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Viaţa Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” din Odobeşti nu se măsoară numai în ani, 

ci mai ales în suflete dăruite şi tinereţi împlinite.  

 Revista „Tinerii zilelor noastre” este un mijloc de a pune în valoare talentul, de a ne 

cunoaşte, de a ne amuza, de a deveni mai buni, mai toleranţi şi de a face să crească în noi 

licărirea inspiraţiei şi harul creator. 

Ea găzduieşte în paginile sale munca elevilor şi a dascălilor din liceul nostru, în ideea 

corelării eforturilor cu cerinţele acestui mileniu. 

 „Tinerii zilelor noastre” sunteţi voi, voi cei  talentaţi, inventivi, exigenţi şi moderni. 

Să colaborăm împreună pentru un viitor mai bun, al nostru şi al liceului! 

 

 

 

Coordonator revistă: 

Prof. AURICĂ POMPILIA 
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REGRETE AM…JUSTIFICATE 

 

 

 

 

 

 

Simt timpul cum pe mine-apasă, 

Simt cum în jur totul striveşte, 

Simt bătrâneţea cum se lasă, 

Și nimeni nu te mai iubeşte. 

  

Azi-dimineaţă am lenevit 

Și mai târziu eu m-am sculat, 

E clar că am îmbătrânit 

De-aceea stau mai mult în pat. 

  

Doar stau şi nu mă odihnesc 

Privesc în gol, fără păreri 

De tinereţi îmi amintesc 

Care-au trecut, parc-a fost ieri. 

  

De ce nu eşti viaţă de soi, 

De ce tu, Doamne ne-ai făcut 

Stăpâni pe tot, dar nu pe noi 

Și toţi ajungem în trecut? 

  

De ce tu Doamne ai lăsat 

Pe om să ştie că există 

Pe om s-ajungă şi-mpărat 

Sfârşind apoi cu-o moarte tristă? 

  

De ce din nemurirea ta 

N-ai dat un pic şi omului 

Nu crezi că bietul om ar vrea 

Să aibă soarta pomului? 

Să înflorească an de an 

În fiecare primăvară 

Pe ram bătrân crescând alt ram 

Născându-se a n-a oară? 

 

Regrete am…. justificate: 

- De ce să laşi atunci când pleci 

Atâtea lucruri minunate 

Iar tu să stai sub pietre reci? 

  

- De ce să-i laşi pe acei care 

În viaţă dragi ţi-au fost nespus? 

Iar tu să stai jos la răcoare 

Când mai aveai multe de spus. 

 

Încearcă, Doamne şi-ai să vezi 

Că nu greşeşti dacă ne dai 

Din ce-i al tău şi să nu crezi 

Că gol rămâne al tău rai 

  

Până la urmă vom veni 

La tine-n rai, dar pe pământ 

E cel mai bine a iubi 

Cum ne-ai creat prin legământ. 

  

Răspunde Doamne, te implor 

Să înţeleg te rog mă fă 

Nu ştii că o să-mi fie dor 

De tot ce-n jurul meu azi stă? 

  

De omul bun, de cel iubit, 

De rândunica cea curată, 

De flori, de pomi, de răsărit, 

De dragostea de altădat. 

 

Prof. Florea Neculai 
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MĂREAŢA ZI 

 

Măreaţă zi de primăvară 

La viaţă totul s-a trezit 

Tu în sfârşit, ai venit iar 

Chiar rândunica a venit. 

  

Tu ai adus iar în livezi 

Culori şi pictori minunaţi, 

Și-ai îmbrăcat în straie verzi  

Cununa munţilor Carpaţi. 

  

La geam trezita-i liliacul 

La cuib e trudă foarte multă, 

Pe lac iar cântă pitpalacul 

În codru iarăşi cucul cântă. 

  

Pe ram o mierlă e peţită 

De-un mire mare dansator 

Ea îi răspunde că iubită  

De mult n-a fost şi-i este dor. 

  

Un greieraş scăpat din iarnă 

Priveşte-atent cum o furnică 

Trudeşte mult şi până-n toamnă  

Promite cobza că şi-o strică, 

  

Și-o să se-apuce de cărat 

Ca-n iarna care va să vină 

Să fie-avut, ba chiar bogat 

Să nu mai ceară la vecină. 

  

În grădiniţă un bujor 

Un năsturel roşu-aprins 

Priveşte-n jur că i-a fost dor 

De-o zambilică ce s-a stins 

Căci mai-nainte a-nflorit 

Uitând că şi bujoru-a vrut 

Fiind de ea îndrăgostit 

Să guste-al său parfum ştiut. 

  

Pe floarea roză de trifoi 

Un bondar gras a poposit, 

De mult se-ajută amândoi 

Hrănindu-se pentru iubit. 

  

În cuibul unei rândunici 

Îs ouă bune de clocit 

E semn că vremea de pe-aici 

Prielnică-i pentru iubit. 

  

Se lasă seara, nu-i răcoare 

Iar primăvara-i pe sfârşite 

Privesc uimit raza de soare: 

Sub ea chiar toate-s fericite. 

     

Prof. Florea Neculai 

  

TU ŞI EU 

 

În ochi aș vrea să te privesc 

Să-ți amintești de mine,  

Să stăm mereu nedespărțiți 

S-avem aceeași lume. 

În lumea-n care ești și tu 

Să fiu și eu cu tine, 

Să ne iubim enorm de mult, 

La rele și la bune. 

  

Dediu Valentina  

Clasa a XII-a B 
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JUCĂRIILE DE PLUŞ 

 

Jucării de pluș, căței, 

Veste neagră v-adusei: 

Cineva, la noi, la școală 

Făcuse ușor morală, 

Cum că, voi, grămezi și stive 

Ați fi... needucative. 

Păi, de unde-ați pomenit, 

S-aveți așa colorit? 

Elefantul - albăstrui, 

Puiul - verde, nu gălbui?! 

Gata-i drept, nu se mai poate, 

O să vă arunc pe toate. 

Să vă dați jos de pe raft, 

Mici adunători de praf!  

Dintr-un colț îngust, senin 

Mă privește Moș Martin, 

Scuipă-n sân și se crucește, 

Mă fixează și-mi grăiește: 

- Oi fi eu mare și prost, 

Dar, știi, nu te recunosc, 

Vii pornită dintr-o dată,  

Ne trimiți la judecată, 

Ne-ai păstrat de ani de zile 

Azi îți părem inutile? 

O să-ți țin, fătuco, piept 

Fiindcă nu îmi pare drept. 

- Pe cuvânt, are dreptate, 

Noi toți o să-i ținem parte! 

Spuse-n graba Azorel, 

Ciufulitul meu cățel. 

- Ce-ai vrea, tu, fetița tatii? 

Ne schimbi cu păpușa Barbi, 

Că-i fină și rafinată, 

Cea mai slăbănoagă fată. 

Te-ai gândit, tu, la Adina 

Cade-ntruna, bat-o vina, 

Cade peste jucării, 

Cum fac dragii de copii, 

De Barbi de s-ar lovi, 

Pe loc s-ar învineți. 

- Vai, mi-e gândul la Alin, 

Zice ursul bleumarin, 

El nu doarme fără mine, 

Că-s pufos și-i este bine, 

Când veni-va Moșul Ene, 

Aducând somn pe la gene, 

Când va cere ursulețul, 

Mama să-i dea... trenulețul. 

- Eu acuma, ce mă fac? 

Spuse broasca Oaki-Oac, 

Sunt sensibilă și știi, 

Ana îmi făcea injecții, 

Mă ducea la grădiniță, 

Mereu îmi punea fundiță. 

Când mi-am rupt rochița azi, 

Toți de mine-au făcut haz, 

Și de nu era Cornel 

Care mi-a pus capoțel, 

Pe cuvânt, aș fi răcit 

Hapciu! na de bine ce-am vorbit. 

- Da, răspunse pisicuța 

Mai știți când mi-am rupt lăbuța? 

M-a dus Dana la Gigel,  

Medicul cel mititel, 

M-a cusut și am stat în pansament, 

Două săptămâni de zile 

N-am mers la antrenament. 

De nu era, Doamne, el 

Aș fi dus-o  ca sărmanul de cățel, 

Țop - țop - țop și țop - țop - țop 
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Ca să-mi zică ”Cuțu Șchiop”.  

Și-ncepuse-o gălăgie, 

Vorbea orice jucărie, 

Chiar și mingea de pe raft 

Țopăia și comenta: 

- Eu sunt gata de atac! 

- Tu, să taci, că eu acuș 

Vorbesc cu cele de pluș. 

În zadar eu încercam, 

Liniște nu mai aveam, 

Mă-ntorsei, să scap pe ușă, 

Numai ce văd o păpușă, 

Ținea receptoru-n mâna, 

Făcea semn ca o nebună: 

- Liniște, să pot vorbi, 

Sun la Toys Fashion, fabrica de jucării, 

Să vedem de s-ar putea 

Ca să mai primim ceva, 

Imaginaţie, memorie, limbaj, 

Să se facă vreun sondaj,  

Să se-ntrebe-așa prin lume 

Ce ne lipsește anume, 

Facem cerere cu toate, 

Ca să fim mai...asortate. 

Mă rog, nu mai comentez 

Însă, dragă, te avertizez 

Că băbița tău drăguț, 

Se gândea să-ți fi adus  

Mare inimă de pluș, 

Dar îl sun și-i spun acuș 

Că-ți schimbi gustul repede. 

Aaa! și de-ți ia inimă, Să ți-o ia de cremene... 

- Iac-așa, să-ți semene! 

Zise pe un ton acut 

Un dragon urât și slut. 

Prof. înv. primar  Lucica Dumitru 

TE AŞTEPT IUBITO 

 

Într-un minunat asfințit de soare 

Nerăbdător te aștept eu 

Pe o băncuță din parc mă întrebam mereu: 

Vei apărea tu în fața mea oare? 

  

Simțind boarea cald-a primăverii 

Și aerul înmiresmat al copacilor 

Mă las purtat de valul gândurilor 

Năpădindu-mă un sentiment al durerii. 

  

Acum mă simt îndurerat și dezamăgit 

Din cauză că tu nu mai vii 

Un sentiment ciudat mă va copleși 

Și voi începe să plâng negreșit. 

  

Și tristețea continuă amplificându-se 

În zadar te aștept pe băncuță ca un sărac 

Mi se oglindește privirea în lac 

Și văd chipul tău profilându-se. 

  

Deși știu că este doar iluzia mea 

Eu mă las îmbătat de ea 

Frumusețea ei te va încânta 

Și după ce dispare te va sfâșia. 

  

Iubita mea, te aștept disperat 

Te rog, întoarce-te la mine 

Ca atunci când noapte vine 

Să te sărut emoționat. 

  

Dediu Iulian Cezare 

clasa a VIII-a B  
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ÎNTR-O ZI DE IARNĂ 

 

A venit iarna geroasă,  

Iar bunica-i bucuroasă. 

Că mergem la săniuș 

Să ne dăm pe derdeluș. 

  

Ne-am unit mai mulți copii 

Și cu multe bucurii 

Ne-am urcat pe drum în sat,  

Ca s-alegem un loc curat. 

  

Noi un șir lung am făcut 

Și săniile le-am umplut. 

Am pornit la vale, țipând, 

Unul de altul ținând. 

  

Atât de mult ne-am distrat 

Că nici n-am realizat 

Că noapte s-a făcut  

Și vântul a-nceput. 

  

Către casă am pornit 

Că mama mâncare a pregătit. 

Am mâncat, ne-am săturat 

Și la culcare ne-am îndreptat. 

  

Florea Diego 

Clasa a IV-a, Școala Primară Unirea 

Prof. Înv. Primar Chirchineț Elena 

 

 

 

 

 

 

CĂŢELUL 

 

Eu am avut un cățel, 

Foarte, foarte mititel, 

Dar într-o zi a fugit 

Și nu știu cum 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, 

Câinele când l-a zărit! 

 Cristian Cosmina  

Clasa a V-a A  

   

IUBITUL MEU 

 

Să nu mă-ntrebi, iubitul meu, 

În lipsa ta dacă mi-e greu. 

Să nu mă-ntrebi dacă iubesc, 

Să nu mă-ntrebi dacă trăiesc, 

Să nu mă-ntrebi dacă mi-e dor, 

Să nu mă-ntrebi de vreau să mor, 

Să nu mă-ntrebi dacă mai plâng, 

Să nu mă-ntrebi ce am în gând, 

Să nu mă-ntrebi ce-i frumusețea și suferința, 

Să nu mă-ntrebi ce-i fericirea și tristețea 

Sau dacă am cunoscut iubirea, 

Să nu mă-ntrebi dacă zâmbesc 

În jur de pot să mai privesc. 

Să nu mă-ntrebi dacă mă doare 

Nici dacă văd pe cer că-i soare. 

Fără să-ntrebi, am să-ți răspund 

Frumosul meu cu suflet bland. 



Suntem creativi TINERII ZILELOR NOASTRE 

 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti 7 

 

La orice-ai vrut sau vrei să știi 

Răspuns iubite, vrei primi: 

În lipsa ta mi-e greu iubire 

Iubesc, trăiesc în amintire. 

De chipul tău îmi este dor 

Eu fără timp vreau să mor 

În noapte lacrimile-mi curg 

De dragul tău, iubite, plâng. 

Cu tine-n gând adorm cu greu 

În vis apari mereu, mereu. 

Ce-i frumusețea? Chipul tău. 

Ce-i suferința? Sufletul meu. 

Ce-i tristețea? Viața mea. 

De-ar fi s-o pierd, nu mi-ar păsa 

Că am putut să te cunosc 

Şi am putut să-ți simt iubirea 

Şi-am aflat ce-i fericirea. 

Dacă zâmbesc, o fac prin lacrimi 

Dacă privesc, nu-s ochii mei 

Nu știu, nu văd dacă e soare 

Nimic acum nu are rost. 

  

Dediu Valentina 

Clasa a XII-a B  

 

DURERE 

 

Cineva în noapte se gândește la mine, 

Aceea ești tu, draga mea. 

Și te-aștept mereu când noapte vine 

Dar tu nu mai apari în fața mea. 

  

O durere cumplită-mi cuprinde sufletul 

Mă întristez în mine plângând,  

Mi-a dispărut chiar și zâmbetul  

Cu gândul la tine plecând. 

În zadar îmi alung gândurile-amare, 

Căci ele revin mereu. 

Singurătatea-i o povară prea mare  

Pentru acest suflet al meu. 

  

Dar timpul trece, eu mă sfârșesc, 

Mă sfârșesc gândindu-mă la tine 

Dorind să-ți spun cât de mult te iubesc 

Cineva în noapte plânge pentru mine. 

  

Dediu Iulian Cezare 

Clasa a VIII-a B 

  

ELEV DE NOTA 10 

 

Bună, totul este bine. 

Sunt şi eu elev ca tine. 

Copiez şi mă distrez, 

Evident, nu studiez. 

    

Doamne, ce-i atâta carte? 

Teme, note proaste luate, 

Când le văd mă doare capu’ 

Mamă, stai ca vine bacu’! 

  

Hai, c-acuma se mai poate. 

Cu fiţuica pe la spate, 

Dar la bac eu ce mai fac? 

Acolo-s supravegheat. 

  

Dacă-s prins şi dat afară 

Nu mai vin a doua oară! 

Mai degrabă memorez 

Că nu mai vreau să trişez! 

 Auţei Maria  

Clasa a X-a A 
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PRIETENIE 

 

 Prietenie, gând curat, 

Crescut în inimi pure, 

Ce naști credință din păcat, 

Iubire-n locul urii, 

Cum aș putea să nu te pierd, 

Aș izbuti vreodată, 

În vraja ta să mă dezmierd 

Când lumea e pătată,  

De fapte grele și cuvinte, 

Ce-n suflet adânc sapă?! 

Prietenie, drum spre cer, 

Te naște între lume, 

Adună-i toți într-un mister 

Cu idealuri bune, 

Aprinde zarea unui vis,  

Să merg pe căi mai line, 

Adună-mi flori din paradis 

Și fii mereu cu mine. 

Te-aș mai ruga, Prietenie, 

Dușmanul, fă-mi-l frate, 

Presară-n gânduri, armonie 

Și fii eternitate, 

Să crească noaptea în lumină, 

Să ne primească cerul. 

Sădeşte dragoste-n grădină, 

Hrănește-o cu-adevărul! 

Tu, Doamne Sfinte, mă privește, 

Mă scoate din ruine, 

Din auri sfinte mă clădește, 

PRIETEN fii cu mine. 

  

Prof. înv. primar  Lucica Dumitru 

 

 

ŞORICELUL MUSAFIR 

  

Într-o seară la bunici 

Când erau copiii mici, 

A venit la chilipir 

Șoricelul musafir. 

S-a plimbat frumos prin casă, 

Pe sub scaun, pe sub masă, 

Cu mustățile-ncurcate, 

Cu lăbuțele la spate. 

Dacă am fi știut că vine, 

Noi l-am fi primit mai bine. 

Dar așa privim din pat 

Cum ridică supărat 

O sprânceană și se-ncruntă 

Parcă ne-ar lua la trântă. 

Cu boticul cât nimicul, 

Gura spartă ne și ceartă. 

El venise să înghită 

O plăcintă și-o clătită. 

Ar fi ros și pâine goală, 

Și pesmet de miluială. 

Noi nici gând să-i dăm mâncare, 

Că deja e burtă mare! 

Cât îl vezi de mic, săracul 

Poți să torni în el cu sacul, 

Mărunțica arătare 

Are poftă de mâncare. 

  

Dănilă Daniela 

Clasa a VI-a B 
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MĂMICO 

 

Primăvara a venit, 

Ghiocelul a-nflorit 

Tu viață mi-ai dăruit,  

Mămica mea iubită! 

     

Mămico, primul cuvânt ești, 

Tu viața-mi înveselești, 

Iar tu tare mă iubești, 

Mămica mea iubită! 

     

Mămico, eu te iubesc, 

M-ai învățat să pășesc, 

Să scriu și să citesc, 

Mămica mea iubită! 

  

Mămico, tu-mi spui povești din șoapte, 

În fiecare noapte. 

Eu îți dau iubirea, 

Iar tu-mi dai fericirea! 

   

  

Cristian Cosmina  

Clasa a V-a A 

  

 

 

MI-E DOR 

 

Mi-e dor să-ți ating buzele, 

Mi-e dor să te iubesc, 

Mi-e dor să-ți spun mereu 

Cât de mult îmi lipsești, 

Mi-e dor să-ți aud vocea, 

Mi-e dor să te-ntâlnesc, 

Mi-e dor de ochii tăi 

Albaștri ca oceanul, 

Mi-e dor să-i revăd 

Un ceas și încă unul, 

Mi-e dor să mai rămân 

O clipă lângă tine, 

Mi-e dor și aș vrea din suflet 

Să te am lângă mine. 

  

Dediu Valentina  

Clasa a XII-a B 

 

DRAGĂ MOŞ CRĂCIUN 

 

Nu vreau hăinuţe sau  maşinuţe,  

Nu vreau gentuţe pentru fetiţe,  

Nu vreau micuţe coroniţe, 

Nu vreau decât să te cunosc. 

Că de mult nu te-am văzut, 

Multă vreme a trecut,  

Şi pe unde am umblat  

Degeaba te-am căutat. 

Tu în noaptea de Crăciun  

Vii şi îmi pui sub brad 

Tot ce îmi doresc şi pleci. 

Doar să ştii că mă grăbesc, 

Pân’ la anul să primesc, 

Tot ceea ce iubesc. 

  

Vrânceanu Sterică 

Clasa a V-a B  
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TOAMNA CEA VESELĂ 

 

Terminându-și treaba, Vara și-a chemat sora 

mai mică, Toamna, dar doar cu acordul bătrânului 

An.  

 Toamna este iubita zână îmbrăcată cu o rochie 

țesută din fire de aur, iar pe cap poartă o cununiță 

bătută cu pietre scumpe, în formă de fructe 

multicolore. Toată lumea o iubește. De aceea Mama 

Natură a vorbit cu plantele și animalele și au hotărât 

să o aștepte cu un covor de frunze verzi ca smaraldul 

și cu păsările cântându-i triluri. Dar când a ajuns, 

Toamnei nu prea i-a plăcut covorul cel verde ca de 

smarald, însă le-a dat o idee viețuitoarelor: să 

vopsească frunzele în mii de culori uimitoare. Cu toții 

au fost de acord. După ce fiecare viețuitoare i-a adus 

câte o culoare, Toamna s-a și pus pe treabă. 

 La sfârșit, covorul arăta minunat. Culorile 

covorului erau fără egal: de la galbenul pal la roșul 

de foc. Însă mai erau și frunze care străluceau ca niște 

monede de aur. Totul era fascinant, mai ales după ce 

ramurile copacilor au fost  împodobite de culoare și 

lumină. 

 Dar în livadă totul era încă verde. Așa că 

Toamna s-a gândit să le facă fructelor din livadă o 

surpriză: merele le-a făcut aurii cu miros parfumat  și 

miez dulce, iar copacii goi i-a pictat frumos. 

 Într-o zi, din cetatea Vânt a venit un supus   

de-al Crivățului zicându-i că ar trebui să se 

pregătească mai repede pentru frig, căci dacă nu, 

Măria Sa va veni și va îngheța totul. 

 - Bine, voi vedea ce pot să fac. Mai am nevoie 

de timp, zise zâna. 

 - Măria  Sa ți-a dat 3 ani la dispoziție, adică 9 

zile în ținutul vostru. 

 - Sigur, le voi prețui ca trilurile păsărilor. 

 A doua zi, zâna a chemat toate viețuitoarele 

inclusiv Mama Natură și au vorbit despre faptul că 

trebuie să dea copii la școală. Și au fost de acord. 

 La scurt timp, mii și mii de clinchete de 

clopoței vesteau începerea unui nou an școlar. 

Manualele așteptau să fie răsfoite după cum le-a 

promis Toamna că vor face copiii.  

 Dar din păcate, zâna nu mai putea sta cu copiii 

deoarece trebuia să îndrume păsările în țările calde. 

Și astfel a plecat. S-a dus la Regele Ciocolatiu al 

Păsărilor și la cel al Porumbeilor și le-a spus : 

- Dragii mei, după cum știți, se apropie 

Crivățul, și o dată cu el vine și frigul, iar păsările nu 

vor rezista frigului, dar nu  este nicio problemă. Tata 

mi-a dat deja harta cu drumul către țările calde. Vă 

rog pe voi să aduceți toate păsările la mine. 

 Până au chemat toate păsările, au trecut două 

zile. Când au venit toate, zâna le-a zis: 

 - A sosit vremea să plecați în țările 

cumnatului meu, Soarele. Am aici drumul către ele. 

Sunteți pregătite să plecați? 

 Mii de crăncănituri de aprobare s-au auzit 

atunci la palat. Zâna le-a dat harta, mâncare și apă și 

le-a urat drum bun. Păsările își cântaseră ultimul 

cântec pe acest tărâm și au plecat. Astfel a rezolva 

problema cu frigul păsărilor. 

 Dar ce făcea cu animalele care nu puteau 

zbura? Ele unde vor sta? Și această problemă a avut 

o rezolvare: Mama Natură și Toamna le-au construit 

viețuitoarelor tot felul de adăposturi călduroase 

(mici, mari) și multă mâncare (după placul lor) 

deoarece Crivățul nu le dădea și trebuiau să reziste. 

 Dar zâna noastră a făcut și alte fapte bune, 

însă nu mai avem timp să le povestim. 

 Timpul trecea, iar cele nouă zile s-au scurs, 

așa că, Crivățul a apărut. Dar Toamna era gata. 
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Înainte de a pleca, Mama Natură i-a dat două 

medalii de aur. Medalia „Toamna pictoriță” deoarece 

a pictat așa de frumos copacii și toată livada, și  

Medalia „Toamna cea veselă” pentru că a găsit câte 

o rezolvare pentru toate problemele cu zâmbetul ei 

frumos pe buzele sale roșii ca cireșele. 

 Și astfel ea a plecat înapoi la tatăl său și i-a 

povestit totul. Și au trăit fericiți până la adânci 

bătrâneți. 

 

Tulache Andreea 

Clasa a VI-a C 

 

FLORICICA 

 

A fost odată ca niciodată o drăgălașă floricică, 

care era într-o grădină de flori ce nu semănau cu ea. 

 Visul ei cel mai mare era să ajungă în grădina 

unde erau floricele asemănătoare cu ea și familia ei. 

A doua zi, de dimineață nici nu se mai gândi și plecă 

din grădina. Ajunse lângă un lac plin de crocodili, dar 

pe celălalt mal era un licurici. Floricica disperată 

strigă la el: 

 - Bună, domnule licurici! 

 - O, draga mea, spune-mi Sclipirici! 

 - Bine! Răspunse floricica.  

 - Cu ce pot să te ajut? 

 - Eu locuiam într-o grădina frumoasă dar... 

 - Mereu trebuie să fie un „dar”? 

 - Dar nu erau flori care semănau cu mine! 

 - Și tu vrei să te ajut să treci de lac, nu? 

 - Dacă ești tu drăguț. 

 - Sunt, nu...? Ține-te bine! 

 Cu ajutorul lui Sclipirici, floricica trecu de lac 

și ajunsese pe celălalt mal, unde era grădina mult 

căutată. 

 - Dar pe tine cum te cheamă floricică? 

 - Eu mă numesc Drăgălașa! 

 - Ce nume frumos! 

 Floricica a fost distrasă de vorba lui Sclipirici 

și nu și-a dat seama că era în fața grădinii unde 

trebuia să ajungă. Acea grădină era înconjurată de un 

gard, iar în fața lui o zână bună. 

 - Bună seara, zână! spuse floricica uimită. 

 - Bună seara. 

 - Numele meu este Drăgălașa iar în această 

grădină este familia mea. 

 - Eu pot să te ajut și pe tine și pe prietenul tău 

dar vreau ceva în schimb! 

 - Ce doriți? întrebă floricica. 

 - Puțină lumină de la prietenul tău ca să-mi 

luminez gardul! 

 - Desigur! spuse Sclipirici. 

  După ce acesta îi dădu puțină lumină, zâna îi 

lăsă să intre în grădină. Acolo erau căsuțele 

floricelelor în formă de ciupercuțe. 

 Drăgălașa se întâlni cu familia ei și se mutară 

și ea și Sclipirici în acea grădină superbă. Au rămas 

fericiți și cu o familie mare și frumoasă! 

 Și încălecai p-o șa și vă spusei povestea mea! 

     

Telescu Diana Mihaela  

Clasa a V-a C 
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CEI ŞAPTE MAGNIFICI 

 

A fost odată ca niciodată, când făcea plopul 

mere și răchita micșunele, un leu pe nume Ling. El 

trăia în junglă împreună cu soția sa, pe nume Latica 

și cei trei fii ai lor: LinLin, fiul cel mare, Lion, fiul 

mijlociu și Lian, fiul cel mic. 

 Toate animalele din junglă trăiau în armonie, 

cei cinci lei erau foarte fericiți, când, deodată, la al 

nouălea răsărit de soare de după ploi, s-au auzit 

zvonuri cum că gorilele ar vrea să atace leii, care 

aveau o livadă cu pomi de obsidian. Ling l-a rugat pe 

împăratul papagalilor să trimită un spion în cercetare 

în schimbul a nouă fructe de opsidian, care creșteau 

doar în grădina leului. 

 Lian, auzind discuția dintre tatăl său și 

Abison, împăratul papagalilor, a fugit iute ca vântul 

și mâncând pământul la prietenii lui: tigrul Laka, 

lupul Lupus, ursul Martin, crocodilul Veron și 

șarpele Comba; toți erau fii de împărat și mezini în 

același timp, și bunu prieteni încă din fașă. Ei s-au 

hotărât să-l urmărească pe papagalul spion Ara și să-

i dea doisprezece fructe de obsidian pentru a-l 

convinge să-i ia și pe ei în cea mai bravă misiune a 

vieții lor. 

 Zis și făcut! Cei șapte spioni au plecat plini de 

curaj spre Regatul Gorilelor. La intrare, regatul era 

păzit de cimpanzei, care se aliaseră cu gorilele. Cei 

șapte spioni s-au luptat vitejește cu gărzile, le-au luat 

armele și armurile și, și-au continuat drumul spre 

Goliat, regele gorilelor. 

 Merseră ei ce merseră și, după trei ceasuri, 

ajunseră la Copacul Sacru, unde locuia Goliat singur 

și greoi, gras ca un butoi. 

 La un semn știut numai de ei cei șapte au 

atacat: Comba s-a urcat în copac și s-a încolăcit în 

jurul mâinilor regelui, Ara îl rănea cu ciocul, Martin 

zguduia copacul, Lian, Laika și Lupus răgeau din 

toate puterile iar Veron își pregătea dinții pentru 

mușcătura fatală. 

 În cele din urmă Goliat a căzut din copac, dar 

între timp au ajuns și gărzile. Se luptară, și se luptară, 

zi de vară până seară! 

 Secat de puteri, Goliat a ridicat steagul alb și  

s-a predat. 

 De cealaltă parte a junglei toți erau îngrijorați 

și se întrebau unde sunt mezinii lor. Cei șapte 

împărați se întâlniră și se sfătuiră să plece în căutarea 

lor la primul cântat al șoimilor. Nici n-au apucat să 

termine sfatul că din întuneric au început să apară cei 

șapte spioni cu cei trei prizonieri: stăpânul gorilelor, 

al cimpanzeilor și al maimuțelor. 

 Când împărații și-au văzut copii sănătoși 

acasă au dat de știre în toată jungla că începe 

petrecerea de trei zile și trei nopți, unde dansatorii 

comici vor fi ostaticii. 

 Petrecerea s-a terminat chiar ieri, am fost 

invitat și eu dar nu ca dansator. De acolo știu această 

minunată, gogonată și mare minciună. 

 Ș-am încălecat p-o șa și v-am spus povestea 

așa! 

  

Buchidău Tudor 

Clasa a V-a C 
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A SOSIT TOAMNA 

 

Este vară! Într-o pădure de stejari plină de 

verdeaţă, în inima pădurii, se află cel mai mare şi 

falnic stejar, acela sunt eu. 

 Ce bine este vara! Sunt multe păsărele care 

mă înveslesc cu ciripitul lor încântător, stând pe 

crengile mele lungi, dese  şi pline de frunze. Razele 

jucăuşe ale soarelui îmi încălzesc frunzişul.   

 Veveriţele zvăpăiate sar din creangă-n 

creangă, parcă se joacă ”prinselea”. Fluturii 

multicolori zboară peste tot prin pădure. Toate 

acestea îmi vor lipsi când va veni toamna. 

 Zilele minunate de vară s-au scurs ca prin 

minune. Deja păsările pleacă în zborul lor cel lung 

până în ţările calde, iar frunzele mele încep să cadă. 

Mi-am dat seama că toamna cea grea a sosit. 

 Într-o zi mă gândeam: „Oare cât de grea va fi 

toamna aceasta? Ce rău îmi pare că vara s-a sfârşit!”. 

Gândurile acestea mă frământă foarte tare. 

 Oricum, voi aştepta vara cea iubită... 

  

Dumbravă  Teodor  Vittorio    

Clasa a V-a A 

  

 

PARADISUL COPILĂRIEI 

 

 Ce este oare copilăria? 

 Ea este la fel cu o mlădiţă care crește și crește, 

până ce ajunge un copac imens și puternic, dar pentru 

ca acel copac să nu se ofilească are nevoie de apă, așa 

și copilul are nevoie de amintiri fabuloase, de 

educație și de condiții favorabile dezvoltării sale 

depline (trup şi suflet). 

 Copilăria este un rai, unde te afli într-o stare 

de curăție, dezvoltare, frumusețe, nevinovăție din 

care te-ai coborât în viață, astfel aceasta ne apare ca 

o tainică supraviețuire a paradisului ceresc în ființă 

omenească și totodată ca o indicație a posibilității de 

a-l recuceri în duh. Copilăria este cea mai  

miraculoasă etapă a vieții, în care te umpli de amintiri 

fermecătoare. Pentru o viață frumoasă, trebuie să 

avem o copilărie trăită armonios.  

 Ea - inefabila - este un paradis uimitor unde 

totul este fascinant și fermecător, iar nouă nu ne 

rămâne decât să ne reamintim cu nostalgie de acele 

momente când credeam că există  balauri, dragoni, 

zâne, vrăjitori și alte superstiții de genul acesta.  

 Da! Copilăria este cea mai uimitoare ramură 

din copacul imens al existenței noastre.  

  

Grosu Emilian  

Clasa a V-a A 
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FLUTURI DE HÂRTIE 

 

Te invit să jucăm un joc. Prinde-mă de mână 

și hai să ne pierdem prin pădurea bătrână. Ca doi 

copii, să privim cu sufletul nu cu ochii, și în căutarea 

noastră fanatică de cioburi tăioase și minuni 

scânteietoare să lăsăm imaginația plutitoare să ne 

picteze lumea în culori de lumină. 

 Nu permite fricii să-ți cuprindă sufletul fragil, 

pășește cu toată încrederea în inelul zânelor, căci pe 

noi ele nu ne vor blestema.  

 Vis neclar. Te vei răsuci prin ceața lăptoasă 

fără sfârșit și fără început. Te vei simți singur și 

neajutorat și când disperarea te va face să crezi că-ți 

vei frânge oasele de muritor vei ajunge în lumea mea 

plină de iluzii magice reale. 

 Când ielele dansează în hore amețitoare luna 

sângerie se înalță pe cerul purpuriu să ne vegheze de 

sub perdeaua de stele înghețate, parcă temându-se 

însă de flăcările curcubeice infinite ce se joacă printre 

ramurile pomilor de  plumb. 

 Îți ofer fructe de ambrozie să mănânci și apă 

vie să bei. Capul îți vâjâie, amețești iar pielea îți ia 

foc. Speriat te apleci să-ți privești reflexia în balta 

neagră în care se scaldă zânele nopții, dar ochii tăi nu 

văd decât chipul sirenei ce iese din smoală și-și 

înfășoară brațele ude de după gâtul tău să te fure în 

adâncul apelor. 

 Privesc neputincioasă cum te scufunzi în 

negura infinită și dispari. Resemnată mă așez pe un 

buștean plin de ciuperci otrăvitoare și încep să număr 

stelele, de la una la infinit, până mă plictisesc. Culeg 

o flacără de pe ramul cel mai înalt să o schimb cu 

sufletul tău. O arunc cu putere în mijlocul bălții 

flămânde ce-i înghite culoarea caldă ucigând-o      

într-un dans sadic, macabru. Tu apari deasupra 

luciului de sticlă dormind ca un mort îmbălsămat în 

vin, învelit în alge și încununat cu flori țesute din 

mătasea-broaștei. Elfele luminii te scot din apă și te 

aduc la mal, căci eu nu pot atinge negura udă fără să 

mor. 

 Deschizi ochii surprins. Te ridici ușor din 

patul de frunze uscate și zâmbești. Chiar dacă 

noaptea este încă în putere noi pășim pe cărarea de 

piatră albă ca zăpada să căutăm ființele cârpite cu 

magie ce se ascund în lumea mea... 

 

Spătaru Elena Cosmina  

Clasa a X-a A 

 

ANOTIMPUL RENAŞTERII 

 

E iarăși primăvară, iar sentimentul renașterii, 

al bucuriei și al iubirii e omniprezent, ca de fiecare 

dată.  

 Peste tot în jur parcă plutește o lumină de un 

roz pal, reflectată în petalele catifelate de caiși care 

cad suav din copaci într-un nestăpânit dans, de parcă 

ar fi vrut să impresioneze vântul. Pe pământ  s-a 

așternut o pătură de petale, ce ia locul albei zăpezi. 

Gâzele au apărut ca din neant și sunt extrem de 

jucăușe. Miile de păsări migratoare au început să 

apară, înnegrind cerul de un albastru șters. Unele și-

au făcut deja cuiburi și clocesc la viitoarele generații 

de înaripate. 

 Oamenii au ieșit din case și au pornit spre 

muncile câmpului. Aceștia, cu mic, cu mare se 

bucură de revenirea blândului soare, la fel și țarina 

umedă și rece ce așteaptă să fie încălzită și ajutată să 

rodească. Animalele pădurii s-au trezit și ele din 

hibernare, bineînțeles înfometate, așa că au început 

să ia pădurile, munții și dealurile la pas, în căutarea 
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hranei mult dorite. 

 De asemenea, nu putem uita de toate cuplurile 

fericite, care-și etalează iubirea și se hotărăsc să se 

căsătorească în această perioadă mirifică. 

 Primăvara este, cred eu, cel mai așteptat 

anotimp, în care fericirea și armonia iau locul 

întunericului sumbru din sufletele noastre, făcându-

le să renască. 

  

Cornea Cosma 

Maria Larisa 

Clasa a VIII-a A 

 

 

 

 

NOUL MEMBRU AL FAMILIE 

 

Toamna era la ultimele puteri. Era pe sfârșite. Vântul 

bătea puternic şi de acum începea viscolul. Iarna se 

apropia cu pași repezi. Alexia mergea la școala zi de 

zi. Era foarte frig. Obrajii îi erau îmbujorați și 

totodată foarte reci. Mâinile îi erau înghețate și 

practic nu și le mai simțea. Mama sa îi pregătea 

pachetul zi de zi pentru școală. În fața școlii era un 

băiat abandonat. Era brunet și foarte înalt. Era 

îmbrăcat subțire iar pe acel ger devenise vânăt. 

Alexia era o fire miloasă. Ea îl vedea mereu pe băiat. 

El era foarte slab, nu avea ce să mănânce. Fata se 

gândi să-i dăruiască un cadou: pachetul pregătit de 

mama ei pentru școala. Băiatul nu a dorit să-l 

primească și îi zise:  

 - Îți apreciez bunătatea, dar nu îl pot primi. Tu 

ce vei mânca?  

 - Nu contează, răspunse fata. În primul rând, 

eu am mâncat acasă. Dacă vei primi pachetul voi fi 

foarte bucuroasă.  

 - Mulțumesc!  

 Fericirea băiatului era de nedescris. Niciodată 

nu mai întâlnise pe cineva care să aibă grija de el. 

 - Scuze, am uitat să mă prezint! Eu sunt Ionuț!  

 - Și eu Alexia!  

 Zilele se scurseseră. Iarna domina de-a 

binelea. Alexia avea grijă în fiecare zi de acel băiat. 

În fiecare dimineață îi asigura micul dejun și când 

pleca de la școala, prânzul, adică pachetul pe care îl 

primea de la școală. Într-o zi când Alexia se ducea 

către școală, a fost urmărită de tatăl ei. El a văzut 

fapta bună pe care o făcea Alexia în fiecare zi. Tatăl 

ei s-a dus acasă și i-a povestit mamei Alexiei.  

 Întrucât se apropia ziua Alexiei, părinții au 

intuit ce anume aveau să-i dăruiască. Și-au amintit cât 

de mult își dorea Alexia un frate mai mare, care să o 

protejeze de răutățile celorlalți. 

 Tatăl Alexiei a mers la băiatul din fața școlii 

și l-a întrebat  dacă este de acord să-i devină frate mai 

mare Alexiei. Băiatul nu a stat pe gânduri și a 

acceptat imediat. Tatăl și băiatul au ajuns acasă. 

Alexia s-a bucurat foarte mult, văzându-l pe cel mai 

bun prieten al ei prezent la petrecerea sa. Tatăl fetei  

l-a prezentat fetei:  

 - Acesta este noul tău frate! 

  Alexia nu-și mai încăpu în fire de bucurie. 

Imediat s-a dus să-i prezinte interiorul noii lui case. 

De atunci Alexia nu a mai fost singură, i se 

împlinise  dorința de a avea întotdeauna pe cineva 

alături. Îl avea acum pe fratele său . 

  

Onofrei Adelina 

Clasa a VI-a B  
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HANUL PĂCĂTOS 

Era o seară senină de vară. Haiducul obosit 

îngrijorat se opri la hanul impunător și trist al Aniței. 

Totul era liniștit, dar tensionat.  

 După ce și-a descălecat calul vânat rotat, 

haiducul intră în han. Văzu printre capetele mesenilor 

un colț de masă liber. Se îndreptă cu greu spre el ca 

și cum ar fi trecut printr-o mare zbuciumată. Acesta 

o chema pe frumoasa Anița. Părul auriu al acesteia îi 

scotea în evidență ochii albaștri ca cerul. Înaltă și 

zveltă se îndreptă veselă spre haiduc. 

 - Bine ai venit la umilul meu han. Ce ai dori 

să mănânci ? 

 - Bine te-am găsit Anițo! Mi-aș dori o cofă cu 

vin și ceva cald de mâncare.  

 Simpatica fată i-a adus ceea ce și-a dorit, iar 

acesta se înfruptă din bucate înfometat. 

 Noaptea se furișă încet, încet printre copacii 

pădurii, iar obosită, luna răsări. Alături, apăruseră 

dansatoarele nopții, stelele. Pentru a nu fi în 

primejdie, Anița îl sfătui pe haiduc să stea peste 

noapte. Cum toți mesenii plecaseră, liniștea se lăsă 

peste han. 

 Ajuns în camera tihnită, haiducul frânt se 

pregătea să se culce. Deodată liniștea pătrunzătoare 

fu deranjată de strigătul disperat al Aniței după 

ajutor. Speriindu-se, acesta se îndreptă către barul 

hangiței, dar ce văzu? Cioburi amenințătoare erau 

împrăștiate pe podeaua umedă. Deschisă în lături, ușa 

dădea de înțeles că hangița era răpită. 

 Încălecând, haiducul fugi după Anița care 

striga disperată. Ca un fulger, acesta galopa către 

crâșmăriță pentru a o putea salva. Simțindu-se 

urmărit, răpitorul fetei înainta tot mai mult în inima 

adâncă a pădurii dese, dar haiducul neînfricat nu îl 

lăsa deloc din ochi. Simțindu-se amenințat, răpitorul 

trase cu arma în aer pentru a-l speria pe haiduc. În 

acel moment, o liniște tensionată și apăsătoare se lăsă 

în atmosfera rece, dar și în sufletele îngrijorate ale 

oamenilor. Crezând că urma i-a fost pierdută, 

prădalnicul s-a oprit în spatele unui arbore bătrân și 

gros. Deznădăjduită, Anița amuți de frică. 

 - Cine ești? îl întrebă Anița pe prădalnicul 

mascat. 

 Prefăcându-se că nu a auzit, acesta continuă 

să lege hamurile groase ale calului frânt. 

 - Dă-ți masca joc! îi spuse fata pe un ton 

ridicat. 

Refuzând, răpitorul continua să lege 

hamurile. 

 Deodată, din întunericul etern, venea viteazul 

haiduc însetat de dreptate. Pentru hoinarul răpitor, era 

prea târziu ca să mai poată fugi cu frumoasa fată, așa 

că răni dulcea ființă cu un cuțit dur și fugi fără cal în 

negura impunătoare a nopții. Tânărul haiduc luă fata 

și calul și plecară către păcătosul han, unde pansă 

rana adâncă trupească a fetei cu ușurință, iar acum se 

străduia din greu să trateze și rana sufletească. 

 O vreme îndelungată, cei doi refuzau să 

vorbească despre această teribilă întâmplare, însă se 

gândeau necontenit, dar nu înțelegeau. Din această 

cauză deveneau tot mai triști, dar irascibili. 

 După mult timp, aceștia își dăduseră seama că 

nu puteau discuta cu alte persoane cu excepția lor, așa 

că începuseră să se întrebe unul pe celălalt ce s-a 

întâmplat. Devenind tot mai apropiați, între cei doi   

s-a creat, mai întâi, o relație de milă reciprocă, iar 

apoi de iubire care s-a îndreptat spre căsătorie. 

După căsătorie, Anița închise hanul păcătos, 

devenind o gospodină pricepută, iar omul se lăsă de 

haiducie, devenind un bărbat muncitor pe lângă casă.        

Tulache Andreea, Clasa a VI-a C 
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MAGIA PRIMĂVERII 

 

Mă aflam într-o pădure bătrână, pe care o 

descoperisem recent în timp ce mă plimbam. Era o zi 

destul de caldă de primăvară. În văzduh se auzea 

duiosul ciripit al rândunelelor, vestitorii anotimpului 

renașterii. 

 Îmi luasem cu mine o carte și mi-am ales cel 

mai umbros copac pe care l-am văzut. Stăteam la 

baza rădăcinii sale. Pe măsură ce citeam, încet-încet 

minunatul peisaj mă trezea la realitate. Scoarța ca un 

fraged arici îmi dădea furnicături pe șira spinării. 

Mușchiul abia crescut pe trunchiul copacului era 

moale precum catifeaua. Stând și privind în jur, am 

observat că doar locul în care mă aflam era foarte 

bine luminat. Jucăușele fascicule trimise de soare mă 

îndemnau să cercetez peticele de pămînt pe care 

acestea le atingeau. Iarba plăpândă încă era de un 

verde crud. Primul vestitor al primăverii îmi zâmbea. 

L-am atins pentru o fracțiune de secundă și acesta    

și-a arătat firav petalele de un alb imaculat. Toporașii 

și zambilele formau un colorat și îmbietor covor 

moale. M-am așezat pe flori și simțeam că parfumul 

lor îmbătător mă hipnotiza, făcându-mă să devin una 

cu natura. Nu am putut să scap din mrejele lor. Am 

adormit iar când m-am trezit mă aflam într-o stare de 

euforie. Am observat că aveam o rochie ușoară de 

parcă ar fi fost făcută din nimic. Pe față mi-au apărut 

“semnele naturii”. Aveam firave modele verzi, de 

parca prin venele mele curgea clorofilă. Acestea se 

prelungeau îndeosebi pe spate, formând niște aripi 

din petale. Pe cap aveam o frumoasă coroniță 

împletită din flori. Simțeam cum eram aceeași ființă 

cu natura, viața ei depindea de a mea și viceversa. 

Simțeam cum lumina mă înveselea iar frigul mă 

întrista. Bătrânul copac semăna cu un voinic flăcău. 

 Terminându-se jocul de lumini, pădurea s-a 

întunecat. Copacul m-a atras și mi-am legat sufletul 

cu al lui. Am renăscut. 

 

 Rotaru Cristina Mădălina 

Clasa a VIII-a B  

 

O ZI DIN COPILĂRIA MEA 

 

Într-o zi de vară am ieşit afară să mă joc cu 

prietenii mei. Noi ne-am gândit să jucăm prinsa. 

Prietena mea, Roxana, trebuia să ne prindă şi eu cu o 

altă prietenă a mea, Ana, trebuia să alergăm să nu fim 

prinse. Ana a cazut şi în timpul acela venea Roxana 

ca să ne prindă, dar ştiţi proverbul acela: „Prietenul 

la nevoie se cunoaste”. Eu am ajutat-o să se ridice şi 

mi-a mulţumit. Atunci, Roxana a spus să oprim jocul 

şi să îi aducem nişte bandaj. Când i-am adus 

bandajele a venit Adelin şi ne-a întrebat ce s-a 

întâmplat. Noi i-am explicat lui Adelin şi ne-a ajutat 

să o pansăm pe Ana. Ea s-a bucurat că am ajutat-o şi 

ne-a zis că suntem cei mai buni prieteni ai ei. Am stat 

şi am aşteptat să îi treacă.                                   

 A doua zi am mers la ea să vedem cum se 

simte şi spre bucuria noastră se simţea mai bine. 

Atunci am hotărât să ieşim mai târziu la joacă, cu 

speranţa că vom fi mai atenţi pentru a nu ne mai lovi. 

Aceasta este o zi din copilaria mea.   

 

Badiu Alexia 

Clasa a V-a C 
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PRINŢESA CEA BUNĂ ŞI PRINŢUL  

DIN NORI 

 

 A fost odată ca 

niciodată, pe când 

lighioanele vorbeau aceiași 

limbă cu omul, a fost un 

împărat care a rămas văduv. 

Acest împărat avea trei fete, 

una mai frumoasă ca 

cealaltă. Cele două fete mai mari erau foarte 

frumoase, dar proaste de dădeau în gropi și aveau 

sufletele de gheață, pe când cea mică și cea mai 

frumoasă era deșteaptă foc și avea sufletul bun ca 

pâinea caldă.  

 Iată că până la urmă a venit și timpul ca fetele 

să se mărite. 

 Și au venit mulți pețitori, dar fetelor mai mari 

nu li se păreau destul de frumoși, iar celei mici nu-i 

plăceau fiindcă toți voiau doar să ia locul tatălui ei. 

 Și tot așa până când într-o zi prințesele se 

plimbau prin grădina palatului și au dat peste o 

femeie bătrână, bătrână. 

 - Ce cauți aici, femeie? a întrebat fata cea 

mare. 

 - Am auzit că nu vă puteți găsi alesul inimii. 

 - Și ce treabă ai tu? O repezi fata cea mijlocie. 

 - Eu vreau să vă spun că veți merge trei zile și 

trei nopți de aici tot spre răsărit și veți da de un 

cerșetor bătrân. Dacă reușiți să-l faceți să se dea trei 

pași înapoi va apărea o scară ce va duce pâna la 

Împărăția Norilor, unde dacă ajungi, îți vei găsi alesul 

inimii exact cum ți l-ai imaginat. Dar țineți minte de 

sfatul părintesc. 

 Fetele au mulțumit și s-au dus să ceară 

binecuvântare de la tatăl lor să-și caute alesul inimii. 

 - Eu mă duc prima că-s cea mai mare, a zis 

cea mai mare dintre prințese. 

 - Du-te fata mea, a zis împăratul, dar să ții 

minte de sfatul meu: oriunde te-ai duce să fii bună și 

nu lăsa lăcomia să pună mâna pe tine. 

Fata a râs scurt, și-a luat merinde și a plecat. A mers 

ea trei zile și trei nopți tot spre răsărit până l-a găsit 

pe cerșetorul bătrân. Fata de împărat a zis:  

- Ia mișcă-te trei pași înapoi să-mi pot găsi 

alesul. 

 - Fată frumoasă, fată frumoasă de vrei să 

ajungi mireasă, dă-mi și mie ceva de mâncare, de nu 

voi muri de foame! 

 - Ei, da! Visează tu! Auzi! Să-i dau bucate 

împărătești! Mai bine mișcă-te de acolo! 

 - Dar nu pot, că-s slăbit și mi-e foame! 

 - Las’ că te mișc eu! 

 Și zicând acestea fata a voit să-l tragă pe 

cerșetor trei pași în spate. Dar el nici să se clintească, 

de parcă era lipit de pământ. 

 Când a văzut că nu mai are ce face fata s-a 

întors înapoi la palat. 

 Apoi a fost rândul fetei mijlocii să plece, dar 

nici ea nu a ținut cont de sfatul părintesc și s-a întors 

acasă la fel cum a plecat. 

 - Tată, a zis fata cea mica, lasă-mă rogu-te și 

pe mine să-mi încerc norocul. 

 - Du-te fata mea, dar ține minte de sfatul meu: 

oriunde te-ai duce fii bună și nu lăsa lăcomia să pună 

mâna pe tine. 

 Fata a mulțumit pentru sfat, și-a luat merinde 

și a plecat. 

 După trei zile și trei nopți de mers spre răsărit 

prințesa a dat de cerșetorul cel bătrân căruia i-a zis: 

 - Mișcă-te, te rog, trei pași înapoi să-mi pot 

găsi prințul mult visat. 
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 - Fată frumoasă, fată frumoasă, de vrei să 

ajungi mireasă, dă-mi și mie ceva de mâncare, de nu 

voi muri de foame! 

 - Sigur că-ți dau! a zis fata, și desfăcându-și 

desaga l-a lăsat să mănânce cât a vrut. 

 Apoi cerșetorul s-a dat trei pași înapoi și 

deodată a apărut o scară de cristal care ducea până la 

nori. A urcat fata, a tot urcat până a dat peste un 

porumbel rănit. Fata i-a îngrijit rana și a bandajat-o. 

Atunci porumbelul i-a zis:  

 - Pentru binele ce mi-ai făcut îți dau această 

baghetă din bronz. Alesul inimii tale se află într-un 

castel din cristal păzit de trei lei: unul din bronz, unul 

din argint și unul din aur. Îndreaptă bagheta ce ți-am 

dat-o spre leul din bronz și spune: ”Revino-ți la 

normal!” Atunci nu-ți mai poate face nici un rău. 

 Fata a mulțumit și a urcat și a tot urcat până a 

dat peste o pisică slabă, de-ți era milă să te uiți la ea. 

Prințesa nu a stat pe gânduri ci i-a dat ceva de 

mâncare. Pisica a mulțumit și a zis:  

- Pentru binele ce mi-ai făcut îți voi dărui 

această baghetă din argint. Îndreapt-o spre leul din 

argint și spune: ”Revino-ți la normal!” 

 Fata a mulțumit și a plecat.   

 Într-un târziu a ajuns în împărăția norilor. S-a 

îndreptat spre palatul de cristal dar i-au sărit în față 

trei lei: unul de bronz, unul de argint și unul de aur. 

 Fata nu s-a speriat ci a urmat povața 

animalelor, iar leii s-au transformat în trei statui: una 

de bronz, una de argint și una de aur. 

 Prințesa a înaintat și a intrat în castel. Acolo a 

văzut un prinț frumos de la soare te puteai uita dar la 

dânsul ba. 

 - Te-am așteptat, a zis prințul. De când aștept 

să iau o formă! Mi-a fost ursit să mă transform în ce 

a visat o fecioară care să ajungă până aici. Acum să 

mergem în lumea oamenilor. 

 Așa că tânărul și-a luat spada și au început 

amândoi să coboare pe scară. După un timp au dat de 

un balaur cu trei capete ce sufla flăcări pe nări. Prințul 

i-a tăiat toate capetele dintr-o singură lovitură. 

 Au mai coborât ei și numai bine ce au dat de 

trei zmei ce scuipau săgeți otrăvite. Feciorul le-a tăiat 

capetele dintr-o singură lovitură de spadă. 

 Au mai coborât ei ce-au coborât până au ajuns 

pe tărâmul lor. 

 Când au ajuns la tatăl fetei, acesta a fost foarte 

bucuros să știe că una din fetele lui i-a urmat povața 

și a reușit. Iar prințesa și voinicul s-au căsătorit și au 

rămas împreună până la adânci bătrâneți. 

 Și despre nuntă nu mai zic, a durat trei zile și 

trei nopți că doar am fost și eu invitat și-am mâncat 

și m-am veselit și întâmplarea v-am povestit. 

    

Filip Silvia 

Clasa a V-a C  

  

TRISTEŢEA MEA 

 

Sunt un  stejar falnic şi bătrân! Mai ieri mă 

trezeam în ciripitul duios al păsărilor, iar soarele îmi 

atingea crengile cu razele lui călduroase. Astăzi 

pădurea prinde a-şi dezbrăca haina. Mă cuprinde o 

tristeţe nemărginită când văd cum lacrimile lui 

Septembrie udă pămantul, iar frunzele de la galben 

pal la 
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roşul de foc plutesc ca nişte bărcuţe. 

Vântul de pe ramurile mele şi sufletul meu 

regretă după veselia de odinioară. Nici fraţii mei nu 

o duc mai bine, şi lor toamna le pictează frunzele, cu 

mesaje de adio! 

 Totuşi sunt şi un pic bucuros, deoarece 

prietenii mei Alvin şi Betty, cele doua veveriţe, nu  

şi-au părăsit scorbura din trunchiul meu bătrân, din 

contră, au umplut-o cu provizii: alune şi nuci 

lemnoase. 

Încep să înţeleg că toate, pe pământ, au 

avantajele şi dezavantajele lor, şi toamna nu face 

excepţie de la această regulă! 

  

Blană Răzvan-Cosmin  

Clasa a V-a A 

 

ALFABETUL 

 

Mircea are șase ani și este în grupa mare la 

grădiniță. Azi a terminat de învățat alfabetul și 

doamna i-a dat o bulină neagră deoarece l-a auzit 

spunând că alfabetul este o porcărie și nu este 

folositor deloc. 

 Când mama a venit să-l ia de la grădiniță, a 

fost foarte dezamăgită și a zis că vor repeta în fiecare 

seară, acasă. 

 Seara, după ce au mâncat s-au apucat de 

treabă. După o jumătate de oră, Mircea era obosit și 

plictisit; el a închis caietul nervos și s-a dus la culcare 

cu același gând: ”O porcărie!” 

 În puterea nopții, din camera băiatului se 

auzea zarvă mare. 

R: - E numai din vina ta, S! Arăți ca un șarpe și 

toți copii se sperie de tine și te scriu invers! 

S: - Nu este adevărat deloc! Ești un rârâit și copii 

ori se tem că vor fi ca tine, ori nu te pot pronunța: 

”Lâu, lățușcă, lămulică!” 

O: - Cocoșatule, arăți ca un covrig mușcat! 

Nimeni nu te iubește. Cine ar vrea un covrig mușcat!? 

Toți vor unul întreg așa cum sunt eu. 

C: - Ce să spun ”Covrig întreg”! Ești un zero! 

 - Gata, gata nu vă mai certați! Nu e vina 

nimănui! Ar trebui să fiți unite și să formați cuvinte 

cu ajutorul cărora noi, oamenii, vorbim, învățăm să 

scriem și ne împărtășim experiențele, spuse copilul. 

M: - Dar tu ai spus că suntem inutile! 

 - Da, așa este! 

 Atunci copilul a rămas pe gânduri și a înțeles 

cât le-au rănit vorbele lui. 

 - Iertați-mă, voi sunteți literele cele mai iubite 

de copii, împreună formați cel mai frumos cuvînt:  

”Mama”. De fapt toate sunteți importante, fără voi nu 

am mai fi oameni! 

 Dintr-o dată, se auzi ceva: 

 - Mircea, trezește-te, trebuie să mergi la 

grădiniță! 

 Mircea s-a trezit și și-a promis că va învăța să 

scrie corect toate literele și le va face o surpriză 

părinților, scriindu-le o felicitare de Crăciun. 

   

Buchidău Tudor   

Clasa a V-a C 
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LUMINA LUNII ÎMI FURĂ INIMA 

 

Este întuneric peste tot. În fântână mai este 

cineva cu mine, LUNA, care stând nemișcată se uită 

cu mirare la mine. În întuneric, era mai frumoasă ca 

niciodată! Dintr-o dată, câmpia pustie însângerată,   

s-a transformat   într-un paradis, și acolo se afla un 

palat din aramă, regina fiind LUNA. Ea era 

înveşmântată într-o haină de mătase pură cu 

pietricele de argint și diamant. Veni spre mine pe o 

cărare de aur, urmată de un străjer - CERUL, 

îmbrăcat cu o armură făurită din safir, ce-şi sticlea 

albastrul prețios. De asemenea, era însoțită de foarte 

multe fetițe - STELELE, care erau acoperite de un 

sclipici argintiu. 

  Dar, din nefericire, tatăl LUNII veni dintr-un 

somn adânc... Acesta era cu mult mai luminos decât 

LUNA și se mândrea ca el se numește SOARELE. 

Aruncă cu săgețile sale de aur spre LUNĂ gonind-o. 

Ea se urcă pe o taină călătoare și fugi. Atunci sufletul 

meu s-a transformat într-o bucată grea de lemn, iar 

inima s-a sfărâmat în bucăți de piatră, iar trupul se 

prefăcu în cenușă, ce călătorea cu vântul, căutând 

CEREASCA LUNĂ. 

 Grosu Emilian  

Clasa a V-a A 

RADU ŞI CARTEA 

 

A fost odată un băiat căruia nu îi plăcea să 

citească. Numele lui era Radu. Nu avea rezultate 

bune la învăţătură. 

 Într-o zi, Radu îşi făcea temele la limba 

română. Deodată s-a auzit o voce: 

 - Pssst, Radu! 

 - Cine a vorbit? spuse băiatul speriat. 

 - Eu, manualul tău de limba română. 

 Radu se uită foarte sfios la carte şi întrebă: 

 - Ce vrei de la mine? 

 - Vreau să-ţi spun că trebuie să citeşti mai 

mult pentru a avea note bune, deoarece de la citit  

înveţi. 

 - Dar mie, pur şi simplu, nu îmi place! 

 - Încearcă măcar, vei vedea rezultatul! 

 - Bine, voi încerca. 

 După ce şi-a terminat temele, Radu a luat o 

carte de Ion Creangă şi a început să citească. 

 După câteva zile a dat test la limba română. 

În sfărşit, a sosit ziua adevărului: a aflat nota, luase 

10! 

 Când a ajuns acasă, a vorbit din nou cu cartea 

şi i-a spus: 

 - Am luat 10, la testul de limba română! 

 - Bravo! Ţi-am zis că atunci când citeşti mult 

vei fi răsplătit cu note bune. 

 - Mulţumesc! 

 - Cu plăcere! Să continui tot aşa! 

 Radu a citit mult din acea zi şi a reuşit să-şi 

îndrepte notele. 

 

 Dumbravă  Teodor  Vittorio    

Clasa a V-a A 
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FETELE DE ÎMPĂRAT 

  

 

 

 

 

 

 

A fost  odată ca niciodată, pe un tărâm 

îndepărtat o împărăție a florilor. Ea era condusă de 

Împăratul Florilor și Împărăteasa Florilor, care aveau 

trei fete. Pe fata cea mare o chema Narcisa, pentru că 

avea părul galben ca o narcisă, pe cea mijlocie o 

chema Violeta deoarece culoarea buzelor ei erau de 

culoarea violet, iar pe cea mică Nu mă uita, pentru că 

la naștere părinții nu au știut ce nume să-i dea. 

 Pe tărâmul florilor locuiau însă trei zmei 

fioroși, care își doreu să răpească fetele împăratului, 

pentru a deveni stăpânii Tărâmului Florilor. 

 Într-o zi frumoasă, pe când cele trei surori se 

aflau în grădina minunată a palatului unde se aflau 

multe flori, care mai de care mai frumoase, mai 

colorate și mai fermecătoare, tatăl a venit și le-a spus: 

 - Dragele mele fete, vă rog să aveți grijă și să 

nu vă îndepărtați de castel, pentru că am auzit că cei 

trei zmei vor să vă ia de lângă noi pentru a vă face 

soțiile lor. 

 - Stai liniștit, tată! Nu o să încălcăm cuvîntul 

tău și vom sta în preajma castelului. 

 În timp ce fetele îngrijeau minunatele flori și 

le cântau pentru a crește frumoase, zmeii au apărut în 

grădină și le-au răpit pe cele trei surori. 

 La aflarea veștii, tatăl și mama fetelor s-au 

îngrijorat foarte mult. S-au sfătuit ei cât s-au sfătuit 

și au hotărât să dea sfoară peste mări și țări de 

tragedia care li s-a întâmplat, hotărând că cei care vor 

reuși să le salveze fetele să le devină soți și să 

primească o parte din împărăție. 

 Vestea a traversat ușor toată lumea și nu peste 

mult timp la porțile castelului și-au făcut apariția o 

mulțime de prinți veniți să salveze fetele de împărat. 

Pentru a dovedi că sunt pregătiți să înfrunte zmeii, 

împăratul i-a pus pe fiecare la trei probe. Prima probă 

a fost să aducă de pe muntele din împărăție “Floarea 

de aur” care îndeplinea orice dorință. Au plecat 

prinții pe rând să-și încerce norocul, însă pe drum au 

fost puși și de zmei la încercări. Mulți dintre ei au fost 

înfrânți de zmei, numai unul a reușit să-i dovedească, 

ajungând pe munte la floarea de aur. Următoarea 

încercare a fost să meargă în Poiana Fermecată unde 

toate florile erau magice, iar una dintre ele înflorea 

doar pentru o zi. Și la această încercare mulți dintre 

prinți au fost înfrânți de zmei, însă unul a reușit să 

găsească floarea și să o ducă împăratului. A treia 

încercare a fost să găsească Planta Otrăvitoare, cu 

ajutorul căreia puteau fi omorâți zmeii. Pentru a găsi 

această plantă, prinții trebuiau să traverseze Pădurea 

Neagră în care își aveau casa zmeii care locuiau 

împreună cu mama lor. Au plecat în căutarea plantei 

mulți prinți, însă pe la mijlocul pădurii au fost 

întâmpinați de un fluture care le-a cerut ajutorul, 

deoarece avea o aripă ruptă. Numai unul s-a oferit   

să-l ajute, restul și-au continuat drumul. Fluturele a 

fost ajutat, iar apoi l-a răsplătit pe prinț însoțindu-l. 

 - O să te ajut atunci când te vei afla în impas. 

O să te răsplătesc pentru fapta ta. 

 - Mulțumesc, să pornim la drum. 

 Din toți cei care au plecat la această probă a 

rămas doar cel care l-a ajutat pe fluturaș. Și au mers, 

și au mers ei ce au mers până ce au dat de casa 

zmeilor. Planta Otrăvitoare se găsea în casa zmeilor. 

 - Ai venit după fetele împăratului? Nu ai să 
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reușești să le eliberezi! Va trebui să te lupți cu mama 

noastră, apoi cu fiicele mele. 

 - Mă voi lupta cu toți. 

 Și a început lupta între prinț și mama zmeilor, 

și s-au luptat ei până când prințul a scos paloșul și      

i-a zdrobit capul zmeoaicei, aceasta căzând moartă la 

pământ. 

 Fiii zgripsoroaicei au auzit de cele întâmplate 

și au mers spre casă. Prințul a fost anunțat de un 

prieten de-al fluturelui salvat. 

 - Nu o să te descurci singur, i-a spus 

fluturașul. O să zbor pâna la castel să-i chem și pe 

ceilalți doi prinți care au trecut probele anterioare. Or 

să te ajute să iei Planta Otrăvitoare, singura   care-i 

poate omorî pe zmei, apoi o să puteți elibera 

prințesele. 

 După un timp au ajuns și ceilalți doi fii de 

împărat dar și zmeii. A început lupta, și în timpul 

acesta prințul a intrat în casa zmeilor și a luat Planta 

Otrăvitoare. A rupt trei frunze din ea și le-a aruncat 

peste zmei. Aceștia au căzut secerați la pământ. 

 Cei trei prinți au intrat în casă, au mers în 

pivnița unde se aflau prințesele, le-au eliberat și au 

plecat spre palatul împăratului.   

 Pentru că cei trei au reușit să elibereze fetele 

de împărat ei s-au căsătorit cu ele și au primit câte o 

parte din împărăție. Nunta a durat trei zile și trei nopți 

și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. 

 Și încălecai pe-o șa și vă spui dumneavoastră 

așa. 

 

 Bebe Andra 

  Clasa a V-a C    

  

 

 

UN NOU ÎNCEPUT 

 

Vraja albă și strălucitoare făcută-n urmă cu 

trei luni începe să se risipească. Acum natura se 

trezește șovăind, parcă speriată de ce-a fost. 

 După un întreg sezon de iarnă grea în care cai 

cu armuri de gheață și fantome de cristal au distrus 

flori și crengi ș-au alungat întreaga viață, ghioceii își 

ridică ușor capetele grele deasupra pământului 

moale. Ici-colo se zărește câte-un fir de iarbă verde. 

Parcă vine un bondar ce caută un loc să se așeze. 

Florile care se uită atente în jur să vadă dacă pericolul 

a trecut, se înalță maiestuase împrăștiindu-și dulcele 

parfum. Se trezește câte-o frunză, pe o creangă 

rătăcită, se întinde cât e ea de lungă ca să prindă o 

rază de lumină. 

 Pe cer, aripi se înalță către întinsul azur. Sunt 

doar păsări ce se-ntorc din caldele țări din sud. Vata 

albă plutește sub marele disc de aur, lăsându-i cale 

liberă să-și trimită săgețile de foc pe întinsul maroniu 

peticit pe-alocuri cu jad. 

 O nouă viață începe, fericirea predomină în 

jur, iar eu privesc surprins cum pornește un nou 

început.   

  

Munteanu Emilia Elena 

Clasa a VIII-a B 
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NATURA, UN DAR DE LA DUMNEZEU 

 

Marele și prea măritul Dumnezeu cu lumina 

Sa a putut crea lumea noastră. El, cu măiestrie pură, 

în șase zile consecutive a făurit lumea, iar cea de-a 

șaptea zi a dedicat-o odihnei. Lumea a fost asemănată 

de marele Sfânt Ambrozie cu o casă. Tatăl Ceresc a 

construit rezistențele apoi a împodobit-o cu cele mai 

alese podoabe. Dar frumusețea ei era orbitoare, încât 

nici un muritor de rând nu ar fi capabil nici cu trupul, 

nici cu sufletul și nu ar putrea face munca lui 

Dumnezeu într-o infinitate de ani. 

 Frunzele copacilor au fost presărate cu 

smaralde și pământul cu aur, diamante și alte pietre 

prețioase. 

 Și soarele este invidios de frumusețea naturii 

pământene și în sufletul nostru curge un râu de 

bucurie. 

 Toate generațiile care vor fi pe pământ vor fi 

uluite de puterea măritului, Sfântului și 

prealuminatului Dumnezeu. De aceea ne dedicăm 

viața și trupul Tatălui Ceresc. 

 Natura este darul suprem oferit de Stăpânul 

Lumii și Ocrotitorul nostru. 

     

Gârleanu Eraldo 

Clasa a V-a A 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RENAŞTEREA NATURII 

 

Soarele aruncă intens săgețile patimii pe 

pământ. Un mic ghiocel care abia și-a făcut apariția 

își ridică încet capul din dantelă spre cer. Era martie. 

Primăvara a venit! 

 Cântecul păsărilor deja pregătit se aude 

melodios.Vin din țările calde împreună cu primăvara. 

Natura se trezește la o nouă viață. A așteptat atât de 

mult renașterea culorilor, a zâmbetelor și a soarelui. 

Copacii se îmbracă în haine albe, dansând cu grație 

în fața naturii. Norii se împrăștie haotic în jurul 

soarelui. Fluturii multicolori se ridică eroic în înaltul 

văzduh și vestesc în toată țara venirea primăverii ce 

a câștigat din nou lupta cu Crăiasa Zăpezii. 

Anotimpul a venit cu flori ce sunt viu colorate, cu 

soare și melodii încântătoare ce aduc dimineața 

naturii. Animalele ies din pădurea întunecată 

bucurându-se de renașterea naturii. Soarele zîmbește 

cu patos asupra pământului fragil ce este acoperit de 

un covor de iarbă fină. Crengile copacilor realizează 

un dans de vals în oglinda umbrii, astfel împrăștie 

prin rozul și dantela florilor un miros plăcut ce aduce 

pace și echilibru între trup și suflet. Primăvara este 

un anotimp introvertit care nu-și arată secretele 

acestei magii asupra naturii, ce oferă tot ce-i mai bun 

fără nici un scop. Sufletu-mi este descoperit în 

culorile sale, în muzica sa, în lumina și lucrurile ei. 

Aerul pur de primăvară ce mă învăluie într-o tainică 

pace îmi oferă echilibrul de care am nevoie. Trupul 

și sufletul sunt recunoscătoare primăverii pentru 

renașterea oferită naturii, încărcându-se astfel cu 

energia pozitivă ce o emană în jur. 

 Primăvara ce a adus renașterea naturii este ca 

un medicament împotriva întrovertitului. Ea deschide 

porțile sufletului, făcând astfel un echilibru divin 
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între om și natură, între melancolie și bucurie pură. 

 

  Manole Elena Raluca 

Clasa a VIII-a B 

  

 

COPILUL LENEŞ ŞI CARTEA 

 

Un copil leneș voia să rupă niște foi dintr-o 

carte nespus de frumoasă, dar cartea când a văzut, a 

prins curaj și i-a zis: 

 - Hei, tu, de ce vrei să îmi faci rău? întrebă ea. 

 Băiatul nu a știut ce să răspundă așa că a tăcut. 

 - Tu nu știi că nu e bine să faci rău? zise 

cartea. 

 Băiatul răspunse: 

 - Ba da, dar credeam că nu ai viață! 

 - Și dacă un lucru nu are viață, crezi că el nu 

simte nimic? spuse cartea. 

 - Ba da! Nu știu ce m-a apucat să vreau să fac 

așa ceva. 

 Cartea a spus că îl va ierta dacă nu o să se mai 

comporte urât, ci se va strădui să învețe, să fie 

ascultător și să asculte de profesori. 

 - Bine! spuse băiatul. 

 - Nu uita! Chiar lucrurile fără viață au un 

suflet și, dacă le strici le va durea. 

 De atunci, cartea s-a înțeles foarte bine cu 

băiatul. 

 

Podaru Elena 

Clasa a V-a A 

 

 

 

 

 

PRIMĂVARA RENAŞTE ÎN SUFLETELE 

MURITORILOR 

 

Un vânticel adie jovial în grădină. Zăpada se 

stinge încet, încet, în timp ce o mică făptură încearcă 

să vină pe lume, să aducă energia pozitivă ce a fost 

de mult furată de primejdioșii fulgi de nea. 

 Norii fug de căldura soarelui carismatic, 

acesta împroșcând pământul cu raze de foc, și 

zămislindu-i grațios micuței făpturi. A reușit. A venit 

pe lume. 

 O fetiță iese agale în minunata grădină. Se 

bucură de căldura și bunăvoința soarelui, îi zâmbește 

iar apoi vede entuziasmată căpușorul alb și gingaș al 

micuțului ghiocel. Fuge în casă. Își cheamă părinții. 

Câtă bună-voință! Ghiocelul gingaș se 

entuziasmează și îi zâmbește soarelui că a venit pe 

lume. Dar fericirea nu încetează! Sosesc prietenii 

micuțului ghiocel. Soarele îi răsfață grijuliu și-i 

îndeamnă la dans. Păsărelele cântă duios din pomii 

dezghețați. 

 Fetița și părinții sunt fericiți. Primăvara le-a 

încălzit sufletele reci și i-a îndemnat spre visare. Se 

bucură de cântecul privighetorilor. Acestea își 

dezvăluie emoțiile prin dulcea sonată ce încarcă 

atmosfera cu voie bună și speranță. Ghioceii 

dansează vrăjiți de glasul dulce, răsfățați de mirifica 

energie a soarelui carismatic. Pomii îmbracă haine de 

sărbătoare, sclipind de aura pozitivă ce se naște în 

sufletele muritorilor. 

 Zăpada s-a topit încet-încet în timp ce 

primăvara renăștea în sufletele oamenilor. Soarele a 

zâmbit. Păsările au cântat. Ghiocelul a dansat. Dulcea 

primăvară a sosit încărcată cu voie bună și speranță. 

 Vîrlan Maria Miruna  

Clasa a VIII-a B
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CE ÎNSEAMNĂ NUMELE MEU?  

 

   

  

  

VASILE 

  

  

 

Acest nume, foarte iubit și răspândit la 

români, vine din limba greacă și înseamnă: regal, 

rege, conducător. Numele acesta ne amintește că 

fiecare om poartă ceva nobil în el: sufletul, care este 

mai de preț decât orice comoară sau titlu onorific. Și 

înainte de a îndruma și conduce pe alții, omul trebuie 

să fie în stare să se conducã pe el însuși,     să-și 

păstreze sufletul – comoara comorilor – nepătat de 

păcate. Cel ce nu-și pierde sufletul și credința în 

viață, acela este mai bogat decât orice rege, căci astfel 

Îl va câștiga pe Dumnezeu și viața veșnică. “Ce-i va 

folosi omului, dacă va câștiga lumea întreagă, dar 

sufletul său și-l va pierde?” Sfânta Scriptură, 

Evanghelia după Matei cap. 16, 26. 

 Sfântul Ierarh Vasile cel Mare a trăit în 

secolul al IV-lea, fiind dintr-o familie nobilă de 

creștini: bunicul său a murit ca martir, iar fratele său 

a fost Sfântul Grigorie de Nyssa. Viața Sfântului 

Vasile cel Mare este o icoană a dragostei, un exemplu 

de bunătate si dăruire. Sfântul și-a împărțit averea 

săracilor, s-a călugărit și a întemeiat numeroase 

așezăminte de binefacere pentru cei nevoiași: azile, 

spitale, cantine pentru săraci, școli. 

A murit la doar 49 de ani, dar viața sa a rămas “un 

punct de referință pentru istoria creștinismului”. De 

la Sfântul Vasile cel Mare avem numeroase scrieri și 

învățături. Biserica îl cinstește în fiecare an pe 1 

ianuarie și 30 ianuarie (alături de Sfântul Ierarh 

Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Ioan Gură de 

Aur). 

  

 

VERONICA 

 

 

 

Acest nume foarte vechi, care în limba greacă 

înseamnă “purtătoarea de biruință, cea care aduce 

victoria”, ne amintește că omul duce o luptă continuă 

cu ispitele, cu necazurile, cu greutățile cărora trebuie 

să le facă față; omul credincios biruie relele, găsind 

mereu puterea de a trece peste ele și de a mulțumi lui 

Dumnezeu pentru izbânda sa, prin răbdare, speranță 

și credință – Cine este bun, mai bun să se facă și cine 

a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în 

ispite, spunea părintele Paisie Olaru. 

 Sfânta Veronica a fost o femeie grav bolnavă, 

care, întâlnindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, s-a 

atins de haina lui și pe dată s-a vindecat.  Întorcându-

se către ea, Mântuitorul i-a spus: “Credința ta te-a 

mântuit. Mergi în pace!” (Evanghelia după Luca). 

Sfânta Veronica este un exemplu de încredere în 

puterea și în mila Domnului, de răbdare și speranță, 

o mărturie a minunilor pe care harul Domnului îl 

săvârșește în viața celor ce I se închină cu încredere 

și sinceritate. Ziua Sfintei Veronica: 12 iulie. 

  

Prof. Toma Alina  
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TURNUL BABEL 

 

Biblia ne povestește despre vremurile de la 

începutul lumii, când oamenii, plini de orgoliu și 

crezând că li se cuvine totul, s-au apucat să 

construiască un turn fără pereche, mai înalt decât 

orice munte, al cărui vârf să ajungă la cer. Așa s-au 

gândit ei că vor ajunge la Dumnezeu. Se spune că pe 

atunci toți oamenii vorbeau o singură limbă. 

Dumnezeu, văzându-le orgoliul și cunoscându-le 

planul, le-a amestecat limbile, așa că s-au trezit peste 

noapte că nu se mai înțeleg unii cu alții, iar turnul a 

rămas neterminat. În acest fel, Domnul le-a dat o 

lecție, arătându-le că nu trupul trebuie să ți-l ridici 

către cer, ci sufletul. Nu pașii ne apropie de Creator, 

ci faptele bune și sentimentele frumoase. Doar așa, 

cu credință și răbdare, fiecare dintre noi poate să-și 

ridice inima prin smerenie, rugăciune și fapte bune și 

astfel, pe calea bucuriei și a dragostei, Îl va întâlni pe 

Dumnezeu. 

  

Prof. Toma Alina 

  

 

 

 

 

REBUS CHIMIC - ACIZII 

 

1. Acizii au gust …………….. .  

2. Acizii reacţionează cu oxizii ……………………. 

rezultând săruri şi apă.  

3. În compoziţia acizilor, pe lângă atomi ai altor 

nemetale intră şi atomi de ………………………… .  

4. Acizii reacţionează cu ………………. formând 

săruri şi apă.  

5. O altă denumire a acidului sulfuric este ……...... . 

6. O metodă de obţinere a acizilor este prin ……… .  

1         

2         

3              

4           

5           

6              

 

A - B  Sunt substanţe compuse, cu molecule formate 

din unul sau mai mulţi atomi de hidrogen şi un radical 

acid. 

Rezolvare: 

 

1
. 

A
C

R
U

 

2
. 

B
A

Z
IC

I 

3
. 

H
ID

R
O

G
E

N
 

4
. 

B
A

Z
E

L
E

 

5
. 

V
IT

R
IO

L
 

6
. 

S
IN

T
E

Z
Ă

 

 

 

Laborant: Potorac Daniela Paula    

 

 

 



TINERII ZILELOR NOASTRE Deascreţeşte-ţi fruntea! 

 

28 Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti 

 

CE ESTE ELI-NP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELI-NP (Extreme Light Infrastructure-

Nuclear Physics) este un centru de cercetări în 

domeniul fizicii nucleare care va fi construit la 

Măgurele, unul dintre cei trei piloni ai proiectului 

european ELI, care va deveni cea mai avansată 

structură pe plan mondial destinată studiilor legate de 

radiaţia fotonică cu caracteristici extreme. Extreme 

Light Infrastructure (ELI) este un proiect derulat în 

trei state din UE: Cehia, Ungaria şi România.  

 În Cehia, se va implementata proiectul 

(pilonul) numit Beam Lines (aplicaţii ale fasciculelor 

secundare). Atunci când laserul interacţionează cu 

materia se produc şi raze X, de exemplu. Proiectul 

cehilor va avea aplicaţii în studiul materialelor şi în 

ştiinţelor vieţii.  

 În Ungaria, proiectul poartă numele de 

"Attosecond Facility". Cercetătorii maghiari vor 

dezvolta laserul cu scopul precis de a obţine şi a 

studia fascicule extrem de scurte. Mai exact,  

fascicule a căror durată se măsoară în atosecunde. O 

atosecundă reprezintă o unitate de timp de un miliard 

de miliarde de ori mai mică decât secunda.  Se poate 

observa dinamica până la nivelul celular, existând 

şansa de a face fotografii succesive în timpul acestui 

proces. Aplicaţiile imediate ale proiectului maghiar 

vor viza studiul materialelor şi medicina.  

 Proiectul din România poartă numele de    

ELI-NP. NP vine de la Nuclear Physics (Fizică 

Nucleară). Puternicul laser va acţiona asupra 

electronilor şi ionilor dintr-un material, aceste 

particule urmând să fie accelerate cu viteze apropiate 

de cea a luminii.  Este pentru prima dată când laserii 

se folosesc pentru a accelera particule în scopul 

fizicii nucleare. Ideea este ca, peste 20 de ani, laserii 

să reprezinte o alternativă la metodele de accelerare 

de particule existente. De exemplu, acceleratorul de 

la Geneva, măsoară 27 de kilometri. Cu laserii s-ar 

putea obtine aceleaşi rezultate, cu un dispozitiv 

instalat într-o clădire de câteva zeci de metri pătraţi. 

Faţă de Cehia şi Ungaria, unde studiile se vor face 

exclusiv pe lumină vizibilă, în România vom avea 

atât lumină vizibilă, cât şi lumină invizibilă. Mai 

exact, vorbim de razele gamma, care sunt unde 

electromagnetice de frecvenţe foarte mari produse de 

interacţiuni între particule subatomice, cum ar fi la 

dezintegrările radioactive. Pe baza acestor raze, au 

fost dezvoltate metode de diagnoză în diferite 

afecţiuni, una dintre cele mai interesante ajutând la 

diagnosticarea extinderii cancerului în organism.  

 Cercetările de la Măgurele vor duce la 

aprofundarea unui nou tip de tratament pentru cancer, 

intitulat hadronterapie. Această formă de radioterapie 

ţinteşte direct tumorile ce au rădăcini adânci în corpul 

uman, reducând atât riscul de reapariţie cât şi 

potenţialul dezvoltării unor noi tumori. Primele 

rezultatele ale acestor experimente sunt aşteptate în 

2020. 

 Laserul de la Măgurele ar putea, de asemenea, 

să joace un rol cheie în eliminarea deşeurilor atomice, 

reducând timpul necesar pentru ca acestea să-şi 

piardă radioactivitatea de la câteva mii de ani la doar 

câteva secunde. Această reuşită ar elimina 



Descreţeşte-ţi fruntea! TINERII ZILELOR NOASTRE 

 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti 29 

 

necesitatea unor adăposturi subterane în care 

deşeurile atomice să fie stocate în siguranţă pentru 

sute de ani. 

 

Prof. Dumitriu Mirela 

 

OMULEŢII FANTASTICI ŞI UNDE  

POT FI EI GĂSIŢI 

 

Oriunde în lume, încă din cele mai vechi 

timpuri, se vorbește despre elfi, zâne, pitici, goblini 

și alții asemenea lor. Deși au mai multe denumiri (în 

funcție de limbă) preferă să fie numiți: Străinii, 

Omuleții sau Vecinii cei buni. 

 Elfii: Sunt cunoscuți de peste 2000 de ani și 

sunt mai bătrâni decât zânele. Unii elfi sunt foarte 

mici dar alții sunt înalți, iar femeile elf pot avea 

câteodată înfățișare omenească. În folclor elfii, deși 

frumoși și uneori generoși, sunt tratați cu respect 

provenit din teamă. Elfii luminoși trăiesc în aer sau 

în copaci și de obicei sunt buni. Elfii întunecați, care 

trăiesc sub pământ, au tendința spre feste răutăcioase 

și îi pot îmbolnăvi pe oameni doar suflând asupra lor. 

Femeile elf sunt câteodată atrase de tineri muritori și 

îi ademenesc într-un cerc fermecat din care este greu 

să scape. Uneori elfii fură vaci, pâine, lapte, precum 

și copii, pe care îi cresc ca și cum ar fi ai lor, lăsând 

în locul celor răpiți câte un copil-elf. 

 Unii elfi trăiesc retrași precum Leperchaunul. 

Acesta este un cizmar fermecat din Irlanda iar 

zgomotul făcut de ciocan îl trădează. Este foarte 

bogat iar oamenii încearcă uneori să-l convingă să le 

arate drumul spre comoara sa. Leperchaunul însă îi 

va păcăli întotdeauna. Le spune oamenilor să 

privească în altă parte și dispare, lăsându-i în mijlocul 

pustietății, năuciți. 

 Zânele: Puțini oameni văd zânele sau le aud 

muzica, dar mulți găsesc cercuri fermecate de iarbă 

întunecată, presărată cu ciupercuțe otrăvitoare, lăsate 

de picioarele lor dănțuitoare. Zânele bune aduc noroc 

și ajutor, dar adesea trebuie îndeplinite anumite 

condiții. Fermierul care primește bani de la zâne ca 

să dobândească provizii sau ajutor nu trebuie să se 

uite la bani până nu ajunge acasă sau aceștia se vor 

transforma în frunze uscate. Sau, în unele cazuri, 

primește frunze uscate ce se transformă în aur. 

 Zânele numite Pixi (micuțe, întotdeauna 

tinere și îmbrăcate în verde) îi ajută pe oameni, mai 

ales dacă sunt săraci sau ceilalți se poartă urât cu ei. 

Totuși pot fi viclene și răutăcioase dacă le superi sau 

nu le răsplătești cum se cuvine. 

 Mulți Omuleți apreciază un tribut sau un dar. 

Prin tradiție, oamenii le lasă puțin miez de pâine 

proaspătă sau puțin lapte proaspăt muls. Este foarte 

important ca atunci când culegi mure să lași câteva și 

pentru Omuleți. 

 Browni: Spiridușii numiți Browni sunt mici 

și îmbrăcați în zdrențe. Preferă să locuiască pe lângă 

oameni. Ajută la treburile casnice, de obicei noaptea 

și le place în mod deosebit să locuiască la ferme ca să 

poată lucra cu animalele. Răsplata este mereu 

aceeași: o farfurie din cel mai bun lapte sau cea mai 

bună smântână și niște prăjitură sau pâine proaspăt 

coaptă, lăsată undeva unde să le găsească. Se simt 

jicniți dacă li se oferă aceste lucruri direct. Dacă le 

dăruiești haine pleacă pentru totdeauna. Dacă îi 

critici sau îi superi îți vor juca tot felul de feste. 

 Goblini: Sunt adesea invizibili, dar dacă îi 

vezi, sunt mici, urâți și cu un aspect neplăcut. În cel 

mai bun caz, ei doar sâcâie și sperie, dar în cel mai 

rău caz îți pot face rele. Nu este înțelept să vorbești 

despre ei și numai un nesăbuit va încerca să le dea de 
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urmă. 

 Piticii: Trăiesc sub pământ și arată ca niște 

oameni scunzi, bătrâni, cu fața brăzdată de riduri, 

mâini noduroase și ochi strălucitori. Majoritatea sunt 

mineri și iscusiți lucrători în metal, iar casele lor de 

sub pământ sunt pline de comori meșteșugite și de 

pietre prețioase. 

  

Spătaru Elena Cosmina   

Clasa a X-a A  

 

 

 

 

 

 

UNIREA DOMNITORULUI CUZA 

 

Alexandru Ioan Cuza a fost un mare și 

important domnitor român, care iubea țăranii și 

poporul. El își dorea mult să îi unească pe toți românii 

într-o singură țară mai mare și mai puternică. 

 De aceea, mergea uneori deghizat în om 

obișnuit printre oamenii de rând. Așa afla care sunt 

problemele, necazurile și dorințele poporului. El 

făcea dreptate când descoperea lucruri necinstite. 

Toți oamenii îl iubeau și îl adorau. 

 Un mare prieten al domnitorului Cuza e 

Moș Ion Roată, un țăran cinstit care spunea ce avea 

pe inimă, el și ceilalți. Prin el știa că, toți oamenii îl 

iubeau și că vroiau să se unească Țara Românească 

cu Moldova. 

 Alexandru Ioan Cuza a reușit acest lucru cu 

ajutorul celor care iubeau românii și dorința de unire. 

În 1859, el a realizat Mica Unire, în ziua de 24 

Ianuarie. Pentru acest lucru, Cuza Vodă este și astăzi 

iubit, respectat și comemorat, dar și pentru că din 

timpul domniei lui, țara noastră s-a schimbat în bine 

și datorită regulilor și legilor sale care sunt respectate 

și în zilele noastre, țara noastră s-a modernizat. 

Pentru că, față de alte țări, eram „înapoiați”, datorită 

regulilor care nu erau corecte cu oamenii de rând. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În orașul Focșani, unde astăzi este Piața 

Unirii, curgea atunci râul Milcov, care despărțea Țara 

Românească de Moldova. Acolo s-a strâns 

moldovenii și muntenii și au făcut o horă mare: „Hora 

Unirii”, cântând și strigând că vor să fie uniți pentru 

totdeauna și că așa vor fi mai puternici deoarece sunt 

frați. În acel loc s-a construit „Monumentul Unirii” în 

memoria acelei zile importante. 

 De atunci, în fiecare an, pe 24 Ianuarie toți 

românii sărbătoresc Unirea, iar în Piața Unirii din 

Focșani, în jurul Monumentului Unirii, românii se 

prind în horă, cântând „Hora Unirii”. 

 

 Lungu Maria-Mirabela 

Clasa a IV-a, Școala Primară Unirea 

Prof. Înv. Primar Chirchineț Elena  
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STIAŢI CĂ… ? 

 

Blaise Pascal a fost 

un matematician, fizician şi 

filosof francez având 

contribuţii  în numeroase 

domenii ale ştiinţei, precum 

construcţia unor calculatoare mecanice, consideraţii 

asupra teoriei probabilităţilor, studiul fluidelor prin 

clarificarea conceptelor de presiune şi vid. În urma 

unei revelaţii religioase în 1654, Pascal abandonează 

matematica şi ştiinţele exacte şi îşi dedică viaţa 

filozofiei şi teologiei. 

 În onoarea contribuţiilor sale în ştiinţă numele 

Pascal a fost dat unităţii de măsură a presiunii, 

precum şi unui limbaj de programare. 

 S-a născut în Clermont la 19 iunie 1623 

(acum Clermont-Ferrand), în regiunea Auvergne din 

Franţa. Blaise Pascal a fost al treilea copil al lui 

Etienne Pascal şi singurul său fiu. Mama lui Blaise a 

murit când acesta avea doar trei ani, micul Blaise 

fiind foarte afectat de această pierdere.  

 În 1632, Etienne şi cei patru copii ai săi au 

părăsit Clermont pentru a se stabili la Paris, iar tatăl, 

un matematician cu vederi mai neortodoxe asupra 

educaţiei, a stabilit că Blaise nu va învăţa nimic 

despre matematică până la vârsta de 15 ani. 

Impulsionat de această interdicţie, la vârsta de 12 ani, 

Blaise a început să înveţe geometrie de unul singur, 

descoperind că „suma unghiurilor unui triunghi este 

egală cu 2 unghiuri drepte“. Când a aflat tatăl său,     

s-a îmbunat şi i-a permis lui Blaise să aibă o copie a 

„Elementelor“ lui Euclid. 

 La vârsta de 14 ani, Blaise Pascal a început  

să-l însoţească pe tatăl său la întrunirile lui Mersenne 

de la Paris, la care participau Roberval, Auzout, 

Mydorge, Desargues, ultimul devenind un model 

pentru tânărul Pascal.  

 Pe la vârsta de 16 ani, Blaise a prezentat la 

aceste întruniri câteva teoreme despre geometria 

proiectivă, incluzând hexagonul mistic al lui Pascal.  

 În 1646 tatăl său s-a rănit la picior şi a trebuit 

să se recupereze acasă, în grija a 2 fraţi mai tineri 

dintr-o mişcare religioasă, care au avut o influenţă 

asupra tânărului Pascal care a devenit profund 

religios. Tot din această perioadă datează şi primele 

încercări de studii asupra presiunii atmosferice, iar în 

1647 demonstrează că vidul există, după ce la 25 

septembrie el şi Descartes s-au contrazis asupra 

acestui adevăr.  

 În 1648 Pascal a observat că presiunea 

atmosferei scade cu înălţimea şi a dedus că vidul 

există deasupra atmosferei. 

 Din mai 1653, Pascal scrie Récit de la grande 

expérience de l'équilibre des liqueurs (Tratat despre 

echilibrul lichidelor) în care explică legea presiunii. 

În urma corespondenţei cu Fermat din vara anului 

1654 a pus bazele teoriei probabilităţii. În această 

perioadă are şi probleme de sănătate, dar continuă 

lucrul până în octombrie 1654. Pe 23 noiembrie 

1654, în urma unei experienţe religioase îşi dedică 

viaţa Creştinătăţii. După această dată, Pascal face 

vizite la mănăstirea Jansenistă Port-Royal des 

Champs la cca. 30 de km sud-vest de Paris şi publică 

lucrări anonime reunite în Lettres provinciales, în 

1656. Între 1656 şi 1658 scrie Les pensées, cea mai 

cunoscută lucrare teologică a lui Pascal. 

 Moare la 39 de ani pe 19 August 1662, în 

urma extinderii tumorii maligne din stomac şi este 

înmormântat St. Étienne-du-Mont în Paris. 

 

 Prof. Aurică Pompilia 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.thocp.net/biographies/pictures/pascal_blaise2.gif&imgrefurl=http://www.thocp.net/biographies/pascal_blaise.html&usg=__KedAaSfdIiLpPbvS-dKm-HJqvag=&h=314&w=300&sz=43&hl=ro&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=JT0kbheF2pXNQM:&tbnh=117&tbnw=112&prev=/images?q=Blaise+Pascal&um=1&hl=ro&sa=N&tbs=isch:1&ei=VgRdTdquDIGXOoL3nNcK
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LICEUL 

 

Liceul… locul în care începi cea mai 

frumoasă perioada a vieţii, adolescenţa. Liceul este 

cel care te maturizează şi te face să priveşti lumea cu 

alţi ochi. Liceul începe întotdeauna cu emoţiile 

primei zile, în care, de frică, aduci cu tine un părinte, 

pentru a nu te simţi singur. Odată ce intri pe poarta 

liceului, uiţi de toţi şi de toate, priveşti pe toţi cu nişte 

ochi care nu exprimă decât frica si emoţiile pe care le 

ai în acele clipe. 

 Liceul este locul unde vei găsi prima iubire, 

sau unde îţi vei da seama ca lumea este un pic diferită 

decât credeai. Cel mai important, este locul unde îţi 

formezi personalitatea.  

 Printre cele mai "râvnite" obiceiuri, se 

numără absenţele. Deja putem vorbi de o adevărată 

modă, fiindcă în fiecare liceu există un anumit 

segment de oameni "specializaţi" pe acest gen de 

activitate. Deşi nu este recomandat, "chiulul" face 

parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui elev. Să fim 

serioşi, la ce bun este viaţa de liceu fără absenţe? 

 În aceşti 4 ani vei învăţa şi ce înseamnă 

spiritul de echipă, pe care îl vei aplica în cele mai 

neobişnuite situaţii. Această caracteristică se aplică 

în special la teste şi teze. Faci parte dintr-un colectiv, 

aşa că ar fi bine să te comporţi ca atare. Dacă cineva 

îţi cere ajutorul, nu ezita, pentru că mai mult ca sigur 

în viitor vei fi recompensat. Nu uita că liceul nu 

înseamnă doar distracţie. Trebuie sa îmbini utilul cu 

plăcutul, mai exact atunci când este vorba de învăţat 

fi sigur că altă alegere nu ai. La început e greu, însă 

în ultimul an de liceu vei realiza că nimic n-a fost în 

zadar.  

 Probabil unul din cele mai grele aspecte ale 

vieţii de liceu este acomodarea cu persoanele din jur 

care să recunoaştem, nu sunt întotdeauna cele mai 

plăcute. Totul ţine de mentalitate si intimidare. Nu te 

lăsa convins de ameninţări sau vorbe grele. Nimic din 

acestea nu contează, atâta timp cât îţi vezi de viaţa ta 

totul va merge perfect. Anii de liceu nu se compara 

cu nimic altceva! Se întâmplă atât de multe lucruri, 

încât rămâi cu impresia ca ai dori ca această 

experienţă să nu se termine niciodată. 

 Aceşti ani minunaţi se încheie cu clasa a XII-

a care este grea, dar frumoasă. În acest ultim an, uiţi 

toată frumuseţea liceului, stresat-fiind de apropierea 

bac-ului. Odată cu terminarea acestor ani, îţi 

este greu să uiţi de perioadele frumoase din liceu, și 

vei dori să fii din nou acel boboc care intra pe poarta 

liceului, de mână cu mama, cuprins de frică şi emoţii. 

 Peste câţiva ani vei spune: "Ani de liceu... 

scumpi ani de liceu...cât de repede au trecut". Adu-ţi 

aminte de colegi, profesori, ora de sport, testele, orele 

chiulite, fete și chiar de colegii pe care nu i-ai 

suportat niciodată. Şi nu uita, ai doar 4 ani aşa că 

foloseşte-i cu grijă. 

  

Dragomir Felicia -Ionela  

Clasa a IX-a B 
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ADOLESCENTUL DE AZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu, superficialule, de ce ești doar o umbră a 

ceea ce vezi și auzi? De ce simți nevoia să copiezi 

prostia de pe stradă sau de la televizor? Nu ştii că 

fiind la fel ca ceilalţi îţi pierzi originalitatea care te 

face atât de frumos? Ai calităţi şi defecte, dar încerci 

să ascunzi ceea ce nu-ţi place la tine. E greşit. Arată-

te aşa cum eşti. Fii tu, fii om! Tu, eşti doar o copilă, 

nu ai decât 14 ani și deja visezi să ajungi pe sticlă. Nu 

ai avut copilărie şi nici nu ţi-ai dorit aşa ceva. Ai uitat 

ce sunt acelea jucării, le-ai înlocuit de mică cu 

telefonul mobil şi trusa de machiaj. Ai devenit 

dependentă de aparenţe, chipul tău nu a mai văzut 

lumina soarelui de mult, acum îl acoperi tot cu fard şi 

ochii tăi se ivesc în spatele rimelului pregnant. Nu îţi 

dai seama cât eşti de penibilă, nu realizezi că ai uitat 

de suflet, de ceea ce eşti şi îţi pasă doar de exteriorul 

tău, de ceea ce se vede! E prea devreme să îţi dai 

seama ce faci, dar timpul îţi va deschide ochii, şi vei 

vedea dincolo de fondul de ten, vei simţi nevoia să 

iubeşti, să fii iubită. Şi atunci te vei întreba: "Vreau 

să mă iubească pentru ceea ce sunt, sau pentru ceea 

ce arăt?". Atunci vei realiza că te-ai înşelat în toţi 

aceşti ani. Îţi vei aminti cu amar de perioada în care 

ţi-ai bătut joc de aspectul tău, când ţi-ai lăsat sufletul 

într-un colţ al recipientului tău.Va fi prea târziu 

pentru regrete. Va fi un capăt de drum, va fi furtuna 

ce nu se va mai termina. Şi încet, încet tot acel univers 

perfect se va risipi sub greutatea ce cade pe umerii 

tăi.  

Angheluță Gabriela                               

Clasa a IX-a B 

 

 

ŞCOALA VIITORULUI 

 

Nu ştiu alţii cum sunt, dar noi, elevii, vedem 

şcoala într-un cu totul alt mod decât profesorii sau 

părinţii, de pildă. Fie că recunoaştem, fie că nu, a 

existat în viaţa fiecăruia dintre noi un moment în 

care, prin pauze sau sprijiniţi cu coatele pe bancă la 

ora de mate, ne-am dorit ca geamurile şcolii noastre 

să fie din zahăr caramelizat sau, mai degrabă, să nu 

fie deloc; scările să fie moi şi pufoase ca pandişpanul 

sau măcar jaluzelele să fie din foi de ciocolată. Sau, 

(de ce nu?) există unii mai somnoroşi de felul lor care 

încă mai visează să vină la şcoală în pijamale roz şi 

în papuci de casă, iar în loc de bănci să existe pernuţe 

comode; profesorii să nu mai pună note (proaste), 

elevii să nu mai susţină examene…. 

 Mai nou, pe măsură ce tehnologia a avansat, 

învăţăceii vor să aibă propria tabletă multi-

funcţională şi fiţuici „invizibile, în caz că te prinde”. 

Pe de altă parte, cadrele didactice îşi doresc elevi 

conştiincioşi, pasionaţi de lectură, elevi care să fie 

prezenţi la ore tot timpul şi să înţeleagă lecţiile în 

timp record, dacă se poate chiar înainte de a fi 

predate…  

 Povestea începe cu o întrebare: Cum va arăta 

Şcoala Viitorului? 

 Să facem un exerciţiu de imaginaţie: suntem 

pe o planetă oarecare. Pământul e deja istorie, o mică 

antichitate ciudată, ca o sferă albastră, pe pupitrul 

profesorului de mitologie. Mă uit într-o oglindă cu 
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multi-touch, pe care pot să apăs pentru a mări sau 

micşora imaginea sau pentru a o modifica în funcţie 

de cum am eu chef. Sunt un omuleţ disproporţionat 

în clasa a XI-a 7Y957, cu capul cât un dovleac de 

Halloween, dar cu degeţele subţirele şi zvelte, 

potrivite pentru miile de butonaşe din jurul meu. 

Avem butoane peste tot, avem touch-screen peste tot, 

aici până şi când te aşezi pe scaun trebuie să setezi .  

Mă uit prin cameră şi nu-mi găsesc uniforma 

(cam demodată după părerea mea, numai cu un biet 

GPS încorporat - asta ca să nu ne distragă atenţia), 

dar se pare că am rătăcit-o iarăşi pe undeva. Din nou 

trebuie să clipesc de cinci ori pentru a răscoli printre 

celelalte haine din şifonier şi, în sfârşit, se aprinde 

fosforescent umeraşul cu numărul 6. Înclin capul şi 

uniforma este deja pe mine. Apăs pe butonul roşu din 

dreptul gleznei şi mă teleportez cât ai zice „click” 

direct la şcoală, în sala de curs. Sigur că, pe drum, 

întâmpin tot felul de tentaţii (cluburi suspendate, 

terase cu super-ofertă, unde, după o bere galactică, 

primeşti gratis teleportarea acasă, pentru siguranţa 

mea şi a celor din jur), dar mă străduiesc să mă ţin 

departe de ele. Ce naiba? Doar sunt un extraterestru 

conştiincios. 

 De obicei, pauzele sunt scurte: în timpul lor, 

luăm o gustărică (pilule şi o capsulă antistres), ne mai 

„updatăm” moralul, iar elevul de serviciu întreţine 

softurile pupitrelor şi şterge fişierele cu lecţiile 

anterioare. Cei care se ţin de prostii, au şi ei activitate 

prin pauze: vor cu orice preţ să afle parola fişierului 

cu lucrări al profesorului.  

 Când profesorii pleacă acasă să se relaxeze, 

îşi trimit hologramele să ţină de urât celor 

supradotaţi, care participă la olimpiade. Holograma 

pune întrebări pe monitor, noi forumulăm în gând 

răspunsurile şi un dispozitiv ataşat de pupitrul nostru 

le tastează în timp record. Şi numai ce auzim 

holograma exclamând: „Bravo, numărul 567!” sau 

„Greşit, numărul 345! Ia mai dă-i un search!”. Uite-

aşa decurg orele noastre, într-o armonie perfectă cu 

tehnologia şi ştiinţa care, fie vorba între noi, mai au 

încă foarte mult de evoluat…  

  

Bostănică Alexandra 

Valentina 

Clasa a XI-a A 

 

 

 

 

COLŢUL VESEL 

 

Cică face monitorul un chef pe cinste și invită toate 

perifericele calculatorului în afară de tasta punct, 

spunând că punctul pune capăt distracției. Pe la 2 

dimineața sună cineva la ușă. Se uită tasta l pe vizor 

şi spune că e punctul, să nu deschidă nimeni. Mai 

târziu iar sună cineva la ușă. Tasta merge, anunță că 

e punctul și să nu deschidă nimeni. A doua zi 

dimineața monitorul se întâlnește cu steluța și o 

critică deoarece ea nu a mers la petrecere. Aceasta, 

mirată, spune că a fost de două ori dar nu i-a deschis 

nimeni. Monitorul îă spune steluţei că a fost punctul, 

la care aceasta răspunde: 

- Eram eu dată cu gel!                                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Într-o seară, se întorcea Bill Gates de la Microsoft, de 

la lucru. Mergând către casă se opreşte să-şi vadă 

noua vilă în construcție. Fiind neatent și obosit, cade 

într-un şanț, leșină şi îl vizitează niște îngeri.  

Unul din ei se adresează lui Billy: 

- Bună, Bill! Am două vești să-ți dau: una bună, iar   
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alta proastă. Cu ce să încep? 

- Începe cu vestea cea bună, răspunse Billy. 

- Vestea cea bună e ca la noi, în cer, pe toate PC-urile 

ne-am pus Windows XP! 

- Foarte bine! Dar care e vestea cea rea? 

- Vestea cea rea este ca avem o mică problemă și te 

luăm cu noi în ceruri să o rezolvi. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Cum se cheamă un procesor Athlon la 1,2 GHz ce 

funcționează de 9 minute fără cooler? 

R: Un procesor ars de 8,5 minute.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

De ce nu a reușit pisica să prindă mouse-ul? 

R: Era "GENIUS".  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Cum se numesc circuitele unui calculator aruncat pe 

geam?   

R: Dezintegrate...  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Care este diferența dintre Windows și un virus? 

R: Virusul nu se blochează niciodată.  

  

Prof. Aurică Pompilia 

 

Două blonde: 

- Auzi, dragă, aseară am fost cu soţul meu la o 

licitaţie!  

- Da!? Şi cât ai luat pe el?  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O tânără la spovedanie:  

- Părinte, eu ăăă....  

- Ştiu, fiica mea, ce ai făcut că suntem prieteni pe 

Facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe 

perete... mi-a fost îndeajuns.  

- Şi ce trebuie să fac ca să fiu iertată părinte?   

- Să dai like la 10 mănăstiri.  

Tatăl scrie pe "peretele" fiului său:  

Fiule, ce mai faci? 

Eu şi mama ta suntem bine. 

Ne lipseşti enorm. 

Dorim să te vedem. 

Aşa că te rugăm, închide calculatorul şi hai să luăm 

cina. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Profesorul către elev: Nu eşti deloc atent la mine! Ai 

probleme cu auzul? 

Elevul: Nu, doar cu ascultatul. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Un student e la examen şi nu prea se descurcă. 

Profesorul îl întreabă: 

- Măcar ştii ce-i ăla examen? 

- Da, este atunci când doi oameni inteligenţi vorbesc 

între ei. 

- Şi dacă unul dintre ei este idiot? 

- Celălalt nu ia examenul. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

O blondă se vopseşte brunetă, îşi schimbă numele şi 

pleacă din oraş. Pe drum vede un cioban cu o turmă 

de oi şi se gândeşte să râdă de el. 

- Bade, dacă-ţi spun câte oi ai în turmă, îmi dai una? 

- Da, domnişoară. 

Blonda se uită de jur împrejur şi spune: 

- 201. 

- Da, aşa e. Alege o oaie şi a ta să fie. 

Zis şi făcut. Blonda se urcă în maşină, dar ciobanul îi 

bate în geam: 

- Dacă-ţi spun ce culoare naturală are părul tău, îmi 

dai câinele înapoi? 

……………………………………………………… 

 Gigele, ce înseamnă compromisul? 

- Doamna învăţătoare, dacă mama vrea să meargă la 

mare şi tata la munte, evident că se merge la mare,  
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dar tata poate să îşi ia schiurile cu el. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La extemporal: 

- Sper Cătă că de data asta nu te mai prind copiind. 

- Şi eu sper. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Profesoara: 

- Poke, n-ai promis tu că o să fii cuminte? 

- Da, doamna... 

- Şi nu ţi-am promis eu că te voi pedepsi dacă nu vei 

fi cuminte? 

- Da, doamnă, însă cum eu nu mi-am ţinut 

promisiunea, nici dumneavoastră nu sunteţi obligată 

să vi-o țineți… 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- La început, îl trezeam pe soţul meu în fiecare 

dimineaţă cu câte un sărut. 

- Şi, ce s-a întâmplat? 

- După două săptămâni şi-a luat un ceas deşteptător. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Nevastă-mea şi-a dorit de ziua ei să-i fac un cadou: 

Ori un colier de perle, ori un aspirator... 

- Şi ce i-ai luat? 

- Ei, colierul, bineînţeles, că imitaţie de aspirator nu 

am găsit. 

  

Dragomir Elena Mădălina  

Clasa a X-a A  

   

 

 

 

 

 

 

 

În staţia de autobuz, unui preot i se fură portofelul.  

Singurul care vede faza e un beţiv.           

Apropiindu-se de preot, îi spune: 

 - Batman, m-ai dezamăgit! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Un oltean şi un ardelean erau într-un tren. 

Olteanul: M-a făcut muma oltean, măăă! 

Ardeleanul: No, iart-o ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Două blonde sar de zor pe creanga unui copac. Un 

cetăţean trece pe acolo şi le zice:  

- Nu mai săriţi, o să cădeţi cu creangă cu tot şi o să 

vă loviţi!  

Blondele nu-l bagă în seamă şi continuă să sară. La 

câteva momente după, se rupe creanga cu ele şi cad. 

Dupa ce îşi revin din şocul loviturii, fug după 

cetăţean:  

- Nenea, nenea, dar în palma ştiti să ghiciţi? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Preotul, la botez, către naş: 

- Te lepezi de Satana? 

Nașul: 

- Părinte, m-aş lepăda, da’ am doi copii cu ea! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

În sala de judecată: 

- Linişte! strigă judecătorul. Cine mai face gălăgie va 

fi trimis acasă de îndată! 

- Ura! strigă inculpatul. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Un tip intră în cabinetul unui doctor. 

- Doctore, doctore... îmi cade parul! 

- Ieşi afară, abia am măturat! 

 

 Constantinescu Maricel  

Clasa a X-a  A
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BIBLIOTECĂ VERSUS INTERNET 

 

Într-o lume în permanentă schimbare, dornică 

de a obține cât mai rapid informațiile, noi, elevii 

clasei a VII-a am vrut să aflăm care este părerea 

colegilor noștri privind utilizarea Internetului sau a 

cărților atunci când au nevoie de a-și realiza diverse 

teme. 

 Iată ce am aflat de la persoanele intervievate: 

Mariana, 14 ani 

 „Eu prefer Internetul deoarece îmi oferă un 

volum foarte mare de informații, care duce la 

economisirea de timp, adică pot găsi ceea ce caut  

într-un timp record. Nu prefer să merg la bibliotecă 

pentru că îmi ia mult timp să caut și să citesc și pentru 

că o carte nu este precum o pagină de Internet pe care 

să o accesezi rapid.”  

Cristina, 16 ani 

 „Prefer cărțile din bibliotecă atunci când am 

de făcut o temă, deoarece este precum un labirint de 

enigme care mă ajută să devin mai inteligentă și mă 

ajută să îmi duc la capăt proiectul la care lucrez în 

mod corect.” 

Lenuța, 13 ani 

 „Nu îmi place să folosesc Internetul deoarece 

toată lumea poate accesa orice pagină, iar temele 

noastre (în cazul în care sunt copiate de acolo) ar fi la 

fel, așa că prefer să merg la bibliotecă să mă 

documentez pentru temele pe care le am de făcut. 

Acolo este un mediu favorabil lecturii și pot să lucrez 

în liniște.” 

Alex, 15 ani 

 „La bibliotecă aleg dintr-o privire cartea care 

îmi place, o iau și o citesc oriunde am un moment de 

răgaz: acasă, în autobuz, la școală. Internetul mă 

aruncă dintr-o pagina în alta, mă zăpăcește cu 

reclame și pierd prea mult timp până mă hotărăsc. În 

plus pot să nu am nicio conexiune la internet sau 

poate să se întrerupă curentul.” 

Silvia, 14 ani 

 „Eu prefer să merg la bibliotecă deoarece pot 

găsi mai multe informații generale și prin citit pot 

învăța să îmi asum propriile fraze. Nu accesez 

Internetul pentru teme deoarece provoacă dependență 

și ne influețează modul de a gândi.” 

 Lăsând la o parte multitudinea de informații 

și rapiditatea cu care ne încântă Internetul, 

considerăm că acesta duce la însingurare, taie 

legăturile reale dintre oameni și omoară ideea de 

socializare, de întâlniri cu prietenii și discuții 

interminabile despre orice și despre nimic. 

  

 

 

 

 

Părerea noastră este că ar trebui să existe o 

împletire armonioasă a bibliotecii cu Internetul, 

ambele fiind utile pentru a afla diverse informații. 

Internetul poate fi folosit pentru a afla anumite date 

punctual, dar biblioteca rămâne un templu al 

învățării, deoarece doar aici, noi, elevii ne putem 

hrăni sufletul și mintea cu cele mai alese învățături. 

 

Buchidău Diana-Maria, Clasa a VII-a B 

Vulcan Ana, Clasa a VII-a C 

Nan Ionela, Clasa a VII-a C
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Munteanu Emilia 

Clasa a VIII-a B 
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PROIECTUL ERASMUS + 

 „BE A EUROPEAN SCHOOL TEACHER” 

 

În cadrul Liceului Teoretic „Duiliu 

Zamfirescu” din Odobeşti se vor desfăşura în 

perioada 1 septembrie 2014- 31 august 2016  

activităţile proiectului european „Be a European 

School Teacher” (BEST), proiect ce face parte din 

programul Erasmus +, Acţiunea cheie 2, Parteneriate 

strategice între şcoli, finanţat de Comisia Europeană 

şi aprobat de ANPCDEFP. Coordonatorul proiectului 

este o instituţie şcolară Antalia, din Turcia, iar ceilalţi 

parteneri sunt din Polonia, Italia şi Liceul Tehnologic 

„Costin Neniţescu” din Buzău, România.  

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

îmbunătățirea competenţelor cheie ale elevilor, 

conştientizarea cetăţeniei europene, dezvoltarea 

cunoştinţelor sociale şi culturale referitoare la ţările 

europene, promovarea integrării sociale, dar şi 

formarea profesorilor în urma schimburilor de 

experienţă în care se vor aborda teme ca management 

educaţional, managementul clasei de elevi, 

problemele elevilor, predarea disciplinelor ştiințe, 

limbi străine, limba maternă, etică și religie, educație 

fizică și sport, educație artistică, educaţie 

tehnologică. 

În perioada 12-13 februarie 2015 a avut loc în 

Antalia, Turcia prima reuniune transnaţională  de 

proiect, întâlnire la care au participat două cadre 

didactice ale liceul nostru: prof. Mihaela Cîrjan şi 

prof. Alina Elena Galan, managerul proiectului. În 

cadrul întâlnirii, s-au dezbătut toate detaliile de 

desfăşurare a mobilităţilor.  

Prima mobilitate va avea loc în Pleszew, 

Polonia, în săptămâna 4-8 mai 2015, la care vor 

participa cinci profesori şi patru elevi. Echipa de 

proiect s-a pregătit din timp îmbunătăţindu-şi 

cunoştinţele de limbă engleză, aceasta fiind limba de 

desfăşurare a proiectului. Vor avea loc activităţi de 

învăţare pentru elevi şi de formare a profesorilor în 

domeniul predării limbilor străine, a limbii materne 

şi a ştiinţelor. Fiecare ţară implicată îşi va prezenta 

sistemul de învăţământ, dar şi liceul pe care îl 

reprezintă.  

Cea de-a doua mobilitate va avea loc în 

Odobeşti, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, 

Odobeşti fiind gazdă pentru o săptămână (25-29 mai 

2015). Vor fi abordate şi exemplificate metode de 

predare a educaţiei plastice, tehnologice, a educaţiei 

fizice şi muzicale. Asteptăm ca la acest eveniment să 

participe câte cinci profesori şi patru elevi din fiecare 

ţară parteneră. 

Va urma ca în următorul an şcolar să se 

desfăşoare alte mobilităţi în Antalia, Turcia 

(octombrie 2015), Buzău, România (martie 2016), 

Montopoli, Italia (aprilie 2016). Pe lângă acestea, 

câte doi profesori din fiecare liceu vor pregăti 

raportarea intermediară a proiectului   într-o reuniune 

transnaţională de proiect ce va avea loc la Buzău, 

România, iar raportarea finală o vor pregăti în ultima 

întâlnire la Montopoli, Italia. 

Acest articol reflectă numai punctul de vedere 

al autorului, iar AN şi Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru nicio informaţie transmisă. 

 

Prof. Galan Alina Elena
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VIZITA ÎN ANTALIA 
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PREGĂTINDU-NE DE MOBILITATEA  

DIN POLONIA 
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Liceul Teoretic „DUILIU ZAMFIRESCU” Odobeşti 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

„Educaţia nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de multe ştii. Educaţia reprezintă 

capacitatea de a face diferenţa între lucrurile pe care le ştii şi cele pe care nu le ştii.” 

Anatole France

În anul şcolar anul şcolar 2015-2016 la 

nivelul unităţii noastre funcţionează: 

 18 clase învăţământ primar; 

 13 clase învăţământ gimnazial; 

 8 clase învăţământ liceal.  

Profiluri: 

o Filologie 

o Matematică – Informatică 

o Ştiinţe ale naturii 

Admiterea în clasa a IX-a se organizează 

pentru 2 clase: 

 Filologie – 28 de locuri; 

 Matematică -Informatică – 28 de locuri. 

 

PREMII ŞI MENŢIUNI: 

 Menţiune – Olimpiada naţională de limba şi 

literatura română; 

 Participare – Olimpiada naţională de limba 

latină; 

 Menţiune – Olimpiada judeţeană de matematică; 

 Premiul II şi Menţiune la Olimpiada judeţeană 

de Tehnologie a informaţiei; 

 Premiul I – Concursul judeţean „Educaţie 

Rutieră, educaţie pentru viaţă”; 

 Premiul III – Concursul naţional „Educaţie 

Rutieră, educaţie pentru viaţă” – proba teoretică 

de cunoaştere a regulilor de circulaţie; 

 Premiul I – Concursul judeţean de tenis de masă; 

 Trofeul STEF în anul 2012. 

 

 „ÎMPREUNĂ”, proiect organizat de MEN, la 

care liceul nostru a obţinut locul III la etapa 

naţională;  

 „JUNIOR LOBBY” – Tineri pentru comunitate, 

proiect implementat de CEDO2000+ finanţat 

prin programul PHARE şi Uniunea Europeană – 

diplomă pentru „cel mai inedit proiect”. 

    

  PROCENT DE PROMOVABILITATE: 

 Examenul de bacalaureat: 70 - 100%; 

 Admitere la licee: 63%; 

 Admitere la facultăţi: 100%.  

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

PROIECTE 

BACALAUREAT ŞI ADMITERE 
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