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 Ap�op��nd��n� �� paş� ��p�z� 
d� să�băto���� d� �a�nă ş� b����ând��
n� d� zăpadă, �n����ă� să at�ag�� 
at�nţ�a ş� as�p�a ���o� �a�� �ş� p�t��� 
o pa�t� d�n t��p st�d��nd ş� ���ând. 
Ch�a� da�ă �a�na ş��a �nt�at �n d��p�ş��a �nt�at �n d��p��a �nt�at �n d��p��n d��p� d��p�
t��� ş� ad��� atâta b������, no� n� 
�ont�n�ă� a�t�v�tat�a ���atoa�� �� 
�a�� ��sponsab���tat�.

 P��n a��st n��ă� v��� să 
�n���ajă� no��� ta��nt� d�s�op���t� 
�n �ând�� ���v��o� ş� să �� s�sţ�n�� 
p� toţ� �n ���a �� fa�. ��n do��nţa 
d� a p�o�ova tot �� �st� va�oa��, �n 
pag�n��� ��v�st�� vo� apă��a ����ă�� 
�âşt�gătoa�� �a d�f���t� �on���s���, 
da� ş� ����ă�� �a�� n��a� ������t �n��ş� ����ă�� �a�� n��a� ������t �n�� ����ă�� �a�� n��a� ������t �n��
�a. 

 S�nt�� �ând�� d� fap�
t�� �ă �n ��b���a IN�ERVIU ���va 
noast�ă, �o��na An�şoa�a Sand�, 
n� d�stă�n��� d�n �xp����nţ��� t�ă�t� 
�n st�ă�nătat�, �a ��p��z�ntând Ro� st�ă�nătat�, �a ��p��z�ntând Ro�
�ân�a p� pod����� �on���s���� 
�nt��naţ�ona� E��t� Mod�� �ook.

 �o��nd��vă ���t��ă �ât �a� 
p�ă��tă, sp�� să găs�ţ� �n pag�n��� 
a��st�� ��v�st� tot �a� ���t� v��to�
a�� ta��nt� �a�� ş��a� dat s���nţa să 
a��ăt��as�ă o ��h�pă d� va�oa��.

 

Redactor-şef: 

prof. Alina Elena Galan
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Testament

I�b�to, �� ���ând a� să p��� 
Că�� n� pot să t�ă��s� v�g�tând,
A� �n s�fl�t �n p�t�� d� ���
C� o st�a �� o s��t ap�nând.

V��a� să şt�� �ă a� fost d�st�� v��
�oa� p��n t�n��a� t�ă�t p� pă�ânt
��sta��nt, �� a��� o să��� s����,
C� va fi dă�t��t p��n ��vânt.

�ot �� a� ţ���ţ� �as �a să a�,
Un �ot�v să t�ă��şt� �a� d�pa�t�
��n ���ţ� �as, �a sfâ�ş�t t� să da�
��t��o�, �a� a��s �a n�poat�.

Ma� �ntâ�, �� �ţ� �as o do��nţă
���a v�d�a �ă �n j�� s�nt d� toat�,
Să �� v�z� ş�, d��o fi �� p�t�nţă
Să �� g�şt�, doa� atât �ât s� poat�.

Iţ� �a� �as, d�nt���n p�t�� d� ���
O ����nă, ���n �n�� �oboa�ă,
Că�ă�ză să�ţ� fi� �ând p��� 
Ş��nd��pta�, p�nt�� v���� d� o�a�ă.

�ot d�n ��� �� �ţ� �as ���a� p����t
Int��o s�a�ă d� toa�nă bogată,
�âng�a� ��� �� să fi� f�����t
Să �� ���t, să�� ��b�s� totodată

�� �a �o�ă �ţ� �as ���p�z���a,
P���tat�a d�n apa ����as�ă,
�� �a zo�� �� �ţ� �as st�ă������a
C� �� fa�� p� o� să ��b�as�ă

�� �a noapt� �ţ� �as p�of�nz���a,
Un�� v�s t����nat doa� �n van,
�� �a fo� �� �ţ� �as pâ�pâ���a,
C� �n s��� s� tot ��ş�ă�n tavan.

�� �a toa�nă �ţ� �as bogăţ�a
S� do��nţa d��a fi ad�nată
�� �a �a�nă �ţ� �as �ă��ţ�a
Un�� g��, �� n� st�âng� �a vat�ă.

P���ăva�a ţ��o �as �a p��o �a�t�
C� pa�f�� d� za�b����n �op��ţ�,
Rând�n��a să fi� o pa�t� 
��nt�� ����� sa�� d� pă�ţ�.

�� �a va�ă �ţ� �as gă�ăg�a
C��� �n sta�� �n ���t� s�o fa�ă,
Că t��ap��ă p� �o� nosta�g�a
Când p��v�şt� �a n�poţ� ��� s� joa�ă.

Iţ� �a� �as să�băto���� toat�
�� C�ă���n ş� d� Paşt� n�g��ş�t
�� �� �as, �ă�� a�tf�� n� s� poat�
���a� t�ă�t ş� a� fost f�����t

Iţ� �a� �as ş� ��oana d�n �asă
C� ���a fost tot ����� �ă�ă�ză,
�as o �a�t� d�s�h�să p� �asă
C� �n v��s, s���s �n noapt� d��o ��ză

�oat� ast�a ş� a�t� ���t� �ţ� �as
Să �� a� �ât t�ă��şt� p� pă�ânt
Un�o�� d� a�z� a� ��� g�as
Să�� ��ţ��, să�� t�ansfo��� �n ��vânt.

Că�� atât pân��a ���ă �ă�ân�
�� �a o�, d�nt��o v�aţă d� o�
�oa� ��v�nt�, �� pot să s��ad�n�
P����� f��nz� d� toa�nă �n po�.

……………………………………………………

�oa�n�, �oa�n�, t� �og să �ă ���ţ�
P�nt�� tot ���a� g��ş�t p� pă�ânt
N� p��a ���t t�, a��� să �ă ���ţ�
Când �a t�n� �� v�n, doa� CUVÂN�.

Director: prof. Neculai Florea
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Pastel de toamnă
A v�n�t toa�na ��a da�n��ă, 
Ad��and��n� �n da� ���o�t��� ��. 
F���t��� ���� pa�f��at�, 
��g����� ���� �o�o�at�
C� �n�ă�z�s� p��v���a t�t��o�!
Fa������ toa�n�� a s�h��bat tot��, 
În ��va n��a�văz�t s� f�����ăto�!
�oa�na va v�n� ș� �a an��, 
C� tot a��st �ovo� ���t��o�o�. 

 Ana-Maria Vulcan
clasa a V- a C

Amintire…
P� bo�tă ��� d� st���
Ȋn s�fl�t �șt� doa� t�
P� ap� atât d� ���p�z�
Să��t�� ���� p���d�
����afă��� ad���
Gând��� d� a�tădat’
�� �ă ��ga� p� ��n�:
“Să n� t� ��t v��odată”.
G�as�� �o���o� p�st��
Ȋn ��n�șt� d� s�a�ă
Mă fa�� să st�ng zo���
C� �a������ ȋn o�h�… �a�ă.
                                                        Valentina Lungu

clasa a XI-a A

Așa sunt eu… 

E� s�nt foa�t� ��t�t��ă
�a f�� �a o flo�����ă. 
E�, ob�ăzn���� �a� fa�, 
At�n�� �ând �ă�nț�p ���n a�. 

Of ! Aș v��a să fi� �a�a a�asă, 
Să �ă s��v�as�ă �a �asă. 
Însă, t��b��� să �ă d�s����, 
Că a�tf�� o s�o �n����. 

Ma�a, �ând v�n� a�asă, 
Găs�șt� �ân�a��a p� �asă
Ș� ���at �n �asă
S�nt foa�t� hă�n���ță, 
�a f�� �a o a�b�n�ță. 

��pă �� �ân�a�� fa�
Mă ap�� să fa� ���at. 
E� s�nt atât d� �st�ață
Că�nto�� �ă�ț��� p� față. 

 Monica Brîulung
clasa a V-a C

Copilăria mea

C� pot sp�n� oa�� d�sp�� �op��ă��a ��a…? 
A fost ș� ȋn�ă �a� �st� �na d�nt�� ���� �a� p��ț��t� 
�o�o�� p� �a�� n���n� n� ț��o poat� ��a d�n s�fl�t�� 
tă� ȋn �a�� ȋnflo��șt� d�n �� ȋn �� �a� ���t. Cop��a��a 
��a �st� ��� �a� ��po�tant ����� p� �a�� ��a� p����t 
ȋn a��astă v�ață. Mă gând�s� ��� să ���o t�ă��s� d�n 
p��n,să o ȋ�pa�t �� p���t�n�� ș� �� toată nat��a �a�� ȋ�� 
poat� of��� ad�vă�at� jo���� f�����t�.

 N� vo� sta ȋn fața ���an���� ����nos a� �a����ȋn fața ���an���� ����nos a� �a���� fața ���an���� ����nos a� �a����
�ato����� să �ă jo�, �ă vo� d��� afa�ă ș� vo� d�s�op��� 
��n�n��� �a ș�oa�ă sa� a�asă. N���odată n� vo� ��ta 
�op��ă��a ��a, p� �a�� a� p�t����t�o a�ăt��� d� p���
�t�n� ș� nat��a �a�� ȋ�� poat� of��� ad�vă�at� jo���� 
f�����t�.
                              Diana Mariana Cȋntacea
                               clasa a VI-a D

Moș Crăciun,

Moș C�ă���n f���os ș� b�n 
C� ba�ba a�bă ș� o�h� b�ânz�
C� ��n�� tă� d��saț� ș� �a�z�
Coboa�ă ��n p� �n no� d� f��.

S�nt �n bă�at b�n ș� ����nt�
Ș� ���d �n t�n� ș� �n ���� sfint�
Mă �h�a�ă ��agoș ș� aș v��a
Să ��� ad��� o st�a

O st�a �a�� ș� f���oasă
P�nt�� �ă����ța ��a d��oasă
Ca�� �n b�aț� �ă ț�n� 
Ș� a�� �ăbda�� �� ��n�.
             Dragoș Stoian
              clasa a V-a B
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Cine este Dumnezeu?

C�n� �st� ���n�z��?
M�a� tot ȋnt��bat ș� ��,
Ș� a� stat ș� a� ��d�tat
Răsp�ns�� s�ng�� ���a� dat.

���n�z�� � �ată� ���,
Ca�� ��aj�tă �����.
��� ȋ� ����� aj�to�,
E� � �ată� t�t��o�.

Es�� ���n�z�� P��asfânt��
C�� �� a fă��t pă�ânt��.
Ca�� aj�tă t�t��o�
Ș� n� dă ȋn toat� spo�.

C�� �� flo�����nflo��șt� 
Ș� g�ăd�na o �od�șt�.
C�� �� �od��� ȋnv��z�șt�
Ș� păsă���� h�ăn�șt�.

Soa�� �a�d ��nă ș� st���.
Ș� ���a dat z����� ����.
Ȋn v��� fi� P��a�ă��t
C�� �� toat� ���a z�d�t!  

Vlăduț Gegea
clasa a VII-a C

Durerea

P�âng �����,
Ȋn adân��� s�fl�t���� ���.
P�âng, ș� n� �ă �a� op��s�,
P�âng, ș� n�o să �a� zâ�b�s�.
Ia� d�����a�� tot �a� �a��,
Cât �n soa��.
Ș� �ât��o �a����ă,
Ȋ�� sfâș�� să�a�a �n��ă.

Georgiana Puțoi
clasa a VII-a C

D-l Goe…. Ȋn București

��pă toat� năzbât���� fă��t� ȋn t��n, ��� Go�, 
�a�’�a��, tant� M�ța, ș� �ă��ț��a po�n�s� �ăt�� o�aș, 
�� o t�ăs��ă. ��pă �� ���g t��p d� �� d� ��n�t�, 
aj�ng ȋn ��nt��� Cap�ta���. A�o�o, Go� ză��șt� ȋn ap�o�
p���� �n �agaz�n d� d������� ș�, �� o față d� ȋng��aș, �� 
sp�n� ���o� t��� da��:

� Mă��ț��ă, �a�’�a��, tant� M�ța �� vă p�o��t 
�ă da�ă �ă d���ț� ȋn �agaz�n�� �sta ș� ȋ�� ��aț� 
tot �� v��a�, n� vă �a� s�pă� n���odată. 

C��� t��� da�� s� �ăsa�ă ȋnd�p���at� d� d������ 
“ȋng��aș”. Când do�n�șo��� Go� �nt�ă ȋn a��astă 
p�ăvă��� � s� d�s�h�s� ap�t�t��. Ș� �n��p� să poft�as�ă:

� V��a�… ����a�ată, a�ad���, bo�boan� d’a��a, 
ș� d’a��a ș� d’a��a �o�o�at�…

�ant� M�ța, �a��ț��a ș� �a�’�a��, pă�ă��t� d� 
����� poznaș, a���pta�ă tă��t� ��gă��nț��� ���. ��pă 
�� t����na�ă “���pă�ăt�����”, ���g�a� toț� pat�� �â�
nd��, p� st�adă. Go� ��a ��� �a� ����nt�, ȋn t��p d� 
doa�n��� d�s��ta�, �� doa� �onță�a. �ant� M�ța ȋ� z���:

� P��șo��� �a���, �a� fă ș� t� o pa�ză �ă d� 
�ând a� ��ș�t d�n �agaz�n t� n��a� �onță� 
ȋnt��na. 

Go� �ăsp�nd� �� ton a�to��ta�:

� �a �� șt�� t�, �asă��ă ȋn pa�� să �ă ȋng�aș, �ă 
ș�așa z��� �a�’�a�� �ă s�nt p��a s�ab. 

N�as���tând d� sfat����� �ăt�ș�� sa��, do�n�șo����� 
Go� � s� fă�� �ă� ȋn ��j�o��� d�fi�ă��� ș� ȋn��p� să 
zb����:

� Ao���! b��ta ��a!.. o să �o� d� d�����!!!
� O, p��șo��� �a���, v�no ȋn�oa�� ȋn b�aț� �a 

�a��ț��a ta! z���a �a��ț��a foa�t� ȋng��jo�ată. 

� V�z�, �� ț��a� z�s să n� �ănân�� atăt�a d���
�����, z���a s�pă�ată �ant� M�ța. 

 ��ând��� apă�a��a, �a�’�a�� z���a:

� ��, �asă��� bă�at�� ȋn pa��! �asă, �ă şt�� �� �ă 
ș� t� a� fă��t �a f��. 

��pă �ât�va ���p�, p�otagon�st���� nost�� ȋ� t���� 
abso��t tot, �ând văz� toboșa���. Așa �ă ȋn��p� să 
st��g� :

� V��a� ș� �� �a n�n�a toboșa�! V��a�, v��a�, 
v��a�!

C��� t��� da�� ȋn����a�ă să�� �onv�ngă, da� 
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ȋn����ă���� �o� f��ă zada�n���. �a �n �o��nt dat, ��� 
ȋn��p��ă să�� �a�t� d�sp��at� �� p��v���a p� do�n�� 
Go�, Go�, n��ă����! ��pă �� ��a� �ă�tat ��va t��p, a� 
dat față ȋn față �� ��. Go� stăt�a b�n� ���s� ȋn b�aț��� 
�n�� toboșa� ȋna�t, b�ond, �� o�h� �ăp���. E�� ��a� ��at 
ȋn b�aț� p� Go�. Apo� ��a� ���tat p�ț�n, așa d� o�h�� 
�����. 

��pă �� s�a t����nat �����on�a, a� �a� stat �n 
p�� ș� s�a� �a� p���bat p��n Cap�ta�ă. Ma� tâ�z��, 
a� p���at a�asă. No�o��� ���o� t��� �ă “�ng��aș��” a 
ado���t ȋn d����� sp�� �asă �ă da�ă n�, ��n� șt�� �� 
năzbât�� �a� fă��a. 

Când ����� Go� a aj�ns �a ș�oa�ă, a ȋn��p�t să 
�� pov�st�as�ă �ând�� �o��g��o� să�, ���� ȋntâ�p�at�. 

��pă �ăt�va ��n�…. 

�a f�st�v�tat�a d� p������� ��� Go� a �ă�as ���
p�t�nt ȋn�ă o dată, tot �ăsfăț�� a fost d�g�aba. Așada�, 
Go� tot ��p�t�nt a �ă�as. 

 Iulia Cristea 
clasa a VI-a C

Doamna învățătoare

S�nt�� v�s��� ș� �ântă�
Când sp�� ș�oa�ă n��nd��ptă�,
P�nt�� �ă�n fi��� z�,
P� �a o vo� �ntâ�n�.

F���a�� a�� o �nvățătoa��
Așa ��b�toa�� ��� a� ��.
Î�� sp�n� �nt��na,
C�� să ��d�� �âna
Ș� să fi� ����� as���tăto�.

�oa�na șt�� ���tă �a�t�,
Ro�ână, g�og�afi�, �at�
Ș� n��nvață să p��tă�,
Să ��t��, să �nvăță�.

�oa�na �nvățătoa�� �st� �ăbdătoa��.
�� d� z� �ă�nvață
C�� să�nvăț ş��a�asă
Ș� să fi� ����� �n �op�� b�n.

                    Andreea Savanopol
clasa a V-a C

Poezie de dragoste 

Așa d� ���t� t� ��b�s� ȋn�ât, aș v��a 
să �ă p��fa� ȋn a���� p� �a�� ȋ� ���ȋn a���� p� �a�� ȋ� ��� a���� p� �a�� ȋ� ���ȋ� ��� ���
sp���. 

Aș v��a să �ă p��fa� ȋn st�a�a d�n 
a�� ta�� p��v���. 

Aș v��a să �ă p��fa� ȋn soa�� să t� 
at�ng �� �az� s�n�n�. 

Aș v��a să fi� ȋn ��b�a ta, să fi� ����� �ângă t�n�. 

Aș v��a să �ă p��fa� ȋn fo��� �a �a�� t� ȋn�ă�z�șt�, da� 
��� �a� ���t ȋn fața p� �a�� să o ��b�șt�. 

Stelian Marin
clasa a VII-a C

Visul băiatului norocos

 Înt��o z� d� d���n��ă �n bă��ţ�� n���t �an��� 
s� p��găt�a p�nt�� t�za �a �o�ână. S�a�a s� ����ă 
d�v���� p�nt�� a s� p�t�a t��z�. V�n�s� a do�a z� ş� 
�n��p�a să s� p��găt�as�ă să p���� �a ş�oa�ă. Când 
aj�ns�, n��a�d��ât s� s�nas�. Ma� ��a� �ât�va ��n�t� 
ş� ���a să d�a t�za. Îş� �a� ��p�ta ��va �ând �nt�ă 
p�of�soa�a. P���� s�b���t���. E�a� do�ă. A �n��p�t să 
��zo�v� până �� t����nă. ��pă �� d�s� t�za, s� s�nă.

 Ca p��n ��n�n�, a�z� g�as�� �a��� �a�� 
�n����a să�� t��z�as�ă d�oa���� �ntâ�z�as� �a ş�oa�ă. 
At�n�� ��a��ză �ă tot �� s� �ntâ�p�as� ��a �n s��p�� 
v�s.

 Aj�ns� �a ş�oa�ă ş� �� pov�st�s� �o��g��o� tot��. 
N���n� n� ��a as���tat. 

 Când p���� s�b���t��� �a t�ză, �n�����n�. 
A��st�a ��a� foa�t� as��ănătoa�� �� ���� d�n v�s. 

 ��pă �ât�va z���, p�of�soa�a a�d�s� t�z���. 
Sp�s� ��z��tat��� n��a� �a �âţ�va ���v� 
�ând ���ă ş� t�za ���. A��sta ��a foa�t� 
��oţ�onat. �a fi��a�� ��vânt a� p�of�soa�
��� ��oţ�a ��� ���şt�a d�n �� �n �� �a� ta��. 
A�z�nd nota, s� b����ă n�sp�s ! C� v�s 
no�o�os !!!
        
        Mariana Florea
        clasa a VI-a B
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Esență de fericire

�a�ă a� fi să ȋnt��baț� �n o� oa���a�� �� 
ȋns�a�nă f�������a �a� ���t �a s�g�� �� a� �ăsp�nd� 
“F�������a �st� o sta�� ��nta�ă d� b�n�, fi�nd 
�a�a�t���zată d� ��oț�� poz�t�v� sa� p�ă��t�”. Ȋnsă, 
da�ă ��aț� ȋnt��ba p� ��n�, �� aș �ăsp�nd� a�t��va…

Est� ad�vă�at �ă, ȋn �n��� s�t�aț�� f�������a 
poat� ȋns��na �n t���fon no�, o ha�nă no�ă, �n p���ȋns��na �n t���fon no�, o ha�nă no�ă, �n p��� �n t���fon no�, o ha�nă no�ă, �n p���
��� sa� ad�s�a o notă �a��. �a� asta � fa�să f������� 
�ă�� ȋn��t, ȋn��t �a s� va d�st�ă�a ș� va d�spă��a. 
C��a �� av�� �a� d� p��ț �st� ad�s�a foa�t� �șo� 
d� p���d�t. Ȋnsă �s�nța f�������� �onstă ȋn t��p�� p�t�Ȋnsă �s�nța f�������� �onstă ȋn t��p�� p�t� �s�nța f�������� �onstă ȋn t��p�� p�t�ța f�������� �onstă ȋn t��p�� p�t� f�������� �onstă ȋn t��p�� p�t�ȋn t��p�� p�t� t��p�� p�t�
����t a�ăt��� d� ��� d�ag�. A�ăt��� d� a���� p��soan� 
�a�� fa� ��pos�b���� pos�b��, ȋn����ând �� d�sp��a�� 
să p�ot�j�z� fi�av�� bobo� d� floa�� d�n no�, d� f��g�� 
ȋnț�păto� d� afa�ă.

Un�o�� �ând n��� �� n� �a� fa� față ș� b��s� 
s�nt�� �op��ș�ț� d� g���tăț�, �ons�d��ă� �ă ����a 
ȋn �a�� t�ă�� do�n�șt� t��st�ț�a ș� �ă tot�� �st� g��. 
N�ad�vă�at! No� s�ng��� n� z�g�ăv�� ����a ȋn �a�� 
v��� să t�ă��. ���b��� doa� să d�s�h�d�� o�h�� ș� să 
p��v�� �� at�nț�� ȋn j��. M���� va �x�sta ��va p�n�ȋn j��. M���� va �x�sta ��va p�n� j��. M���� va �x�sta ��va p�n�
t�� �a�� ����tă să fi� f�����ț�. Est� �ă�a� o �ază d� 
����nă ȋn toată �a��a d� ȋnt�n���� �� n� ȋn�onjoa�ă, 
�ă��, da�ă n� a� fi �o��nt��� g���� d�n v�ață, at�n�� 
�ând aj�ng� p� ������� s����s���� f�������a n� a� �a� 
av�a n���� �ag��, �a� g�st�� �� sp���a� n� a� �a� fi 
atât d� d����.

S� z��� �ă “p� �ă� an�vo�oas� s� aj�ng� �ăt�� 
st���”. �a� ��n� sp�n� �ă t��b��� să n� op��� doa� 
�a ���, �ând �� o ��ng���ță d� f������� p�t�� aj�ng� 
ș� �a� d�pa�t�? E� b�n�… n���n�. ���b��� doa� să 
d�s�op���ț� ș� vo� asta ș� n� n� vo� �a� �ăsa n���odată 
dobo�âț�.

Elena Cosmina Spătaru
clasa a VIII-a B

Maica Domnului

Ma��a �o�n����, f���oasă,
Est� Î�pă�ăt�asa noast�ă ;
��a năs��t p� �o�n�� Sfânt
S�ad��ă pa�� p� pă�ânt.

Când �ă ��t sp�� ����� ��n,
Î� văd �h�p�� E� s�n�n,
Mă �n�h�n ş� �� vo�b�s� 
Ş� d�n s�fl�t o ��b�s�.

Ea � �a�dă, ��b�toa��
Ş� g�abn��ă aj�tătoa�� 
Ş� aşt�aptă să �� sp�� 
Ca o Ma�ă, tot �� a�.

�� �şt� t��st, �nd����at,
Ea n��az�� ţ� ��a ��at
Ş��ţ� ��va�să b������,
��agost� ş� a��on��.

Să n� o �ăsă� n����ând
Cât vo� t�ă� p��a��st pă�ânt,
P� a C������ Î�pă�ăt�asă
Ş� a t�t��o� Ma��ă a��asă.

Adina Ionela Obreja
clasa a VI-a D

-premiul 2, secţiunea: creaţie literară,
Concursul:”Maica Domnului”-Broşteni

Cartea… 

Sta� �a g�a� �� �a�t�a�n �ână,
Ma�a ���d� �ă ��t�s�,
�a� �� ��nt�a aj�ng până
�a t�n� să �ă gând�s�.

Mihaela Rotaru
clasa a VI-a B
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Poveşti cu fantasme

p�oa�a b������ s�fl�t� �n a���� ����
�� ta� ş� �os ��v�nt� fă�ă no��ă
v��s���/��gat� �n po�z��

��� ţ�n� �o�pan��
o fată ���ă �� o�h�� ���� 
��� pov�st�a ���...
a va�sat �� ��b����
�n �avo��� ����nat� d� ��nă
��� pov�st�a ���...
�x�sta ��oţ�� �n fi��a�� ��aş�ă �� ��a�
�� a bă�t�o �� nob��� �adav�� ��a ���� C����»
o ���ă bod�gă d�n �C���t���� V�s��», ap�oap�
d� “������ Oas��o�” p� o st�adă �� a ��tat�o
��� pov�st�a ���...
f��a ţ�gă�� d� �a a����� ��, g�opa��� 
�� f��a �n p��z�nţa a��nt����o�

�ă ��băta� �� fi��a�� ��vânt �� �� �ost�a,
 o ��ga� să ��� sp�nă �a� ���t�...
da� a p���at/�ă�� �ntâ�z�as� �a �ntâ�n���a �� ��na
�� o aşt�pta p� a���aş� st�adă ��tată d� ����.

Gabriela Giurgea
clasa a XI-a A

La tristesse de l’automne

�’a�to�n� �st déso�é
��s f������s p�n�t�nt av�� �a �o�����
�o�b�nt apath�q��s s�� �� t����
��s fl���s �évè��nt
�� g�v�� do��né
�o�s ��s f������s sont sé�hé�s
Et �a���s d� nat���…
Ma�nt�nant, to�t �st p��d�
�� f�o�d ��ng�� ��s a�b��s
�� v�nt �o���� à to�t� v�t�ss�
Appo�tant d�s no�v����s d� �’h�v��.

Paula Andreea Blana 
clasa a VIII-a  A

Gânduri
O să n�ngă �a� p��a���
Ș� �h�a� d� vo� fi d�pa�t�
Î�� vo� d��� gând��ap�oap�,
�ângă Ma��a ��� I�s�s.

Să �� sp�n d� �� ���� do�,
Ș� �n s�fl�t �� �ă doa��;
Ș� �ă, �h�p��� d�n p��dvo�
��n ��oană ��� t��sa��

Șt�� �ă � ș� �â�n��o z�,
Ș��aș v�n� �� d�ag �a t�n�,
Să�ț� văd o�h��� ��� s�n�n�
C� p��v�s� să �ă a��n�.

Ch�p�� tă� ��� b�ând ș� sfânt
Und� ���g, �� po�t �� ��n�;
Ș� �ă s��t �a �n p��dvo�,
Îng�n�n�h�at p��nt�� ��oan�.

Aj�tă��ă Ma��a Sfântă,
Ș� p��v�șt���ă �����,
A� tă� �h�p să�� văd d��a p�����
Ș� p� F���ț�, ���n�z��.

Dragoș Cosmin Cuconașu,
clasa a VII-a A

Sfârşit de toamnă

 Ma� s�nt �ât�va z��� 
până �a p���a��a toa�n��. Pa��ă 
�a� ���� po��� ��a� ��b�ă�aţ� �� 
ha�n� ga�b�n����g�n��. E� ş��a� 
s��t��at �o�oana ���t��o�o�ă, 
�a� p� jos s�a fo��at �n �ovo� 
d� f��nz� ��g�n��. În fi��a�� z� vânt�� ad�� �şo� ş� ����. 
������ s�nt a�op���t� d� o p��d�a d� ��aţă d�nsă, s���
t��ând �h�����a ����. Ra������ �opa���o� s�nt a�o�
p���t� d� b���ă. S�a�a, �opa��� ����naţ� d� ��nă pa� 
��podob�ţ� �� st���ţ� �o�o�at�. E� �ş� s�h��bă ha�n��� 
��g�n�� �� ���� a�b� �a �apt���. Nat��a pa�� a fi t��stă. 
Noapt�a s� v�d� f���� ���ând d�n ho�n����� �as��o�, 
fo��ând sp��a�� ��n�ş��. C� paş� ��p�z� toa�na va da 
�âna �� ��g�na �a�nă.
                  Andreea Georgiana Munteanu
                         clasa a VII-a B
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E iarnă

A v�n�t ș� p� �a no� �a�na 
�� ���tă zăpadă. N�ng� atât d� 
f���os ȋn�ât n� poț� să t� abț�� 
să n� ��ș� afa�ă ș� să t� jo�� p��n 
o�ăt�� ���� ș� p�fos. C���� � 
�a ��ș�a ș� � f��g. No��� p��p��ș� � f��g. No��� p��p�� � f��g. No��� p��p��
��� ș� g��� ���n zăpada a�bă ș� 
p�oaspătă �� n������ta, ��p�d� ș� 

�� f��g� �a��. �ot�� � a�o�ț�t s�b �a��a d� n�nsoa��, 
��ă�asa zăp�z��o�, p� ��n� v�d� �ă�� �a��ă p�ap��a ��a 
d� ���sta��, ȋ� fa�� ����� a�b� ș� g���. Soa���� �ot�nd ș� 
pa��d, ȋș� fa�� apa��ț�a p��nt�� no��� ����. Vânt�� ș����ă 
p��n ���ng��� ���sta��zat� a�� �opa���o�, �� s�nzaț�a �ă 
ȋnt��ad�vă� a v�n�t �a�na ��a bogată ȋn să�băto��. 

Cas��� ȋ�podob�t� �� zăpada ���sta��nă do�� 
��n�șt�t� s�b a�op���ș����� ȋn�ă��at� ș� a�anjat� �� 
gh���and��� d� ���sta����. S� văd �âs����� �op���o� 
p��nt�� flo���� d� gh�ață p��ns� p� g�a������ ab���t� 
a�� �as��o�. �� să�băto��, ȋn �� �asă �nt���, v�z� b�az�� 
o�naț� �� tot f���� d� gh���and� ș� g�ob���ț� �a�� �a� 
d� �a�� �a� �o�o�at� ș� �a� a�anjat� �� d�f���t� �od�ș� �a� a�anjat� �� d�f���t� �od� �a� a�anjat� �� d�f���t� �od�
���. 

Cop��� b����oș� a� ��ș�t afa�ă t�ăgând��s� �� 
săn���� �șoa��, p��nt�� t�o��n��� �ă�ătoa�� ad�nat� �a 
�ă�g����� �a �n �o����. Un�� �op��, ��� �a� ����, s� 
b����ă ș� �� d� sos���a ���n��. Ȋn t��p �� fi��a�� ȋș� 
ȋ�pă�tăș�șt� b�����a �ă �a�na a v�n�t, sta� ș� p��v�s� 
�� d��oș�� ��� C�ă���n�� s� ap�op��. Magaz�n��� 
s�nt ag�o���at� d� oa��n�� �a�� s� p��găt�s� p�nt�� 
să�băto���� ���n��, fi��a�� ��sp��tând��ș� t�ad�ț���� sa�� 
�oșt�n�t� d� �a ��� d�ag�. 

C� toț� ș��a� fă��t p�ov�z�� d� �a�nă �a� 
a��� ȋș� pot sav��a b�n��� �oad� a�� toa�n�� d� 
a��� p���d�tă. S�ng��a do��nță �ă�asă �st� v�n��
��a să�băto���o� ȋn�ă��at�. Așt�ptă� �� n��ăbda�� 
C�ă���n��. 

Giulia Rocsana Sandu 
clasa a VIII-a B

 Freamătul pădurii

E toa�nă. U�t����� �az� a�� soa����� �ângâ�� 
pă�ânt�� ap�oap� a�o�ț�t. E� sta� �a f���ast�ă �� 
o�h�� aț�nt�ț� sp�� păd���a d�n ap�op����a �as��. A� �n 
s�nt���nt ���dat �n s�fl�t. V�ând să s�ap d� ��, ��a� 
hotă�ât să fa� o p���ba�� �n nat��ă. Mă ��b�a� �n 
g�abă ș� po�n�s� �ăt�� păd���. Aj�nsă a�o�o, p��v�s� 
�n j�� ș� obs��v �ă tot�� �st� d�f���t. N���� v�n� sa 
���d!!! Păd���a �� ��a va�a t����tă 
v��d� ș� v�s��ă a��� � p�st��, 
ap�oap� �oa�tă, �gno�ată d� v��d�. 
Î�� da� s�a�a �ă s�ng���� a���� 
�a�� ��a� �ă�as s�nt f��g�� ș� vân�
t��. �o��nd să d�s�opă� �a� ���t�, 
�ă p���b p� pot��a ��podob�tă �� 
f��nz� �� ��a� odată v��z� ș� p��n� 
d� v�ață, da� �a�� a��� s�nt ��g��
n�� ș� a�ă���. A��� văd ����tă ��� 
tot�� pa�� o �ag�� a �o�����o� �� a� p�t�a �ns��na o 
��n�năț�� p�nt�� ���ț� d�nt�� no�. Copa��� s�nt t��șt�, 
�a�on��� �n�h�s fi�nd ���oa��a �o� d� bază. B���a 
��a ap��a�ă flo�������� ���t��o�o�� sp�� �a�ba ofi��tă. 
Gâz��� p�ăpând� ș� a�o�ț�t� d� f��g �a�tă adăpost 
s�b st�at�� g�os d� f��nz� �oa�t�. P��v�s� �n s�s, �a 
����� p��n d� no�� ��n�ș�� ș� văd d�odată ��� sto���ș�� ș� văd d�odată ��� sto���văd d�odată ��� sto���
���� d� păsă�� p��a�ă sp�� ță���� p��n� d� soa��, vâs�ă���� p��n� d� soa��, vâs� p��n� d� soa��, vâs�
��nd �n �nă�ț���. F���a�� ����� a�� o ta�nă a sa, �na �a� 
����fi�ă �a a�ta. 

Ră�oa��a s���� s� �asă �n��t p�st� pă�ânt�� �o��n��t p�st� pă�ânt�� �o� p�st� pă�ânt�� �o�
ho�ât. ��n s�n�n�� no���o� �n��p să s� s��t��� p��ăt��� 
d� a�g�nt �� �dă �nt�nd���a. E�, �� păș� �ă��nț�, da� 
��p�z�, �ă �nd��pt sp�� �asă, gând�nd���ă �a tot �� 
văz�s��. M��a� dat s�a�a �ă s�nt���nt�� ����� 
�n�o�ț�s� s�fl�t�� ��a a���a d� ���an�o���, d�oa���� 
nat��a ��a �a� p�st�� ș� �a� �oho�âta p� z� �� t����a. 

�oa�na �st� �n anot��p p��n d� ���oa��, fa��
��� ș� s�h��ba��, da� �n a���aș� t��p ș� t��st, p�st� tot 
do��nând o ��n�şt� �� n� �nd�a�nă �a v�sa��. 

Geanina Pintilie  
clasa a VIII-a A
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Sfântului Emilian
M���ta� v�t�az, dâ�z ş� n��nf���at,
Ha�na ���şt�nătăţ�� d�v���� a� ��b�ă�at
C��d�nţa a� apă�at�o �� a�� ta�� b�aţ�
N������ n�a� ���ş�t păgân�� să t��agaţ�

��nt�� oa��n� a� fost a��s d� ����z��,
C��aj�� tă� a �nf��ntat ş� ��� �a� ���d at��
C� ���d�nţa�ţ� oa�bă �do��� ��a� sfă�â�at,
P�d�ps�t a� fost, �h�n��� ş� �ov��� a� �nd���at.

���n�z�� ����� ţ��a fost pavăză ş� s��t,
A�tă �a���a �ânt����� t� n� a� văz�t
P��n ��vânt ���d�nţa ţ��a� �ă�t���s�t,
Ido��� d�n t��p�� să�� dă�â�� n� t��a� sfi�t

N��� fo��� năp�asn�� t��p�� n� ţ��at�ng�,
Că�� ���d�nţa �� o a�, �ndată �� st�ng�,
C� v�aţă a� p�ăt�t, fă�ă să �â�t�şt�
 A��� t� �ond��� �ând��, oşt��� ����şt�.

Emilian Maftei

Prima iubire

Sta� t��st �n fața �as��
Gând�nd���ă �a t�n�
C�� stăt�a� a�ândo�
Ș� n� ‘nț���g�a� b�n�
A��� a� d�v�n�t
Un st�ă�n p�nt�� t�n�

Mă ��t p� d��� �n jos
Ș� t� ză��s�
�a� șt��
Că n�a� să t� �a� văd
Ș� pa��ă��� pa�� �ă�
Că n�a� �ăsat ș� t� p�ț�n d� �a t�n�

Să fi� �a� ��p���nă
N� ���d �ă ���aș do��
Să fi� t��st ș� să p�âng
��n v�na �n����
�a� va v�n� ș� v����a
Când t� v�� s�f���.
            Marian Baban
            clasa a X- a A 

Vulpea și calul 

    Un ță�an av�a �n �a� ���nd�n��os, �a�� n� �a� 
p�t�a să �a�� n���o pova�ă fi�nd�ă ��a băt�ân. Stăpân�� ��� 
n� �a� vo�a să�� d�a d� �ân�a��, ș� ��a z�s: 
 � �� fo�os�t, �� � d��pt, n� t� �a� pot fo�os�, tot�ș� n� �ț� 
v��a� �ă��, da� da�ă v�� a�ată atât d� �nd�ăzn�ț, �n�ât să��� 
ad��� �n ���, at�n�� t� �a� ț�n. Ia� a��� p��a�ă d�n g�ajd�� 
���! 
 C� a��st� ��v�nt�, ță�an�� ș��a gon�t �a���. E� ��a t��st ș� 
s�a �nd��ptat sp�� păd���, să�ș� �a�t� �n adăpost. A�o�o s�a 

�ntâ�n�t �� o v��p�. Ea ��a �nt��bat ���� �� ��.  
 � Ah, a �ăsp�ns �a���, zgâ���n�a ș� ���d�nța ta 
�o����s� s�b a���aș� a�op���ș. Stăpân�� ��� a 
��tat �ât ��a� fost d� fo�os atâta v���� ș� a���, 
p�nt�� �ă n� �a� pot să �a�, n� v��a să��� d�a 
d� �ân�a�� ș� ��a �zgon�t. 
 � Așa, fă�ă n��� o sp��anța? A �nt��bat v��p�a. 
 � Sp��anța a� �a� fi; �� ���a sp�s �ă da�ă pot 
să�� ad�� a�asă �n ���, at�n�� ��a� �a� ț�n�, da� 
șt�� b�n� �ă n�o pot fa��. 

 V��p�a ��a z�s: 
 � U�t� ��: �� v��a� să t� aj�t; p�nt�� asta t� �nt�nd��t� ș� n� 
t� ��ș�a, așa �a ș� �ând a� fi �o�t. 
    Ca��� ��a as���tat sfat��, �a� v��p�a a ���s �a ���, 
�a�� �ș� av�a bâ��og�� �nt��o p�șt��ă, n� d�pa�t� d� a�o�o, ș� 
��a sp�s: 
 � Afa�ă za�� �n �a� �o�t, d��t� a�o�o ș� v�� av�a �n p�ânz 
b�n! 
 ���� a ���s �� �a ș� ��� a aj�ns, v��p�a ��a z�s: 
 � Șt�� ��, a��� n��ț� v�n� d�st�� d� b�n� să�� �ănân��. E� a� 
să ��g �oadă �a����� d� t�n�, așa �n�ât v�� p�t�a sa �� tâ�ășt� 
�n p�șt��ă, �a să�� sfâș�� �n ��n�șt� ș� t�hnă. 
 ������ ��a p�ă��t sfat��, ș� a stat d��pt ș� foa�t� ��n�șt�t, 
p�nt�� �a v��p�a să ��g� b�n� �oada �a�����. 
    V��p�a �nsă, o data ��, �oada �a����� a ��gat ș� 
p���oa���� ������. ��pă �� a t����nat d� �����, v��p�a ��a 
z�s �a�����: 

    � ��ag� �a����! ��ag� b�n� ! 
 At�n�� �a��� s�a ��d��at d�odată ș� ��a t�as p� 
��� d�pă ��. ���� a �n��p�t să �agă atât d� ��ât, 
�n�ât toat� păsă���� d�n păd��� zb��a� sp���at�, 
da� �a����� n��� păsa, a���ga tâ�ând��� p�st� 
�â�p până �a stăpân�� să�. 
    Când stăpân�� a văz�t asta ș��a s�h��bat 
pă����a ș� ��a sp�s: 

 � V�� �ă�ân� �� ��n� ș� �ț� va fi b�n� ! 

 Apo� ��a dat să �ănân�� d�n b��ș�g, ș� așa a fost, �ât� z��� 
a av�t �a���. 

                                                Cezar Manea 
                                                    clasa a V-a B
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Rugăciune către 
Născătoarea de Dumnezeu

Î�pă�ăt�asa s�fl�t���� ���,
��, năd�jd�a ��a ��a �a��
C� a� năs��t p� ���n�z��
Ș� a� ad�s p� ���� soa��,

�� st�ă�n� p����toa�� b����oasă
Ș� d� să�a�� ����� apă�ătoa��,
V�z���� n�vo�a d� n�p�t�n��oasă,
V�z���� n��az�� �� totd�a�na doa��.

��, f�������a ���o� ���ţ�, �âhn�ţ�,
H�ăn�şt���ă p� ��n� �a p� �n st�ă�n.
��, a�op���toa��a ���o� n��ăj�ţ�,
Aj�tă�n�, ��nst�ţ� ş� d��n� să fi�.

N��az�� ���, t� s�ng��ă �� şt��;
��z��agă��, Ma��ă, p����� t� vo��şt�.
În s���ta��� v�aţa, aj�to� să��� fi�, 
�� să �ă�nd����, t� să �ă ���şt�.

Afa�’ d� t�n�, o  a�ta �ângâ����
Î�� s�nt pă��nţ��, a�ăt���a �����.
As���tă���, Sfântă, �ng�n�n�h�ata��� v����,
��, Ma��a ��a ş� a ��� ���n�z��.

�� �og să n� aj�ţ� �n z��� g����,
�� �og să n� f���şt� d� ��� ha�n, 
Să n� a�op��� d� a�� v��ţ�� ����, 
A��� ş��n v���� v����o� ! A��n ! 

                     
 Hriseis-Edmeé Eftandopolos

 clasa a VII-a C
-premiul 1,creaţie literară,

Concursul:”Maica Domnului”-Broşteni

Tu...

�� �șt� o floa��,
�a� n� �a o���a��.
�� ���os, t� st�âng �a p��pt,
S�fl�t�’���� �a� b�n ş� ���t.

Soa���� ad��� �n �o�
��as�p�a p�ta���o� ta�� �o�,
Po��n�� să �� ����agă �a�
��n f����s�ț�a�ţ� �� �h�p st��a�.

N� �șt� ���n�z��,
�a�, d�n �� văd ��,
M�n�n� fa�� �����
C� s�fl�t�� ���.

Cornel Dumitriu
clasa a VII-a C

Toamna murind

�oa�na �n g�ăd�nă �ș� a�o�dă v�oa�a
P�âng st��n��� ja�n�� �n ��ng ș���p����ng
Ș��n goa�a oda�� a�o�d��� aj�ng
Ș� p�âng �n oda�� ș� �� d�n v�oa�ă…
P�âng st��n��� toat��n ��ng ș��n p����ng.

F���asta�� d�s�h�să, v�oa���� p�âng
O, n�ng�!… ș� toat� s� st�âng.
Pa��da toa�nă n��voasă, �ântând a ����t.
Î�� �ad� v�oa�a ș� �ad ost�n�t
Ia� toa�na, po�tă, �ântând a ����t.
 

Manuela Răducan
clasa a VIII-a  C
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Tablourile toamnei

Îna�nt� d� a �ăd�a ga�b�n �� f��nz���, toa�na 
s� �na�ță �a ����nă. Văzd�h�� v���� � o�b�to� �a jo��� 
d� a�g�nt a ����oan� d� �atagan�, s���p��� d� t�ăsn�t� 
a�b� s�b �n soa�� ��ta���, �nt���n ��� p�ăf��t d� ga��nt���n ��� p�ăf��t d� ga���n ��� p�ăf��t d� ga�
�op�� ����n�� �n za��. 

Văzd�h�� toa�n�� �st� ����nos s�b ����� ���
��g�os a�bast��. ����n�ț��� ș� a���g����� s�nt p�o���ț��� ș� a���g����� s�nt p�o���� a���g����� s�nt p�o���
s��n� d� odăjd�� �n f�� a�băst��� d� tă�â��; a���z��� 
ap��nd �a�� po���and�� ga�b�n�; �a� nopț��� d����n��ț��� d����n��d����n��
��� d� a�g�st t���, p��tând �n �â�n��� �� �a�g� �ân��� 
d� ��b�ă, ���ână���� ap��ns� a�� st����o� �ăzătoa��, 
�ăsând foșn�t� ��ng�, �s�at �ătăsoas�. 

În p����� tab�o� ��a o f����� tână�ă, 
��b�ă�ată �nt��o �o�h�� ��ngă, �n ���o���� toa�n��, �a� 
p� a��asta �n șa� d� o ���oa�� �a�� t� fas��na. Av�a 
pă��� �astan����oș�at, până �a �oat�, �� �ât�va ș�v�ţ� 

�a� d�s�h�s� �a ���oa��, fl�t��
�ând��� �n vânt. O�h���� ��a� �a 
do�ă boab� d���� d� st��g���. 
B�z����� ��a� �oz��, g�oas� ș� 
�o�. Co�p�� �� av�a s�bț���� ș� 
f�ag��. P���o��ș����� ��t�t��� 
�n�ăp�a� �� �ș���nță �n pantofi. 
Când t� ��ta� �a �a pa��ă v�d�a� 
o v�� �� st��g��� �a�� ș� z��oș� 

ş� ����găto��� ��n��nd d�n g��� �� �ap�t��� p��nt�� 
b�t���. 

F����s�ț�a p��ă a f�t�� ��a d� o �a�� �a��tat�. 
Oa��n� d�n toată ����a v�n�a� să o vadă. 

 Înt���n a�t tab�o� po�n�a� ș� v�n�a� sp�� toat� ză���� 
d������ ��ng� d� a��, p��n g�o��a ����n�� d� toa�nă. 
�oat� �and��ab���� soa����� ��a� ap��ns�. Vo�a pa��ă 
����na, adân��nd��ș� st�ăv�z������, �ă�g�nd��ș� ză���� 
�n o�b�toa�� �ot���, să �ntâ�p�n� p� ��n�va. Ș� atât v�� o�b�toa�� �ot���, să �ntâ�p�n� p� ��n�va. Ș� atât v���ntâ�p�n� p� ��n�va. Ș� atât v���p�n� p� ��n�va. Ș� atât v��Ș� atât v��atât v��
n�a d�nsp�� ză���� așt�ptă���: �n vâ�t�j d� �o�b stâ�n�t 
d� vânt. O s�nzaț�� d� p�st�� �n soa��, p� �a�� n��� 
va�a, n��� �a�na ș� n��� p���ăva�a n�a� fi dat�o. 

A��st�a s�nt p�ț�n��� tab�o��� a�� p��to��ț��, 
�âvn�t� d� toț� ș� �h�a� d� nat��ă, v�ând �� o a�zătoa�� 
do��nță să ��b�a�� o no�ă ha�nă; �a� f���oasă, �a� 
s�bț��� ș� �a� �o�o�ată. 

Rotaru Mădălina Cristina
Clasa a VI-a B

Școala

�o� d�ăg�ț, ���ț� �op��, 
���� �ă s�nt�� p� �ă�p��, 
flo������ p�st� tot, 
Î�� va t��b�� �n ant�dot!
Atât�a flo��, b�n� ș� ����, 
R�p�d�, să t�av��să� st�â�toa��a �a�dan���, 
A� f�g�t ș��a� aj�ns �n M�sopota��a, 
Un bab��on�an ��� sp�n�: „A��� � �asa ��a” , 
A� zb�gh�t�o �n nava B��g��a, 
Ș� n��a d�s to��a� până�n Anta�t��a, 
E�a f��g... �a� no� ��a� �n t���o�, 
A� găs�t �n o�,  ���a� fi să�� ���oză�, 
N� ��a o�,  �� o p�at�ă �a��, 
Ă�a t��� ��� fă��s��ă o fa�să, 
��sp��a��!
E� să��� fa�ă fa�s� ���??
�as› �ă �� fa� �� o ���, 
C��d �ă �ă v�d�ț� �a� ���dă, 
So��y... O să �asă �� �� papa��dă, 
A� ��at p���a ba��ă ș��a� p���at �n �ond�a, 
M�a� sp���at d� o ��oa�ă, �� fă��a : „��a���a” .
��nt��o dată ��a� t��z�t, 
A fost ��va d� n�d�s���s, 
O pa�ză, �n v�s, 
A��� să t����� �a s���s, 
V�n�ț� �n ��asă, 
N� vă fa��țt� g��j�,  d�pă p���ă� a�asă !

Mara Ismană
clasa a VI-a A

 Frunza
O f��nză ��g�n��
��n po��� ��� �ăd�a
Ș� t��st�ț�a �� a�a�ă 
Ș� p� ��n� �ă�nt��sta
C��oa��a �� �oș�at��ă 
Î�� a��nt�a d� at�osf��a vă�at��ă
�a� �a p���ăva�ă 
A��astă f��nză o să apa�ă �a�ă.

Miruna Virlan
Clasa a VI-a B
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Un înger de gheață

Un �ng�� d� gh�ață
Înt��o ���� fă�ă v�agă
�boa�ă �n��t fă�ă p��s
Înt���n v�s d�odată

Un s�n�t s� a�d� 
A� �o�ț�� fla�t 
S� s��t�, s� zbat�
A� v��ț�� haos

S�b o�h� �n��t s��nvâ�t�
Un a�� d��a��nt���
Ș��n��t d�spa�� 
��n v��h� t�ă���

Îș� ad��� a��nt� 
�� tot �� s�a �ntâ�p�at
A��nt��� d� gh�ață 
Ș��n �n��ă pătat

����na s� st�ng�
Haos�� d�st��g�
Ș� ��t��a ���pă 
��n v�ață s� s���g�

O p��ăt��ă �ad�
P� ob�az�� �nv�n�ț�t 
În�h�d� o�h��
Ș��at�n��   a zâ�b�t

Un zâ�b�t șt��s
P��o față ����b�ndă
A��a�gă �n��t 
Înt��o ���� n�b�nă

Sp�� ����nă �n��a��ă 
O ��t��ă sp��anță
Ș� vo�b� ș� g�as 
Ș� tot �� d�spa��

��n t��p �n��t 
În��t adoa���
Un v�s, �n �ad, �n �a�
P�ăpând �n soa��

În �n��ă s�n�t
�� fla�t s� a�d� 
Ș� ��t���� t�� d�n ��as
Î� păt��nd�

O �n��ă d� fi��
Un �ng�� d� �op��
C� �n��t dobo�ât 
�� o �oa�t� n���tă �an���.

Dorinela Mormolea
clasa a XII-a A

Viaţa e un dar!

�� t��a� �nt��bat v��odată, �ât �st� ����a d� �a��,
E� �ţ� sp�n �ă �n�v��s��, ţ� s��nt�nd� �a p���oa��.
Ş�  da�ă t��a� �nt��bat, ��� � oa�� f�������a
V�n a��� ş� �ţ� �ăsp�nd, �ntoa��� n��a� p��v���a.
Ia p��v�şt� d���n�aţa ��� soa���� s� t��z�şt�,
C���� dând��� �a o pa�t�, a� să v�z� �ă t� ����şt�
Ia �n �ână �o�a ����, �� s��aş�ază p�st� flo��,
A� să v�z� at�n�� nat��a  ��� s� s�a�dă �n ���o��
Sa� da�ă t� ��ţ� at�nt, fi��� ���b�� ��� �ăsa��,
B�����a t� ��p��nd�, fă�ă să a�bă hota��.
S��t� n��a� p���ăva�a  a����  ��� t���p��soa�ă
�oat� flo���� d�n �a�, p� pă�ânt at�n�� �oboa�ă.
�a�ă t� �aş� �ângâ�at, z��a d��o �ază d� soa��,
O să t�  s��ţ� ���t �a� b�n�, fă n��a� o �n����a��.
U�tăt��nt��o z��nno�ată p� f���ast�ă p�st� ză��,
P��d�a�a d� p�oa�� d�asă ��� �oboa�ă d�nt�� no��.
Când �op����� ţ�� �n b�aţ� ş��ţ� zâ�b�şt� n��n��tat
B����os d�v�� �ndată �h�a� d� n� t��a� aşt�ptat.
Ia� �ând fl�t���� dans�ază �n sto�a� d��nd�ăgost�t,
În �ag�� s� t�ansfo��ă, �ăsă��t sa� asfinţ�t.
�a�ă  �n�ă t� �nt��b� d� �şt� sa� n� f�����t,
E� �ţ� sp�n p��v�st��n j����ţ�, p��ţ���şt�, fi� zgâ���t
N��� o ���pă n� �ăsa să s� s���gă �n zada�
V�aţa �st� o ��n�n� �� ţ��a fost dată �n da� !

Prof. Lăcrămioara Teodorescu
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 Basmul Toamnei

 O vo�� s�a a�z�t d�nt��o ��ș�ă v��h�, ��a �n �â�n� 
băt�ân, da� �� a sp�s:

 �Asta a fost toa�na! Odată, �ă ��ta� d�n ��ș�a ��a 
��� vânt�� băt�a st�așn��. �oa�na ��a �ând�ă �ă 
n����n �op�a� n� �a� av�a f��nz�. �a� �� să vadă! O 
f��nză ȋn�ă �a� ��a ȋn �opa�. �oa�na s�pă�ată a po�ȋn�ă �a� ��a ȋn �opa�. �oa�na s�pă�ată a po� �a� ��a ȋn �opa�. �oa�na s�pă�ată a po�ȋn �opa�. �oa�na s�pă�ată a po� �opa�. �oa�na s�pă�ată a po�
��n��t vânt���� să bată ș� �a� ta��, da� f��nza, n����. 

 ��o�n�ță, t� �og f���os, n� �ă d�spă�ț� d� p���t�n�� 
��� d�ag! a sp�s f��nza �� ja��. 

 Ȋnsă vânt�� băt�a ș� �a� ta��, f��nza s� ��ăt�na ș� 
�nt��o pa�t� ș� ȋn a�ta, da� tot n� s� d�sp��nd�a. 

 �R�g�no, t� �og, n� n� d�spă�ț�, p�nt�� �ă da�ă �a va 
�ăd�a, �� �ă vo� �s�a d� s�pă�a��. 

 �S�nt ���ț� �opa�� �a t�n�, ș� sp�s� vânt���� să bată 
��� n� a �a� băt�t n���odată, �a� vânt�� a as���tat�
o, f��nza a �ăz�t, �opa��� s�a �s�at, �a� toa�na s�a 
a��zat. 

 Adina Obreja
clasa a VI-a D

Rătăcirea

Când t��� p� v��o st�adă v��h� ș� văd 
�n��� �as� băt�ân�șt�, �� �����, �� g�ăd�na năpăd�tă 
d� na�bă ș� gă�b�n���, �ă ȋn�h�p�� �ă aș fi năs��tă 
ȋn a��st �o� ș� �ă văd d��ând���ă, �� a�ț� �op�� 
d�s���ț�, �a o ș�oa�ă p���a�ă să�a�ă, �ă văd ��t�nd �a 
o �a�pă d� gaz ȋnt��o �a���ă vops�tă ȋn �oz p�nt�� a 
�a� ��ta d� t��st�ț�… Sa�, ȋn v���n o�aș d� p�ov�n�ȋn v���n o�aș d� p�ov�n� v���n o�aș d� p�ov�n�
��� ȋnt���na d�n a��st� �as� bo����șt�, �� g���aj d� fi�� 
����, �� p�t��� �o�o�aț� ș� baz�n d� ����nt ȋn g�ăd�nă… 
Mă ȋnto���a� a�asă, ap�oap� ȋntotd�a�na, n���n�șt�tă, 
ȋnt��stată, d�pă o as���n�a �ătă���� p� st�ăz� n����, d�pă o as���n�a �ătă���� p� st�ăz� n����
nos��t� d� �aha�a, gând�nd���ă �ât d� n�d��aptă 
�st� v�ața… Un�� s�nt să�a��, �h�a� da�ă �� ����tă �a� 
���t, �a� a�ț�� s�nt bogaț� ș� ȋș� bat jo� d� ���a �� a�. 
Gând�� a��sta ��a obs�dat ȋntotd�a�na: �ă toat� a� fi 
p�t�t fi a�tf�� sa� s�a� fi p�t�t să n� fi� d� �o�; �ă toat� 
s�nt ȋntâ�p�ătoa�� p� a��astă ����, fă�ă n���o n���s��ȋntâ�p�ătoa�� p� a��astă ����, fă�ă n���o n���s��toa�� p� a��astă ����, fă�ă n���o n���s��
tat�, fă�ă n����n s�ns…

         Raluca Elena Nicoară
         clasa aVII-a B

Scrisoare de la o rândunică
Est� toa�nă. Înt��o z� �ând ����� ��a s�n�n, ș� 

soa���� st�ă����a p�ț�n �ât� p�ț�n, o f�t�ță d� n��a� 
8 an� p� n��� F�av�a stăt�a ș� s� j��a �n g�ăd�na �a�
s�� ��. A�o�o av�a �n �opă��� p�antat d� �a �a�� av�a 
a���aș� vâ�stă �a �a. În a��� �opa� �o���a o �ând�n��ă. 
F�t�ța n� șt�a �ă a��asta �x�sta ș� stăt�a �n �opa��� ��. 
Ch�a� da�ă F�av�a n� șt�a d� �x�st�nța a��st�� �ând�n��ța a��st�� �ând�n�� a��st�� �ând�n��
��, �a tot o ��b�a p� fată. Înt��o z� �ând�n��a stăt�a �n 
���b�șo��� d�n �opa�, ș� s� gând� să �� t����tă f�t�� o 
s���soa��. Rând�n��a șt�a să s����, așa �ă s�a hotă�ât 
să fa�ă asta.
   � ��agă F�av�a,

E� s�nt o b�ată �ând�n��ă, �a�� t� ��b�șt� d� 
�ând t��a� năs��t. �o����s� �n �opa��� d�n g�ăd�na 
�as�� ta��. E� șt�� ���t� d�sp�� t�n� ș� șt�� fi��a�� pas 
fă��t d� t�n�. �a�ă v��� să �ă ��noșt�, v�no astăz� �a 
�opa�. Când v�� v�n�, t� �og să �ă st��g� �a să pot șt� 
�ă a� sos�t.

C� d�ag, Rând�n��a. �
��pă �� a s���s �ând�n��a a��st� �ând���, a 

��at s���soa��a, ș� a zb��at �a g�a��� 
f�t�ț��. No�o��� �� ��a �ă g�a��� �a����� 
F�av��� ��a d�s�h�s. S�a aș�zat p� p���S�a aș�zat p� p���
vaz�� g�a�����, ș� a a��n�at s���soa��a, 
�a� a��asta a �ăz�t p� pod�a. F�av�a �n 
a��� �o��nt n� ��a �n �a���ă, da� d�pă 

�ât�va ��n�t� a v�n�t. Când a aj�ns, F�av�a a obs��vat 
s��soa��a p� pod�a. A ��at�o ș� a ��t�t�o. ��pă �� a t���A ��at�o ș� a ��t�t�o. ��pă �� a t���
��nat d� ��t�t, F�av�a ��a foa�t� �onf�ză, da� ș� foa�t� 
f�����tă. I��d�at a a��n�at s���soa��a p� pod�a, ș� a 
p���at �a �opa�. Când a aj�ns �a �opa� a sp�s:
� Rând�n��o, a� v�n�t!
C�� a a�z�t a���� vo�b�, �ând�n��a a zb��at ���d�at 
jos. Ea a sp�s:
� A��� s�nt!
� B�nă, �ând�n��o! �� �� n� ���a� sp�s până a��� �ă 
�o����șt� �n �opa��� ���?
� Pă�, ���a fost f���ă să �tț� sp�n, d�oa���� a� ���z�t 
�ă o să �ă a��ng� d� a���.
��pă �� �ând�n��a ��a pov�st�t �� s�a �ntâ�p�at, F�a�ă �� �ând�n��a ��a pov�st�t �� s�a �ntâ�p�at, F�a� �� �ând�n��a ��a pov�st�t �� s�a �ntâ�p�at, F�a��ntâ�p�at, F�a��p�at, F�a�
v�a a sp�s: 
� �� d� a��� v�� fi p���t�na ��a ș� n� t� vo� �ăsa să 
p���� d� a��� n���odată !
Cât a� stat ��� ș� a� vo�b�t,  s� fă�� s�a�ă ș� F�av�a 
p���ă. A��asta ��a z�s �ând�n����:
� Noapt� b�nă! O sa v�n să t� v�z�t�z ș� �â�n� !
Așa F�av�a a v�z�ta�o ����� p� �ând�n��ă, ș� �ând�n��
�a p� �a. Ș� ��� a� �ă�as p���t�n� ���t t��p.

                                              Florina Marin
                                                 clasa a V-a B
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 Viața din grădina mea

 În fața �as�� ���� s� află o g�ăd�nă ��n�nată. 
 Când �ă t��z�s� d���n�ața, �ă d�� ���d�at să 
o ad���. A� tot f���� d� flo�� a�o�o. A��astă ��pă�ăț�� 
a flo���o� a�� �n ga�d ��t�t�� d� �a�bă. Înă�nt��� �� 
�st� o p�t������ �o�o�ată. �oat� flo���� a� v�n�t �n 
ha�n� f�st�v�. C�� p�ț�n, ap�oap� toat�. Să�a��� �a� 
p�âng� �� �a����� d� sâng� p�nt�� �ă n� ș��a găs�t o 
��b�ă�ă��nt� f���oasă. S��at��� �a���� a� v�n�t �� 
pă�ă���ț� d�v��s �o�o�at�: a����, �oș�, a�bast��, �h�a� 
ș� v�o��t. Gh�o����� poa�tă o f���oasă �obă a�bă, �a 
d� �ng��. ��andafi��� a v�n�t ��b�ă�at �a� ���dat. 
A�� p� �� o ��b�ă�ă��nt� d� �ăzbo�, p��nă d� ț�p� ș� 
o �șa�fă �oș�� p�st� față. N���n� n� poat� dansa �� 
�� d�n �a�za asta. Pa�� a av�a �nt�nț�� ���dat�, tot�ș�, 
�� v�n� foa�t� b�n� a��astă �ost��aț��. �a�b���ța dă 
ton p�t������� �� ��b�ă�ă��nt�a sa v�o��tă. �oț� s� 
d�st��ază. 
 P�nt�� ���, �� s�nt �n ���aș, așa �ă, �a să n� 
�� �ăn�s�, sta� �n afa�a g�ăd�n�� ș� �� p��v�s�. Î�� ado� 
g�ăd�na!

George Ionescu
clasa a VII-a A

Vis de toamnă
E�a toa�nă…
Ș� ��a f���os.
Ia� ��, ȋn păd���
Mă p���ba� vo�os.

Ad���a� păd���a,
Ȋn ��� d� ���o��…
Mă ��ta� �a f��nz�
Ș���� t����a� fio��…

�� ad���a� ȋn za��,
P��tat� d� vânt
F��nz� ���n ���ând
S�așt��n p� pă�ânt.

Aș v��a să �ă b����
�� zbo���n ���o��,
Când văd �ă s��na�ță
S�s �ăt�� no��!...

Aș v��a să �ă b����
�a� n� ���ș�s�
Când șt�� �ă�n ���ând
�oat� s� sfâ�ș�s�.                  

Larisa Maria Cornea Cosma
clasa a VI-a A

Visul

��as�p�a �ă���o�,
Un v�s t� așt�aptă
��as�p�a vă��o�,
Un gând t� a��ngă.

Sto������ d� �o�o�
Ȋț� poa�tă s�fl�t�� ȋn ��o��� �o�,
Ș��� d�� d�pa�t�, d�pa�t�
Ca o �a�t�.

Marius Puțoi
clasa a VII-a C

 Viața
V�ața a�� �n ���s a� ��,
P� �a�� n� poț� să ��� ���.
C� b�n� ș� �� ���� va �ont�n�a
Așa �st� v�ața.
U��ă�, �obo�â�,
N� b����ă�,
N� ȋnt��stă�,
No� ���g�� �a� d�pa�t�,
I�b�nd ș� ���zând �ă s� poat�.

 
Adriana Dumbrava

clasa a VI-a C
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 Viața fără școală

�a�ă d�nt��o dată ș�oa�a n� a� �a� �x�sta, ȋn 
p���ă fază aș fi ȋn�ântat da� o pa�t� d�n �onșt��nța 
��a ���a� sp�n� �ă n� � b�n� �ă ș�oa�a d�spa�� d�o�ș�oa�a d�spa�� d�o� d�spa�� d�o�
a���� ��noșt�nț��� a�h�z�ț�onat� d� ��n� vo� d�spă��a 
�� t��p��, �a� ��noșt�nț��� p� �a�� �� vo� st�d�a n� vo� 
�x�sta ȋn v��to��� ���.

C� t��p�� vo� ��ta să s�����, să ��t�� ș� ��� 
�a� �ă� ��� să n� �o�po�tă�. Un�� o vo� ��a p� �ă� 
g��ș�t� ș� n� vo� �a� ��sp��ta ��g�a. Va fi �n haos 
tota�, d�oa���� �op��� vo� ��b�a p� st�ăz�, vo� ȋnj��a, 
s� vo� bat�, pă��nț�� ș� b�n���� �a�� vo� �a� șt� �ât� 
��va vo� ����, �a� ��noșt�nț��� s� vo� p���d�. N���n� 
n� va �a� șt� să �o��n��� ��� t��b��� ș� vo� aj�ng� 
�a n�șt� an��a�� să�bat��� ș� ȋnt���n sfâ�ș�t v�ața o va 
��a d� �a �apăt.

����, ȋn p��n��p��, va fi �n ����� d�zast��os 
da�ă ș�oa�a ș� ȋnvățăt��a va d�spă��a. Ș�oa�a �st� 
�n ����� foa�t� b�n, �h�a� da�ă no�ă, �op���o�, n� n� 
p�a��.

Emilian Amaradei
clasa a VII-a B

L’automne

�’a�to�n� �st �n� b���� sa�son
B�a�, �a�s t�ès f�o�d!
��s fl����s ont
��s o�s�a�x ��g�at���s
Sont a��és dans d�s pa�s av�� �� so����
�o�t �st dés��té �a�nt�nant
S�� �a �o�t� sont ��s f������s �o�t�s
Et �n p�t�t g�����n
Q�� s� f��g� �o�p�èt���nt.

Geanina Pintilie
clasa a VIII-a  A

 Darurile toamnei

 A sos�t toa�na ��a da�n��ă.Ea a v�n�t �a no� �a 
să n� ��pa�tă �o�o���� �� ș� să d�a �oadă pă�ânt����.
În d����� să�,toa�na a ad�s �� �a �n �ând�� a�a� d� 
���oa�� ș� v��d�ață.

   Soa���� t��st n� �a� st�ă����șt� �� p�t���a d� a�tă 
dată,����� s�n�n d� va�ă ast� a��� �n�h�s,�a� no��� 
p���b���� s� �ng�ă�ăd�s� p� bo�ta ����as�ă.În 
păd��� �opa��� s�nt f�����ăto��,�a� �a������ �na�t� 
p���d �ât �a� ���t� f��nz� ���t��o�o��.Un �ovo�  d� 
f��nz� �o�o�at� �st� ��p�ășt�at p��n toat� �o�ț����� 
����n�ș����.

  Vânt�� n��vos ș� p�t��n�� ș����ă p��n ho�n��� ș� 
�ăspând�șt� �nfio�a��.P� d�a����,�n d�pă�tă��,vă��� 
�s�at� ș� ap��� �ngh�țat� �o� d� t��st�ț�.P� ����� �nno�at 
păsă���� �ă�ătoa�� s� p��găt�s� d� p���a��,�nș��ând��s� 
�n ��ng zbo� a� toa�n�� tâ�z��.

  �� p� ��� v�n ș� s� așt��n p� �â�p���� v�st�j�t� ș� 
sp��b��at� �n ��ng t�o�an d� no�� n�g�� p��n� d� g�����.
Gâz��� a�o�ț�t� d� v���� s� adăpost�s� s�b �ovo��� 
foșn�to� d� f��nz� �oa�t�.În za��,va������ d� ��ață s� 
aș�ază p� ��nț�� p��n� d� b���ă ș� �oho�âț� d�n �a�za 
v�����.

   �oa�na s� ap�op�� d� sfâ�ș�t �� paș� ��p�z� ș� ad��� 
�� �a ș� p���a b���ă d�n an,s��n �ă �a�na n� poat� fi 
d�pa�t�.

                    Ionela Nan
clasa a V-a C
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Sfânta Maică a lui Iisus

Sfânta Ma��ă a ��� I�s�s
E Ma��a C���� d� s�s,
Ca�� �a no� a v�n�t
Ş� ����a a �ânt��t.

�� �a ��h�� a ză��s��t
C�� a fost p�oo�o��t ;
P�t���a C���� P��a�na�t
P�st� �ânsa a ��vă�sat.

P� F���oa�ă a f�����t�o,
Ş� Ma��ă a d�n���t�o ; 
P��nă d� da� s�a fă��t 
Ş� p� �o�n�� n��a năs��t.

P��nă d� da� ş� �ă����,
�� s�avă ş� f�������,
A ��� ���n�z�� M���asă
Ş��a ����� Î�pă�ăt�asă.

C������� a ����nat,
�� no� g��j�şt� n��n��tat,
Est� Ma�a noast�a a��asă,
P��a b�nă ş� p��a f���oasă.

Alina Palade
clasa a VI-a D

-premiul 3, secţiunea :creaţie literară,
Concursul:”Maica Domnului “-Broșteni

 

Vara și prințesa ei

F���a ��a f���oasă a v���� , �� ����s���n g�a�, 
�� g�n� d�n �ă�a�, o�h�� d� ��șta�, ob�aj�� d� �a�să ș� 
pă� t�s�t d�n fi� d� a��, a v�n�t ș� ��p�� nat��a n��a� 
d� ���oa��. 

Soa����, �a �n ���� �oș� d� fo�, toa�nă ja� 
p�st� �â�p��, �ăn�n�h��� st�ă����to� a� �az��o� sa�� s� 
�ăsfi�ă �n �na�t, toț� po��� s�nt �n să�bătoa��, văzd�h�� 
���oas� a ���b��� ș� f��nz� p�oasp�t�, p�st� tot �o���, 
flo�� d� pa�ad�s. ��v�z����s s�ă�dat��n a��, a p��at �n 
v��d� toată păd���a, vânt�� a a�op���t păș�n��� ș� 
��nț�� d� v��d�ață, p��nț�sa v���� �h�a�ă �op��� �n 
va�anță, �n �opa�� a atâ�nat ����, p��n� ș� p��� ���ță, �n �opa�� a atâ�nat ����, p��n� ș� p��� ���, �n �opa�� a atâ�nat ����, p��n� ș� p��� ����n �opa�� a atâ�nat ����, p��n� ș� p��� ��� �opa�� a atâ�nat ����, p��n� ș� p��� ���
��n�, �a� p� s�b �opa�� a p�s f����� ș� f����� d� ���p���
�� st�ă����toa��. Răs�nă ��� ș� ��� d� g�as��� d� păsă�� 
a�� pa�ad�s����, �a��a n�sfâ�ş�tă s� s�a�dă �n va������ 
�nsp��at�, �a� n�s�p�� fi n ș� a�g�nt�� t� a�d� �a p��nsp��at�, �a� n�s�p�� fin ș� a�g�nt�� t� a�d� �a p��
��oa��. V��tăț��� păd���� s� joa�ă �n �asa �o� ��b�oasă. 
Nat��a �ș� a�� �ost����� ��, ad�� �n vânt poto��t, ����� s� 
dogo��șt�, soa�����o p��b��� fină d� a�� ș� �az��� sa�� 
fi��b�nț� �o� g�ân���, �an����� a� ���oa�� a����, a��� 
s� s����ă, s� ����g ����ș�, v�ș�n�, p���s��� ș� �a�s�. 
F�o���� t� �ntâ�p�nă �� pa�f���� �o�, �zvoa���� sp�n 
pov�șt�.

Va�a � o să�bătoa��, �a� tot�� s� s�a�dă �nt��o 
p�oa�� d� ����nă. 

Emilia Munteanu
clasa a VI-a B
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Preabună Maică

Ma��a �o�n���� P��ab�nă, 
Est� �oa�nă da� ş� Ma�ă;
Est� Î�pă�ăt�asa Sfântă,
Ca�� ����� n� aj�tă.

Ea d� s�s ����� v�gh�ază 
Ş� v�aţa n� ����n�ază,
N� f���şt� d� ���� �ă�
S�aj�ng�� �a F��� să�.

Est� “�a��”�n ������ s�s, 
Est� Ma��a ��� I�s�s;
�oţ� �ng���� o p��a�ă��s�,
Ia�ă sfinţ�� o ��nst�s�.

� Ma��ă d�agă, Ma��ă b�nă,
Să n� fi� ����� o “ Ma�ă “,
Că�� no� d�n s�fl�t t� ��b�� 
Ş� �� t�n� v��� să fi� !

 Ilona Georgiana Onica
clasa a VI-a D

-menţiune, secţiunea: creaţie literară,
Concursul: “Maica Domnului”-Broşteni

Și plânge…

Ș� p�âng���n no� t���ăto� 
Ș� p�âng��o st�a d�s�p�a ��a 
Ș� p�âng��o floa�� d� ���oa�� 
St��gând �n �a����� za�va g��a. 
 
Ș� p�âng��o f��nză ofi��tă 
Ș� p�âng��o �oză st�nsă�n ��n� 
Ș� o ���ng�ță�ngă�b�n�tă 
Când ���ad�� a��nt� d� t�n�. 
 
Ș� p�âng���n fl�t��� t�andafi��� 
Ș� p�âng���n st�op d� �o�ă 
Ș� p�âng��o șoaptă, t��p���� 
Ș��o ��b�ă n��a� �ând p�o�ă. 
 
Ș� p�âng���n p�� d� ��o�â���� 
Ș� ����� p�st� s�fl�t�� ��� 
Ș� p�âng� noapt�a a���� 
Ș� p�âng ����� ș� ��…

Paula Blană 
clasa a VIII-a A

 Furnica poetă

F��n���ța, hă�n���ța,
U�t��ă �a� � d�ăg�ța.
R�p�d� �a a ��tat
N����� �n�� ���nat.
S��� ��a a��nt�t,
Cop������ �� ��� t�ăsn�t.
At�n�� �a s�a ��gat
P�nt�� �������� bogat,
O z� �ă�a�, să n� �a� ��t�
E! ��n�n� să s� ȋntâ�p��
�ot�ș�, asta s�a ȋntâ�p�at
A do�a z� n�a �a� ��tat.

 Adriana Dumbravă 
clasa a VI-a C

ZIUA DE CRĂCIUN
Ia�na s� așt��n� p�st� sat
P�st� sat�� f���os ����nat,
B����oș� o așt�ptă�
C� san��ța să n� j��ă�.

Az� � z� d� să�bătoa��!
Așt�ptă� �� n��ăbda��
���a sfântă d� C�ă���n
Când tot o��� �st� b�n

În�ă d� an�� t����t
M��a� p�op�s să �ă p�t�s�
P� Moș�� să�� ză��s�
C�� v�n� �� tă��t.

��a� ză��t p� Moș C�ă���n,
Int�ând p� ho�n�� �� ���t f��
C� to�ba p��nă d� j��ă���
P�nt�� ����nț�� �op��.                    

                                          Dragoș Stoian
                                          clasa a V-a B B
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Șoricelul

 

�����t, �nt�� o �ăs�ță, 
t�ă�a �n șo�����. A��� 
şo����� ��a d�f���t 
d� ����a�ț� p�nt�� �ă 
a��sta n� vo�a să s� 
�nsoa�� �� �n șo�����, 
�� �� ��n�va p�t��n��. 

 Ș� s�a gând�t, ș� s�a gând�t, până �ând a z�s:

 � Gata! Șt�� �ăsp�ns��! C�� �a� p�t��n�� �st� soa����!

Așa �ă șo������� �ș� p�s� �nt��o t�ă�st�ță n�șt� �ân�a�� 
ș� po�n� �a d���. Când aj�ns� �a soa��, șo������� �� 
sp�s�:

 � Soa��, �� v��a� să �ă �nso� �� t�n�, p�nt�� �ă �șt� 
��� �a� p�t��n��!

 � Șo��������, �� �a�� p�ă���� aș v��a să �ă �nso� �� 
t�n�, da� n� �� s�nt ��� �a� p�t��n��, �� no��� p�nt�� �ă 
�� �ă a�op��ă ș� ��� �a� toată st�ă������a. 

A�z�nd a��st�a, șo������� s� d�s� �a no��. 

 � No���o�, �ăsăto��ț�� vă �� ��n�! Vo� s�nt�ț� ��� �a� 
p�t��n���. 

 � M��ț����! �a� n� no� s�nt�� ��� �a� p�t��n���. 
Vânt�� �st�. �oa� �� o s�fla�� n� d��� d�pa�t�. 

��pă �� f� �ă����t ș� d� no��, șo������� s� 
d�s� �a vânt ș��� �nt��bă ș� p� a��sta. �a� vânt�� �� 
�ăsp�ns� t��st:

 � Șo����� ���, n� �� s�nt ��� �a� p�t��n��. Est� �n 
z�d �a�� p� �a�� n� �� pot dă�â�a. S�g�� a���a �st� ��� 
�a� p�t��n��. 

Șo������� �ș� �n����a no�o��� ș� �� z�d��. 

 � ��d���, sp�n���� �ă t� �șt� ��� �a� p�t��n��!

 � N�, șo��������! N� �� s�nt ��� �a� p�t��n��. S�nt 
n�st� ��d� d��a�� ta�� �a�� �ă tot �onță�� ș� ���d �ă �ă 
vo� dă�â�a �n ���ând. 

Când a�z� a��st�a, șo������� s� d�s� a�asă, ș� 
până �a ���ă, tot �� o șo�����ă a �ă�as. 

Diana Buchidău
clasa a V-a B

Rugă către Maica Preacurată

Ma��ă P��a���ată 
Ş� ���t �ă�dată 
În ��� ş� p� pă�ânt
C� a� năs��t p� �o�n�� Sfânt;

�� ��gă� f���os,
��, �h�p�� ��� p��a ����nos, 
V�gh�ază�n� d�n s�ava ta
Ş� �a n�vo� n� n� �ăsa.

Aj�tă�n� �ndată,
F���oa�ă P��a���ată,
G�abn��ă sa�vatoa��,
S����tă aj�tătoa��.

Să fi� �a� ���d�n��oş�,
�a s�fl�t b����oş�;
P� F���ţ� să�� ��b��
Ş� sfinţ� să d�v�n��. 
A��n!

Claudiu Crucianu
Clasa a VII-a A                                                   

           -premiul 3,secţiunea creaţie literară,               
       Concurs: “Maica Domnului”-Brosteni
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Săptămâna educaţiei permanente între 
tradiţie şi modernitate

În Ro�ân�a, Conf���nţa naţ�ona�ă d� �ansa�� 
a An���� E��op�an a� Î�băt�ân���� A�t�v� ş� a� 
So��da��tăţ�� �nt�� g�n��aţ�� a av�t �o� �a B�����şt� �n 
data d� � �a�t�� ��1�.

În p���oada 19��5 no���b��� ��1�, �n 
Ro�ân�a a av�t �o� a XIII –a �d�ţ�� a F�st�va����� 
Naţ�ona� a� Şans��o� �a��, o saptă�ână a �d��aţ��� 
p���an�nt�, �� s�a d�sfăş��at s�b g�n������ M�d�� 
so��a� �a� s�g�� p�nt�� o �d��aţ�� �a� p��fo��antă.

An�� ��1�, fi�nd d���a�at An�� E��op�an a� 
Î�băt��n���� a�t�v� ş� a� So��da��tăţ�� �nt�� g�n��aţ�� a�� 
�a s�op ��oţ�ona��a p�b������� �n ���a �� p��v�şt� 
apo�t�� ad�s d� p��soan���  �n vâ�stă �a �vo��ţ�a 
so���tăţ�� noast��.  

Săptă�âna �d��aţ��� p���an�nt� a fost 
�a��ată ş� �a ş�oa�a noast�ă p��nt��o s���� d� a�t�v�tăţ� 
�d��at�v�. ��zbat���a p� t��a Rolul Legislaţiei 
Uniunii Europene în sprijinul Îmbătrânirii active 
a �v�d�nţ�at �ont��b�ţ�a ad�să d� p��soan��� �a� �n 
vâ�stă so���tăţ��,  atât p��n pa�t���pa��a p� p�aţa ��n���, 
�ât ş� p��n �nt����d��� a�t�v�tăţ��o� d� vo��nta��at ş� 
a� ��p���ă��� �n v�aţa p�op���� fa����� ş� �o��n�tăţ��. 
E�h�pa d� p�o���t a fost fo��ată d�n ���ăto��� ���v�: 
G�ăvan And���, ���a N��o��ta, Catană A��xand�a, 
Ca�o�an B�an�a, Ro�an E��na.

O a�tă a�t�v�tatat� d�os�b�t d� �nt���santă 
d�n���tă Tradiţia paideutică a Europei greco-latine - 
o formă de autocunoaştere in contemporaneitate a fost  
coordonată de d-na profesoară Sorina Milea. Id��a 
��nt�a�ă a �onstat �n fapt�� �ă �d��aţ�a Ant��h�tăţ�� 
av�a �n v�d��� fo��a��a o����� d�p��n, �n �d�a� d� 
b�n�� f���os –ad�vă� (ka�okagath�a) p� �a�� astăz� �� 
g��� �� �a� �nt��ză��� �n ����a noast�ă sp���a��zată, 
�gno�antă �n toată sp��ndoa��a ��ps�� d� v�z��n�. 

E��v�� a� ��t�t ş� ���o�andă ��t�to���o�  ���ătoa���� 
����ă��: Pierre Grimal-Civilizaţia romană, R.Bloch, 
J.Cousain-Roma şi destinul ei,  Nicolae Lascu- Cum 
trăiau romanii,  H. I. Marrou-Educaţia în antichitate, 
V. Hanga- Cezar,   Platon-Banchetul.

    �� �a Ban�h�t�� ��� P�aton, p� �a�� ��a ��t�t �� 
�a�� p�a����  ���va A��xand�a C��st�a d� �a a XII�a A, 
a� �onstatat ���ând��n� ��p���nă, �ă o��� n� p��a 
a �vo��at...ba , �a� ���t, şt�� �a� p�ţ�n d��ât at�n�� 
ş� s��t� �nfin�t �a� p�ţ�n. �� �� ? �a a��asta �nt��ba�� 
a� �n����at să �ăsp�nd�� t��p d� �a� b�n� d� o o�ă 
p� baza ���t����o� ��nţ�onat� �a� s�s ş� n� n��a�.  
O ���a��ă �nt���santă a v�n�t d�n pa�t�a �n�� ���v 
d� �a ��asa a X�a A, G�avan And���: „no� ��noaşt�� 
az� doa� ���a �� v�d��...ad��ă n� v��� să şt�� �a� 
���t d��ât �� n� s� of��ă”. Obs��vaţ�a n��a �asăt fă�ă 
vo�b�...�a� p� no�, p�of�so���, n��a fă��t să �nţ���g�� 
�n�ă odată �ă, �a f�� �a �n Ant��h�tat�, n� s� şt�� ��n� 
dă ş� ��n� p����şt� p� a��st d��� a� �nvăţă���.

În �on���z��, p��n a�t�v�tăţ��� ��a��zat� �n 
pa�t�n���at �� b�b��ot��a ş�o���, ���v�� a� �onşt��nt�zat   
��po�tanţa Săptă�ân�� �d��aţ��� p���an�nt� 
p����� sp�n�a ş� Kant: „ Ed��aţ�a �st� a�t�v�tat�a 
d� d�s��p��na��, ���t�va��, ��v���za�� ş� �o�a��za�� 
a o�����, �a� s�op�� �d��aţ��� �st� d� a d�zvo�ta �n 
�nd�v�d toată p��f��ţ��n�a d� �a�� �st� s�s��pt�b��”.

Înt��aga a�t�v�tat� a fost �on�to��zată ş� �va��ată d� 
�ăt�� d�na  p�of�soa�ă  Vo�h�ţa �a���n��, �ons������� 
�d��at�v a� �n�tăţ�� d� �nvăţă�ânt 

R�p��� b�b��og�afi��:
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1 decembrie, Ziua Mondială de 
Luptă Împotriva SIDA

1 decembrie nu este doar Ziua Naţională a Ro-
maniei, ci şi Ziua Mondială de Luptă Împotriva 
SIDA. 

�a n�v�� �ond�a�, s� �st���ază �ă �� d� ����oan� d� 
oa��n� s�nt �nf��taţ� �� v���s�� HIV/SI�A, v���s 
d�sp�� �a�� a��� 3� d� an� n� s� şt�a n����. 

P����� �az d� HIV/SI�A d�n Ro�an�a a fost d�a�
gnost��at �n 1985, �a� d�n 1989 a� fost s��na�at� �a�
z��� �a �op��. 

E bine să ştiţi!

HIV d�st��g� a��a pa�t� a s�st������ ���n�ta� �a��, �n 
�od ob�şn��t, an�h���ază v���s�����. Inf��ţ�a �� HIV 
�st� ���v��s�b��ă, s� poat� doa� �ntâ�z�a apa��ţ�a bo��� 
p��n ad��n�st�a�� d� ��d��a��nt�. P��soana �nf��ta�
tă n� p��z�ntă n��� �n s��n d� boa�ă, da� poat� t�ans�
��t� v���s�� p��n contact sexual neprotejat ş� p��n 
contact cu sângele unui om sănătos. 

SIDA �st� stad��� avansat a� �nf��t��� �� HIV �ând 
apa� s��pto�� �a: s�ăd��� �n g���tat� �� p�st� 1�%, 
f�b�ă �� d��ată �a� �a�� d� o ��nă, d�a��� ��on��ă, 
�ona �ost��, �nf��ţ�� a�� ���oas��o�, a�� ����h��o�, 
gât���� ş� apa�at���� ��sp��ato�, an����, t��b��ă�� n���
voas� �t�. 

V���s�� HIV n� s� t�ans��t� p��n: sa��vă ş� �a�����, 
t�s� sa� st�ăn�t, p�s��nă, st�âng��� d� �ână, �a ş�oa�
�ă sa� �a �o��� d� ��n�ă, p��n s��p�a at�ng��� �� o 
p��soană bo�navă, să��t ob�şn��t, v�s��ă ş� ta�â����, 
s�a�n�� d� �a WC, fo�os���a �n �o��n a ob���t��o� 
(t���fon, s�a�n�, b��o�). 

Este important de ştiut că, �n �ad��� �onta�t��o� 
so��a�� d�n v�aţa �ot�d�ană, nu există nici un pericol 
de a contracta virusul. Atâta timp cât sunt respec-
tate regulile elementare de igienă, frecventarea de 
către copii a grădiniţelor, ş�o���o� ş� a o���ărui tip 
de colectivitate NU prezinta risc de contractare a 
bolii. 

Fundiţa roșie �st� s��bo��� ��pt�� ��pot��va SI�A, 
s��bo��� �nt��naţ�ona� a� so��da��tăţ�� faţă d� p��soa�naţ�ona� a� so��da��tăţ�� faţă d� p��soa�aţ�ona� a� so��da��tăţ�� faţă d� p��soa�
n��� �nf��tat� sa� af��tat� d� HIV/SI�A. P��ta��a 
a��st�� f�nd�ţ� �oş�� �st� o dovadă d� ��b���, o dovadă 
�ă �ţ� pasă ş� �ă n� v�� �ă�� n��ă��� ���o� af��taţ� d� 

HIV/SI�A �� �n�ă �n��. 

Bibliografie:* „Info��a�� ş� S�ns�b���za�� �n p�ob���
�at��a HIV/SI�A” Ed�t��a Ps�hoCov��, B�����şt� 
���6

*”Ed��aţ�� p�nt�� Sănătat�”, �o� Pa�t�n, �d�t��a Co�
��nt, B�����şt� ���6

Prof. Nina Laura Nistoroiu 

Invitaţie la lectură

���t��a  �st� o �ă�ăto��� sp�� p�op���� s�fl�t, 
�st� �onta�t�� ��t�to����� �� �n t�xt ��ta�a�, o ad�vă�ată 
păd��� d� s��bo���� as��ns�, foşn�toa��, ���t� 
v�z�b���, da� ş� �a� ���t� �nv�z�b���, �a�� aşt�aptă să 
fi� d����ptat�. 

R���pta��a �n�� t�xt �st� o �xp����nţă d� 
��noaşt���, �h�a� d� a�to��noaşt���. V. Nabokov  �n 
“C�t�to�� b�n�…” �ons�d��a �ă p�nt�� a �nt�a �n �ag�a 
�n�� �ă�ţ�” �n ��t�to� �nţ���pt o va ��t� n� �� �n��a, n��� 
�ă�a� �� �ap��, �� �� ş��a sp�nă���”. Astăz�, �n goana 
noast�ă sp�� n��ă����, �ând t��p�� n� a�� �ăbda�� �� 
no�, a� p���d�t pa��ă b�����a ���t���� ş� ��oţ�a �n����
s��n�� �n pag�n��� �ngă�b�n�t� d� v���� a�� �n�� �ă�ţ�. 

Aşa �ă, d�agă ��t�to����, 
�asă�t� p�ovo�at ş� �nt�ă �n a��astă 
păd��� d� s��bo����, fi� ����os ş� ����
at�v! Ca�tă, d�s�op��ă ş� v�s�ază! 
C�t�şt� �� �n��a, �� �ap�� ş� �� 
ş��a sp�nă���! F�� a�t�v ş� �ot�vat! 
Exp�����nt�ază!  R�d�s�op��ă! Ş� 
astf��, �a�t�a poat� d�v�n� �n p����j 
p�nt�� �n d�a�og �nt���o�, �n p��t�xt a� ��fl��ţ��� as��
p�a v��ţ��,  �n  b�n p���t�n �a�� n� aj�tă să d�s�op��
��� ����a d�n j���� nost��, ,,Că�� n� �st� a�ta, �a� 
f���oasă ș� �a� d� fo�os �n toată v�ața o����� zăbavă, 
d��ât ��t�t�� �ă�ț��o�.” (M��on Cost�n)

Prof. Mădălina Temelie
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“ Doamna de Doamne-Doamne ”

Ma� no�, o a�tă n����� a p�of�so����� d� 
RE�IGIE, a�z�tă d�n g��a “p�t����o�” d� �a G��pa 
P��găt�toa��, �st�: “�oa�na d� �oa�n���oa��
n�”. Sp�să �� g�ngaş�� ş� nat��a��ţ�, �a ad��� zâ��
b�t p� �h�p�� t�t��o� ���o� �� a�d a��astă �h��a��. 
Înt��ad�vă� �st� o �h��a��, ş� n� n��a� d�n g��a 
p��n���o�, �� d�n pa�t�a ��� ���n�z��, o �h��a�
�� �a p�opovăd����, �a ş� a Aposto���o�. �a� oa�� �� 
�ns�a�nă �� ad�vă�at a��astă ��s��n� �a �a�� n��a� 
s�p�s ş� p� �a�� n��a� hotă�ât să o fa���? Poat� fi 
doa� o s��p�ă a��g��� sa� �nt��ad�vă� o �h��a�� ?.. . 

����ns��n�a d�hovn���as�ă ș� �d��aț�ona�ă 
a ��s��n�� p�of�so����� d� RE�IGIE ��z��tă d�n ���
sponsab���tat�a ş� d�n �o��� hotă�âto� p� �a�� a��sta 
�� a�� �n t�ansfo��a��a p�of�ndă a p��sona��tăţ��, �n 
fo��a��a d�p��nd����o� ş� at�t�d�n��o� d� fa�t��ă 
d�hovn���as�ă ş� so��o��o�a�ă a�� ���v��o� să�. 
P�ţ�n� s�nt p�of�s��n��� �a�� ��� pos�so����� �o� atâta 
�o�p�t�nţă ş� dă����� ��� �st� ��a d� p�of�so�. P�o�
f�so�at�� �st� şt��nţă ş� a�tă d�opot��vă. O b�nă pa�t� 
d�n v�aţa, �op��ă��a, ado��s��nţa ş� o pa�t� a t�n���ţ��, 
n��o �n���d�nţă� p�of�so���o�. Iată �ot�v�� p�nt�� 
�a�� fi��a�� d�nt�� no� n� ad���� a��nt� �� d�ag d� 
�nvăţătoa��a �a�� n��a p�s ����on�� �n �âna ş� d� p�o�nvăţătoa��a �a�� n��a p�s ����on�� �n �âna ş� d� p�o�ăţătoa��a �a�� n��a p�s ����on�� �n �âna ş� d� p�o�toa��a �a�� n��a p�s ����on�� �n �âna ş� d� p�o�ş� d� p�o�� d� p�o�
f�so��� �a�� n��a� �a��at v�aţa. 

Fo��a��a at�t�d�n��o�, �nvaţa��a ş� �ns�ş���a 
p����pt��o� ���şt�n� �onst�t��� �n d����s �o�p���
�at ş� d� d��ată. E� �n��p� �n p����� an� d� v�aţă ş� 
s� �ont�n�ă p� tot pa����s�� a��st��a. �� a���a, �n�� 
d�n fa�to��� d� s�a�ă, poat� ��� �a� ��po�tant, �a�� 
�ont��b��� �a p�o�ova��a �d��aţ��� ����g�oas� �st� 
p�of�so��� d� RE�IGIE. P��n p��sona��tat�a ���, p��n 
�ns�ş����� ���� �a�a�t���z�ază, p��n a�ta d� a s� dă��� ş� 
a dă��� ���v��o� t�ă��� ş� fo��a�� sp���t�a�ă, ���ş�şt� să 
��ăd�as�ă �a� d�pa�t� ����a �� �a�a sa� b�n��a a �n�
��p�t d�n p��n���, sa� �h�a� să ��ăd�as�a �n no� �n���
p�t. P�of�so��� d� RE�IGIE �st� ����ăto� ��p���nă �� 
���n�z�� �a �ânt����a s�fl�t��o� ���v��o�. ��pă În�

v����, Mânt��to��� po��n��şt� Aposto���o�: “���gând, 
�nvăţaţ� toat� n�a������“. ����a��a ��� ���n�z�� 
�ont�n�ă �n ���� p��n ����a��a o�����; �a�, �a p�of��ă �n ���� p��n ����a��a o�����; �a�, �a p�of�� �n ���� p��n ����a��a o�����; �a�, �a p�of���n ���� p��n ����a��a o�����; �a�, �a p�of��; �a�, �a p�of��
so�� d� ����g��, ��� �a�� n� angajă� �n a��astă ��s��n�, 
n� angajă� p�nt�� ������ b�n� fă��t. ������ b�n� fă��t 
��p���ă �n �fo�t �onstant �n do��n��� �����tă��� p�da�ă �n �fo�t �onstant �n do��n��� �����tă��� p�da� �n �fo�t �onstant �n do��n��� �����tă��� p�da��n do��n��� �����tă��� p�da�n do��n��� �����tă��� p�da�ă��� p�da���� p�da�
gog��� ş� t�o�og���, da� �n a���aş� t��p ���tă j��tfă ş� 
dă����� ��b�nat� �� �nd���ngă �ăbda�� ş� ���ta��. 

P�of�so��� d� ����g�� �st� �a �n ���b��g. Est� 
�a� d�g�abă ���a �� n� s� v�d� d��ât ���a �� s� v�d�. 
P�t�� să �� obs��vă� ��noşt�nţ��� d� sp���a��tat�, 
�ond��ta p�of�s�ona�ă, �on��pt��� p��v�nd p�o��s�� 
�d��aţ�ona�… �nsă ���a �� n� s� v�d� s�nt s�nt��ţ�ona�… �nsă ���a �� n� s� v�d� s�nt s�nt���ona�… �nsă ���a �� n� s� v�d� s�nt s�nt��ă ���a �� n� s� v�d� s�nt s�nt�� ���a �� n� s� v�d� s�nt s�nt��
��nt��� ���, �onşt��nţa, at�t�d�n��� ş� �a� a��s vo�aţ�a. 
A��astă sta�� �� aş�ază �n poz�ţ�a, n� d� s��j�to� �a 
a�ta�, da� d� s��j�to� �a �at�d�ă, p�nt�� fo��a��a sp�� 
�ânt���� a t�n����o� v�ăsta��. M�s��n�a ��� va av�a 
fina��tat� �n �ăs��a �n �a��, a���� s�fl�t� �â����t� 
d� ��, vo� �ont�n�a d����� ��� b�n sp�� ţ���� fina�: 
d�săvâ�ş���a. Un p�of�so� b�n �nd��� ���v��o� �n an��ăvâ�ş���a. Un p�of�so� b�n �nd��� ���v��o� �n an��vâ�ş���a. Un p�of�so� b�n �nd��� ���v��o� �n an��
��t st�� d� v�aţă, �� �oo�don�ază să �a�t� s�ng��� b�n��� 
ş� să�� ��b�as�ă, să fa�ă fapt� v��dn��� d� �ăsp�ată ş� 
să dă���as�ă ş� ���o� d�n j�� aj�to� să a��agă a���aş� 
�a��. Astf��, ���d�nţa �ă�t���s�tă, t�ă�tă ş� as��ată, 
dobând�şt� va��nţ� ş� dă va�oa�� ����� �a�� a p�opo�ând�şt� va��nţ� ş� dă va�oa�� ����� �a�� a p�opo�nd�şt� va��nţ� ş� dă va�oa�� ����� �a�� a p�opo�
vad��t�o. 

R���g�a a�� ş� a� t��b�� să a�bă �n �o� �ns��nat, 
atât �n v�aţa p��sona�ă �ât ş� �n v�aţa p�b���ă, so��a�ă. 

Prof. Niculina Surdu
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� “C� fa�� o��� p��n ��n�a ��� �n��p� să�� p�a�ă” �.

S���on M�h�d�nț� s�nt�t�z�ază �od�� �n �a�� 
t��b��� ��a��zată �nsp��ț�a ș�o�a�ă �nt��o “��todo�o�ă �nsp��ț�a ș�o�a�ă �nt��o “��todo�o� �nsp��ț�a ș�o�a�ă �nt��o “��todo�o�ț�a ș�o�a�ă �nt��o “��todo�o��a ș�o�a�ă �nt��o “��todo�o�ș�o�a�ă �nt��o “��todo�o��o�a�ă �nt��o “��todo�o�ă �nt��o “��todo�o� �nt��o “��todo�o��nt��o “��todo�o�nt��o “��todo�o�
g��” d� ��a��za�� a a��sto�a �� ��p��nd�a � p�n�t� ș� 
p� �a�� o ��dă� �a� jos p�nt�� a �nț���g� �a� b�n� 
�o��� ��a��ză��� a��sto� �nsp��ț��, �� t��b��� să s� 
���ă��as�ă d� �ăt�� “�o�p�� d� �ont�o�” (�nsp��to�� 
ș� ��v�zo�� ș�o�a��)3:
1. Ș�oa�a: ���ăț�n��;
�. A�h�va: o�d�n�…, n��ă��� abs�nț��o�;
3. Casa �nvățăto�����…;
4. B�b��ot��a �nvățăto�����…
 a). �ât� �ă�ț� a ��t�t �a� �� �nt���s ?
 b). a s���s ��va?
5. C��t�a: n��ă��� �op���o�, a�� păsări, a�� vite ?
6. Are pepinieră?
�. Cas��� ���v��o�:
 a)�a�� �st� ���v�� p� �a�� ��a ��d��at �a� ���t ?
 b)a �nvățat să a�to�as�ă?
 �)a ���s��t v��o pasă��, o�� o v�tă, o�� �n po� 
�a�� să s��j�as�ă sat����?

��n pa����g���a a��st�� “fiş�” d� �nsp��ț�� 
p�t�� să ��a��ză� �a�� ��a� d�z�d��at��� p��v�toa�� 
�a �o��� ş�o��� �n ����a sat����, d�z�d��at� �� pot fi 
��p��ns� ş� astăz� �n ���a �� n���� (�n t����n� �a� 
p��t�nț�os�) “fina��tat�a a�t���� �d��aț�ona�” sa� “�d��
a��� �d��aț�ona�”.

M�s��n�a �nvățăto����� �st�, �n v�z��n�a ��� 
S���on M�h�d�nț�, ��a d� aposto� a�  �d���o� nova�ț�, ��a d� aposto� a�  �d���o� nova��, ��a d� aposto� a�  �d���o� nova�
toa�� d�n toat� do��n����, ��ag�n�a sat���� ��fl��tă 
st�ădan�a das�ă�����  p��n ���a �� fa�� �a ş�oa�ă, �� 
�n��a��ă să �ns�fl� ���v��o� să�, da� �a� a��s p��n 
�od�� �n �a�� �� ���ş�st� să ��p�nă a��st� �d�� �n 
�ând�� oa��n��o� � “Insp��ț�a d�p��nă � �nsă p��v���a 
sat����. V�z� �nd� �st� ���v�� ��� ��� �ă�dat. M��g� 
�n �asa ���, �n g�ăd�na ���… da�ă sat�� s�a ��d��at, 
�nvățăto��� � b�n, da�ă n� ș��a s�h��bat grădina, soi-
ul vitelor, �nvățăto��� � �n b��t �âzgă��to� d� hâ�t�� 
ș� atât. Sta��a sat���� dă �ăs��a �nvățăto�����“4. S��
��on M�h�d�nț� �nd�a�nă să�ș� ��noas�ă ���v��, să �� 
�d�nt�fi�� �n���naț����, apt�t�d�n���, p�nt�� �ă “fi��a�� 
�op�� a�� �n da� ș� toț� t��b��� ațâțaț� �a ��n�ă, �a� 
�nvățăto��� poat� fi văz�t, da�ă �ș� ��noașt� �op���, o�� 
� �n ado���t �a�� �nș��ă a�o�o n�șt� ���ț�� ș� p�n� n�șt� 
b��t� not�“.5

2.S���on M�h�d�nț�, Caiete, vo� I, Ed.����a, ��1�, p.4��
3.S���on M�h�d�nț�, Caiete, vo� I, Ed.����a, ��1�, p.4��
4.Ib�d��, p.41�
5.Ib�d�� , p.41�

Simion Mehedinți și inspecția școlară

În �o���ț�a “B�b��ot��a S���on M�h�d�nţ�” a 
apă��t, s�b �oo�dona��a p�of�so����� Cost��ă N�ag�, 
p����� vo��� a� “Ca��t��o�” 1 ��� S���on M�h�d�nț�, 
�� ��p��nd� �ns��nă���� fă��t� d�n 1 ap����� 19�6 ș� 
până �a sfâ�ș�t�� an���� 19��. 

Ins��nă���� a��st�� p��� vo��� a�op��ă o 
p���oadă �xt��� d� bogată ș� d�v��să d�n a�t�v�tat�a 
�a����� savant: p�of�so� d� g�og�afi� ș� �tnog�afi� �a 
Un�v��s�tat�a d�n B�����șt�, a�to� d� �an�a�� ș�o�a�� 
ș� ���s��� �n�v��s�ta��,  d����to� �a Convorbiri literare 
(19���19�4) �nt��o p���oadă �xt��� d� t����toasă 
a z�a�����, d�p�tat, ��n�st�� a� Inst���ț��n�� P�b���� 
ș� C��t��o� �n G�v��n�� Ma�gh��o�an �n p���oada 
�a�t���o�to�b��� 1918. ��n a��asta ��t��ă p���oadă  
n� pa�v�n �ns��nă�� �xt�ao�d�na� d� ��po�tant� 
p��v�toa�� �a �nsp��ț���� ş�o�a�� �f��t�at� d� S���on 
M�h�d�nț� �n �a��tat�a sa d� ��n�st��, da� ș� �n �a��tat� 
d� ��fo��ato� a� s�st������ d� �nvăță�ânt, p��n t����nvăță�ânt, p��n t���nvăță�ânt, p��n t���ăță�ânt, p��n t����ânt, p��n t���
����a p��n Pa��a��nt a ��g�� p�nt�� �fo����� ș�o�a�� ș� 
a ��g�� p�nt�� ș�o���� p��găt�toa�� ș� s���na����� no��ș�o���� p��găt�toa�� ș� s���na����� no���o���� p��găt�toa�� ș� s���na����� no��ăt�toa�� ș� s���na����� no��t�toa�� ș� s���na����� no��ș� s���na����� no��� s���na����� no��
�a��.

C�t�nd a��st� �ns��nă�� �șt� s��p��ns �n p����� 
�ând d� a�t�a��tat�a �d���o� ��p��ns� �n ���, d� �a �od��n ���, d� �a �od� ���, d� �a �od�
�� �n �a�� t��b��� să s� ��a��z�z� o �nsp��ț�� ș�o�a�ă 
până �a o�gan�za��a �nvăță�ânt���� p��n g�n��a��ă �a o�gan�za��a �nvăță�ânt���� p��n g�n��a�� �a o�gan�za��a �nvăță�ânt���� p��n g�n��a���nvăță�ânt���� p��n g�n��a��nvăță�ânt���� p��n g�n��a��ăță�ânt���� p��n g�n��a���ânt���� p��n g�n��a��
�za��a �nvăță�ânt���� g��naz�a� �a sat�, �a�o�da��a 
�nvăță�ânt���� �a ���a �� n���� astăz� “p�ața ��n�nvăță�ânt���� �a ���a �� n���� astăz� “p�ața ��n�ăță�ânt���� �a ���a �� n���� astăz� “p�ața ��n��ânt���� �a ���a �� n���� astăz� “p�ața ��n�ța ��n�a ��n�
���” p��n axa��a �d��aț��� d� �a sat� p� ��p����nta��ț��� d� �a sat� p� ��p����nta����� d� �a sat� p� ��p����nta��
�a noț��n��o� ș� a d�p��nd����o� ��gat� d� a�t�v�tat�a 
ag���o�ă, �n t��p �� �a o�aș�  p��o��ta� ��a �nvăță�ânt�� 
�� v�za a�t�v�tăț��� sp���fi�� ��d����� ��ban��o���ț, 
��șt�ș�g���, �nd�st���. 

��s��nt�a��za��a �nvăță�ânt����, p��n 
�nfi�nța��a �fo����o� ș�o�a�� t��b��a să d��ă �a ��d��a��a 
ș�o���o� d� �a sat� p��n dan�a săt�n��o� ș� n� p� b�g�t 
așa ��� p��v�d�a “��g�a p�nt�� �o��t�t��� ș�o�a��” 
p�o�ovată ��t���o� d� no�� ��n�st�� C. Ang���s�� �n 
no���b��� 1918. �� a�tf��, �onv�ng���a adân�ă a ��� 
S���on M�h�d�nț� ��a �ă ����a sat���� n� s� poat� 
��d��a �at���a� ș� sp���t�a�, �nt��o ța�ă d�st��să d� 
�ăzbo�, d��ât p��n ��p���a��a d����tă a �o��n�tăț��, 
ş�oa�a ș� b�s����a fi�nd ��� do� stâ�p� a� ��d����� ���a�. 

1.P�b���a��a a��st�� p��� vo��� a fost pos�b��ă dato��tă 
p��s�v���nț�� ș� ��n��� as�d�� a p�of�so����� Cost��ă N�ag� 
d��a ��ng�� an��o�, a�t�v�tat� �� a �onv�ns p� doa�na S��ona 
M�h�d�nț��As�an, n�poată d� fi� a savant���� să�� p����tă 
păt��nd���a �n “�abo�ato���” �nt�� a� ��� S���on M�h�d�nț�, așa 
��� ���a��ă �n p��față �d�to��� a��st�� vo���. 
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Învățăto��� t��b��� să d�zvo�t� d�p��nd����� 
���v��o� p��n �a�a�t���� ap���at�v a� ���ț���o�, să fo��
��z� at�t�d�n� �a�� să d��ă �a o b�nă gospodă����, �a 
��d��a��a sat��o� �n �ont�xt�� so��a� ș� po��t�� ��sp����n �ont�xt�� so��a� ș� po��t�� ��sp��� �ont�xt�� so��a� ș� po��t�� ��sp���ș� po��t�� ��sp��� po��t�� ��sp���
t�v� o ța�ă s���tă d� �ăzbo�, �� sat� p��n� d� văd�v� ș� 
�op�� o�fan�.

S���on M�h�d�nț� �nt�od���a toat� a��astă �a�
t��ă ap���at�vă ��gată d� ��n���� ag���o�� �n ���a �� 
n���� astăz� p�og�a�a ș�o�a�ă ș� �ons�d��a t����n�� 
�xt�aș�o�a� “ �n ��vânt nerod ș� nepedagogic.“ 6

Int���n d�s���s ț�n�t �n fața �no� abso�v�nț� a� 
Ș�o��� No��a��, �a���� savant �n��a��ă să �ob���z��
z� p� v��to��� das�ă�� sp�nând���� �ă t��b��� să d�v��
nă  “����năto��� popo�����“ ș� �ă  “v�t�j�a d� �ăzbo� o 
poat� av�a o����n�, v�t�j�a ��a �a�� �  să fi� v�t�az �n 
toat� z�����“�.

Înt��o so���tat� ��ș�tă d�nt���n �ăzbo� �stov�to�, 
f�ă�ântată d� d�sp�t� po��t��� � �ăd���a G�v��n���� 
Ma�gh��o�an �n no���b��� 1918 � �d���� novatoa�� 
a�� ��� S���on M�h�d�nț� n� a� fost ����pț�onat� �a 
ad�vă�ata �o� va�oa��, �nsă, n� ��v�n� no�ă ��s��n�a 

6.S���on M�h�d�nț�, Caiete, vo� I, Ed.����a, ��1�, p.411
7.Ib�d��, p.419

Inspector de specialitate prof. Dănuț Săcrieru

Utilizarea corectă a lui ,,ca”

       S� şt�� �ă t����n�� ,,�a” �st� �n adv��b �� �o� �o��
pa�at�v. Însă fo�os���a ��� �st� d� ���t� o�� �n�o���tă. 
Astf��, d� f���a �no� �a�ofon��, s� �t���z�ază a��st ���
vânt n�j�st�fi�at, d� �x��p�� ,, E��v�� �a ��p��z�ntant 
a� …”. �ot �n �at�go��a �n�o���t�t�d�n��o� s��na�ă� 
�t���za��a �xasp��antă a st���t���� ,, �a ş�”, d� �x���
p�� ,,E��v�� X �a ş�  �oo�donato� a� p�o���t���� s�a 
��p���at �n stâng���a a��sto� fond���.” S�b��n��� �ă 
�o��ţ��n�a �onj�n�ţ�ona�ă ,,�a ş�“ �st� ad��să n��a� 
�n �o�b�naţ���� �� �o� �o�pa��at�v, ,,E��v�� X �a ş� 
���va Y s�a� ��p���at �n st�âng���a a��sto� fond���.” 
      Sp�� �v�ta��a s����s��n�� s�pă�ătoa�� a �no� 

s�n�t�, p�t�� �ns��a �n a�t��o�, �a �n ���ăto��� �x�
��p��: ,,C� ���ng��� �a o �o�oană ���nsă, st�ăj��a 
n����nt�t”. �� as���n�a, da�ă d�pă �� ����ază �n a�t 
��vânt �� s��ab� d�sfon���, a��sta va fi �n�o���t �� a�t� 
st���t��� ,,���ng��� precum �o�oana”, ,,E��v�� X �n 
calitate de  �oo�donato�”. 
      Aşada�, adă�ga��a �n�� ,,ş�“ sa� (���t �a� g�av) 

�ns��a��a �n�� v��g���, �ă��şt� �onf�z�a ş� naşt� o 
abat��� d� �a no��a ���b�� ��t��a��, 

Prof. Adriana Talambă

Să vorbim corect!

��ă�nd �n ��a t�hno�og��, t�n���� d�n z��a d� az� a� 
t�nd�nţa d� a ��p����ta �xp��s�� ş� fo����� d�n a��st do���p����ta �xp��s�� ş� fo����� d�n a��st do� �xp��s�� ş� fo����� d�n a��st do�ş� fo����� d�n a��st do� fo����� d�n a��st do�
��n��. Majo��tat�a no��o� �xp��s�� apa� dato��tă n�vo�� 
d� a d�fin� �n��� noţ��n� no� (a da click) da� ş� p�nt�� a fi 
�a� COO�. Însă, ��� s� �t���z�ază �h�a� ş� at�n�� �ând n� 
�st� �az��, �h�a� ş� at�n�� �ând av�� ��h�va��nt �n ���ba 
�o�ână.

P��n �nt����d��� f�az�o�og��� s� ��zo�vă 
p�ob���a adaptă��� �no� t����n� d�n �ng��ză, fo��ân�ă, fo��ân�, fo��ân�ân�n�
d��s� astf�� ja�gon�� �nfo��at��. �� �x��p��, v��b�� to 
click, �a�� �ns�a�nă �a apăsa �n�� d�n b�toan��� �o��ă �a apăsa �n�� d�n b�toan��� �o�� �a apăsa �n�� d�n b�toan��� �o��ăsa �n�� d�n b�toan��� �o��sa �n�� d�n b�toan��� �o��
s�����, sa� a�� �n�� p��s� ��h�va��nt�, p�nt�� a a�t�va �n 
���so� p� ���an» poat� d�v�n� �n �o�ână a clica sa� a 
clicăi. Însă �x�stă �n��� p���f�az� fo�os�t� �� a��st s�ns: 
a face click, a da click: «Poza o vei putea încărca după 
ce ai făcut click pe linkul din emailul de confirmare» 
(t���soa�a.n�t) sa� �Dă click pe imaginea de mai jos 
pentru a te înregistra» (w�bto�on�y.ho��. �o).

�ot �� v��b�� a da s� fo���ază a�t� p���f�az� 
n�o�og���: a da close (“Scoateţi-i bifa şi daţi-i close» 
kool-yo.home.ro ), a da bifa (« La adaugarea de 
cuvinte noi, pe forma de adăugare a apărut un check 
box; dând bifa pe el ...» autocorect.go.ro/descriere.
htm ), a da un mail («Pentru orice nelămurire daţi un 
mail la administratorul listei...” timisoara.net).

O a�tă s�ntag�ă �a�� �st� d�s �t���zată ş� fa�� pa�t� 
d�n no�tăţ��� f�az�o�og��� �st� de firmă, fi�nd o p�od��ţ�� 
�nt��nă. Ea a�� va�oa�� adj��t�va�ă fi�nd �t���zată ��p���nă 
�� �n d�t����nant s�bstant�va� d�s��nând p�od�s�, �n sp��
��a� d� ��b�ă�ă��nt�: «Nu ţin neapărat să port haine 
de firmă şi dacă-mi găsesc ceva care să-mi placă într-un 
magazin obişnuit, cumpăr.» (cotidianul.ro). A��astă �n��ă �n�� �n��
tat� f�az�o�og��ă �st� fo�os�tă d�n �� �n �� �a� d�s ş� a�� 
s�ns��» d� �a��ă, p�od�s d� o fi��ă ����b�ă �. Ea poat� 
av�a �n v���nătat� d�f���ţ� t����n� da� t��b��� să n� op��� 
as�p�a �n��a �a�� �st� d� �xt���ă a�t�a��tat�: ţoale. A��st 
t����n, d�ja �x�st�nt �n ���bă (�ob���t d� ��fă��� sa� d� 
��b�ă�ă��nt�; ha�nă v��h�, �zată» ), �apată �n no� s�ns, 
s�ăpând d� s��a n�gat�vă: «Maşini bengoase, sedii 
ochioase, ţoale de firmă, aparatură de-ţi pică privirile în 
pantofi.» (v�g.s�s�n�t.�o).

prof. Alina Elena Galan
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INVITAŢIE LA LECTURĂ

 Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati 

Apa��ţ�a ��� Pa�
na�t Ist�at� �n p��saj�� 
��t��at���� �o�ân� a�� 
�o� �nt���n �o��nt �a� 
p�ţ�n favo�ab�� d�n p�n�t 
d� v�d��� �sto���. Est� 
vo�ba d� an�� 19�� �ând 
f�ă�ântă���� so��a�� ��a� 
a�p�oa�� �����nând �� 
�ăs�oa�a d�n �a�t��. 

În an�� 1918 
aj�ng� �a Pa��s p�nt�� p���a dată, da� s� �ntoa��� �n 
ţa�ă ş� ��v�n� �n 19��. Int���sant �st� fapt�� �ă, d�ş� a 
d�v�n�t �n s����to� d� �xp��s�� f�an��ză, a �ons�d��at 
�ă �st� o dato��� �o�a�ă să of��� ş� v��s��n� �o�ân�şt� 
�no�a d�nt�� op����� sa��. �ot�ş� s�a d�s o ��ptă ap��gă 
p�nt�� ����p��a��a op���� ��� Pana�t Ist�at� ş� �nt�g�a��
�a �� �n ��t��at��a �o�ână. M��ţ� ���t��� a� v����� ��a� 
�gno�at p� �ot�v�� �ă �a��a sa op��ă a fost s���să �n 
���ba f�an��ză. S����to��� �ns�ş� p�nd���ază �nt�� ���� 
do�ă ��t��at��� �ons�d��ând��s� „pov�st�to� �o�ân ş� 
s����to� f�an��z”. 

C��t �st� �ă d�n p�n�t�� d� v�d��� a� abso��t��
��� ���aţ���, Pana�t Ist�at� n� �st� n��� s����to� �o�ân, 
n��� s����to� f�an��z, �� ���ato� d� �n�v��s��� ��ag��
na��, fă�ă naţ�ona��tat�. C� toat� a��st�a �n op��a sa 
��o�ot�şt� sp���t�� �o�ân�s�, t�ădând o p��sona���
tat� a�� �ă��� �ădă��n� s�nt b�n� �nfipt� �n pă�ânt�� 
st�ă�oş�s�.

Un a�g���nt ��a� �n a��st s�ns �� ad��� �o�
�an�� „C����n�� Bă�ăgan����”, p�b���at �a� �ntâ� �n 
v��s��n� f�an��ză �n 19�8, ���ând �a �n 1943 să 
apa�ă ş� �a no� �n v��s��n�a �o�ân�as�ă d� a�to�. 

Ca�t�a �n��p� �� o d�d��aţ�� p�og�a�at��ă: 

„��d�� a��astă �a�t� popo����� �o�ân, ���o� 11�� 
d� ţă�an� asas�naţ� d� �ăt�� g�v��n�� �o�ân, ���o� 
t��� sat� �as� �� �ov�t��� d� t�n: Stăn���şt�, Bă���şt� s� 
Hod�voa�a – ����� săvâ�ş�t� �n �a�t�� 19�� ş� �ă�as� 
n�p�d�ps�t�” („C����n�� Bă�ăgan����” d� Pana�t Is�
t�at�, Ed. Mond��o, B�����şt�, 199�, p. 1�3). M�saj�� 
�st� �ât s� poat� d� ��a�: �n a��st �o�an a�to��� n� va 
p��z�nta p���a v�z��n� as�p�a Răs�oa��� d�n 19��.

Ca�t�a a�� �a bază o d�s������ ��p��s�onantă a 
Bă�ăgan���� p� �a�� a�to��� �� �a�a�t���z�ază fo�os�nd 
�� p��d����ţ�� p��son�fi�a��a: „Bă�ăgan�� s� află �ât 
ţ�n� p���ăva�a ş� va�a, �n ��ptă v����ană �� o��� ha��
n�� p� �a�� n��� ��b�şt� ş� �ă���a �� ��f�ză o���� b�nă 
sta��, afa�ă doa� d� a���a d��a ho�nă�� ş� d��a ���a �n 
toată vo�a” (op. ��t., p. 1�4). C� s��pat��, na�ato��� �� 
at��b��� vast�� �â�p�� �ât�va �p�t�t� s�g�st�v�: „s�n�
g��at��”, „�ndă�ătn����”. Ex��a�aţ�a ��to���ă „Ş�, �o�
a�n�, �� f���os �!” a�� �o��� d� a s�g��a ad���aţ�a 
a�to�����. �ans�� sp��ta���os a� �����n��o� p��taţ� d� 
���văţ�� �a�� v�n� d�nsp�� R�s�a �st� �a �n ��t�a� �ag�
�� �n �a�� s�nt p��nş� t�n���� f�ga��, do�n��� d� a �ă�ta 
av�nt��a sa� �n no� s�ns a� �x�st�nţ�� �o�.

 ��av��sa��a ���ns�� �â�p�� �� dă pos�b����
tat�a �op������ să o �ont��p�� �n toată sp��ndoa��a sa 
ş� �a� a��s să�� ad���� �����n��. �� a�tf��, „�����n��” 
d�v�n �n �����nt ������nt a� op����, fi�nd �n a���aş� 
t��p �n s��bo� v�g�ta� ş� sp���t�a�.

Eş���� �ă�ăto���� ş� �oa�t�a �a��� �� 
d�t����nă p� ��� do� să pă�ăs�as�ă sat�� �ăt�n� ş� să�
ş� �ont�n�� p���g��nă���� până �ând aj�ng �a �oş�a 
��d��ă�, �nd� d�pă o p���oadă d� ��ps��� ş� �����nţ�, 
�op���� hotă�ăşt� să�ş� pă�ăs�as�ă tată� ş� să po�n�as�ă 
„�n �a��a goană a �����n��o�”, �n �o�pan�a �n�� p���
�t�n, Şt��b�. �a� jo��� �op��ă��s� d��a �ostogo����a p� 
������ �����n��o� p��taţ� d� ���văţ�� năp�asn�� �st� �n 
s��bo� a� �vadă��� �a�� n� s� ��a��z�ază. Int���sant 
�st� fapt�� �ă �nst�n�t�� ��g�ato� s� �ons��ă �a� a��s 
�n �nt���o��� fi�nţ�� ��o����. E� ��s��t� �f��t�� ş�s���� 
�nfin�t, a� d�ş��t�fi�ă��� s�fl�t�şt�. 
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Bă�ăgan��, p����a E��op�� d� Est, � o ��a���
tat� atât d� �ovâ�ş�toa�� �n�ât d�v�n� �n spaţ�� ��ta�
fiz�� �nd� „v�aţa s� �n�h�agă d�n so�no��nţă ş� s� 
p��p�t��ază �n ���aj” (op. ��t., p. 133).

Ro�an�� a�� ş� �n �a�a�t�� so��a�. A�to��� 
p�n� �a� p�ţ�n a���nt p� s�t�aţ�a ��o���� („�op�� st�âns 
d�n ���ă d� p� d���”) ş� �a� ���t p� �onfl��t��� �a�� 
�o�n�a� �n sat. Ţă�an�� �ş� �n��a� �x�st�nţa �n a��oo�, 
n����ş�nd să găs�as�ă so��ţ�� p�nt�� ��z���a �n �a�� 
s� afla� . ��pă o �a�nă „g��a” a ���at foa��t�a �a�� 
��a ad�s p� ţă�an� �n p�ag�� d�sp��ă���.

In t��p �� �� ����a� d� foa��, bo����� �ş� 
�ta�a op���nţa o�gan�zând o pa�t�dă d� vânătoa��. R��
vo�ta d�n �a�t�� 19�� av�a să �zb��n�as�ă �n ���ând. 
Cât�va �v�n���nt� ant���p�ază �n��p�t�� �ăs�oa���: 
���d���a ��� �ănas� d�n o�d�n�� bo�������, a��sta��a 
ş� �ov���a �n�� ţă�an d� �ăt�� janda��� („stâ�p� a� 
op��s��n��”). As�d��� as�p�a �ona����� n� � d��ât o 
���a�� fi��as�ă a a��sto� �ntâ�p�ă��. ��vasta��a ş� 
�n��nd����a ��ş�d�nţ�� bo������� �xp���ă f���a fă�ă 
�a�g�n� p� �a�� oa��n�� a� a�����at�o �n atâţ�a an� 
d� s�f���nţă. 

Na�ato��� s��p��nd� p��n �ât�va d�ta��� fo�ţa 
���ţ���� ��vo�tat�: „În t��p �� �n ���t� s� �n�ă��a� 
a����nt�, �n apa�ta��nt� s� p�t����a o d�st��g��� 
s�st��at��ă. Ma� ���ţ� �nş� dobo�a� �� topoa���� b��
�o�� bo�������.” (op. ��t., p. 166) A��� p��sonaj�� pa�� 
�a� p�ţ�n ��p���at d�v�n�nd �a�to� a� �ntâ�p�ă���o�: 
„Înf���oşat �ă d�s�� să văd �� s� p�t���� �n a�t� pă�ţ� 
a�� �as��.” ��s������a a�ţ��n��o� ���ţ���� d�z�ănţ��t� 
�st� p�����gătoa�� ����� d�n �o�an�� „Răs�oa�a” d� 
��v�� R�b��an� (193�).

F�na��� �ă�ţ�� �apătă o n�anţă d� t�ag�s� d�o�
a���� �ăs�oa�a �st� �năb�ş�tă �n sâng�, ţă�an�� fi�nd 
hă�t��ţ� sa� ���ş� fă�ă ���ă d� a�to��tăţ�. Pov�st�a ���
���n��o� n� s� sfâ�ş�şt� a���. R�p���a ��tafo���ă a �n�� 
p��sonaj „Iată, �����n�� s� ţ�n s�a� d� no�!” s�g���ază 
�ă, d� fapt, �����n�� ��p��z�ntă bo����� a �ă�o� �apa���
tat� �st� d� n���ag�nat. Aso�����a d�nt�� asp��t�� 

a��sto� p�ant� ş� a�ţ��n��� apa�at���� op��s�v n� �st� 
d��o� �ntâ�p�ătoa��. Cat�go��a so��a�ă as�p��toa�� 
�st� as���n�a �����n��o� – p�ant� pa�az�ta��.

�ot�ş� fina��� �o�an���� �ă�ân� d�s�h�s 
�nt��p��tă���o� fi�nd�ă ��� do� t�n���, Mata�h� s� Ion�� 
�ş� vo� �ont�n�a av�nt��a �n��p�tă odată �� goana ���
���n��o�:              „ – În�ot�o, Ion��� / � În ����, Ma�
ta�h�, �� �����n�� d�pă no� …” (op. ��t., p. 1��).  
Că�ăto��a �o� va d�păş� ����t��� t��p���� ş� a�� spaţ����� 
d�v�n�nd o �oda��tat� d� �n�ţ����, d� �xp�o�a�� a n��
��nos��t����.

În �apo�t �� n������ na�at�v, �o�an�� poat� fi 
�ons�d��at atât so��a� �ât ş� ��t��. În ���a �� p��v�şt� 
�at��a ��t��ă, �a ����s� d�n �vo�a��a Bă�ăgan���� �a 
spaţ�� ��t��, ap�oap� ���a�. I��nsa �â�p�� s� d�fin�şt� 
�a �n spaţ�� a� p�ofan���� �a��fi�, ��� a� sp�n� M���
��a E��ad�. Est� �n topos f�nda��nta� a� op���� ��� 
Pana�t Ist�at� �a�� �st� aso��at �n op��ă �� �d��a d� 
���g��� a t��p����: „�ot�� t����, �h�a� ş� o d�agost� 
�nş��ată” – z��� �oş �o�a, �n p��sonaj a� �o�an����.

�a�a adă�gă� ş� �ă�ăto��a �n�ţ�at��ă ş� �n�
st�n�t�� p��a��s� a� p��sonaj��o�, �onstată� �ă �x�stă o 
�nt�nţ�� d� �od�fi�a�� s��bo���ă �a�� p��s�p�n� t�av���
sa��a p�st��tăţ�� Bă�ăgan���� �a �n ��t�a� �x�st�nţ�a�.

Ro�an�� s� ��a��z�ază astf�� p��nt���n s�ng�� 
d�s���s �p�� �n �a�� �n pov�st�to� �nt�od��� �o��nta��� 
so��a�� ş� �n�o�� ana�h�st�. ��ş� a�� �n ��nt�� �ăs�oa�a 
ţă�an��o� d�n 19��, „C����n�� Bă�ăgan����” �st� tot�ş� 
�n �o�an ��t�� �n �a�� spaţ��� �st� �a� p�t��n�� d��ât 
t��p��.

Ch�a� d�pă d�spa��ţ�a a�to�����, op��a �ş� 
d��onst��ază p���n�tat�a, a�to��� �âşt�gând��ş� �n 
�o� �n �t��n�tat�. E� n� apa�ţ�n� �x���s�v ��t��at���� 
�o�ân� sa� ����� f�an��z�, �� ��t��at���� �n�v��sa��, �n 
a� �ă��� ������t a ���ş�t să păt��ndă d�fin�t�v.

Prof. Gina-Manuela Sava
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  Tradiţii şi obiceiuri de iarnă 

 P�nt�� no� toţ�, �a�na n� �st� n��a� anot��p�� 
zăp�z�� ş� a� f��g����, �� ş� a���a a� b�������o� p����j��t� 
d� atât�a dat�n� ş� ob������� ��gat� d� sa�băto����a 
Naşt���� �o�n����
 Ob��������� ��gat� d� să�băto�� fa� pa�t� d�n 
���t��a t�ad�ţ�ona�ă a n�a����� nost��. Est� o �a�� 
b������ �ă �n�ă s� �a� păst��ază �n �n��� zon� a�� ţă��� 
a��st� dat�n� �a�� n� aj�tă să �nţ���g�� să�bătoa��a 
��sp��t�vă p����� ş� să n� b����ă� ��p���nă d� 
Ma���� P�azn��. Păst�a��a a��sto� dat�n� �st� o 
�ă�t���� v�� a fapt���� �ă av�� o �onşt��nţă a n�a���
��� d�n �a�� fa��� pa�t�.
 Ob���������, ţ�n d� �onşt��nţa popo����� �o�ân 
p�nt�� �ă �xp���ă �nţ���p���n�a pop��a�ă a a��st�� 
n�a�, s�nt �s�nţ� a�� bogăţ��� noast�� sp���t�a��. 
C��� �a� �ăspând�t� ş� �a� fast�oas� s�a� dov�d�t 
a fi ���� ��gat� d� �a���� P�azn�� a� C�ă���n���� ş� 
d� să�băto����a An���� No�. R�p��to���� t�ad�ţ�ona� 
a� ob��������o� ş� t�ad�ţ���o� �o�ân�şt� ��p��nd� p� 
�ângă �o��nd��� p�op����z�s� � �ânt��� d� st�a, v��
fl�����, p��g�şo���, so��ova, vas����a, jo���� �� 
�ăşt� (ţ���a, ���b��, b��za�a), t�at��� pop��a�, dans�
��� (�ă��ţ��, �ă��ş����) � ş� o s�a�ă d� dat�n�, p�a�t���, 
s�p��st�ţ��, z�����, sfat��� �� o��g�n�a �n ���d�nţ� ş� ���
t��� st�ăv��h� sa� ���şt�n�.
 S� sp�n� �ă �n s�a�a d� Aj�n s� d�s�h�d 
�������� ş� ��� �v�av�oş� pot a�z� g�as����� �ng����o�.
 Să�băto���� d� �a�nă �a �o�ân� �n��p odată �� 
p��nd���a Post���� C�ă���n���� (15 no���b���) ş� ţ�n 
până �a Sfânt�� Ioan (� �an�a���). Est� o p���oadă bo�
gată �n ob�������, d�f���t� d� �a o zonă �a a�ta, având �n 
��nt�� �a���� să�băto�� ���şt�n� p�ăzn��t� �n a��astă 
p���oadă. R�p����� �a� ��po�tant� s�nt: Post�� C�ă�
���n����, C�ă���n��, An�� No�, Bobot�aza ş� Sfânt�� 
Ioan. In f�n�ţ�� d� a��st�a, g��p��� d� t�ad�ţ�� ş� ob��ţ�� d� a��st�a, g��p��� d� t�ad�ţ�� ş� ob���� d� a��st�a, g��p��� d� t�ad�ţ�� ş� ob��
������ d�f��ă.
 Să�băto���� ş� ob��������� pop��a��, g��pat� �n 
p��aj�a so�st�ţ����� d� �a�nă (�� d����b����� �an��ţ����� d� �a�nă (�� d����b����� �an��� �an��
a���), poa�tă n����� g�n���� d� să�băto�� d� �a�nă. 
P���oada �st� d�s�h�să ş� �n�h�să d� să�băto�� p��faţat� 
d� aj�n���, atât C�ă���n��, �ât ş� Bobot�aza, ş� �nt���
s��tat� �a ��j�o� d� noapt�a An���� No�. p��n��pa���� 
să�băto�� a�� �������� d� �a�nă � C�ă���n��, An�� No�, 
Bobot�aza � a� f�n�ţ�onat d��a ��ng�� v����� �a �o�
��nt� �nd�p�nd�nt� d� �nno��� a t��p���� ş� d� �n��nno��� a t��p���� ş� d� �n�nno��� a t��p���� ş� d� �n�
��p�t d� an.
 Un  ob���� foa�t� ��nos��t �st� „tă����a po��Un  ob���� foa�t� ��nos��t �st� „tă����a po��
�����”. În �n��� zon� a�� ţă���, po���� s� ta�� d� Ignat, 

ad��ă �n �� d����b���. S� z��� �ă po���� �a�� n�a fost 
tă�at �n a��astă z� n� s� �a� �ng�aşă, �ă�� ş��a văz�t 
��ţ�t��. Sâng��� s���s d�n po�� d�pă �� a fost �nj�ng�
h�at s� p�n� �a �s�at, apo� s� �a��nă s� s� af��ă �� ��, 
p�st� an, �op��� �a să �� t��a�ă d� g�t��a�, d� spa��ă ş� 
d� a�t� bo��.
 Ignat��st� d�v�n�tat�a so�a�ă �a�� a p����at n����st� d�v�n�tat�a so�a�ă �a�� a p����at n���st� d�v�n�tat�a so�a�ă �a�� a p����at n��
���� ș� data d� ����b�a�� a Sf. Ignat�� ��ofan�� (�� 
d����b���) d�n �a��nda��� o�todox, s�non�� �� Igna�
t�� Po����o� � �n zo��� z���� d� Ignat s� ta�� po���� d� 
C�ă���n � ș� �� Inatoa��a. Pot��v�t �a��nda����� pop��
�a�, Inatoa��a, ��p��z�nta�� ��t��ă a pant�on���� �o�â�
n�s�, p�d�ps�șt� f������ �a�� s�nt s��p��ns� ����ând 
(to�� sa� ț�s) �n z��a d� Ignat. An��a��� sa���fi�at �n 
a��astă z� �st� s�bst�t�t a� z����� �a�� �oa�� ș� ��nașt� 
��p���nă �� t��p��, �a so�st�ț��� d� �a�nă. In ant��h��ă �� t��p��, �a so�st�ț��� d� �a�nă. In ant��h�� �� t��p��, �a so�st�ț��� d� �a�nă. In ant��h��
tat�, po���� a fost s��bo� a� v�g�taț���, p���ăva�a, 
apo� sa���fi���� ��� s�a t�ansf��at �n �a�nă. 
 În a��a z� s� p��găt�s� b��at��� t�ad�ţ�ona�� 
p�nt�� C�ă���n: �â�naţ�, �a�taboş�, j��ă�� sâng���t�, 
s�ăn�nă sa� ş�n�ă �t�. �ot at�n�� s� toa�ă ş� �a�n�a p�n�ş�n�ă �t�. �ot at�n�� s� toa�ă ş� �a�n�a p�n��n�ă �t�. �ot at�n�� s� toa�ă ş� �a�n�a p�n�ş� �a�n�a p�n� �a�n�a p�n�
t�� sa��a��, �a� p��p��� s� t�anş�ază p�nt�� f��pt��ă. 
Un��� d�nt�� p��pa�at� s� p�n �a af��at (�â�naţ��, 
s�ăn�na, p��pt�� a�d���n�s� �t�.). I��d�at d�pă sa���fi�
�a��, gospoda��� fa�� “po�ana po������”: of��ă ���o� 
�a�� ��a� aj�tat �a tă�at (�n�o�� ş� v���n��o�) şo����, 
�a�n� p�oaspăt  p�ăj�tă ş� �n paha� d� v�n (sa� ţ���ă 
fia�tă �n an���t� zon�). În p�ţ�n��� z��� �ă�as� până 
�a C�ă���n, gospod�n��� fa� p�ft�� (�ă��t��ă), sa��a��, 
�ozona�� �� n��ă, �a� ş� �ahat (sa� b�ânză ş� stafid�), 
p�ă��ntă ş� p�ăj�t��� d�v��s�. În a���aş� t��p, �n��p� 
���ăţ�n�a �n �asă ş� �n ���t�, ��podob���a �o���nţ�� ş� 
p��găt���a ha�n��o� p�nt�� Să�băto��. 
 Odată fina��zat� toat� p��găt�����, gospod�n��� 
p�n d�n fi��a�� f�� d� �ân�a�� �ât� ��va �nt���n �oş d� 
n�����  ş� o st���ă �� v�n, ş� d�� a��st �oş �a b�s����ă, �n 
s�a�a d� aj�n, p�nt�� sfinţ���. 
 Un ob���� foa�t� ��nos��t �st� ��podob��
��a po����� d� C�ă���n, a b�ad����. B�ad�� �a�� 
�st� v�şn�� v��d� s��bo��z�ază v�aţa, fă�ând��s� 
astf�� ana�og�� �� v�aţa �a�� �nt�ă �n ���� odată �� 
Naşt���a F����� ��� ���n�z��, Că�� C�� C� �st� 
V�aţa S� naşt� p�nt�� �a no� să dobând�� v�aţa 
v�şn��ă. �at�na ��podob���� b�ad���� d� C�ă���n 
pa�� a fi d� obâ�ş�� g���ană, aşa ��� �st� ş� �ân�
t���� �O, b�ad f���os!». În G���an�a, a��astă 
să�bătoa�� �st� ��nos��tă s�b n����� d� C��stba��.  
 Po��� d� C�ă���n �st� �n b�ad ��podob�t, 
s�bst�t�t a� z����� ado�at �n �postaza fitofo��ă, �a�� 
�oa�� ş� ��naşt� �a sfâ�ş�t d� an, �n p��aj�a so�st�t����� 
d� �a�nă, s�non�� �� B�t���� d� C�ă���n. I�podob��
��a b�ad���� ş� aşt�pta��a d� �ăt�� �op�� a �Moş����», 
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n���t, �n s�d��st�� E��op��, C�ă���n, �a�� v�n� �� 
da���� ���t�, �st� �n ob���� o���d�nta� �a�� a păt��ns 
d� �a o�aş �a sat, �n��pând d�n a do�a j��ătat� a s��
�o����� a� XIX���a. Po��� d� C�ă���n s�a s�p�ap�s 
p�st� �n �a� v��h� ob���� a� �n��n��ă��� B�t������ 
(z��� �o�t) �n noapt�a d� C�ă���n, s��bo��zând �o�
a�t�a ş� ��naşt���a d�v�n�tăţ�� ş� a an���� �a so�st�ţ��� 
d� �a�nă, Ob������ a fost at�stat �a �o�ân�, a�o�ân�, 
��ton� ş� sâ�bo���oaţ�. 
 P������ s��n� a�� Să�băto���  Naşt���� �o��ă�băto���  Naşt���� �o���băto���  Naşt���� �o��ăto���  Naşt���� �o��to���  Naşt���� �o��
n���� �� da� g��p����� d� �o��ndăto��, �a�� po�n�s� 
d�n �asă �n �asă, �� o t�a�stă �n�ăpătoa�� p� ��ă�, 
p�nt�� a �� ��a gazd��o� f�������, sănătat� ş� p�os�
p���tat�. A��st� �o��nd� s�nt ���aţ�� pop��a�� �� t�xt 
ş� ���od��, �a�� �onţ�n ��saj� sp���a�� (����g�oas� 
sa� sat����� �a ad��sa ���o� ��aţ�). Co��ndăto��� v�s�
t�s� naşt���a �o�n����, ���ază gazd��o� sănătat� 
ş� b������, p����nd p�nt�� a��st� ��ă�� �ozona�, 
p�ăj�t�����, �ov��g�, n���, ���� ş� �h�a� �o�ă��� � p� 
�a�� gospod�n��� �a�� ��sp��tă t�ad�ţ�a ���a� p��găt�t 
�� ���t t��p �na�nt�. ��f���nd doa� d�st�� d� p�ţ�n, 
�o��nd��� ����g�oas� s�nt foa�t� as��ănătoa�� �n toat� 
zon��� ţă���, ���� �a� ��nos��t� ş� ap����at� fi�nd: “O, 
�� v�st� ��n�nată”, “St�a�a”, “���� păsto��”, “�a 
V�fl��� �o�o�n jos”, “Cânt�� d� C�ă���n”, “As�a�ă p� 
�ns��at�”.
 În��pând �� noapt�a d� �3 sp�� �4 �����b���, 
d� �a ���z�� nopţ�� ş� până �a ��vă�sat�� zo���o� ���ţ��� 
sat��o� �ăs�na� d� g�as�� �����o� �o��ndăto��. În o�aş� 
�ntâ�n�� �o��ndăto�� odată �� �ăsa��a s���� ş� până �n 
���z d� noapt�.
 În �n��� �o���� �n noapt�a C�a��n���� p�t�� 
�ntâ�n� ş� �ânta��a ����g�oasă ��nos��tă s�b n����� 
d� V�������� sa� I�oz��, �a �a�� pa�t���pă �op���. 
A��astă d�a�ă ����g�oasă n� �nfăţ�ş�ază ��st���� 
Naşt���� �o�n���� �n toat� faz��� sa��. P��sonaj��� 
d�a��� s�nt I�od ş� ��ata sa d� V������, �n ofiţ�� ş� 
so�daţ� ��b�ă�aţ� �n po�t�� ostaş��o� �o�an�, t��� ��a� 
sa� �ag�: M���h�o�, Ba�taza� ş� Gaspa�, �n ��oban, �n 
p��n� ş� �n �n��� pă�ţ� o pa�aţă. 
 V�������� apa�� �a no� p� �a sfâ�ş�t�� s��o����� 
a� XVIII���a. O��g�n�a ��� �st� ap�s�ană ş� s� ��agă d� 
��st���� ���o� t��� �ag� a� �v���� ��d��. Int�od�s d� 
t��p���� �n G���an�a ş� Unga��a, a păt��ns �a no� p��n 
saş�� d�n ��ans��van�a. ��n p���a fo��ă a V��������ş�� d�n ��ans��van�a. ��n p���a fo��ă a V���������� d�n ��ans��van�a. ��n p���a fo��ă a V��������ă a V�������� a V��������
���, p��z�nta��a �ag��o� ş� d�a�og�� �o�, s�a� d�zvo��ş� d�a�og�� �o�, s�a� d�zvo��� d�a�og�� �o�, s�a� d�zvo��
tat p� �ând, p��n a�t�v�tat�a �����o� �ă�t��a��, t��� t��ă�t��a��, t��� t���t��a��, t��� t��
p��� p��n��pa��, �n ���� t��� �a�� ţ�n�t���: M�nt�n�a, 
Mo�dova ş� A�d�a�.
 A�ăt��� d� pa�t�a ����g�oasa a I�oz��o�, s�a d�z�
vo�tat ���t t��p, poat� �h�a� ş� astăz�, pa�t�a p�ofană, 
jo��� păp�ş��o�. Înt��o ��t�� p��tată d� do� bă��ţ� �st� 

�nfăţ�şată g�ăd�na ��� I�od ş� o pa�t� d�n p�aţa o�aş����. 
Moş Ion��ă, �ng��j�to��� ���ţ�� ş� o pa�aţă da� naşt��� 
�a o s���� d� s��n� �a�� sat���z�ază �ntâ�p�ă�� ş� ob��ă �ntâ�p�ă�� ş� ob���� ş� ob��ş� ob��� ob��
������ p��n �a�� s�nt ��d�����zaţ� hoţ��, f���oş�� o�� f��ţ� hoţ��, f���oş�� o�� f��� hoţ��, f���oş�� o�� f��ţ��, f���oş�� o�� f����, f���oş�� o�� f��ş�� o�� f���� o�� f��
����� �� s� s�����n�s�. V��h� d� tot, t�at��� păp�ş��o� 
a fost o p�t������ p�ă��tă �h�a� �n pa�at��� �o�n�to�ă��tă �h�a� �n pa�at��� �o�n�to���tă �h�a� �n pa�at��� �o�n�to�ă �h�a� �n pa�at��� �o�n�to� �h�a� �n pa�at��� �o�n�to�
���o� ţă���. 
 În��pând �� Ignat�� ş� sfâ�ş�nd �� z����� 
C�ă���n����, p��n a�t� pă�ţ� �n��pând �� z����� 
C�ă���n����, �a� p��n a�t��� ob�şn��nd��s� n��a� �n 
z��a d� Sfânt�� Vas���, �x�stă ob������ �a flă�ă�� să 
��b�� �� ţ���a, �ap�a sa� b��za�a.
 Ca ş� �a �����a�t� jo���� �� �ăşt� p�a�t��at� �n 
t��p�� să�băto���o� d� �a�nă, ş� �n jo��� �ap��� ş��a� 
fă��t �o�, p� �ângă �ăşt��� ��as��� (�ap�a, ��oban��, 
ţ�gan��, b�t��a���), �ăşt��� d� d�a�� ş� �oş� �a��, p��n 
st��găt�, �h�ot�, ��ş�ă�� �a�agh�oas�, �ă��s� nota d� 
��o� ş� v�s����, dând �n�o�� o n�anţă d� g�ot�s�.
 Jo��� ��ap���» (���d���a, bo����a, �n�o��ân�
ta��a, �nv����a) �a o��g�n� a fost, d�s�g��, �n �����on�a� 
g�av, �n �����nt d� ���t. În �ad��� să�băto���o� ag�a�� 
jo��� a d�v�n�t �n ��t�a� ��n�t să ad��ă �odn���� an���� 
�a�� ����ază, spo� d� an��a�� �n t������ păsto���o�, 
s����s�� ���o�t��o� � �nvo�at ş� �vo�at d� boab��� 
�a�� s� a��n�a� d� gazdă p�st� �o�t�g��� ��ap���». 
 Cap�a joa�ă d�pă fl����, �a� �a t����na��, �n�� 
d�n flă�ă�, ap�op��nd��s� d� �asa �nd� s�nt ���b�
��� fa������, �n��p� să vo�n���as�ă. F�ă�ă�� joa�ă p� 
stăpâna �as��, p� f�t� ş� �h�a� s��v�toa��, da�ă s�nt 
a�asă, ş� apo� ���ţ���nd s� �nd�pă�t�ază.
 “Cap�a” �st� � d� fapt � �n o� �as�at, as��ns 
s�b �n �ost�� �a�g, �a�� ţ�n� d�as�p�a �ap���� �n băţ 
�n vâ�f�� �ă���a �st� ��op��t �n f�� d� �ap d� �ap�ă. 
“Fa��a” d� jos a “�ap���” �st� �ob��ă, astf�� �n�ât 
g��a a��st��a poat� �n�h�d� sa� d�s�h�d�, da� �a� a��s 
poat� “��ă�păn�”, fă�ând �n zgo�ot sp���fi�. În j���� 
�ap��� �ântă ş� dans�ază a�ţ� �o��ndăto�� �as�aţ� ş� �os�ş� dans�ază a�ţ� �o��ndăto�� �as�aţ� ş� �os� dans�ază a�ţ� �o��ndăto�� �as�aţ� ş� �os�ş� �os� �os�
t��at� sp���fi�, �n�� d�nt�� a��şt�a fi�nd �nst����nt�şt� 
�� a�o�d�on, fl����, tobă sa� �h�a� v�oa�ă.
 C�a �a� a�p�ă ��ată o a�� �Cap�a» 
�o�dov�n�as�ă �a�� a g��pat �n j���� n�������� p��n���
pa� d� p��sonaj�, �n n��ă� ��p��s�onant d� ��as�aţ�» 
(35�4� d� p��sonaj�). În a��astă �o�pon�nţă, ��t��� 
pa����g �nt��aga aş�za�� săt�as�ă, d�n �asă �n �asă, 
�Cap�a» fi�nd j��ată p�nt�� a ad��� no�o� ş� b��ş�g.
 As��ănăto� �� “Cap�a” �st� ob������ d� a ���ăto� �� “Cap�a” �st� ob������ d� a ���to� �� “Cap�a” �st� ob������ d� a ���
b�a �� “U�s��”, a��astă dat�nă având��ş� d� as���n�a 
o��g�n�a �nt���n ���t g�to�da�, �� ���ă��a f��t���za��a 
ş� p���fi�a��a so����� ş� a gospodă����. 
 U�s�� �st� �nt���h�pat d� �n flă�ă� �a�� poa�tă 
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p� �ap, p� ����� ş� p� spat� b�ana �n�� astf�� d� an��
�a�, având �n j���� ����h��o� n�şt� ������� �oş��. 

 În t��p �� ��s�� �o��ă�� ş� joa�ă �n ��t��� 
tob��o� ş� a� fl����ăt����o�, ��sa��� st��gă: “Joa�ă b�n�, 
�ă� Ma�t�n�, / Că�ţ� da� pâ�n� �� �ăs��n�”. “U�s��” 
�st� �nsoţ�t d� �n g��p d� �o��ndăto�� �as�aţ� ş� 
�ost��aţ�, �a�� ��p��z�ntă d�v��s� an��a�� sa� p��so�
naj� ş� �a�� �� aţâţă p��n st��găt���. 

 �a sfâ�ş�t, toţ� �� ���ază gazd��o� ���tă 
sănătat�, f�������, ���o�t� bogat�, ��s� ��b��ş�gat� ş� 
�a ���ţ� an�. 

 ,,Steaua» �st� �n �o��nd �a�� �n��p� d�n p���a 
s�a�ă a C�ă���n���� ş� s� �n�h��� �a Bobot�ază. �� �a 
C�ă���n ş� până �a Bobot�ază �op��� ��b�ă �� st�a�a, 
�n ob���� v��h� �� s� �ntâ�n�şt� �a toat� popoa���� 
���şt�n�. A��st ob���� v��a să a��nt�as�ă st�a�a �a�� 
a v�st�t naşt���a ��� I�s�s ş� ��a �ă�ă�z�t p� ��� t��� 
�ag�.  Cânt����� d�sp�� st�a p�ov�n d�n s��s� d�f���
�t�: �n��� d�n ��t��at��a b�zant�nă o�todoxă, a�t��� d�n 
��t��at��a �at�nă ��d��va�ă a B�s������ Cato����, �ât�va 
d�n ��t��at��a d� n�anţă Ca�v�nă ş� ���t� d�n ���, �h�a� 
d�n t�ad�ţ���� �o�a��.

 M���� �o� a� st��a���o�, �a�� �nt�ă �n ��ob�� 
�n z����� C�ă���n����, �ântă v��s��� ����g�os� d�sp�� 
naşt���a ��� Is�s: �St�a�a s�s �ăsa��»; �În o�aş�� V�t��
���»; ����� ��a� d� �a �st». 

 Ob������ P��g�șo����� �st� ��gat d� sp��anța 
f��t���tăț��, v��s����� sa�� p��z�ntând p�a�t����� 
ag���o�� ș� ��ă�� d� ho�d� bogat�. In s�h��b�� a��sto� 
��ă��, �op���� p����s� da���� s��bo����, �o�a��, f���t� 
sa� ban�. ��gat d� jo��� �ap���, ��� a� ��s����, �ă��ț�� 
ș� jo��� ���b����, a��st� ob������� ș��a� p���d�t astăz� 
d�n s��n�fi�aț���� �n�ț�a�� (�ap�a � p��son�fi�a��a 
p�od��t�v�tăț��/�n���ț���� �șoa�� ș� �ap�d� �n ����a 
an��a�ă ș� a f��t���tăț�� pă�ânt����; ��s�� � an��a� 
sa��� �a g�to�da��, �ă��ț��/�ă��ț�� � �a�� s��bo��z�ază 
p�ot�ja��a gospodă����o� d� sp���t��� ����; ���b�� � 
s��bo��� soa�����, �nt���h�pa��a p���tăț�� s� a d��ptăț��) 
ș� s�nt p�a�t��at� �a� ���t �n s�op d� d�v��st�s��nt.
 U�a��a d� p��g�şo� �st� d� fapt �n ad�vă�at 
po�� �a�� d�s�h�d� �� ha�, �����gând �a �����nt� fab�
��oas�, toat� ��n���� ag���o��. Ob������ d� a ���g� �� 
p��g�şo��� �ont��b��� �a v�s���a g�n��a�ă a Să�băto���o� 
d� An�� No�, p��g�şo��� �o�o��ază d�sfăş��a��a 
a��st�� să�băto�� d� An�� No� �� a���� �����nt� 
�a�� ���st��ază �na d�nt�� p��n��pa���� o��paţ�� a�� 
popo����� nost�� � ag�����t��a ş� ���şt���a an��a���o�.  
 P��g�şo��� �op���o� �st� tot �n ob���� st�ăv��h� 

ag�a�. În aj�n�� An���� No�, ��t��� d� �op�� 
�nt�ă d�n �asă �n �asă să ���z�, p��tând b��� 

(ha�apn���) d�n �a�� po�n�s�, b�ha�� (�n �nst����nt 
sp���fi�), ��opoţ��, tă�ăng� �t�

 So��ova �st� ob������ �onfo�� �ă���a �n 
d���n�ata z���� d� 1 �an�a��� �op���, da� ș� ��� �a��, 
���g ș� s�a�ănă, s��bo���, �� boab� d� g�â� ș� o��z, 
p� �a�� �� a��n�ă �n �asă ș� as�p�a ���o� d�n �asă. 
V��s����� �nsoţ�t� d� ��ă�� sp���fi�� d�f��ă d� �a o zonă 
�a a�ta „So��ova, v�s��a/ Să t�ă�ț�, să��băt�ân�ț�/ Ca �n 
�ă�, �a �n pă�, �a �n fi� d� t�andafi�/ �a�� �a p�at�a, ��t� 
�a săg�ata/ �a�� �a fi����, ��t� �a oț����/ �a an�� ș� �a 
���ț� an�” sa�, o va��antă �a� s���ta  „So��ova,v�s��a/ 
Să t�ă�ț� să �nflo��ț�/ Ca �����, �a p����, �n ��j�o��� 
v����/ Ca toa�na ��a bogată d� toat���b��ș�gată/ �a 
an�� ș� �a ���ț� an�”.
 N� p�t�� �n�h��a fă�ă a a��nt� ob������ ��� 
�a� ��b�t d� �op��: dat�na B�ad���� d� C�ă���n � o 
p�a�t��ă v��h�, p� �a�� �n�� o �ons�d��ă �h�a� �a� 
v��h� d��ât ���şt�n�s��� ş� �a�� s��bo��z�ază “po��� 
v��ţ��”. C�� �a�� �� at��b��� o s��n�fi�aţ�� ���şt�nă 
sp�n �ă b�ad�� �st� “po��� ��noaşt���� b�n���� ş� 
�ă����”, ��podob���a a��st��a �� ���� �oş�� a��nt�nd 
d� pă�at�� o��g�na�. �� a�tf��, aşa a fost �ons��nat 
�sto��� p����� b�ad ��podob�t d�sp�� �a�� vo�b�s� do���podob�t d�sp�� �a�� vo�b�s� do� d�sp�� �a�� vo�b�s� do�
����nt���: �n an�� 16�5, a fost �nă�ţat �a St�asbo��g, 
�nt��o p�aţă  p�b���ă, �n b�ad ��podob�t �� ���� �oş��. 
A��astă t�ad�ţ�� g���ană a ������t �ap�d E��opa, da� 
ş� – �a� apo� � A�����a ş� ��st�� �ont�n�nt��o�, p��n 
�nt����d��� �o�on�şt��o� �a�� a� pop��at ����a No�ă. 
În z����� noast��, �n aj�n�� C�ă���n����, �n fi��a�� �asă 
s� ��podob�şt� �ât� �n b�ad (�� b�t�a�ă, g�ob���, fi ���podob�şt� �ât� �n b�ad (�� b�t�a�ă, g�ob���, fi � �ât� �n b�ad (�� b�t�a�ă, g�ob���, fi�
g���n�, gh���and�, bo�boan�, a�t�fi��� ş� ���ână�� sa� 
b�����ţ�). 
 Noapt�a, Moș C�ă���n ad��� da����, p� �a�� �� 
p�n� s�b b�ad  b�n��nţ���s, n��a� ���o� �a�� ����tă .

 C�ă���n�� �a� �st� n���t ş� să�bătoa��a fa���
����; �st� o�az�a �ând toţ� s� ���n�s�, pă��nţ�, �op��, 
n�poţ� �ş� fa� da����, s� b����ă d� ���p��� p�t����t� 
��p���nă �n j���� ��s��, �� ���d�nţa �ă p��n ��nst���a 
��� s� ��v�n� a să�băto���o� vo� av�a �n an �a� bo�
gat.
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Ţelul meu este ca în maxim doi ani să apar 
pe coperta revistei Vogue! 

 Înzestrată cu modestie, 
bun-simţ şi gingăşie, Lore-
na Sandu ne uimeşte pe toţi 
cu frumuseţea ei aparte. 
Norocul i-a surâs şi iată că 
a câştigat locul al doilea la 
prestigiosul concurs Elite 
Model Look desfăşurat la 
Shanghai, China. În cele 
ce urmează, Lorena ne 
dezvăluie câte ceva din 
experienţa trăită.

A��na Ga�an :Ce vârstă 
aveai când ai participat 

pentru prima dată la un concurs de modele?
�o��na Sand� :Av�a� 14 an�.
A.G. :Ai mai participat ş� la alte 
concursuri până acum? Care 
anume?  
�. S. :N� a� �a� pa�t���pat �a a�t� 
�on���s��� �nsă a��sta ��a �onv�ns 
să o fa�.
A.G. :Te felicităm cu toţii pen-
tru marele tău succes din China. 
Cum ai ajuns la ELITE MODEL 
LOOK? 

�. S. :E�a� �� �a�a �a ���pă�ăt��� 
ş� ��h�pa d� s�o�t�ng Fa���Fa�� 
Mod�� Manag���nt ��a abo�dat 
ş� ���a sp�s �ă a� �a��tăţ��� n���sa�� p�nt�� a d�v�n� 
�od��. A� �âşt�gat �o��� �ntâ� �a �on���s�� d�n Ro�A� �âşt�gat �o��� �ntâ� �a �on���s�� d�n Ro�âşt�gat �o��� �ntâ� �a �on���s�� d�n Ro�t�gat �o��� �ntâ� �a �on���s�� d�n Ro��ntâ� �a �on���s�� d�n Ro� �a �on���s�� d�n Ro�
�an�a ş� aşa a� aj�ns �n Ch�na �a fina�a �ond�a�ă 
�nd� a� ���ş�t să �ă ��as�z p� �o��� a� II���a.

A.G. :Te aşteptai să te clasezi �n top trei?
 �. S. :S�n���, a� fost 6� d� f�t� s�p��b�, �h�a� n� �ă 
aşt�pta� să �ă ��as�z �n a��st top!
A.G. :Cum a fost experienţa ta din China? 
Relaxantă? Obositoare?  

�. S. :A fost o �xp����nţă d� ��p�tat, a� av�t şansa să 
��nos� f�t� d�n toat� �o�ţ����� ����� ş� să �����z �� o 
��h�pa d� p�of�s�on�şt�! N� a� �a� s��t�t obos�a�a!
A.G. :Povesteşte-ne o zi petrecută acolo! 
�. S. :Î�� a��nt�s� �� d�ag z��a �n �a�� a� ��ş�t �� 
toat� f�t��� ş� toţ� ag�nţ�� să v�z�tă� o ���ă pa�t� d�n 
o�aş. A� v�z�tat �n t��p�� �n �a�� n� s�a �xp���at �sto��n �a�� n� s�a �xp���at �sto�n �a�� n� s�a �xp���at �sto�

��a ���, a� fă��t ���pă�ăt��� ş� a� p�t�t ��a s�v��ă��t ���pă�ăt��� ş� a� p�t�t ��a s�v����t ���pă�ăt��� ş� a� p�t�t ��a s�v��ă�ăt��� ş� a� p�t�t ��a s�v���ăt��� ş� a� p�t�t ��a s�v��ăt��� ş� a� p�t�t ��a s�v��t��� ş� a� p�t�t ��a s�v��ş� a� p�t�t ��a s�v�� a� p�t�t ��a s�v��
n����� p�nt�� fa����a ��a.A fost �na d�n z����� ���� 
�a� f���oas� p�t����t� �n Ch�na.

A.G. :Cine a fost persoana care te-a ajutat cel mai 
mult, care ti-a fost aproape ş� te-a susţinut?

�. S. :P��soana �a�� ��a aj�tat foa�t� ���t �st� ag�n�
t�� ���, A��xand�a, �nsă ş� fa����a ��a ��a s�st�n�t 
foa�t� ���t!

A.G. :Ce spun părinţii tăi, sora ta? Cum au primit 
verstea cea mare?

�. S. :S�nt foa�t� �ând�� d� ��n�, a fost o v�st� �a 
�a��, p�obab��, n� s� aşt�pta�. S�a� b����at �a f�� d� 
���t �a ş� ��n�!

A.G. :Ce intenţii ai �n viitor? Sperăm să faci onoare 
liceului nostru ş� să rămâi 
eleva lui. 

 �. S. :Ţ���� ��� �st� �a 
�n �ax�� do� an� să apa� 
p� �op��ta ��v�st�� Vogue! 
Până at�n�� �ă vo� p��găt� 
p�nt�� a d�v�n� �n �o�
d�� �nt��naţ�ona�! �a� 
b�n��nţ���s �ă st�d���� s�nt 
p� p����� �o� !

A.G. :Ce sfaturi le-ai da 
miilor de fete care �ş� do-
resc să ajungă acolo unde 
ai ajuns tu? 

�. S. :�a�ă a� �a��tăţ��� n���sa�� p�nt�� a d�v�n� �o�ă a� �a��tăţ��� n���sa�� p�nt�� a d�v�n� �o� a� �a��tăţ��� n���sa�� p�nt�� a d�v�n� �o�ăţ��� n���sa�� p�nt�� a d�v�n� �o���� n���sa�� p�nt�� a d�v�n� �o�
d���, să �ănân�� sănătos ş� să �ont�n�� să a�at� �ât 
�a� b�n�! Est� �ond�ţ�a �s�nţ�a�ă �n  a��st do��n��!

interviu realizat de prof. Alina Galan
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UMOR
�o�ă b�ond�:
 �A�z� d�agă, a� a�z�t d� Po�s�h��
�� ă�a �a�� aj�ng� d� �a � �a 1�� 
d� k� �n 4 s��?
�C�� v�n� asta fată, ad��ă da�ă � 
d����� d��pt ș� ��b�� pot să aj�ng 
d� �a Ga�aț� �a B�����șt� �n 8 s��șt� �n 8 s�� 8 s��
��nd�? 

 
 �o� �op�� sta� d� vo�bă. P����� sp�n� �� �ând���: 

 � �ată� ��� � �ng�n��. E� fa�� nav� spaț�a��! A� tă� �� 
fa��? 
 � C� z��� �a�a!!! 
 
 P�tb���... 
 � C� an��a� a�� pat�� p���oa�� ș� o �ână?!? 
 � Un p�tb��� f�����t ��ș�nd d�nt��o g�ăd�n�ță... 
 
 Fo��aț��... 
 � A� a�z�t �ă a� �nt�at �nt��o fo��aț�� d� �an���!? 
 � �a... N� p��a ���a� ț�n�t f�ân���... 
 
 ��sp��a��... 
 În sa�a d� j�d��ată, pâ�ât�� �x��a�ă d�sp��at: 
 � ���n�z�� ���� �a�to� �ă s�nt n�v�novat! 
 � Î�� pa�� �ă�, da� a� t����nat a�d����a �a�to���o�! 
 
 C���nt��... 
 Un ����nt �ș� �nt��abă avo�at��: 
 � �o�n��� avo�at aș p�t�a să vă p�n do�ă �nt��bă�� 
p�nt�� ��� RON??? 
 Avo�at�� d�pă �n �o��nt d� gând��� �ăsp�nd�: 
 � B�n��nț���s ! �a�� �st� a do�a �nt��ba��?!? 
 
 Noapt�a... 
 Noapt�a, �na�nt� d� �xa��n, �n apa�ta��nt�� p�o��na�nt� d� �xa��n, �n apa�ta��nt�� p�o� d� �xa��n, �n apa�ta��nt�� p�o��n apa�ta��nt�� p�o� apa�ta��nt�� p�o�
f�so����� s�nă t���fon�� p� �a o�a �3:��. C� o vo�� 
���tată a��sta �ăsp�nd�: 
 � A�o, da?!? 
 � �o���?!? 
 � B�n��nț���s �ă do��!!! 

 � Ș� no� �nvăța�, �oș af���s�t !!! 
 
 In���pat��... 
 � Să șt�� �n���pat �ă o���� �ă�t���� ��n��noasă s� 
p�d�ps�șt� �� �n�h�soa��a d� până �a 6 ��n�! 
 � �a, da� da�ă sp�n ad�vă���, ��s� 6 an�! 

     Ovidiu Bulgaru
clasa a VIII-a C

Integrarea unui copil ȋntr-un liceu

A��astă s�h��ba�� poat� fi foa�t� s��n�fi�at�vă, 
d�fi���ă p�nt�� an���t� p��soan� d�oa���� ���ț� d�nt�� 
no� n� p�t�� a���pta o s�h��ba�� așa �ad��a�ă d� p���� așa �ad��a�ă d� p�����ad��a�ă d� p����ă d� p���� d� p����
t�n�, p�of�so�� ș� d� ���t� o�� atașând��n� d� an���t� 
p��soan�, �o���� s�nt�� p��d�sp�ș� �a t�a��ă. ��a��� 
n� foa�t� g�av� da� ��po�tant� totodată. 

C�� �a� g��� �st� să t� �nt�g��z� d�oa���� 
n�ȋn���d���a, �nd�f���nța af��t�ază d� ���t� o�� p� 
toț� d�n j���� nost��. 

M��ț� d�nt�� no� n� șt�� să n� a���ptă� �n�� 
p� a�ț�� ș� așa s� fa� tot f���� d� d�f���nț����, g��p���ț�. 
��n pă�at� p��n �o�po�ta��nt�� nost��, a� ���v��o� s� 
nas� ș� apa� o ���ț��� d� �ont�ov��s� . �oat� a��st�a 
s�nt n�șt� p�ob���� �� �a�� n� �onf��ntă� z� d� z�. 

Int���sant �st� �ă d� ���� �a� ���t� o�� odată 
aj�nș� �a ����� n� s�h��bă� �o�po�ta��nt��, �od�� 
d� gând��� ș� asta dato��tă ant��aj����. 

Ant��aj�� joa�ă �n �o� foa�t� ��po�tant, t���
b��� să șt�� �ă ȋn���d���a s� �âșt�gă �xt���� d� g���. 
Int�g�a��a �n�� �op�� �a ����� �st� p�nt�� �n�� g��a, 
p�nt�� a�ț�� �a� �șoa�ă. N� j�d��aț� d�pă apa��nț�!!! 

Cristina Valentinaa Cenguță
clasa a X-a  A

��ată� tă� n� t� �a� aj�tă �a t��� ?
�N�, doa�na p�of�soa�ă. U�t���� t��� ��a j�gn�t p�o�
f�nd.

�Ma�ă, ��� � să a� �n �op�� foa�t� �nt���g�nt ?
�N� şt��. Înt��ab�o p� b�n��a ta !

O j�d��ătoa�� �� sp�n� �onda�nat���� :
�A� fost �onda�nat �a �oa�t� p��n ����t�o��ta��. 
Ca�� � ��t��a ta do��nţă ?
�Să �ă ţ�n�ţ� d� �ână ! 

Alin Maftei
Clasa a VI-a B
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Berbec
S��n d� pă�ânt, fix, f���n�n, do��nat d� p�an�ta 
V�n�s.
P��n��pa���� �a��tăţ�: Nat�v�� �n B��b�� da� dovadă d� 
o �x����ntă �ond�ț�� fiz��ă. S�nt ���ajoș� ș� �� p�a�� să 
fi� �nd�p�nd�nț�. B��b���� s�nt totd�a�na �n �ă�ta��a 
a�ț��n��.
��f��t�: B��b���� fa� d� ob���� ��������� �n g�abă, ș� 
s�nt ag��s�v�. Având ���t� �d��, da� �n�o�� na�v, B���
b���� t���� ���d�at �a a�ț��n�, d�n do��nța d� a av�a 
tot�� �ât �a� ��p�d�. Nat�v�� �n B��b�� n� ag���ază 
a�b�g��tăț��� ș� o�o��ș�����. S� s��t� �n �a�g�� să� �n 
s�t�aț���� ��a��.

Taur
S��n d� pă�ânt, fix, f���n�n, do��nat d� p�an�ta 
V�n�s.
P��n��pa���� �a��tăț�: �a���� s�nt �o�a�� ș� stab���. 
Răbda��a �a�� a��șt�a o a� �� ��� d�n j�� �st� d� �nv��
d�at. ��na��tat�a �� fa�� să ���ș�as�ă �n tot ���a �� �ș� 
p�op�n. �a����o� �� p�a�� să a�bă tot �onfo�t�� pos�b�� 
ș� �n g�n��a�  b�năsta�� �at���a�ă.
��f��t�: Nat�v�� �n �a�� s�nt �n�ăpățânaț�. S�nt �apa�
b��� să fa�ă o���� p�nt�� a�ș� at�ng� s�op��. A��șt�a 
a� t�nd�nța d� a d�v�n� p��a pos�s�v� ș� s�nt �n�o�� 
�at���a��şt�. Nat�v�� d�n �a�� s�nt �� p���oa���� p� 
pă�ânt, ana��z�ază ș� �a� d���z�� �n �onfo���tat� �� 
��a��tat�a. Îș� ��nos� ����t���, ��b�s� o�d�n�a ș� s�nt 
ob���t�v�. �a���� s�nt �ăbdăto��, �n��oș�, p�a�t���. �� 
p�a� ��������� s��p��, fă�ă p��a ���t� �o�p���aț��. 
�a���� �st� so��ab�� ș� a�� s��ț�� ��o�����. Est� sta�
b��, �n����ând să �v�t� s�h��bă����.

Gemeni
S��n d� a��, ��tab��, �as����n, do��nat d� p�an�ta 
M�����.
P��n��pa���� �a��tăț�: G���n�� a� �x����nt� �apa��tăț� 
d� �o��n��a��, ���a �� �� fa�� să fi� �and�daț�� �d�a�� 
p�nt�� post����� d� �ond�����. Int���g�nța ș� �apa��ta�
t�a d� a a �nvăța �ap�d �� aj�tă să fi� totd�a�na p��găt�ț� 
�n do��n��� �n �a�� �ș� d�sfășoa�ă a�t�v�tat�a. Nat�v�� 
�n G���n� �st� ��� �a� p��o��pat d� �d��a d� �o���n G���n� �st� ��� �a� p��o��pat d� �d��a d� �o���
n��a��. Fa�� o���� p�nt�� a s� fa�� �nț���s ș� ap����ază 
p��soan��� �a�� șt�� să �xp���� ���a �� gând�s�.
��f��t�: G���n�� s�nt s�p��fi��a��, �� p�a�� bâ�fa,ș� a� 
�n�o�� o �xp���a�� n�g��j�ntă, �� �a�� �n�o�� pot j�gn�. 
G���n�� s�nt foa�t� so��ab���, asta dato��tă p�obab�� ș� 
apt�t�d�n�� �o� d� �o��n��a��. Est� s�ns�b��, �n��g�� 

ș� ��b�șt� s�h��bă����. În g�n��a�, nat�v�� a��st�� zod�� 
�ș� ���ă��s� �nt���s�� ș� s� pot s�h��ba d�pă ��� bat� 
vânt��. A��șt�a pot ���ă�� do�ă ț����� �n a���aș� t��p 
ș� s� pot o���nta d� �a �n�� �a a�t�� �� �ş���nță, fapt �� 
�� fa�� să fi� �nstab��� ș� n�hotă�âț�. ��f��t�� p��n��pa� 
a� G���n��o� �st� �nfid���tat�a, �� s� dato��ază �n �od 
sp���a� stă��� d� ag�taț�� ș� ��psa �on��nt�ă��� a��sto�a.

Rac
S��n d� apă, �a�d�na�, f���n�n, do��nat d� ��nă.
P��n��pa���� �a��tăț�: Ra��� �st� s�ns�b�� ș� s�nt���nta�. 
S��t� tot t��p�� n�vo�a d� a o��ot�, ș� o fa�� d� fi��a�� 
dată �� s����s. ��na��tat�a �st� �na d�n t�ăsăt����� d��
fin�to��� a�� a��st�� zod��. �o��nța ��a �a� p�t��n��ă 
a nat�v���� d�n a��astă zod�� �st� să a�bă o v�ață d� 
fa����� a��on�oasă.
��f��t�: S�ns�b���tat�a nat�v��o� d�n zod�a Ra� �st� 
�n�o�� �x��s�vă, fapt �a�� poat� fi d��anjant.   P�s��
��s��� �st� o a�tă t�ăsăt��ă �a�� n� �st� ap����ată 
�a a��astă zod��. Nat�v�� Ra� gând�șt� d� do�ă o�� 
�na�nt� să fa�ă o ��ș�a��, fi�nd p���a�t ș� �n���nat 
�ăt�� ��d�taț��, fi�nd dotat �� ���tă ��ag�naț��. P�n�
t�� Ra��, �ă��n�� ș� fa����a s�nt ���� �a� ��po�tant� 
�������. A��sto�a �� p�a�� ��n�șt�a, șt�� să fi� tand�� ș� 
s�ns�b���.

Leu
S��n d� fo�, fix, �as����n, do��nat d� Soa��.
P��n��pa���� �a��tăț�: ���� a�� �a��tăț� d� �ond��ăto�. 
A�� �n���d��� �n fo�ț��� p�op���, ���a �� �� �onf��ă o 
s�g��anță sp���fi�ă. Est� ���at�v, ș� a�� sp���t d� ��h�pă. 
G�n��oz�tat�a �� aj�tă să fi� văz�t foa�t� b�n� �n g��p��
���� d�n �a�� fa�� pa�t�. ���� �ș� do��șt� �n �od �xt��� 
să fi� �n p��� p�an, să o��p� poz�ț�a d� ��d��.
��f��t�: A�oganţa �st� o t�ăsăt��ă �a�� �� fa�� p� 
nat�v�� �n ��� să n� fi� ��� �a� ap����at. Nat�v�� 
d�n zod�a ��� �ş� do��şt� să fi� tot t��p�� �n ��nt��� 
at�nţ���, şt��nd să �ş� ��p��z�nt� �nt���s���. A�� 
�n���d��� �n fo�ţ��� p�op��� ş� �st� �ând�� d� tot ���a 
�� a�� ��găt��a �� ��. Est� �onşt��nt d� p�op��a va�oa�� 
ş� �n��a��ă să �� d�t����n� p� ��� d�n j�� să �� ap�����z� 
�n �od �o��sp�nzăto�. �o��şt� să fi� ��sp��tat, �st� 
a�b�ţ�os ş� ���at�v.

Fecioara
S��n d� pă�ânt, ��tab��, f���n�n, do��nat d� p�a�
n�ta M�����.
P��n��pa���� �a��tăţ�: O����n� ş��a� do�� �n nat�v �n 
F���oa�ă a�ăt���. A��sta a�� p�t��� v�nd��ătoa��, şt��nd 
să a��n� d������� d� o���� g�n. Est� �n b�n as���tăto� 
ş� şt�� să ana��z�z� p�ob������ �� o ��t����oz�tat� 
sp���fi�ă, p�nt�� �a �a� apo�, să of��� �n sfat. Nat�v�� 
a��st�� zod�� �ş� do��s� foa�t� ���t să s� fa�ă �t��� ş� să 
a�bă ��a��ză��.

�O�IAC
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��f��t�: Nat�v�� �n F���oa�ă ș��a� d�zvo�tat �n sp��
��t ���t�� �xag��at. F���oa���� �ntotd�a�na a� șt��t �� 
�ns�a�nă �od�st�a ș� ob���t�v�tat�a. N���odată n� 
a� j�d��at p� ��n�va ț�nând �ont doa� d� apa��nț�. 
Nat�v�� d�n zod�a F���oa�ă ap����ază v�ața s��p�ă ș� 
n� �� p�a� �xp�����nt��� sa� �o�p���aț���� d� o���� 
f��. F��nd o zod�� d� pă�ânt, f���oa�a ��b�șt� nat��
�a. Răbda��a �st� �na d�n apt�t�d�n��� d�fin�to��� a�� 
a��st�� zod��. 

Balanța
S��n d� a��, �a�d�na�, �as����n, do��nat d� p�an�tă 
V�n�s.
P��n��pa���� �a��tăț�: Nat�v�� �n zod�a Ba�anță �st� �n 
b�n d�p�o�at. Fa������ să� ��p��s�on�ază ap�oap� 
d� fi��a�� dată. �a�t�� d� �a�� dă dovadă poat� fi 
�n�o�� t�ăsăt��a �s�nț�a�ă p�nt�� a��astă zod��. 
Ba�anța �st� o zod�� ��b�toa��, �n����ând să ��b�n� 
toat� ��������� �nt��o a��on�� p��f��tă.
��f��t�: Nat�v�� a��st�� zod�� pot �n�ă��a �șo� ���
g�����. R�g��a��nt�� p�nt�� �� n� �st� �h�a� așa 
d� ob��gato��� p� �ât a� t��b��. Est� �apab�� să fa�ă 
ap�oap� o���� p�nt�� a fi a���ptat d� so���tat�. 
Nat�v�� d�n Ba�anță n� poat� �ă�ân� s�ng��, p�nt�� 
�a a�� n�vo�� d� ��� d�n j�� p�nt�� a s� d�sfăș��a. 
Est� �nd���s, da� a���ptă �șo� �o�p�o��s�����. Șt�� 
să s� poa�t� �� �� d�n j��, �a� �a�a�t���� să� ��b�to� ș� 
a��on�os �� fa�� să fi� �n pa�t�n�� �d�a�.

Scorpion
S��n d� apă, fix, f���n�n, do��nat d� p�an�t��� 
Ma�t� ș� P��to.
P��n��pa���� �a��tăț�: Nat�v�� �n S�o�p�on �st� �o�a�, 
hotă�ât ș� ���ajos. A��sta �st� �ond�s d� do��nța d� a 
t�ansfo��a ��������� �n j���� să�, a��asta fi�nd ș� ��a 
�a� p�t��n��ă do��nță a sa.
��f��t�: S�o�p�on�� �st� g��os ș� fanat��. N���n� n� 
���d �a a� v��a să s�p��� �n S�o�p�on, d�oa���� a��s�
ta a�� �n sp���t �ăzb�năto�.
Nat�v�� d�n zod�a S�o�p�on a�� �n �a�a�t�� hotă�ât ș� 
�afinat. A��sta șt�� să fi� ta�n�� ș� ����os, g��os sa� 
ș���h��. Ca�a�t���� p�t��n�� a� a��st��a ���ș�șt� să s� 
��p�nă fă�ă p�ob����, �n t��p �� a��a sa ��st���oasă 
�� aj�tă să at�agă at�nț�a foa�t� �șo�. Mând��a ș� ��s�
p��t�� față d� s�n�,��� p�as�ază p� nat�v�� S�o�p�on 
p� �o������ f��ntaș� �n g��p����� �n �a�� a��sta s� 
�nt�g��ază, t�na��tat�a ș� p��s�v���nța �o�b�nat� 
�� �n �od d� a gând� ș� a�ț�ona p�t��n�� �� aj�tă să 
�ă�ână �n f��nt�.

Săgetător
S��n d� fo�, ��tab��, �as����n, do��nat d� p�an�ta 

J�p�t��.
P��n��pa���� �a��tăț�: Nat�v�� d�n Săg�tăto� s�nt 
g�n��oș� ș� ��nst�ț�. Săg�tato��� s�nt v�z�ona��, ș� s�nt 
�ond�ș� d� do��nța d� a�ș� �ă�g� o��zont��.
��f��t�: Săg�tăto��� da� dovadă d� �n opt���s� �xa�
g��at, �a�� d� ���� �a� ���t� o�� �� �ond�� �ăt�� �n 
�ș�� n�așt�ptat. Săg�tato���, �st� �n g�n��a� o fi�� 
p���t�noasă, to���ant �� ��� d�n j�� ș� �� p�a�� ��b��tat�a 
ș� av�nt��a. Săg�tăto��� a�� ���t� pas��n�, ș� �n�o�� 
poat� fi �xt�avagant ș� n���op��t. A��sta s� �asă �ond�s 
d� �d�a������ sa�� �n t�n���ț�, p�nt�� �a, �a� apo� să s� 
��t�agă �ăt�� o poz�ț�� so��a�ă �a� s�g��ă. Săg�tăto��� 
s�nt a�ab��� ș� opt���șt�, �n��g���, ��b�nd spo�t�� ș� 
nat��a. P��n��p���� f�nda��nta�� a�� a��sto�a s�nt 
ad�vă��� ș� d��ptat�a.

Capricorn
S��n d� pă�ânt, �a�d�na�, f���n�n, do��nat d� p�a�
n�ta Sat��n.
P��n��pa���� �a��tăț�: Nat�v�� �n Cap���o�n a� s��ț�� 
�ăsp�nd���� ș� a� dato����, șt�� să s� o�gan�z�z� ș� să 
p��s�v���z� �n ���a �� fa�. Răbda��a �st� �na d�n 
�a��tăț��� �a�� �� aj�tă p� a��șt�a să d�păș�as�ă p�o�
b������ �� apa� �n v�ața d� z� �� z�. Cap���o�n�� s�nt 
�ond�ș� d� do��nța d� a fi �ntotd�a�na p�����, d� a p���
��a �ond�����a ș� d� a ad��n�st�a.
��f��t�: P�s���s��� �� ��p��d��a d�s�o�� p� nat��
v�� a��st�� zod�� să ���ș�as�ă �n ���a �� �s�  p�op�n. 
A��șt�a s�f��ă d� stă�� d�p��s�v� ș� s�nt �at���a��șt�. 
Nat�v�� �n Cap���o�n s�nt �� p���oa���� p� pă�ânt, 
având �n p�t��n�� s��ț a� ��a��tăț��. P�nt�� Cap���o�n 
�ont�ază ��������� �s�nț�a��, ș� �n��a��ă �� toat� fo�ț��� 
să �ș� at�ngă �n s�op. Co���t�t�d�n�a ș� p��s�v���nța 
d� �a�� dă dovadă �nt��o ���aț�� �� fa�� să fi� �n��.

Vărsător
S��n d� a��, fix, �as����n, do��nat d� p�an�t��� Sa�
t��n ş� U�an�s.
P��n��pa���� �a��tăț�:Nat�v�� �n vă�săto� p��z�ntă o 
�apa��tat� �nt����t�a�ă spo��tă, �a��tăț� �x����nt� d� 
�o��n��a��. Un a�t avantaj a� a��st�� zod�� �st� dat 
d� �apa��tat�a nat�v��o� să� sp�� a �nț���g� ș� ����a �� 
noț��n� abst�a�t�. Vă�săto��� s�nt totd�a�na do�n��� 
să ��noas�ă ș� să p�o�ov�z� tot ���a �� �st� no�. 
��f��t�: ��n n�f�������, vă�săto��� s�nt �a� 
�n�ăpățânaț�, având �d�� fix�, ș� �ăsând��s� �ond�ș� d� 
sp���t�� �o� ��b��. Un a�t d�f��t a� a��sto� nat�v� a� fi 
at�t�d�n�a d�stantă ș� ���� d� �a�� a��șt�a da� dovadă 
�nt��o ���aț��.

Nat�v�� d�n zod�a Vă�săto� poat� fi o fi�� ��b��ă ș� ����. 
A��sta �st� at�as tot t��p�� d� no�tăț� ș� �st� do�n�� să 
�ș� d�zvo�t� �d����.
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Pești
S��n d� apă, ��tab��, f���n�n, do���
nat d� p�an�t��� J�p�t�� ș� N�pt�n.

P��n��pa���� �a��tăț�:Nat�v�� zod��� 
P�șt� s�nt s�ns�b���, �ș� pot av�a 
�apa��tăț� pa�ano��a��. A��șt�a s�nt 
�ond�ș� d� ��a �a� p�t��n��ă do��nță a 
�o�, a���a d� �����na�� sp���t�a�ă.
��f��t�: Nat�v�� �n zod�a P�șt� s�nt 
p�s��șt�, ș� a� t�nd�nța d� a s� �nt�g�a 
�n ant��aj� ����. P���t�nos ș� so��ab��, nat�v�� d�n zo�
d�a P�șt� �st� �n v�săto�. N� �� �st� foa�t� �șo� să fi� 
p�a�t��, da� șt�� să fi� s�ns�b�� ș� �od�st. Est� p��găt�t 
să s� sa���fi�� p�nt�� a�ț�� ș� a�� ���t ��o�. Est� 
�n b�n as���tăto� ș� �� �nț���g� b�n� p� ��� d�n j���� 
să�. Nat�v�� d�n P�șt� �ș� ��noașt� p�n�t��� s�ab� ș� 
�n��a��ă să �� ��pa��. �ot�ș�, �n�o�� �st� p��a s����tos 
ș� a�� t�nd�nța d� a s� ��t�ag� �nt��o ���� pa�t����a�ă. 
N��a� ��� foa�t� ap�op�aț� a� șansa să păt��ndă �n 
����a sa.

Maria Ailoaie
Clasa a XI-a A

Liceul...

������ poat� ��a �a� g��a ȋn����a�� 
p��n �a�� t��b��� să t��a�ă toată ����a. 
Un s�ng�� pas g��ș�t, �n s�ng�� �o��nt 
stânj�n�to�, �n s�ng�� s��n d� s�ăb����n� 
ș� v�ața ta va fi o ��ptă �ont�n�ă p�nt�� a 
s�p�av��ț�� ��on���o�, �ă�tăț��o� ș� poft�� 
n�b�n� a �no� ado��s��nț� an��aț� d� s�p��
��o��tat�, d� a s� d�st�a p� s�a�a d�f��t��o� 
ș� d�a���o� p� �a�� ��� s�ab� �� afiș�ază.

�a, ������ �st� �n ��d�� ost��, �a�� p�nt�� b�nă 
f�n�ț�ona�� �st� st���t��at d�n p�n�t d� v�d��� so��a� 
astf��: ��� pop��a��, �a�� �a �ând�� �o� s�nt ȋ�pă�ț�ț� ȋn 
do�ă �at�go���: ��� b�n� �a ȋnvățăt��ă ș� ��� �a�� p�� ș� 
s��p�� n� do��s� să s� gând�as�ă �ă�a� �a o���� d� 
���s. Ș�oa�a �st� doa� spaț��� �o� d� joa�ă. �ot an�� 
ș�o�a�, �nd�f���nt d� �� o�ă ��a ȋn d�sfăș��a��. Că � 
�at�, �ă � �h����, a���aș� �a��t s��nos ș� �âzgă��t.

Ca�a�t���st����� �o��n� ���o� do�ă �at�go��� 
a�� sp����� “P�o��o pop��a��” s�nt �go�s���, �ă�tat�a 
ș� �apa��tat�a d� a�� d�t����na p� ��� d�n ��as��� �n� �apa��tat�a d� a�� d�t����na p� ��� d�n ��as��� �n�
f���oa�� să ȋ� v�n���z�. Sp���a��tat�a �o� �st� să d�a 
ton�� ȋn �odă, să ȋ� fa�ă p� toț� ����a�ț� să s� s��tă 
�nf���o�� ș� să p�ofit� d� ��a �a� ���ă o�az�� d� a�� 
t����na d�n p�n�t d� v�d��� so��a� p� ��� �a�� afiș�ază 
��a �a� ���ă ��b�ă d� s�ăb����n�. Ado�ă s�f���nța 
a�to�a, ado�ă să ȋș� p��v�as�ă v��t����� ȋn��ând��s� 
ȋn p�op��a s�f���nță, ��z���� ș� �����nță. S�nt n�șt� 
p�ădăto�� �� s��ț��� �xt���� d� d�zvo�tat�, ���� �a� 
d�zvo�tat� fi�nd s��ț����� a�to�ons��vă��� ș� s��ț�� o��ș� s��ț�� o�� s��ț�� o��
fa�t�v sp���a��zat ȋn a d�t��ta f���a ș� n�s�g��anța d� �a 
o poștă, as���n�a �no� �a�n�vo�� �a�� pot s��ț� ���o�
s�� sâng���� ȋn a��.

N� �ont�ază da�ă ��� �a�� s�f��ă �st� �n�� d��
a� �o�. C� �ât d�st��g� �n �nd�v�d �a�� �st� p�asat �a� 
s�s p� s�a�a so��a�ă �� atât stat�t�� tă� so��a� ���șt�. 
Un f�� d� �an�ba��s� so��a�. R��aț���� �nt��sp���fi�� 
pot t���� foa�t� �șo� d� �a ��� �a� b�n� p���t�n� �a ��� 
�a� �a�� d�ș�an�.

S�nt o sp���� �a�� ado�ă hă�ț����a, vânatoa��a, 
�a� ȋn ���a �� p��v�şt� �od�st�a p� �a�� o afiș�ază față 
d� poz�ț�a f��ntaşă p� �a�� o o��pă ȋn �ad��� �anț���� 
t�ofi�, a��asta n� �x�stă. N� s� sfi�s� să ��v�nd��� ��s�
p��t�� ��v�n�t �no� ��g�, p�nt�� �ă până �a ���ă, asta 
s�nt ��, n�? R�g�� ��������… P�nt�� �� p�op���� ��gat, 
p�nt�� ����a�ț� o ���� a �����nț��, �nd� da�ă v��� să fi� 
ap����at t��b��� să �ț� �a��� ȋn p���oa�� p���t�n��, p��n�ț� �a��� ȋn p���oa�� p���t�n��, p��n��a��� ȋn p���oa�� p���t�n��, p��n�ȋn p���oa�� p���t�n��, p��n� p���oa�� p���t�n��, p��n�
��p���� ș� s�nt���nt���.
                   
                  Alexandra Cătană
                       clasa a X-a B

ISMANĂ MARA DIANA 
Clasa a VI-a A

  

  

                    

Premiul I la CONCURSUL NAŢIONAL „INFOPICI”, 
secţiunea POWERPOINT

Profesor coordonator - AURICĂ POMPILIA
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Bei o cafea cu mine?

Un p�of�so� d� fi�osofi� stăt�a în fața ��as��, 
având p� �at�d�ă �ât�va �������. Când o�a a început, 
fă�ă să sp�nă �n ��vânt, a ��at �n bo��an �a�� ș� go�, 
p� �a�� ��a ��p��t �� ��ng� d� t�n�s.

I�a întrebat p� st�d�nți da�ă bo��an�� �st� 
p��n ș� a��șt�a a� �onv�n�t �ă ��a. P�of�so��� a ��at 
at�n�� o ��t�� �� p��t������ p� �a�� ���a t��nat în bo��
�an, s��t��ând��� �șo�.

P��t�������� a� ��p��t go������ d�nt�� ��ng��� 
d� t�n�s. I�a întrebat d�n no� p� st�d�nți da�ă bo��a�
n�� ��a p��n, �a� a��șt�a a� fost d� a�o�d �ă ��a.

P�of�so��� a ��at d�pă a���a o ��t�� �� n�s�p 
ș� ��a t��nat în bo��an. F���s�, n�s�p�� a ��p��t d� tot 
bo��an��. I�a întrebat apo� p� st�d�nți cum este bo��
�an��, �a� a��șt�a a� �ăsp�ns în �o� �p����n»! 

P�of�so��� a s�os d� s�b �at�d�ă do�ă ��șt� 
�� �af�a p� �a�� ���a t��nat în bo��an, ��p�ând��� d� 
a��astă dată d�fin�t�v. 

St�d�nții au �âs…
��pă �� hohot��� s�a� do�o��t, p�of�so��� 

a sp�s: �A��� aș do�� să înț���g�ți �ă a��st bo��an 
��p��z�ntă v�ața voast�ă.

M�ng��� d� t�n�s ��p��z�ntă ��������� ��po��
tant� p�nt�� vo�: fa�����, �op��, sănătat�, p���t�n� ș� 
pas��n��� voast��. �a�ă tot�� a� fi p���d�t în afa�ă d� 
a��st�a, v�ața voast�ă a� fi tot p��nă.

P��t�������� s�nt �����a�t� ������� �a�� �ont�ază 
p�nt�� vo�: s��v�����, �asa, �aș�na, �a� n�s�p�� � ��st�� 
��������o� �ă��nt�.

�a�ă v�ți începe �� n�s�p��, n� v�ți mai av�a 
�nd� să p�n�ți ��ng��� d� t�n�s ș� p��t��������.

�a f�� ș� în v�ață, da�ă îți ��os�ști tot t��p�� ș� 
�n��g�a p�nt�� ��������� ����, n� v�� av�a n���odată 
t��p p�nt�� ��������� ��po�tant� p�nt�� t�n�.

A�o�dă at�nț�� �������o� ��po�tant� p�nt�� 
f�������a ta. Joa�ă�t� �� �op���, ��și �� soț�a în o�aș la 
��nă, joa�ă t�n�s, v�� av�a s�fi���nt t��p a�tă dată să 
fa�� ���at sa� să ��pa�� ��n� șt�� �� d�spoz�t�v.

A�, în p����� �ând, g��jă d� ��ng��� d� t�n�s, 
��� �ont�ază �� ad�vă�at. Stab���șt��ț� p��o��tățile, 
��st�� � doa� n�s�p...» 

Un�� d�nt�� st�d�nți a ��d��at �âna �nt���sân�
d��s� �� ��p��z�nta� ���� do�ă �ăn� d� �af�a. P�of��
so��� a zâ�b�t: 

�Mã b���� �ã întrebi asta, ��� vo� doa� să a�at� 
�ă, o���ât d� p��nă a� pă��a v�ața ta, � �o� întotdeauna 
p�nt�� do�ă �ăn� d� �af�a, împreună �� �n p���t�n.»

                                    Prof. Mihaela Rotaru 

Ce nu e OK…. 

N� d� p�ț�n� o�� a� a�z�t pov�șt� ȋn �a�� �o�ȋn �a�� �o� �a�� �o�
��ga X a fost dată afa�ă d� doa�na p�of�soa�ă p�nt�� 
�ă ��a �a�h�ată p��a st��d�nt, av�a �ngh���� fă��t� 
sa� av�a f�sta p��a s���tă. ���a ��ng�� t��p����, 
t�nd�nț��� �od�� d�v�n d�n �� ȋn �� �a� ���dat� ș� �a� 
st��d�nt�, obs��vat� ad�s�a �h�a� ș� ȋn sa�a d� ��asă � 
��a��tat� p� �a�� t��b��� să o a���ptă�?

Ȋnsă �h�a� da�ă a� v��a să fi� �a �odă �a� 
����� șt�a� �ă o ț�n�tă n�pot��v�tă t� poat� p��z�nta �a 
fa�to� n�gat�v ȋn o�h�� p�of�so���o�? �a� șt�a� �ă �oda 
poat� fi �n p����o� p�nt�� sănătat�a ta ?

Ȋn p����� �ând n� p��ta foa�t� ���t� a���so��� 
ȋn a���aș� t��p! Ad��ă b�ăță�� ���t� sa� �n��� p� fi �� a���aș� t��p! Ad��ă b�ăță�� ���t� sa� �n��� p� fi ��ș� t��p! Ad��ă b�ăță�� ���t� sa� �n��� p� fi ��t��p! Ad��ă b�ăță�� ���t� sa� �n��� p� fi ��ță�� ���t� sa� �n��� p� fi �� ���t� sa� �n��� p� fi��
�a�� d�g�t a� �â�n��o�, n� a�ată b�n�. A��st� ������� t� 
vo� fa�� să pa��, d� as���n�a, v��ga�ă ș� ��ps�tă d� b�n 
g�st. Ș� s� pa�� �ă �n��� b�j�t���� “fant�z��” dă�n�ază 
sănătăț��, a�ată �n st�d�� a�����an. E�o�ogy C�nt�� 
sp�n� �ă an���t� a���so��� �onț�n n�v����� “ano��
�a� d� ��d��at�” d� n��h��, p���b ș� ��o� ș� �ă p�st� 
j��ătat� d�n a��st� p�od�s� �onț�n s�bstanț� p������ț� p������p������
�oas�. 

Ȋn a� do���a �ând j�anş�� ���aț� pot p�ovo�a 
���taț�� a�� p����� da�ă s�nt p��taț� p��a ���t t��p. 
St�ânsoa��a �o� �a�z�ază p�ob���� d�g�st�v�, a�s��� 
�a sto�a�, d�s�o�fo�t abdo��na� ș� �h�a� �h�ag��� d� 
sâng� �a n�v���� p���oa���o�. 

Est� ad�vă�at �ă s�nt foa�t� p�ț�n� f���� �a�� 
pot ���g� p� to���� o z� ȋnt��agă ș� să sp�nă �ă s� 
s��t �x����nt. Ȋnsă �h�a� da�ă �f��t�� v�z�a� pa�� să 
����t� toț� ban��, a��st� ȋn�ă�ța�� s�nt ad�vă�at� �ap�ȋn�ă�ța�� s�nt ad�vă�at� �ap�a�� s�nt ad�vă�at� �ap�
�an�. Majo��tat�a f�����o� s�f��ă d�st�� d� ���t d� 
p� ���a to�����o� ȋna�t�. ��ș� s�nt f���oas�, ��� pot 
af��ta s���os sănătat�a �o�oan�� ș� a�t����aț���o�. 

Cât d�sp�� sanda���� �� ta�pă joasă… p��a 
joasă, �� b�n� s�nt foa�t� �o�od� p� t��p d� va�ă 
ȋnsă, d�ș� poat� n� ���z�, a��st t�p d� ȋn�ă�ță��nt� a 
fă��t bogaț� ���ț� ��d���. �a�ă ta�pa n� �st� �oa�� ș� 
�o�odă, �� ��g�dă ș� p��a s�bț���, a��st t�p d� sanda�� 
ȋț� poat� d�st��g� �����d�ab�� a�t����aț���� p���oa���o�. 

Ia� da�ă v��ț� �ngh�� fa�s� a� fi �a� b�n� să vă 
gând�ț� d� do�ă o�� ȋna�nt� d�oa���� ��� pot d��� �a 
�o�p���aț��. Răș�na a������ă d�n �o�pon�nța �o� poat� 
p�ovo�a ���taț�� �h�a� ș� �a d�stanță, �a�zat� d� at�ng��ț�� �h�a� ș� �a d�stanță, �a�zat� d� at�ng���h�a� ș� �a d�stanță, �a�zat� d� at�ng��ță, �a�zat� d� at�ng��, �a�zat� d� at�ng��
��a zon�� ��sp��t�v� �� �ngh����; pot apă��a ��z��� �a 
n�v���� p��oap��o�, p� față sa� p� gât. 

N� ��ta să ȋț� a��g� �� g��jă ha�n��� ș� a���so� ȋț� a��g� �� g��jă ha�n��� ș� a���so�a��g� �� g��jă ha�n��� ș� a���so�
����� �ă�� �st� vo�ba d�sp�� sănătat�a ta ș� n� ȋț� poț� 
p����t� să o p�� ȋn p����o�!!!

Elena Cosmina Spătaru 
clasa a VIII-a B



Tinerii zilelor noastre 
nr. 9, 2012

Descreţește-ţi fruntea!!

37

Nu ȋnvățăm pentru școală, ci pentru viață

M���� t��b��� să n� bază� p� no�, să fi� 
p�t��n���, să ȋnvăță� ș� să as���tă� doa� ��������� 
�a�� n� pot fi d� fo�os ȋn d����s�� v��ț��. Ȋn v�ață fa�ȋn d����s�� v��ț��. Ȋn v�ață fa� d����s�� v��ț��. Ȋn v�ață fa�Ȋn v�ață fa� v�ață fa�
��� ���t� g��ș���, da� �st� �n ����� no��a�. O���� 
o� g��ș�șt�, ȋnsă ano��a� �st� �a să n� ȋnvăță� d�n 
g��ș����� fă��t�

Când n� nașt�� oa�� �a�� �st� p����� ����� 
�a �a�� n� gând��? O fi �a�a, �a�� n� ț�n� ȋn b�aț� 
ș� n� sp�n� �� ���tă s�n����tat� “�� ��b�s�” sa� n� 
ȋnt��bă� �� �ă�tă� p� a��astă ���� ș� d� �� a� v�� �� �ă�tă� p� a��astă ���� ș� d� �� a� v��
n�t p� a��astă ���� ȋn z��a x ��na y ș� an�� z, vo� 
av�a v��o ��s��n� d� ȋ�p��n�t va fi oa�� o v�ață p��nă 
d� sat�sfa�ț�� ș� ȋ�p��n���, vo� aj�ta �a d�s�op�����a 
�n�� ����� n��a�văz�t, vo� sa�va ��� sa� ����oan� 
d� v��ț� o��n�șt�? O�� va fi o v�ață �� ���t� t�st�, 
ȋn����ă�� p�st� �a�� �� g��� vo� t���� sa� n� vo� 
t���� ș� vo� �ăd�a, da� poat� n� vo� ��d��a ș� vo� 
�ont�n�a să ��ptă� sp�nând “Asta � v�ata, poat� vo� 
av�a ș� �� no�o�”. 

A��st� ������� �� vo� afla ș� ȋnf��nta doa� 
da�ă ȋnvăță� să t�ă�� ș� să v��� să t�ă��, să ��b�� 
v�ața așa ��� �, b�nă sa� ��a, p�nt�� �ă v�ața �st� �n 
t�st �a �a�� p�t�� t���� sa� p��a. Odată t����t p�t�� 
sp�n� “C� f���oasă �st� v�ața!”, da� ȋn �o��nt�� ȋn 
�a�� a� p��at ȋn��p�� �șo�… �șo� să ȋn��tă� sa n� 
�a� ��ptă�, să ��n�nță� �a tot ș� să n� gând��… ș� 
să n� ȋnt��bă� �a b�n�� ���n�z��…

Ȋn tot a��st pa����s a� v��ț��, no� ȋnvăță� ș� 
tot ȋnvăță�, ��p�tă� ș� �a� ��p�tă� ȋn�ă d� �ând n��
a� năs��t, t����� p��n ș�oa�a �nd�, d� a�ț��, s� ��p�s� 
�nfo��aț���� n���sa��, da� a�ț�� t��� �a “gâs�a p��n 
apa”, apo� d�pă ș�oa�ă ����ază o fa���tat�, �h�a� 
da�ă n� toț� a� fă��t sa� vo� fa�� a��st pas p�nt�� 
a n� sp���a��za p� �n do��n�� an���. ��pă �� a� 
t����nat a��st� �tap�, no� �ont�n�ă� să ȋnvăță� până 
�����. 

��n toat� a��st� ������� poț� t�ag� �on���z�a 
�ă fi��a�� p��soană ȋnvață p�nt�� �a, n� p�nt�� ș�oa�ă, 
p�nt�� fa����� sa� a�t� p��son� �� p�nt�� a fi �nfo��at 
d�oa���� �nfo��aț�a t� fa�� �a� p�t��n��. 

Ştefan Daniel Lefter
clasa a VIII-a B

CE ÎNSEAMNĂ NUMELE MEU?

 ANA
A��st f���os n��� �st� foa�t� v��h� ş� v�n� 

d�n ���ba �b�a��ã, �ns��nând: �o�n�� a av�t ���ã, 
�o�n�� S�a �nd��at. N����� a��sta n� a��nt�şt� 
�ã �n o���� �o��nt d�n v�aţa noast�ã, �n o���� n��az 
���n�z�� �st� �� no�, apã�ând��n� ş� �ntã��nd��n�. 
���n�z�� �st� �atã� nost��, a� t�t��o�, ş� n� ��b�şt� 
�a fi� a� ���. 

�a �o�ân� �x�stã �a� ���t� va��ant� ş� d����
vat� a�� a��st�� f���os n���: An�a, An�ta, An��a, 
An�şoa�a, Nana, An� ş.a. Sfânta Ana a fost �a�a 
Sfint�� F���oa�� Ma��a, Nãs�ãtoa��a d� ���n�z��. 
Sfânta Ana s�a �ãsãto��t �� Sfânt�� Ioa�h��, d��ând 
��p���nã o v�aţã ���atã ş� b�n���vântatã d� ���n��
z��. Sfânta Ana a �ã�as p�nt�� no� toţ� �n �x��p�� 
d� s����n�� ş� v�aţã ���şt�nã. Sfinţ�� Pã��nţ� Ioa�h�� ş� 
Ana s�nt �n �od�� p�nt�� toat� fa������� ���şt�n�, ş� 
�n aj�to� n��ntâ�z�at p�nt�� toţ� ��� �a�� s� �oagã �o�. 
Sfinţ�� Pã��nţ� Ioa�h�� ş� Ana a� sãvâ�ş�t d��a ��ng�� 
t��p���� ���t� ş� �a�� ��n�n�, �ã�t���� a�� d�agost�� 
�o� d� oa��n�, a�� ha����� d��n�z���s� �� s�a ��vã�sat 
p�st� �� ş�, p��n ��gã���n��� ş� aj�to��� �o�, ş� p�st� no� 
toţ�. Sfinţ�� ş� d��pţ�� d��n�z���şt� Pã��nţ� Ioa�h�� ş� 
Ana s�nt p�ãzn��ţ� p� 9 s�pt��b���.

prof. Alina Toma

Auricalcitul

A����a���t�� �st� �n ��n��a� f�ag�� foa�t� 
f���v�nt ȋntâ�n�t ȋn nat��ă. N� s� fo�os�șt� ȋn �nd�st��� 
d�oa���� �st� ���t p��a f�ag�� ș� �st� foa�t� p��ț��t d� 
�o���ț�ona��. 

Fo��ă ș� ���oa��. A��st ��n��a� �st� d� 
���oa�� a�bast���az����. A����a���t�� s� zgâ��� foa�t� 
�șo�, poat� să fi� zgâ��at ș� �� �ngh�a. 

O��g�n� ș� �ăspând���. Est� �xt���� d� d����at 
ș� poat� fi găs�t ap�oap� o���nd��n ����. ��ș� p�t�� 
să �� ad���ă� ȋn foa�t� ���t� ță��, ���� �a� b�n� 
�ost�� p�ov�n d�n A��zona ș� Utah (S. U. A.) ș� ���� 
�a� f���oas�, ȋn M�x��. P� �ângă stat��� a��nt�t� s� 
�a� găs�s� ş� ȋn �akota d� S�d. St�d���� ����nt� a� 
dov�d�t �ă s�a� d�s�op���t ș� ȋn Na��b�a (�s���d), 
�a�� (Yanga�K�bazna) ș� �n��� ��g��n� d�n F�ața, R��
s�a, Ita��a ș� G����a. 

Oana Neculau
clasa a VI-a B
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Ce mai citesc elevii noştri…

Eve 2 - Sacrificiul
de Anna Carey

În Ca�t�a �ntâ� a s�����, �nt��o ���� d�st��să d� 
o �o���ă �a�� a fă��t �avag��, Ev� �st� ob��gată să s� 
d�spa�tă d� Ca��b. În Sacrificiul, o găs�� �apt�vă �n 
O�aş�� d� N�s�p, �ap�ta�a No�� A������, a��� aflat s�b 
�ond�����a R�g����. Ş� asta, d�pă �� �n����as� să�� 
sa�v�z� p� Ca��b, d�sp�� �a�� aflas� �ă �st� �n p����o�. 
A���, d�pă �� d�s�op��ă ���t� ������� d����oas� ���
gat� d� t����t�� ��, a� p�t�a av�a o v�aţă ��n�şt�tă ş� 
��ps�tă d� g��j� �n Pa�at�� R�g����. �a� Ca��b ��apa�� 
ş� �a s� st���oa�ă afa�ă d�n pa�at să�� �ntâ�n�as�ă – p� 
�� ş� p� ��b���� �a�� �nt�nţ�on�ază să po�n�as�ă ��pta 
��pot��va �ona�h��� �a�� ��a t�ansfo��at p� oa��n� 
�n s��av�. ��������� n� ���g �nsă �onfo�� p�an����, 
�a� Ev� aj�ng� �n s�t�aţ�a d�sp��ată d� a fi ob��gată să 
a���pt� �n tâ�g �� R�g���.

Na�aţ��n�a ant��nantă, pov�st�a �o�ant��ă ş� 
fina��� t��b��ăto� s�nt tot atât�a �ot�v� p�nt�� ��t�to�� 
să aşt�pt� �� n��ăbdătoa�� ���ăto��� vo��� a� s�����!

A�toa��a a�� �n st�� apa�t� p�nt�� �ă t� 
v�ăj�șt� d�n p������ pag�n�, t� ț�n� �n s�spans a�t� 
3��, �a �n fina� să t� �as� fă�ă ��v�nt� ș� �� s�fl�t�� �a 
g��a �n așt�pta��a ���ăto����� vo���. N� a� ��� să 
n� o �nd�ăg�șt� p� Ev�. F���� �� d� a fi, d� a s� băga 
�n b�����, da� ș� d� a ��ș� d�n ��� ș� gh�n�on�� p� �a�� 
�� a�� at�n�� �ând �ş� fa�� p�an��� t� fa� să t� �nt��b� 
da�ă n��az����� �� s� vo� t����na v��odată sa� da�ă 
va fi f�����tă �� ad�vă�at a�ăt��� d� Ca��b. 
Q�ot�s to �����b�� : 
„Est� d� p�ost g�st p�nt�� o f����� să fi� a�anta �n�� 
bă�bat.”
„Ş� f������ �o� �a o���� a�t��va � t��b��� să �� ap���Ş� f������ �o� �a o���� a�t��va � t��b��� să �� ap��� � t��b��� să �� ap���
���z� �na�nt� să d�spa�ă.”
„E�a� s�sp�ndaţ� �nd�va �n t��p ş� n� �a� s��ţ�a� 
d��ât t��p����� noast�� �ng��ănat�.’

B�an�a� �an���a Ch���a� ş� E��na�Cătă��na P��sa�a��
                         clasa a XI-a B

Pe aripile vântului

de Margaret Michell

“P� a��p��� vânt����” d� Ma�ga��t M�t�h��� 
�st� �n �o�an d� d�agost�, a��ăt��t d�n do�ă vo����, 
p� �a�� ��t�to��� n��� n��ș� va da s�a�a �ând �� va t���
��na. A��astă op��ă �st� �n��a �a�t� s���să d� �ăt�� 
a��astă a�toa��, ȋnsă a��astă �apodop��ă a fă��t 
ȋn�onj���� �����, ș� a ��p��s�onat fi��a�� o� ȋn pa�t� 
p��n st���� �� apa�t�. 

Ȋn ���� do�ă vo���� n� �st� p��z�ntată v�ața 
t����toasă a �n�� t�n��� f�t�, S�a���tt O’Ha�a. P�t�� 
sp�n� �ă p����� vo��� �st� d�d��at ȋn ȋnt��g��� f��ȋn ȋnt��g��� f�� ȋnt��g��� f��ȋnt��g��� f�� f��
t�� S�a���tt O’Ha�a �a��, ȋnd�ăgost�tă n�b�n�șt� d� 
Ash��y, ob��gat p��n t�ad�ț�� să s� �ăsăto��as�ă �� 
v���șoa�a sa M��an��, �o��t� �a� ���t� fapt� n����șoa�a sa M��an��, �o��t� �a� ���t� fapt� n����oa�a sa M��an��, �o��t� �a� ���t� fapt� n����
g�tat� �a�� a� �ont��b��t �a d�st��g���a v��ț�� ��. 
A��astă d�st��g��� ȋn��p� odată �� �a s� �ăsăto��șt� 
�� f�at��� ��� M��an��, n�p��ț��nd��� ��b���a a��st��a, 
d�st��gând��ș� astf�� o șansă d� a fi f�����tă. Aj�ng� 
doa� să�ș� ��as�ă �op���� d�n a��astă �ăsăto���. P��
t�� v�d�a, foa�t� �șo� p��n a��astă �ăsăto���, �a �� 
s� poat� p��ta a��asta p�nt�� a aj�ng� �a �n��a ��� 
Ash��y ș� an��� �a ș��o fa�� p���t�nă p� M��an��, 
fata �a�� o ��ășt� ��� �a� ���t, �� s�op�� d� a fi �ât 
�a� ap�oap� d� ��, �gno�ând d�agost�a d� so�ă p� �a�� 
o p��ta M��an�� p�nt�� �a. Ȋn ��� d��a� do���a vo��� 
as�stă� �a t������a b��s�ă d� �a o fată �op��ă�oasă, �a o 
f����� ȋn toată p�t���a ��vânt����, �a��, tâ�z�� d� a�t�ȋn toată p�t���a ��vânt����, �a��, tâ�z�� d� a�t� toată p�t���a ��vânt����, �a��, tâ�z�� d� a�t�
f�� ȋnț���g� ��po�tanța ���o� d�n j���� să� ș� �ă t��b��� 
să�� p��ț��as�ă. Iș� da s�a�a ���t p��a tâ�z�� d� a��st� 
������� ș� d� ��b���a ����� d��a� do���a soț a� ��, ��b��� 
�a��, d�pa �oa�t�a f�t�ț�� �� d�n a��astă �ăsăto��� o 
d�t����nă să �o��tă tot �a� ���t� g��ș��� ��p�oșab���. 

P� pa����s�� �o�an���� obs��vă� ta��nt�� 
s����to��� d� a fa�� ��t�to��� să�ș� do��as�ă d�n �� ȋn �� 
�a� ���t să ��noas�ă sfâ�ș�t�� pov�șt�� d� față. Ȋnsă 
n��ăsând��� să ant���p� fina���, sfâ�ș�t�� �ă�ț�� d�v�n� 
d�n �� ȋn �� �a� s��p��nzăto� p�nt�� ��. 

Roxana Munteanu 
clasa a XI-a A



Tinerii zilelor noastre 
nr. 9, 2012

Descreţește-ţi fruntea!!

39

 
Reducerea numărului de comportamente 

neadecvate din școală 

Ȋn fi ��a�� ța�ă �x�sta ș�o�� �n �a�� �o�po�ta� fi��a�� ța�ă �x�sta ș�o�� �n �a�� �o�po�ta�ța�ă �x�sta ș�o�� �n �a�� �o�po�ta� �x�sta ș�o�� �n �a�� �o�po�ta�ș�o�� �n �a�� �o�po�ta� �n �a�� �o�po�ta��n �a�� �o�po�ta�n �a�� �o�po�ta�
��nt��� ���v��o� s�nt �atast�ofa��. N���n� n� poat� 
să fi� p��f��t ȋnsă a� t��b�� să n� gând�� �a ��� șapt� 
an� d� a�asă. 

A��astă p�ob���ă a ȋn��p�t să apa�ă ȋn�ă d� 
�ând stat�� a d�v�n�t d��o��at��, �a� fi��a�� a�� d��p�
t�� �a ��b��tat�. C� toat� �ă, �ad���� noast�� d�da�t��� 
s� �h�n��� să n� �ont�n�� �d��aț�a d�pă ��a dată d� 
pa��nț�� noșt�� t��p d� șapt� an�, no� n� o a���ptă�. 
Ma� a��s �ând g��ș�� �a� �� ȋn����ă să n� aj�t� no� 
ȋn��p�� să�� �ons�d��ă� d�ș�an�� noșt���. Odată �� 
ȋn��p���a �at���ză���, fi��ă��� �op�� � s� pa�� �ă a�� 
d��pt�� �a o����. Uno�a �� �nt�ă ȋn �ap fapt�� �ă s�nt 
�a� �at��� d��ât ����a�ț� ș� t�atând��� �a n�șt� �nf��ț� ș� t�atând��� �a n�șt� �nf��t�atând��� �a n�șt� �nf��
��o�� �� ���zând��s� s�p���o��. ��n a��st fapt �� s� �asă 
�o��pț� d� a�t� p��soan� �a� �a�� �a�� ȋ� �nfl��nț�ază 
sp�� �ă�. E� ���zând �a � b�n� �nt�ă ȋn gășt��� �o� ș� așa 
ȋn��p să f���z�, să b�a, ȋn �az����� ���� �a� ���� �h�a� 
s� d�og�����. A��șt�a aj�ng �a �ând�� �o� să �nfl��nț�z� 
ş� a�t� p��soan� ș� așa fo��ând��s� gășt���. F��nd �a� 
���ț� ȋnt��o gaș�ă �� pot fi �a� ȋn���zăto�� având spat� 
ș� s� �a� d� ��� �a�� s�nt ����nț� ș� �� �ap�� p� ����� 
ș� așa apă�ând �onfl��t��� ș� �a� �ă� ș� f���a. U��ând��
���s� �a �ap toată a��astă �h�st�� �o� n� �� �a� pasă d� 
ș�oa�ă sa� d� v��to�. S� p���d �o�p��t ș� d�v�ază d� �a 
�a��a ��a b�nă. 

Ȋn��t�� �� ȋn��t�� �� n��a�fi�nd �nt���saț�, 
p�ost�s� ș� �o��g�� d� ban�ă ș� așa ȋn��p� toată d�zo��ȋn��p� toată d�zo�� toată d�zo��ă d�zo�� d�zo��
d�n�a. P�of�so��� n� �st� n�vo�t să n� s�po�t� no�ă 
s�ăpă���� ș� n�b�n����. �a�ă �o� n� �� �a� a�d� d� 
ȋnvățat ș� d��anj�ază o�a �onstant, no��a� �ă n��� p�o�at ș� d��anj�ază o�a �onstant, no��a� �ă n��� p�o�
f�so��� n� �a� v�n� �a o�ă �� d�agă �n��ă ș� a��on��. 
F��nd gă�ăg�� n� s� �a� poat� ȋnț���g� n���� d�n ���ț�� 
ș� așa ȋn��p ș� not��� p�oast�, t�st��� p��s ���t� a�t���. 

Să n� �a� �n��ă� ș� �o�po�ta��nt�� d�n 
pa�z�, ț�p�t��� p� ho����, ș� �a� a��s ���baj�� foa�t� 
v��ga�. B�n�ȋnţ���s �ă a��st� ��v�nt� n� �� a�d d� �a 
pă��nț� ȋnsă ant��aj�� s�h��bă ���t�, fa�� o p��soană 
să d�v�nă ���a �� n� �st�. Să �nt�ă� p�ț�n ș� ȋn s�b����ă �nt�ă� p�ț�n ș� ȋn s�b���� �nt�ă� p�ț�n ș� ȋn s�b����ȋn s�b���� s�b����
t�� d�sp�� �n�fo��ă. N� � ��sa� să t� ȋ�b�a�� ȋn �os�ă. N� � ��sa� să t� ȋ�b�a�� ȋn �os�. N� � ��sa� să t� ȋ�b�a�� ȋn �os�ȋ�b�a�� ȋn �os� ȋn �os�ȋn �os� �os�
t�� să fi� s�os d�n ț�p�ă , ȋnsă �ă�a� �n t���o� a�b sa� 
n�g�� a� p�t�a ���g�. Ș�oa�a a� t��b�� să fi� �n �o� d� 
ȋnvățat, n� �n �o� p�nt�� pod��� ș� a�t���. E d� ȋnț���s 
�ă fi��a�� v��a să a�at� b�n� ș� să ��p��s�on�z� �� f�� 
d� f�� d� ȋ�b�ă�ă��nt� ș� �oaf��ă. S�nt�� �a vâ�sta 

�a �a�� apa�� ș� a��st t����n no� “n� ȋnd�ăgost��”. 
Ș� �st� d� ȋnț���s �ă n� n� �a� stă �ap�� �a ȋnvățăt��ă, 
ȋnsă a� fi f���os d�n pa�t�a noast�a, să n� n� �a� 
ag�tă� ș� să n� �an�f�stă� ȋn toat� f�������. N� a� 
n���� d� p���d�t da�ă sta� o o�ă ��n�șt�t, poat� p��nz� 
v��o �nfo��aț�� �t��ă. 

�ot�� �onstă ȋn p�n�t�� d� v�d��� a� fi��ă��� 
���v. E� d���d� �� va fa�� �� v�ața ���, ȋnsă �a vâ�sta 
a��asta f�ag�dă, a� t��b�� să n� �ons��tă� �ând av�� 
p�ob���� �� �n ad��t �a�� a t����t p��n v�ață. N���odată 
n� a� t��b�� să ��f�ză� aj�to��� ���va. A��� s�nt�� 
ȋn�ă �a stad��� d� ad��ț� ȋn d�v�n���. Ma� tâ�z�� o să 
��g��tă� fi��a�� ���pă d�n �� vo� fa�� a��� ș� vo� 
p�âng� ȋn p��n� p�nt�� �ă n� a� as���tat d� sfinț�� 
noșt�� pă��nț� ș� d� p�of�so��� ș� d���g�nta �a�� n� s�nt 
�a o a do�a fa�����, așă �ă �� sp�� să n� fi� �nfl��nțată 
ș� să aj�ng ��� a� �n����at �a� s�s. 

Ȋn �on���z��, �asă să fi� t� ����nt� ș� ��at d� 
f�a��� �ă ȋnv�ț� ș� �ă �șt� f���os ș� ��sp��t�os, �ă n� s� 
șt�� n���odată ���ţ� ��z��vă v��to���. Ia� ��� �a� ��po�� n���odată ���ţ� ��z��vă v��to���. Ia� ��� �a� ��po��Ia� ��� �a� ��po��
tant ����� �st� fapt�� �ă no� d�p�nd�� d� p�of�so��, n� 
a��șt�a d� no�. Așa �ă �a� b�n� a� as���ta ȋn �o� să n� 
dă� no� �a�� ş� foa�t� ş���h���. A��șt�a a� �a� ���ț� 
an� �a �at�d�ă ș� p��s ��sp��t�� p� �a�� ȋ� ����tă p�nt�� 
�ă n� aj�tă să află� ���t �a� ���t�. F���a�� � ��b�� să 
a��agă �� � b�n� ș� �� � �ă�, �� ȋnsă ș��a� fă��t dato��a 
sp�nând��n� �a��a ��a b�nă. 

 
Iulia Miruna Alanei

clasa a VIII-a B
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Varza murată

    Aşa ��� s� �ntâ�p�ă ad�s�a �n v�aţa noast�ă, ���a 
�� av�� �a �nd��ână, t�ată� �� �gno�anţă sa� �� 
d�sp��ţ, aşa �ă n��� va�za, ş� �a� a��s ��a ���ată n� 
fa�� �x��pţ��. Est� atât d� ��nos��tă, �n�ât n��� n� 
�a� s�s�ză� va�o���� �� ���at�v�, p�t�� st�â�ba d�n 
nas �ând o fo�os�� d��pt a����nt, da� �âţ� şt�� �ă �a 
�st� �n v���tab�� ,,��d��a��nt”?!

      Şt�a� �ă s� n��ă�a p��nt�� a����nt��� p��f��at� a�� 
fa��os���� �ăp�tan Cook?

      Şt�a� �ă od�n�oa�ă ��a fo�os�tă d��pt �n�� d�nt�� ���� 
�a� �fi���nt� ����d�� p�nt�� v�nd��a��a s�o�b�t����? 
     Şt�a� �ă oa��n�� d� şt��nţă a� �onstatat �a 
p��soan��� �a�� o �ons��ă s�nt �a� p�ţ�n �xp�s� 
��bo�năv���� d� �an���? Va�za ���ată �st�, da, �n a����an���? Va�za ���ată �st�, da, �n a���ă �st�, da, �n a��� �st�, da, �n a���
��nt ��n�n�. C� toat� �a n� a��nt�� d� �a doa� o�a�
z�ona�, va�za ���ată s� b����ă d� an���t� p�op���tăţ� 
��d��a�� ş� n�t��ţ�ona�� �� ����tă ��nţ�onat�. 
     No�, �o�ân��, �ons��ă� va�ză ���ată �a� ���t 
�a�na, d� să�bato��, p�nt�� sa��a��, �a sa�ată �ângă o 
f��pt��ă �a� g�asă, sa� �ă��tă, �� ��va af��ăt��ă.
     Va�za ���ată �st� �n a����nt da� ş� �n ��d��a��nt 
��n�n�, d�sp�� �a�� s� sp�n� �ă �n Ev�� M�d�� a� fi 
sa�vat ��� d� v��ţ�. ��sp�� a��st a����nt n� s�a� s���s 
foa�t� ���t� st�d��, da� s� şt�� �a va�za ���ată �st� �n 
foa�t� b�n ant�an����, d����t�� ş� ��v�ta��zant.
      Ea �st� bogată �n v�ta��na C, �h�a� �a� bogată 
d��ât va�za ���dă, v�ta��na ant�ox�dantă �a�� aj�tă 
�a fo�t�fi���a s�st������ ���n�ta� a� o�gan�s�����. �� 
as���n�a, �st� s�ng���� a����nt d� nat��ă v�g�ta�ă 
�n �a�� s� găs�şt� v�ta��na B1� d�n b��ş�g,  fi�nd 
��nos��tă ş� �a �n p�t��n�� ��n��a��zant ş� ����d�� 
��pot��va an�����. În �o�poz�ţ�a sa s�nt p��z�nt� 
��n��a�� ş� v�ta��n� �s�nţ�a�� p�nt�� f�n�ţ�ona��a 
opt��ă a o�gan�s�����: v�ta��n� d�n �o�p��x�� B 
da� ş� ��n��a�� �a: �agn�z��, a��d fo���, potas��, fi��, 
�od. N��a� 1�� g d� va�ză ���ată as�g��ă �n sf��t d�n 
doza z��n��ă d� v�ta��nă C ���o�andată, �a� �n paha��
do�ă p� z� d� z�a�ă d� va�ză pot fa�� ��n�n� p�nt�� 
p��soan��� an����� sa� a s�f���nz��o� d� h��o�o�z�. 
P�nt�� �ă a�� fi�� �n �o�poz�ţ��, �st� ���o�andată 
���o� �a�� s�f��ă d� an����, da� ş� p��soan��o� �a�� 
a� stă�� d�p��s�v�. �ato��tă �onţ�n�t���� să� d� v��ţ�n�t���� să� d� v���n�t���� să� d� v��
ta��na B1�, va�za ���ată �n��t�n�şt� p�o��s�� d� 
��băt�ân���, p�ot�j�ază s�st���� n��vos, ��p��d��ând 
p���d����� d� ���o���.

St�d���� �����tăto���o� a�ata �ă va�za ���ată 

�st� �n �nh�b�to� a� �an�������. În t��p�� f����ntaţ���, 
p�od��� o s�bstanţă n���tă isotiocianat �a�� p��v�n� 
�ăspând���a �an������� �n o�gan�s�. Confo�� �n�� a�t 
st�d�� ����nt, f������ �a�� �ons��ă va�ză ���ată d� 
5 o�� p� săptă�ână p��z�ntă �n ��s� �� ��% �a� s�ăz�t 
d� a d�zvo�ta �an��� �a sân.

S�a dov�d�t �ă �st� ş�  �n ��a� ��pot��va g��p�� 
av�a��, �a� v��oz��� pot fi ş� ��� �v�tat� p��n �ons���� 
��.

A��asta  a��nă d������� d� sto�a�, aj�tând��� 
p� ��� �a�� a� p�ob���� �� �onst�paț�a, astf�� �ont���
b��� �a ��g�a��a d�g�st���.

��oa���� �onţ�n� p�ț�n� �a�o��� � �� d� �a�o�
��� �a s�ta d� g�a�� – ş� �ont��b��� �a ��g�a��a d�g��
st���, �n��sn�nd totodată a�d���a g�ăs����o�, poat� fi 
�ons��ată �� �n���d��� �n ������ d� s�ăb���, fi�nd�ă 
�n��sn�şt� a�d���a g�ăs����o�. În t��p�� p�o��s���� d� 
f����ntaţ��, s� fo���ază a��d�� �a�t�� �� a�ţ�on�ază 
poz�t�v as�p�a t�a�t���� d�g�st�v, ���ăţând��� d� ba�t��
����� dă�nătoa�� ş� aj�tând astf�� �a d�tox�fi ���. Moa�ătoa�� ş� aj�tând astf�� �a d�tox�fi ���. Moa�toa�� ş� aj�tând astf�� �a d�tox�fi���. Moa�
��a � z�a�a d� va�ză a��ă � s� ���o�andă p�nt�� d��
tox�fi���a o�gan�s�����, �a� a��s d�pă să�băto��, �ât� 
do�ă, t��� paha�� �n fi��a�� z�.

P� �ângă fapt�� �ă �n o�gan�s� a�ţ�on�ază 
�xa�t �a o p���� asp�ă �a ���ăţa��a ş� �����na��a tox��
n��o�, va�za ���ată �a� �st� ��nos��tă ş� p�nt�� �f���
t�� să� d� stab���za�� a t�ns��n�� a�t���a��.

Ş� �a să �n�h���� �nt��o notă opt���stă, da� ş� 
�� �nd��n�� d� a n� �gno�a b�to��� �� va�ză ���ată, 
�h�a� da�ă n� ���oas� p��a p�ă��t, s� sp�n� �a �n�
d�va, �nt���n sp�ta�, ��a �n bo�nav d� �an��� �ă���a 
��d���� d� sa�on n��� �a� dăd�a z��� ���t�. �a v�z�ta 
z��n��ă, n��� n� s� �a� op��a �a pat�� ���. �ăd�a a ���
ha��t� d�n �ână, sp�nând ��oa��!» ş� t����a �a� d��
pa�t�. C�nos�ând v��d��t�� ��d������, fa����a a v�n�t 
ş� ��a ��at �a să �oa�ă a�asă. Ma� ���t d�n ob�şn��nţă, 
da� ş� �a �n���aja��, ��d���� ��a ���o�andat să v�nă �a 
�ont�o� p�st� 6 ��n�, d�ş� şt�a �ă va ����. �a� s��p��ză! 
Exa�t �a 6 ��n�, ��d���� s� t��z�şt� �n �ab�n�t �� ��� 
p� �a�� d�ja �� ���d�a �o�t. ��a �nt��bat ���, �� a 
fă��t d� �n�ă �a� �st� �n v�aţă ş� a�ată aşa d� b�n�, �a 
�a�� fost�� ����b�nd �� �ăsp�nd�:

     � Pă�, d� �ât� o�� t����aţ� p� �ângă pat�� ���, 
sp�n�aţ� ��oa��» ş� ��, a�asă, a� bă�t do�ă b�toa�� 
d� �oa��.

Prof. Adriana Talambă
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 Nu pentru școală, ci pentru viață ȋnvățăm

�� ���� s�nt�� �d��aț� să fi� ����nț�, să 
as���tă� ș� să ȋnvăță�. S� sp�n� �ă p����� șapt� an� 
ȋ� p�t����� ȋn �ad��� fa������. �� a���a ȋntâ�n�� d�s 
�xp��s�a “��� șapt� an� d� a�asă”. 

Până să aj�ng�� n�șt� ad��ț�, t����� p��n 
n�șt� �tap� d� ���șt���. Ȋn��p�� d� �a g�ăd�n�ță, �nd� 
ȋnvăță� să d�s�nă�, să s�����. Cont�n�ă� �� ��a� să d�s�nă�, să s�����. Cont�n�ă� �� ��a�
s��� p���a�� ��sp��t�v� I�IV. A��� ȋnvăță� să s�����, 
să ��t��, ȋnvăță� a�fab�t�� ș� n�������, ad��ă n�şt� 
��noșt�nț� p���a��. Apo� t����� �a g��naz��, a��� 
�st� �n n�v�� �a� avansat �nd� ��������� p� �a�� ���
a� ȋnvățat ȋn ��as��� p���a�� s� �a� d�v��s�fi�ă ș� s� 
�a� �o�p���ă. Ușo�, �șo� aj�ng�� �a ����� ș� apo� �a 
fa���tat� ș� da�ă ȋnvăță� p�t�� să �� t����� p� toat� 
�� b��o, �h�a� da�ă a��asta n���s�tă �fo�t ��nta�. 

Est� ad�vă�at �ă n� ȋnvăță� p�nt�� ș�oa�ă, 
�� p�nt�� v�ață d�oa���� at�n�� �ând vo� ��ș� d� p� 
băn���� ș�o��� v��� să d�v�n�� ��va sa� să ����ă� 
�nd�va ș� n� t��b��� �a�t�, n� t��b��� ��noșt�nț�. 

�a�ă n� ȋnvăță� n� o să aj�ng�� n���� ȋn 
v�ață. V�ața fi�nd ���dă n� p�n� �a ȋn����a�� p�t����� 
să vadă da�ă n� p�t�� d�s����a, da�ă p�t�� ����a �� 
��nt�a, �� �og��a noast�ă. Ia� da�ă no� n� av�� n���� 
ȋn ��nt� ș� a� t����t p��n ș�oa�ă d�g�aba, at�n�� n� o 
să p�t�� să aj�ng�� n��ă����. 

�� a���a, �st� foa�t� ��po�tant să ȋnvăță� 
p�nt�� a n� aj�ta să p�t�� fa�� ��va, să p�t�� d�v�n� 
��n�va. �a�ă ȋnvăță� doa� p�nt�� ș�oa�ă ad��ă p�nt�� 
not�, n� o să n� �ă�ână n���� ȋn �ap, �a� d�pă ��va 
t��p tot�� va fi șt��s d�n ���o��a noast�ă. 

Con���z�a �st� �ă t��b��� să ȋnvăță� p�nt�� 
�ă p� no� n� aj�tă�, n� ȋnvăță� p�nt�� a�t��n�va, �� 
p�nt�� p��soana noast�ă. 

 Mihaela Dinică
clasa a VIII-a B

Ştiaţi că…

 � ... Sat���t�� Voyag��1, t����s d� NASA �n spaț�� 
a��� 35 d� an�, a aj�ns �a �a�g�n�a s�st������ so�a�?

 � ... B�gs B�nny �st� p����� p��sonaj an��at �a�� a 
fost ��p���at p� �n t��b�� poșta�?

 � ... Ust��o��� �st� ��� �a� p�t��n�� ant�b�ot�� nat��a� 
��nos��t s�b fo��ă d� a����nt p��?
 � ... Un ��p�� d� �h�n�z� ș��a� vând�t ��� t��� �op�� 
p�nt�� a j��a jo���� on��n�?
 � ... �o�to��� �ho�as Ha�v�y, ��� �a�� ��a fă��t a��ă��t a����t a��
tops�a ��� E�nst��n, a păst�at o pa�t� d�n �������� a��s�
t��a p�nt�� a o st�d�a?
 � ... �a�ă a� p�n� �ap �a �ap a�t�����, �ap��a���� ș� 
v�n��� d�n o�gan�s��� �n�� ad��t, a��st�a s�a� �nt�nd� 
p� o d�stanță d� 16�.��� d� k��o��t�� ș� �ă a��st�a a� 
p�t�a fa�� d� 4 o�� �n�onj���� Pă�ânt����?
 �...Pă�ânt�� �ântă��șt� ap�ox��at�v 
6.588.���.���.���.���.��� d� ton�?

 � ... În fi��a�� z�, �n ���� s�nt f��at� 15 ����a�d� d� 
ț�gă��?

 � ... NASA a ���at o sf��ă p��f��tă p�nt�� a t�sta t�o�
��a ���at�v�tăț�� a ��� E�nst��n?

 � ... În v��s��n�a japon�ză a Fa��book����� �ț� poț� 
adă�ga ș� g��pa d� sâng� �a p�ofi�, d�oa���� japon�z�� 
�ons�d��ă g��pa d� sâng� o t�ăsăt��ă a p��sona��tăț��?

 � ... O f�ază �a�� �onț�n� toat� ��t����� a�fab�t���� �n�� 
���b� poa�tă n����� d� Panag�a�ă?

 � ... În ța�a noast�ă �ovo��� v�g�ta� p�od��� 4�.���.��� 
d� ton� d� ox�g�n?

 � ... O�h��� ��an poat� d�st�ng� p�st� 8.���.��� d� 
n�anț� d� ���o��?

 � ... Ex�stă �n��� sp���� d� p�ant� �a�� a� n�vo�� d� 
fo� p�nt�� a s�p�av��ț��?

 � ... P�nt�� a t� �n���nta, �șt� n�vo�t să fo�os�șt� 43 d� 
��ș�h� a� f�ț��? Ia� p�nt�� a zâ�b� n� a� n�vo�� d��ât 
d� 1�?

 � ... Un o� �ons��ă, �n ��d��, 5� d� ton� d� �ân�a�� 
ș� b�a ��. 5�.��� d� ��t�� d� ���h�d� d��a ��ng�� v��ț��?

 Mădălina Rotaru
clasa a VI-a B
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Reducerea numărului de comportamente 
neadecvate din școală 

V�o��nța n� �st� b�nă,d�oa���� p� t���
��n ��ng poat� av�a ���ă�� g�av� as�p�a ���v��o�! În 
g�n��a�,v�o��nța �n ș�oa�ă �st� p�ovo�ată d� d�f���t� 
�ot�v� p��sona�� p� �a�� ���v�� �� �ons�d��ă ��po��
tant� d�ș� n� s�nt!! A��st�a s�nt a�t� d� p��sona��tat� 
p��n �a�� �n ���v �ons�d��ă �ă �� fa�� s�p���o� față d� 
����a�ț� �o��g� ș� �a� ��po�tant... v�o��nța �n g�n��a� 
�st� văz�tă �a fi�nd o fo��ă d� afi��a�� �n �ând�� �o�
p���o�.

V�o��nţa �n ş�oa�ă �st� o ��a��tat� p� �a�� n�o 
p�t�� n�ga ş� n��� n�g��ja. ������ ��� �a� ��po��
tant �st� să găs�� ��tod� �fi���nt� d� �o�bat��� a 
v�o��nţ��, d� o���� f�� a� fi �a, p�nt�� �ă a�tf�� a��st 
f�no��n s� va ��on���za ş� va fi g��� d� stăpân�t �n 
�ont�xt�� so���tăţ�� a�t�a��.

V�o��nţa �st� o p�ob���ă �a�� �ş� fa�� s��ţ�tă 
p��z�nţa d�n �� �n �� �a� ���t �n so���tat�, �a� d� �âţ��
va an� ş� �n ş�oa�ă.

Ex�stă �n n�v�� d� �nd�s��p��nă �n���nt �n 
ş�o��, �a ��z��tat a� fapt���� �ă ���v�� s�nt �a o vâ�stă 
�a �a�� s�nt t�ntaţ� să t��a�ă p�st� ��g���, �a� a��astă 
�nd�s��p��nă poat� d��� �a �n �o�po�ta��nt v�o��nt. 
��psa �od����o� so��a��, ��d�at�za��a �x��s�vă a �a�
z����o� d� v�o��nţă ş� �nd�s��p��nă pot �nfl��nţa �o��
po�ta��nt�� ���v��o�, a��şt�a p�tând fi t�ntaţ� să ���t� 
a�ţ��n��� văz�t� �a t���v�zo�. So���tat�a �o�ân�as�ă 
t���� p��nt��o ���ză d�n p�n�t�� d� v�d��� a� va�o���o� 
so��a��. V�o��nţa �st� d�n pă�at� p�nt�� ��j�oa���� 
d� �nfo��a�� �n �asă o afa���� ��ntab��ă, �a� fo����� 
d�a�at�ză��� ş� �xag��ă��� at�ag� p�b����tat�a do��tă, 
�at�ng���. În �ass���d�a s� p�n� a���nt�� p� �d��a �ă 
n� �st� n�vo�� să a� ���tă ş�oa�ă p�nt�� a av�a s����s 
�n v�aţă ş� �ă s����s�� s� �ăsoa�ă �n p����� �ând p��n 
ban�. A��st� �od��� s�nt p��p�t�at� ş� �n fa�����, ş� 
p� st�adă, �a� ş�oa�a a�� p�ţ�n� şans� d� a s�h��ba 
��nta��tat�a ���v��o� �n �ond�ţ���� �n �a�� toat� �����
�a�t� s��s� d� �nfo��a�� sp�n �ont�a����. Cop��� s�nt 
�n ş�oa�ă şas� sa� şapt� o�� p� z�. În ��st s�nt a�asă, 
p� st�adă, s� ��tă �a t���v�zo�.

Ag��s��n��� �ntâ�n�t� �n ş�oa�ă s�nt �nj����
���, j�gn�����, ��b�ân������, �nt���dă����, v��ga��tăţ���. 
Confl��t��� a� d� ���� �a� ���t� o�� o j�st�fi�a�� 
��no�ă, �nsă pot �����na �� ag��s��n� fiz���. A�tă 
p�ob���ă �st� a���a a tax��o� d� p�ot��ţ�� ����t� d� 

���v�� �a� �a�� sa� d� p��soan� d�n afa�a ş�o���. E��v�� 
n� d�s��tă �� p�of�so��� ş� p��f��ă să�ş� ��zo�v� s�n�
g��� �onfl��t��� �� apa� �nt�� ��, fă�ă ��p���a��a �ad���
�o� d�da�t���, da� s��t n�vo�a �no� o�� �n �a�� să d�s�
��t� d�sp�� p�ob���a �onfl��t����, ��tod� ş� t�hn��� 
d� n�go����� a �onfl��t��o� sa� d�sp�� �ons���nţ��� 
�o�po�ta��nt���� v�o��nt. Est� n���sa�ă p��z�nţa �n 
fi��a�� ş�oa�ă a �n�� ps�ho�og �a�� să �ons����z� ���v�� 
ş� să �o�abo��z� �� p�of�so���, da� s� fa�� s��ţ�tă ş� 
n���s�tat�a �d��ă��� pă��nţ��o�, �a� a��s �ă �n��� �on�
fl��t� a� fost �s�a�adat� to��a� p��n ��p���a��a a��s�
to�a, aj�ngând��s� �a a��n�nţă�� �� �oa�t�a ş� bătă� �n 
p��nă st�adă. S�t�aţ�a d�v�n� p�ob���at��ă at�n�� �ând 
a��st� �n��d�nt� s� ��p�tă foa�t� d�s, fi� �ând v�o��nţa 
�st� foa�t� p�t��n��ă sa� s� �an�f�stă as�p�a p�of�so�
���o�. S�nt n���sa�� �ăs��� p�nt�� �ntă����a s�����tăţ��, 
��sp��t�v angaja��a �no� fi��� d� pază ş� o �a� b�nă 
�o�abo�a�� �� po��ţ�a, �nsta�a��a �no� s�st��� d� s��
p�av�gh��� v�d�o �n ���t�a ş� ho������ ş�o���.

S� �a� poat� p��v�n� v�o��nţa ş� p��n �ntă����a 
���aj���� ��v��. În ş�oa�ă ş� �n afa�a ş�o��� �st� vo�ba 
d� do�ă ob���t�v�: ��a��fi�a��a noţ��n�� d� ���aj ��v�� 
ş� ant��na��a, �x��sa��a a��st�� ���aj. O���� s�t�aţ�� 
�onfl��t�a�ă �st� d�t����nată d� fa�to�� �on���ţ� 
ş� d� s�t�aţ��. Ea �st�, �n ���da �n�� �od�� d� bază 
as��ănăto�, �n��ă �n f���� ��. C��aj�� ��v�� s� baz�ază 
p� hotă�â���� p��sona�� ş� n� pot fi p��s���s�.

C��aj�� n� poat� fi d�spă�ţ�t, d� �x��p��, 
d� d��ptat�. Asta t��b��� să �nţ���agă �op��� p��n ���aj 
��v��: să �nt��v�nă p�nt�� ��n�va, �h�a� da�ă a� fi �a� 
s��p�� să t��a�ă �� v�d���a ş� să p����; să fi� p��găt�ţ� 
să �a �n �ons�d��a�� ş� �v�nt�a�� d�zavantaj� ��gat� d� 
�nt��v�nţ��; să n� s� �as� �nt���daţ�; să aj�t� �a n�vo��; 
să�ş� �xp���� pă����a, �h�a� da�ă ap�oap� toţ� d�n g��p 
a� a�t� op�n��; să ��a�ă aj�to�, să d�a an�nţ���, să d��
s���� făptaş��. ���ţ�� foa�t� ��po�tantă p�nt�� ���aj�� 
��v�� �st� �x��sa��a. Jo��� d� �o�, p��n �a�� d�v�n�� 
�onşt��nţ� d� t������� ş� ����t��� noast�� d� a�ţ��n�.

Spo�t�� a�� �n �o� d�os�b�t d� �a�� �n p���
v�n���a v�o��nţ�� ş� a �nto���anţ��. E� poat� �ana��za ş� 
�nd�pă�ta ag��s�v�tat�a d�n p��sp��t�vă fiz�o�og��ă ş� 
ps�ho�og��ă, poat� p�o�ova �nt�g�a��a so��a�ă, �nd��
os�b� p��n jo������ d� ��h�pă. Spo�t�� p�o�ov�ază 
����noaşt���a ��g����o�, ��sp��ta��a adv��sa�����.

   
Andrei -Iulian Savu

clasa a VIII-a B
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 HOROSCOPUL ELEVILOR- alt mod 
de a înţelege copilul!

(�ont�n�a��)

 Cop���� Geamăn:

●Est� �n �op�� �nt���g�nt, vo�bă��ţ, so��ab��, �� p�a�� 
să fi� �n ��nt��� at�nţ���. A�� �apa��tat� d� �o��n��a�� 
ş� s��ţ�� ��o�����, �st� ���t��at��a�, ���a �� �� fa�� 
s�p��fi��a� �n�o��, pă��nţ�� t��b��� să �o���t�z� vo�nţa 
os���antă. 

 ●Est� �n�t�� să � s� vo�b�as�ă asp��, n� va a�z� 
��st�ă����, fi�nd �go�st ş� �nd�v�d�a��st, �h�a� d�n 
�op��ă���. F��nd ����pt�v� ş� �a ���� poz�t�v� ş� �a 
���� n�gat�v�, � ��po�tant să ���as�ă �nt���n ����at 
favo�ab��. 

 ●G�a�ăn�� �nvaţă ��p�d�, a�� �nt���g�nţă spontană, 
ag��ă, ��ag�nat�vă, da� poat� d�v�n� s�p��fi��a�. �a�ă 
o �at���� �� p���t�s�şt�, va d�v�n� d�z�nt���sat. C�� 
�a� b�n� � s� pot��v�s� �at������ ��an�st�, a�t�st���. 
���b��� să d���dă s�ng�� �� va st�d�a, �n f�n�ţ�� d� 
asp��aţ���� sa��. 

Cop���� Balanţă:

●F��� af��t�oasă, so��ab��ă, p�ă��tă, s��t� n�vo�a d� 
�o��n��a�� �� toţ� ���� �n�onjoa�ă , fi�nd a�ab�� ş� 
s��pat��. Est� �n �op�� ��n�şt�t ş� ����nt�, po��t��os 
d�n fi��. A�� �n g�st p�nt�� f���os �nnăs��t ş� �st� 
f�nda��nta� să ���as�ă �nt���n ��d�� s�n�n. 

●���b��� �d��at �� b�ând�ţ� ş� �a�� , da� ş� �� 
oa���a�� f����tat� �a�� să�� aj�t� să�ş� �nv�ngă 
t�nd�nţa nat��a�ă sp�� ��n� ş� n�s�g��anţă. Înz�st�at 
�� �nt���g�nţă ş� s�ns�b���tat� a� p�t�a obţ�n� ��z��tat� 
b�n�, da� ��psa d� �ont�n��tat� poat� d��� �a ��z��tat� 
os���ant�. P�nt�� �� s�nt f�nda��nta�� �nt�g�a��a 
ş� b�na �nţ���g��� �� �o��g�� ş� �nvăţăto���. �a�ă � 
�nt��o ��h�pă pot��v�tă va da tot �� �st� �a� b�n d�n 
��. Int���s�� ��� �st� sp�� st�d�� ��an�st� ş� do��n�� 
a�t�st���. 

Cop���� Vărsător: 

●A�� o p��sona��tat� p�t��n��ă ş� o��g�na�ă, fi�nd d� 
��� ag�tat, �n��g��, ana�h��, �nd�p�nd�nt, ����os, gata 
����� să �xp�����nt�z� ������� no�. A�� o �nt���g�nţă 
d�os�b�tă. ��ă��şt� �nt�ns s�nt���nt��� d� p���t�n��, 
�st� �n �d�a��st ş� s� �ond��� d�pă p�op����� p��n��p�� 
�o�a��. 

●N� s�po�tă a�to��tat�a ş� va ��a�ţ�ona p��nt��o 
��vo�tă d�s�h�să, t��b��� să t� baz�z� p� d�a�og�� 
�� �� , t�asând��� t�a���to��� ��a��, 

Atmosfera și norii

No��� s� ��as�fi�ă ȋn f�n�ț�� d� asp��t, a�t�t��ȋn f�n�ț�� d� asp��t, a�t�t�� f�n�ț�� d� asp��t, a�t�t��
d�n� ș� �o�poz�ț��. �oț� no��� s� fo���ază ȋn an���t� 
�ond�ț�� at�osf�����, f���v�nt ��gat� d� f�ont����� ���
t�o�o�og��� ȋn �a�� �as��� d� a�� �a�d s� ȋntâ�n�s� �� 
���� d� a�� ����; p��n ���a��, �� pot fi fo�os�ț� �a bază 
ȋn ��a��za��a p��v�z��n��o� ��t�o�o�og���. 

���� t�p��� d� no�� :

�C����s: No�� d� �a�� ȋna�ț���. S�nt ȋn g�n��a� 
a�b�, d����aț� ș� �� asp��t fi b�os, ad�s�a n���ț� ș� “�o�ș� �� asp��t fi b�os, ad�s�a n���ț� ș� “�o� �� asp��t fib�os, ad�s�a n���ț� ș� “�o�ș� “�o� “�o�
ada d� �a�”. S�nt d�n ���sta�� d� gh�ață. 

�C���aost�at�s: S�nt st�at����� d� no�� d� �a�� 
ȋnă�ț��� sa� pânz� s�bț��� d� no�� �����s. 

�C���o������s: Pâ����� ���� d� no�� p�foș�, având 
d� ���t� o�� fo��a �nd��o�. 

�A�tost�at�s: No�� d� ȋnă�ț��� ��d��. St�at��� d� 
no��, ad�s�a �� bază d� ���oa�� ȋn�h�să, ��b�oasă. 

�A�to������s: No�� d� ȋnă�ț��� ��d��, �a�� apa� 
ȋn pâ����� sa� ș�����, �� �n �f��t d� �nd� ȋnt�n��at�. 

�St�ato������s: Fă��ț� d�n no�� ������s d�nș� 
�a�� s� ȋ�p�ășt�� ȋn st�at���. 

�C�����s: No�� d�nș�, p�foș� �a�� s�a�ănă �� 
b��ba��� sa� �onop�da �� o bază p�ată. �a�ă s� 
�n�s�, a��st ����� ȋns�a�nă �ă ����ază p�oa�a. 

�C����on��b�s: “N��b�s” ȋns�a�nă f��t�nă 
(p�oa��). A��șt� no�� ad�� av��s� foa�t� p�t��n���. Ȋn 
�n��� �ond�ț�� pot aj�ng� �a ȋnă�ț��� foa�t� �a�� ș� s� 
pot ap�at�za �a vâ�f , �n s��n d� f��t�nă. 

�N��bost�at�s: No�� �� p�o� to��nț�a��. 

Oana Neculau
clasa a VI-a B 
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s�p�av�gh�aţ��� d� �a d�stanţă, n��� s�fo�aţ�. A�� 
n�vo�� d� �nd�p�nd�nţă ş� ��b��tat�. ��ş� �st� so��ab��, 
a�� n�vo�� d� �o��nt� d� s�ng��ătat�, �a� pă��nţ�� 
t��b��� să ��sp��t� a��st f�� d� a fi. 

●E��v�� vă�săto� �st� �n�apab�� să s� s�p�nă ��g����o� 
ş� d�s��p��n��o� ��g�d�, �st� ���a���t�ant ş� a�� 
n�vo�� ����� d� st�����nt� ş� �xp����nţ� no�. F��nd 
�nt���g�nt, pa����s�� ş�o�a� poat� fi ���a��ab��, �a� 
a��s �a �at������ �a���� pas�on�ază. �a�ă ��va n��� 
�nt���s�ază, s� p���t�s�şt�, d� a���a n� t��b��� fo�ţat� 
a��g����� ��gat� d� ş�oa�ă. 

●�� ��� �st� n���sa� să � s� �ns�fl� s��ţ�� d�s��p��n�� 
p�nt�� a fi �a� o�donat, t��b��� �nvăţat să�ş� as���t� 
g�as�� �n����, �a� �� t��b��� ��b�t �� d��oş�� , n� fiţ� n��� 
��p��s�v� �� ��, da� n��� p��a to���anţ� sa� �ngăd��to��. 

Racul, Scorpionul, Peştii dov�d�s� �nt��ţ��, 
s�ns�b���tat�, ����pt�v�tat�, da� ş� d�zo�d�n�, ��n�. 

 Cop���� Scorpion:

●A�� o p��sona��tat� p�t��n��ă, s� află ����� �n 
�ă�ta�� d� s�t�aţ�� st����ant�. F���a ��� � �o�p��xă, 
�ont�ad��to���, non�o�fo���stă, n� s�po�tă n��� �n f�� 
d� a�to��tat�. Î� p�a� p�ovo�ă����, d� �a�� s� fo�os�şt� 
p�nt�� �x����ta��a p�t���� as�p�a ���o� d�n j��. 

●�a a��sta, a��n�nţă���� ş� p�d�ps��� n� a� n��� 
�n �f��t, d��pot��vă �� t��z�s� sp���t�� d� ��vo�tă. 
B�ând�ţ�a ş� �nţ���g���a �x��s�vă n� f�n�ţ�on�ază 
p�nt�� �ă a��st �op�� �� �xp�oat�ază �n fo�os�� ���. 
���b��� t�atat �a d� �a �ga� �a �ga�, �a� fapt�� �ă n� 
d�st�ng� �o�a��� d� ��o�a�, pă��nt��� a�� sa���na d� 
a �nd��� o s�a�ă d� va�o�� ��d��ată. Ma� do���ă �st� 
fata, da� �st� s�s��pt�b��ă ş� ��ţ�n�tă �n �xp���a��a 
��oţ���o�, �a f�� �a ş� bă�at��. 

●E��v�� s�o�p�on poat� d�v�n� ���n�nt, da� d�p�nd� 
d� �nt���s�� să� faţă d� �at����, ��� �� t��z�s� 
����oz�tat�a. Est� �n���nat sp�� st�d�� �a�� d�zvo�tă 
���at�v�tat�a, da� ş� st�d���� ��gat� d� �����ta��. 
A�� ���o��� b�nă, �nt���g�nţă păt��nzătoa��, �st� 
o�go��os, d� a���a p�nt�� a�� st����a, �� t��b��� 
sat�sfă��t a�o��� p�op���, d�t�stă să fi� p� �o��� do�. 

Cop���� Rac:

●�� t��p����, ����� �a� �ş� �an�f�stă s�ns�b���tat�a, 
fi��a ��ot�vă, af��t�oasă. �ov�d�şt� p�ţ�nă t�a�ă 
d� v�aţă ş� �st� ataşat d� fa�����, �n �a�� �a�tă ��n�şt� 
ş� p�ot��ţ��, având �a� tâ�z�� nosta�g�� faţă d� an�� 
�op��ă����. Fa����a a�� �n �o� d���s�v �n d�zvo�ta��a 

sa. 

●N� t��b��� ��d�����zat, să�� ��aţ� �n s���os, n��� 
��st�aţ� �� asp����, �ă�� s� va ��t�ag� �n �a�apa��a sa. 
Când va �nv�ng� t���d�tat�a ş� ��ţ�n�����, va fi d�st�� 
d� so��ab�� ş� af��t�os, �ă�tând ad�s�a �o�pan�a 
���o��a�ţ�. 

�a ş�oa�ă a�� n�vo�� d� af��ţ��n� ş� �nţ���g��� , astf�� 
va d�v�n� apat��, �n�h�s �n s�n�. 

A�� �nt��ţ��, ���o��� ş�, da�ă p�of�so��� s�nt d�sp�ş� 
să�� �n���aj�z�, poat� fi �n ���v s���to�. Ap�������a 
�a��tăţ��o� �� aj�tă să�ş� �nv�ngă t���d�tat�a. M�st�a��a 
sa� p�d�apsa pot av�a �n ��pa�t n�gat�v. 

Cop���� Peşte: 

●S�ns�b���tat�, ��p��s�onab���tat�, tand��ţ� s�nt 
�a�a�t���st��� ��a�� a�� ����ţ���� p�şt�. ��nd� să 
fi� t��ăto� �n faţa v��ţ��, n�s�g�� ş� �n�o�� anx�os. 
A�� n�vo�a să s� s��tă p�ot�jat d� fa����� �nd� să � 
s� �ns�fl� �a�� ş� s�g��anţă. Î� p�a�� să v�s�z� ş� să 
t�ansfig���z� ��a��tat�a, da� n� t��b��� �n���ajat 
�����, a�� n�vo�� d� o �nf�z�� d� ��a��s�, să abo�d�z� 
��������� �og��. 

●C� �� n� fo�os�ţ� at�t�d�n�a asp�ă , doa� b�ând�ţ�a, 
�a�� �� va �ntă�� �a�a�t���� f�ag��, da� n� t��b��� să 
�xag��aţ�. Int�g�a��a �n ş�oa�ă va fi p�ob���at��ă �a 
�n��p�t p�nt�� �ă n� s�po�tă o�a��� fix, ��g�����, s�nt 
t���z� ş� v��n��ab���. I�po�tant �st� �a das�ă��� să n� 
fi� p��a �x�g�nţ� ş� să ����z� o at�osf��ă �a�� să�� 
�n���aj�z�, �h�a� să �o�bată ��n�a �nnăs��tă. 

 C�t�nd �� at�nţ��, v�ţ� găs� �� s�g��anţa �xp���aţ�a 
fapt���� �ă aceeaşi formă de abordare a elevilor 
nu are rezultate asemănătoare în cazul fiecăruia 
în parte. Suntem diferiţi şi metodele trebuie să fie 
la fel, conform trăsăturilor specifice ale fiecărei 
persoane. V�ţ� p�t�a aj�ng� �a o a��on�za�� a 
p�op���� p��sona��tăţ� �� a ���v��o� ��as��. . . da�ă vă 
do��ţ� ! 

 B�b��og�afi�:

 C��st�na Ma�a�a�n��“Ho�os�op�� �op���o�”

 Înv. Doina Bîrsan 
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Halloween Party

        

  In 3� o�to�b��� ��1�, ş�oa�a noast�ă a o��In 3� o�to�b��� ��1�, ş�oa�a noast�ă a o��
gan�zat �a�nava��� Ha��
�ow��n Pa�ty, �nd� a� pa��
t���pat  ���v�� ��as��o� a 
VII�a. Ob���t�v�� g�n��a� a� 
a�t�v�tăţ�� a fost ��noaşt���a 
�no� �����nt� d� ���t��ă 
ang�o�saxonă, a t�ad�ţ���o� 
ş� ob��������o� d�n spaţ��� 
ang�o�saxon, �a� a��s 
p�ov�n��nţa ş� ob��������� 
să�băto��� d� Ha��ow��n , �ât 
ş� so��a��za��a ���v��o� ş�o��� 
noast��

         ��ş� �st�  o să�bătoa�� d� ��po�t, Ha��ow��n��� 
a d�v�n�t t�ad�ţ�� p�nt�� ���v� ş� p����j d� d�st�a�ţ��. 
�oa�n��� p�of�soa�� Îndo��ă C�a�d�a ş� Ca���n 
Bo�ovan, ��p���nă �� ���v�� ��as��o� a VII –a a� 
o�gan�zat �v�n���nt�� �a Casa d� C��t��ă a o�aş���� 
Odob�şt�. 

        O���� p����j d� a �ntă�� ���aţ���� d� p���t�n�� �nt�� 
�op�� ş� d� a �� ���a a��nt��� p�ă��t� p�nt�� toată v�aţa 
�st� b�n�v�n�t. Astf�� a� să�băto��t  Ha��ow��n��� 

p��nt���n �a�nava� t��at�� �� �ăşt�.

          Ha��ow��n��� �st� �n b�n �ot�v p�nt�� �op�� 
să �vad�z� d�n ��a��tat� ş� să d�v�nă p�nt�� �ât�va 
o�� v�ăj�toa��, s�h���t�, va�p���, zo�b�,�onşt��, 
fanto��, ����� ş� a�t� p��sonaj� g�ot�şt�, ��sp��tând 
t�ad�ţ�a a��st�� să�băto��. I�ag�naţ�a, ���at�v�tat�a 
ş� o��g�na��tat�a �� aj�tă p� �op�� să �nt�� �nt��o ���� 
fantast��ă.

         ��pa o f���oasă p��z�nta�� d� �ost���, �a�� 
�a� d� �a�� �a� b�n� a��s�, ���v�� a� fost �ăsp�ăt�ţ� �� 
ap�a�z� ş� d�p�o�� d� pa�t���pa��.

        E��v�� a� fost foa�t� �n�ântaţ� d� a�t�v�tat�, a� dat 
dovadă d� ���ta ��ag�naţ��, a� so��a��zat ş� a� p�o��s 

�ă an�� v��to� vo� fi �a� 
���at�v� ş� �a� „o��g�na��”.

 
Prof. Carmen Bolovan

Prof. Claudia Îndoilă
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Ziua Naţională de Comemorare 

a Holocaustului

9 octombrie 2012

 “HOLOCAUST (‹ f�. ; {s} g�. holo + g�. kaustos 
„d� a�s”) �ns�a�nă �xt����na�� p��n d�f���t� ��tod� 
a �n�� �a�� pă�ț� a pop��aț��� �v����șt� (�. 6 ���. ) d�n 
E��opa �n G���an�a, p����� ș� �n t���to��� o��pat� 
v�����n�� �n t��p�� ����� d��a� do���a �ăzbo� �ond�a� 
d� �ăt�� naz�șt� ș� a��aț�� �o�. În p��z�nt, s� fo�os�șt� tot 
�a� f���v�nt, t����n�� d� shoah (�n �b�a��ă „n�������, 
d�st��g���”). P��n ��tod��� d� �xt����na�� ap���at� ş� 
n��ă��� �a�� d� v��t���, Ho�o�a�st�� s� �ns���� p� 
p����� �o�, �na�nt�a �no� �a�� �onfl��t� �ond�a�� ş� 
�atast�of� nat��a��. În Ro�ân�a, p� 9 o�to�b��� 1941 
a� �n��p�t d�po�tă���� fo�ţat�, �n vagoan� d� �a�fă 
�n���at�, a �v����o� d�n B��ov�na d� s�d, t���to��� 
aflat ş� at�n�� s� a��� s�b ad��n�st�aţ�� �o�ân�as�ă. 
Héd� F���d, s�p�av��ţ��to� a� Ho�o�a�st����, pov�st�a: 
„Atunci când ni se întâmplă nenorociri, nimeni nu 
ne poate ajuta. Pentru a putea merge înainte trebuie 
să găsim alinare în propriul suflet. Ceva trebuie să 
se nască acolo ca să ne dea putere să luptăm mai 
departe. ”

Co���o�a��a Ho�o�a�st���� a av�t �o� ş� �a 
ş�oa�a noast�ă p��nt��o s���� d� a�t�v�tăţ� �nst���t�v 
�d��at�v� ��a��zat� d� �ăt�� �ad���� d�da�t��� d� 
sp���a��tat�: G����an Constanţa, �o�a A��na, 
Mo�so�� A�a��a ş� �a�an N���, �a�� a� av�t �a 
s�op �onşt��nt�za��a d� �ăt�� ���v� a �ons���nţ��o� 
Ho�o�a�st���� as�p�a �nt��g�� ����. ��na p�of�soa�ă 
d� �sto��� G����an Constanţa, p�nt�� a �v�d�nţ�a 
��po�tanţa �o���o�ă��� Ho�o�a�st���� a ��a��zat 
��p���nă �� ���v�� �n pano� �nfo��at�v �� a 
�onţ�n�t t�xt� ş� ��ag�n� ��f���toa�� �a �v�n���nt, 
d�s�n� a�� ���v��o�, dovadă a �o�pas��n�� �o� faţă d� 
��� �a�� a� av�t d� s�f���t. 

E��v�� a� v�z�onat �a Casa d� C��t��ă 
„Constant�n C. G����s��” d�n Odob�şt� fi���� �nt�t��at 
Lista lui Schindler, �n fi�� bazat p� fapt� ��a�� fi�nd 
o pov�st� d�sp�� o v�aţă ob�şn��tă, d�v�n�tă �nsă 
�xt�ao�d�na�ă: „ În v����a ����� d��a� �o���a Război 
Mondial, �n Po�on�a naz�stă, un mare om de afaceri, 
Oskar Schindler, se arăta preocupat de angajaţii evrei 
ai fabricilor sale. De aici şi până la a-şi canaliza toate 
resursele şi relaţ���� sp�� a sa�va �ât �a� ���ţi evrei 
de la o moarte sigură, nu a mai fost decât un pas. 
Rezultatul a fost unul uimitor, multumită lui în jur 
de 1.100 de evrei reuşind să supravieţuiască morţii 
prin gazare, hotărâtă a fi aplicată în închisoarea de 
la Auschwitz”. A�t�v�tat�a s�a ��a��zat �a �n�ţ�at�va 
d�n���� p�of�so� N��� �a�an. 

R�p��� b�b��og�afi��:
http://�o. w�k�p�d�a. o�g/w�k�/Ho�o�a�st
http://www. ���st�no�todox. �o/d�v��s�/��sta�
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