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Cuprins

Responsabilitatea pentru conţinutul 
fiecărui text aparţine în exclusivitate 

autorului!

Rapoarte...

 Fiind obişnuiţi cu rapoarte la 
sfârşitul unei etape, în acest număr 
al revistei realizăm un bilanţ al 
realizărilor elevilor liceului nostru 
în anul şcolar ce se încheie. Astfel, 
constatăm că aceşti tineri minunaţi 
sunt foarte creativi şi se implică în 
diverse activităţi. Acceptă să fie 
îndrumaţi şi le place să fie organiza-
tori şi să-i dirijeze pe alţii.  

 În rubricile revistei noastre 
vom descoperi tinere talente care 
deţin darul de a mânui cuvintele. 
Sunt din ce în ce mai experimentaţi 
şi mai aplecaţi asupra tainelor scri-
sului.

  Şi nu numai cuvintele sunt 
cele pe care elevii le îmblânzesc, 
ci şi culorile, demonstrându-ne că 
artele fac parte din hobby-urile lor.

 Trebuie să amintesc faptul că 
rubrica Interviu a realizat-o o elevă, 
ceea ce este un element de noutate. 

 Pe lângă toate aceste dome-
nii serioase, elevii noştri ştiu să 
râdă, să se distreze elegant în rubrica 
Descreţeşte-ţi frunte!.

 Acestea fiind zise, vă dorim 
lectură plăcută. 
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Cuvântul
Când Dumnezeu ne-a dat cuvântul
Ne-a dat destulă măreţie
Ne-a demonstrat că şi pământul
Cuprins e-n marea-mpărăţie

Căci a sa forţă e luată 
Din marea sa împărăţie,
Care-anceput fără de dată
Şi nu se va sfârşi-n vecie.

Când El cuvântul ni l-a dat
Ne-a dat de fapt putinţa care
Prin grai să fie exprimat
Cam tot ce gândul nostru are.

Aşa făcut-a Dumnezeu
Pe-acest pământ, demult, cu rost
Când s-a desprins din locul său 
Şi a făcut om şi om a fost.

Primul cuvânt a fost rostit
De Dumnezeu şi om apoi,
Spunând : – eşti om – şi s-a-mplinit
Chiar întrupându-se în noi.

De-atunci, cu gândul şi cuvântul
Ne-am tot mişcat neîncetat,
Am împânzit cam tot pământul,
De Creator am cam uitat

Ba chiar mai mult, am încercat
Originea să ne-o schimbăm,
Spre alte sfere am plecat,
Pe Creator chiar îl blamăm.

Suntem pe culmi de dezvoltare
Avem mijloace zis moderne,
Mergem spre cer, în adânc de mare,
Putem clona, creăm sisteme,

De-a informa instantaneu,
De-a ne vedea şi auzi,
De-a fi oriunde tot mereu
Şi până-n zări de a privi.

Atât de multe astăzi ştim
Şi-atât de multe noi avem,
Dar nu mai ştim să ne iubim
Tot mai străini cu toţi suntem.

Avem prea multă medicină
Dar prea puţină sănătate,
Ne facem arme în uzină
Şi plângem după libertate.

Avem biserici foarte multe,
Dar credincioşi tot mai puţini,
Avem atât de mulţi în culte
Ce pentru suflet sunt străini.

Avem tot felul de-alimente
Ce-n noi dorinţele stârnesc,
Dar am uitat că sentimente
Atât de mulţi nu mai trăiesc.

Avem averi, avem bogaţi,
Cum niciodată nu au fost,
Dar şi săraci şi retardaţi,
Dispreţuiţi şi fără rost.

Avem o lume pe-un butoi
Pân-la refuz umplut cu nitro
Şi-avem destui ce printre noi
Aprind fitilul, chiar şi-n vitro.

Avem de toate, din păcate
Memoria noi am pierdut,
Să ne-amintim că astea toate
Le şterge El, doar prin cuvânt.

Căci la-nceput El prin cuvânt
Cu chip de om ne-a zămislit
Din lutul de pe-acest pământ
Adăugând : « Să fii iubit

Şi să iubeşti tot ce îţi dau
De nu, să ştii, neapărat
Că vei sfârşi şi tot îţi iau
Făcând pământul iar curat ».

Director : Prof. Neculai Florea
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Călătorii imaginare

Pansele negre, catifelate
Pe marmura albă s-au veștejit, 
Și-n tainice gânduri s-au irosit
Pafumuri triste, îndoliate. 

Eu singură, cu umbra, iar am venit, 
O, statui triste și dărâmate, -
Pansele negre, catifelate, 
Visele mele… aici au murit. 

În haine negre, întunecate
Eu plâng în parcul demult părăsit…
Și-a mea călătorie s-a rătăcit, 
În gânduri și imagini… grele, blestemate…

Manuela Răducan
Clasa a VIII-a

Dor...
 Afară-i frig, ceru-i noros,
Iar păsările trec,
Cu gândul la tine eu stau bunicule cel drept.
Când m-am născut plângeam,
Dar tu m-ai alinat
Şi lacrimile mi le-ai şters,
Bunicule îndat’
Mereu îmi zboară gândul doar la tine,
Iar când mă uit în poze
Te văd zâmbind, te văd voios, ca acum odinioară.
Tu eşti o rază de pe cer luată,
Care m-a protejat mereu, timp de atâţia ani,
Bunicule, îmi este greu.
Acum ţie, eu la mormânt îţi plâng,
Şi-mi este dor de tine,
Ţii tu oare minte, 
Când mergeam noi, amândoi la vie?
Sau chiar şi atunci când ne plimbam pe stradă,
Iar tu îmi povesteai, ca a ta nevastă te-a ocrotit,
Chiar şi după ce veniseşi din armata?
Însă acum, eu pentru tine merg la liturghie
Şi mă rog din răsputeri la Dumnezeu, 
Să vii iarăşi la mine.

     Izabela Trifan 
     Clasa a V- a A

Dorințe imposibile

A fost odată o zmeoaică pe nume Vas-
iliska căruia nu ȋi plăcea deloc ținutul ȋn care 
locuia. Peste tot erau numai tâlhari, leneși și 
barbari. Ȋntr-o zi ea s-a decis să fugă de acasă 
cu animăluțul ei favorit Pisina. Ȋn drumul ei 
a trecut pe lângă un lac cristalin și s-a oprit 
la malul lui pentru a admira apusul soarelui. 
Deodată a sărit un pește micuț și trist. Acesta 
avea o poveste cât de căt asemănătoare cu a 

Vasiliskei. Nici peștelui nu ȋi plăcea mediul ȋn care 
trăia și simțea că nu are ce căuta acolo. El vroia să 
devină o pasăre care să zboare ȋn lung și-n larg, dar 
ȋși pierduse speranțele. Vasiliska și ea ȋși pierduse 
speranțele că va mai găsi un loc unde dreptatea, pacea 
și armonia să domine. Dimineața Vasiliska se trezi 
ȋnaintea peștelui și observă că drumul prafuit și lacul 
cristalin se transformaseră ȋntr-un oraş la care ea doar 
visa. 

- Dragă pește, trezește-te! Uite ce minune!

- Măcar, ție ți s-a ȋndeplinit dorința… spuse trist 
peștele. Dar, deodată el ȋncepu să se transforme ȋntr-o 
pasăre cu aripi. 

- Incredibil! spuse Vasiliska. 

Toți trei porniră să viziteze frumosul oraș. Ȋn acel oraș 
de poveste nu existau ȋnchisori și poliție, deci era un 
oraș fără tâlhari. Nu existau nici cerșetori sau leneși. 
Totul era perfect! Peștele era și el fericit dar se gândi 
că oare nu e prea frumos ca să fie adevărat? Ba da! 
Pentru că totul a fost un vis. 

Peștele visase cum Vasiliskăi i s-a ȋndeplinit dorința, 
iar Vasiliska a visat cum peștelui i s-a ȋndeplinit 
dorința!

Claudiu Gheorma
Clasa a VI–a A
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Atacul Zmeilor

Acum mult timp în urmă, se spunea că 
exista o planetă plină cu zmei răi din cap şi până în 
măduva oaselor .

Ei atacau toate planetele din Galaxia lor şi 
supuneau la munci groaznice locuitorii planetelor 
cucerite. Pe copii îi foloseau ca servitori în palatele 
lor de cleştar.

Atunci locuitorii mai multor galaxii, temân-
du-se de atacul zmeilor s-au unit şi au organizat un 
atac cu asteroizi. Dar, vazând că zmeii au un scut 
puternic, au apelat la ultima variantă : o ploaie de 
comete uriaşe cu cozi de foc. Au ucis toți zmeii răi, 
mai puțin pe regele lor şi pe fiul acestuia, care s-au 
refugiat în galaxia noastră pe planeta Saturn.

Pământenii văzând toate astea au încercuit 
planeta Saturn cu mai multe scuturi de gaz, care se 
învârt şi astăzi în jurul planetei Saturn, nemailăsând 
zmeii să evadeze de pe propria planetă.

Specialiştii noştri au constatat că zmeii au 
început să spargă rând pe rând acele scuturi, având 
mari şanse să ne cucerească şi planeta noastră. Tre-
buie să refacem scutul şi să ţinem sub control pla-
neta zmeilor . ,,Locuitori, ai galaxiei Lactee, uniți-vă 
avem nevoie de ajutorrrr !!!! ”

Eraldo Gîrleanu

Clasa a III-a A

Cuvântul

Nici de data aceasta nu știu cum să ȋncep 
povestea. Dulci litere, nemăsurate de imaginație, 
cuvinte și fraze interminabile, toate pline cu 
ȋnțelepciune! Nu pot ȋnșirui aceste negre perle pe un 
fir de ață albă fără să le știu rostul. 

Dacă nu știați, primul și ultimul cuvânt sunt 
cele mai importante, nu e ca și cum restul nici nu ar 
conta, dar… ȋnceputul dă tonul iar sfârșitul “sugrumă 
și dă sentința” fiind concluzia. Câte idei mărețe ai 
putea să-ți faci ȋn minte iar imaginația le-ar prelucra ȋn 
neștire ca pe niște cărbuni până ar ajunge la adevărata 
strălucire, iar tu doar ai lua o foaie și i-ai spune să 
facă tot ce dorește. Dar, dacă nu pui nostalgia și pu-
ritatea unui suflet de copi, s-ar putea transforma ȋn 
sare ȋmbibată ȋn puțină neglijență. Cuvântul e cea mai 
dulce alinare, dar și cea mai aspră armă, totodată un 
simplu cuvânt. Cu toții sperăm la o lume mai bună, 
puțini suntem cei care luăm stiloul și ne-o scriem sin-
guri, căci dragilor, nu contează ce se ȋntâmplă ȋn exte-
rior, dacă ȋn sufletul nostrum trăim ȋntr-o eră a păcii. 
Când faci o poveste, poezie, un basm, toate gândurile 
și cuvintele se transpun ȋntr-un alt univers sub formă 
totală și nu mai ești un simplu om, devii creatorul 
propriilor visuri, care de mult vroiau să evadeze și 
să descopere lumea. Nu trebuie să fim obișnuiți, căci 
avem dreptul să fim extraordinar și mai umani, ȋn 
adevăratul sens al cuvântului. Nu m-am abătut de la 
subiect, am deslușit cele mai ascunse taine ce se vor 
pierde cu timpul, vor pleca ȋmrepună cu ȋnțelepciunea 
și ȋnvățăturile, vor zbura legate strâns de piciorul unei 
păsări călătoare, iar când vom ȋncerca să apreciem 
scrierile se vor fi scurs deja clipele. 

Până la urmă, am spus tot ce mi-am propus, 
așa e, nu scriu povești oarecare, dar mereu curpind 
esența și vă transimit ȋnvățătura. Iar ca să vă dau un 
sfat: luați o foaie, creați-vă lumea și trăiți-vă viața 
după sinceritatea fiecărui cuvânt ce o construiește și 
nu vă opriți să visați chiar și atunci când rămâneți fără 
cerneală!

Claudia Nechita

clasa a-VII a B 
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Fata și peștele fermecat

Când peștele zburător admira din cerul albas-
tru frumosul sat care era plin de oameni muncitori și 
de treabă, a văzut- pe Vasiliska stând la o fântână și 
lacrimile sclipitoare curgeau pe fața-i albă ca laptele. 
Peștele s-a dus la ea , gânditor și a ȋntrebat-o:
- Ce ai pățit, frumoasă fată?
- Din ȋntâmplare, am auzit ca un prieten foarte drag 
a murit azi-dimineață și nici măcar nu am apucat să-i 
spun la revedere!
- Nu mai plânge, că voi avea grijă să-i mai poți spune 
ceva
- Cum? fiindcă a murit!
Atunci peștele s-a transformat ȋntr-o lumină mare și 
strălucitoare care avea ȋnăuntru chipul prietenului ei, 
care i-a zis:
- Să nu-ți pară rău, draga mea prietenă, că ne vom 
ȋntâlni mai târziu. 
 Apoi peștele a revenit la normal și fata uimită, 
din chipul acela trist și plin de lacrimi, și-a luminat 
fața, devenind foarte fericită. Ea i-a mulțumit peștelui, 
care i-a zis: 
- Vrei să ne povestim unul altuia lucruri despre noi?
- Desigur. De acum, tu ești noul meu prieten!

Și așa și-au spus toate ȋntâmplarile:cum a 
ajuns peștele să zboare sau cum și-a dat seama fata că 
nu toți zmeii sunt răi. Apoi Vailiska și peștele au mers 
ȋn pădure unde au spus povești despre viața lor și au 
citit multe cărți frumos ilustrate. 

Dar, deodată s-a auzit un zgomot mare făcut 
de un corn și unii copaci au căzut, deoarece erau 
dărămați de o fiară mare, cu dinți ascuțiți. El a vrut 
s-o ia pe dată dar peștele i-a spus:
- Las-o jos, monstrule!
- De ce să las jos o așa frumusețe de fată?
 Și peștele a făcut o vrajă, prin care fința 
aceea ȋnfricoșătoare s-a transformat ȋntr-o pisicuță 
drăgălaşă. Apoi fata ȋmpreună cu peștele au plecat 
spre apus. 

Emilia Miron
clasa a-VI a C

Primăvăra

În horă, mii de flori se prind,
Albine-oferind nectar,
Razele soarelui se întind,
Trezind la viață totul iar.

Sosită astăzi rândunica
Sub streașină la cuibul drag,
Copilașii ies la joacă
Și bunicii stau în prag.

Ioan Cosmin Mihăilă
Clasa a V-a B

Miez de vară
 Vara începuse să-şi facă simţită prezenţa.
 Soarele arde ca un cuptor şi îşi scutură praful 
de aur în jur.Razele fierbinţi coc grânele iar valurile 
de porumb se lasă copleşite de căldura înăbuşitoare.
Florile de câmp s-au culcat în căpiţele de fân parfu-
mat.
 Era atât de cald încât nimeni nu se îndura 
să iasă afară,pe uliţe,să se joace.
 Mingea de foc toarnă peste lume jar.Încet-
încet,acesta se retrage,stors şi vlăguit de toate puter-
ile.
 Acum secerile vâjâiau prin holde.În case 
mirosea a pâine abia scoasă din cuptor.Copiii au ieşit 
afară să se joace de-a baba oarba şi de-a v-aţi ascun-
selea.
 Pe cer au început să licărească stele mici ca 
nişte ţinte de argint.Insectele şi-au scos instrumentele.
Florile nopţii se întrec în miresme care mai de care.
Văzduhul miroase a ierburi,a frunze proaspete,a par-
fum şi a pâine.Cerul era senin,de un albastru limpede 
închis ,ca floarea de «Nu mă 
uita».
 Mireasa timidă cu genele 
din mărar,ochii negrii în care te 
pierdeai şi cu obrajii de culoarea 
caisei şi-a făcut apariţia pe cerul 
înstelat.
 Satele s-au cufundat 
într-o linişte de mormânt iar pe 
uliţe nu se mai auzea nimic.Do-
ar-doar poate se mai auzea câte 
un «Cri-cri»......
                                          Mădălina Rotaru
                                              Clasa a VI-a B
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Ȋn căutarea diferențelor

Ȋntr- o zi minunată de vară, peștele-pasăre se 
pierdu de semenii săi. Extrem de supărat și de singur, 
el porni ȋn căutarea celorlalți pești-ȋnaripați, care se 
pare că au plecat fără el. Și ȋncepu el să caute, și să 
caute, zile și nopți fără ȋncetare hotărât să-i găsească 
și să nu-i mai piardă. Zburând el așa dădu peste 
peștera zmeilor și ȋntrebă dacă nu cumva i-au văzut 
cârdul. Zmeii cu părere de rău au zis că nu i-au văzut 

pe ceilați pești. După un minut 
de gândire, tânăra,drăguța și 
simpatica zmeoaică Vasiliska a 
spus:
 - Dacă vrei, te- aș putea ajuta 
eu să-i găsești!
 - Mi-ar prinde bine un mic 
ajutor. Hai să mergem, spuse 
peștele-pasăre. 
 - Bine. 
Cei doi ȋși luară la revedere și 

porniră. Trecând ei printr-o pădure tânără și luminoasă, 
ȋncepură să vorbească pentru a se cunoaște mai bine:
 - Tu de unde vii, Vasiliska? ȋncepu peștele. 
 - Vin de departe dintr-un alt ținut ȋndepărtat, unde 
n-aveam nimic ȋn comun cu cei de acolo. Așa că am 
plecat și am venit cu zmeii. Dar tu ?
 - Eu vin dintr- un loc mare, mare. Mi-am dorit aripi 
și le-am cerut de la Mama Natură care mi le-a oferit, 
dar apoi toți peștii mă disprețuiau, ajungând să mă 
simt singur și contestat, așa că am venit cu ceilalți 
pești-păsări care mă iubesc. 

 - Ce seamănă poveștile noastre… spuse zmeoaica. 
 - Știi, semănăm mult. Acolo unde eram toți peștii ȋmi 
spuneau că sunt ciudat. 
 - Nu suntem ciudați! Suntem doar diferiți!
 - Și asta e bine? ȋntrebă peștele. 
 - E minunat! Asta ȋnseamnă că suntem speciali!
 - Nu m-am mai gândit așa… cred că ai dreptate, 
aprobă peștele. 
 - Așa e. 

Undeva, ȋn depărtare, la sfârșitul pădurii, 
cei doi au zărit cârdul de păsări-pești. Ȋntâlnindu-se 
ei vorbiră de toate câte s-au ȋntâmplat și au hotărât 
să o ducă pe Vasiliska la peșteră. Pe drum ei vorbiră 
de cele ce a spus zmeoaica despre cei diferiți. Toată 
lumea era fericită și mulțumită. Ajunși la peșteră 

deja se ȋnserase. Zmeii și peștii s-au cunoscut și 
ȋmprietenit. Zmeii au găzduit peștii peste noapte și 
au vorbit ȋn continuare de originalitate, de lucrurile 
speciale și de personalitatea fiecăruia, tratându-se de 
la egal la egal. Diferențele i-au făcut pe ei să fie cine 
sunt, să fie originali și să-și caute personalitatea! Noi 
de ce n-am face așa?! 

 Maria Larisa Cornea-Cosma 
Clasa a VI-a A

În căutarea unui cer senin

De ceva vreme, lumea e într-o continuă schim-
bare, totul îmi pare străin. Uneori am impresia că ni-
mic din ce știam nu mai era aşa cum mă așteptam. 
Întunericul, răutatea și suferința cuprind totul, tot ce 
mă înconjoară, toate sufletele ființelor ce-mi erau pri-
etene. Acest lucru îmi dă fiori și mă pune pe gânduri. 
Mă visam scriitoare, cu puțin timp în urmă, visam că-
mi voi afla destinul artistic, că voi reuși să aflu liberta-
tea, gândirea și imaginația fără limite a unui poet și să 
mă asemăn măcar puțin cu unul dintre ei. Într-o lume 
plină de mistere, ispite și pericole, teama mă cuprin-
de doar la gândul că ceea ce-mi doresc este probabil 
imposibil aici, în acest mediu otrăvit de răutatea unor 
oameni. Nu mă pot liniști, o mie de gânduri îmi inun-
dă mintea și nu-mi dau pace. Uneori simt că nu mai 
pot respira, ca și cum m-ar apăsa ceva cu putere în 
piept. Atunci m-am hotărât. Trebuie să plec, să evadez 
din acest loc de nu-mi permite să visez și să fiu eu în-
sămi. Să plec într-o călătorie, undeva departe,într-un 
loc unde să fiu liniștită, sub un cer senin, unde razele 
soarelui să-mi zâmbească în fiecare dimineață. Mi-
am făcut bagajele, cuvânt cu cuvânt, literă cu literă, 
rime, versuri și sentimente ce-mi doream să le aștern 
pe o coala albă, o filă din povestea mea, a unui suflet 
dornic să-și găsească locul, liniștea și să pot face sin-
gurul lucru ce mă motivează și îmi dă putere să scriu. 
Am plecat. Din acest moment nu mai contează nimic, 
totul se transformă în cuvinte, în versuri și rime, iar 
literele dansau pe hârtie, mângâiate de cerneala rece. 
Era o armonie de vis, iar gândurile îmi erau așternute 
pe hârtie. Călătoria mea în căutarea unui cer senin, 
fără nori plini de durere și ură, a liniștii sufletești și 
a destinului meu artistic se sfârșise și nu-mi doream 
nimic mai mult.

Ana Maria Vlad
Clasa a VIII-a C
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Primăvara

Primăvara o iubesc,
Că floricelele-nfloresc
Și apar și fluturașii,
Și apar și iepurașii.

Rândunelele apar,
Făcându-și cuiburi iar.
De primăvară sunt vrăjită
Și mă simt foarte fericită.

Eu primavara o iubesc,
Căci pomii toți întineresc,
Îmbracă hainuțe colorate
Cu floricele înmiresmate.

De aceea am scris o poezie,
Pe această coală de hârtie,
Versuri bune am găsit,
Căci primăvara m-a vrăjit!

Cosmina Mihaela Cristian, 
Clasa a III-a A

Timpul efemer

 
Ochii mei răpuși în șoapte
Visează doar fericirea
Și-ntr-o strălucită noapte
Timpul vindecă iubirea

Timpuriu ridic privirea
Și visez la veșnicie
Și-mi imaginez menirea
Prin gândirea-mi fumurie. 

Timpul, o-adiere fină, 
Mă-nsoțește-n orice loc, 
Cu putere mă inspiră, 
Durerea s-o alung de tot. 

Totul este-așa neclar,
Privesc ca printr-o ceață...
N-am deloc acum habar, 
De ce mi-e viața ca o ață.

Așa subțire și finuță
Și firavă ca o rază
Ca o rază-ntr-o mânuță
De copil ce stă de pază.

Dar timpul mângâie durerea
Și tristețea o anină
Apare din nou fericirea
Și viața de iubire plină. 

Acum timpul dăinuiește
Peste sufletu-mi curat, 
Fericirea-n aer plutește
În văzduhul nepătat. 

Și sufletul meu neliniștit
Acum începe să-nțeleagă, 
Că viitoru-i alb, binevenit
Trecutu-i mantie neagră. 

Și timpul ca o frumoasă floare
Mă vrăjeşte nevoind, 
Când ziua-nflorește la soare
Iar noaptea adormind. 

Și timpul ca o frumoasă floare
Mă vrăjeşte nevoind, 
Când ziua-nflorește la soare
Iar noaptea adormind

Paula Andreea Blană 
Clasa a VIII a A 
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La piaţă
Într-o zi de sărbătoare
Am pornit-o la plimbare;
«Prin piaţă parcă aş trece»
Gândul, iute, mă întrece,
Socotind care cum vrea
Să cumpere şi... nu prea!
Dacă aş găsi la piaţă,
O speranţă, nu verdeaţă
Şi un pumn de bunătate,
Jur că le-aş lua pe toate.
O fărâmă de iubire
Pe un colţ de amintire,
Le-aş împacheta frumos
Ca să-mi fie de folos.
Când în suflet e-nnorat 
Sau sunt trist şi supărat,
Aş lua şi bucurie,
S-o aşez în poezie,
Să o facă mai frumoasă,
Să fie mai lunecoasă.
Bunul simţ de-ar exista,
Două picături aş lua
Şi le-aş înmulţi cu apă
Şi-aş turna ca să încapă
În suflet la fiecare
Om, ce mi-ar ieşi în cale.
Şi de ar fi de vânzare,
Adevărul care doare,
Aş lua mult, de se poate,
Nu ar fi o greutate,
Căci e uşor de cărat
Dar mai greu de...digerat!
O pânză aş împleti
Peste suflete pustii....
Piaţa era foarte mare
Însă oare e-ntâmplare?
Să cumpăr ce mi-am dorit,
Nici nu era de găsit.
Zadarnic am căutat,
Piaţa toată-am scuturat,
Negustorii chicoteau,
Ce îmi doream nu aveau!
Erau lucruri ne-nsemnate,
Cineva le luase toate,
Oamenii nu le cereau,
Altceva ei îşi doreau.
Nimeni să nu îşi dorească
Oare astăzi să iubească?
Adevărul e-nvechit,
Nu mai este folosit?
Sufletele îngheţate
De speranţă-mbrăţişate,

Se pot trezi iar viaţă
Bunătatea de le-agaţă.
Lumea este aşa de rea
Să-şi dorească ce nu vrea?

Prof. Lăcrămioara Teodorescu
Cățelul

Eu am avut un cățel,
Foarte, foarte mititel.
Dar într-o zi a fugit,
Și săracul, a răcit.

Stă în cușcă bosumflat,
Pe nimeni nu a mușcat.
Nici măcar pisica Nini
Care supără vecinii.

Dar răceala i-a trecut,
Nini când a apărut
Doamne, Doamne ce-a fugit,
Cățelul când l-a zărit.

Cosmina Mihaela Cristian
Clasa a III-a A

1 iunie

 
E vară iar şi a sosit îndată, 
O zi atât de importantă, o zi minunată, 
O zi in care noi suntem răsfăţaţi,  
Şi de bunici , de mame sau de taţi 
 
 Şi universul întreg în jurul nostru este ,  
Şi soarele răsare mai frumos şi tot mai 
mare creşte, 
Iar păsările cântă şi florile-nfloresc 
Şi răutăţi , războaie , lupte cu toate se 
opresc. 

Căci astăzi este zi de mare sărbătoare,  
În care-ntreg pământul renaşte mi se pare,  
Şi lumea-ntreagă-mi cântă mie 
Fii fericit copile, bucurate de-a ta copilărie.

Emilian Maftei

Clasa a VII-a C
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Cearta dintre mofturoși

Soarele de dimineață, luminează
Până se epuizează.
Și când luna a răsărit
Cu suratele steluțe a venit.

Și soarele furios
A spus c-ajunge la os
Numai că niciun netrebnic
Să nu-i ia locul puternic.

Și-atunci luna a șoptit
Dar degeaba,
Că tot bleg
O rămâne-un an întreg.

Soarele, răutăcios
I-a și spus, sfios, sfios,
-O să-ţi iau locul, surată,
Nu o lua ca pe-o șaradă.

Și  luna iar a grăit
-Nu o iau, nu-ţi face griji
Dar să știi că lumea toată
Iarăși n-o să te mai vadă.

Dar nu-ți face face griji deloc,
Eu nu țin timpul în loc.
Nu te purta ca un copil,
Că acum revii în stil.

Soarele și-a revenit
Și îndată a sosit
În poziția cea mare
De la mare înălțare.

Luminița Gheorghiță
Clasa a V-a B

Câinele
Mititel și frumușel
Are mama un cățel.
Mititel și sprintenuț
Are mama un cățeluș.
Mititel și drăgălaș
Are mama un poznaș.
Cumințel și drăgălaș
Are mama un copilaș.
Când e frig
Și când e rece
Stă la uşă de ȋi trece.
Când ȋi e foame
Când ȋi e sete,
Latră și zgârâie ȋn perete
Ce să zici mai mult
De atât e un câine
Nimic mai mult.
Dar fiți atenți,
Că sunt deștepți.

Elena Doboș
Clasa a V-a A

Natura amorțită
O femeie în doliu pe stradă, 
O frunză galbenă tremura după ea-
Luat de-a orașului sfadă, 
Uitasem că toamna venea…

Era mai demult o stradă, 
O școală și bruma cădea-
Prin parc, ca nimeni să-l vadă, 
Un elev singuratic pășea. 

Un om, în amurg, pe-o stradă…
Ploaia pe el nu-l oprea-
Sub tropot, și-a lumii grămadă…
- Uitasem că toamna venea!

Manuela Răducan
Clasa a VIII-a
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Cuvântul-podoabă a ființei noastre

Așa cum Dumnezeu a creat lumea, 
viețuitoarele, apa, pământul și multe altele prin “cu-
vânt”, așa și noi oamenii, ȋi continuăm munca, creând 
și noi la rândul nostru, tot prin “cuvânt”. 

Cuvântul ne este cunoscut drept o rostire sau 
prin scriere, niște litere puse cap la cap care formează 
un cuvânt. Lumea și tot ceea ce vedem, ȋn afară de 
oameni, au fost create prin rostirea unor cuvinte, 
asta fiind puterea Creatorului divin. ”Omul creator” 
rostește și el niște cuvinte, ȋnsă el trebuie să facă și 
niște fapte pentru ca acelea să se ȋmplinească. Dum-
nezeu ”poate morții din mormânt să-i cheme”, pe 
când noi nu putem decât să-i plângem . 

Fără cuvânt nu există comunicare, fără comu-
nicare, fără oameni care să socializeze și să lege pri-
etenii, fără prieteni, fără oameni care să ne ajute când 
avem nevoie. 

Cuvântul poate ascunde foarte multe ȋn spatele 
lui. El este un tărâm imaginar, pot exista o mulțime 
de sentimente triste ȋn spatele cuvintelor “Sunt bine”. 
Așa cum pot exista sentimente de dragoste ȋn sptele 
cuvintelor ”Lasă-mă!”. 

Cu ajutorul cuvintelor noi, oamenii, care sun-
tem la rândul nostru niște mici creatori, putem crea, 
răni, bucura pe cineva sau face pe cineva să plângă. 
De aceea, putem spune că el este ȋnsuși un creator. 
Un creator al comunicării, al multor sentimente pe 
care noi le exprimăm cu ajutorul cuvintelor. 

Unii dintre noi, ființe pământești, nu putem 
rosti nici măcar un cuvințel pentru că avem un handi-
cap, ȋnsă aceștia se folosesc de scris și de fapte, chiar 
dacă le este greu, aceștia primesc voință și putere de 
la Dumnezeu pentru a reuși să treacă peste această 
neputință. Fără să ne dăm seama, unele cuvinte pe 
care le rostim ȋi pot afecta pe cei din jur, așa cum ȋi 
pot face și fericiți. Dumnezeu are această putere, noi 
putem doar să spunem, ȋnsă trebuie să facem și niște 
fapte pentru ca acel cuvânt să se ȋmplinească. 

Prin urmare “cuvântul” este nucleul 
comunicării și al creației. Fără el, tot ceea ce avem 
astăzi nu mai era. 

 Raluca-Elena Nicoară

Clasa a-VII a B

Cine grijă are?

Mă întreb de multe ori, cine-a pus polen în flori
Cine le-a şi parfumat, aer de-au înmiresmat ?
Fluturii când poposesc, culorile îi ameţesc
Căci cineva dinadins, de curcubeu le-a atins.

Sau o altă întrebare, mă nedumereşte tare
Cine vântul fugăreşte, crengile de ciufuleşte?
Primăvara-abia şopteşte, iară iarna răguşeşte
În mişcarea lui vioaie, toamna copacii despoaie.

Stelele s-aprind pe cer.... este încă un mister
Grijă are cineva să le-ntindă în perdea
Vezi steluţe mii şi mii, juri că sunt nişte făclii
Noaptea o transformă-n zi, oare cine poate şti?

Şi întreb cu voce tare,cine-a pus aur în soare,
De luceşte-ntreaga zi, făr măcar a obosi?
De cum zorii deschid ochii, florile îmbracă rochii
Când razele jucăuşe, le mângâie pe picioruşe.

Când pământul apă vrea, cineva îi dă să bea
Norii-scutură degrabă, cine oare are treabă?
Toate plantele uscate, pe dată sunt înviorate
Tot pământul ofilit, la viaţă este trezit.

Puiului de rândunică, cine drumul i-l indică,
An de an în primăvară, cuibul de-l găseşte iară?
C-o baghetă fermecată, cineva drumu-i arată
Şi nu-l lasă să greşească sau cumva să rătăcească.

Ştiu că mama-odat a spus, este mâna lui Iisus
El grijă de toate are, tot ce mişcă pe sub soare,
Când bagheta-şi foloseşte, lumea toată înfloreşte
Ploaie, vânt, soare sau stea, toate sunt în palma Sa.

Prof. Lăcrămioara Teodorescu
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Lacrimile profunde ale destinului artistic

Mereu îmi pun aceeași întrebare care 
mă nedumerește și îmi trezește în suflet anumite 
nelămuriri: “De ce nu putem fi toți la fel de buni, 
adică să ne aflăm toți la același nivel de concepere a 
competețelor omenești?“ Dar totul s-a clarificat dintr-
o simplă discuție cu o carte care a prins glas atunci 
când m-a privit cu neputință, neputând nimic să-mi 
alunge această nedumerire din suflet.
Aceasta m-a întrebat:
- De ce îi pui destinului o astfel de întrebare?
- Chiar nu știi?! aceasta a venit dintr-un impuls puter-
nic care mi-a tresărit în suflet.

- Atunci o să-ți răspund chiar eu la întrebare. E sim-
plu: nu toți putem fi la fel de buni, dar pentru că asftel 
s-ar crea zarvă în jur și toți ne-am crede atotștiutori și 
nu ne-am mai putea înțelege. Vezi tu, pe lumea asta, 
există oameni foarte buni, oameni mediocri și oameni 
mai puțin știutori; astfel putem învăța unii de la ațtii.

- Muțumesc mult. Ceea ce mi-ai spus tu, m-a ajutat să 
găsesc răspunsuri la multe întrebări care m-au nedu-
merit în tot acest timp.

- Nu ai pentru ce să-mi mulțumești, pentru că te-am 
ajutat cu mare plăcere și mă bucur că ți-am fost de 
ajutor. Aș mai sta de vorbă cu tine, dar trebuie să 
încheiem discuția pentru că există copii care vor să 
găsească răspunsuri la anumite întrebări la fel ca tine, 
o să mai vorbim! La revedere !

Deci am înțeles că toți avem momente în care 
putem fi autorii propriului destin; numai că există oa-
meni care sunt adevărați poeti, aceștia culegându-și 
inspirația din propriile experiențe din viața de zi cu 
zi; unele mai plăcute, altele mai grele, orice destin 
are atât suișuri cât și coborâșuri peste care trebuie să 
trecem cu toții într-un final.

Alina Răduţă

Clasa a VIII-a C

Povestea stelelor

Pe boltă, stelele dansează
În timp ce noaptea luminează
Și calea trecătorilor
O fascinează mai ușor, 
Spunându-le, unde și cum
Să meargă pe plăcutu-i drum.

Ele dansând un vals curat
Calea pe loc au luminat.
Și țopăind un dans modern
Își spun povestea într-un etern. 

Luminița Gheorghiță
cls.a V-a B

Viaţa în paşi de vals

Trec anotimpuri peste noi, iubite,
Şi lasă urme-n sufletele noastre,
Iar vremurile par că-s fandosite
Lăsând în urma lor doar nişte mostre.

Trec anii retezând aripi de vise 
Lăsându-ne cu sufletele goale,
Şi multă vreme rănile-s deschise,
Suspinele sunt note musicale.

Trec clipele frumoase de iubire,
Lăsând miros plăcut de scorţişoară,
Şi vechiul legământ e amintire,
Iar dragostea devine o povară.

Trec în tăcere dorurile toate,
Ducând pe aripi în taină câte-un gând
Să lumineze zile-ngenunchiate 
Şi viaţa noastră în paşi de vals dansând 

Prof. Lăcrămioara Teodorescu
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Visele unei fete de liceu

Ce vise poate avea o fată de liceu ?
Emma este ȋn clasa a XI-a A. Ea este o fată 

foarte frumoasă și ȋnvață foarte bine. Ȋmpreună cu 
familia sa, ea trăiește ȋn Florida. Ea are foarte multe 
visuri, dar știe că nu se vor ȋndeplini toate cum se 
zicea prin popor “Speranța Moare Ultima”. De când 
era foarte mică, visează să devină model, este foarte 
talentată. Ȋntr-o vară pe când a venit la bunicii săi ȋn 
România a auzit de un concurs pentru modelling ȋn 
care se alegeau 30 de fete până când rămânea una 
singură, cea care rămânea era desemnată cea mai 
bună. După ce a trecut de preselecții a ȋnceput să 
prindă curaj și să ajungă din ce ȋn ce mai aproape 
de finala “Next Top Model!” pe care a și câștigat-o. 
După toate acestea ea a devenit foarte cunoscută ȋn 
toată lumea. 

La doar 17 ani Emma a făcut parte din multe 
prezentări de modă, ajungând ȋn stadiul ȋn care, când 
se ducea la o preselecție era aleasă ea și nu alte fete 
care aveau ani de experiență ȋn spate. Ce ȋși mai putea 
dori ?

Când Emma a ȋmplinit vârsta de 18 ani, mama 
și tatăl ei i-au spus că ei nu sunt adevărați ei părinți și 
că ea a fost luată de la un centru de plasament, când 
de-abia ȋmplinise 3 luni și că adevăratul ei nume era 
Adelaida. Ea s-a ȋntristat foarte tare la auzul acestor 
vorbe și le-a zis părinților săi că nu vrea să-i mai vadă 
niciodată. Dar, după ce s-a liniștit, și-a dat seama că 
aceștia nu aveau nici o vină. Ea s-a dus la ei și le-a 
cerut iertare pentru că nu avea nici un motiv ca să 
se supere ȋn afara faptului că nu i-au spus asta mai 
devreme. Apoi le-a mulțumit pentru că au adoptat-o 
și că nu au lăsat-o acolo. 

Parinți ei au ȋntrebat-o:
-Ce cadou vrei pentru ziua ta ?
-Eu vreau de ziua mea să-mi cunosc adevărații părinți. 

După ce i-au căutat timp de 2 luni, ȋn sfârșit 
i-au găsit. Părinții Emmei se despărțiseră de foarte 
mult timp. Tatăl ei era la ȋnchisoare acuzat de furt, 

iar mama ei lucre ca femeie de serviciu ȋntr-un salon 
estetic. 

Emma și-a cunoscut ambii părinți, dar și-a dat 
seama că niciunul dintre ei nu era mai bun decât cei 
care au crescut-o. Mama Emmei a murit la scurt timp 
după ce Emma a cunoscut-o, fiindcă era bolnavă de 
cancer. 

Adelaida, precum i-au pus numele adevărați 
săi părinți, a decis să le zică mamă și tată tot acelor 
oameni care au crescut-o de când avea 3 luni. 
Ȋnvățătură:
Părinții nu sunt doar acei oameni care ți-au dat viață. 
Părinții sunt oamenii care te-au crescut, te-au ȋnvățat 
să vorbești, să mănânci, te-au ȋndrumat ȋn viață…
Părinții sunt cel mai de preț lucru!

Iulia Cristea 
Clasa a VI-a C

Zeiţa Imortalităţii

Am avut o viaţă întreagă
Uitându-mă peste tot,
Căutându-mi imortalitatea
Dar acum am căzut în capcana ta!
Nici măcar nu pot să văd clar 
Eşti aşa nepoliticoasă.

Îmi doresc să ştiu,
Îmi doresc să înţeleg
Ce îmi tot ziceai cu acel accent ,
Tânără a întunericului
Zeiţă interioară!

Eşti puternică şi liberă.
Nimeni nu îţi este stâpan,
Iar eu, un simplu muritor 
Aspir încet spre imortalitate ...

Ochii tăi negri, plini de magie şi secrete,
Îmi inspiră sufletul!
Iar mintea îmi este inundată de gânduri
Dar de ce nu poţi da timpul înapoi?
Să-mi reiau viaţa şi acel suflet pierdut!
Care lânga tine decade
În întunericul cel rece...

Iulian Ichim
Clasa a XI-a A
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Copilăria

Dulcea mea copilărie
Nu te voi uita nicicând
Tu ești ca o floare pe câmpii
Eu te voi purta mereu în gând.

Dulcea mea copilărie
Ce frumoasă tu ai fost
Eu te chem din nou la mine
Dar nu are niciun rost.

Căci vremea trece, vremea vine,
Viața e scurtă cum e ea.
Și tu te duci de la mine,
Rămâi cu bine, copilăria mea.

Ioan Cosmin Mihăilă
Clasa a V-a B

Sfaturi

De simţi că tristeţea prea multă s-adună,
Iar gândul departe haihui a pornit,
Lasă-ţi în tăcere sufletul să spună,
Ce-l doare în taină şi ce l-a rănit.

O lacrimă de vrea să ţâşnească din ochi
Căci loc să încapă, o alta nu are 
Cu grijă un înger le strânge-n mănunchi,
Te-atinge şi-atunci durerea dispare.

Afară de-i soare, iar tu simţi furtună,
Iar sângele clocot aleargă prin vine,
Adună mângâieri şi fă o cunună,
Oferă-o şi-o să vezi că totul e bine

Transformă-ntuneric de poţi în lumină,
Tristeţea alung-o cu un zâmbet curat
Vei simţi bucuria c-apare în taină,
De fluturii speranţei vei fi înconjurat.

Prof. Lăcrămioara Teodorescu

Cele 17 porunci

Era odată o împărăteasă ce avea o fiica pe 
nume Andreea. Andreea credea în superstiții. Ȋntr-o zi 
bucătăreasa Georgia ȋi făcu un ceai iar după ce se răci 
ȋl puse ȋntr-o ceașcă de cristal și o rugă să meargă să-l 
bea la ea ȋn cameră, pentru ca voia să facă mâncare. Ȋn 
camera ei se ȋntâlni cu Jupâneasa care o rugă să lase 
treaba până ȋși bea ceaiul, iar Jupâneasa plecă fără să 
se mai uite ȋn urmă. 

Deodată prințesa se ȋmpiedică de covorul ei 
de mătase și sparse ceașca care se făcu ȋn mii și mii 
de bucățele, iar Andreea se sperie deoarece știa că o 
să aibă 17 ani de ghinion. De câte ori Jupâneasa dădea 
cu mătura de atâtea ori găsea 17 cioburi, iar asta timp 
de 17 zile. Ȋn a 17 zi după ce Jupâneasa termină de dat 
cu mătura Andreea se urcă ȋn pat și citi, dar atunci o 
vrăjitoare se ivi cu mătura ei și ȋncepu să blesteme. 
- Ha, ha, ha, te vei transforma ȋntr-un porcușor maro 
cu 17 pete albe, te vei transforma la loc doar dacă 
15 prinți vor ȋncerca să te salveze, ei vor trebui să 
străpunga cu sabia 17 dragoni și să le reteze capul, 
iar drept dovadă să pună ȋntr-o cutie de smarald toate 
cele 17 inimi ale lor, iar dacă nici unul nu va reuși va 
trebui ca fiecare să-i dea 17 porunci, iar daca va aduce 
17 inimi, Georgia va trebui să facă ceai cu ele. 

Mulți prinți ȋncercară, dar zadarnic până când 
ȋn a 17-a zi un cavaler la castel se ivi, dar vrăjitoarea 
văzând ca deja străpunsese 16 dragoni, transformă pe 
ultimul ȋntr-un zmeu care putea zbura. Zmeul zbură 
până la bolta cerului ȋnstelat, dar nici prințul nu se 
lăsă mai prejos, el nu se uita că zânele ȋi dădură o 
punguliță cu praf magic și așa și prințul se ȋnălță la 
cer și ȋi tăie capul zmeului și ȋi luase inima pe care o 
dusese la castel și ȋi dădu Georgiei să-i facă Andreei 
ceaiul, ȋl luă dar nu ştia unde s-o găsească pe prințesă 
deoarece castelul era foarte mare. 
- Bună ziua, domnule prinț, spuse Jupâneasa, vă pot 
ajuta cu ceva?
- Sigur, o caut pe prințesă. 
- Este ȋn camera ei, prima la dreapta. 
- Poftim, zise prințul, și ȋi dădu prințesei să bea. 

Atunci prințesa se transformă ȋntr-o fată 
frumoasă, iar nunta lor a ținut 17 zile și 17 nopți, 
au făcut 17 copii și au trăit fericiți până la adânci 
bătrâneți, iar vrăjitoarea cea rea s-a transformat ȋntr-o 
stană de piatră cu 17 capete. 

Andreea-Luminița Dumitru
Clasa a V-a A
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Supărarea Babei Iarna

Era 28 februarie, ultima zi de iarnă, însă 
aceasta nu se dădea bătută. Îşi pusese în gând încă de 
la începutul anotimpului rece, să-şi arate puterile o pe-
rioadă cât mai lungă de timp, îngreunând viaţa multor 
vieţuitoare de pe pământ. Soarele milos şi bun la su-
flet a încercat s-o îmbuneze, dar nu a reuşit. Iarna s-a 
dezlănţuit şi şi-a îndreptat furia şi puterea, acoperind 
câmpul şi pădurea cu fluturi ce zburau necontenit, ca o 
ploaie de artificii. L-a chemat pe soţul său Crivăţul, ce 
avea plete de vânt turbat, şi cu a lui suflare îngheţată 
au făcut împreună o pojghiţă subţire pe lacuri. Anima-
lele pădurii nu se temeau, deoarece ştiau că Baba Iarna 
este imprevizibilă, căci se întâlneau cu ea în fiecare 
an. Ele se pregătiseră din timp şi îşi făcuseră provizii 
bogate care le vor ajunge până când Primăvara va în-
vinge lupta cu duşmanul ei veşnic. Mai neînduplecată 
ca oricând, deoarece îşi simţea sfârşitul aproape, Iarna 
şi-a îndreptat armele spre micii şi nevinovaţii copii. 
Părinţii acestora au avut grijă să-i imbrace cât mai po-
trivit pentru a trece cu bine peste ultimele zvârcoliri 
ale Babei Iarna. Dornici încă să se joace în nămeţi, 
copiii s-au întristat când au văzut că mantia cea albă 
şi pufoasă de pe derdeluş începe să dispară. De cum 
i-a văzut, Baba Iarna a început să sufle spre ei mii şi 
mii de ace de gheaţă. Atunci copiii bucuroşi că ninge 
iar, au început să alerge, să facă îngeri în zăpadă şi 
să spere că se va depune un strat gros de omăt. Tristă 
că planurile ei au eşuat, şi-a amintit că fiind ultima zi 
de iarnă, Primăvara este gata să-i ia locul. După ce a 
chibzuit, a căutat-o şi a găsit-o pe zîna primăverii, fi-
ravă şi gingaşă, care se străduia să ocrotească ghioceii. 
Baba Iarna a răpit-o şi a închis-o într-o casă de gheaţă 
din cel mai îndepărtat colţ al lumii, Laponia. Rămasă 
singură, Primăvara a început să cânte încetişor:

Să vină vremea bună
Sub cerul însorit

Şi firea să ne spună că totul s-a-noit
O, cât aş vrea să văd

Frumoşii ghiocei
Pe lunca-mpodobită drăguţii mieluşei. „

Auzind cîntecul, sigurul ghiocel ce învinsese 
zăpada a venit în grabă şi a eliberat-o. Atunci, în di-
mineaţa zilei de 1 Martie, Primăvara purtând o salbă 
de ghiocei la gât şi o cunună de roze pe frunte, i-a 
oferit un mărţişor Babei Iarna. Obosită şi înfrântă de 
un fir roşu cu alb, şi-a cerut iertare şi i-a promis că nu 
va mai face rău nimănui. A început să plângă, iar la-
crimile reci au căzut pe pământ şi deodată s-a întâm-
plat ceva magic: au apărut mii de ghiocei şi viorele, 
care îşi salutau bucuroşi stăpâna. Baba Iarna a înţeles 
atunci că fiecare soră a sa are un rol special şi de aceea 
trebuie să le respecte. Şi s-a mai întâmplat o minune: 
pentru a se reface şi a prinde puteri, a hotărât ca de 
mărţişor să plece în vacanţă împreună cu soţul ei.

Ruxandra Jora,
clasa a IV-a C

Cei mai buni prieteni

Soarele strălucea pe cerul gingaș, jucându-se 
cu razele lui ca niște războinici care atacau pământul 
cu căldură și veselie. Norii ȋn forme diferite parcă 
fugeau pe pânza albastră și nemărginită. 

Pe malul unui lac zăcea un zmeu pe nume Vas-
iliska. Un pește care zburase, fiind ca o amenințare a 
fost alungat din ținuturile natale. 
- Salutare, prieteno! a spus peștele jucăuș. 
- Salut! Tu nu mă crezi ca un dușman? Ca o ființă 
amenințătoare și rea? 
- Nu! Dar ce ai pățit? a ȋntrebat peștele curios. 
- Păi, am fost alungată din casa părintească deoarece 
eram diferită. Am plecat, dar am găsit niște zmei tare 
prietenoși. 
- Și eu am pățit același lucru. Am avut dorința de a 
zbura, și mi-a fost ȋndeplinită. După ce am zburat 
m-am ȋntors ȋn locurile natale și am fost alungat. a 
spus peștele cu dispreț. 
- Noi suntem foarte asemănători! Vroiam de foarte 
mult timp să ȋmi găsesc un prieten cu care pot vorbi 
orice. 
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- Vrei să ne plimbăm? a ȋntrebat peștele. 

După ce au vorbit și și-au ȋmpărtășit 
experiențele, cei doi prieteni ȋntâlnesc un balaur 
fioros. Cei doi se ajută reciproc și besta a fost răpusă 
de prietenia celor doi. 

-Ȋmi poți arăta locul tău natal?a ȋntrebat 
zmeoaica. 

Peștele o duse pe Vasiliska ȋn locul unde a 
copilărit. Peștelui ȋi veni să plângă, dar zmeoaica ȋl 
ȋmbărbătă. 
- Dar tu ȋmi poți arăta locul tău natal?a ȋntrebat 
peștele. 
- Unde am trăit eu este un loc ȋn care ajungem greu. 
Unde mi-am petrecut viața este un coșmar. Am trăit 
pe un tărâm foarte dur și eram certată și bătută zi de 
zi. Mama și cu tata se certau mereu iar eu asistam la 
certurile lor mereu. 
- Ȋmi pare rău că am deschis acest subiect! regretă 
peștișorul. 
- Nu este nimic! Ȋmi place să vorbesc cu cel mai bun 
prieten al meu a spus fericită Vasiliska. Uite! Ce re-
pede a trecut timpul! Trebuie să mă duc la culcare!
- Noapte bună! a spus peștele prietenei sale. 
 - Mulțumesc!

După ce s-au ȋntâlnit tot timpul, cei doi au 
rămas cei mai buni și mai apropiați prieteni. 

Andrei Agafiței 
Clasa a VI-a B

Timpul efemer

De mult, de mult cunosc doi plopi
Ce-mi stau și azi în cale-
Îmi place mult să-i privesc
Dar mă cuprinde-o jale…

Căci parcă-mi spune- un nu-știu ce…
Că mâine poate-am să mor-
Și dânșii n-or mai fi priviți
De niciun trecător…

Curg zilele spre cimitir
Trist, una câte una
Și despicând al vieții fir
Se duc pentru totdeauna. 

Pe când ninsoarea rătăcește…
În ceasul vremii au bătut
Dureri pe suflete moarte-
Și… timpul a trecut!

Manuela Răducan
Clasa a VIII-a

Lume închipuită

Mi-am dăruit sufletul speranţelor deşarte,
Neştiind, nejudecând, că n-o să aibă parte,
Mi-am ascuns lacrimile-n oceanul pustiu,
Gândindu-mă că poate o să fiu
Mai veselă, mai zâmbitoare,
Se poate oare?
Visând mereu, creându-mi lumea poate
Am uitat de realitate.
Parcă-mi place mult mai mult
Tărâmul închipuit decât cel cult.
Unde pot spera, visa,
Fără a mai aştepta.
Unde pot intra mereu,
Fără a mai da de greu.
Ador să visez la lumea mea închipuită,
Findcă este diferită!

                                         Miruna Vîrlan
                                         Clasa a VI-a B
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Francine le lepin

Francine le lepin
Porte à son cousin
Le lepin capuchin
Le lepin balerin
Elle porte à son cousin
Dans ce jardin
Où ils voient le nain
Avec une tasse dans le main.

Iulia Cristea
clasa a VI-a C

J’adore la musique

J’adore la musique
Elle est dramatique
Et belle danse
Où je me balance
Et quand je suis terminè
Je suis comme un prisonnière
Dans une conte attires!

Emilia Miron
Clasa a VI-a C

Pour la fête de Marie

Pour la fête de Marie
J’achète un chapeau gris
Pour la fête de Réné
Je prépare un bon pâté.
Pâté fin, chapeau gris.
Et un radis de Paris!

 Elena Cătălina Pasăre 
clasa a VI a C

 Ma belle France

Ma belle France,
Tu n’as pas remplace
Les tulips et les fleurs
Sont belles pour ce verse!

Alexia Daniş
Clasa a VI-a B

C’est vrai,

C’est vrai,
C’est une merveille
Qu’une petite élève
Peut lire, écrire et faire
Ses rêves devenir realité

Miruna Vîrlan
Clasa a VI-a B

Le printemps vient

Le printemps vient
Les fleurs sourirent
Les oiseaux chantent
Les enfants jouent.

Ştefan Mădălin Alexe
Clasa a VI-a B

J’éspere que c’est la vie,

J’éspere que c’est la vie,
J’éspere que c’est la bonheur
Comme dans une poésie
Écrite dans notre coeur

Emilia Munteanu
Clasa a VI-a B

en français…
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Liniştea şi parfumul vieţii

Se spune că toate au viaţă… Oare? Nu am 
crezut niciodată asta, dar cu trecerea timpului mă 
schimb şi eu, iar odată cu mine şi ideile şi concepţile 
mele. Ca o eroare „judiciară“ în capul meu, într-o zi 
de decembrie am început să caut ascunzişurile vie-
ţii… . Am vrut să încep cu ceva mic şi neimportant, 
aşa cum porneşte toată lumea. Acest „spaţiu ordinar” 
ascundea multe înţelesuri despre viaţă, dar nu viaţa 
noastră, ci o viaţă fascinantă ascunsă în lumea noas-
tră, ascunsă la vedere.. dincoo de aparenţe. Nu vă va 
veni să credeţi că acest mic, dar imens loc este chiar 
grădina mea… 

Cum vă spuneam, într-o dimineaţă de decem-
brie plec în căutare… în căutare de răspunsuri.

Ies afară. Era un aer rece, un aer ce îmi stâr-
nea interesul de a afla răspunsuri neştiute de nimeni 
până acum. În grădină, vântul rece de dimineaţă îmi 
brăzda obrajii cu fiori de gheaţă. Din cerul ca de 
plumb, greu şi îngheţat, mai cădea câte un fulg pe 
imensa mare albă. Întind palma, iar un fulg aterizea-
ză. Mă minunez la vederea frumuseţii lui incompa-
rabile. Fulgul de nea se topi şi făcu loc ninsorii. În 
bătaia viscolului copacii gemeau. Îi puteam auzi, mai 
clar ca niciodată. De crengile lor erau înşiraţi ţurţuri 
de cristale străvezii.

Am vrut să caut pământul. Am început să sap 
în zăpadă în căutarea lui. Am găsit, cu o uşoară dez-
amăgire constat că era îngheţat. Nu găseai nici iarbă, 
nici flori, nici insecte. Nimic! Totul era doar un pustiu 
nesfârşit… Totul!

Toată iarna am tot colindat grădina în căuta-
re de răspunsuri, find mereu fascinată de fiecare fulg 
plutitor din jurul meu. Dar într-un sfârşit veni primă-
vara şi odată cu ea, sper eu, răspunsurile.

Eram atât de fascinată de culoarea cerului, o 
culoare orbitoare! Norii pluteau mai lin ca niciodată. 
Liniştea şi pustietatea iernii au fost alungate de dulci-
le triluri ale păsărilor. Totul era nou.

Copacii înverziră şi erau îmbrăcaţi în flori 
catifelate ca de mătase. Desigur albinele harnice 

culegeau nectarul. Sinceră să fiu, nu am înţeles cum 
de aceste vietăţi pot fi atât de organizate, de parcă ar 
comunica între ele. Îmi amintisem atunci de iarnă, 
de pământul rece şi îngheţat. Privesc în jos: pămâtul 
negru şi reavăn era pătat cu verde crud şi flori. Mă 
aşez pe iarbă şi dintr-o dată aud un zumzet slab, ca o 
mică ceartă. Îmi îndrept privirea şi zăresc doi cărăbuşi 
ciondănindu-se. Aproape le înţelegeam cuvintele:

- Urâtule!
- Eu?! Urât?! Nu ştiai că semănăm?
Am rămas uimită. Nu mi-am imaginat vreo-

dată aşa ceva. Mă aşez din nou pe iarbă şi privesc 
spre cer. Pentru prima oară am văzut norii dansând 
vals. Simţeam o uşoară adiere de vânt prin păr. Se 
desprinseră câteva petale din copaci şi mă acoperiră. 
Miroseau divin!  Îmi aminteau totuşi de iarnă. Într-
un moment de iluminare văd un fluture. Se aşeză pe 
mâna mea. Îmi inspira atâta delicateţe.... Mă simţeam 
minunat. Ce nu am crezut până acum s-a adeverit! Cât 
m-am putut înşela! Nu-mi vine să cred… Această ex-
perienţă mi-a schimbat viaţa.

Am realizat că multe se ascund în spatele cu-
vintelor, iar cele mai tainice lucruri se ascund la vede-
re. Totul e să ne putem opri din fuga noastră continuă, 
să deschidem ochii minţii şi ai inimii pentru a vedea 
liniştea şi parfumul vieţii.

Maria Larisa Cornea Cosma
Clasa a VI-a A

Pisica

Eu am avut o pisică,
Foarte, foarte mititică,
Ea era foarte frumoasă,
Și foarte pufoasă.

Într-o zi ea a fugit
Și s-a rătăcit,
Dar acasă a ajuns
Și m-a bucurat nespus.

                             Cosmina Mihaela Cristian,
                             Clasa a III-a A
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Portal spre copilărie

 Într-o lume în care monstruoasa societate îşi 
înghite prada ca o întunecată vâltoare de concepţii 
pripite şi respingere, viteza a luat locul liniştii şi cal-
mului. Într-o lume în care hora anotimpurilor se în-
vârte nebuneşte, timpul a devenit mai preţios ca orice 
comoară dar mai neglijat decât orice om neînsemnat 
al străzii. Într-o astfel de lume trăiesc şi eu…
 Ca în fiecare zi urmez acelaşi drum plictisi-
tor şi acelaşi program rigid. Mă aşez la birou şi în-
cep sa scriu dar fără să vreau privirea mi se îndreaptă 
spre fereastră, spre cerul azuriu iar gândul meu îşi ia 
încet zborul şi se duce… şi zburdă pe dealurile ver-
zi din depărtare până când razele dulci ale soarelui 
inundă camera şi deodată apare înaintea mea, într-un 
pat micuţ, sub un cearceaf alb ca laptele, un chip de 
fetiţă.
 Cu păr şaten şi feţişoara rotundă dormea 
liniştită sub mângâierea firicelelor subţiri de lumină. 
În acea clipă în patul ei sare un câine mare şi focus cu 
blană roşcată ce începe să latre. Fetiţa se trezeşte şi-l 
mângâie bland apoi coboară. În pragul uşii apare un 
chip bătrân, brăzdat de trecerea anilor, ce-i zâmbeşte. 
Era bunicul.
 Ea pleacă grăbită în bucătărie unde o aşteaptă 
chipul blând al bunicii şi o cană mare cu lapte proaspăt. 
Aceasta îmbucă repede ceva, îşi ia hăinuţa din cuier 
şi pleacă cu bunicul. Amândoi pornesc prin pădure, el 
adunând ciuperci, ea culegând flori şi ascultând trilul 
păsărilor. Când se întorc acasă fetiţa aleargă la gâtul 
bunicii, o sărută dulce cum numai copiii  pot face şi 
apoi îi arată florile pe care le-a cules. 
 Mai târziu micţa se dă în leagănul vechi şi 
râde în timp ce bunicul o leagănă bucuros. După 
aceasta fetiţa îşi petrece restul zilei în ograda buni-
cilor jucându-se cu câinele şi cu bobocii de raţă sau 
ajutându-i pe cei doi la treabă.
 Astfel s-a scurs timpul şi s-a lăsat seara, 
micuţa e în patul ei alături de bunica ce-i citeşte 
din cartea veche de poveşti. După ce bătrâna stinge 
lumânarea şi pleacă din cameră, frumoasa zână a 
închipuirii, alături de regina piticilor şi prinţesele an-
otimpurilor apar lângă patul fetiţei, o sărută dulce şi-i 
cântă cântece de leagăn. Fetiţa adoarme.
 Încet, încet, imaginea micuţei se destramă iar 
eu mă trezesc în realitatea din care plecasem. Con-
stat acum, după mult timp, că în ciuda tuturor îm-
prejurimilor oferite de societate, copilăria va avea 
mereu un loc special în inima mea.

                                            Elena Cosmina Spătaru
                                                        Clasa a VIII-a B

Noua prietenă

Ȋntr-o zi ȋnsorită zmeoaica Vasiliska ieși la un 
picnic cu prietenii ei poeţi la malul unui râu. Ei se 
gândiseră să prindă niște pește și după ce mănâncă să 
compună poezii și să-și exprime sentimentele fericite 
unul altuia. Așa au și făcut. Când să strângă și să se 
ȋntoarcă, Vasiliska spuse:

- Dragi prieteni, eu mai rămân puțin să mă bucur de 
peisaj și de acest aer curat. 

- Cum vrei Vasiliska, grăi unul dintre zmei, te așteptăm 
acasă! Să nu stai mult. 

- Da! Spuse zmeoaica. Voi veni ȋn curând!

 Vasiliska se simți liberă ca o pasăre. Se așeză 
pe un buștean și cu un caiet ȋn poală se decise să 
compună ceva. Brusc un pește-pasăre ȋi căzu pe caiet. 
Aceasta se sperie și aruncă caietul cât colo. 

- Nu te teme! ȋi șopti peștișorul înaripat. Sunt doar un 
pește!

- Ce cauți pe uscat? Cum de n-ai murit!? exclamă 
speriată zmeoaica. 

- Sunt un pește ȋnaripat…Pot să respir pe uscat, chi-
coti sarcastic peștișorul. Cum te numești?

- Eu ?! Vasiliska…

- Frumos nume!. . . Ești poetă!? exclamă peștele, 
zărind caietul. 

- Da…, șopti ea ȋncântată. 

Nu dură mult până când cei doi deveniră pri-
eteni. Prieteni minunați, apropiați și iubitori. Vasi-
liska venea mereu ȋn pădure cu zmeii, prietenii săi, 
să se joace și să vorbească cu minunatul ei prieten 
pește-pasăre. Această prietenie creștea pe zi ce trece. 
Peștele devenind mai poetic și iubitor, Vasiliska deve-
nea mai mare și frumoasă. Parcă o rază de soare a tre-
cut prin viețile minunatei poete zmeu și ȋnaripatului 
pește cenușiu. 

Miruna Maria Virlan

Clasa a VI-a B
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Colecţia Muzeală de pe Valea Milcovului

Pe Valea Milcovului, în dreptul Mănăstirii 
Mera de partea cealaltă a râului Milcov, în munte-
ni, se afla Colecţia Muzeală Vulcăneasa, singura 
instituţie de acest gen de pe Valea Milcovului. Re-
gretatul învăţător Radu Gegea din satul Vulcăneasa 
este un exemplu pentru cei care se ocupă de educaţia 
copiilor. El este cel care a realizat singura Colecţie 
Muzeală de pe Valea Milcovului.

Născut la 15 august 1912 la Şindrilari, în co-
muna Reghiu, fiul unui vrâncean şi al unei frumoase 
armence, Agopiana, pe care localicii au botezat-o 
Agripina, începe cariera de dascăl la Vrânceni, lânga 
Cernăuţi, la acea vreme Basarabia facând parte din 
România. Revine pe meleagurile vrâncene şi, după 
o perioadă petrecută la Nereju, pleacă în al doilea 
război mondial. După război revine pe Valea Milc-
ovului în satul Vulcăneasa. Dascăl de şcoală generală, 
Radu Gegea a realizat ceea ce contemporanii săi nu 
înţelegeau: momentul istoric al timpului în care trăia. 
Învăţător de modă veche, dar sănătoasă, riguros, dar 
drept, a început să adune obiecte populare înainte să 
fie introdus iluminatul pe Valea Milcovului, prin anii 
‹60. La nceput le înghesuia prin clasa unde iniţia ele-
vii în lumea semnelor scrise, îmbrăcând pereţii clasei. 
La sfârşitul anilor ‹60 adunase deja destule obiecte 
pentru a le aranja într-o colecţie. Lipsea însă spaţiul. 
Reuşeşte prin forţe proprii să amenajeze o parte din 
vechea şcoală în care expune numeroasele obiecte 
populare adunate din satele dimprejur şi de pe Valea 
Zăbalei, unde ajungea trecând dealurile Răiuţului şi 
ale Scoruşului. Toată această muncă era făcută dintr-
un simplu motiv: iubirea de frumos, plăcerea de a 
conserva frumosul şi a-l împărţi cu ceilalţi. 

La un secol de la naşterea sa, va fi introdus 
în circuitul turistic acest superb muzeu ţărănesc, 
mărturie a unei epoci în care plasticul abia se năş-
tea, iar drumul de la Odobeşti la Vulcăneasa se făcea 
cu trenul de lemne. Descendent al uneia din cele mai 
vechi familii vrâncene – Gegeştii, a căror prezenţă 
o întâlnim în documentele Moşiei Odobeştilor încă 
de la începutul sec. XVIII, Radu Gegea s-a format la 
şcoala lui Spiru Haret şi a lăsat în urmă o mărturie a 
veşniciei acestor locuri, o colecţie muzeală unică în 
acest spaţiu geografic. Sute de exponate primite sau 

cumpărate de la bătrânii de pe Valea Milcovului, dar 
şi din Scoruş, Răiuţ, Fetig şi Ursoaia, se află rânduite 
cu migală într-o casă ţărănească tipică pentru Vran-
cea arhaică. Alături de obiectele de lemn, Radu Ge-
gea a aşezat o superbă colecţie de costume populare şi 
obiecte din timpul Războiului de Independenţă, unde 
feciorii Vrancei istorice şi-au dat viaţa. 

Un loc în care timpul parcă s-a oprit, un loc în 
care se simte înca mireasma acelor timpuri.

Prof. Lăcrămioara Teodorescu

Empowerment in ICT Skills

 În perioada 2-6 iulie 
2012 am participat la un curs 
de formare continuă intitulat 
EMPOWERMENT IN ICT 
SKILLS în St Julians, Malta. 
Acest stagiu a fost finanţat 
de Comunitatea Europeana 
cu sprijinul Programului 
de învăţare pe tot parcursul 
vieţii (LLP) acordat de Agenţia Naţională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale.

 Cursul a acoperit următoarele arii: - Blogging 
- Proiectarea unui blog; -WIKI: cum funcţionează & 
potenţialul de învăţare; -proiectarea unui WIKI & 
Proiect WIKI; - CMC: comunicare mediată de com-
puter & crearea propriului chat room; - proiectarea 
unui website; - crearea unui labirint online interactiv; 
- techno-tools: descărcarea & editarea unui videoclip; 
- crearea unei prezentări animate tip slide-show; - 
RSS Feeds & Google Reader; - Podcasting & Project 
work - înregistrarea activităţii de pe monitor; - web-
quests; -Google Earth & Virtual Travel

 Instituţia organizatoare a fost Executive 
Training Institute din St Julians, Malta şi au participat 
cadre didactice din Belgia, Croaţia, Franţa, Grecia, 
România, Slovenia, Spania şi Ungaria prin programul 
sectorial Comenius. Programul cursului a constat în 
activităţi desfăşurate în laboratorul de informatică 
ESE precum şi o vizită în La Valetta, capitala Maltei.

Prof. Valeriu-Paul Galan
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Comunităţi tăcute

Evoluţia istorico-socială a neamului româ-
nesc arată în toată perioada contemporană o intensă 
căutare spre asocierea culturii române cu diversele 
modele promovate cel puţin la nivel european. A fi 
european astăzi înseamnă a împărtăşi valorile acestui 
spaţiu geografic interiorizându-ţi referenţialul axio-
logic, dincolo de ţara de origine.

De mai bine de 20 de ani societatea româ-
nească este traumatizată de rostirea prea densă, prea 
fără sens, prea întortocheată a unor termeni meniţi 
să canalizeze eforturile societăţii spre o tranformare 
din temelii, o transformare care să ne apropie de di-
verse naţiuni europene sau ale întregului mapamond. 
De foarte multe ori, în ultimul timp, am auzit cu toţii 
rostindu-se : „tranziţie”, „integrare”, „privatizare”, 
„retrocedare”, „ cooperare” etc. Dincolo de înţele-
sul lor comun, fiecare dintre aceşti termeni poate fi 
completat cu cel puţin încă unul – „schimbare”. O 
schimbare a condiţiilor de viaţă, conturată fireşte, 
spre îmbunătăţirea lor şi aşteptată ani în sir, o schim-
bare a mediului politic, în a cărui marasm se zbat mai 
toţi politicienii arogându-şi merite peste merite dar 
fără prea multe rezultate concrete, o schimbare a me-
diului economic şi de afaceri promovată cu destulă 
îndârjire într-o economie de piaţă plină de sincope, o 
schimbare a mediului social din ce în ce mai stratifi-
cat, dar vizibil mai ales în păturile sărace , o schim-
bare a noastră a tuturor care să ne facă mai demni, 
mai buni, mai amabili, mai dispuşi spre înţelegerea 
faptelor şi evenimentelor pe care le trăim, atitudini 
care-şi păstrează din antichitate şi până azi o inalte-
rabilă actualitate. 

În acest context dominat de „schimbare” su-
punem atenţiei publicului larg un demers destul de 
prezent în şcoala românească a ultimilor ani, respec-
tiv recunoaşterea existenţei într-un anume orizont 
spaţio-temporal a unor grupuri de indivizi diferiţi ca 
mediu de provenienţă, diferiţi ca religie, diferiţi în 
ceea ce priveşte practicarea unor activităţi cotidiene, 
diferiţi faţă de cei mulţi. Odată acceptată această re-
cunoaştere deschide perspectiva înţelegerii evoluţiei 
(sau involuţiei) existenţei unei asemenea comunităţi 

de indivizi. Prin urmare, se conturează înţelegerea 
unei realităţi multiculturale de care poporul român, 
şi chiar comunitatea în care se găseşte şcoala noastră, 
nu au fost străine în ultima sută de ani. Problematica 
lumii contemporane include fără-ndoială numeroase 
atitudini de segregare rasială, de autodeterminare, 
de intoleranţă religiosă, de epurare etnică, de polua-
re a mediului, de dezarmare etc. atitudini care rever-
berează în câmpul educaţional contemporan. Într-o 
atare situaţie în care fenomenul globalizării afecteză 
toate sectoarele vieţii, noi responsabilii educaţiei ( 
profesorii) nu putem abandona ideea că omul este o 
fiinţă culturală, una educabilă, permeabilă la contac-
tele dintre semeni, la dialogurile, influenţele şi ideo-
sincraziile culturale. În faţa problemelor deosebit de 
complexe ale societăţii româneşti actuale, din ce în 
ce mai multă lume consideră că educaţia intercultu-
rală ca o parte esenţială a soluţiei. Societatea româ-
nescă a devenit treptat, pe parcursul ultimilor decenii, 
tot mai conştientă de propria ei diversitate culturală 
şi, mai mult, tot mai numeroşi sunt cei care consi-
deră că această diversitate culturală nu reprezintă o 
fatalitate, un blestem al istoriei ci, o oportunitate, o 
bogăţie ce se cuvine valorificată în beneficiul gene-
ral. Suntem de părere că educaţia interculturală este 
esenţială pentru stabilitatea societăţii şi şansele ei de 
dezvoltare durabilă, pentru că ne învaţă cum să trăim 
unii cu alţii, dar şi pentru că promovează egalitatea, 
respectul şi deschiderea spre comunicare cu celălalt.

O societate care recunoaşte diferenţele cultu-
rale suţine dezvoltarea identităţilor specifice dar încu-
rajează şi dialogul intercultural, interferenţele, schim-
burile şi contactele culturale. Aceste idei generoase 
din punctul de vedere al interrelaţionării sunt valide 
în zonele în care comunităţile există şi se disting une-
le de altele. Şcoala joacă indubitabil un rol esenţial în 
înţelegerea interculturalităţii dar poate face mult mai 
puţin dacă principiile acesteia nu sunt prezente în cur-
riculum sau în ethosul instituţiei şcolare. Cu atât mai 
mult acest lucru este vizibil în cazul „comunităţilor 
tăcute” a căror existenţă a fost curmată de o irepara-
bilă involuţie. În această situaţie se găseşte şi comu-
nitatea evreiască odobeşteană care până la cel de-al 
doilea război mondial se arăta destul de înfloritoare, 
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iar astăzi a ajuns să dispară ( în mod real la nivelul 
întregului oraş numărul evreilor nu mai depăşeşte 10 
persoane). Şcoala nu poate promova o viziune mo-
noculturală, a majorităţii, de reproducere perpetuă a 
propriei culturi, fără a lua în considerarea alteritatea. 
„Celălalt”, deşi absent astăzi, are multe de spus făra a 
considera exitenţa sa o ameninţare venită din vremuri 
de odinioară apuse. Clivajul dintre comuniăţi, deşi 
inexistent fizic, nu trebuie perpetuat la nivelul accep-
tării unei realităţi cotidiene monoculturale. Şcoala nu 
poate decât să depună eforturi pentru depăşirea unor 
diferenţe culturale prin mecanisme specifice, să stea 
la baza creării unor reţele interculturale dincolo de 
timp, să faciliteze agregarea umană dincolo de re-
ligie, culoare a pielii sau apartenenţe ideologice, să 
înlăture bariere spaţiale sau mentale în înţelegerea 
celuilalt.

Din necesitatea recunoaşterii unei perspecti-
ve interculturale la nivelul comunităţii odobeştene, a 
revalorizării trecutului spre înţelegerea prezentului, 
şi poate pentru a scruta puţin viitorul am demarat în-
cepând din anul 2012 o acţiune de parteneriat cu Co-
munitatea Evreiască. Pentru a articula o perspectivă 
interculturală într-o şcoală fără comunităţi etnice di-
ferite cu excepţia celei a rromilor, l-am avut invitat pe 
d-ul Mircea Rond conducătorul comunităţii evreieşti 
care a cerut elevilor ajutorul spre transformarea sina-
gogii orăşeneşti într-un muzeu. Dincolo de mărturiile 
prin viu grai făcute de liderul comunităţii evreieşti 
elevilor, Zilele Culturale Odobeştene din toamna 
anului trecut au fost deschise prin acţiuni comemora-
tive la adresa comunităţii evreieşti cu o prezenţă sus-
ţinută a elevilor determinaţi să înţeleagă, să perceapă 
existenţa „celuilalt”. Tradiţile şi obiceiurile evreieşti 
care odinioară încântau au fost reiterate prin stabi-
lirea organizării Hannukăi. Un lucru a fost evident: 
elevii s-au simţit importanţi şi coparticipativi pentru 
că li s-a conferit un rol în cadrul procesului de re-
descoperire a trecutului, ei fiind încurajaţi cu această 
ocazie să formuleze şi unele reflecţii personale. Edu-
caţia interculturală nu presupune doar existenţa unor 
elevi de comunitate etnică diferită sau care aparţin 
unor comunităţi etno-culturale diferite, ci o nouă me-
todologie, ce caută să integreze domeniului educaţi-

onal principii precum: toleranţa, complementaritatea 
valorilor, egalitatea dar mai ales să exploateze speci-
ficul spiritual al valorilor locale ataşându-le valorile 
generale ale umanităţii. Problematica minorităţilor 
şi a relaţiilor interetnice se validează structural prin 
existenţa unei polarităţi sociale şi economice. Inega-
litatea dezvoltării economice şi sociale între diferitele 
regiuni se pliază pe modele culturale diferite, specific 
regionale, şi fac posibile incidente cu cracter interet-
nic. Dimensiunea postmodernă, valorizând experienţa 
holocaustului dar şi pe a managementului conflictelor 
şi cooperării a dat o nouă viziune interculturalismu-
lui, aceea ca dialog în care diferenţa este benefică. 
Toate provocările etnice şi multiculturale fac necesa-
ră orientarea educaţiei spre interculturalitate ca sferă 
a dialogului, resursă pentru dezvoltarea comunităţilor 
multiculturale.

Educaţia interculturală se poate aplica ca o 
contextualitate generată de imperativele integrării eu-
ropene. Societatea zilelor noastre devine din ce în ce 
mai mult pluriculturală. Problema existenţei diferite-
lor culturi în sânul aceleaşi societăţi aduce după sine 
riscul unui dezechibru transcultural.

Convinşi fiind că astfel de acţiuni nu rămân 
rodul unui efort izolat al unor profesori deschişi spre 
diseminarea valorilor interculturale şi dispoziţia unor 
tineri de a privi lumea dincolo de aparenţele proble-
me cotidiene, am îndrăznit să arătăm cum o mărturie 
elocventă a parteneriatului şcoală – comunitatea loca-
lă poate oferi tinerilor o nouă viziune spre integrarea 
multiplă a perspectivei interculturalităţii în activităţile 
educative desfăşurate la clasă cât şi în mediul extraş-
colar. Fără a avea pretenţia că acţiunile noastre consti-
tuie cel mai bun exemplu de bune practici într-o astfel 
de educaţie încercăm să semnalăm că un demers în 
sensul acceptării alterităţii se poate face fie şi numai 
prin bunăvoinţă.

Prof. Nelu Taman

Prof. Gabriela Marin
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Lorena Sandu a obţinut locul al  II lea  la Finala
Mondială a prestigiosului concurs Elite Look Model
de la Shanghai , 1 decembrie 2012,  devenind vedetă
internaţională .  Lorena Sandu a reprezentat România
la celebrul concurs Elite Look Model de la Shanghai şi
a reuşit să se claseze pe locul al doilea . Ea a concurat
alături de 60 dintre cele mai frumoase fete din lume .

Puţini ştiu că tanăra care a cucerit China cu
frumuseţea ei, despre care toată presa din întreaga ţară
a scris, este elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic
Duiliu Zamfirescu Odobeşti, profilul filologie.

La doar 14 ani Lorena Anişoara Sandu a reuşit
să urce pe podiumul celebrului concurs Elite Look
Model de la Shanghai, unde a obţinut locul a doilea.

Tanăra a reprezentat România la Finala
Mondială a prestigiosului concurs şi a reuşit să se
claseze pe locul al doilea, obţinând un premiu în
valoare de 100.000 dolari. A ajuns astfel să urce pe
acelaşi podium de unde s-au lansat în lumea modei
Cindy Crawford, Linda Evanghelista sau Heidi Klum,
după cum scrie presa de specialitate. Lorena Sandu a
ajuns în acest concurs după ce a fost descoperită de
agenţia Face2Face Model Management anul trecut, în
cadrul campaniei anuale de casting. Acum Lorena
este reprezentată la nivel mondial de agenţia de
modele.

Atât colegii de clasă, cât şi profesorii s-au
bucurat de reuşita ei spunând că Lorena a fost
”explozia de frumuseţe” de la Elite Look Model.

“Sandu Lorena Anişoara este o elevă
deosebită, înzestrată cu  modestie, seriozitate,
ambiţioasă ,bun simt şi gingăşie uimind pe toţi cu
frumuseţea ei aparte. Îmbrăcată mereu decent,
fără a ieşi în evidenţă cu ceva, adolescenta a
reuşit să uimească  prin trăsăturile ei frumoase.
Nu-i place invidia, minciuna, oamenii care sunt
superficiali şi vor să pară altceva decât ceea ce
sunt cu adevărat.”

Ce intenţii are Lorena în viitor ? Ţelul ei
este ca in maxim doi ani să apară  pe coperta
revistei Vogue! Până atunci se pregăteşte  pentru a
deveni un model internaţional !

Dar bineînţeles că studiile sunt pe primul
loc !  Ce sfaturi le dă Lorena fetelor care vor să
ajungă acolo unde a ajuns ea ?  Dacă au calităţile
necesare pentru a deveni modele ,să mănânce
sănătos şi să continue să arate cât mai bine! Este
condiţia esenţială în acest domeniu!

Ofertă educaţională

Profiluri:
 Filologie
 Ştiinţe ale naturii
 Matematică-Informatică

Pentru anul şcolar 2013-2014
 Filologie- 1 clasă
 Ştiinţe ale naturii/Matematică-informatica

-1 clasă

O elevă de la Liceul Teoretic  din Odobeşti a cucerit China cu frumuseţea ei!



Top-ul celor mai buni absolvenţi ai generaţiei
2007-2011

Locul 6  Ana-Maria Draghiciu
(Liceul Teoretic “Duiliu
Zamfirescu” Odobeşti) – media
9,93 . Ana-Maria Draghiciu,
şefa de promoţie a Liceului Teoretic “Duiliu
Zamfirescu” Odobeşti, venită din Capitală să studieze
in Vrancea. “Părăsind Capitala în urmă cu patru ani,
am avut o oarecare teamă crezând că Bucureştiul mi-
ar fi oferit mai multe oportunităţi de pregătire şi
dezvoltare. Nu a fost aşa. Aici am descoperit oameni
deosebiţi care deţin secretul succesului: cu paşi
mărunţi şi modestie poţi ajunge pe cel mai înalt vîrf”,
ne-a spus Ana-Maria.

Olimpiade  şi concursuri şcolare
Premii şi menţiuni

- Premiul special –olimpiada de limbă, comunicare
şi literatură română ,etapa naţională
- Premiul special pentru cea mai bună actriţă in rol
secundar  STEF
-Olimpiada judeţeană de limba latină
-Olimpiada judeţeană de matematică
- Olimpiada judeţeană de fizică
-Concursul şcolar naţional de competenţă şi
performanţă în matematică
-Concursul Internaţional de Matematică aplicată
–Educaţie rutieră educaţie pentru viaţă
-Sanitarii pricepuţi
-Concursul Naţional de evaluare în Educaţie la
matematică
-Formaţia teatrală a liceului, Trofeul  STEF
-Concursul  de matematică aplicată Adolf
Haimovici
-Olimpiada de educaţie tehnologică
-Concursul judeţean al revistelor şcolare
-Olimpiada de discipline socione –umane
-Concursul interjudeţean  de matematică Unirea
-Concursul naţional Floare de Colţ
-Olimpiada naţională a  sportului şcolar
-Concursul   Antarctica-trecut,  prezent şi viitor
-Cu viaţa mea , apăr viaţa
-Concursul naţional “ Lumina Math “

Bacalaureat.
Procent de promovabilitate:

2009-2010 100%
2010-2011 75 %
2011-2012 65%

Cel mai aşteptat concurs pentru liceenii
talentaţi ,actori în devenire din unităţi de
învăţământ din judeţ, se  întrec in fiecare an  în
luna mai, în cadrul Stagiunii Teatrale a Elevilor

Vrânceni (STEV). Rând pe rand în zilele de
concurs, echipele de actori încearcă să capteze
interesul şi aprecierea juriului, dar şi a colegilor,
care vor urmări spectacolul.

De-a lungul anilor STEF a dat naştere unor
mari pasiuni pentru arta teatrală printre elevii
vrânceni, iar unii premianţi au devenit actori sau
regizori consacraţi .
Astfel că , în cei trei ani consecutivi de
participare în cadrul Stagiunii Teatrale a Elevilor

Vrânceni , elevii Liceului Teoretic “Duiliu
Zamfirescu” au oferit de fiecare dată o
reprezentaţie de excepţie, obţinând de 2 menţiuni
(2010,2012 şi 2011, premiul I şi Trofeul STEV)
şi premiul de cel mai bun rol secundar feminin
acordat Ancăi Saghin..

Educaţia rutieră reprezintă o componentă importantă
a activităţii de prevenire a accidentelor de circulaţie,
iar participarea la astfel de concursuri îi determină pe
elevi să fie mai receptivi în înţelegerea şi aplicarea
regulilor de circulaţie, să conştientizeze pericolele la
care se expun atunci când se află pe drumul public şi
să acorde atenţia cuvenită traficului rutier.

Echipajele de gimnaziu şi liceu ale Liceului Teoretic
Duiliu Zamfirescu Odobeşti au câştigat  în mai mulţi
ani etapa judeţeană a concursului şi  au   reprezentat
judeţul Vrancea la etapa naţională a acestui concurs
unde au obţinut de asemenea rezultate bune .

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi” (John Dewey)

Realizator: prof. Vochiţa Tarciniu
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Calculatorul, prieten sau duşman?

Profesorii, părinții, cercetătorii se întreabă: 
”Ce se întâmplă cu noile generații?”. Durata în care 
elevii sunt capabili să-și concentreze atenția este mai 
mică, cititul, scrisul, comunicarea orală, capacitățile 
cognitive de nivel superior sunt în declin. Cum se 
poate explica prăbușirea indicilor ce privesc succesul 
școlar, învățarea?

Cercetările desfășurate în ultimii ani demon-
strează că vizionarea TV și calculatorul dăunează dez-
voltării și funcționării creierului uman. În timpul utili-
zării calculatorului activitatea creierului este complet 
diferită de aceea întâlnită în mod obișnuit, emisfera 
cerebrală stângă (sediul proceselor logice) și cortexul 
prefrontal (care îl deosebește pe om de animal) sunt 
inhibate; comunicarea între cele două emisfere prin 
corpul calos este diminuată, ceea ce face vulnerabilă 
această formațiune nervoasă care se maturizează în 
jurul vârstei de 14 ani. Mai multe studii demonstrează 
că în urma petrecerii timpului în fața monitorului, 
mintea tinerilor ajunge să fie dependenta de starea 
de pasivitate, de neconcentrare. Emisfera stângă a 
creierului nu se dezvoltă normal ceea ce determină 
deficiențe ale gândirii, de vorbire, de construire a fra-
zei, de scris și de citit. Prin frânarea dezvoltării lobu-
lui prefrontal este afectată capacitatea de concentrare, 
slăbește motivația și sunt favorizate comportamentele 
instinctive (bulimia, agresivitatea). Aceste fenomene 
au o intensitate mai mică atunci când calculatorul este 
folosit, de exemplu, pentru tehnoredactare, pentru 
lecții sau pot fi accentuate când sunt folosite jocurile 
video. Nu este același lucru să citești un text pe ecran 
cu a uita de sine, lăsându-te absorbit de spațiul virtual 
al jocurilor video. Factorii agravanți sunt schimbarea 
rapidă a cadrelor și suscitarea cu putere a emoțiilor 
și instinctelor. Jocurile determină reacții automate, îi 
robotizează pe jucători și predispun la violență (dato-
rită afectării lobului prefrontal). Se știe că persoanele 
care au suferit în urma unui accident, de exemplu, o 

afecțiune a zonei prefrontale a creierului de-

vin foarte agresive.

În concluzie, alegerea ne aparține. De noi 
depinde dacă acest instrument indispensabil oricărui 
domeniu de activitate și accesoriu uzual în viața co-
tidiană – calculatorul – ne este prieten sau dușman.

Prof. Pompilia Aurică

Din culisele unei biblioteci…

Colegiul Naţional Mihai 
Eminescu Suceava a organizat 
în data de 22 martie 2013, cea 
de a IV-a ediţie a Concursului 
Naţional de Interviuri, Repor-
taje, Fotografii, Fotoreportaje şi 
Spoturi „Condei de Jurnalist”. 
Elevii au avut oportunitatea să exerseze tehnici de re-
dactare a textelor jurnalistice (interviuri, reportaje), 
aplicând normele lingvistice şi deontologice. 

Echipajul Liceului Duiliu Zamfirescu 
Odobeşti, format din 2 elevi de la clasa a X-a A, Ni-
coleta Dima şi Andrei Glăvan au pregătit în exclusi-
vitate pentru acest concurs interviul intitulat Din cu-
lisele unei biblioteci. 

Trecând de preselecţie, interviul acordat de 
către d-na bibliotecară, Veronica Costandi s-a dovedit 
a fi unul de real succes. În urma jurizării, echipajul 
liceului nostru a obţinut una dintre cele 4 menţiuni 
acordate, alături de Colegii Naţionale din Bucureşti 
şi Constanţa. 

Mesajul d-nei Costandi pentru tinerii din ziua 
de astăzi este: să fie curioşi să afle cât mai multe lu-
cruri, să gândească pozitiv, să iubească oamenii şi să 
găsească în bibliotecar un prieten mai bun decât cal-
culatorul: el te ascultă, te sfătuieşte şi te vede. Într-un 
cuvânt: comunicarea interumană este totul. Eu am gă-
sit totdeauna în orice lucru, faptă şi mai ales oameni 
partea bună, frumoasă, restul a contat mai puţin. In-
terviul poate fi citit în totalitate la biblioteca şcolii. 
           Felicitări pentru cei 38 de ani de carieră şi mul-
ţumiri d-nei Costandi. 

Prof. Amalia Moisoiu
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Un jurnal despre Apus

Dinicu Golescu a fost la începutul secolului 
al XIX-lea unul dintre primii români cu o conştiinţă 
europeană asupra realităţii noastre. Dinicu Golescu, 
asemenea lui Ion Codru-Drăguşanu, va călători pen-
tru a scrie un documentar unic al experienţei trăite. 
Nu voiajul de plăcere, escapada, turismul, neaclima-
tizarea într-un loc, vagabondajul cu geamantanele în 
diligenţă, fuga de sedentarism ca de o moarte a sufle-
tului îi vor aduce pe aceşti români spre Occident, ci 
chemarea lăuntrică de a li se arăta chipul altor naţii 
şi de a ne orândui înfăţişarea după lumina acelui se-
col. Însemnare a călătoriei mele făcută în anul 1824, 
1825, 1826 va fi un jurnal de călătorie, un reportaj de 
drum spre apus. Tipărită în anul 1826 această scri-
ere a fost considerată „mărturia celei mai puternice 
crize de conştiinţă pe care o prezintă cultura română 
în timpurile ei moderne”.1 
 Călătorii, ca Dinicu Golescu, se vor gândi la 
perspectiva civilizaţiei şi a culturii moderne. Aceşti 
boieri crescuţi în legea veche, pleacă în căutarea 
altor orizonturi. Ei iau drumul Europei pentru a 
urmări obiceiurile altor neamuri. Ei ne vor oferi har-
ta civilizaţiei şi a culturii apusene. Dinicu Golescu 
părăseşte conacul în aflarea unui orizont în faţa căruia 
ne puteam vedea dimensiunea reală. Drumurile din 
afara ţării vor fi un periplu printr-un spaţiu căruia îi 
aparţinusem de veacuri, dar de care ne izolase o isto-
rie neprielnică. 
 Însemnare a călătoriei mele este o carte de 
învăţătură despre străinătate, un traseu prin lume pen-
tru a trezi contemporanilor săi curiozitatea necesară 
trecerii pragului lumii moderne. Când îşi făcea aceste 
însemnări, Dinicu Golescu era un precursor al liter-
aturii de observaţie din perioada modernă.
 Dinicu Golescu va fi printre cei dintâi ex-
ploratori români în cultura şi civilizaţia europeană 

1  D. Popovici, Studii literare, I, Literatura 
română în epoca „luminilor”, Cluj-Napoca, Editura 
„Dacia”, 1967, p. 349

modernă de la începutul secolului al XIX-lea. Opera 
sa este jurnalul unui boier român care face reportaje 
între staţiile diligenţelor prin oraşele din Transilvania, 
Austria, Ungaria, Italia, Elveţia şi Germania, însem-
nând documentarul unui proces antifeudal în ţările 
româneşti. Boierul Golescu parcurge Occidentul cu 
amărăciunea înapoierii pe care o poate aprecia, de la 
acest pol al civilizaţiei, în patria sa. Uneori admiraţia 
faţă de priveliştile întâlnite se estompează cu gândul 
acasă. Revelaţia unei culturi şi civilizaţii superioare 
se face pe fondul trist al patriotului, uimit de avan-
tajele pe care le avuseseră de la istorie alte popoare. 
 Fiind un scriitor trecut de la stadiul cronicăresc 
la acela de spirit jurnalistic, cu un dezvoltat simţ al 
realului, Dinicu Golescu raportează totul la realitatea 
din ţară. El simte nevoia schimbării de conţinut şi de 
formă într-o viziune şi la o dimensiune europeană. 
Ţărilor Româneşti li se înălţau de pe acum pilonii edi-
ficiului lor modern. Autorul Însemnării călătoriei va 
fi unul dintre primii reporteri de teren ai străinătăţii, 
un trimis neoficial al stabilirii criteriilor după care 
trebuia să ne revizuim normele existenţei noastre ca 
naţiune. 

S-a spus că Golescu străbate străinătatea 
măsurând-o cu piciorul, calculând pieţele şi parcurile 
în stânjeni şi statuile cu cotul. Boierul de la Goleşti 
umblă, fără pretenţii, după modele. El este venit să 
însemneze, să înregistreze totul. Popasul cel mai lung 
pe care îl are la Viena nu este lângă vreun monument 
de artă, ci lângă spitale şi şcoli. Acestea îl interesau în 
primul rând; tot ce ţinea de prosperitate şi de demni-
tate pentru neamul său.

Autorul are un simţ pragmatic în ceea ce 
priveşte luarea de iniţiative pentru compatrioţii săi, 
acest aspect fiind o formă de manifestare specifică a 
Iluminismului în spaţiul nostru. Nu se putea visa la 
palate şi fântâni, când în ţară lipseau datele curente 
ale civilizaţiei din acel timp. Cultura avea nevoie 
urgentă de un precedent material care să o poată pro-
mova. Apusului civilizat, Dinicu Golescu îi va arăta 
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faţa urâtă a feudalităţii spoliatoare de tip oriental, 
despotic de la noi. Dinicu Golescu nu evadează, ci 
rămâne mereu în mijlocul ţării sale. Întrebările şi le 
va pune pentru ceea ce ne lipsea nouă, nu pentru ceea 
ce aveau alţii. 

Proza sa nu este scrisă pentru a fi citită ca 
literatură, ci ca un jurnal de drum, ca însemnări, 
cum bine le-a numit autorul. El adună datele, nu le 
transfigurează. N-are timp decât să observe locurile 
prin care trece. 

Meritul lui Dinicu Golescu constă în faptul 
că a fost primul om de cultură român care a sem-
nalat decalajul dintre români şi europeni. Relatarea 
călătoriei sale prin Europa a dat naştere, pentru pri-
ma dată, unui complex de inferioritate a civilizaţiei 
noastre faţă de cea europeană, numit ulterior în cul-
tura noastră „complexul Dinicu Golescu”. El vede 
în ţările Europei o situaţie de normalitate, scopul 
relatării călătoriei fiind acela de a-l face pe cititor să 
conştientizeze discrepanţele dintre noi şi occidentali. 

Simbolic, drumul lui Dinicu Golescu 
înseamnă o călătorie a noastră prin lumea europeană 
pentru a ne clădi temelii reale de viaţă socială 
modernă. Însemnare a călătoriei mele reprezintă un 
act de cunoaştere a spiritului european al epocii. Deşi 
scrisă în secolul al XIX-lea, scrierea se încadrează 
perfect în iluminismul tardiv manifestat la noi.

Bibliografie 
Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele, Bucu-
reşti, Editura „Minerva”, 1977, p. 7

D. Popovici, Studii literare, I, Literatura română în 
epoca „luminilor”, Cluj-Napoca, Editura Dacia”, 
1967, p. 349

Călinescu, G., Istoria literaturii române (compen-
diu), Chişinău, Editura „Universitas”, 1993, p. 41

Prof. Gina- Manuela Sava

Efficiency in teaching

People who are new to the language teaching 
profession often overlook one of its essential char-
acteristics. Language itself is dynamic, infinite and 
ever- changing. The best language teachers are gen-
erally dynamic themselves, in terms of the way they 
develop add-to and experiment with their teaching 
methodology. Methodology should not be seen as an 
indoctrinated set of “standardized” and/or “accept-
able” techniques - a sort of “teaching bible” if you 
will. We should see teaching methodology as our 
own personal domain, certainly open to outside in-
fluences and examples, but ours to experiment with 
and develop. We should decide what our language 
learning principles are and select techniques from 
various “methods” that appear to match them. We 
should try adapting, experimenting and finally using 
various techniques in a variety of combinations.

Teachers should try to use a system of tradi-
tional assessment tools combined with modern as-
sessment methods in order to underline the active 
attitude of student, to stimulate the student’s unique 
identity, his creating abilities: flexibility, original-
ity and sensitivity. Most students react positively 
to combining assessment methods; when they are 
evaluated using modem techniques, they use more 
information sources. The fear, the stress, the lack of 
self-confidence, the feeling of failure that usually ap-
pear during testing period are greatly diminished, be-
ing replaced by the desire to express ideas, to share 
knowledge.

The conclusion is that the use of modem as-
sessment methods combined with the traditional as-
sessment methods lead to increasing efficiency of 
teaching.

       Prof. Valeriu Paul Galan
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“Développer ses compétences 
émotionnelles dans le monde du travail”

Nisa, 18-22 februarie 2013

Beneficiind de un 
grant Grundtvig (pentru 
formarea adulților), anul 
acesta am participat la un 
curs deosebit de interesant, 
care a adus în discuție 
aspecte actuale, importante 
pentru dezvoltarea noastră 
individuală dar, mai ales 

pentru construirea noastră ca indivizi aparținând unei 
comunități, fie ea socială ori profesională.

Mărturisesc deschis ca tema cursului m-a 
provocat inițial doar la nivel pur intelectual (era un 
domeniu despre care nu știam absolut nimic, aveam 
doar idei la nivel empiric) însă, pe măsură ce am 
început să caut un fir care să mă conducă spre o 
imagine de ansamblu a subiectului, am descoperit 
un teritoriu (știință, domeniu?!) fascinant, deschis 
spre multe alte științe (de exemplu, spre științele 
limbajului) care se lasă explorat generând, în același 
timp alte și alte zone de umbră și mister.
 O altă revelație a fost pentru mine descoperirea 
efectivă făcută prin intermediul cursului amintit. Prin 
acesta s-a urmărit relevarea conceptului de inteligență 
emoțională, precum și înțelegerea procesului prin care 
omul este provocat să-și îmbunătățească inteligența 
emoțională pe tot parcursul vieții în general și, mai 
ales, la locul de muncă. Organizatoarea activității 
de formare, doamna Carmen Serghie Lopez, doctor 
în filologie, cu o înaltă competență și pregătire în 
domeniile psihologiei, filozofiei, managementului, 
resurselor umane, ne-a facilitat inițierea în ramuri ale 
psihologiei ca științele cognitive, științele afective, 
prezentându-ne aspecte legate de cercetările în 
domeniu în ultimii cincisprezece ani în ceea ce 
privește conștiința și funcția sa cognitivă centrală 
în percepția mediului înconjurător și provocându-
ne la a reflecta asupra unor situații concrete posibile 
la locul de muncă. Astfel, s-a creat cadrul propice 

măsurării propriilor noastre competențe emoționale 
responsabile pentru capacitatea de a influența relațiile 
interumane. 
 Pentru mine, aceasta participare a reprezentat 
o ocazie reală de a înțelege modul de funcționare a 
mecanismului emoțional al celorlalți dar și de a mă 
înțelege, materialele oferite, suportul de curs fiind 
puncte de plecare pentru viitoare cercetări în domeniul 
educației. Un alt aspect important a fost posibilitatea 
de a cunoaște oameni și opinii noi, de a stabili relații 
profesionale și personale, care vor conduce la viitoare 
colaborari. 
 Toate acestea nu ar fi fost posibile fără politica 
promovată de forurile europene în privința educației 
și formării pe tot parcursul vieții și fără suportul 
financiar oferit de Agenția Naționala (ANPCDEFP), 
cărora, pe acestă cale, le transmit întreaga mea 
recunoștință.

lect.univ.dr. Oana Stoican

De ce?
Aura sfinţeniei

Sigur sunteţi curioşi să aflaţi DE CE în icoane 
sfinţii sunt pictaţi cu aură în jurul capului! Aura mai e 
numită şi aureolă sau nimb, şi este lumina galben-au-
rie ce înconjură capul Mântuitorului, al Maicii Dom-
nului şi al tuturor Sfinţilor, în toate icoanele ortodoxe. 
Asupra sfinţilor s-a pogorât harul dumnezeiesc, aceş-
tia fiind “ca şi lumânarea aprinsă, de la care pot lua 
lumină mii de alte lumânări”. E vorba de o lumină 
interioară, sufletească, de bunătate şi sfinţenie, de dra-
goste şi credinţă. În realitate, această sfântă lumină nu 
o vezi cu ochii, ci o simţi în suflet, când eşti în preaj-
ma unui om bun. Aura este deci, în icoane, simbolul 
sfinţeniei.

În pictura bisericească, se înconjoară capul sfin-
ţilor cu aureola luminii dumnezeieşti, ca semn al sfin-
ţeniei, pentru a-i deosebi pe sfinţi de ceilalţi muritori.

Prof. Alina Toma
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Interviu:“Vieţi trecute, vieţi prezente”

Părerile sunt împărţite când vine vorba de 
vremea în care N. Ceauşescu era la conducerea Ro-
mâniei. Acest interviu va aduce un vedere părţile 
bune şi părţile rele ale comunismului.

- Multe persoane sunt de acord cu faptul că tineretul 
nu mai e cum a fost odată. Referitor la educaţie. Cum 
se comportau elevii din acea vreme? 
- Uniforma era obligatorie în şcoli, elevii trebuiau să 
poarte uniformă dacă vroiau să intre în şcoală. Elevii 
şi elevele nu erau cum se găsesc azi în şcoli, cu un-
ghiile făcute, cu părul vopsit, ţinute indecente şi alte 
exemple, atunci nu aveai voie cu părul sau unghiile 
făcute, erai obligat să respecţi acea normă şi plus că 
atunci exista acel respect faţă de profesori, elevii nu 
intrau în vorba cu profesorii, discutau strict lucruri 
legate de lecţie, profesorul era considerat ca un al 
doilea părinte;

- Astăzi tineretul, şi nu numai, pierde toată vremea pe 
facebook sau pe alte reţele de socializare, stau foarte 
multe ore în faţa calculatorului sau în faţa televizoru-
lui când ar putea face alte activităţi. Cum îşi umplea 
o persoană obişnuită timpul pe atunci ?
- Pe vremea acea nu puteai sta foarte mult în faţa te-
levizorului şi asta pentru că exista un program în care 
te puteai uita, asta fiind de la 20 la 22. Dar puteai 
face altceva, puteai merge la film, erau multe cine-
matografe, te puteai duce la bibliotecă să citeşti, dacă 
voiai într-adevăr găseai activităţi plăcute. 

-În ziua de azi mulţi tineri sunt foarte stresaţi când 
vine vorba de un loc de muncă. Asta după ce termină 
liceul sau chiar facultatea. Cum era privită această 
problemă atunci? 
- Din acest punct de vedere pot spune că era foarte 
bine pe atunci. Imediat ce o persoană termina şcoala, 
şi absolvea pe un anumit profil, avea loc de muncă 
asigurat. Orice familie avea locul ei, familiile care 
nu aveau unde sta primeau case, apartamente. Atunci 

existau multe locuri de muncă şi mai puţin per-
sonal, acum oamenii sunt specializaţi în multe 
domenii dar nu se mai găsesc locuri de muncă. 

-Nu mai este un secret că în ziua de azi este o mare 
risipă, la orice, dar mai ales la mâncare. Atunci era 
aşa de mare risipă? 
- În nici un caz, nu îţi permiteai să risipeşti nimic. În 
această privinţă era foarte greu. Mâncarea era dată la 
cartel, primeai pe lună 1/2 kg de zahăr, 1/2 l de ulei, şi 
o jumătate pâine/zi. Puteai sta la coada şi o zi întreagă 
pentru 2 kg de carne sau alte alimente. De voie de 
nevoie trebuia să fii foarte econom. 

- Cum a fost pe timpul revoluţiei? 
- Oamenii s-au răsculat mai mult din cauza mâncă-
rii. Mâncarea a atârnat foarte mult în defavoarea lui 
N. Ceauşescu. Când a început revoluţia, toţi oame-
nii erau veseli, spuneau „Gata, am scăpat, suntem 
liberi“. Ţin minte că un vecin mai în vârstă spunea: 
„Da, mâncare va fi de acum dar nu o să ai cu ce o 
cumpăra». Parcă şi acum îl aud şi iată că vorbele lui 
s-au adeverit. Mâncarea este din ce în ce mai scumpă 
şi locuri de muncă din ce în ce mai puţine. 

- Ce lucru crezi că era bun pe acea vreme şi ai vrea să 
mai fie şi în zilele noastre? 
- Atunci un lucru bun era că era linişte nu haos cum 
este acum, oamenii mergeau unde doreau fără ca ci-
neva să se ia de ei, nu ca acum găseşti la orice colţ de 
stradă vagabonzi, oameni needucaţi. Aveai siguran-
ţa aceea că nu se întâmplă nimic 
rău. Acum nici nu-ţi mai vine să 
ieşi din casă, şi un alt avantaj era 
atunci faptul că aveai loc de mun-
că, ştiai că după ce termini o şcoală 
puteai munci. 

În concluzie părerile sunt 
împărţite când vine vorba de acea 
perioadă, acum las la aprecierea 
voastră să trageţi concluzia în legătură cu viaţa de 
atunci şi viaţa din prezent.
Multumesc!
Persoana intervievată: Mariana A.

                                           Maria Ailoaie
                                           Clasa a XI-a A



Tinerii zilelor noastre 
nr. 11, 2013

Descreţește-ţi fruntea!!

31

UMOR

- Acuzat, recunoaşte că ai greşit. 
- Imposibil, domnule judecător, pledoaria avocatului 
m-a convis că sunt nevinovat! 

Azi dimineaţă primesc un telefon : 
-Domnule, am răpit-o pe soacra dumneavoastră , v-o 
aducem înapoi cu 50 de mii ! 
-Dacă mai puneţi 50, o primesc , răspund eu. 

Vine Bulă la şcoală cu o buză umflată. 
Profesoara: 
– Ce-ai păţit Bulă? 
– Am fost cu tata la pescuit şi mi s-a aşezat o viespe 
pe buză. 
- Vai săracul de tine. Şi te-a pişcat ? 
– Nu, a omorât-o tată cu vâsla. 

La poliţie: 
- Deci, hoţul v-a furat cerceii, brăţara de aur şi 
lănţişorul de la gât? 
- Da, domnule poliţist. 
- Şi de ce nu aţi strigat după ajutor? 
- Riscam ca hoţul să-mi vadă şi dinţii de aur… 

Se întâlneste un măgar cu un Matiz. 
Măgarul:
- Tu ce eşti? 
- Eu sunt automobil. 
- Înseamnă că eu sunt cal. 

culese de Ovidiu Bulgaru
clasa a VIII-a C

“Prietenia nu poate exista decât ȋntre cei 
buni”

“Prietenia nu poate exista decât ȋntre cei 
buni” este un proverb ȋncărcat de semnificație. Ma-
joritatea oamenilor când ȋl folosesc vor să evidențieze 
importanța așa-numiților prieteni adevărați, care ne 
sunt alături mereu. 

Prin cuvântul “prietenie” ȋnțelegem un senti-
ment de simpatie, de stimă, de respect și de atașament 
reciproc care leagă două sau mai multe persoane, gru-
puri sau popoare. De aici reiese că dacă vrem să avem 
prieteni, trebuie să fim buni, să avem o atitudine plină 
de bunăvoință, prietenoasă, dar și aceștia trebuie să ne 
trateze cu același comportament, să fie buni, plini de 
afecțiune și de amabilitate. Dacă vrem să avem pri-
eteni, trebuie să le fim alături și la bine și la greu, dar 
același lucru trebuie să-l facă și ei pentru noi. Ȋntr-o 
prietenie trebuie să existe ȋncredere deplină, chiar 
dacă aceasta se câștigă greu la ȋnceput. O faptă bună 
nu e de ajuns să ne caracterizeze și să demonstreze că 
suntem prieteni adevărați, ci o atitudine permanentă 
de omenie, adică de bunătate, demonstrează acest lu-
cru. 

Din punctual meu de vedere trebuie să avem 
mare grijă cum ne alegem prietenii. Mai ȋntâi de toate 
trebuie să fim siguri că sunt persoane bune, ce ne vor fi 
mereu alături, nu unele care stau cu noi numai la bine, 
iar când greul și suferința ne bat la ușă ne părăsesc, 
vorbindu-ne pe la spate. Acest fapt demonstrează că 
prietenia nu poate exista ȋntre cei răi și profitori. 

Ȋn concluzie, prietenia există doar ȋntre oame-
nii buni ce sunt capabili de o astfel de relație, nu ȋntre 
oamenii răi care dau cu piciorul la tot ce este mai fru-
mos, adică la prietenia adevărata, ce ne umple sufletul 
de bucurie, având ȋn vedere că prietenii adevărați se 
găsesc foarte greu și că ȋn afară de părinți, mai este 
cineva care ne este alături și pe care ne putem baza 
ȋntotdeauna.
                                  Geanina Pintilie 
                                   clasa a VIII-a A
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Călătoria unei picături de apă

Este o zi ploioasă. Oriunde te duci dai de o 
baltă.

O picătura cade într-un lac mare, mare. O pia-
tră din apropiere o întreabă:

- Bună ziua, doamnă picătură de ploaie! Nu vă supă-
raţi de întrebarea mea, dar dumneavoastră de unde 
veniţi?
- Din norul acela de sus, doamnă piatră.
- Dar norul de unde vine?
- Doamnă piatră, vreţi să vă spun povestea mea? Este 
cam lungă.
- Am timp! Vă rog, spuneţi!
- Mai demult eram în acest lac, cum mă vezi acum. 
Eram cu suratele mele, când a apărut căldura şi ne-
am evaporat. S-au strâns vaporii şi noi am format un 
nor. Eram mândre de noua noastră înfăţişare. Dar nu 
a durat mult, ne-a suflat vântul şi ne-a dus într-un loc 
îndepărtat. Pe urmă a apărut fenomenul care se nu-
meşte condensare. Adică vaporii, norii, se întâlnesc 
cu aerul rece şi se transformă în picături de apă. Într-
un cuvânt a plouat. Din baltă, unde am căzut, aceeaşi 
poveste. Aşa m-am întors aici.

- Ce aventuri frumoase aţi avut, doamnă! Mie nu o să 
mi se întâmple nimic vreodată.

- Ei, da! Cu timpul vă veţi zdrobi şi veţi deveni nisip. 
Cu nisipul, oamenii vor face o sticlă. În sticlă se va 
pune un lichid. Cineva va cumpăra sticla şi o va reci-
cla, după ce va consuma lichidul respectiv. Pe urmă, 
cine ştie cum o să mai fiţi transformată! Cert este că 
în natură totul se schimbă, dar se întoarce de unde a 
venit. 

Silvia Filip 
Clasa a III-a C

IUBIREA…

“Numai cine nu poate să iubească îmbătrâneşte şi 
moare” – George Călinescu

Pornind de la citatul precedent putem spune 
că dragostea reprezintă totul. Ea reprezintă o trăire 
veşnică, plină de bucuri şi amintiri. Atunci când 
iubeşti şi eşti iubit la rândul tău, poţi spune că eşti cu 
adevărat un om împlinit. Sentimentele şi emoţiile pe 
care le ai atunci când iubeşti nu pot fi descrise, ele tre-
buie simţite şi trăite din plin. Dragostea nu are vârstă 
iar speranţa moare ultima, pe aceste două lucruri ar 
trebui să ne bazăm şi să credem cu tărie în ele atunci 
când vine o vreme mai proastă (pe plan sentimental). 
A iubi este cel mai frumos lucru de pe pământ. Putem 
spune că cine nu a iubit a trăit degeaba. Acel om nu 
a avut parte de acele trăiri intense, de acea fericire 
înăbuşitoare, de acele sentimente veşnice. Omul este 
ca un pom, se naşte, creşte, înfloreşte şi la bătrâneţe 
adună roadele. 

Totul este trecător , iar noi ar trebui să trăim 
clipa din plin, fără regrete. Dacă dăruieşti iubire, 
atunci ar trebui să ai şi tu parte, la rândul tău, dar dacă 
nu dăruieşti, nu ar trebui să aştepţi să te iubească ci-
neva. Când sentimental este reciproc, nimic nu este 
mai bun, iar dacă lumea s-ar iubi 
mai mult, am trăi într-o lume 
mai bună.
 În concluzie, iubirea este totul.

Valentina Lungu
Clasa a XI-a A

Găinile vecinului

Acum trei ani, vecinul 
meu de peste drum avea fo-
arte multe găini. Ȋntr-o zi, acestea s-au ȋmbolnăvit și 
aproape jumătate dintre ele au murit. Văzând că nu 
știe ce să le mai facă găinilor sale, a venit să-mi ceară 
ajutorul. Eu i-am spus să le facă ceai, ȋnsă ȋn sinea 
mea eram foarte bucuroasă. După câteva săptămâni 
găinile vecinului meu erau foarte bine, dar ale mele 
s-au îmbolnăvit. Eu le-am făcut ceai, dar ȋn zadar, 
pentru că acestea au murit. 

Ȋnvățătură:

Niciodată nu te bucura de necazul altuia pentru că s-ar 
putea să pățești și tu același lucru.

Iulia Cristea 
Clasa a VI-a C
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Anul European al cetăţeniei

Anul 2013 a fost numit de către Uniunea 
Europeană, “Anul european al cetăţeniei” 

 Anul european al cetăţenilor 2013 va aduce 
în prim-plan drepturile şi avantajele de care se bucu-
ră populaţia europeană în calitate de cetăţeni ai UE: 
libertatea de a circula, posibilitatea de a locui, de a 
munci şi de a studia într-o altă ţară din UE, accesul 
la sistemele sanitare din alte ţări şi protecţia consu-
matorului. Cetăţeanul este un locuitor al unui stat, 
care se bucură de drepturi civile şi politice şi care 
are anumite obligaţii faţă de acel stat. Cetăţeanul are 
atât drepturi cât şi îndatoriri, ambele exercitate şi re-
spectate într-o societate democratică. Semnificaţiile 
conceptului de „cetăţenie” sunt diferite: de la accen-
tul care cade pe obligaţiile cetăţenilor la drepturile 
acestora, de la valenţele patriotice ale cetăţeanului la 
competenţele bunului cetăţean. Cetăţenia reprezintă 
ţara unde eşti recunoscut; apartenenţa unei persoane 
la un stat.

Începuturile Uniunii Europene se regăsesc 
la sfârşitul celui De-al Doilea Război Mondial în 
condiţiile unei Europe distruse. Uniunea Europeană 
este o comunitate de 27 de naţiuni şi popoare euro-
pene, reunite în jurul unor valori politice, economice, 
culturale şi sociale comune. Uniunea Europeană este 
una dintre cele mai mari puteri, sau poate chiar cea 
mai mare putere economică si politică internaţională.

Este cetăţean al Uniunii orice persoană care 
are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii 
se adaugă cetăţeniei naţionale şi nu o înlocuieşte pe 
aceasta. Prin tratatul de la Lisabona se prevede că 
prin toate activităţile sale, Uniunea respectă princi-
piul egalităţii cetăţenilor săi, care beneficiază de o 
atenţie egală din partea instituţiilor, organelor, ofici-
ilor şi agenţiilor sale. De altfel, funcţionarea Uniunii 
se întemeiază pe principiul democraţiei reprezenta-
tive, iar cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul 

Uniunii, in Parlamentul European.
Unica instituţie aleasă a Uniunii Europene, 

Parlamentul European îşi ia foarte în serios rolul său 
de gardian al libertăţilor şi al democraţiei, atât în Eu-
ropa, cât şi în lume. Parlamentul European acţionează 
în favoarea drepturilor omului, a libertăţilor funda-
mentale şi a democraţiei. Există cel puţin trei beneficii 
clare ale integrării în UE : securitatea, prosperitatea şi 
obţinerea unui standard de civilizaţie superior. Nici 
un stat membru nu a pierdut aceste beneficii după 
integrare, cel mult a beneficiat mai puţin decât alţii. 
Drepturile ce decurg din calitatea de cetăţean europe-
an pot fi clasificate în următoarele categorii: drepturi 
politice, libertăţi cu caracter economic şi drepturile 
garanţii. 

Protejarea drepturilor fundamentale ale omu-
lui reprezintă unul dintre principiile de bază ale drep-
tului comunitar. Obiectivul principal privind respec-
tarea drepturilor omului în Uniune a fost acela de a 
asigura protejarea acestor drepturi în proiectarea, 
aplicarea şi interpretarea legislaţiei comunitare. Toţi 
cetăţenii Uniunii au dreptul să circule liber în spaţiul 
european, să aibă acces la documente şi să se adreseze 
Mediatorului European pentru exercitarea dreptului 
de petiţionare. 

Este important anul cetăţeanului european 
prin nevoia de cunoaştere a drepturilor şi a privile-
giilor impuse de Uniunea Europeana. Parlamentul 
European condamnă în mod ferm, în toate cazurile 
şi în orice circumstanţă, pedeapsa cu moartea. Tot 
Parlamentul European are competenţa de a refuza 
încheierea de acorduri importante cu ţări terţe, dacă 
sunt constatate încălcări ale drepturilor omului şi ale 
principiilor democratice.

Pe parcurs, această comunitate, Uniunea Euro-
peana, s-a extins, ajungand să fie cea mai mare putere 
economică a lumii. Pornind de la deviza ,,unitate în 
diversitate «, Uniunea Europeană a reuşit să unească 
ţări rivale şi să menţină prosperitatea şi pacea lumii. 
Scopul declarat al Anilor Europeni ,,de a sensibiliza 
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opinia publică faţă de anumite subiecte, de a încuraja 
dezbaterile şi de a schimba mentalităţi”, sperăm să fie 
atins şi anul acesta.
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Geanina Munteanu 
Clasa a XI-a A

Actualitatea icoanei

Până a ajunge ȋn Biserică sau la noi acasă, așa 
zisele icoane, trec printr-un procedeu mai lung. Mai 
ȋntâi, cei care sunt ȋnzestrați cu darul de a desena, 
pictează respectivele icoane, dar ȋnainte de a ȋncepe, 
trebuie să facă rost de lemn sau sticlă pe care le vor 
picta. După aceea, ele trebuie duse la Biserică pen-
tru a fi sfințite. Astfel, prin mijlocirea culorilor de-
scoperim ceea ce cuvântul rostește prin litere scrise. 
Destinul pe care icoana ȋl primește este ȋn raport cu 
artistul care a zugrăvit-o și cu cel ce se va ȋnchina 
la ea, pentru a cere anumite lucruri sfinților ce sunt 
reprezentați prin ea. 

Icoana este văzută ca o imagine a unui Sfânt 
pe Pământ, prin intermediul căreia, noi oamenii, 
“comunicăm” cu acele persoane sfinte, cerându-le 
ajutoarele sau sfatul. De foarte multe ori, uităm de 
existența acelor Sfinți, iar când avem nevoie de ei ne 
ducem repede să ne rugăm pentru a ne ajuta. Pentru 
adevărații credincioși, icoanele sunt ca niște persoane 
reale și indispensabile, cărora le mulțumesc atunci 
când au o bucurie și cărora le cer ajutorul când dau 
de necaz. 

Elena-Raluca Nicoară 
Clasa a VII-a B 

Prieteni de nedespărțit

Mingea de foc de pe cer strălucea cu putere iar 
jos se ȋntindea, largă și vastă, o fâșie din azurul ceru-
lui, contopit cu pete de un albastru mai ȋnchis. Marea 
stătea sub soare ca un om pe șezlong bronzându-se. 
La mal, tăcută și liniștită, ȋn castelul ei din diamante, 
statea Vasiliska, parcă mai gânditoare ca niciodată. Ȋși 
mângâia cu gingășie animăluțul ei favorit Pisina. 

Vasiliska, de când s-a născut, s-a simțit mai 
diferită față de ceilalți. Ea s-a născut cu puteri.  Putea 
vedea ȋn viitor, iar aceasta era unul frumos. La acest 
gând s-a mai liniștit. 

Ȋn același timp, pe malul opus al mării se afla 
Peștele-pasăre.  Aceasta ȋși testa noile aripi. Parcă 
zbura mai bine decât ȋn săptămâna trecută, când s-a 
ciocnit de un pescăruș și aproape fusese mâncat de 
viu. Aproape!

Acum Peștele-pasăre vroia să-și facă un 
adăpost sigur. Pe când zidea pereții casei, o umbră 
trecu pe deasupra lui și acoperi mingea de foc. 
 - Hei! Tu de acolo!Nu poți zbura ȋn altă parte? spuse 
Peștele. 
  Imediat după ce rosti cuvântul ”zbura”ȋși 
dăduse seama de ceva. Mai era ȋncă cineva care putea 
zbura, la fel ca el. Cea care zbura era chiar Pisina. Ȋși 
făcea plimbarea de seară. 
 - Scuze! Nu se va mai repeta. Ȋn semn de “Ȋmi pare 
rău” te invit la stăpâna mea acasă pentru ceai. 
Peștele-pasăre acceptă invitația și acum era cu Pisina 
ȋn drum spre castel. Intră ȋnăuntru. 
 - Bună seara, dragă Pește! Mă bucur că ai putut 
veni!spuse Vasiliska zâmbitoare. Vino pe aici. Am 
pregătit ceai de mare și fursecuri cu lapte de la ferma 
mea de vaci după Lună. 
 - Mulțumesc mult pentru amabilitate, spuse Peștele-
pasăre. 

Toată seara au stat și au povestit, au stat la ta-
clale, au mâncat, s-au jucat. Și așa ȋn câteva zile au 
devenit prieteni nedespărțiți, ȋn ciuda aparențelor. 
Peștele-pasăre ȋși terminase casa cu ajutorul lui Vasi-
liska, iar aceasta nu mai era supărată deoarece acum 
avea un foarte bun prieten. 
                          
                    Cristina-Mădălina Rotaru 
                          Clasa a VI-a B 
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Ce înseamnă numele meu?

Ştefan 

Acest nume frumos vine din limba greacă şi în-
seamnă „coroană“ sau „încoronat“. Este un nume des 
întâlnit, ce aminteşte de firea nobilă a omului bun, 
peste care se pogoară harul Domnului. La români se 
întâlnesc numeroase derivate: Ştefănel, Ştefăniţă , 
Ştefana, Fane, Fănel şi altele.

Sfântul Arhidiacon Ştefan a trăit în Ţara Sfân-
tă, pe vremea Apostolilor. Când a recunoscut că este 
creştin, iudeii l-au scos în afara cetăţii şi, plini de ură 
şi duşmănie, l-au omorât aruncând cu pietre în el. 
Sfântul Ştefan este primul martir creştin, primul sfânt 
omorât pentru credinţa sa creştină . În timp ce oame-
nii răi aruncau cu pietre în el, acesta se ruga fierbinte 
lui Dumnezeu să le ierte păcatul durerii şi al crimei 
ce tocmai îl înfăptuiau. Sărbătoarea sa este pe 27 de-
cembrie.

Numele Ştefan a devenit celebru la români, mai 
ales după domnia Dreptcredinciosului Voievod Şte-
fan cel Mare şi Sfânt, Domnitorul Moldovei (1457-
1504), exemplu de tărie, de curaj şi credinţă. Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare a purtat numeroase bătălii 
pentru apărarea neamului şi a credinţei creştine. În 
timpul său au fost ridicate 47 de biserici şi mânăstiri, 
adevărate monumente de istorie şi artă românească, 
podoabe de mare preţ pe pământul sfânt al Moldovei. 
Sărbătoarea Sfântului Ştefan: 2 iulie.

Emil/Emilia

Acest frumos nume vine din limba latină şi 
înseamnă „concurent”, amintindu-ne astfel că viaţa 
este o competiţie. Dar fiecare dintre noi nu concurea-
ză împotriva celorlalţi, ci înainte de toate trebuie să 
poarte o competiţie cu sine însuşi, căutând în fiecare 
zi să fie mai bun. Viaţa este o luptă şi o competiţie, 
dar cei din jurul nostru nu ne sunt adversari, ci coe-

chipieri, căci doar împreună putem trece cu bine peste 
tot ce întâmpinăm în viaţă, fie necazuri, fie bucurii. 
„Orice necaz împărtăşit e de două ori mai mic, orice 
bucurie împărtăşită e de două ori mai mare”, ne învaţă 
Sfântul Ioan Gură de Aur.

Sfântul Mucenic Emilian (†362) a fost un tânăr 
creştin, ce se trăgea dintr-o familie bogată. A dat do-
vadă de mult curaj atunci când a spart statuile idolilor 
din cetatea sa. A rămas statornic în credinţa creştină, 
în ciuda chinurilor la care a fost supus. Deşi a fost 
aruncat în foc, trupul său nu a ars, această minune 
fiind mărturie a sfinţeniei sale. Ziua Sfântului Emilian 
de la Durostor este 18 iulie.

Prof. Alina Toma

Dulapul prinde curaj

Spre deosebire de șifonierul băieților sau a 
bărbaţilor, care au doar câteva articole vestimentare, 
dulapul femeii este plin de tot felul de haine: rochițe, 
fustițe, genți și pantofi. Din cauza acestora, de multe 
ori, se instalează haosul!

Așa mi s-a ȋntâmplat și mie, ȋnsă de data aceasta m-am 
trezit cu o scrisoare, care mi se adresa. 

Ȋn sfârșit m-am hotărât să-ți scriu, draga mea 
Paula. Sunt dulapul tău. Trebuie să-ți spun că n-am 
fost ȋntodeauna un dulap dezordonat. Dimpotrivă. A 
fost o vreme când eram un dulap ordonat, fericit… și 
cum era să nu fiu, când, abia ieșit din magazinul de 
unde m-au cumpărat părinții tăi, unde la câteva zile 
m-au pus ȋn camera ta. Aveam impresia că și tu te bu-
curi să mă ai ȋn cameră, aici și asta mă făcea mândru 
și mai mult, deoarece trebuie să-ți mărturisesc, mi-ai 
plăcut de la prima vedere. Erai și ești și acum, chiar 
dacă nu-mi mai place de loc scundă, voinică, frumoasă 
și deșteaptă. De altfel dacă ții să afli amănunte și eu 
sunt frumos și voinic. Nu te uita că acum sunt un 
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mic dulap. Pe vremuri, la firma de mobilier era să fiu 
transformat ȋntr-o pereche de bâte. 

Eu ȋți scriu pentru ca tu să-mi urmezi 
următoarele sfaturi deoarece un dulap curat, 
ȋntodeauna ȋnseamnă o casă curată și ordonată. Uite 
care ar fi sfaturile:
1) Decide-te ce porți mai des - scoate tot din șifonier 
și decide-te ce porți și ce nu. 
2) Selectează - dacă ai pus de-o parte hainele pe 
care nu le mai porți, acum trebuie să selectezi restul. 
Așază-le pe umerașe rochițele, cămășile și hainele 
care se șifonează rapid. 
3) Așază-le correct - dacă este iarnă, așează hainele 
groase ȋn față, și cele subțiri ȋn spate. Când se apropie 
sezonul cald facem schimb. 
4) Atenție la mărunțișuri - șosetele și lenjeria intimă, 
trebuie să aibă loc special. Pune-le rafturi separate și 
nu vei mai avea probleme ȋn a le găsi. 
5) Calcă toate hainele după ce le-ai spălat. Astfel, vei 
avea oricând de unde să alegi, dacă ești ȋn grabă. 
 Dacă vei face toate aceste lucruri, pe care ți 
le-am spus poate o să te iert. 
Cu drag, dulapul tău!!!

Paula Panaite
Clasa a VI-a C

Găinușa de aur

Stăteam la țară. Acolo aveam mai multe găini, 
dar, una ieșea ȋn evidență, cea cu pene aurii și cu ar-
ipile mari și frumoase. Toți o ȋndrăgeau, până și eu, 
dar ȋn fiecare dimineață la ora șase ea trebuia hrănită 
ca să ne dea ouă cât mai gustoase. Eu eram aceea care 
trebuia să-i dau mâncare mereu și, ȋntr-o zi, m-am 
săturat și am luat-o. M-am dus la o prietenă și i-am 
spus:
- Nu știu cum să scap de găina aceasta!
- O vreau eu, fiindcă ar arăta foarte bine ȋn gradina 
mea, a spus ea. 

Eu nu eram atât de sigură cu ideea ei, dar a 
spus că-mi dă ȋn schimb un urs mare și pufos de pluș 
și o ȋnghețată, iar eu i-am dat găina. Când am plecat 
am luat-o pe o alee și am alunecat ȋn noroi, murdărind 
ursul, dar salvând ȋnghețata, Și tot mergând, nu am 
văzut că ȋn față se afla o bordură și m-am ȋmpiedicat, 

căzând ȋntr-un tufiș cu tot cu ȋnghețată. Până la urmă, 
am ajuns acsă. Mama era foarte supărată și eu m-am 
simțit atât de rău ȋncât i-am zis adevărul și m-am dus 
la prietena mea cu un urs asemănător și o ȋnghețată ca 
să-mi dea ȋnapoi găinușa și să-mi cer scuze. 

Atunci, am ȋnvățat că nu este bine că ȋncerci 
să scapi de ceva sau de cineva ȋn schimbul unui avan-
taj fiindcă unii vor suferi și tu nu te vei alege cu nimic 
pentru că vei fi pedepsit. 

Emilia Miron
clasa a VI-a C

UMOR
Într-o zi un elev, aşezat la o masă în cofetărie, 
reflectează: 

-Să mai iau o prăjitură? Stomacul zice DA, creierul 
zice NU. Da, dar creierul este mai deştept decât 
stomacul, nu? Bun. Cel mai deştept cedează primul 
aşa că mai iau una.

-Draga mea, ai luat examenul de conducere?
-Încă nu ştiu, când am plecat de acolo instructorul 
era tot leşinat.

-Alo, Ioane, a reuşit să-i faci  aspiratorului 
modificările de care-mi vorbeai?
-Sigur că da, doar de la el vorbesc…

-Costele, ai învăţat lecţia pentru astăzi la geografie?
-Da, doamnă profesoară!
-Atunci, spune-mi, unde se află Egiptul?
-La pagina 72!

-Să te ajut la lecţii, Săndele?
-Nu, mami, mulţumesc. Prefer să-mi fac eu singur 
toate greşelile!

-Ce mult mi-aş dori sa fie Parisul capital Spaniei!
-De ce?
-Pentru că eu aşa am scris în lucrare

-Dănuţ, am auzit ca profesoara de română ţi-a făcut 
“cadou” un trei de toată frumuseţea!
-Adevărat, mami, doar nu era frumos să o refuz…
                           culese de Iulian Dediu
                           clasa a VI-a B
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Cutia cu creioane colorate

 Un copil întreabă într-o zi pe tatăl său:
- Tată, mi-ai spus întotdeauna că, toţi oamenii 

sunt egali; şi că venim în lume cu şanse egale… Cum 
se face atunci că, unii vin cu multe daruri, că se nasc 
in familii bogate, sunt perfect sănătoşi, nu le lipseşte 
nimic, iar alţii… fără daruri. Se nasc în familii de 
oameni săraci, cu tot felul de boli şi multe necazuri. 
Unde este egalitatea ?

- Păi aşa cum priveşti tu lucrurile poƫi să 
înclini să crezi că nu este egalitate. De ce crezi tu lu-
crurile despre care îmi povesteşti, ca pe nişte daruri? 
Ele nu sunt altceva decât nişte unelte ale sufletului. 
Imaginează-ţi toate aceste daruri ca pe nişte creioane 
colorate. Adevărat, unii se nasc şi au cu ei o cutie cu 
12 creioane, alţii cu 6, alţii cu 3, iar alţii doar cu 1. 
Mai mult… unii au în cutia lor doar un creion şi nici 
măcar acela colorat, ci negru. Dar secretul constă în 
ceea ce desenezi cu ele. Dacă nu ai măiestrie, dege-
aba te naşti din familie bogată şi eşti perfect sănătos 
şi urmezi cele mai bune şcoli. Praful se alege de tot 
ceea ce ai primit în dar dacă nu ştii să desenezi fru-
mos pe planşeta vieţii. Degeaba ai o cutie cu 12 cre-
ioane colorate, dacă eşti un ignorant. Poţi să desenezi 
adevărate capodopere şi numai cu un singur creion. 
Da, chiar şi negru! Important în viaţă este, nu câte 
creioane colorate ai în cutia ta, ci numai ce desen eşti 
în stare să aşterni cu ele pe planşeta vieţii. 

- Dragul meu, vezi tu, viaţa îţi oferă un singur 
creion sau mai multe creioane colorate. Tu decizi ce 
să faci cu ele şi totul depinde de tine cât de meşter 
eşti!

Abia atunci copilul a înţeles că acele creioane 
reprezintă starea sau darurile cu care fiecare om se 
naşte în viaţă, însă, care pe parcurs le poate pierde, le 
poate risipi. Iar planşeta de desenat reprezintă cursul 
vieţii pe care fiecare om îşi poate trasa drumul său, 
fie şi cu un singur creion. Totul depinde de măiestria 
celui care mânuieşte creionul, nu de câte creioane co-
lorate sunt în cutie. 

Prof. Niculina Surdu

O viaţă sănătoasă…

Potrivit Prof. Dr. Nicolae Hâncu, Preşedintele 
Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie, Boli meta-
bolice, dimensiunea taliei unei femei nu trebuie 
să depăşească 80 centrimetri. Pe lângă exerciţiile 
fizice, controlarea dietei, este momentul să faci şi 
câteva schimbări în stilul de viaţă pentru a scăpa sau 
măcar pentru a reduce burtica. Iată 7 dintre cele mai 
dăunătoare obiceiuri care provoacă creşterea în cen-
timetri a taliei.
1. Fumatul

Poate că acest obicei îţi reduce apetitul şi ast-
fel te scapă de câteva kilograme, dar studiile arată că 
fumatul influenţează zonele în care se acumulează 
grăsimea. Un studiu recent condus de specialiştii 
britanici a arătat că fumătorii au dimensiunea taliei 
mai mare decât nefumătorii. Cercetări anterioare au 
demonstrat că grăsimea abdominală predispune la 
numeroase probleme de sănătate precum demenţă, 
cancer pancreatic, diabet, infertilitate, hipertensiune 
arterială şi boli cardiovasculare.
2. Consumul excesiv de alcool

Un păhărel din când în când nu face rău 
nimănui, însă când faci din consumul de alcool un 
obicei, este foarte probabil să te trezeşti cu o burtică 
de toată frumuseţea. De ce? Motivul principal este că 
alcoolul afectează capacitatea ficatului de a metabo-
liza grăsimea. De asemenea, băturile alcoolice pot fi 
adevărate bombe calorice. Vinul roşu este poate cea 
mai bună băutură alcoolică pentru tine şi asta pentru 
că, potrivit cercetătorilor, te ajută în lupta împotriva 
colăceilor.
3. Stresul

Nu îţi aduce doar riduri şi fire de păr albe, ci 
şi kilograme şi centimentri în plus la talie. Studiile au 
descoperit că un nivel ridicat de cortizol, hormonul 
eliberat în situaţiile stresante, favorizează acumularea 
de grăsime abdominală. Încearcă câteva metode de 
relaxare şi nu lăsa stresul să-ţi afecteze sănătatea şi 
silueta.



Tinerii zilelor noastre 
nr. 11, 2013

Descreţește-ţi fruntea!!

38

4. Postura greşită
Pe lângă faptul că-ţi va da mai multă încrede-

re în tine, o postură corectă te va ajuta să-ţi încordezi 
muşchii abdomenului, cât şi ai spatelui. Trage bur-
ta, încordează muşchii abdominali şi efectele vor fi 
surprinzătoare. În plus, acest mic exerciţiu te va ajuta 
să lucrezi muşchii de la nivelul abdomenului. Pentru 
o postură corectă, îndreaptă spatele, astfel încât atun-
ci când stai în picioare, capul, spatele şi picioarele să 
formeze o linie dreaptă.
5. Nu ţii cont de regula celor 2 litri de apă pe zi

Apa joacă un rol important în procesul de 
slăbire şi mai ales în topirea grăsimii din jurul abdo-
menului, spun nutriţioniştii. Corpul tău funcţionează 
mai bine când este perfect hidratat. În plus, apa creşte 
senzaţia de saţietate şi te ajută să mănânci mai puţin. 
Asigură-te că ai întotdeauna la îndemână o sticlă sau 
un pahar plin cu apă pentru a-ţi potoli setea.
6. Nu ai un program fix de somn

Nu o dată ţi s-a întâmplat să pierzi noaptea 
în faţa calculatorului sau prin oraş cu fetele. Acest 
obicei nu este tocmai sănătos. Specialiştii recomandă 
6-8 ore de somn pe noapte. De asemenea, studiile au 
demonstrat că oboseala nu numai că ne îmbătrâneşte 

dar ne şi afectează si-
lueta. Potrivit acesto-
ra, starea de oboseală 
intensifică senzaţia de 
foame şi ne face mai 
vulnerabili în faţa 
alimentelor bogate în 
calorii.

7. Sari peste mese şi te înfometezi pentru a slăbi
Greşit. Deşi este prima soluţie care îţi vine 

în minte când vrei să dai jos câteva kilograme, nu 
este deloc eficientă. Din contră, susţin nutriţioniştii. 
Organismul va reacţiona la înfometare eliberând aşa 
numiţii hormoni ai stresului care transformă caloriile 
în grăsime.

culese de prof. Adriana Talamba

Rugăciunea ca expresie a săracului

A fost odată un bătrân pe nume Pavel. Acesta 
nu avea soție, nici copii. Nu avea casă și era foarte 
sărac. Avea niște ochi blânzi și niciodată nu ȋnjura. 
El ajuta mereu copii care se pierdeau de părinți, era 
prieten cu toți. Duminica și Sâmbăta el mergea la 
biserică, rugându-se pentru sănătatea lui, dar și a ce-
lor din jurul lui, chiar dacă i-au făcut bine sau rău. 

Dar exista un om care ȋi vroia răul. Acesta era 
bogat. Avea trei copii și trăia ȋntr-o casă foarte mare, 
dar nimeni nu-l suporta. El se credea mai presus de 
toți. Nu se ruga, el nu credea ȋn Dumnezeu. Mereu 
când ȋl vedea pe Pavel, ȋl batjocorea, dar sărmanul nu 
zicea nimic, mergea mai departe. 

Ȋntr-o zi, Pavel, nu mai avea nimic de mâncat. 
Nici un ban. Aflând de situația lui, un tânăr l-a luat 
ȋn grijă, considerându-l ca tată al său. Aflând de asta, 
bogatul s-a ȋnfuriat. Ȋi vroia răul, dar nimeni nu știa 
cauza. 

Dumnică, ȋnainte ca Pavel să place la biserică, 
așa cum obișnuia, a venit la el bogatul. Era singur 
acasă, băiatul fiind plecat la niște rude. Bătrânul a in-
trat ȋnfuriat ȋn casă, cu un paloș, cu gănd să-l omoare, 
Pavel, văzând asta a spus:

-Omoară-mă, ȋndeplinește-ți dorința, dar 
măcar voi ști că ai fost un laș. Nu-ți dai seama? Ni-
meni nu te ȋnghite. Vrei răul fiecărei persoane. Acum, 
te las, omoră-mă, chiar dacă nu mi-ai zis niciodată 
motivul urei tale asupra mea. 

La aceste cuvinte, bogatul a scăpat cuțitul 
ȋngălbenindu-se la față, a leșinat. Pavel l-a dus re-
pede la cel mai bun doctor din sat. Doctorul, văzând 
bogatul și examinându-l a spus că suferă de o boală 
gravă, nu mai poate fi salvat. Aflând asta, Pavel a 
umblat două săptămâni pe la mănăstiri. Avea obrajii 
zdrențuiți ca un papirus vechi. Nu mâncase de atâta 
timp. S-a rugat de un preot să facă o rugăciune pen-
tru ieșirea sufletului din trup. Pavel era ostenit. Seara, 
stătea ȋn genunchi ȋn mănăstire, pentru a se ruga la 
altar cu blândețe. S-a ȋntors acasă unde era bogatul. 
Luna creștea ca un fagur de miere peste satul pustiu. 
Dar bogatul s-a trezit. Luna ca un curcubeu, cerul era 
roz. Pavel l-a luat ȋn brațe. Amândoi s-au ȋmpăcat și 
niciodată nu au cedat la Dumnezeu, bogatul aflând că 
el e Ȋmpăratul adevărat al cerurilor. 

Adriana-Violeta Dumbrava 
Clasa a VI – a C
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Mont Saint-Michel - Legenda muntelui

Le Mont-Saint-Michel este o stâncă granitică 
(78 m înălțime) în Golful Saint-Malo (NV Franței) 
din Marea Mânecii, unde se manifestă cel mai repre-
zentativ fenomen de flux și reflux: în timpul fluxului 
este insulă, comunicația cu teritoriul continental fiind 
întreruptă, iar în timpul refluxului devine peninsulă, 
o limbă de nisip ieșind de sub ape. Stânca este ocu-
pată de un sat (41 locuitori) și o mănăstire fortificată 
(ridicată începând cu secolul al VIII-lea, până prin 
secolele al XII-lea - al XIV-lea). A jucat un rol im-
portant în istoria Franței, fiind singurul loc care nu a 
putut fi cucerit de armatele engleze în timpul „Răz-
boiului de 100 de ani”. În prezent, constituie unul din 
locurile cele mai vizitate din Franța, (cu 3.200.000 de 
vizitatori anual). O șosea pietruită asigură, în ultima 
vreme, legătura permanentă cu țărmul Bretaniei.

Legenda Muntelui spune că într-o noapte 
de octombrie a anului 708, episcopul Aubert de la 
Avranches dormea un somn frământat de vise. Ca și 
în nopțile trecute, Sfântul Arhanghel Mihail i-a apă-
rut în vis, poruncindu-i să îi construiască un sanctu-
ar, pe vechiul munte Tombe, în mijlocul golfului. Și, 
pentru ca episcopul să nu mai uite, cum o mai făcuse, 
Arhanghelul și-a pus degetul de lumină pe capul epi-
scopului Aubert, marcându-l pentru totdeauna.

În zorii secolului al VIII-lea, muntele Tombe 
era o ridicătură rotunjită de granit, înaltă de 78 de 
metri, în mijlocul unui golf adânc, al cărui profil nu 
are cu nimic de-a face cu contururile de azi, deoarece 
aici pământul a câștigat peste tot în lupta cu marea. În 
vârful ridicăturii de granit se afla așezată o piatră des-
tul de mare, despre care se spune că ar fi fost înfiptă 
în pământ de către Satan. Nimeni nu putea să scoată 
această piatră, pentru începerea construcției sanctua-
rului. În cele din urmă, copilașul Bain, cel de-al doi-
sprezecelea fiu al unuia din lucrători, puternic prin 
nevinovăția sa, reușește ceea ce toți ceilalți eșuaseră, 
tot așa cum Arthur, viitor rege legendar al Bretaniei, 
încă adolescent, reușise să smulgă spada Excalibur 
din stânca în care fusese înfiptă. Numele Sfântului 
Mihail, substantivare a unui strigăt, devine strigăt de 
luptă al cavaleriei. Roland, unul dintre cavalerii lui 
Carol cel Mare, îl invocă fără încetare în luptele con-
tra sarazinilor. Dar Sfântul Arhanghel mai are încă 
un rol: cântărește sufletele în ziua Judecății de Apoi.

Legendele apar curând după instalarea Bene-
dictinilor în mănăstire. Ele consacră definitiv Munte-
le în ierarhia sanctuarelor.

Arhanghelul Mihail, 
învingător în lupta cu șarpele 

monstruos din Irlanda

 Legenda șarpelui din Irlanda i-a asigurat 
Muntelui un renume internațional. Un șarpe monstru-
os pustia regiunea. Armele regelui Elgar, rugăciunile 
arhiepiscopului Ivor rămân neputincioase. S-a luat 
hotărârea unui atac în masă contra balaurului, dar 
când cavalerii au sosit la fața locului, monstrul era 
deja mort. L-au ars și i-au împrăștiat cenușa, în care 
Ivor a distins două obiecte insolite: un scut de lemn 
de cedru și de piele întărită, precum și o spadă de oțel, 
foarte scurtă, încă pătată de sângele monstrului. Scu-
tul și spada erau de dimensiuni curioase, adevărate 
jucării de copil. Noaptea următoare, Ivor l-a văzut pe 
Sfântul Mihail în vis, iar acesta i-a poruncit ca aceste 
relicve să fie duse la sanctuarul său preferat, fără nici 
o altă precizare. Cei doi călugări, însărcinați să ducă 
armele sfinte, au luat drumul Italiei, crezând că la Gar-
gano, cunoscut sub numele de Monte Sant’Angelo, 
este sanctuarul preferat al Arhanghelului Mihail. Dar 
în fiecare zi, orice drum ar fi luat, ei ajungeau spre 
soare-apune. Disperați că nu reușesc să ajungă în Ita-
lia, ei s-au rugat Arhanghelului Mihail: acesta le-a 
apărut și i-a informat că locul său preferat pe pământ 
este acum muntele Tombe. Tradiția fixează la 16 oc-
tombrie 708 sfințirea locului noului sanctuar în vârful 
muntelui Tombe. Episcopul Aubert organizează viața 
religioasă în Munte, instalează acolo doisprezece că-
lugări care trebuie să persevereze, cu reguli precise, 
în serviciul preafericitului Arhanghel. Trimiși de epi-
scop, acești călugări au format prima comunitate in-
stalată și organizată vreodată în Munte. Prin revelație, 
Aubert a fost înștiințat de Arhanghel de existența unei 
surse de apă potabilă, apoi a ridicat o capelă dedicată 
Sfântului Petru, unde, mai târziu, va fi înhumat, con-
form tradiției medievale. Muntele se numește încă 
Tombe. Miracolele nu au întârziat să apară. Un pe-
lerin orb, sosit acolo, a exclamat: Ce frumos este să 
vezi! Muntele și-a luat definitiv numele actual pe la 
sfârșitul secolului al X-lea. Rând pe rând, au apărut 
noi construcții, Muntele căpătând o înfățișare din ce 
în ce mai apropiată de cea actuală. Trebuie să ne ima-
ginăm amploarea acestor lucrări: blocurile de granit 
trebuiau aduse pe corăbii din insulele Chausey, în rit-
mul mareelor. Odată aduse, tăietorii de piatră le-au 
fasonat în blocuri definitive și și-au înscris pe ele, 
pentru a-și primi simbria, semnele lor, pe care le   pu-
tem citi încă. Aceste blocuri grele de piatră erau apoi 
urcate în vârf și așezate la locul potrivit.
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 Să fim suple…
 Dacă vrei să slăbeşti primul lucru pe care 
trebuie să-l iei în considerare este controlul porţiilor 
pe care le mănânci. Nutriţioniştii recomandă să te 
ridici de la masă când încă îţi este foame. Află şi alte 
trucuri care te ajută să slăbeşti!

1. Nu depozita dulciuri în casă

Ţine un carneţel în bucătărie pe care să treci 
pe rând alimentele de care ai nevoie. Atunci când 
mergi la cumpărături, limitează-te doar la listă şi nu te 
rătăci la raionul cu dulciuri. Nu ai nevoie de dulciuri 
depozitate în bucătărie pentru că vei fi tentată să le şi 
mănânci.

2. «Depozite» de legume şi fructe

Asta da, ai nevoie, dar încearcă să iei pentru 
o săptămână ca să scuteşti drumurile la magazin. 
Organizează-ţi în minte câteva mese pe care le vei 
lua pe parcursul săptămânii şi ia toate ingredientele 
necesare. Cât mai multe legume ca să prepari salate 
delicioase şi pline de nutrienţi şi fructe, însă nu 
exagera cu ele. Câte un fruct pe zi este suficient, aşa 
că le poţi diversifica fără să cumperi cantităţi mari şi 
să dai o groază de bani pe ele.

3. Alo, unde pleci? Şi micul dejun?

Nici să nu te gândeşti să ieşi afară din casă fără 
să fi mâncat de dimineaţă. Nu merge scuza: “M-am 
trezit târziu / Nu-mi este foame dimineaţa”, trebuie să 
te mobilizezi şi să îţi construieşti în fiecare dimineaţă 
un mic dejun dacă vrei să slăbeşti sau să-ţi menţii 
greutatea corporală. Aşa că trezirea mai devreme, 
fă-ţi un obicei din a lua micul dejun şi îţi va intra în 

reflex această îndeletnicire sănătoasă.

4. Nu uita de gustări

Nu trebuie să fie ceva special, dar nici nu 
trebuie să te gândeşti că vei mânca o eugenie sau 
niste covrigei. Nicidecum! Poţi să alegi un fruct ca 
gustare între micul dejun şi pranz şi un pumn mic de 
migdale/nuci crude pentru gustarea înainte de masa 
de seară. Trebuie să înţelegi că gustările te ajută să 
mănânci mai puţin la mesele principale, deoarece nu 
vei simţi o senzaţie acută de foame.

5. Apa cea de toate zilele

Dar nu înainte de masă, în timpul mesei şi 
nici imediat după ce ai mâncat pentru că vei perturba 
procesul de digestie şi apoi te vei plânge de balonare. 
Este esenţial să bei apă plată, ceaiuri din plante 
medicinale neîndulcite pe parcursul zilei pentru a 
ajuta la eliminarea toxinelor din organism.

6. Programează-ţi mesele

De exemplu: micul dejun - 7.30; gustare - 
11.30; prânzul - 13.30; gustare 16.00 şi cina - 19.00. 
Sau, în funcţie de programul tău, dar nu sări peste ele.

7. Pune în farfurie doar o porţie

Nu umple farfuria gândindu-te că vei mânca 
doar puţin pentru că ştii bine că nu-ţi iese. Aşa că mai 
bine limitează-te la o porţie şi nu te mai atinge de 
cratiţa cu mâncare după ce ai terminat. Deşi e greu 
de imaginat că ai putea să te ridici de la masă când 
încă îţi mai este foame să ştii că se poate şi este chiar 
indicat.

8. Planifică meniul

Sună a fi o adevărată corvoadă, însă odată 
ce te obişnuieşti cu acest lucru nu-l vei mai percepe 
negativ. Nu iţi ia mai mult de 10 minute ca să treci 
pe foaie meniul pentru ziua de mâine. Aşa vei evita 
mâncatul pe apucate şi la voia întâmplării şi te vei 
asigura că mănânci sănătos.

culese de prof. Adriana Talambă

 Călătorului care dorește să viziteze Mont 
Saint-Michel venind cu automobilul, acesta îi apare 
la început ca o mică piramidă stâncoasă înconjurată 
de o întindere netedă nesfârșită. Pe măsură ce te apro-
pii, deslușești din ce în ce mai multe detalii. Ajungi 
pe șoseaua care duce direct spre Munte și îți parchezi 
automobilul. Anunțurile de pe panourile de la intrare 
te avertizează că fluxul va începe la ora cutare, dar te 
liniștesc comunicându-ți că automobilele, parcate co-
respunzător, nu vor fi în pericol să fie înghițite de ape.

Prof. Mariana Cabalortӑ 
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Poveste pentru ”înţelepţi”

Am citit o poveste într-o revistă şi mi-a plăcut atât 
de mult, încât am simţit că trebuie să vă împărtăşesc 
şi vouă cele citite. Veţi descoperi că fericirea pe care 
o visăm cu toţii o putem aduce în viaţa noastră, dar 
parcurgând nişte paşi, care trebuie învăţaţi chiar din 
copilărie. Au ascultat şi elevii mei povestea, le-a plă-
cut, dar au recunoscut că mai au multe de învăţat până 
să găsească secretul fericirii. Citiţi şi dumneavoastră 
şi întrebaţi-vă sufletul, cu multă sinceritate, ce mai 
aveţi de învăţat. Apoi, împreună ne putem bucura de 
viaţă, de oameni, de soare şi flori. Citiţi şi judecaţi 
singuri cât adevăr găsiţi în această poveste. 

Se spune că demult trăia un înţelept despre care 
se spunea că păzea un cufăr ce adăpostea secretul fe-
ricirii oamenilor. Astfel acesta ajunsese cel mai feri-
cit om din lume. Numeroşi regi invidioşi au încercat 
să-i ofere bani şi faimă pentru a lua de la el cufărul, 
dar nu au reuşit. Ei deveneau din invidie tot mai ne-
fericiţi, iar înţeleptul tot mai fericit. 

Într-o zi, la el a venit un copil care l-a rugat să-i 
spună care este secretul care poate să-l facă fericit. 
Înţeleptul, văzând puritatea din ochii copilului, i-a 
spus că îl va învăţa acest secret. În realitate există 
două cufere în care omul păstrează secretul fericirii: 
mintea şi sufletul. Dar trebuie să urmezi nişte paşi 
pentru a descoperi acest secret. Aceştia sunt:
1. Să conştientizezi faptul că există Dumnezeu în toate 

lucrurile şi persoanele care ne înconjoară şi de aceea 
trebuie să le iubim. 

2. Să te iubeşti pe tine însuţi şi în fiecare zi, când te tre-
zeşti, să-ţi spui: „Sunt important, am valoare, sunt în 
stare, sunt iubitor, nu există obstacol pe care să nu-l 
înving.” Acest pas se numeşte autostimă. 

3. Să reuşeşti să pui în practică tot ceea ce spui că eşti. 
Deci vei încerca să acţionezi inteligent, nu-ţi va fi fri-
că de ce ţi-ai propus, vei fi iubitor şi te vei gândi că vei 
învinge toate piedicile, vei lupta pentru visurile tale. 
Acest pas se numeşte motivare. 

4. Să nu invidiezi pe nimeni pentru ceea ce are sau ceea 
ce face. Ei vor obţine partea lor, iar tu pe a ta. 

5. Să nu păstrezi în inima ta ranchiună nimănui deoarece 
acest sentiment nu te va lăsa niciodată să fii fericit. 
Învaţă să ierţi, să uiţi. Chiar dacă este greu, nu este 
imposibil. 

6. Să nu iei niciodată lucrurile care nu-ţi aparţin. Potrivit 

legilor nescrise, mâine vei pierde ceva mai valoros. 
7. Să nu faci pe nimeni să sufere, să te gândeşti că toate 

fiinţele pământului au drept la respect şi iubire.
8. Trezeşte-te întotdeauna cu un surâs pe buze şi caută 

să descoperi în jurul tău partea bună a fiecărui lucru. 
Ajută-i pe cei care au nevoie fără să te gândeşti la ce 
vei primi în schimb, iar când priveşti pe cineva, des-
coperă-i calităţile. 

 Aceasta este povestea, dar putem învăţa multe, 
dacă ne-a tulburat puţin sufletul şi ne-a condus la o 
profundă meditaţie. 
 Este înţelept să acceptaţi viaţa aşa cum este, 
să încercaţi să depăşiţi obstacolele prin acceptare, 
toleranţă şi apoi iertare. 
 Dacă veţi înţelege toate acestea va fi uşor să 
găsiţi fericirea. Dar nu uitaţi să învăţaţi copiii aceşti 
paşi, îi vor ajuta să-şi găsească drumul spre inimă, 
suflet şi minte. 
 Mult succes şi curaj în munca cu sine, este 
greu dar veţi reuşi!

Înv. Doina Bîrsan

Paștele în familie

În sfârșit sărbătorile de Paște au venit! Eu și 
fratele meu așteptam cu bucurie aceste sărbători.

În ajunul Paștelui, eu și bunica mea am vo-
psit ouă, iar seara am mers la Înviere, să luăm ‹›Lu-
mina Sfântă››. Aici ne-am întalnit cu rude și prieteni. 
Totul a fost magic.

În zori m-am trezit grăbită să văd dacă 
‹›Iepurașul De Paște» a venit. La prima privire, nu 
am văzut nimic, dar mai târziu l-am zărit ghemuit pe 
noptieră. Avea dulciuri pentru mine și fratele meu. 
Am fost tare fericiți

A doua zi de Paște, au venit verișoarele mele 
și ne-am jucat “Vânătoarea de ouă». Următoarea zi, 
am mers la Biserică. Restul zilei am fost la rude și 
am ciocnit ouă. Păcat că sărbătorile de Paști s-au ter-
minat, iar odată cu ele și vacanța.

“HRISTOS A ÎNVIAT”

Cosmina Mihaela Cristian, 
Clasa a III-a A
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Visul meu este de a deveni medic. Meseria 
de medic este una dintre cele mai vechi. Cariera unui 
medic începe cu facultatea de medicină şi continuă cu 
câteva etape care conduc spre titlul de medic primar. 
Pe parcurs îţi vine să renunţi de câteva ori, însă când 
te gândeşti câţi oameni au nevoie de tine continui. 
Medicina presupune mai multe discipline, tocmai de 
aceea poţi alege dintre mai multe specialităţi.

De foarte multe ori sunt întrebată de ce am 
ales medicina, iar de fiecare dată am acelaşi răspuns: 
pentru că îmi place şi nu m-aş vedea făcând altceva. 
Este ceea ce vreau să fac, iar meseria de medic este 
mult mai mult decât o meserie. A fi medic este un ţel, 
un ideal deoarece poţi ajuta oamenii sau măcar să le 
poţi fi alături în momente grele.

Meseria de medic este una din puţinele mese-
rii prin care nu ai doar un loc de muncă. Fiecare zi e 
diferită, în fiecare zi înveţi ceva nou, afli ceva nou. În 
fiecare zi evoluezi şi devii din ce în ce mai bun. Me-
seria de medic nu o poate practica oricine, dar dacă o 
iubeşti, poţi ajunge printre cei mai buni.

Larisa Ochean

Meseria mea... 
şi clasa a VIII-a C

De mici, oamenii, s-au gândit ce vor face în 
viitor . Mulţi sperăm să ajungem doctori, poliţişti, 
avocaţi, însă timpul ne face să ne gândim la altă 
meserie . Cu înaintarea în vârsta ne dăm seamă că 
trebuie să alegem o meserie care să ne placă . Şi eu 
m-am întrebat ce o să fiu peste 10 ani şi acum sper să 
ajung inginer viticol pentru a crea o plăcere oameni-
lor ce ştiu să aprecieze un vin adevărat . Această me-
serie mi se potriveşte deoarece tatăl meu o practică 
şi nu multă lume este interesată de această profesie 
deoarece li se pare foarte grea . Aceasta este meseria 
pe care vreau eu s-o practic .

Lucian Cucu

“Medicul nu este nimic altceva, decât o mân-
gâiere sufletească.”

Meseria de medic ocupă un loc important în 
vieţile noastre. Ei îi sacrificăm aproape jumătate din 
existenţa noastră. De aceea se cuvine să fim calculați 
şi corecţi cu noi înşine, atunci când dorim să alegem 
o meserie.

Mai întâi de toate, asta ar însemna să ţinem 
cont de vocaţia noastră, dar, de asemenea, nu trebuie 
să ignorăm şi felul nostru de a fi, cu calităţile şi defec-
tele noastre, care ne-ar putea ajuta să atingem culmile 
succesului într-un anumit domeniu.

Cariera reprezintă exerciţiul alegerii persoan-
le, iar pentru realizarea unui plan de carieră, trebuie 
început cu evaluarea propriei noastre persoane cât şi 
informarea referitoare la factorii externi: profilul de 
personalitate, atitudini şi deprinderi dobândite.
 Meseria de medic este una dintre cele mai 
vechi din lume. Fie că i s-a spus doctor, vraci, vinde-
cător medical, a fost şi a rămas o persoană importantă 
în viaţa societăţii. Dacă ar fi să căutăm o definiţie a 
cuvântului “ medic”, ea ar fi una al cărei început să 
află undeva în Grecia antică, când medicul era consi-
derat tamăduitor.
 Cariera de medic începe cu facultatea de 
medicină şi continuă cu alte câteva etape ce conduc 
spre titlul de medic primar. Aceste etape, în viaţă, când 
te gândeşti să devii medic, înseamnă pregătirea pen-
tru facultate, când ştii că de fapt vei învăţa toată viaţa. 
Înseamnă primele ore de anatomie; morgă şi orele de 
practică în spital, înseamnă sesiunile cu examene la 
materii ce par imposibile, stagiatura şi rezidenţiatul.
 “Medicina este arta vindecării, care teoretic 
nu are nicio limită.”

Vlad Ana-Maria

 Cred că fiecare om are un scop în viaţă, ace-
la de a lucra în domeniul care-i place cel mai mult. 
Eu visez la un job de hair stylist. Sunt mereu dispusă 
schimbărilor şi vreau să pun în valoare şi sa îi ajut să 
se cunoască pe ei ,să vadă că o schimbare cu gust îi 
poate avantaja . Vreau să am satisfacţia muncii mele şi 
să fiu apreciată de oameni. Persoana care mă sprijină 
şi mă va sprijini în continuare este mama. Ea ştie că-
mi doresc şi că-mi place această meserie. Timpul liber 
o să mi-l petrec cu colegii de serviciu, cu prietenii şi 
familia. Realizez că pentru a face ceea ce ne dorim 
trebuie să muncim mult. Orice meserie îşi alege un 
om, trebuie făcută cu pasiune.

Mădălina Dragomir 
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 Nu putem şti ce ne rezervă viitorul. Eu peste 
10 ani aş vrea să devin educatoare. Îmi doresc această 
meserie deoarece iubesc copiii, ştiu cum să mă com-
port cu ei, ştiu când să glumesc şi când să mă joc cu 
ei, dar şi când trebuie să fiu serioasă. Trebuie să fii o 
persoană calmă, să ai răbdarea necesară pentru a le 
explica un lucru şi pentru a-i face să înţeleagă. Pentru 
a-i învăţa tot ce știi tu, trebuie să o faci într-un mod 
prin care să le captezi atenţia. Persoanele care mă vor 
sprijini sunt şi vor fi mereu familia şi prietenii apropi-
aţi. Timpul liber mi-l voi petrece bineînţeles cu fami-
lia şi prietenii. Mi-aş dori să devin educatoare pentru 
că “orice meserie îşi alege un om, aduce satisfacţie pe 
plan spiritual, dacă este făcută cu pasiune”.

Alexandra Ionescu 

Domeniul în care voi lucra va fi mecanic 
auto, lucrând într-un service-auto, ori voi avea pro-
priul meu service. Ştiu că această meserie nu este una  
specială, dar este ceea ce îmi doresc. Persoanele care 
mă vor sprijini vor fi familia şi prietenii apropiaţi în 
care voi avea încredere. Timpul liber mi-l voi petrece 
cu prietenii sau cu familia ajutându-mi părinţii. Cu 
prietenii mi-l voi petrece oriunde ne vom simţi bine. 
Cu familia mi-l voi petrece cât de des posibil, fără 
să uit de unde am plecat. Meseria mea îmi va aduce 
satisfacţie pe plan spiritual deoarece este meseria pe 
care o practică tatăl meu încă din vremea adolescenţei 
în propriul său garaj. Iar motto-ul după care îmi voi 
ghida viaţa va fi “ Munca este principalul motor la 
vieţii omeneşti”.

Alexandru Baban

Peste 10 ani eu voi lucra și sper să devin un pilot. Oare 
ce este mai frumos pe lumea aceasta decât senzația pe 
care o ai atunci când privești lumea de sus și pentru  
prima dată totul ți se pare perfect, când cerul parcă 
este mai aproape de tine și te îndeamnă să îl atingi, 
când norii îți călăuzesc drumul și îți îmbrățișează 
privirea cu imensitatea albului ce cucerește întreaga 
zare?

Aceasta este lumea pilotului, lumea celui ce 
s-a împrietenit cu norii și a avut curajul să încalce 
proprietatea cerului. Este o lume pe care mulți o 
consideră ireală, neconcepând frumusețea acelor lo-
curi, o lume în care nu pătrunde oricine, ci doar cei 
curajoși, iubitori de înălțime și de aventură. Meseria 
de pilot este una dintre cele mai frumoase meserii, 
însă și una din cele mai grele, frumusețe ce nu se 
poate descrie în cuvinte și altitudinea mare a locu-
rilor prin care piloții își creează drumul cu o latură 
ascunsă, o latură sălbatică, uneori neprietenoasă. Fur-
tunile sunt o adevărată piedică pentru avionul ce taie 
văzduhul, iar pentru piloți reprezintă o încercare grea 
la care sunt supuși. 

Deşi este o meserie grea, periculoasă și foarte 
riscantă, asta vreau să fac.

Alexandru Bolovan

Fie că lucrează în teatru, film sau pe platou-
rile de spectacole, regizorul este un om important în 
realizarea acestora. Regizorul poate să fie responsabil 
de un spectacol sau film în funcţie de specializarea 
lui, regizor de lumini, regizor de decor sau regizor de 
sunet. Regizorul este acea persoană din umbră, fără 
ajutorul căreia un spectacol sau un film nu ar putea 
exista. Din spatele decorului acesta veghează la buna 
desfăşurare a lucrurilor. Pentru un regizor organizarea 
unui show începe cu mult timp înainte că acesta să 
aibă loc şi se termină cu mult după terminarea aces-
tuia. Cu toate că eforturile depuse pentru reuşita unui 
spectacol sunt mari, laudele de la final îl fac pe regi-
zor să fie şi mai dedicat meseriei lui. Calităţile unui 
regizor sunt esenţiale. Fie că lucrează pentru decorul 
spectacolului, pentru sunet sau lumină, de activitatea 
regizorului depinde o parte din succesul evenimentu-
lui. Unul dintre cele mai grozave lucruri ale meseriei 
de regizor, privind o alegere în viaţă, este acela că ale-
gerea nu poate fi stăpânită niciodată. Fiecare poveste 
are propria ei derulare şi propriile sale provocări.

Andreea Minea 
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Ajudeanu Georgiana „Poate că pentru lume ești o 
singură persoană, dar pentru o anumită persoană, ești 
întreaga lume.” Gabriel Garcia Marquez

Băncilă Andrei „Nu-mi daţi sfaturi! Ştiu să greşesc şi 
singur!” Immanuel Kant

Bocu Sorin „Legea lui Ohm - Eşti om cu mine, sunt 
om cu tine.”

Bulhac Claudiu “Încearcă să fii un om de valoare și 
nu neapărat un om de succes.”

Cepoiu Valentin „Dă șansa fiecărei zile să fie 
cea mai frumoasă din viața ta.” Mark Twain

Corcoz Ovidiu „Mai răruţ că-i mai drăguţ!”

Cristea Alexandra „Nu contează atât de mult ce 
faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci.” Maria 
Tereza

Dimitruc Valentina „Nu înceta niciodată să zâm-
beşti, nici chiar atunci când eşti trist, pentru că 
nu se ştie cine se poate îndrăgosti de zâmbetul 
tău.” Gabriel José García Márquez

Dobre Mirabela „Inainte cu tupeu”

Guzinschi Lavinia „O mare plăcere în viață este 
să faci lucrurile pe care ceilalți susțin că nu le poți 
face.” Walter Bagehot

Hîncu Gina „Niciodată nu renunţa! Eşecul şi respin-
gerea sunt primii paşi spre succes.”

Hîncu Milena „Asumă-ţi riscuri. Pune întrebări. Nu-
ţi fie teamă de greşeli; dacă nu faci greşeli, nu ajungi 
departe.”

Leahov Olga „Eşti ceea ce laşi în urma ta.”

Lefter Mihaela „Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar 
trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii 
din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi.” - James Dean

Lungu Monica „Prefer să fiu criticat pentru ceea sunt 
decât iubit pentru ceea ce nu sunt.” Kurt Kobain

Lupu Mădălina „Şcoala trebuie să te înveţe a fi 
propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” - N. 
Iorga

Mormolea Dorinela „Găseşte curajul de a fi tu însuţi, 
chiar dacă încă nu ştii cine eşti!” Paulo Coelho

Negură Ana Maria  „Învăţătorii îţi deschid uşa, însă tu 
însuţi trebuie să treci prin ea.”  Proverb Chinez 

Nistoroiu Lăcrămioara „Sunt succese care te înjosesc 
şi înfrângeri care te înalţă.” N. Iorga

Roşca Oana Iulia „Singura răspundere adevărată este 
faţă de propriul tău potenţial, faţă de propria ta inteli-
genţă şi conştinţă, faţă de acţiunea conformă cu ele.” 
– Osho

Tufaru Iuliana „În viață nu contează unde te afli, ci pe 
cine ai alături.”

Udrea Cătălin „Fii întotdeauna ceea ce eşti şi dacă 
acest lucru nu este de ajuns pentru cineva, înseamnă 
că acel cineva nu este de ajuns pentru tine!”

Untrece Iulia „People are not perfect, except when 
they smile.”

Veropaev Ana Maria „Întotdeauna fă ceea ce îți e frică 
să faci.” Ralph Waldo Emerson

Vrînceanu Daniela „Când îți dorești ceva cu adevărat, 
tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău.”
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Balaci Cristian Vlăduţ „Este mai bine să taci şi să dai 
impresia că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături 
orice dubiu!”
Balută Andrei
„Zâmbeşte şi fii optimist,
Chiar nu rezolvi nimic dacă eşti trist.
Căci totul are rezolvare
Dacă nu ţii supărare!”

Bălosu Dumitru – Daniel „Autenticul protector este 
acela care ştie că lumea nu este o moştenire de la pă-
rinţii săi, ci un împrumut de la copiii săi.”  J.J. Au-
dubon 
Cepoiu Marcel – Ion
„Semeni un gând, culegi o faptă,
Semeni o faptă, culegi un obicei,
Semeni un obicei, culegi un caracter,
Semeni un caracter, culegi un DESTIN.”
 Nicolae Iorga 

Chipăilă Cristian Marius „Caracterul fără inteligență 

face mult. Inteligența fără caracter nu face nimic.”  
Cicero 

Chiuchiur Maria „Încearcă să-ti impui ca fiecare zi să 
fie frumoasă!”

Crăciun Cristina „Trebuie să încerci necontenit să 
urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte depar-
te...”  Constantin Brâncuşi 

Cristea Iulian „Respect celor ce merită respect!”

David Valentina „Dimensiunea succesului tău este 
măsurată de puterea dorinței tale, de mărimea visu-
lui tău și de cum gestionezi dezamăgirile pe drumul 
către succes.”

Edu Ionuţ „Învaţă din greşelile altora; viaţa e prea 
scurtă pentru a le face tu însuţi pe toate.”

Joian Andra „Sunt bun la a-mi dărui tot de ce am ne-
voie!”

Munteanu Alina „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!”

Munteanu Daniela „Succesul nu este permanent, iar 
eşecul nu este fatal!”

Munteanu Ionuţ „În drumul spre succes ai de-a face 
cu eşecul.”  Mickey Rooney 

Nan Marius „Binele, răul, tristeţea, fericirea…
toate la timpul lor!”

Nechita Denisa „Nu trebuie să urăşti toţi tranda-
firii pentru că te-a înţepat un spin!”

Oţelaş Dan „Sunt succese care te înjosesc şi în-
frângeri care te înalţă!”  N. Iorga 

Ploscaru Iuliana „Cine nu speră, nu disperă!”  
Seneca 

Ploscaru Mirel „Nu te certa niciodată cu cineva 
care nu are nimic de pierdut!”

Postolache Mariana „Mai bine să fii prost 5 mi-
nute dacă pui o întrebare , decât să rămâi prost 

toată viaţa dacă n-o faci !”  Proverb chinezesc 

Pupăză Dumitru „Cine nu cade nu se poate înălţa.”  
Lucian Blaga 

Roman Elena „Ai reuşit? Continuă! N-ai reuşit? Con-
tinuă!”

Savin Costel „Frumuseţea personală este mult mai 
mare decât orice recomandare.”  Aristotel 

Tufan Silvia „Adevărul nu insultă, ci serveşte duşuri 
reci prostiei calde.”  Marin Sorescu 

Vasilache Cristina „Devin din ce în ce mai clară şi 
spontană în orice domeniu şi mă dedic din ce în ce 
mai mult nevoilor fiinţei mele interioare”

Remember.....
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Străduinƫa lor, cinste  şcolii  noastre

Eftandopolos Hriseis Edmée ( clasa a VII-a C )  
-   Premiul I

 Secƫiunea creaƫie literară cu tema: ”Călatorind cu 
sfinƫii spre cer”

Concurs de spiritualitate creştină “Sfinƫii 
Impăraƫi Constantin şi Elena”, ediƫia a IV-a, mai 
2013, organizat de Parohia Sfântul Gheorghe Sud şi 
Colegiul Naƫional Al.I.Cuza,  s-a desfăşurat in data de 
16 mai 2013 şi a avut 2 secƫiuni: 1) pictură religioasă; 
2) creaƫie literară ; urmărind : aprofundarea valorilor 
creştine şi aplicarea lor in viaƫa de zi cu zi a tinerilor, 
stimularea creativitaƫii şi talentului elevilor in scop 
duhovnicesc, crearea unui cadru competiƫional care 
să stimuleze participarea tinerilor la viaƫa activă 
a Bisericii, valorificarea moştenirii iconografice 
bizantine şi  promovarea viziunilor interpretative 
originale.

Trifan Izabela ( clasa a VI-a A)  -  Premiul Special 
(muzica psaltica)

Concurs de Muzică Psaltică “Lăudaƫi pre Domnul” 
realizat cu susƫinerea Arhiepiscopiei Buzaului si 
Vrancei şi a Centrului Judetean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Traditionale din Vrancea in 
data de 5 aprilie 2013 şi desfăşurat la C.N.Unirea din 
Focsani, ce şi-a propus să redescopere frumuseƫea 
şi profunzimea muzicii psaltice şi să educe gustul 
artistic şi estetic al elevilor şi publicului. Concursul 
a avut ca invitat de onoare şi pe I.P.S.Arhiepiscop 
Ciprian al Buzaului si Vrancei şi alte cinstite feƫe 
bisericeşti.

Concursul “Maica Domnului – Imparateasa 
Cerului şi a pământului” 

          Organizat de Centru de zi “Danuƫ” şi desfăşurat 
in data de 3 noiembrie 2012(an scolar 2012-2013 ), 
pe trei secƫiuni : pictură religioasă , creƫtie literară şi  
recital de cântece psaltice.

Elevii Liceului Teoretic “ Duiliu Zamfirescu” din 
Odobesti , au  obtinut urmatoarele rezultate:

La secƫiunea “Recital de cântece psaltice” – Trifan 
Izabela ( clasa a VI-a A) – PREMIUL I;

La secƫiunea “Creaƫie literară”  - Miron Alina ( clasa 
a VII-a A) –PREMIUL I;

                                                   -Eftandopolos Hriseis 
Edmée ( clasa a VII-a C)- PREMIUL I;

La secƫiunea “Pictură religioasă” – Olteanu Gabriel 
( clasa a VI-a D) – PREMIUL I.

                                             

Olimpiada de Religie Ortodoxa –faza judeƫeana 
2013

Elevul Ionescu George Valentin (clasa a VII-a A) – 
MENTIUNEA I 

 îndrumător: prof. Niculina Surdu
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