
Iar fulgii cei reci și firavi, mor. 
 

E frig, e ger, și-n suflet și-afară. 
Zăpadă grămadă din ceruri coboară 
Și vântul tot bate, suflă puternic, 
Cu ăst' peisaj, devin tot mai sceptic. 
 

În orice loc, lumini strălucesc. 
A ta privire încet ademenesc, 
Suflând suav cu dor și nostalgie, 
E doar un peisaj, dar face cât o mie. 
 

Te plimbi sub a lunii lumină. 
Rele se-ntâmplă, dar cu a cui vină? 
Și ai principii, mii și mii, 
Când în final, ce-o fi o fi... 

Alexandra Mogda – cl. a VIII-a A 
 

                Epoca 
 

Alb... parcă totul se vede mai bine, 
Puritatea ce ascunde în spatele său o noroioasă 
copilărie. 
Amintiri despre care un copil acum n-are habar: 
Mâncatul dintr-o singură farfurie era cel mai frumos 
dar. 
Nu ceream nimic, pentru că aveam totul, 
Primeam un leu, ne surâdea norocul. 
Străzi pline de frății legate, 
Un cartier, 
O singură inimă încă bate. 
Ne comportam de parcă ne știam de zeci de ani, 
Mulți mai mulți decât aveam. 
 

Poate acum a merge la bunici e o povară, 
Noi mergeam la strâns de nuci în câmp, 
În fiecare seară, 
Veneam murdari și desculți... 
Gălăgia, o simfonie pe care încă o asculți. 
 

Când eram împreună, lupta părea mai deloc grea. 
Tu, copile, când vei afla 
Că lumea nu-i tocmai ce te-ai aștepta? 
Adevăratele valori sunt oamenii și amintirile, 
Care îți vor colora zilele, 
Ce trăiesc veșnic în timp și-n suflet... 
Ai grij ă ce țeși acum, contează fiecare zâmbet! 
(Notă: Ne cerem scuze de la vecinii pensionați, 
Care țipau la noi că suntem needucați...) 

Andreea Sandu – cl. a VIII-a A 
 

   Acrostihuri - definiții ale basmului și poveștii, 
folosite înainte de argumentarea acestei specii epice: 
 

Basmul 
Balaurii, de m-au cotropit, 

Acum chiar i-am nimicit. 

Suntem cei mai puternici copii, 

Mai veseli și mai zglobii! 
Roxana Nicoară - cl. a V-a B                                        

Povestea 
 Pitici și cenușărese, 

  Oameni minusculi și mari, 

   Veselie în pădure... 

    Este minunat! 

     Soarele a răsărit, 

      Toți s-au veselit, 

       Este nemaipomenit! 
Tudor Anastasiu - cl. a V-a B 
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Balada lui Celentano
 

Este unul în Fierbinți, 
Ce scrâșnește des din dinți. 
Are mâna ocupată 
Cu o sticlă colorată 
Și cu mersul legănat, 
Bate străzile din sat, 
Pe la cei ce-i crede frați 
Pentru o vodcă și cârnați. 
E deștept și lumea-l știe, 
Cunoaște ceva meserie, 
Cu mistria fermecată 
Mai face de-o vișinată. 
Are mintea sclipitoare 
Și privire atrăgătoare. 

,,Bă, ești prost!” nu-i ghicitoare: 
E Celentano cu valoare! 
Aveam să văd un personaj, 
Ce nu-i dădeam crezare. 
Născut din propriu-i anturaj, 
Privindu-l ca atare, 
Ușor, în timp să-i înțeleg 
Dreptatea din cuvinte. 
Nu eu, ci toți ar trebui 
Să-l urmărim și să luăm aminte. 
Nu toți îi dau crezare, 
Sau poate doi sau trei, 
Ce nu vor recunoaște 
Că este peste ei. 
Privește turmentat 
Falsul ce-l înconjoară. 
Cu glasul amputat 
Și vocea de vioară, 
Cu privirea împrăștiată 
Își caută dreptatea, 
Se uită în jur și vede 
Că își merită soarta. 
Neputincios îi vede păcăli ți 
Și știe că le place 
Să fie iar mințiți. 
Dar veseli, triști,  
Deștepți sau proști, 
Încearcă să le spună 
Că doar li se promite 
Ce le trece prin minte. 
                              Coordonator rubrică, 
 

 

 
Nu are adversar 
În satul lui natal, 
Chiar priceput în toate, 
Nu i se dă dreptate. 
Iubește tot ce-l înconjoară, 
Suferă pentru a lui țară. 
Își plânge neamul, rudele, 
Când i se tulbură gândurile. 
Cu sufletul întunecat,  
Mereu, mereu el se ridică, 
Nu-și lasă capul aplecat, 
De nimeni nu-i e frică. 
Vorbește clar și răspicat 
De tot ce-l înconjoară, 
Nu vrea decât să-i fie bine 
În a lui țărișoară. 

Acum, încep să înțeleg 
Chiar dacă-i beat mereu, 
Neîngrijit, nebărbierit, 
Cu același tricou, 
Că este doar un personaj  
Ce ni se adresează, 
Să nu ne lăsăm mințiți, 
De noi totul contează. 
Ne vrea luptători de mici, 
Având în noi speranța 
Că vom schimba ceva. 
Vrea să trăim aici, 
Nu în Italia, Spania sau Franța. 

 

Miruna Elena Dascălu - cl. a VIII-a A 
 

     (Baladă cultă inspirată de personajul 
Celentano,  un cetățean turmentat contemporan, 
interpretat de actorul Adrian Văncică, în serialul 
,,Las Fierbinți” - activitate de recapitulare și de 
fixare a noțiunilor teoretice despre baladă și prin 
aplicarea acestora într-o creație literară 
personală, dar și strategie de provocare a 
interesului elevilor pentru lectura integrală și 
conștientă a operei dramatice, comedia ,,O 
scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale, în vederea 
pregătirii pentru evaluarea națională de la 
sfârșitul clasei a VIII-a) 
 

 prof. Pompilia Bărbosu 
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Odiseea unui copil în căutarea familiei: 
„ Singur pe lume” de Hector Malot 

 
   Hector Malot a fost unul dintre cei mai cunoscuți scriitori 
francezi. El s-a născut pe 20 mai 1830, în localitatea La Bouille, 
și a murit pe 17 iulie 1907. A studiat dreptul la Rouen și la Paris, 
a scris cronică literară și de teatru pentru publicațiile Lloyd 
Français și  L'Opinion Nationale, dar pasiunea sa a fost literatura. 
A scris peste 70 de cărți, cea mai cunoscută fiind „Sans famille” 
(„Singur pe lume”), carte apreciată în întreaga lume și premiată 
de Academia Franceză.  
   „Singur pe lume” este un roman impresionant care descrie viața 
unui băiat orfan, micul Rémi. Acesta trăiește în casa unei femei, 
tușa Barberin. Soțul acesteia, zidarul Jérome, suferă un accident 
grav, fiind astfel nevoit să îl vândă pe copil unui proprietar 
de circ, muzicantul ambulant Vitalis. Acesta cutreiera tărgurile și dădea mici reprezentații alături de 
Capi, Dolce și Zerbino, cățeii artiști, și de Suflețel, o maimuță dresată.  
   În călătoriile sale de-a lungul Franței și Angliei, Rémi speră să-și găsească adevărata familie; el 
învață multe, devine mai puternic, creşte şi se maturizează dând piept cu o viaţă plină de privaţiuni şi 
confruntându-se cu adevărate drame. Are, însă, alături de sine buni prieteni: Mattia și ... cățelul Capi. 
Remarcabilă este legătura strânsă ce se stabilește între Rémi și Capi: acesta din urmă îl ajută pe băiat 
la spectacole, dar îl și susține în momentele dificile și triste, așa cum doar un frate ar face-o. 
  Prin acțiunea sa complexă, „Singur pe lume” are ceva dintr-un roman polițist plin de tensiune și 
suspans, dar și dintr-unul istoric, deoarece descrie evenimente ce se petrec în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. 
  Cartea este antrenantă, este scrisă în așa fel încât te face să te simți ca unul dintre personajele care 
iau parte la acțiune, să rezonezi cu acestea. Ești acolo, vesel sau trist, alergi cu  Rémi, cânți cu el, 
speri alături de el, descoperi ce este important în viață și înveți ce înseamnă adevărul, demnitatea, 
bunătatea, prietenia și iubirea.  
  Finalul este optimist, nu vi-l divulg, dar vă recomand cu toată căldura să citiți acest roman care 
trebuie să facă parte din biblioteca voastră.  
   Și, ca să vă incit la lectură, iată câteva citate din această carte pe care eu le-am apreciat în mod 
deosebit: 
 „Inteligenţa nu este cu adevărat apreciată decât prin comparaţie.” 
„Sunt momente în care inima vede mai bine şi mai departe decât ochii cei mai ageri.” 
„Cu atenţie şi cu ascultare ajungi să faci orice.” 
„Frica paralizează inteligenţa.” 
„Cât de sărac este graiul buzelor faţă de cel al ochilor. Cât de reci şi goale sunt cuvintele în 
comparaţie cu ochii.”  

Ileana Nițu – cl. a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 
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RAREȘ ANTON: 
Școala „Duiliu Zamfirescu” - un loc de NOTA 10! 

 
Reporter: Salut, Rareș! Ai timp să răspunzi la câteva întrebări? 
Rareș Anton: Salut! Da, desigur. 
Reporter: Acesta este ultimul tău an la  Școala „Duiliu 
Zamfirescu”, cum ți s-a părut în tot acest timp? 
Rareș: Vreau să spun că toți cei opt ani petrecuți aici au fost 
minunați, în special  clasele 5-8, când am avut momente frumoase, 
prieteni buni și dascăli minunați, ce ne-au îndrumat cu răbdare. 
Reporter: Consideri că te-au ajutat acești ani? 
Rareș: Chiar foarte mult! Aici am învățat să scriu, să citesc, să 
socotesc, cum să mă descurc în anumite situații grele, și am 
acumulat o multitudine de cunoștințe. De asemenea, este un loc 
unde vii cu plăcere, dornic de a studia. 
Reporter: Cum așa? Unii copii nu sunt interesați mult de școală, ce lucru îi poate schimba, din 
aceasta perspectivă? 
Rareș: În primul rând, școala dispune de niște cadre didactice excepționale. Din primele clase,  
învățătorii, cu zâmbetul pe buze, sunt dispuși să te învețe lucruri noi. După aceea, vei avea parte în 
gimnaziu de profesorii care te vor ajuta să îți găsești un domeniu potrivit. Deși unii dintre ei vor 
părea mai exigenți, sau mai amabili, toți o să îți pună bazele viitorului tău. 
Reporter: Ce ai vrea să se schimbe la această școală? 
Rareș: Mi-aș dori ca laboratoarele să fie mai dotate, ca următoarele generații să beneficieze de mai 
multe aplicații practice. 
Reporter: Cum ți s-a parut colectivul din ultimii 4 ani? 
Rareș: Am avut colegi minunați, mi-am făcut prieteni foarte amuzanți și de treabă din această serie 
și aș vrea să țin legătura cu o mare parte, deoarece am avut momente de neuitat alături de ei. 
Reporter: În acești ani ai avut multe rezultate și participări la concursuri, cui i-ai mulțumi pentru 
acestea? 
Rareș: În primul rând, i-aș mulțumi familiei mele pentru sprijin și încurajare. Apoi, aș vrea să le 
mulțumesc învățătoarelor Ancuța Popa și Luminița Lalu, care m-au introdus în tainele literelor și 
cifrelor. Și, nu în ultimul rând, le-aș mulțumi excepționalelor doamne profesoare Gicuța Dochioiu și 
Daniela Sporea pentru că m-au sprijinit și îndrumat în obținerea unor rezultate deosebite la olimpiade 
și concursuri școlare. În opinia mea, grupul profesor - elev - familie reprezintă cheia spre succes. 
Reporter: Ai avut un model după care te-ai luat? 
Rareș: Am luat exemplul fratelui meu mai mare, care a învățat și el la această școală de nota 10, de 
unde se nasc olimpicii. 
Reporter: Ce le-ai spune copiilor care urmează să vină aici? 
Rareș: Le-aș spune să învețe și, chiar dacă ar întâmpina ceva greutăți, să nu renunțe deoarece 
obstacolele sunt încercări ale vieții, să ducă tradiția Școlii 10 mai departe… 
Reporter: Îți mulțumesc pentru timpul acordat, mult succes în continuare! 
Rareș: Mulțumesc! Îți doresc și ție, de asemenea, noroc în viitor! 

Interviu realizat de Andrei Rusu – cl. a VIII-a C 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 
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Interview avec Simona Halep 

 

Journaliste:- Bonjour, Simona! Je m’appelle 
Andreea. Je suis contente d’avoir l’occasion de 
vous parler! J’ai beaucoup d’émotions. 
Simona Halep: - Salut, Andreea! Moi aussi, 
je suis contente d’être ici.  
J.: - Je suis très surprise de vos victoires dans les 
jeux de tennis. Quel est le début de votre carrière 
et comment vous avez choisi ce sport? 
S: - J’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de 4 
ans, avec l’aide de mon frère et mes parents. À 
l’âge de 6 ans, j’ai commencé à pratiquer le 
tennis régulièrement et à l’âge de 15 ans je me 
suis déplacée à Bucarest  pour continuer ma 
carrière. 
J.: -En quel an vous êtes devenue 
professionniste? 
S: - En 2006. 
J.: -Quelles idoles avez-vouz eu pendant votre 
enfance? 
S:  - Justine Henin et Andrei Pavel. 
J.: -A part le tennis, qu’est-ce que vous aimez 
faire? 
S:  - J’adore passer le temps en famille. 
J.: - Quel est le trophée le plus important de 
votre carrière? 
S: - Bien sûr, c’est le trophée du monde gagné à 
Singapour en 2017! 
J.: - Etes-vous fière de vos réussites? 
S:  -Très fière. 
J.: -Merci beaucoup d’avoir répondu à mes 
questions! Je vous souhaite du succès et j’espère 
vous voir bientôt! Au revoir, Simona! 
S:-Je vous souhaite du succès, Andreea! À 
tantôt!                   

Andreea Dima – cl. a VIII-a C 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 

La violence dans une amitié 
  Nous croyons que dans une amitié il ne doit 
pas y avoir de violence. J`ai fait ce projet pour 
prévenir la violence contre les enfants. La forme 
la plus répandue est la violence verbale. 
   La plupart des gens utilisent cette forme de 
violence puor se render plus importants que les 
autres ou à cause de la jalousie. Cela se produit 
en chacun de nous et peut mener à la dépression.  
   La dépression mène souvent au suicide et 
détruit beaucoup de vies, ainsi, il est bon 
d`empêcher ce phénomène en étant bons avec 
toutes les personnes qui nous entourent. 

Alexandra Pușcașu,  
Monica Goleanu – cl. a VIII-a B 
Îndrumător prof. Roxana Stoian 

 

       Do I regret…? 
  I have been a student at 
“Duiliu Zamfirescu” School 
since the first grade and I can 
say that it was a wonderful 
experience. Especially in the 
last four years, this school 
has provided a very good 
environment for my personal 
growth. 
     The teachers are lovely 
and they have had such a good influence on our 
lives. It is clear that they care about each one of 
us, trying to teach us their subject, but also 
preparing us for the great path ahead. I will 
really miss them after all this time spent 
together! My classmates and I are such a nice 
family and we have gathered a lot of memories. I 
am part of some strong friendships that I hope 
will last all my life. Also, I have discovered 
many interests these years, like my love for 
foreign languages, art and theatre. Maybe I will 
be able to develop a career connectedwith one of 
them in the future, who knows? 
     With all these being said, I will soon leave 
this school, but not empty-handed. I have a huge 
bag of knowledge with me. I am excited to see 
what highschool has to offer! 

Alexia Anghelescu – cl. a VIII-a B 
Îndrumător prof. Iulia Prescornițoiu 
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     Povestea unui campionat 
   Într-o seară, stând la masă cu familia mea, tata 
a primit un telefon de la antrenorul meu de 
karate, care i-a spus că urmează Campionatul 
European de Karate și Cupa Europei pentru 
Kohai în Muntenegru, în orașul Bar, o stațiune 
pe malul Mării Adriatice. 
    Au urmat câteva săptămâni de antrenament 
intens, pentru a mă prezenta la concurs bine 
pregătit, ca să nu-mi dezamăgesc familia și 
antrenorul, care cred în forțele mele, dar și 
pentru a-mi demonstra mie că sunt pregătit. 
    A venit momentul să plec de acasă spre 
Muntenegru împreună cu peste 160 de persoane, 
antrenori și elevi, toțimembrii ai Federației 
Române de Karate. Am tranzitat Bulgaria și 
Serbia, ajungând la destinație după un drum lung 
și obositor de peste 1.100 km. M-a impresionat 
relieful acelei țări, deoarece munții erau lângă 
mare; munții erau foarte înalți, dar lipsiți de 
vegetație, iar marea era nesfârșită, și din cauza 
culorii puternice de un albastru-azuriu, părea că 
are pe luciul ei cerul senin.  
   Eu am participat la Cupa Europei pentru Kohai 
(centuri de la alb la albastru), în prima zi a 
concursului, cu două probe, kata (luptă cu 
adversari imaginari) și kumite (luptă cu adversari 
reali). La kumit am obținut locul I. Deși am mai 
participat din anul 2015 încoace la două 
campionate europene și unul mondial, desi am 
mai urcat pe podium, acum am ocupat cea mai 
înaltă treaptă a acestuia. A fost un moment 
solemn în care mi s-au înmânat diploma, medalia 
și cupa de campion, culminând cu intonarea 
imnului național, care a răsunat în întreaga sală 
și încă mai răsună în mintea mea. După ce am 
coborât de pe podium, sensei Fusaru, antrenorul 
meu, m-a îmbrățișat și m-a felicitat pentru 
rezultat, spunându-mi că întotdeauna după 
muncă, vine și răsplata pe măsură. 
    După ce s-a terminat campionatul, delegația 
României a organizat o petrecere de rămas bun, 
„Sayonara Party“, unde am sărbătorit victoriile 
românilor și unde s-au discutat detalii 
organizatorice pentru Campionatul Mondial de 
Karate, care va avea loc la toamnă în Cehia. 

Andrei Ungureanu – cl. a IV-a C 
Îndrumător prof. Anca Diana Sava 

           Concursurile școlare 
    Trăim într-o lume a competiției. Suntem 
îndemnați să urcăm pe trepte superioare de 
performanță și de competență. Ni se dă de înțeles 
că trebuie să progresam, să explorăm la 
maximum ceea ce posedăm, să nu pierdem 
ocazia de a arăta ceea ce suntem în stare.  
    Nu numai elevii sau studenții sunt puși în 
situația de concurență. În spatele lor sunt 
dascălii, școlile, chiar și sistemele naționale de 
învățământ. În „vârtejul” concurenței suntem 
atrași cam toți. Miza este mare întrucât apar 
beneficii. Nu avem de a face cu un „joc gratuit”, 
pentru că cei antrenați în acest proces obțin niște 
avantaje: premianții sunt gratificați, olimpicii 
primesc un „un bilet în alb" pentru intrarea în 
ciclurile superioare de învățământ, profesorii 
care i-au pregătit beneficiază de gradații.  
   Concursurile și/sau olimpiadele școlare 
comportă, ca orice situație de învățare, și efecte 
negative, o știm cu toții... Totuși, concursul este 
un exercițiu de punere în valoare a posibilităților 
unui candidat în perspectiva unei învățari de 
performanță.  
     Așadar, e bine să dăm credit acestor ocazii de 
formare suplimentare? 
   Cu siguranță că da, cu o condiție: să se aibă în 
vedere faptul că sunt proiectate pentru elevi, 
pentru creșterea lor spirituală, prin crearea unui 
sentiment de împlinire, rectificare și bucurie a 
reușitei. Și nicidecum depășind programa 
școlară, puterea de înțelegere pentru nivelul de 
vârstă sau ducând la suprasocilitarea intelectuală 
a participanților, astfel încât să ajungă să nu mai 
poată face față celorlalte ore...  

Monica Hagiu -  clasa a VI-a D 
Îndrumător prof. Daniela Sporea 
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Carol al II-lea, 
  un rege controversat 

  Carol al II-lea a fost primul fiu al regelui 
Ferdinand și reginei Maria; acesta s-a născut 
pe 15 octombrie 1893 la Sinaia. Nașterea lui a 
însemnat pentru popor o mare bucurie, fiind 
primul prinț născut în țară, precum și un semn al 
stabilității și continuității monarhiei. 
   Principele Carol a fost primul viitor rege 
român născut în România şi botezat în ritul 
ortodox. A învăţat româneşte de mic şi a studiat 
istoria şi geografia ţării. Pasiunile lui se 
împărţeau între cărţi şi uniforma militară. A şi 
urmat, de altfel, cursurile Academiei Militare de 
la Potsdam.  
   În timpul Primului Război Mondial, este ofiţer 
în armata română, în Regimentul 2 Vânători 
„Regina Elisabeta" și Cercetași. În 1918 își 
părăsește unitatea militară şi se căsătorește cu 
Zizi Lambrino. Acest act a însemnat 
încălcarea Statutului Casei Regale, care prevedea 
căsătoria membrilor casei regale a României 
numai cu persoane din alte case regale.  
Regele Ferdinand a ezitat totuși să aplice o 
pedeapsă fermă. A dispus însă ținerea lui Carol 
timp de 75 de zile în stare de arest la mănăstirea 
Horaița din județul Neamț. În 1920, după 
anularea căsătoriei, principele Carol a fost trimis 
de regele Ferdinand într-o călătorie în jurul 
lumii, în cursul căreia a vizitat Imperiul Otoman, 
Egiptul, India, Singapore, China, Japonia şi 
Statele Unite ale Americii, precum și Marea 
Britanie, Franța și Elveția. Călătoria a fost un 
exemplu de politică externă și diplomație, 
punând Statul român reîntregit și suveran pe 
harta lumii. Timp de șapte luni, principele Carol 
a parcurs mii de kilometri, uneori cu trenul, de 
cele mai multe ori cu vaporul. El a înmânat 
scrisori din partea regelui Ferdinand tuturor 
șefilor de state vizitate, a prezentat țara lui 
societăților străine cărora le era musafir și 
mediului de afaceri din fiecare colț de lume. 
Multe dintre capitalele vizitate erau pentru prima 
oară gazde ale trimișilor României și multe 
dintre acele țări au stabilit, ca urmare a vizitei, 
relații diplomatice cu țara noastră. 
   Principele moştenitor Carol s-a căsătorit la 
Atena, la 10 martie 1921, cu principesa Elena a 

Greciei şi a Danemarcei.  La 25 octombrie 1921 
se naşte fiul lor, Mihai, la Castelul Foişor din 
Sinaia. Cei trei locuiesc apoi la Bucureşti, într-o 
în Palatul Kiseleff, și fiind, pentru o perioadă, 
foarte populari.  
   În timpul unei vizite în Europa, la 28 
decembrie 1925, sub influența Elenei Lupescu, 
principele Carol renunţă la toate drepturile la 
tronul României, rămâne în Franţa şi ia numele 
de Carol Caraiman. În 1927, la moartea regelui 
Ferdinand, Mihai I devine rege. Suveranul copil 
va fi reprezentat de o Regenţă formată din 
principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea şi 
Gheorghe Buzdugan, preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie. În 1928 se pronunță divorțul dintre 
Carol și Elena. 
   Regenţa nu a dat rezultate strălucite, iar pe 
fondul crizei economice mondiale începute în 
1929, viaţa politică românească era agitată şi 
confuză. Din exil, Carol dădea semne de interes 
faţă de tronul de care pretinsese, cândva, că nu 
are nevoie. Carol coboară din avion la 6 iunie 
1930, iar la 8 iunie este proclamat rege al 
României. 
   Carol al II-lea a fost o personalitate cu lumini 
și umbre. Inteligent şi erudit, cu un excelent dar 
oratoric și cu charismă, el s-a lăsat copleşit de 
slăbiciuni şi excese care au adus mult rău 
propriei persoane, familiei regale şi, mai ales, 
ţării. Fotografiile din epocă ni-l arată ca pe un 
suveran prezentabil, autoritar, cu un gust 
pronunţat pentru decoraţii şi ceremonii. În 
timpul domniei lui s-a dezvoltat şi un „cult al 
personalităţii“: regele Carol al II-lea se vedea ca 
un deschizător de drumuri, făuritor al unei „noi 
Românii“, al „României veşnice“, se considera 
Rege al tineretului (mai ales prin 
instituţia Strajei ţării , al cărei comandant era şi 
din care făceau parte toţi băieţii între 7 şi 18 ani 
şi toate fetele între 7 şi 21 de ani), al ţăranilor şi 
un „Rege al culturii“. În dorinţa lui de a fi 
popular, regele a înfiinţat chiar o Cupă de fotbal 
numită „Regele Carol al II-lea“.  
   România s-a bucurat, în deceniul al patrulea al 
secolului trecut, de o frumoasă reputaţie, în 
termeni de politică externă şi de viaţă culturală şi 
ştiinţifică. Dintre toate titlurile pe care 
propaganda oficială i le-a inventat lui Carol al II-
lea, probabil că acela de „Rege al culturii“ are 
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cea mai mare acoperire în realitate. Având un 
gust rafinat, regele a ştiut să sprijine valorile 
reale ale culturii române, prin intermediul 
Fundaţiei pentru Literatură şi Artă „Regele Carol 
al II-lea” , care acorda premii, burse şi publica 
opere importante ale scriitorilor români. Anii 
domniei regelui Carol al II-lea au afirmat cele 
mai mari nume româneşti din 
cultura, ştiinţa și diplomația 
secolului  XX: Emil Cioran, 
George Enescu, Eugen Ionescu, 
Mircea Eliade, Constantin 
Brâncuşi, George Emil Palade, 
Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga. 
Şi situaţia economică a ţării s-a 
îmbunătăţit în timpul domniei 
sale, putându-se vorbi de o 
adevărată „explozie economică“.  
Regele Carol al II-lea a avut o 
contribuție importantă la crearea 
de noi instituții ale statului, în 
acord cu dezvoltările politice și 
economice din Europa, precum și 
la îmbogățirea patrimoniului 
construit. De numele regelui Carol al II-lea sunt 
legate Arcul de Triumf, statuia ecvestră a 
Regelui Carol I din Piața Palatului, Muzeul 
Satului, lacurile de la Herăstrău și Băneasa, Gara 
regală Băneasa, Gara regală Sinaia, 
Universitatea Națională de Apărare, primării, 
universități, colegii și licee, catedrale, biserici și 
mânăstiri, multe dintre acestea din urmă în orașe 
și comune basarabene. În 1937, România a luat 
parte la Expoziţia Universală de la Paris, unde 
succesul de imagine a fost unul răsunător. 
   Vizita oficială a regelui Carol al II-lea la 
Londra, în noiembrie 1938, a fost un real succes, 
acesta întâlnindu-se cu familiile regale europene 
și fiind distins de către regele George al VI-lea 
cu Ordinul Jartierei, cea mai înaltă distincție 
britanică. În vizita din Marea Britanie, regele a 
fost însoţit de fiul lui, Mihai, principe moştenitor 
cu titlul de „Mare Voievod de Alba Iulia“. 
   Sistemul de alianţe construit de România în 
Balcani şi în Europa Centrală nu a putut face faţă 
celor două mari puteri totalitare şi agresoare — 
Uniunea Sovietică şi Germania nazistă — care 
semnaseră Pactul Ribbentrop-Molotov. În 1939, 
Hitler invadase Cehoslovacia. La 1 septembrie 

1939 izbucneşte cel de-al Doilea Război 
Mondial, prin invadarea Poloniei de către 
Germania. La 23 martie 1939, România este 
forțată să semneze un tratat economic care 
asigura Germaniei accesul la petrolul românesc, 
esenţial în efortul de război. 
   Anul 1940 aducea capitularea Franţei, aliatul 

tradiţional al României, care 
rămânea astfel izolată între puteri 
ostile. În urma unui ultimatum, 
Uniunea Sovietică anexează 
Basarabia şi Bucovina de Nord, 
în iunie 1940. La 30 august 1940, 
Dictatul de la Viena îi impune 
României să cedeze Ungariei 
aproape jumătate din 
Transilvania (44 000 km2). În 
septembrie, Bulgaria ocupă 
Cadrilaterul. România pierdea, 
astfel, o treime din teritoriu. 
   În faţa tensiunilor tot mai mari 
din viaţa românească, urmare a 
situaţiei explozive din Europa şi a 
propriilor erori, Regele Carol al 

II-lea este forțat să plece în exil, la 6 septembrie 
1940, renunțând la tron în favoarea fiului său, 
Mihai.  
   Carol a făcut anumite încercări de a-și recupera 
tronul, dar nu a avut niciun sprijin politic intern 
sau extern. După mai multe peregrinări prin 
America, se mută în Brazilia, unde s-a căsătorit 
cu Elena Lupescu, pe 3 iulie 1947.      
   Regele Mihai și regina Ana nu l-au întâlnit 
niciodată după căsătoria lor din 1948. Niciunul 
dintre copiii regelui Mihai nu și-a întâlnit 
vreodată bunicul patern. 
  Regele Carol al II-lea a murit la Lisabona, în 
1953, şi a fost înmormântat la Estoril, în capela 
regilor portughezi. După o jumătate de secol, în 
2003, rămăşiţele pământeşti ale regelui Carol al 
II-lea au revenit în ţară şi au fost depuse într-o 
capelă din curtea Mănăstirii Curtea de Argeş. 
După inaugurarea Noii Catedrale Arhiepiscopale 
și Regale de la Curtea de Argeș, Carol al II-lea 
și-a găsit aici locul de veci, fiind reînhumat în 
necropola regală, pe 9 martie 2019, alături de 
strămoșii săi. 

Andrei Țibrea – cl. a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 
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Instaurarea regimului comunist în 
România (1944 - 1947) 

 România a devenit o ţară comunistă la sfârşitul 
anilor '40, aproape imediat după cel de-Al 
Doilea Război Mondial.  
   Regimul comunist a reprezentat poate cea mai 
neagră fil ă din istoria recentă a României.  
Începuturile acestei dictaturi a forţei şi a 
partidului unic au răvăşit întreaga ţară, cu 
deportări, prigoană şi experimente 
concentraţionale şi „educaţionale” de un sadism 
aproape unic. Comunizarea şi sovietizarea 
României s-a desfăşurat în câteva etape, printr-
un proces coordonat de Uniunea Sovietică şi cu 
consimţământul Occidentului, fără vreun merit 
din partea Partidului Comunist Român. 
I. România transformată în monedă de 
schimb  
   Statul Român, condus de mareşalul Antonescu 
şi oamenii săi, se implicase ca aliat al Germaniei, 
în războiul contra Uniunii Sovietice. Un război 
pe care nemţii în 1944 îl pierdeau. Românii 
trimişi pe front, iniţial victorioşi, au ajuns carne 
de tun. Mai mult decât atât trupele sovietice în 
plină contraofensivă ocupau teritoriile româneşti. 
În aceste condiţii mareşalul Antonescu se gândea 
deja la un armistiţiu cu URSS.  
   Toate aceste încercări de a scoate România din 
război întreagă, în condiţii onorabile şi mai ales 
fără o inerentă sovietizare, au eşuat.  
   Winston Churchill, primul ministru al Marii 
Britanii, negociase deja din 1944 soarta ţărilor 
balcanice, inclusiv a României. România era 
condamnată. Moneda de schimb a fost Grecia. 
Ruşii primeau România, iar englezii, Grecia, în 
sfera lor de influenţă. Mai mult decât atât, 
americanii au fost rapid convinşi să recunoască 
aceast târg. „Este vorba de decizia lui Churchill 
de a oferi zona de influenţă lui Stalin în Bulgaria 
şi România în schimbul unei zone de influenţă în 
Grecia, pentru asigurarea drumului Imperiului 
Britanic în Mediterana. Astfel, în timp ce 
România făcea eforturi disperate la Cairo şi la 
Stockholm să obţină un armistiţiu care să 
salveze independenţa şi suveranitatea ţării, 
tocmai în acel timp, aprilie-iunie 1944, 
Churchill îl manevra pe Roosevelt şi obţinea 

vânzarea României”, scria avocatul Nicolae 
Baciu în „Agonia României”.  
II. Lovitura de stat care a netezit terenul 
comuniştilor 
   În acest context, în condiţiile unei capitulări 
necondiţionate şi a unei presiune fantastice din 
partea Armatei Roşii, disperarea a pus stăpânire 
pe factorii de decizie din România.  
   Refuzul lui Antonescu de a accepta ceea ce 
după părerea sa, erau termeni nesatisfăcători din 
patea Aliaţilor, asociat cu reţinerea sa în calitate 
de ofiţer de a abandona aliatul german, care era 
în defensivă, l-au determinat pe Rege, de comun 
acord cu liderii opoziţiei, să pună la cale 
răsturnarea acestuia. Tânărul rege Mihai I a fost 
cel care a luat iniţiativa arestării lui Antonescu în 
după amiaza zilei de 23 august 1944, scoţând 
astfel România din alianţa cu Germania Nazistă 
şi partenerii săi militari. 
III. Actul de la 23 august 1944 a însemnat 
dezastrul pentru România  
    Principalii actori ai loviturii de stat vor fi 
înlăturaţi la scurt timp. În acest moment, la 23 
august 1944, comunismului i-au fost deschise 
porţile în România.  
   În zona sovietică a Germaniei şi a Poloniei, 
unde pustiirile războiului înlăturaseră toate 
structurile politice, lui Stalin i-a fost simplu să-şi 
aducă la putere partidele politice comunist 
clientelare, dar în România impunerea unui nou 
regim necesita înlăturarea structurilor care mai 
supravieţuiau. Lovitura regelui Mihai a 
preîntâmpinat orice mişcare sovietică de a pune 
mâna pe putere şi atunci când, opt zile mai 
târziu, trupele sovietice au intrat în Bucureşti, au 
găsit un Guvern român fără vreo reprezentare 
semnificativă comunistă, dispusă să negocieze şi 
să ţină alegeri.  
IV. PCR şi drumul către comunism  
   Prin acţiunea de la 23 august 1944, Partidul 
Comunist Român, un paria al vieţii politice a 
fost acceptat. De altfel aceasta formaţiune 
politicău in perioada interbelică dar şi până în 
1944 nu reprezenta mai nimic. Istoricii arată că 
nu ar fi avut niciodată şansa de a se impune. Era 
privit cu suspicine de electorat.  
În 1921 a luat naştere PCR şi a fost întreţinut cu 
fonduri de sovietici, ca agenţi inflitraţi.  
Comuniştii români şi-au dat seama că singura lor 
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posibilitate de a cuceri puterea era cu ajutorul 
bolşevicilor ruşi, ajutor în schimbul căruia ei 
erau gata să se subordoneze complet acestora, în 
dauna celor mai importante interese naţionale.  
Totodată erau priviţi de majoritatea populaţiei ca 
nişte venetici, ce susţineau o politică anti-
naţionalistă, majoritatea fiind de diverse 
naţionalităţi, iar cei mai puţini români get-beget. 
Românii reprezentau în anii '30 doar o minoritate 
de 23% din membrii partidului. Cu sprijinul 
sovieticilor, aceştia însă au reuşit să se impună şi 
să facă jocul URSS.   
  Având în vedere că după 23 august 1944, a fost 
instituit un Guvern provizoriu condus de 
generalul Sănătescu şi format în majoritate de 
militari de carieră, sovieticii au pus la treabă 
PCR, pentru modelarea şi aservirea României în 
termenii comunismului.  
  Rolul partidului era acela de a preîntâmpina ca 
regimul instalat după lovitura de stat să 
stabilească ordine în alţi termeni, adică 
neutralizarea armatei, sistemului judiciar şi 
poliţiei, şi restructurarea lor după model sovietic.  
   În al doilea rând, crearea sprijinului de masă de 
care PCR era complet lipsit. Comuniştii s-au pus 
pe treabă. Sprijiniţi de agenţii sovietici, dar şi de 
Armata Roşie, aceştia s-au inflitrat în toate 
instituţiile şi domeniile. Au început prin teroare 
să se impună şi mai ales să înlăture din armată 
toate persoanele care s-ar fi opus lor.  
   URSS primea mână liberă în România, iar în 
primăvara lui 1945 a fost impus de către 
sovietici guvernul dr. Petru Groza, servil ruşilor 
şi constituit din simpatizanţi ai comunismului.  
V.Cea mai mare fraudă electorală din 
România 
   Au urmat celebrele alegeri din 19 noiembrie 
1946. Blocul Partidelor Democratice a făcut 
campanie electorală în stilu propriu, prin teroare 
şi fals. Au fost şi acţiuni populiste prin care 
ţăranii au fost împroprietăriţi. Liderii partidelor 
din opoziţie era atacaţi virulent şi împroşcaţi cu 
noroi, iar presa era doar cea aservită. Era o luptă 
inegală. Au fost arestări, condamnări ilegale şi 
chiar asasinate. Regele Mihai a protestat şi 
adresat numerose memorii Marilor Puteri, însă 
fără vreun rezultat. Petru Groza şi comuniştii au 
făcut ce-au vrut. I-au ameninţat pe ţărani să nu 
meargă la vot sau să voteze cu comuniştii. 

Rezultatele alegerilor au fost cele bănuite şi 
aşteptate de sovietici.  
   Blocul Partidelor Democratice au câştigat 
zdrobitor cu 84%, în timp ce PNŢ a obţinut doar 
800.000 de voturi iar PNL, 300.000 de voturi. În 
acest context, comnuniştii au pus mâna pe 
putere. A fost cea mai mare fraudă electorală din 
istoria României, marcată de arestări înaintea sau 
în ziua alegerilor. Oameni închişi în ziua votului, 
fără să ştie de ce, sau lideri arestaţi în acelaşi 
moment. Numărătoarea au făcut-o, bineînţeles, 
oamenii controlaţi de sovietici, falsificând 
numărul voturilor. Această grosolană falsificare 
a stârnit revoltă în Occident.  
   Concluzia generală a fost că rezultatele au fost 
complet contrafăcute. De fapt, PNŢ câştigase 
alegerile zdrobitor în faţa comuniştilor. Cu toate 
acestea, nimic nu s-a schimbat, iar Parlamentul 
unicameral era dominat de elemente supuse 
comuniştilor, cu doar 33 de reprezentanţi ai 
opoziţiei.  Comuniştii au scăpat de ei, cu ajutorul 
sovieticilor, destul de repede şi fără prea multe 
explicaţii. Liberalii şi ţărăniştii au fost declaraţi 
fascişti şi criminali de război şi a început 
adevărata epurare. La 20 martie 1947 au fost 
arestaţi 315 membri ai partidelor de opoziţie, iar 
în noaptea de 4 mai au fost arestaţi alţi 600. Nu 
exista nicio bază legală pentru aceste arestări. 
   La 14 iulie 1947, liderii ţărănişti au primit 
oportunitatea de a fugi în străinătate. Au 
acceptat-o în acele condiţii. Pe aerodromul de la 
Tămădău au fost prinşi în baza unei înscenări de 
autorităţile comuniste şi acuzaţi de „încercarea 
de fugă într-o ţară străină”. Au sfârşit toţi, 
inclusiv Iuliu Maniu, în temniţele comuniste.  
   Mai rămânea o singură povară pentru 
comunişti, şi anume regele Mihai. Pe 30 
decembrie 1947, regele Mihai şi regina mamă se 
întâlneau cu Petru Groza şi Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Aceştia din urmă i-au cerut 
imperativ monarhului să abdice şi să lase ţara în 
mâinile Partidului Comunist Român. Constrâns 
de împrejurări, la o vârstă încă fragedă, 
suveranul a abdicat şi urma să părăsească ţara, 
pe 4 ianurie 1948. În aceeași zi la orele 19.00, 
România, devenea oficial Republică Populară. 
Sau, mai precis, o ţară comunistă. 

Bogdan Stănciulescu - clasa a IV-a B 
Îndrumător prof. Daniela Gavrilă 
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Constantin Brâncuși 
     

 Constantin Brâncuși (19 febr. 1876– 16 martie 
1957) a fost un sculptor român cu contribuții 
covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii 
plastice în sculptura contemporană, un 
deschizător de drumuri unanim recunoscut.  
    În toată lumea au apărut peste 50 de cărți, 
monografii și mii de studii și articole despre 
Brâncuși, stabilind definitiv locul acestuia în 
galeria artiștilor geniali ca „unul dintre cei mai 
mari creatori ai tuturor timpurilor”.  
   Dintre operele sale cele mai importante se pot 
enumera: Coloana infinitului, Sărutul, Muza 
adormită, Domnișoara Pogany, Cumințenia 
pământului, Masa tăcerii, Poarta sărutului, 
Fragment de tors, Pasărea măiastră. 
   „Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre 

conștiința formei pure” - Henry Moore 
Proiect realizat de Alexia Anghelescu, cl. a VIII-a B 

Îndrumător prof. Nicoleta Cojocaru 

Vitaminele 
   Vitaminele sunt substanţe chimice complexe 
care îndeplinesc un rol esenţial în funcţionarea 
normala a organismului omenesc. Ele se găsesc 
în majoritatea alimentelor de provenienţă 
naturală şi sunt absolut necesare pentru 
creşterea, menţinerea vitalităţii şi bunăstarea 
generală a organismului nostru. 
   Vitaminele sunt indispensabile pentru sănătate.  
Asigură creşterea, înmulţirea şi buna funcţionare 
a celulelor. Ele sunt notate cu A, B, C, D, E, F. 
 Absenţa vitaminelor din alimentaţie produce 
boli grave numite avitaminoze. 
Vitamina A 
• asigură buna funcţionare a întregului organism. 

Este necesară pentru producerea rodopsinei - 
pigmentul responsabil de vederea crepusculară 
şi nocturnă - şi sprijină sănătatea pielii, a 
unghiilor şi a dinţilor. 

•  are efect antioxidant, ţine nivelul 
colesterolului sub control, şi ne ajută să stocăm 
grasimi. Protejează în acelaşi timp mucoasa 
bucală și digestivă, dar are grijă și de sistemul 
respirator. Contribuie la dezvoltarea oaselor, 
sprijină sistemul imunitar și ne ajută să ne 
vindecam mai rapid în cazul unor infecţii sau 
inflamaţii. 

• se regaseste în mod natural în alimente de 
origine animală, cum sunt ouale, ficatul, 
peştele gras (anşoa, macrou, hering etc.), lapte 
și produse lactate nedegresate, cum sunt 
smântâna sau untul. 

• se regăseşte mai ales în legume și fructe verzi - 
spanac, salată verde, galbene - lamâie, grepfrut 
- sau portocalii - mango, portocale sau 
morcovi. 

Deficitul de vitamina A (de creştere) duce la 
uscarea pielii – „piele de găină”, reducerea 
cantităţii de lacrimi, opacifierea corneei, ceea ce 
duce la orbire, oprirea creşterii, probleme 
digestive, infecţii respiratorii. 
Vitamina D. Este una dintre numeroasele 
substanţe nutritive de care organismul are nevoie 
pentru a rămâne sănătos. Alături de calciu, 
vitamina D ajută la formarea oaselor şi la 
menţinerea sănătăţii lor. Vitamina D ajută 
organismul să absoarbă calciul, care formează şi 
menţine oasele puternice. Poate avea un rol 
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important şi în menţinerea funcţiei musculare şi 
în întărirea sistemului imunitar.  
   Organismul îşi ia necesarul de vitamina D în 
urma expunerii la soare, dar şi prin consumul de 
anumite alimente şi suplimente alimentare. 
   De obicei, alimentaţia variată si echilibrată 
reprezintă cel mai bun mod de a asimila 
vitamine. Nu însă şi în cazul vitaminei D. Doar o 
serie de alimente conţin vitamina D: cod, somon, 
ton, sardine, ficat, carne de vită, lapte şi iaurt, 
portocale, anumite tipuri de ciuperci, margarina, 
gălbenuşul de ou. 
   Deficitul sau carenţa de vitamina D poate 
apărea ca urmare a expunerii inadecvate la 
lumina soarelui, tulburărilor de absorbţie 
intestinală, aportului alimentar redus, 
consumului anumitor medicamente care 
accelerează absorbţia 
vitaminei D.  
  În cazul sugarilor, deficitul 
de vitamina D poate apărea 
din cauza cantitaţii reduse de 
vitamina D din laptele 
matern. La copii, deficitul de 
vitamina D poate conduce la 
rahitism, care se manifestă 
prin arcuirea picioarelor. 
Vitamina B1. Supranumită 
şi „vitamina bunei dispoziţii” 
sau „vitamina performanţei intelectuale”, 
vitamina B1 (tiamina) este indispensabilă 
sănătaţii fizice si psihice, avand efecte benefice 
asupra sistemului nervos, dar şi la nivelul 
muşchilor şi chiar al inimii 
  Tiamina se găseşte în special în cereale 
integrale, în orez nedecorticat, în drojdia de bere, 
în alune, în lapte gras, iaurt, în cartof (dar nu 
prăjit), tarâţe, organe, carne slabă şi în 
majoritatea legumelor. Prepararea termică 
distruge vitamina B1, de aceea pentru a o 
asimilia se recomandă să mâncaţi cereale 
integrale, alune, legume crude etc. Deficitul de 
vitamina B1 (antiberiberică) duce la slăbire, 
lipsa forţei musculare, tulburări psihice.  Produce 
boala Beri-beri care poate duce la moartea 
individului. Această boală este  caracterizată prin 
simptome ca pierdere în greutate, slăbiciune 
fizică şi durere, bătăi neregulate ale inimii, 

deteriorări ale creierului, insuficienţă cardiacă. 
Dacă nu este tratată poate duce la moarte. 
   Beri-beri afost semnalată  în urmă cu mult 
timp, dar doar la persoanele înstărite, nu şi la 
cele mai sărace, iar medicii, care ştiau că este 
cauzată de o deficienţă nutriţională, nu ştiau ce 
substanţă lipsea, neputându-şi explica originea 
bolii. Descoperirile ulterioare au arătat însă că 
boala Beri-beri este generată de o carenţă de 
vitamina B1 (tiamina), care se găseşte îndeosebi 
în coaja unor cereale. Explicația: bogaţii spălau 
orezul atât de bine, încât îndepărtau o mare parte 
din tiamina, în timp ce săracii nu procedau la fel 
şi consumau suficientă vitamina B1... 
Vitamina C. Cunoscută şi sub denumirea de 
acid ascorbic, este unul dintre cei mai siguri şi 
mai eficienţi nutrienţi. Printre beneficiile sale se 

numără protejarea 
organismului împotriva 
deficienţelor imunitare, a 
bolilor cardiovasculare, a 
bolilor de ochi şi chiar 
împotriva îmbătrânirii pielii. 
Unele alimente, în special 
fructele și legumele verzi, 
sunt bogate în vitamina C, iar 
consumul lor îţi poate asigura 
o doză sănătoasă din aceasta 
vitamina.  

  Portocalele, ardeiul roșu, ardeiul iute, varza de 
Bruxelles, broccoli, căpşunele, grepfruitul, kiwi 
și ardeiul verde sunt alimentele care conţin cele 
mai mari doze de vitamina C. Mazărea, roşiile, 
pepenii, ananasul, fructele de pădure au doze 
mari de vitamina C, aşa că o dieta bazată pe cât 
mai multe fructe și legume din aceste categorii 
asigură un aport optim de vitamine şi de 
minerale, printre care şi vitamina C. 
  Deficitul de vitamina C duce la o stare de 
oboseală şi de slăbiciune constantă, dureri 
musculare şi ale articulaţiilor, învineţirea rapidă 
a pielii la lovituri, piele uscată, păr care se rupe 
uşor, inflamarea şi decolorarea gingiilor, 
sângerări nazale sau pierderi în greutate. Cea mai 
gravă afecţiune cauzată de lipsa vitaminei C din 
organism este scorbutul, o boală tot mai rar 
întâlnită în zilele noastre. 

Ştefan Caliţa – cl. a VII-a A                                                                       
Îndrumător prof. Adriana Călin 
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     Scrisoare la sfârşit de drum 
    Se apropie clipa când vom  ţine o ultimă 
lecţie împreună. Este lecţia de „bun rămas”, care 
mi se pare specială şi foarte grea, mai grea decât 
toate lecţiile predate elevilor în cei cinci 
ani. Glasul cristalin al clopoţelului ne va cheama 
pentru ultima oară în acest an şcolar. În ziua  în 
care elevii de pe cuprinsul României îşi iau 
rămas bun de la dascăli, de la manuale, de la 
colegi, de la şcoală, pentru a păşi cu veselie 
pragul vacanţei mari,  şi elevii clasei a IV-a se 
pregătesc de vacanţă. Nu însă înainte de a face o 
scurtă retrospectivă a „faptelor" petrecute în cei 
cinci ani, Aceasta, cu atât mai mult cu cât avem 
cu ce ne mândri.    
   Primii ani de şcoală sunt cei care îi marchează 
pe copii. Se ataşează de învăţătoarea lor, o imită, 
formează o familie în care aceasta reprezinta o a 
doua mamă, prietenă, confidentă. Trecerea de la 
un ciclu şcolar la altul creează nelinişte şi 
praguri pe care elevii trebuie să le depăşească. 
Această  trecere se face treptat și nu foarte greu, 
pentru  că  sunt materii care sunt predate de către 
profesori din învăţămantul gimnazial încă din 
clasa I cum ar fi: religia, sportul,  limba engleză.  
  Sper să puteţi face faţă ritmului de parcurgere a 
materiei, să vă integraţi optim, să vă adaptaţi 
cerinţelor noului ciclu. Voi realiza o echipă cu 
profesorii pentru cunoaşterea individualităţii 
tuturor. Îmi vine inima la loc când mă gândesc 
că măcar prin pauze ne vom vedea şi că mă voi 
interesa des despre starea voastră. 
    Aşa cum spunea și Titu Maiorescu: „Într-un 
petec de grădină aruncă sămânţa plantei şi te 
interesezi de florile ce ies.”, nu aş putea să 
rămân  rece la înflorirea sufletească a voastră, 
dragii mei şcolari.  Pentru că fiecare lucru se 
întâmplă cu un scop, chiar dacă, de multe ori, nu 
îl vedem. Fiecare întâmplare/persoană are o 
semnificaţie în vieţile noastre, chiar dacă pe 
moment nu conştientizăm. Eu vreau să cred  ca 
am avut o semnificație si o implicație benefică 
asupra voastră. Am încercat să vă  îndrum paşii  
permanent şi cu multă căldură părintească prin 
lecţii noi, din care aţi adunat  cunoştinţe, dar şi 
deprinderi ca să vă descurcaţi  în orice situaţie 
v-ar pune viaţa şi să fiţi întotdeauna la locul 
vostru! Celor care au mers mai departe cu 

încrederea și au optat pentru o colaborare, mă 
înclin! Am căutat să vă învăţ tot ce am ştiut mai 
bun, să vin în completarea unor lecții deosebite – 
speciale. Notele pe care le-aţi primit, dar şi 
rezultatele frumoase obţinute la numeroasele 
concursuri la care aţi participat au arătat că am 
avut colaborări frumoase, constructive, 
apreciate.  
    Știu că aţi muncit din greu, fiecare după 
puterea sa, şi aţi avut atitudinea potrivită şi nicio 
notă nu va putea anula aceste lucruri. În final, 
atitudinea voastră și ceea ce sunteti voi, ca 
oameni, sunt mult mai importante decât orice 
notă la un test. Abia de acum vine  timpul să vă  
clarificaţi  sentimentele și gândurile legate de 
învăţătură. Acum, la clinchet de final de an, 
doresc să mulțumesc tuturor celor care și-au rupt 
o fărâmă din timpul lor și m-au privit. Sper să le 
fi fost de folos chiar și cu o idee. 
    Iată că a sosit şi timpul să ne 
despărţim... După cinci ani cu peripeţii în slujba 
cunoaşterii, spuneţi „ADIO" claselor primare 
şi vă îndreptaţi spre alte experienţe şcolare. La 
toamnă, când  veţi începe clasa a V-a şi veţi 
parcurge discipline noi de studiu, veţi întâlni 
profesori noi; nimic nu trebuie sa vă sperie, 
deoarece ceea ce aţi învăţat în aceşti cinci ani 
constituie o baza temeinică, pe care se va putea 
înălţa învăţătura viitoare. Păşiţi încrezători spre 
clasele mai mari, creşteţi sănătoşi la trup şi la 
minte, învăţaţi cu seriozitate, spre bucuria 
părinţilor şi a mea, învăţătoarea vostră. Preţuiţi 
efortul, grija și dragostea pe care părinţii voştri 
le-au investit în voi! 
   Doar până la această haltă a vieții voastre am 
avut bilet ca să vă însoțesc. Acum trebuie să 
cobor și din toamnă să urc în trenul vieții altora 
care, firesc, la început îmi vor părea străini... 
  Să fi ţi la fel de ambiţioşi, să ajungeţi ceea cevă 
doriţi, să nu uitaţi să respectaţi,  ca să fi ţi 
respectaţi. Să fi ţi mândria părinţilor şi a şcolii şi, 
de-o fi cu putinţă, găsiţi-mi un loc în inimile 
voastre şi păstraţi-mă acolo peste ani!  
   Să vă dea Dumnezeu sănătate, putere de 
muncă şi înţelepciune şi să urmaţi calea cea 
bună. Eu nu o să vă  uit niciodată, vă iubesc mult 
de tot! 

Învăţătoarea voastră, 
Daniela Gavrilă 
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Prin cântec - de la sentimente la 
comportamente patriotice 

  Va reuşi oare acest titlu să stârnească 
curiozitatea cititorilor acestei reviste? Va 
provoca nostalgii, temeri, indignare sau bucuria 
retrăirii, formării unor sentimente şi convingeri!? 
   Indiferent de reacții, se ştie că elevii au în şcoli 
nenumărate ocazii pentru înţelegerea raţională şi 
logică a noţiunii de patriotism, un mod real de a 
iubi patria şi a percepe datoriile ce le revin faţă 
de ţară. Nu există obiect care să nu creeze 
posibilitatea să se desfăşoare o activitate practică 
în care să se obiectivizeze conştiinţa şi 
sentimentele patriotice. Şcoala dispune de 
capacitatea de a fi înţelese caracterul concret-
istoric, conţinutul şi semnificaţiile 
patriotismului, îmbogăţindu-le cunoştinţele 
elevilor cu dezvoltarea istorică a României, cu 
schimbările orânduirilor sociale. 
   În fiecare an, la toate clasele, elevii îşi însuşesc 
şi repertoriul patriotic. Anul acesta şcolar, în 
cinstea Centenarului Unirii, au fost lucrate 
piesele  „Ardealul”, „Drum bun!” şi 
„Imnul Eroilor”.  
   Alături de metodele specific învăţării unui 
cântec, am considerat că este necesar să afle 
câteva informaţii despre contextual în care aceste 
piese au fost compuse şi câteva referinţe despre 
compozitori şi textieri.  
    Astfel au aflat despre piesa „Ardealul” 
(cunoscutăşi sub numele de „Un cântec istoric”, 
„Treceți batalioane” etc), că a fost scrisă 
(probabil) în timpul Primul Război Mondial ca 
un cântec de luptă. 
    Unul dintre primele ansambluri atestate de a fi 
interpretat cântecul, în versiunea sa originală (cu 
trei strofe), imediat după Primul Război 
Mondial, este Corul Bărbătesc din Finteușul 
Mare, Maramureș, fondat la 1 Decembrie 1918, 
de preotul Valer Dragoș și învățătorii Gavril 
Bogdan, Nistor Dragoș. Acest cor interpretează 
cântecul original și astăzi, neîntrerupt încă din 
1918. 

   Mențiuni care datează acest cântec în acea 
perioadă, pot fi găsite în diferite lucrări istorice – 
una dintre ele atestând faptul că, în februarie 
1919, voluntarii din „Legiunea Română de 
Voluntari Transilvăneni - Bucovina”, deja 

cunoșteau o versiune a cântecului: „A rdealul, 
Ardealul, Ardealul ne cheamă / Visam de când 
eram copii / Să trecem Carpații / Ne trebuie 
Ardealul, / De-o fi să ne-ngroape de vii!”. 
   Celor trei strofe originale li s-au adăugat apoi 
alte șase (una la început, alte cinci la final), în 
timpul regimului comunist, de către Cenaclul 
Flacăra, după cum recunoaștea chiar poetul 
Adrian Păunescu: „(Acesta este) un cântec pe 
care trebuie să-l aflați, un cântec care trebuie să 
rămână și în memoria generațiilor următoare 
așa cum a rămas în memoria corurilor de țărani 
din Transilvania, din Finteușul Mare, spre 
exemplu, unde l-am descoperit; [...] (din acest 
cântec excepțional) trei strofe sunt ale istoriei și 
restul le-am scris noi, în vremea noastră, cu 
gândurile noastre, cu starea noastră de spirit, cu 
dorința noastră de pace, dar și cu sentimentul ca 
decurgem dintr-o galerie puternică de înaintași 
demni. 
   O variantă pentru compozitorul actualei 
melodii a cântecului este Iosif Romulus Botto, 
organizatorul a peste 30 de coruri și fanfare din 
Banat și Transilvania din perioada interbelică”, 
conform imnografiei sale: „Treceți batalioane 
române, Carpații, cor bărbătesc, Arad, 1942". 
Există mai multe cânturi străine cu melodii 
similare – unul dintre ele fiind cântecul polonez 
„Szarapiechota” („Infanteria gri”), apărut în 
1927 (prima versiune documentată), posibil 
compusă de Leon Łuskino, cu versuri de 
Boleslaw Lubicz-Zahorski. 
Iată versiunea originală: 
 
Treceți, batalioane române, Carpații, 
La arme cu Frunze și flori, 
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații 
Cu inima la trecători. 
 
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, 
Nădejdea e numai la noi, 
Sărută-ți, copile, părinții și frații 
Și-apoi să mergem la război. 
 
‘Nainte! ‘Nainte cu sabia-n mână, 
Hotarul nedrept să-l zdrobim! 
Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, 
De-o fi să ne-ngropăm de vii! 
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    Sentimentele patriotice şi, în general, trăirile 
afective, nu pot fi transmise sau învaţate 
asemănător cunoştinţelor. Ele presupun adeziune 
şi vibraţie interioară care se declanşează şi se 
menţine nu învirtutea unei „comenzi" exterioare, 
ci a unei situaţii în care copilul este angrenat (fie 
învăţarea propriu-zisă a cântecului sau integrarea 
acestuia în cadrul unor activităţi culturale, 
artistice). Numai organizând asemenea situaţii 
vom reuşi să stabilizăm sentimentul patriotic. 
    Am încercat să-i fac să înţeleagă pe elevi că 
patriotismul trebuie să facă parte din cultura 
fiecărui om. El trebuie însă înţeles şi exprimat 
corect, pentru a nu aluneca nici în 
fundamentalism şi obsesie, nici în desuetudine. 

 

Prof. Mitri ţa Dumitrache 
 

              Voluntarul creştin 
  Cine poate fi voluntar? Toţi! Plecând de la 
vânzătorul de la magazinul din colţ, vecinul de la 
etajul doi, sau cel ce locuieşte peste stradă, 
medicul care are grijă de cei bolnavi în spital, 
tânărul rebel cu plete şi cu blugii rupţi, fiecare 
persoană cu care interacţionam, dar mai ales 
persoana pe care, în fiecare dimineaţă, o vedem 
în oglindă atunci când ne trezim şi mergem să ne 
spălăm pe faţă. 
   Învăţătura creştină ne spune că voluntariatul 
este văzut ca o stare duhovnicească sănătoasă. 
Omul este creat din iubire, după „chipul lui 
Dumnezeu”, în vederea ajungerii la asemănarea 
cu El. Iubirea dumnezeiască este iubirea 
treimică, cea care caracterizează Viaţa Sfintei 
Treimi, iar omul poartă în sine, fiinţial, chipul 
iubirii veşnice şi are vocaţia asemănării cu 
Dumnezeu. El este destinat să slujescă semenilor 
să se deschidă prin iubire către alţii, luminat şi 
întărit de iubirea lui Dumnezeu. 
  Semenii, purtători ai chipului lui Dumnezeu, 
sunt cei împreună cu care putem reface 
comuniunea cu Dumnezeu, comuniunea de 
iubire şi unitatea firii omeneşti. Putem ajunge de 
la chip la asemănare doar prin comuniune.   
   Dacă separarea dintre oameni şi Dumnezeu s-a 
realizat datorită egoismului lui Adam, 
restaurarea a venit în lume prin Hristos. Prin 
Jertfa Sa pe Cruce El a vindecat firea omenească 
de egoism şi de moarte. Prin Hristos, iubirea 

omului arătată semenilor sporeşte şi devine 
rădăcina solidarităţii iar voluntariatul devine 
slujire spirituală. Cei care slujesc lui Dumnezeu 
sunt ajutaţi de El în slujirea semenilor, fiind 
întăriţi de slujirea Lui de Iisus Hristos, Care S-a 
dăruit pe Sine lumii pentru mântuirea noastră. 
    Din perspectiva creştină, în  comuniunea 
omului cu Dumnezeu se găseşte izvorul 
voluntariatului. Slujirea lui Dumnezeu reprezintă 
rădăcina slujirii spirituale şi sociale a semenilor. 
Forma de manifestare a dragostei faţă de 
aproapele este definită de Alexander 
Schmemann ca o „imposibilitate posibilă” (A. 
Schememann, „Postul Mare”, Edit. Doris, p. 28). 
Această expresie rezumă faptul că acel care îşi 
asumă creştinismul autentic (nu doar declarativ), 
Îl poate vedea pe Hristos în celălalt, oricine ar fi 
el, indiferent de rasă, nationalitate, sex, etnie, 
religie. Creştinul vede în cel de lângă el un 
colaborator pe drumul mântuirii, deoarece Raiul, 
Împărăţia lui Dumnezeu nu poate fi dobândită 
decât împreună cu ceilalţi, în comuniune cu 
ceilalţi oameni. Inima voluntarului este plină de 
dragostea lui Hristos, iar persoanele ajutate 
reprezintă parteneri în pocesul de mântuire. 
     Voluntarul creştin va fi însufleţit mereu de 
dragostea faţă de semeni. De aceea putem 
enumerea câteva calităţi, de care trebuie să dea 
dovadă . Întotdeauna voluntarul va însufleţi 
faptele sale de voinţă , optimism şi va fi o 
lumină pentru călălalt. De asemenea, va fi umil  
(nu se va lăuda) şi va nădăjdui că ceea ce face 
este  folositor. Împlinirea binelul se va face cu 
trud ă, cu atenţie şi cu răbdare, având grijă să 
nu transforme totul într-o datorie socială, ci 
întodeauna la lumină să iasă dragoste.  

 
VOINŢĂ 

OPTIMISM  
LUMIN Ă 

UMILIN ŢĂ 
NĂDEJDE 
TRUDĂ 

ATENŢIE  
RĂBDARE 

 
Prof. Costina Calița 
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Bilanţ (contabil) al implicării  
în comunitate 

 

Ini ţiativă, implicare, darul lui Dumnezeu…   
VOLUNTARIAT 

  Plecând de la ideea că în viaţă se poate sluji 
fără iubire, dar niciodată nu se poate iubi fără 
slujire, există oameni care poartă în adâncul 
fiin ţei lor scânteia umanităţii. Doar atunci cănd 
îţi jertfeşti cu dragoste şi în mod necondiţionat o 
parte din ceea ce ai primit (timp, pricepere, 
răbdare) bucuria este deplină. 
    Contabilitatea certifică faptul că atunci când 
se consumă o resursă, se obţine un rezultat, însă 
acesta poate fi câştig sau pierdere. Fiecare dintre 
noi, dincolo de teorie, ştie, în lăuntrul său, că 
rezultatul depinde de implicare. Şi există oameni 

implicaţi! Şcoala, fiind un mediu în care se 
lucrează cu cel mai preţios, mai complicat şi mai 
sensibil material: COPILUL, este, în acelaşi 
timp, şi un mediu în care se cultivă umanitatea.  
   Complementar şcolii, există şi organizaţii 
preocupate de educaţia formală şi nonformală a 

copiilor fără posibilităţi materiale care susţin, în 
mod gratuit, aprofundarea cunoştinţelor 
achiziţionate în şcoală sau pariciparea la 
activităţi extraşcolare de recreere (artă, desen, 
ateliere de hand-made, dans, excursii).  
   O astfel de organizaţie care rezonează cu 
şcoala noastră este Asociaţia Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor din Foc şani  unde, atât 
cadrele didactice, cât şi copiii au gasit un mediu 
familiar de interacţiune, socializare, învăţare şi 
recreere. Astfel, în cadrul acestui parteneriat, 
atât profesori de învăţământ primar 
(Agherghinei Liliana-Alina, Sava Anca), 
profesori de învăţământ gimnazial (Ostafi Olga, 
Mocanu Veronica), cât şi economişti (Oprea 
Alina), medici şi alţi voluntari şi-au pus în 

lucrare timpul, priceperea şi rabdarea, 
neaşteptând nimic în schimb, decât bucuria de a 
dărui. Fiecare voluntar aloca, în medie, 1,30-2 h 
săptămânal, din timpul său cu dorinţa de a ajuta 
şi, pe lângă faptul că sunt oameni recunoscuţi 
pentru calităţile şi rezultatele profesionale, sunt 
oameni prin a căror dragoste lucrează 
Dumnezeu… şi cine nu ar vrea să fie îndrumat 
de un astfel de om? 
    În România, activitatea de voluntariat este 
reglementată de Legea 78/2014, astfel încât 
organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile care 
implică voluntari să-şi poate coordona activitatea 
într-un cadru legal. 
          VOLUNTAR, însă, este fiecare om care se 
aşează cu dragoste la dispoziţia celuilalt. 

 

Contabil șef Alina Oprea 
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Viorelele – între ştiin ţă şi folclor 
   Alături de ghiocei şi de toporaşi (violete), ca 
vestitori ai primăverii, încă de la începutul lunii 
martie, îşi fac apariţia viorelele, plante gingaşe, 
cu flori albastre. 
Vioreua, cu denumirea ştiinţifică Scilla bifolia, 
este o specie de plante monocotiledonate cu 
bulbi, răspândită în Europa, nordul Africii şi 
Asia Mică. Este relativ frecventă în flora 
spontană a României, unde se întâlneşte 
preponderent în zona de câmpie şi de deal. 
   Denumirea speciei provine din latinul scilla, 
derivat din skilla, numele grecesc al unui soi de 
ceapă, având în vedere forma, asemanatoare 
cepei, a bulbului plantei. Determinantul, bifolia, 
precizează prezenţa a doar două frunze, dar e 
posibil să se 
întâlnească plante cu 
trei frunze; 
   Se caracterizează 
printr-o talie relativ 
redusă (10-30) şi 
frunzele, întotdeauna 
în număr de două se 
ridică imediat de 
deasupra solului, 
atingând o lungime de 
până la 25 cm. 
Inflorescenţa, care este 
un racem, iar florile 
sunt formate din 6 petale şi din 6 stamine, de 
culoare albastră-violacee. Fructul este o capsulă. 
Înfloreşte primăvara devreme, la începutul lunii 
martie. Au un miros deosebit de plăcut, însă, 
dacă sunt rupte şi puse în apă, în cameră, se 
usucă după trei zile. 
    Compoziţie şi utiliz ări . 
  Florile conţin uleiuri volatile. În întreaga 
plantă, în special în bulbi s-au identificat 
substanţe deosebit de iritante şi toxice. 
   Vioreaua este o plantă meliferă, tinctorială, 
decorativă şi medicinală. Florile se mai folosesc 
şi la vopsitul fibrelor naturale în albastru. 
   Ca plantă medicinală, se adresează mai mult 
industriei farmaceutice. Prezintă proprietăţi 
emetice, purgative, expectorante şi diuretice, 
precum şi în bronşita cronică, în afecţiunile 
renale cronice şi în bolile cardiace. 

   Administrarea a 1-2 grame de viorea sub forma 
unor extracte, poate avea o acţiune favorabilă în 
bronşita cronica şi în bolile cardiace. 
  Legenda Viorelei 
  Se spune că prinţesa Viorica era cea mai tânară 
dintre fiicele împaratului şi împăratesei regatului 
florilor. Datorită frumuseţii nemaivazute a 
prinţesei, aceasta a fost ursită de cea de-a 
douăsprezecea ursitoare ca în primăvara vârstei 
de 12 ani să fie răpită de Zâna Florilor. 
   Cu toate încercările părinţilor ei de a o păzi, 
Viorica este răpită la vârsta de 12 ani, primăvara, 
şi este prefăcută într-o floare albastră, albastrul 
fiind simbolul melancoliei. Aceasta floare este 
așezată între celelalte flori din grădina Zânei 
Florilor şi este numită Viorica, nume care este 
cunoscut popular şi ca Viorea. 

   De atunci, Viorica este 
o floare care înfloreşte 
primăvara şi care se 
distinge de celelalte prin 
culoarea albastră, sugestie 
clară a melancoliei, dar şi 
a încrederii în viitor. De 
asemenea, perenitatea 
florii este o sugestie a 
vieţii scurte a printesei 
Viorica. Aşa cum prinţesa 
a trăit doar 12 ani, se pare 
că o viorea rezistă de 
obicei doar 12 săptămâni 

până când se ofileşte. 
Simbolul Viorelei 
   Este simbolul modestiei, timidităţii, meditaţiei, 
voioşiei. E floarea amiciţiei şi e un dar excelent 
pentru colegele de scoală, de birou şi de muncă. 
   Dăruirea unei viorele cadou simbolizează 
sinceritate şi încredere. Femeia care iubeşte 
Viorelele este sinceră în sentimente şi deosebit 
de directă în manifestarea acestora. De 
asemenea, băiatul care face cadou unei fete o 
Viorea nutreşte pentru aceasta sentimente 
puternice şi doreşte o relaţie frumoasă şi sinceră. 
   Numele de Viorela sugerează o persoană cu o 
mare încredere în sine şi în forţele proprii şi 
deosebit de directă în relaţiile cu cei din jur. O 
persoană cu numele de Viorela va fi extrovertită 
şi deosebit de diplomată. 

Prof. Adriana Călin 
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Învierea lui Hristos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Astӑzi, lumea, de-nviere 
Trece repede-n revistӑ… 
Ăsta-i timpul! Azi e miere, 
Mâine-o paginӑ mai tristӑ! 
 

Şi din mâine-n mâine, viaţa 
Transformatu-s-a în ploaie 
Începând cu dimineaţa, 
Ziua toatӑ te-nconvoaie. 
 

Şi de griji, de nepӑsare, 
De singurӑtate, cazi 
Din tot ce mai e sub soare 
Greu sӑ-i dai minţii un „azi”. 
 

Ca formulӑ, mai aproape 
Şi de suflet şi de chip 
O bӑtaie din pleoape 
Te mai îndulceşte-un pic 
 

Dar cu mintea-n Înviere, 
Nu istorie trecutӑ 
Ca şi gândul cu putere 
Sӑ-ţi dea viaţa neştiutӑ. 
 

Clevetealӑ şi mâncare, 
Somn greoi şi repetiţii 
Dau o notӑ-n adunare 
Recompusӑ-n superstiţii. 
 

Fiecare zi ca alta 
Pe cӑrӑri bӑtӑtorite, 
Gӑlӑgie şi… degeaba, 
Casele-s tot dezvelite. 
 

Plouӑ-n ele şi ascunde 
Bucuria ce-ar fi fost, 
Când lumina nu pӑtrunde 
Pentru ce-am vorbit de post? 
 
 

 
 

Nu, mai bine, ţineam gura 
Doar în taina adâncirii 
Ca şi toţi sӑ fie una 
Parcurgând gustul gândirii? 
 

Da` de unde? Interese 
De acum şi pânӑ mor 
Învierea? O poveste 
Cu Hristos ca autor. 
 

El e El. Noi? Ritualuri! 
Dumnezeu o sӑ ne-atingӑ: 
Greu loviţi de-atâtea valuri, 
Candela o sӑ se stingӑ. 
 

Asta e credinţa noastrӑ? 
Asta e ce am ajuns? 
Vin martirii sӑ priveascӑ 
Şi se saturӑ de plâns. 
 

Doisprezece, cu toiagul 
Au nӑscut lumea-n Hristos 
Dându-şi viaţa pentru pragul 
Care-i veşnic luminos. 
 

La a doua Sa venire 
- Cӑ aceasta-i pregӑtitӑ - 
Vom visa la o iubire 
Cât mai nemaipomenitӑ. 
 

Da! Şi-ar fi îndreptӑţitӑ 
Dacӑ am iubit ceva, 
Nu oricum, ci primenitӑ 
Haina sufletului, da! 
 

Pentru ce-au murit martirii 
Unui secol de durere, 
Care-au dat totul trӑirii, 
Masӑ, pat, casӑ, mistere...? 
 
 

Prof. Florin Balasoglu 

 
 

Au ales cu cupe pline 
Sӑ-L aştepte pe Hristos, 
Lanţuri grele şi în mine 
Au cântat tropar frumos. 
 

Hristos a înviat! Sӑ ştiţi 
E ziuӑ azi afarӑ, 
Luminӑ, dacӑ vreţi, voi fi ţi 
Luminӑ pânӑ-n searӑ. 
 

El vine iarӑ pe pӑmânt 
Şi faţa lumii trece, 
Flӑcӑri cu viaţӑ în adânc, 
Oricât ar fi de rece. 
 

Cât sunt icoane care plâng, 
Nu-i vremea chiar pierdutӑ, 
Cu lacrimi actuale-nving 
O lume preştiutӑ. 
 

E România ţara ta, 
Tu, Sfântӑ Preacuratӑ, 
Când unitate vor afla 
Popoarele deodatӑ. 
    

     Cu neîngrӑditӑ dragoste şi 
încredere în viitorul creştin, dar 
cӑutӑtor de adevӑr revelat, 
iubitor de toţi oamenii, oricât de 
diferiţi ar fi, Dumnezeu, 
Pӑrintele Vieţii, iubeşte toate 
popoarele şi le va aduna la masa 
rotundӑ a istoriei. El preştie, nu 
predestineazӑ! De aceea, suntem 
îndreptӑţiţi sӑ credem cӑ nu 
existӑ viitor fӑrӑ Hristos.Acelaşi, 
doar abordarea va fi alta! 
Dumnezeu nu plânge niciodatӑ 
pentru El, ci pentru tot ce-a 
rӑmas din noi! 
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               Lectura, încotro?  

Toți spunem că trăim vremuri în care noutățile 
tehnologice ne ajută în viață. Ne-am ușurat 
munca fizică, avem  o mulțime de aparate și 
tehnologii care să facă treaba în locul nostru și 
cu toate acestea nu avem timpul de altădată.  Nu 
avem timp să ne creștem copiii, nu avem timp să 
vorbim prea mult cu ei, nu avem timp să vorbim 
cu familia sau cu colegii de serviciu, nu avem 
timp să  ne vizităm părinții… NU avem timp! 
   Suntem liberi și dornici să facem cât mai multe 
și poate nu atât de bine. Nu vedem efectele. Așa 
e astăzi! Pur și simplu asta-i hora. 
     Personalitatea fiecărui individ este dezvoltată 
prin educaţie, iar odată cu aceasta şi latura 
spirituală, dar şi cea psihologică. Ființa umană 
este în mare parte rezultatul voinței proprii.  
Pregătirea pentru educație se realizează printr-un  
întreg proces educațional. Începând cu primii ani 
de viață, se pun bazele prin formarea în familie a 
unor deprinderi, urmând ca școala să se alăture. 
Educația nu se limitează aici. Formele ei sunt 
numeroase, factorii, de asemenea, iar procesul 
durează o viață întreagă. 
    Astăzi mă voi opri și voi vorbi despre lectură, 
un subiect de actualitate. Lectura reprezintă o 
formă de petrecere a timpului liber care nu 
numai că detensionează și relaxează, ci și educă 
și dezvoltă mental. Lectura înseamnă învățare, 
cunoaștere, bogăție spirituală, relaxare. Simplu și 
frumos. Ca părinte arunc o carte în brațele 
copilului și sunt convins că fac un lucru bun. 
Nimic greșit, dacă aș trăi în urmă cu ceva ani.  
     Dacă în trecut o carte era greu de găsit, astăzi 
avem acces la o mare varietate, dacă, odată, 
drumul unui scriitor era anevoios și reușita lui 
era clar meritată, astăzi poate scrie și publica 
oricine. Așa stând lucrurile, apar problemele. 
Astăzi, din păcate, și lumea cărților suferă o 
mare „îmbolnăvire”. Avem scriitori care 
modifică texte clasice cunoscute, avem traduceri 
cu adăugiri nepotrivite, chipurile pentru a fi pe 
placul generației de astăzi.  Am fost tentată să 
aduc titluri și citate din cărțile de astăzi pentru a  
trage un semnal de alarmă, însă  unele cuvinte nu 
sunt deloc potrivite pentru a le reaminti sau a le 
expune elevilor și cadrelor didactice.  Avem cărți 
copertate frumos, cu imagini la modă, dar nu 

cele care  aduc o lumină bună, cărți cu atacuri 
grave asupra profesorilor și părinților, cărți în 
care normalul nu mai este prezentat ca fiind 
normal, iar anormalul ia locul firescului. 
    Nu cu mult timp în urmă, am auzit un cadru 
didactic care spunea că nu se mai dorește și nu 
mai are farmec literatura clasică.  Eu cred că  
marii noștri scriitori s-au inspirat din realitatea 
de atunci. Asta înseamnă istorie, înseamnă 
tradiție, religie, valoare. Dacă vom da uitării 
trecutul, negăm și înlocuim cultura, religia etc. 
este foarte posibil să uităm cine suntem și ce rost 
avem pe lumea aceasta.   
    Dragi elevi, cu siguranță veți ține în mână și 
cărți nepotrivite, așa cum și în lumea aceasta veți 
întâlni și oameni fără prea multă valoare. Citiți 
selectiv, îmbrățișați doar ce este  bun, păstrați un 
echilibru în toate și nu uitați niciodată de o 
regulă de aur: respectul față de valoare, oameni, 
educație. 

    Prof. Luminița Irimia 

Povestea descoperirii celor mai 
celebre elemente chimice 

      Tot ceea ce ne înconjoară este format din 
materie: stelele, Pământul, chiar și omul! 
Materia este formată din substanțe, iar 
substanțele sunt alcătuite din atomi. Atomii de 
același tip formează un element chimic. Dacă 
elementele chimice ar putea vorbi, ar spune 
povestea fascinantă a descoperirii lor. 
Identificarea elementelor chimice care compun 
Universul a început acum multă vreme și 
continuă și în zilele noastre pentru că, mai sunt 
încă multe lucruri de descoperit... 
   Tabelul periodic reprezintă tot ceea ce se află 
în Univers. Universul s-a născut acum 13,7 
miliarde de ani în urmă, odată cu Big Bang-ul. În 
urma unei expozii fulgerătoare au apărut 
cuarcurile (particulele elementare), electronii, 
neutrinii și antiparticulele lor și apoi fotonii. 
Câteva minute mai târziu au aparut nucleele  
atomice. Au trebuit să treacă trei sute de mii de 
ani ca să apară atomii. Primele elemente chimice 
care au luat ființă au fost: hidrogenul, heliul și 
litiul. Din eforturile alchimiștilor de a găsi 
elixirul tinereții și piatra filosofală care să 
transforme orice metal în aur, au fost descoperite 
multe alte elemente chimice. 
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   Hidrogenul reprezintă 60,40% din Univers, 
fiind principalul component al stelelor. Hidrogen  
înseamnă „producător de apă” nume ce provine 
de la hydro care înseamnă apă (gr.) și gennao 
care înseamnă a produce (gr.) denumire dată de 
A.L. Lavoisier (1783).   A  fost descoperit de  H. 
Cavendish (1766) prin tratarea unor metale cu 
acizi. Acesta se obține din apă, cel mai răspândit 
compus anorganic al hidrogenului de pe Pământ, 
dar poate fi  obținut ușor și din gaz metan. Este 
folosit ca și combustibil pentru rachete, deoarece 
hidrogenul lichid împreună cu oxigenul lichid 
propulsează rachetele în spațiu. Poate fi 
combustibilul viitorului, deoarece prin ardere 
formează apă și nu gaze toxice. Fiind cel mai 
ușor gaz, folosește la umplerea baloanelor 
meteorologice.  
    Heliul este al doilea element ca răspândire în 
Univers (36,56%). Cuvântul heliu vine de la 
helios care înseamnă Soare (gr.), denumire dată 
elementului de către W. Ramsay (1895). Acesta 
este singurul element chimic descoperit în 
spațiu, de astronomul Pierre I.C. Janssen (1868) 
în urma unei eclipse totale de Soare. Fiind al 
doilea element chimic ușor, heliul este folosit 
pentru lansarea în atmosferă a baloanelor, 
rachetelor sau a navelor spațiale. În stare lichidă 
este foarte rece fiind folosit la răcirea  unor 
magneți, a unor metale sau a echipamentelor 
electronice științifice și în criogenie. Heliul se 
utilizează și la determinarea vârstei rocilor și a 
mineralelor ce conțin uraniu și thoriu.        
  Oxigenul este al treilea element ca răspândire 
în Univers (0,96%). Cuvântul oxigen înseamnă 
„producător de acizi” și provine din oxus, care 
înseamnă acid  (gr.) și gennae, care semnifică a 
produce (gr.), denumire dată de A.L. Lavoisier, 
care considera în mod eronat, că toți acizii conțin 
oxigen. Acesta a fost izolat din oxidul roșu de 
mercur de chimistul Joseph Priestley (1774). 
Este elementul chimic care întreține viața pe 
Pământ.  
  Neonul reprezintă 0,67% din Univers. Numele 
lui vine de la „neo” care înseamnă noul (gr.) și a 
fost izolat din aerul lichid de chimiștii W. 
Ramsay și M. W. Travers (1898). Acesta este 
folosit pentru iluminatul ornamental deoarece, 
capătă o culoare roșie-strălucitoare dacă este 
străbătut de curent electric. 

   Carbonul reprezintă 0,27% din Univers. 
Acesta a fost descoperit încă din antichitate, dar 
a fost  izolat de chimistul H. Davy (1814). De 
unde vine acest element? De la stele! Tot 
carbonul din univers a luat naștere în stele. După 
ce o stea își transformă toți atomii de hidrogen în 
heliu, aceasta transformă atomii de heliu în 
carbon sau alți atomi (de exemplu oxigen). 
    În fotografia de mai sus observam molecule 
formate din doi sau mai mulți atomi. Ele sunt 
atât de mici încât pot fi văzute doar cu 
microscoape puternice. Moleculele în formă de 
minge sunt formate din 60 de atomi de carbon, 
de aceea sunt numite C 60.  

   Carbonul este un element chimic foarte 
important pentru viața de pe Pământ. Carbonul 
este prezent pretutindeni în lumea în care trăim, 
începând cu dioxidul de carbon pe care-l 
expirăm și până la plantele pe care le mâncăm. O 
cincime din corpul nostru este format din carbon. 
   C60 este ușor de creat în laborator. Această 
moleculă de carbon ia naștere doar în zonele din 
cosmos care sunt foarte bogate în carbon, și unde 
radiațiile de la o stea din vecinătate sunt suficient 
de puternice pentru a grupa atomii de carbon.  
    Aceste cinci elemente chimice sunt cele mai 
răspândite din Univers, dar hidrogenul și heliul 
au ponderea cea mai mare. Ele au fost martore la 
formarea sistemului nostru solar.  
   Națiunile Unite au proclamat 2019 Anul 
Internațional al Tabelului Periodic. La 150 de ani 
de la descoperirea lui, numărul elementelor 
chimice este în creștere. Astăzi savanții se 
întreabă: cât de departe poate merge aceasta? 

  Prof.  Ana Cismaș  
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Stil de viață sănătos, 
activitate fizică și alimentație 

 Copiii cu vârste între  2 și 11 ani sunt  
vulnerabili la problemele de alimentație 
deoarece sunt dependenți de adulți, de stilul lor 
de viață și au necesități specifice vârstei. 
    Un copil are nevoie de mai multă energie 
pentru creștere și dezvoltare, alături de toate 
substanțele nutritive din alimente (în special 
proteine, grăsimi, vitamine și minerale). 
Principalele probleme legate de alimentație sunt 
cele de obezitate (prin exces de greutate), 
respectiv cele de subnutriție prin deficit vitaminic 
(vitamina D și C) sau de minerale (anemia și lipsa 
de calciu). Alimentația de calitate este esențială 
pentru reducerea îmbolnăvirilor din perioada 
copilăriei, pomovarea unei sănătăți optime și 
prevenirea bolilor  cronice la viitorul adult. 
Obiceiurile se formează în copilărie și vor dura 
toată viața. 
    O dietă  sănătoasă și activitatea fizică reduce 
riscul obezității în viața adultă, asigurând o 
dezvoltare armonioasă la copil. Lipsa activității 
fizice are un rol important în dezvoltarea 
obezității. Activit ățile sedentare ca vizionarea 
emisiunilor TV sau jocurilor pe calculator sunt 
populare în rândul copiilor, acestea putând fi 
considerate factori de risc pentru boală. Unele 
reclame TV/internet  au efect  negative asupra 
obiceiurilor alimentare ale copiilor, fiind asociate 
cu un consum crescut de băuturi îndulcite cu 
zahăr și alte produse alimentare nesănătoase.  
Deprinderea unor obiceiuri sănătoase privind 
alimentația și activitatea fizică la vârste cât mai 
mici va avea efecte benefice și la vârsta adultă, 
prevenind în mod cert obezitatea. 
Consecințele  excesului de greutate și ale 
obezității din copilărie: 
1.Consecințe privind sănătatea fizică: 

- disconfort fizic, dificultăți în a alerga și a face 
activități fizice, probleme ortopedice, dificultate 
la respirație, astm bronșic  

- scăderea duratei de viață, diabet zaharat, 
sindrom metabolic, probleme ortopedice, risc 
crescut pentru cancer 
2.Consecințe privind sănătatea emoțională: 
- respect de sine scăzut, performanțe școlare 
reduse ca urmare a discriminării (bullying).  

  Măsuri de prevenire a obezității : 
1.Măsuri privind regimul alimentar: 
-aportul de calorii (ajustarea mărimii porției); 
-limitarea consumului de grăsimi, a alimentelor 
cu concentrație mare de zahăr; 
-promovarea consumului de fructe, legume și 
alimente integrale; 
2. Măsuri privind activitatea fizică: 
-activitatea fizică moderată: 60 min./săpt.; 
-promovarea transportului activ; 
-limitarea activităților sedentare; 
-implicarea în activități sportive și joc activ.  

   Recomandări și strategii alimentare: 
-cereale: pâine, orez, paste făinoase, ca sursă 
principală de energie (calorii); 
-alimentele integrale prezintă avantaje 
nutriționale – de preferat celor înalt rafinate; 
-carne, lapte, ouă – surse de proteine; 
-lapte, iaurt și brânzeturi; 
-carne, ficat, pește, legume cu frunză verde și 
păstăioasă (mazăre,fasole,linte):surse alimentare 
adecvate de fier (fetele au deseori un aport 
scăzut de fier); 
-legume și fructe ca surse de vitamine și 
minerale, inclusiv  vitamin  C, care contribuie 
printre altele, la o bună absorbție a fierului.  
-băuturile fără  zahăr, alegând ca principale 
lichide apa și laptele; sucurile naturale de fructe 
fără adaos de zahăr și conservanți; 
-dulciurile și gustările trebuie limitate atunci 
când au un conținut mare de calorii  și mic de 
substanțe nutritive și atunci când interferează cu 
ritmul fiziologic de alimentație; zahărul 
cauzează carii; 
- limitarea consumului de sare.  
  Recomandări ale OMS pentru prevenirea 
obezității la copii: 
 O activitate fizică este plăcută și benefică dacă: 
-durează minim 60 min/zi; 
-este diversă și distractivă;  
-are intensitate moderată; 
-se efectuează cu familia, 
prietenii; 
-se desfășoară în aer liber 
sau în sală;  
-se desfășoară sub formă de joc, jocuri sportive, 
diverse sporturi: 
-devine un obicei pentru toată viața. 

Prof. Mioara Brumaru 
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