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N um ă rul
de faţă se vrea a
fi unul inovativ şi
vă rezervă multe
surprize. Reuşim să ne aflăm mult
mai aproape de sufletul elevilor şi de
hobby-urile lor, abordând subiecte
de maxim interes. Astfel, încercăm
să facem din elev principalul nos�
tru cititor dar şi colaborator. Rubrica
Descreţeşte-ţi fruntea! este realizată
aproape în totalitate de către elevi,
lăsându-le, astfel, libertatea de a se
apleca asupra subiectelor prefer�
ate. Cu foarte puţin sprijin, elevii au
reuşit să îşi exprime opiniile în stilul
lor tineresc şi, oarecum, rebel.
Ca element de noutate amin�
tim că toate meterialele au fost repar�
tizate unei rubrici din cele cinci: Suntem creativi, Din experienţa cadrelor
didactice, Interviu, Descreţeşte-ţi
fruntea! şi Momente de neuitat.
Fiecare rubrică este extrem de bine
structurată spre a nu pierde interesul
cititorului însetat de nou.
	Din dorinţa de a vă demon�
stra că elevii noştri sunt mult mai
creativi, mai talentaţi şi mai inspiraţi
decât ne imaginam până acum, am
îmbinat în acest număr sentimentul,
priceperea, pasiunea şi, nu în ultimul
rând, o muncă enormă.
În����������������������������
speranţa că v-am trezit in�
teresul, vă dorim o lectură plăcută!
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Suntem creativi
bucuroase că odraslele se simt în largul lor.
Nu înţelegea de ce toţi reproşează, când toţi
ar trebui să-i mulţumească. Fără ea n-ar exista, sau
dacă ar exista, unele ar fi pietre seci, maluri uscate, la
care nimeni n-ar veni nici să se adape, nici să admire
frumuseţea mea.

RAZA DE SOARE

Curse mai departe fără să găsească un răspuns,
mai mult chiar, de sus veni o veste tulbure ce strică
toată această frumusete.

	- De ce, rosti cu patimă malul, de ce nu mă laşi
Nu mai înţelegea nimic, cei de sus oare nu
să exist, aşa cum am fost lăsat? Ce ai cu mine? Ce ţiauziseră
reproşurile, tulburându-mă mai rău au făcut,
am făcut de rupi din mine mereu, mai ales atunci când
o să mi se facă şi mai multe reproşuri în curând…
eşti furioasă?
Curse agitată…. Intr-un târziu se mai linişti,
	- De ce, rosti şi piatra de la fund, de ce nu mă
răcoarea
nopţii fu un bun sfetnic şi pentru ea, îşi
laşi în locul ce mi-a fost hărăzit, ştii bine că numai aşa
limpezi
mintea,
îşi mai potoli cursul, iar dimineaţa,
pot fi de folos şi pletelor verzi şi peştişorului?
prima raza de soare o încălzi puţin spunându-i:
	- De ce, sări grosolan bolovanul, cândva şi eu
- Ai fost agitată în noaptea asta, aseară te-au
am fost o piatră frumoasă, plată, plăcută la vedere,
certat
locatarii
tăi, cei de sus te-au tulburat şi agitat şi
aşezată normal, m-ai tot rostogolit, m-ai rotunjit şi
acum nu-mi mai găsesc locul, sunt din ce în ce mai toată noaptea ai fost neliniştită.
agitat, mai mic şi mai nestatornic…?
- Aşa-i, zise ea, nu ştiu ce au cu mine, căci eu
	- De ce, zise şi peştişorul, de ce te superi uneori, nu m-am schimbat, sunt cum am fost dintotdeauna,
devii năvalnică, tulbure şi plină de furie, mă faci să- rosti ca pentru sine bătrâna apă şi curse mai departe.
mi pierd prietenii, îmi dărâmi ascunzătorile, mă faci
O idee-i veni: ar trebui să nu se mai frământe.
să umblu fără vreo intenţie prin locuri necunoscute?
Reproşurile primite n-au temei, numai aici, în râu au
	-De ce, zise iarăşi piatra plată, de ce uneori îmi fost rostite, când era în mare nimeni nu i-a făcut vreun
alungi frumuseţea de plete verzi cu care în timp m-a reproş, ba drept mulţumire a primit să se plimbe pe
înzestrat lumina, de ce nu mă laşi în locul în care am nori, să vadă de sus frumuseţea pământului, să vadă
munţii, câmpiile, a ajuns chiar la rădăcinile existenţei
fost, ştii bine că înapoi nu mai pot reveni niciodată?
sale, la izvoare.
	- De ce, zise broscuţa, nu mă anunţi când te
S-a lăsat peste toate acestea şi toţi au fost
înfurii şi devii nestăvilită, ştii bine că eu îmi aşez
urmaşii în locurile tale cele mai liniştite, ştii bine că bucuroşi, mulţumiţi, datorită ei covoarele verzi se
urmaşii mei sunt cam neputincioşi, de aceea li se spun aşterneau peste pământ, datorită ei păsările cântau, se
mormoloci; Anunţă-mă din timp, sau nu veni peste ei, iubeau,… şi toate acestea erau mulţumiri, numai cei
din râul cu pricina erau nemulţumiţi.
ocoleşte-i, că poţi.
O urmă de îndoială tot avea, o cuprinse o
melancolie păguboasă, se gândea existenţial, de fapt
cine e ea, de unde vine, cine a creat-o, care-i menirea
sa…. Şi tot aşa până ce soarele răsări de-a binelea,
făcând-o din ce în ce mai caldă şi cristalină.

Stătu bătrâna apă, ascultă cu destulă răbdare,
era într-un moment mai liniştit. Prin ea se vedea
totul, piatra era plină de plete verzi, sub ea se odihnea
pestişorul cel guraliv, malul era neclintit, nici chiar
bolovanul nu se mişca, atât de lin trecea pe lângă
el, mormolocii se mişcau alene într-o meandră de-a
sa, ascultând orăcăitul părinţilor de pe mal. Toate
erau bune şi toţi îşi puteau duce zilele în linişte. Pe
malul de sus doi tineri o admirau, i-auzea cum îi
lăudau transparenţa, pestişorii cei vioi, poeticele
plete pletoase şi fără îndoială orăcăitul broscuţelor,

Aceeaşi rază de soare, de data asta mai
puternică şi mai hotărâtă reveni şi spuse:
- Te înţeleg, îţi înţeleg frământările, ştiu că tu
ai făcut şi faci ceea ce trebuie, asta-ţi este menirea ,
aşa că nu mai fi neliniştită.
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- Cred, aş vrea să cred ceea ce spui tu, zise
destul de abătută apa, dar ceva tot mă frământă…

- Da, mai există o jumătate, şi-i de alt fel,
răspunse precis raza de soare.

- Ce, ce anume, întrebă raza de soare.

- Şi-i tot aici, cu noi? îndrăzni apa.

Păi, dacă mă gândesc bine, fără mine nimic nu
se poate, totul, toate depind de mine…, îmi vine chiar
să trec peste reproşuri, gândindu-mă la cine sunt eu, la
cine este creatorul meu…, oare toate astea le-a gândit
când m-a creat? zise plină de preocupare apa.

- Da, ai văzut-o şi tu.
- Când, unde? Întrebă, destul de aprig, apa.
Se apropiase seara, raza de soare, deşi pălise-n
intensitate, era tot plină de adevăr, pe malul apei cei
doi tineri reveniră, se ţineau de mână, din ochi raze
de lumină se împrăştiau în jur, buzele lor uneori
se atingeau pătimaş,… fredonau printre sunetele
concertului brotăcesc.

-	 Cu siguranţă, zise raza de soare, toate
astea au fost premeditate de tatăl nostru.
- Tatăl nostru? zise mirată apa, dar cine e
tatăl tău?...şi ce legătură are el cu mine?.... Şi după un
timp iarăşi zise:

- Priveşte, zise raza de soare, priveşte la cei
doi tineri, ei sunt oameni, sunt ultima creaţie a tatălui
- Insinuezi că eu, că tu, că noi am avea ceva… nostru, sunt făcuţi să fie stăpâni peste aceste locuri,
comun…, acelaşi… şi nu pronunţă mai departe, de aceea lor li s-a dat cealaltă jumătate a iubirii,
căzând de-a dreptul pe gânduri.
jumătatea spirituală, jumătatea de deasupra, jumătatea
superioară, emanată chiar din spiritul tatălui nostru.
Se trezi când raza de soare i se adresă din nou:
- Da?... da, da…, încep sa înţeleg, zise bătrâna
- …Creator sau tată, cum vrei tu să-i spui, apă… şi de ce vin cei doi tineri să mă privească, săadevăr îţi grăiesc, adevăr ştiu, căci eu mă găsesc mi privească partea materială a iubirii, ei au partea
cu el zilnic, locul meu este lângă el, de la el vin în spirituală, parte ce tu ai spus că-i superioară?...
fiecare dimineaţă să te văd, să văd dacă îţi faci treaba,
menirea pentru care ai fost creată, rosti atât de sigură
- Bună întrebare, zise oarecum stins raza de
raza de soare.
soare,… află draga mea surioară că iubirea ta a apărut
cu mult înainte de tine, ţie ţi-a dat-o tatăl nostru spre
Zdruncinată de ce spuse raza de soare, aproape a fi model pe aceste locuri, pe ultima sa creaţie, i-ai
că se opri un moment din curgerea ei, aşa să fie…, văzut pe cei doi, iubirea lor a apărut odată cu ei, e
raza de soare niciodată n-a dat greş, fără ea…nu, nu tânără şi are multe de învăţat.
putea să se îndoiască, aşa că îndrăzni:
- E superioară şi are de învăţat? zise apa fără
- Şi ce treabă am eu de făcut, ce menire mi-a răgaz.
dat Creatorul? zise, adunându-şi întreaga memorie
ancestrală şi constatând cât adevăr rosti raza de soare.
- Da, zise raza de soare, da, are multe de
învăţat, de aceea vin pe malul tău de câte ori iubirea
- Una singură, veni răspunsul şi - după o mică se înfiripă între ei, de aceea vin la tine, ori de câte ori
pauză – să treci pe la toţi, să-i determine să trăiască, simt iubirea, să înveţe de la tine, de la bătrâna ta iubire
să fie frumoşi, să fie în stare să reziste, să-i faci să se materială…
înmulţească, să-i faci să cânte, să-i faci să se admire,
să-i faci înţelegători, să-i faci… şi asta-i iubire, asta-i
În scurt timp, raza de soare apuse, apa rămase
jumătatea materială a iubirii dată de creator pe aceste pe gânduri, dar parcă mulţumită, mai mulţumită, află
locuri.
răspuns la unele întrebări… . Era cineva pe aceste
locuri. Curse liniştită mai departe, aşteptând din nou
Destul de târziu, apa-şi reveni, parcă-şi raza de soare.
înţelese ceva mai mult propria existenţă. Avu, totuşi,
o întrebare:
- Zici că eu sunt jumătatea materială a iubirii?
Să înţeleg că mai este o jumătate…şi de alt fel? rosti
nedumerită apa.

DIRECTOR,
PROF. FLOREA NECULAI
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DRAGOSTE

Ora de sport
Lejer ne-am îmbrăcat,

Cântă luna la fereastră,
Dorm, cuminte, fraţii mei,
Linişte-i în casa noastrăLinişte şi flori de tei.

La linie ne-am aşezat.
Fluierul a răsunat,
Iar noi toţi am alergat.
Profesorul zice iară:

Mă iubesc părinţii dragi,

-Mihai, ce-ai mâncat aseară,

Îmi sărută-n somn, discret,

De alergi aşa încet

Obrăjorii-două fragi;
Fac din asta un secret.

Vrei să rămâi corigent ?
Ora de sport e frumoasă

Îmi sărută frăţiorii,
Ne iubesc pe toţi la fel;
Se aude roata morii
Cernând apa-ncetinel.

Nu vrem să plecăm acasă !
Zece iei foarte frumos,
Când alergi şi eşti voios.
Călian Cosmina
clasa a V-a B

Doarme satul, dormim noi
În culcuşul drăgăstos,
Iar în perinele moi
Visăm tot ce e frumos.

Primăvara
Primăvara a venit
Ghioceii au înflorit
Gureşele păsărele

Eftandopolos Hriseis - Edmée
clasa a V-a C
		

Ciripesc şi ele.

FURNICA CEA HARNICĂ

Văzduhul a înviat
Iarba s-a dezgheţat

			
O furnică foarte mică,
			
Ce nu ştie de frică,
			
Cu viteză a plecat
			La cumpărături în sat.

Şi-a început a înverzi
Bucurându-i pe copii.
Crucianu Claudiu
clasa a V-a A

			
Alergând după bucate,
			De prin case adunate,
			
Se întoarse către seară
			
Cu provizii pentru iarnă.

Plânge Maica lângă cruce
Maica Sfântă plânge, plânge,
Varsă lacrimi mari de sânge.
Plânge Maica lângă cruce,
Toată jalea lumii duce.

Pungă George- Valentin
clasa a V-a C
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Ce durere e mai mare
Ca atunci când Fiul moare?
Ce durere e mai rece
Ca atunci când viaţa-ţi trece?

Grădina primăverii
În dimineaţa aceasta în care soarele îşi ţese din
raze primăvăratice o mantie diafană, văpaia cu irizaţii
de curcubeu a florilor mă învăluie într-o stare de calm.

Sandu Gabriela

Pe cer se zăreşte cea dintâi rândunică. Venită
de departe, în zborul ei taie albastrul cerului. În
belşugul de verdeaţă, adie un vânt cald, clătinându-i
prospeţimea în toate părţile. O ploaie de lumină
mângâie grădina, facând picăturile de rouă dulce să
scânteieze plăcut. Ghiocelul argintiu stă stingher, dar
mai vin şi alte floricele spre a-i ţine companie, iată
că acum se retrag cu toţi deoparte, râzând vesel. O
rază plină de viaţă alunecă, dezmierdând muguraşii
adormiţi de vântul rece. În heleşteu un nufăr îşi caută
soţia pierdută printre trestiile de aramă. Pe pământul
de catifea se văd furnicuţele ce lucrează de dimineaţă,
însă nu sunt singure, albinuţele aurii vizitează
florile înmiresmate, uşurându-le de podoaba fină a
polenului. Fluturii, pictaţi cu tot felul de culori de
zânele primăverii, se joacă de-a prinselea prin copacii
înfloriţi de subtilul anotimp. Copii au ieşit afară să
se joace, bucurându-se de vremea minunată. Casele
sunt pline de culoarea bucuriei, deoarece au scăpat de
puful des de zăpadă al albei ierni. Mici gâze se aud
bâzâind prin peisajul de un verde copleşitor. Îmbătate
parcă de tot felul de arome, înalţă imnuri de slavă
alături de trilurile de neasemuit ale înaripatelor.

clasa a V-a A
O istorioară cu tâlc

Într-o zi, în timp ce se
juca cu Mihai, Ionel a spart
un geam. Văzând aceasta,
stăpânul casei a întrebat cine
a produs paguba, dar Ionel a
dat vina pe Mihai, iar el nici
măcar nu a încercat să se apere.
Astfel, din acea zi, Mihai a
început să strângă bani, din cei
pentru pacheţelul zilnic, spre
a putea plăti geamul. Ionel se
simţea vinovat, dar mândria îl
împiedica să recunoască. Prietenul său îl iertase dintru
început, fiind un copil credincios şi bun. Însă Ionel a
mai făcut şi alte obrăznicii şi a dat iar vina pe Mihai,
dar acesta l-a iertat de fiecare dată, ca să nu ajungă
nici unul în iad, din pricina răutăţii. Şi iată că viaţa-și
continuă cursul până când cei doi muriră. Acum se
găsiră împreună în faţa porţii Raiului, apoi Dumnezeu
hotărî ca Mihai să intre în rai, iar Ionel să se ducă
în iad. Dar Ionel, revoltat, l-a întrebat pe Domnul
Însă ziua este pe sfârşite, şi asta înseamnă ca
de ce trebuie să meargă în iad, că el nu a făcut cine
toate acestea care fac din primăvară un paradis vor fi
ştie ce păcate. Dumnezeu îi spuse că de fiecare dată
învăluite de întunericul nopţii. Dar luna va avea grijă
când făcea ceva rău, dădea vina pe Mihai, iar acesta
să ni le dezvăluie sub revărsarea de stele eternă.
l-a iertat ori de câte ori l-a acuzat pe nedrept şi nu a
cârtit împotriva lui. Şi aşa Mihai, prin bunătatea sa,
a ajuns în Împărăţia veşnicei bucurii, iar Ionel, din
Nechita Claudia
cauza răutaţii și a minciunii a fost trimis în locul cel
a V-a B
lipsit de lumină şi de bunătate. Deci înţelept este să
ierţi pe cel ce te-a făcut să suferi, decât să nu ierţi şi să
Mulţumire
fii urât lui Dumnezeu.
Mulţumim, ţie Cuvioasă,
Fudulache Mihaela
Sfântă, Maică, Împărăteasă;
clasa a V-a D
Şi din sufletul mic de copil,
O rugă iţi dăruim:

Opinie...

Să ne aperi şi să ne ocroteşti,

Aşadar, adevărul înseamnă că Dumnezeu De rele să ne fereşti.
are încredere în tine, dar tu trebuie să ai grijă să nu-l
dezamăgeşti, căci am văzut, din povestioara de mai
sus, cum prin adevăr poţi intra în rai, ca printr-o poartă
de aur.
Nicoară Elena- Raluca
clasa a V-a B
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Coman Rareş
clasa a III-a A

Suntem creativi
Mormânt

unui ac” este acela cum că dorinţa de a răzbuna cauza
vicleană a morţii tatălui înseamnă pentru el şi trăirile
sale, totul: nimic nu ar fi fost mai presus decât această
acţiune complexă în care Hamlet trebuia să descopere
crudul adevăr.

Tăcerea cade…
Totul se sparge,
Se destramă.
Apusul se autocheamă.

Un al doilea argument ar fi că viaţa lui Hamlet merită
din plin să fie sacrificată pentru o cauză nobilă aşa
cum credea şi el. Însăşi iubirea pentru Ofelia fusese
sacrificată. Aşadar, pentru acest tânăr viaţa, averea,
puterea şi tot ceea ce ţine de partea materială, comună
conta prea puţin pentru gândurile şi concepţiile sale.
Hamlet, metaforic vorbind, afirmă că viaţa sa nu are
nici măcar preţul unui simplu ac deoarece atât de
neimportantă şi neînsemnată devine existenţa lui în
momentul în care odihna şi pacea duhului tatălui este
alterată. Tânărul Hamlet îşi iubea extrem de mult
părinţii, încât nimic nu l-ar fi împiedicat să nu-şi dea
viaţa pentru tatăl care fusese ucis mişeleşte. Nimic nu
ar fi putut să îi stea în cale odată ce scopul era prea
puternic, astfel ajunge să biruiască într-un sfârşit.
Chiar viaţa lui era o luptă continuă între speranţa
de a trăi spre a aduce lumea la o stare de conştienţă
şi coerenţa spre împlinirea visului şi scopului vieţii
sale: aflarea adevărului cât şi recunoaşterea greşelilor
făptuitorilor. Poate că lui Hamlet, singurul fiu al
fostului rege, această menire îi fusese dată, poate
că el era cel predestinat să descifreze toate tainele
nepătrunse ale unei morţii cumplite. În momentul
în care scopul a fost atins, viaţa pentru Hamlet nu
mai folosea la nimic. Tatăl său şi memoria acestuia
fuseseră reabilitate între pacea şi echilibrul mult dorit.

A murit inima cerului!
Privirea focului
se-neacă, apei,
susurul infinitului e aruncat,
suflului, în cercurile uitării
exilat.
Pe foaie albă sunt –
Urm-a trecutului dezgrop,
Urm-a viitorului-ngrop.
Tată antic,
sângele de ţărână-mi curge în vene! –
Cer-a pământ…
Răducan Marius- Adrian
clasa a XII-a A
“Nu dau pe viaţa-mi preţul unui ac “
Hamlet-de William Shakespeare
Această afirmaţie, venită din partea lui Hamlet
într-o situaţie delicată în care răzbunarea şi împlinirea
sufletească erau mult mai importante decât simpla sa
viaţă, ne-ar putea surprinde uluitor că pentru Hamlet
părintele care i-a dat prilejul de a fi în lume merită ca
viaţa odinioară dăruită să fie astăzi sacrificată pentru
restabilirea adevărului şi a dreptăţii aducătoare de
pace. Să facem o sumară retrospectivă: viaţa omului
pleacă dintr-un punct (familia), parcurge un drum
lung cu greutăţi, necazuri şi împliniri dar, într-un
sfârşit, se întoarce la punctul iniţial, la regăsirea
căldurii şi iubirii din sânul familiei.

În concuzie, respectăm afirmaţia lui Hamlet dar,
din perspectiva noastră, viaţa înseamnă mult mai
mult. Pentru noi, ea ar fi egală cu răzbunarea, dar
niciodată inferioară acesteia. Eu însămi nu aş pune
niciodată răzbunarea, un lucru rău, în faţa celui mai
de preţ cadou primit cu dragoste şi căldură de la cei
doi părinţi ai mei.

Un prim argument pe care îl putem aduce în favoarea
afimaţiei protagonistului “Nu dau pe viaţa-mi preţul

Text argumentativ realizat de
Amarandei Alexandra
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clasa a XI a A

Suntem creativi
Pădurea, plină de viaţă, farmec şi culoare,

Glasul pădurii

are câte o poveste pentru fiecare

Este o zi de vară obişnuită.
De dimineaţă soarele mai palid, mai sclipitor,

Pădurea este locul în care mă voi simţi mereu
ca într-un basm. Nu contează anotimpul sau vremea,
pădurea va rămâne mereu paradisul pe care eu îl
iubesc şi îl admir. Nu mi-aş putea închipui un loc mai
frumos!

mai călduros, mai mângâietor apare sfios pe bolta
cerească, în care se avântă mii de păsări negre
ca tăciunele. În pădure răsună zeci de cântece de
păsărele, ce împreună alcătuiesc armoniosul glas al

Povestea începe primăvara, când pădurea revine
pădurii de smarald. Un mic pârâiaş curge sclipitor, de la viaţă.
parcă în el s-ar afla mii şi mii de pietricele preţioase.
Ghioceii gingaşi îşi ridică căpuşorul de sub pătura
Acest pârâiaş cu un murmur minunat porneşte de la grea de zăpadă şi la mângâierea primei raze de soare
un izvor de apă pură ca lacrima şi rece ca gheaţa. Un îşi deschid pletele.
cuc nebunatic zboară din copac în copac, strigându-

Celelalte flori multicolore defilează în toată
şi numele la nesfârşit. splendoarea lor pe podiumul de un verde curat cu
mici peticele de zăpadă.
Deodată, se face linişte
Soarele timid se arată şi el pe cerul de azur.
deplină şi marea minge
de foc se acoperă de
norii
umplu

Păsările se întorc şi ele din ţările calde, unde şice au petrecut vacanţa de iarnă.

plumburii
cerul,

Animalele vrăjite de frumuseţea pădurii şi
mirosul îmbietor al florilor ies din ascunzişuri, în
căutarea hranei.

care

cândva era senin. Şi
uşor cade un strop de ploaie care este urmat de mii

Odată cu venirea verii, peisajul se schimbă .

de stropi ce înlocuiesc glasul pădurii cu un zgomot

Soarele străluceşte cu mai multă putere, iar
pădurea este singurul loc unde florile te îmbată
cu mirosul lor. Fluturii se joacă de-a prinselea prin
petalele florilor parfumate, iar albinuţele zumzăie,
adunând polen.

infernal. Dupa ce ploaia s-a oprit, viaţa şi-a reluat
cursul.
Cântecele păsărilor acompaniate de susurul
izvoarelor nu sunt doar cântece maiestuoase, ci sunt

Toate animăluţele se joacă prin pădure.

chiar glasul pădurii.

Florile pictate în nuanţele curcubeului sclipesc
în lumina caldă a razelor de soare ce învăluie pădurea.

Gabriel Alexandru
Dorinţa infinită

Izvoarele limpezi ca lacrima curg lin, răcorind
pietrele încinse, fierbinţi ale soarelui.

Când stau pe malul mării
Şi valuri eu privesc

Liniştea pădurii este deranjată de râsetele copiilor
ce au venit să culeagă fragi şi mure.

Mă-ntreb “Eu de la viaţă,
Oare, ce-mi doresc?”

Povestea continuă cu venirea toamnei în caleaşca
ei din frunze ruginii, îmbrăcată într-o rochie ţesută cu
fire de aur. Pe cap poartă o cununiţă bătută cu pietre
scumpe.

Fără să-mi dau seama
Răspunsul îl am în faţă:
“Am tot ce-mi pot dori…
Căci eu pe tine te pot iubi.”

Toamna, ca o zână din poveşti ce poate schimba
totul doar cu un clinchet cristalin al baghetei sale,

Chiuchiu Ana- Mihaela
Clasa a VIII-a D
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pictează copacii cu minunatele ei culori, îmbrăcându-i
în haine de toamnă.

Lacrimile naturii

Copacii şi-au lăsat braţele în jos sub greutatea
albului.

Gâzele plăpânde, amorţite de frig, caută adăpost
sub stratul gros de frunze multicolore.

Oare lacrimile naturii cad odată cu prima
Frunzele, asemeni unor bănuţi de aur, plutesc frunză ruginie?
Hotărâtă să-mi răspund la această întrebare,
prin aer ca nişte bărcuţe în deriva vântului.
mă îmbrac repede şi ies din casă privind atentă în
Odată cu venirea toamnei, pădurea se schimbă. jurul meu.
Lacrimile lui “Septembrie” udă pământul acoperit de
În aer plutesc
un covor de frunze moarte, ce foşnesc la fiecare adiere
miresmele toamnei,
a vântului, parcă din ce în ce mai rece şi mai aspru.
iar peisajul naturii
Soarele se zăreşte şi el dintre norii grei ce abia pare vrăjit cu bagheta
îşi mai stăpânesc lacrimile. El străluceşte doar pentru fermecată a bogăţiei.
a alinta firele de iarbă şi gingaşele flori de toamnă ce Pe cerul mohorât nu
se mai zăresc păsările
se pregătesc de ultimul spectacol.
călătoare, care mai
Vântul s-a asprit, ca prin minune lacrimile ieri îl întunecau.
norilor s-au transformat în fulgi de nea şi astfel cu
Valul de brumă apleacă florile gingaşe spre
toţii şi-au dat seama că venise iarna.
iarba ofilită.
A doua zi, soarele timid zâmbea, pitit după un
Frunzele pictate cad purtate pe aripile
norişor pufos.
vântului hoinar. Odată ajunse pe pământ formează
Peste lume, flutură florile albe, aşezându-se, un covor foşnitor în care mi se afundă paşii. Privind
când obosesc din zborul lor, pe crengile copacilor şi desprinderea lor de pe copac, mă întreb:
pe faţa neagră a pământului.
- Oare plâng frunzele?
Totul este alb, misterios şi grandios.
Curajoasă, pornesc totuşi mai departe.

Tufişurile şi ceilalţi copaci creează o dantelărie
misterioasă de toată frumuseţea.
Este un peisaj mirific: covorul mare şi pufos de
zăpadă domină pământul care pare amorţit.
Soarele este prizonier în spatele draperiilor de
nori plumburii şi ameninţători.
Totul pare încremenit într-un alb fără de sfârşit.
Iarna este ca o poveste ,care odata ce se
sfârşeşte,lasa locul primaverii.

Pe stradă sunt doar eu şi tomnaticul vânt.
Răcoarea serii se lasă încet, iar noaptea îşi
aşterne perdeaua peste pământul mohorât. Lacrimile
toamnei udă întinderea. Îmi deschid umbrela şi cu
paşi mărunţi, dar grăbiţi, mă îndrept spre casă. Stropii
de ploaie sunt asemenea unor picături de argint.
Acum ştiu că plâng şi visele şi amintirile, ştiu
că natura plânge frumos.
Petrişor Florentina

O data cu trecerea fiecarui anotimp,padurea are si cate
o poveste pentru oricine vrea sa intre in mirajul ei.

Clasa a VI-a C
Gândăcelul

Vlad Ana-Maria Sunt cea mai mică insectă,
Clasa a VI-a C

Dar să ştiţi că am un suflet mare
De mă-ntâlniţi, nu mă striviţi
Căci am şi eu familie, ca oricare.
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Boboc Georgiana
clasa a V –a B

Suntem creativi
trezit în patul din camera mea.
Eternul neutru
Urmă grea,

A fost un vis extraordinar şi fascinant. Am
deschis fereastra şi jos am zărit un ghiocel cu petale
închise la fel ca şi cel din visul meu, dar de data
asta, am putut să-l deschid iar în el am zărit o perlă.
Credeam că sunt bogat, dar culmea culmilor m-am
trezit din nou în patul din camera mea. În mână, în loc
de perlă, aveam o mărgea de la o brăţară. Am privit
iar pe fereastră şi am văzut în grădină un ghiocel cu
petalele închise. Zâmbind am zis:

Dezbracă-ţi suspinul de plumb
Şi haină-ţi aşterne
Rând cu rând.
Urmă grea,
Neutrul îţi face loc –
Cu braţe ruginite, zăcânde,
Atinge fericită eternul.

-De data asta nu mă mai păcăleşti, ghiocelule,
m-ai amăgit de două ori dar a treia oară nu-ţi mai
merge!

Urmă grea,
Sfântă insomnie inspiri,
Iar luminii în jur

L-am rupt, l-am aşezat într-un pahar cu apă şiam continuat să-l privesc zi de zi. El a adus primăvara
Răducan Marius-Adrian şi în sufletul meu.

Doar cântec funebru expiri.

clasa a XII-a A

Amarandei Emilian

Ghiocelul șmecheraș

clasa a V a B

În dimineaţa accea, în care soarele timid își ţesea
din raze primăvăratice o mantie diafană, văpaia cu
irizaţii de curcubeu a florilor mă învălui într-o stare
plăcută de calm. Priveam cu plăcere reflexia soarelui
pe un strălucitor ghiocel. M-am apropiat de el și m-am
așezat în genunchi. Vroiam să văd de mai aproape
adevărata lui frumuseţe. Am ridicat capul și am zărit
în apropiere o întindere de toporaşi. Mi s-a umplut
sufletul de fericire de parcă eram în al nouălea cer, dar
în mijlocul mulţimilor de toporaşi am zărit un tunel.
M-am apropiat şi deodată am căzut prin el. M-am
trezit într-o altă lume de parcă m-aş fi teleportat întrun punct de suprapunere al subspaţiului. Eram foarte
speriat, dar după un timp am descoperit că acel loc
înspăimântător era defapt o câmpie cu mii de ghiocei
de aur printre care şi toporaşi de safir. Era ca întrun vis. Deodată zăresc un ghiocel de un metru şi
jumătate, petalele îi erau închise, dar eu m-am cocoţat
pe el şi am încercat să-i deschid petalele, însă m-am

Mama
Mamă dragă, eşti gingaşă
Eşti o floare parfumată
Duioasă şi grijulie,
Aşa te am eu pe tine.
Mamă bună, te iubesc
Şi mereu te preţuiesc.
Eşti mireasma primăverii
Sufletul vieţii mele.
În lumea asta sunt femei
Cu ochii plini de scântei
Dar ca tine, mamă dragă,
Nu găseşti în lumea- ntreagă.
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Alanei Nicoleta
Clasa a VI– a C

Suntem creativi
Circul
Capitolul II -Spectacolul
Spectacolul. A fost superb. În comparaţie cu
parada, aici erau mulţi oameni veseli. Aveam impresia
că nimerisem la alt circ. Parada pe care am văzut-o
era tristă, ciudată pe când acest spectacol era vesel cu
multă muzică. Nu prea eram atentă la scenă, în mintea
mea era un dezastru total. Poate aveau dreptate. Poate
chiar eram o ciudată, o paranoică. Eram confuză.
Ultima scenă pe care am văzut-o a fost atunci
când jonglerul a aruncat cu popicele şi cu mingile în
candelabrul de deasupra iar toate luminile s-au stins.
Îmi venea să ţip de bucurie, era adevărat!!!
Din mijlocul scenei s-a ridicat o platformă.
Pe ea era bărbatul înalt din paradă. Atunci nu i-am
observat hainele dar acum avea o capă roşie şi un
costum negru ca tăciunele. Când a deschis gura şi a
început să vorbească, mi-am dat seama că paşisem
într-o altă dimensiune. Avea voce de femeie:
-Bine aţi venit la Circul lui France! Numele
meu este France şi circul este al meu!
Nu era o glumă chiar atât de reuşită dar sala
a izbucnit în râs. M-a fixat cu privirea atunci când a
observat că nu râd apoi a zâmbit subtil când m-am
lipit de scaun speriată. A revenit apoi cu o voce de
bărbat şi a început să prezinte. Abia atunci mi-am
dat seama că eram la un circ de ciudaţi. Primul a fost
chiar el, prezentatorul.
“Specialitatea” lui era să-şi schimbe vocea.
Putea să vorbească precum o femeie, să gângurească
precum un copil, să se gudure ca un câine şi să miaune
exact ca o pisică. Cu acest număr a reuşit chiar să-mi
fure un zâmbet. Imediat ce am avut intenţia să râd;
m-a fixat din nou cu privirea. Devenise chiar ciudat
şi mă simţeam prost…voiam să plec dar ceva îmi
spunea că trebuie să rămân.
Apoi au intrat în scenă cele patru domnişoare
pe care le mai văzusem şi la paradă. Talentul lor era că
nu aveau oase. Cred că la acest număr n-am putut să

mă uit. Mi se întorcea stomacul pe dos când vedeam
cum îşi înnoadă una alteia picioarele. Tot ce îmi aduc
aminte este că au făcut o piramidă umană iar cea din
vârf s-a întins atât de tare încât a ajuns la schela pe
care era fixat tavanul din pânză. S-a agăţat de ea şi a
început să se legene, făcuse un leagăn uriaş. Restul
n-am mai putut să văd pentru că mi-am pus capul în
palme, m-am ciupit de o mie de ori în intenţia de a
mă trezi din coşmar dar… nimic. Chiar era real. Tot
ce mai puteam să aud erau ţipete. Nu de durere ci de
bucurie.
Acum îmi doream din tot sufletul să aud vocea
lui France (în orice formă ar fi fost ea) prezentând un
alt număr. Asta s-a şi
întâmplat, numai că el a anunţat o pauză în timpul
spectacolului. Am întrebat prima persoană care mi-a
ieşit în cale unde este toaleta. Mă întâlnisem cu o
femeie drăguţă care mi-a explicat pe unde trebuie
să merg. Am ajuns exact înainte ca spectacolul să
reînceapă. Numărul care a urmat m-a şocat! Era fetiţa
care mă urmărise toată ziua! Şi acum era îmbrăcată
tot în negru dar era o rochiţă frumoasă cu un brâu alb
iar ea purta la gât o panglică neagră. Avea părul prins
în două codiţe şi un breton care se oprea în dreptul
acelor ochi răpitor de frumoşi.
Talentul ei(de parcă mai avea nevoie de el
la cât era de frumoasă) era să vadă în viitor. A avut
nevoie de un asistent. Un băiat curajos din primul
rând s-a oferit. Era chiar colegul meu de bancă. Îl
chema Marc. Îl ştiam destul de bine: se avântă ca un
zmeu dar nu-i prea mare lucru de capul lui. S-a dus
în mijlocul scenei şi s-a aşezat pe scaunul pe care i
l-a arătat fetiţa. Numele ei era Bella(i se potrivea de
minune). În momentul în care Bella a atins cu degetele
tâmplele lui Marc, acesta a început să tremure.
Nu ştiam dacă tremura “pentru că aşa trebuie” sau
din proprie iniţiativă (a doua variantă era cea mai
plauzibilă). Bella a închis ochii şi a inspirat adânc iar
apoi i-a deschis. Ochii ei erau roşii:
-O să pierzi pe cineva foarte aproape de tine.
Nu o rudă. Nu un amic. Dar cineva foarte apropiat de
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tine.
Primul gând care mi-a străfulgerat mintea a
fost că ar putea fi vorba despre mine.Dar nu se putea,
n-avea cum. Eu eram aici nu puteam să dispar. Sau…
Dar predicţia s-a terminat iar ochii fetiţei au
revenit la culoarea lor obişnuită, acel negru de care
mă feream. A avut nevoie de un alt asistent aşa că de
data aceasta ea a ales un domn care stătea mai în spate.
L-a invitat în scenă dar acesta a refuzat-o politicos.
-Atunci…tu nu poţi să mă refuzi! şi a arătat
spre mine.
M-a privit din nou fix cu acei ochi care mă
hipnotizau.
Involuntar am păşit printre rânduri până la
scena. Nu-mi puteam controla mişcările. M-am aşezat
pe scaun şi… Bella mi-a atins tâmplele cu mâinile ei
plăpânde şi a închis ochii. Când i-a deschis, erau albi
ca de sticlă şi priveau în sus. Părea că o doare ce vede
în viitorul meu pentru că brusc şi-a încordat trupul şi
aşa firav. Apoi s-a aplecat, mi-a luat faţa în mâini şi
m-a privit în ochi:
-Nu-ţi doreşti asta! (a spus fiecare cuvânt clar
şi răspicat ca o poruncă)
Apoi şi-a întors privirea către France. Era atât
de clar ce i-a transmis.
-Şi în continuare îl vom admira pe Edward!
Am fugit înapoi la locul meu acoperindumi faţa. Nu voiam să fiu recunoscută de vreunul
dintre colegii mei. Nici acest număr nu mi-a plăcut.
Creatura aceea (pe care n-aş fi bănuit-o de nimic dacă
o întâlneam pe stradă) îşi tăia trupul pe jumătate cu
ferăstraul.
Picioarele lui umblau prin toată scena în
timp ce restul trupului îi dicta pe unde să o ia. Apoi
şi cealaltă jumătate a început să se târască pe mâini
până la primul rând. Femeia care stătea acolo a leşinat
(şi eu aş fi făcut acelaşi lucru). Nu putea să existe
ceva mai scârbos decât asta! De-abia aşteptam să se
termine. Nu voiam să merg acasă dar nici să plec cu
ei. Bella avea dreptate.

cuplu. Nu unul normal ci unul format dintr-o femeie şi
un bărbat pe jumătate dragoni. Arătau ca nişte oameni
obişnuiţi dar pielea lor era acoperită de solzi şi puteau
scuipa flăcări. Alergau unul în jurul celuilalt în timp
ce scuipau flăcări. Au format o spirală de foc care a
încins atmosfera. Se vedea că se iubeau mult. Dintr-o
dată luminile s-au stins iar flăcările au dispărut. Vocea
lui France s-a auzit de data aceasta dintr-un difuzor:
-Şi acum, în final, admiraţi torţa umană,
atracţia serii: Jasper!
Nu puteam să cred că era adevărat! Era mai
mult decât superb!
A păşit în scenă un trup solid de băiat, aproape
bărbat, împreună cu un grup de licurici, dar el îi făcea
să arate ridicol. Trupul lui sclipea cu o lumină albă.
Ai fi spus că are pielea încrustată cu mii şi mii de
diamante. A intrat în scenă cu paşi domoli. Purta doar
o pereche de pantaloni largi din satin negru. Avea ochii
închişi şi pe parcurs i-a deschis uşor şi a privit printre
gene fiecare persoană din public. Când a ajuns şi la
mine, am considerat că o fiinţă ca mine nici măcar nu
merită privită de un astfel de înger.
Pe tot parcursul numărului său, Îngerul
(pentru că aşa m-am hotărît să-i zic) a stat în mijlocul
scenei coordonând licuricii doar cu mâinile. Licuricii
au făcut un dans în aer (nu-mi pot spune părerea
despre dans, eram prea concentrată asupra lui Jasper)
apoi s-au strâns într-o minge de lumină şi au dispărut
împreună cu posesorul lor.
Andreia Neşu

Numărul care a urmat a fost chiar frumos. Un
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Suntem creativi
Gând rătăcit

ei bine, eu din joacă
doream să îl prind şi
să-l mângâi.

Cerul senin, copacii pustii
Stele se-aprind ca nişte făclii
Paşii mărunţi, răsuflul greu

-Nu mă las eu
bătută,
ştrengarule!
Am să te prind!

Gândul îi zboară la îngerul său.
Ei sunt despărţiţi de ploaie şi vânt

Şi urmărindu-l în continuare observ că nu am mai
fost în acel loc. Afară era tot mai întuneric. Noaptea
îşi lasă trena peste copacii zgribuliţi de frig.

Pe obrajii lui văd lacrimi curgând
Noaptea se scurge, lumina apare
Ea îi răsare în gând ca o floare

Codrii ca de smarald şi râurile limpezi şi azurii
erau singurele care mă mai însoţeau.

În lacul albastru, raze sclipesc
Albi şi puri, nuferi plutesc

În ochii mei a apărut o lacrimă limpede de
amărăciune. Norii uriaşi se asemănau balaurilor.

Pe drumul pustiu el merge stingherit
Prin minte trecându-i un gând rătăcit.

Era tot mai întuneric... Nu prea aş vrea să
Căpăţînă Ionela vină ploaia. Tunetele şi fulgerele se dezlănţuiau în
clasa a XI-a A văzduhul acoperit cu praf de cenuşă. Norii singuratici
îşi plimbau argintul. Luna ca un far tainic se lăsa
RĂTĂCITĂ ÎN PĂDURE
invizibilă de după nori.

Este dimineaţă. Soarele urcă pe cer cu paşi de
Ce n-aş da ca totul să nu fie adevărat... Simt
caşmir şi mătase. O idee neastâmpărată mi-a tresărit dintr-o dată un sărut pe fruntea mea, apoi aud o voce
în minte. Aş face o plimbare în pădure. Am pornit în «Pui mic, iar ai adomit citind!»
grabă prin iarba rară plină de rouă, pe o cărare mai
Blană Paula Andreea
îngustă.
clasa a VI-a A
Priveam cu atenţie crenguţele de aur şi înţepenite
de un vânt fugar, care îşi fâlfaia aripile străvezii
printre ele şi furând câte un tandru sărut mugurilor.

Primăvara

În dimineaţa aceea în care soarele timid îşi
Dimineaţa îşi despletea pletele blonde peste ţesea din raze primăvăratice o mantie diafană, văpaia
meleaguri. În aer se împrăştia un miros cald de cu irizaţii de curcubeu a florilor mă învăluia într-o
stare plăcută de calm. Privesc în jos şi ce credeţi că
trandafiri.
zăresc? Din pământul umed încă, o suavă floricică îşi
Dar eu îmi continuam plimbarea liniştită. Roua
desprinde capul din gluga ei cea verde, înălţându-se
ca un sărut al primăverii a împodobit copacii, florile
cu trupul subţire şi crud spre lumina soarelui, ca toate
şi iarba.
celelalte milioane de flori din “Grădina Tinereţii”. El
Am simţit că aş mai putea întârzia. Dar, deodată era cel dintâi ghiocel printre celelalte fiinţe ca nişte
se auzi un zgomot, după un tufiş... era un iepuraş... fire rupte din soare. Nu trebuia decât să-şi scuture
capul şi mii de alte firicele subţiri îşi fac apariţia,
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îmbrăcând întreaga grădină în sute de fulgi de zăpadă
atârnaţi în ace de iarbă.
Din sudul însorit al bolţii cereşti, păsările
călătoare se întorc, aducând cu ele “florile-n grădină”.
Printre zecile de arbori din livadă, înşiraţi ca la armată
în şir indian, se zăresc fluturi zburând în strălucirea
soarelui, parcă formează un curcubeu. Gândăceii îşi
dezmorţesc trupul firav în faţa mingii aurii plină de
sclipire ca de diamant. În aer, pluteşte boarea caldă a
primăverii cu miros de scoarţă umedă.

Le printemps
Le printemps s’est emparé
De la nature métamorphosée.
Elle renaît chaque jour
Pour apporter les beaux jours.
Le soleil revient et brille
Le matin il m’émerveille
Les oiseaux contents s’amusent
Et sans s’arrêter ils volent
Chantent toute la journée

Zilele reci ale iernii, cu ninsori nesfârşite şi Ils ne cessent de me charmer.
cer cenuşiu ca de plumb, cu frig şi cu ceaţă, s-au dus.
Amar
Acum, căldura mângâie toată natura, care a reînviat.
Ramurile copacilor se încarcă, mai întâi, cu boabe În întuneric deschid ochii:
mărunte de smarald, care, scăldate în lumina aurie a Mă văd în casa disperării.
soarelui, se prefac î����������������������������������
�����������������������������������
n minuni albe ��������������������
ş�������������������
i trandafirii. Ast� Încerc să scap de urletul vieţii.
E foarte greu și doare tare...
fel, întrega natură pare a fi împodobită în straie de
sărbătoare.
În chinuri lupt cu realitatea,
Grădina se trezeşte şi ea, sevele proaspete ale
pământului explodează, acoperind totul cu un covor
proaspăt şi verde, presărat cu flori multicolore. Aerul
se umple de parfum şi roiuri jucăuşe de fluturi şi de
albine se joacă, parcă, de-a prinselea prin văzduh.

Ionescu Alexandra
clasa a VI-a C

Dar mă lovesc și o urăsc
Când nu pot
Să trec peste amar.

Copilă sunt, adolescentă,
Copilăria mi-o trăiesc din plin.
Dar amintiri cu răni amare
Îmi tulbură orice gând.

Pe lângă grădină, trecea, parcă descătuşat de
gheţurile iernii, râul care s-a trezit la viaţă, atins ca
Cristache Andra
Le printemps
clasa a VIII-a D
prin magie de bagheta fermecat�������������������
ă������������������
a prim�����������
ă����������
verii. Iz�
voarele curg repede, în valuri înspumate şi albe, care
se sparg de maluri în stropi strălucitori, cântând parcă, Qui est venu
Visiter notre pays,
prin susurul lor cristalin, bucuria întregii naturi.
Le peindre en milles couleurs
Totul în jur e viu, colorat, proaspăt, musteşte
Oui, c’est vrai, c’est le printemps
de viaţă şi miresme noi, întreaga natură revine la
viaţă, strecurându-ne în suflete lumina şi căldura din
Le soleil brille avec force
inima primăverii.
Ses rayons nous réconfortent.
Nicoara Raluca Elena L’harmonie est dans le pays
clasa a V-a B

Dans nos coeurs c’est le printemps.
Ochean Larisa
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E primăvară

Suntem creativi

cerul este limpede.

A venit că a promis,

Încet, încet timpul se scurge şi tot peisajul
parcă a prins viaţă. Măiastrele păsări cu glasul de
aur au poposit pe ramurile copacilor şi au început să
cânte. Glasul lor dulce a trezit până şi fluturii adormiţi
în coconul lor care, în sfârşit, au ieşit la plimbare în
noile lor rochii colorate, şi au început să miroasă flo�
rile. Harnicele albine zumzăie de zor. Doar buburu�
zele cu mantii colorate stau adormite pe firele lungi
de iarbă.

Primăvara cea de vis,
Cu alaiul ei de flori,
Într-o mie de culori,
Ghioceii ies grămadă,
În a mea mare ogradă,
Câmpurile înverzesc,
Rândunelele privesc,
Cum crenguţele-nfloresc.
Neculau Oana
clasa a IV-a B
Paştele
Paştele a venit,

	Dintr-o scorbură întunecoasă într-un stejar
bătrân, iese o mică veveriţă ce se joacă veselă şi ţopăie
pe crengile copacilor. Dintr-un tufiş alăturat iese timid
un mic iepuraş ce sare vessel pe dealurile îndepărtate,
iar în apropiere un arici ca o pernişă de ace a ieşit la
plimbare.
A venit primăvara iar lunca adormită se
trezeşte la o nouă viaţă. Toate fiinţele s-au trezit din
somnul lor lung de iarnă. Priveliştea este uimitoare
de parcă ai fi într-un basm.Şi cum stăteam aşezată pe
iarba moale, priveam ascunsă cum se jucau
iepuraşii şi ascultam zumzăitul albinelor
ce se plimbau din floare în floare. Brusc o
umbră imensă şi rece se lăsă pe pământ:
nori negri şi grei acopereau soarele. Şoapte
de ploaie se lăsau lin peste tabloul de viaţă.
Un sentiment straniu îmi acoperi inima.
Totul era pustiu. Nimic nu se mai mişca.
Doar ploaia, în mersul ei cadenţat, ne adu�
cea aminte că totul trăieşte încă. Peisajul era
acum pictat cu nuanţe de gri .

Ouă roşii s-au ivit;
Iisus Hristos a înviat
Şi pe noi ne-a bucurat.
Mama de Paşte,
Ouă roşii face
Şi pască ea coace
Ce mie mult îmi place.
Paştele e sărbătoare
Cu lumină şi cu soare

Dar ploaia se opreşte. Soarele în�
cepe să strălucească, iar pe cer apare, de nicăieri, o
năframă colorată ce străluceşte în depărtare. Frunzele
sunt împodobite cu perle de ploaie. Mireasma ploii te
face să simţi că ai întinerit şi totul are chef de viaţă.

Şi cu bucurie mare;
Este zi de încântare.
Ouă roşii noi ciocnim

Spătaru Elena- Cosmina

Şi cu toţi ne veselim

O mângâiere
O ploaie de stele,

Şi cântăm cu gând curat:
Azi Hristos a înviat!
Crivăţ Andreea Melissa
clasa a III-a A
Zâmbetul primăverii

Te-alină-n tăcere,
În a nopţii, taină,
El trebuie să apară.

Uşor, uşor vine dimineaţa şi odată cu ea vin
şi primele raze de soare ce se joacă de-a v-aţi ascun� O floare albastră,
selea printre crengile copacilor împodobite cu frunze
Cuprinsă-i de dor,
de smarald şi flori albe de catifea. Vântul adie lin iar
Iar surâsul apei,
Atins de fior
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Lumea poetului

Un înger de vis,
În pază te va avea,

De intri-n lumea poetului
Luceafărul simţirii
Şi stăpânul iubirii.
Încetul cu încetul,
Misterios apare
Un univers ciudat,
Plin de lumini solare
Şi poleiuri de lună,
Cu scări coborâtoare …

Iar demonul rău,
De tine nu se va apropia.
Amintirile cu tine,
În suflet le păstram,
Amintirile cu tine,
În veci nu le uitam.
Singurătatea nopţii,
Pe loc va dispărea,
Iar luceafărul sfânt,
De tine se va apropia.
Florile pădurii,
Te caută-n tăcere,
Iar apa izvorului,
Ţi-alină durerea...
Cu-o singură mângâiere.
Ionescu Dumitra

Târziu, la ceas de taină,
O faptură se-arată
Ea-un înger ce se roagă,
Alba și curate!
El-un demon ce visează!
Satul de întuneric,
Învins de singurătate
Ce visează cer de stele,
Şi-amintiri de dor.
Când privește-înspre fată,
Şi-o închipuie-n fereastră
Ca o floare sfântă,
Floare albastră.

Clasa a IX-a B

Mama
Când mă culc şi mă trezesc

Prisăcaru Elena-Cătălina
Primăvara
Martie e primăvară
Soarele-ncălzeşte iară
Munţii şi câmpiile
Pomii şi zambilele

Chipul mamei îl zăresc
Este ca o rază rară
În plin prag de primăvară.

clasa a-IX a B

I-o cunună de argint,
Placată cu fir de aur,

Iarba verde încolţeşte
Salcia înmugureşte
Primăvara a venit
Vremea bună a sosit.

Suflet bun mi-a dăruit
Mama este un tezaur!
Aspectul şi buna purtare,
Călăuze înţelepte,
Mama s-a gândit la toate
Ca să-mi fie îndrumare.
Oprea Luminiţa
a V-a A

Astăzi am cules o floare
Crescută sub nori şi soare
Să-i ofer mămicii mele
Bucheţelul primăverii.
Colectivul clasei a II-a B
Înv. Florica Goraș
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ISTORIA UNUI IMN:
DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE!
Îl auzim în fremătătoarea lui chemare spre noi
înșine, acest imn al pământului și������������
��������������
sufletului româ�
�����
nesc: Deșteaptă-te române! Îl auzim cum răscolește
cu lacrimă de gând amintirea suferinței strămoșești,
a stră-străbunilor, care țineau piept puhoaielor ce ade
sea năpăstuiau aici.
Cine se mai întreabă����������������������������
������������������������������������
, ��������������������������
însă����������������������
, care e istoria aces�
tui ,,Desteaptă-te române!, imnul care s-a născut în
anul celei mai puternice revoluții a veacului, cea de la
1848, care a rupt lanțurile iobăgiei în care-l ,,adânciră
barbarii de tirani” pe bietul român, cum spune imnul?
Autorul imnului, Andrei Mureșanu, s-a născut
pe pământul binecuvântat al Ardealului, la Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud, la 16 noiembrie 1816. A
respirat, deci, în preajma munților tari, a apelor line
și a vorbelor calde și adânci. A trăit o viață întreagă
prin moștenirile sale sufletești de acasă. Astfel, a fost
prezent la toate înfăptuirile veacului trecut, dar mai
ales la revoluția de la 1848, când scrie Răsunetul,
cum i s-a spus inițial acestui imn sacru pentru români,
întocmai ca Marsilieza pentru francezi.
	Doar Bărnuțiu, prin genialul său discurs de
la Blaj, la 1848, pe Câmpia Libertății (numită așa de
atunci) se poate asemui cu acest tonifant imn care este
,,Deșteaptă-te române!”. E, poate, mai mult decât un
imn, o iluminare omenească, o rugăciune veche, de
taină, care înalță omul la suprema demnitate.
Istoria imnului începe cu publicarea lui în
,,Foaie pentru minte, inimă și literatură” din 25
iunie/7 iulie 1848. S-a râspândit ca fulgerul, pretutin�
deni. Melodia se îmbina armonios cu cuvântul. Era o
perfecțiune. Se pare că și melodia, după unii de origj
ne străină, ar fi compusă de Andrei Mureșanu, care
căuta o melodie pentru un text al său, menit să-i adune
pe toți românii.

Auzind, într-o zi, în Scheiul Brașovului
cântându-se în biserică: ,,Din sânul maicii mele”, se
pare că s-a oprit la această melodie și������������������
��������������������
, treptat, a adap�
tat-o pentru textul său. Stând așa, într-o duminică, pe
iarba verde, cu încă câțiva prieteni, Andrei Mureșanu
încearcă textul său pe melodia aleasă. Repetă încet,
toți, și, deodată, se luminează în ei o mare chemare,
auzind cât de înălțător răsună: ,,Deșteaptă-te române!”
Cântecul acesta nu a răsunat în saloane, ci
undeva în câmp, acolo unde e toată suflarea și viața
românească pe care le cuprinde în el. E un cântec al
tuturor vremurilor și al tuturor oamenilor, care stă
lângă marile cântece ale lumii. O întreagă filosofie
a vieții românești, ivită din toată suferințele și din
toate bucuriile. Să nu-l uităm nici noi, nici cei care
ne urmează, căci istoria lui ,,Deșteaptă-te române!”
e și istoria urmașilor noștri. Răsunetul e pe măsura
epocii care l-a creat, cu vigoarea, cu entuziasmul și
idealurile ei.
BIBLIOGRAFIE:
- Mariana Călugăriță - ,,Curiozități din lumea largă”,
Editura ,,Dor”, Tecuci, 2001
prof. înv. primar: Felicia Adriana Albei
Caracterul - calea spre succesul adevărat

“Caracterul unui om este destinul lui” - Heraclit
Caracterul este motivaţia interioară a fiecărei
persoane de a face bine, în orice situaţie. Fiecare
om poate să-şi dezvolte trăsături pozitive de caracter
prin deciziile zilnice care au la bază corectitudinea,
răbdarea, responsabilitatea sau loialitatea. De ce
este importantă formarea caracterului? Acesta
determină atitudinile, vorbele şi faptele cuiva. Orice
problemă sau reuşită a cuiva îşi are rezolvarea în
caracter. Zilnic, oamenii sunt supuşi unor provocări
vizibile: accidente, înşelăciune, răzvrătire, încăierare,
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întârziere,caracter profan. Dacă ne-am gândi cu
atenţie, am descoperi că la rădăcinile acestor cauze se
află lipsa de caracter. (punctualitate, atenţie, adevăr,
autocontrol, punctualitate, respect, iertare)
Caracterul bun izvorăşte din inimă., transcede
diferenţe ca vârsta, poziţia socială, statut financiar,
educaţie. În condiţiile în care, în prezent, şcoala
se confruntă cu un val de violenţă, indisciplină şi
dezinteres faţă de procesul de învăţământ, se impune
să se adapteze acestor schimbări, încercând să
dezvolte conduite pozitive, stimulate şi întărite prin
activităţi interactive de formare.

Ilustraţii expresive( din natură, istorie), folosirea de
materiale audio şi video
Consolidarea prin laudă
“Copiii devin ceea ce le spunem noi”, zicea Larry
Fields.

Orice om îşi doreşte să fie apreciat. De aceea,
cadrul didactic trebuie să-şi manifeste preţuirea
pentru caracter, lauda fiind foarte importantă pentru
că evidenţiază trăsăturile pozitive şi urmările
binefăcătoare. Important este să surprinzi pe
cineva făcând ceva bun şi apoi să-l lauzi. Lăudarea
progresului îi impinge pe oameni la performanţele
Provocarea şcolii constă în promovarea unei
dorite. Trebuie să relaţionăm comportamentele de zi
culturi care să-i stimuleze pe elevi în a lua decizii
cu zi cu însuşirile care stau la baza lui.
corecte şi în a obţine reuşite autentice. Pentru a avea
succes este necesar să lucreze în echipă toţi factorii
- a ajunge la timp - punctualitate;
importanţi: cadre didactice, familie, autorităţi.
- a-şi face tema - responsabilitate;
Cum să dezvoltăm caracterul?
- a urma instrucţiunile - ascultare;
Explicăm fiecare trăsătură de caracter în termeni
- a nu renunţa - rezistenţă;
comportamentali, prezentând şi opusul ei.
- Atenţie vs Neatenţie

- a te gândi la alţii - sensibilitaate

- Ascultare vs Încăpăţânare

- a nu vorbi în timpul orei - respect;

- Blândeţe vs Mânie

- a fi curat, îngrijit - ordine

- Bunătate vs Răutate, Severitate

Lăudarea caracterului să fie o parte obişnuită
din viaţă. Se laudă atitudinea şi efortul care stau la baza
comportamentului fiecărui elev, înainte de a-l evalua.

- Compasiune vs Indiferenţă
- Justiţie vs Corupţie
- Conştiinciozitate vs Indiferenţă
- Creativitate vs Neafirmare
- Cumpătare vs Extravaganţă
- Curaj vs Teamă
- Punctualitate vs Întârziere
Aplicaţii practice

Lauda se separă de corectare şi poate fi exprimată
în moduri diferite. Capcanele laudei sunt: capcana
comparativă, a favoritismului, a superlativelor, a
umorului de proastă calitate. Lauda este eficientă
când este precisă
Cum corectăm caracterul?
- Arată o preocupare reală.
- Fii un exemplu de caracter.
- Stabileşte standarde clare.
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- Echilibrează corectarea cu lauda.

şi dezamăgirea.
- Repară relaţiile prin iertare.

- Ia contact zilnic cu fiecare elev.

Permite elevilor să-şi ceară iertare, dar să fie sinceră
ca să se restaureze relaţia. Iertarea nu înlătură neapărat
- Acţionează prompt,pe măsură ce trece timpul, declaşarea unor consecinţe.
lucrurile vor merge mai rău.
- Evaluează rezultatele:
- Înţelege contextul familial al elevului.

- Nu acţionăm la supărare pentru că elevul va reacţiona
şi se va împiedica îndreptarea .

“M-am enervat?”
“Sunt consecinţe drepte?

“E nevoie să stabilim limite noi?”
- Tratează individual cu cel care a greşit. Mustrarea în
“La ce trăsături de caracter ar trebui să lucrăm
public este umilitoare şi are ca rezultat amărăciune.
acum?”
Se vorbeşte cu elevul deoparte, pe hol, dar în văzul
celorlalţi. (ex.: Putem sta de vorbă aici un minut?)
Întrebările acestea sunt necesare ca să fii sigur
că ai procedat corect, ai luat deciziile cele mai bune şi
- Se pun întrebări pentru a clarifica ce s-a întâmplat (au
să te gândeşti ce ai face data viitoare dacă ar fi aceeaşi
fost date şi înţelese instrucţiunile, a fost un accident
situaţie. Depinde de talentul, implicarea fiecărui cadru
sau o neascultare voită)
didactic pentru a se afirma în modelarea unor caractere
“frumoase”. Astfel vom construi o comunitate mai
- Apelează la conştiinţă.
bună şi va creşte încrederea oamenilor în instituţiile
“Hai să încercăm mai mult data viitoare.” (apel la de învăţământ.
voinţă)
Bibliografie:
“Cum crezi că se simte celălalt acum?” (apel la
Materialele prezentate la cursul de perfecţionare
sentimente)
”First character”
Apel la conştiinţă în termeni de caracter:
Înv. Doina Bîrsan
“Ai fost corect astăzi?” “Ai ascultat astfel ce ţi s-a
spus?”
“A fost înţelept să faci asta?”
“Ai dovedit autocontrol făcând asta?”
“Ai dovedit responsabilitate faţă de datoria ce-ţi
revine?”
- Caută să obţii căinţă:
“Îmi pare rău pentru consecinţe” (regret)
“Adevărata schimbare a inimii” (căinţă)
Subliniază propria responsabilitate, arată-ţi mâhnirea
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Pământul – esenţa creaţiei
Pământul, cunoscut în mitologie ca element
primordial al creaţiei omului alături de celelalte trei
elemente: apa, aer, foc, a fascinat de-a lungul timpului
gândirea omenească de oricând şi de oriunde.
În mitologia greacă, de pildă, zeiţa Gheea (Pământ)
avea o semnificaţie aparte fiind considerată izvor de
viaţă, care stă la baza creaţiei lumii deoarece, potrivit
legendei, ea s-a desprins din haos şi s-a unit cu zeul
Uranus (Cerul). Tot din mitologia greacă aflăm cum
Prometeu l-a modelat pe om din lut, concepţie care se
întâlneşte oarecum cu cea din Biblie, potrivit căreia
Dumnezeu l-a creat pe Adam tot din lut, asupra căruia
a suflat viaţă. De altfel, religia creştină a adoptat şi
ritualul înhumării, văzută ca o reîntoarcere la condiţia
iniţială, ca o reiterare a începutului. Omul s-a născut
din pământ, iar după moarte se va întoarce în pământ
intrând astfel în circuitul etern al naturii.
În altă accepţiune, pământul este văzut ca
un element al belşugului şi al fertilităţii, o sursă
permanentă de hrană şi de bogăţii infinite. Omul
a venerat întotdeauna pământul tocmai pentru
capacitatea sa de a-i asigura supravieţuirea.
Privind lucrurile pragmatic, din punct de vedere
ştiinţific constatăm existenţa altor aspecte: de-a lungul
timpului cercetătorii au studiat componenţa chimică a
pământului, l-au măsurat, l-au evaluat, au descoperit
conceptul de forţă gravitaţională pe baza căreia s-au
construit o serie de teorii ştiinţifice ulterioare.
Prin urmare, Pământul a constituit şi va constitui
mereu o temă interesantă indiferent dacă este vorba
religie, de artă sau de ştiinţă, deoarece omul dominat
de curiozitatea va dori să pătrundă cât mai adânc în
tainele universului.

ceea ce era de la sine în�����������������������������
ţ����������������������������
eles, deoarece “ a educa co�
piii cum trebuie ” este toată morala noastră. Educaţia
constituie o parte componentă a existenţei socioumane. Adică, ea a aparut odată cu apariţia omului
şi va dispărea odată cu dispariţia lui. Omul nu poate
deveni om decât prin educaţie şi nu este decât ceea ce
educaţia face din el. Iar, oricare educaţie, oricum ar
fi ea depinde în mare măsură de valoarea personală a
celora care o realizează. A educa, e mai greu decât a
studia, de aceea, sunt puţini educatori în mulţimea de
învaţati. Dascălul poate învăţa pe alţii numai atunci
când el însu���������������������������������������������
ş��������������������������������������������
i învaţ�������������������������������������
ă������������������������������������
. Atunci când el dă cartea la o par�
te, sau educaţia, sau bunul exemplu, �����������������
î����������������
n el a murit pe�
dagogul. Profesiunea de dascăl este o artă, este un har.
Însă sunt foarte mulţi dascăli fără har, aşa cum sunt şi
actorii fără talent; nu primesc aplauzele şi preţuirea
copiilor. Predăm în faţa unui public pe care trebuie
să-l captăm şi să-l cucerim. Educaţia este cea mai
grea dar şi cea mai frumoasă artă de pe pământ, iar
copilul este cea mai complexă şi reuşită operă de artă,
dacă este făcută cu dăruire şi dibăcie. Nici o artă nu
e superioară educaţiei. Pictorul sau sculptorul fac nu�
mai figuri fără viaţă, dar un înţelept educator creează
un chip viu de care se bucură şi Dumnezeu şi oame�
nii. De aceea, părinţii şi educatorii sunt împreună
lucrători cu Dumnezeu, sunt creatorii care modelează
şi desăvârşesc aceste opere vii pentru a scoate în va�
loare ţelul spre care au fost create. Educaţia este aceea
care dă strălucire tuturor celorlalte însuşiri şi le fac
folositoare celui ce le posedă, pentru că atrage asupra
lui stima şi bunăvoinţa tuturor. Educaţia este cauza
tuturor lucrurilor, fie ele bune sau rele. Ea este ceea
ce mai rămâne când tot ce se învaţă în şcoală se uită.
Educaţia este un ornament în vremuri de prosperitate
şi un refugiu în vremuri de restrişte.

Nici o purpură nu este mai nobilă şi nici o
prof. Gina – Manuela Sava domnie nu este mai plină de putere, decât a noastră, a
educatorilor. Noi îndrumăm sufletul poporului dintrEducaţia începe cu tine
un veac în altul; a noastră este datoria de a veghea
Problemele de educaţie au preocupat în chip asupra învăţăturii şi gândurilor lui. Însă, pentru a fi
deosebit pe scriitorii din primele veacuri creştine
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educatori adevăraţi ar trebui să fim întruna conştienţi
nu numai de ceea ce se petrece înăuntrul nostru, dar şi
de ceea ce simt acei cărora ne adresăm. Noi, cei mari,
uităm adesea că am fost copii. Uităm cum eram, ce
simţeam şi cum judecam atunci. Şi lucrul acesta ar
trebui să ni-l aducem aminte mai ales când ne găsim
in faţa copiilor. Educaţia copiilor e un lucru gingaş.
Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât luptă
şi grijă; când nu reuşeşte, durerea nu mai cunoaşte
margini. Calea de căpetenie pentru o buna creştere nu
este dojană şi ceartă, ci efortul de a uşura drumul spre
bine. Trebuie să deştepţi în cel din faţa ta dorul de a
face bine, trebuie să-l ridici şi nu să-l cobori. Cea mai
importantă parte a educaţiei constă în a-i da copilului
toată posibilitatea pentru o bună acomodare în viaţa
socială şi a-i deschide orizontul spre viata veşnică.

Aparţinând unei comunităţi care se lărgeşte continuu,
trecând de la familie la şcoală, apoi în locul unde va
profesa, se va găsi succesiv faţă în faţă cu probleme
diferite, se va confrunta cu încercări pe care trebuie
să le depăşească, iar atunci trebuie să aibă toate arme�
le educaţiei pentru a învinge în orice clipă. Cele mai
multe din elementele educţiei se asimilează pe calea
încrederii şi afecţiunii între educator şi educat. Din
acest punct de vedere nimeni nu a întrecut pe marele
Pedagog al creştinismului, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos ale Cărui bunătate, blândeţe şi capacitate de a
inspira încredere nu au fost întrecute de nimeni. Co�
piii au mai multă nevoie de modele decât de critici.
Nimic nu e mai primejdios în educaţie decât un sfat
bun urmat de o pildă rea, iar la educaţie trebuie să par�
ticipe şi părinţii şi educatorii deopotrivă. Nu se poate
face educaţie numai de o singură parte. Este ca şi cum
ai vâsli o barcă cu o singură vâslă... Casa părintească
trebuie să fie ca o grădină în care creşte cea mai nobilă
floare umană, care trebuie să se dezvolte pentru a de�
veni puternică şi a purta roade sănătoase. A fi părinte
e ceva natural, însă a fi şi educator în acelaşi timp, e
un lucru mare. Nu numai simpla naştere te face mamă
sau tată, sau numai simpla funcţie te face pedagog,

ci o bună educaţie a copiilor. Şi aceasta trebuie să
o aibă părintele şi educatorul încă din tinereţile sale
pentru a o da tânărului vlăstar de la început. Dar şi
dăruirea aceasta trebuie cu măsură şi chibzuinţă. În
educaţie nu se cere moliciune, nici asprime, ci se cere
chibzuinţă. Aşa cum frumuseţea florilor atârn��������
ă�������
de ra�
zele soarelui, dar când ele sunt prea arzătoare atunci
florile pălesc sau mor, aşa şi dragostea şi ocrotirea
excesivă dăunează dezvoltării armonioase a copilului
din toate punctele de vedere. Dar şi atunci când un
vânt bate prea cu putere pentru a zbura toate gunoaie�
le care sunt în gradină, ar putea rupe crenguţele, aşa
şi în educaţie. Trebuie o mare grijă pe tot parcursul
creşterii acestor flori de care vrem să ne bucurăm mai
târziu.
Educaţia e ca un pom fructifer; dacă nu e
altoită face fructe mici şi acre, însă când e altoită
ţine şi după moarte. Roadele ei vor fi gustate şi de
generaţiile viitoare, iar cei care se vor înfrupta din ele
vor ferici atât grădinarul cât şi fructele ei. Să nu uităm
să chemă����������������������������������������
m mereu binecuvantarea lui Dumnezeu asu�
pra muncii noastre în educaţie, ca având această bine�
cuvântare, efortul, grija şi munca vor fi încununate şi
vor da roade înmiite.
prof. Niculina Surdu
Floarea paştelui
Când Bunul Dumnezeu a făcut
întreaga Sa creaţie, a împodobit toată Grădina
Raiului cu flori care mai de care mai frumoase
şi mai parfumate. Dacă cerul este împodobit tot
cu stele, atunci şi pământul a fost împodobit cu
flori. Şi dintre toate florile pe care Dumnezeu le-a
pus în Grădina Raiului şi care s-au răspândit
apoi pe tot pământul, cu siguranţă cea mai aleasă
este Floarea Paştelui sau Păştiţa.
Pe cât pare de firavă şi de neînsemnată,
pe atât este de suavă şi de frumoasă. Se spune
despre ea că pentru o zi este regina florilor, iar acea
zi este Sfânta Sărbătoare a Învierii - Paştele. Şi
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aceasta pentru că a fost printre martorii Învierii
Fiului lui Dumnezeu. De aceea are şi haina
strălucitoare alb-gălbuie, asemenea luminii.

English sayings… and funny explanations

In the 16th century strange things happened…
SAVED BY THE BELL England is old and small
and the local folks started running out of places to
bury people. So they would dig up coffins and would
take the bones to a “bone- house” and reuse the grave.
When reopening these coffins, 1 out of 25 coffins
were found to have scratch marks on the inside and
they realized they had been burying people alive. So
they would tie a string on the wrist of the corpse, lead
it through the coffin and up through the ground and
tie it to a bell. Someone would have to sit out in the
graveyard all night (the “graveyard shift”) to listen
for the bell; thus, someone could be “saved by the
bell” or was considered a “dead ringer.”

Şi dacă ar fi să dăm timpul înapoi, am
vedea că acum 2000 de ani, după ce Domnul
Hristos fusese răstignit pe cruce pentru
păcatele noastre şi era dus către mormânt, tot
drumul era presărat cu nişte floricele mohorâte
ce plângeau alături de femeile mironosiţe. Şi
atunci una dintre ele a cules un bucheţel şi
l-a pus la intrarea în peştera în care era săpat
mormântul Mântuitorului. Intrarea fusese
pecetluită cu o piatră mare, ce nu putea fi urnită
decât de mai mulţi oameni la un loc. Nimeni
nu văzuse atunci că acele flori mititele, firave
şi neluate în seamă (aşa cum nici Hristos nu
fusese luat în seamă de cei care ar fi trebuit
să recunoască în El pe Fiul lui Dumnezeu)
prinseseră rădăcini şi străjuiau la rândul lor
piatra de la uşa mormântului. Alături, din
ordinul guvernatorului Pilat, străjuia sutaşul
Loghin cu ostaşii, cel ce străpunsese cu suliţa
coasta lui Hristos, ca să se încredinţeze că a
fost omorât. Dar cum în miez de noapte piatra
s-a dat la o parte şi Fiul lui Dumnezeu, Care
a biruit moartea, a înviat şi o lumină mare s-a
ivit la uşa mormântului. Floricelele firave
ce parcă plângeau, au devenit deodată
strălucitoare şi vesele, mărturisind şi ele învi
erea, împreună cu îngerul ce se afla şi el chiar
lângă mormânt.

IT’S RAINING CATS AND DOGS. Houses had
thatched roofs-thick straw-piled high, with no wood
underneath. It was the only place for animals to get
warm, so all the cats and other small animals (mice,
bugs) lived in the roof. When it rained it became slip�
pery and sometimes the animals would slip and off the
roof. Hence the saying “It’s raining cats and dogs.”
DON’T THROW THE BABY OUT WITH THE
BATH WATER Baths consisted of a big tub filled
with hot water. The man of the house had the privi�
lege of the nice clean water, then all the other sons
and men, then the women and finally the children
Last of all the babies. By then the water was so dirty
you could actually lose someone in it. Hence the say�
ing, “Don’t throw the baby out with the bath water.” \

De atunci, o dată pe an, printre
suratele lor, în noaptea cea sfântă a Paştelui,
pline de strălucire, aceste flori „cântă” şi ele
Hristos a înviat şi, după ele, întreg neamul
florilor, ce ne încântă ochii şi sufletul cu
frumuseţea şi cu parfumul lor. Şi tot de
atunci, aceste flori galbene sau albe ca
lumina învierii, se numesc Florile Paştelui
sau Păştiţe.

THE WAKE Lead cups were used to drink ale
or whisky. The combination would sometimes
knock the imbibers out for a couple of days. Some�
one walking along the road would take them or dead
and prepare them for burial. They were laid out on
the kitchen table for a couple of days and the family
would gather around and eat and drink and wait and
see if they would wake up. Hence the custom of hold�
ing a “wake.”

Prof. Alina Toma
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Tinerii zilelor noastre
Începuturile revistei
Liceului Teoretic” Duiliu
Zamfirescu” din Odobeşti
se datorează unor oameni
deosebiţi care au dorit să
ofere elevilor şi cadrelor
didactice din şcoala noastră
o publicaţie de calitate.
Iniţiatorul este prof. Ştefan
Neagu care împreună cu un
grup de elevi realizează
pentru prima dată o revistă
editată în şcoală.
Apariţia acesteia este
întreruptă o perioadă din
motive obiective, după care
este reluată sub îndrumarea
prof. Adriana Talambă,
Gina Sava si Vochiţa
Tarciniu.
În prezent, revista “Tinerii
zilelor noastre” apare
semestrial şi are o

tematica diversă fiind
accesibilă atât elevilor
din învăţământul
primar cât şi celor din
învăţământul
gimnazial sau
liceenilor.
Prin urmare, revista
noastră se pliază foarte
bine pe nevoile
tinerilor de astăzi, fapt
care justifică pe deplin
denumirea sub care
apare.

Revista şcolii
Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu”
Tel/fax: 0237 675651
e-mail: liceul_dzamfirescu@yahoo.com
Str.Ştefan cel Mare nr.40 Odobeşti, Vrancea

Un invitat de
onoare

Aceştia au
participat la o
activitate iniţiată de
liceul nostru alături de
alte personalităţi, foşti
colegi si foşti
profesori ai domnului
ambasador, de care
acesta işi aminteşte cu
drag.

Ofertă educaţională

Eugen Lovinescu
afirma că :”Duiliu
Zamfirescu a fost înainte
de toate un artist şi, poate,
unul dintre cei mai mari
stilişti din câţi a cunoscut
literatura română”.

În anul şcolar 2011-2012 la nivelul unităţii
noastre funcţionează:
 16 clase inv. primar
 13 clase inv. gimnazial;
 8 clase inv. liceal, cu următoarele profiluri:




Filologie
Ştiinţe ale naturii
Matematică-Informatică

Pentru anul şcolar 2011-2012
 Filologie- 1 clasă
 Matematică-Informatică- 1 clasă

Liceul nostru a
avut deosebita plăcere de
a-i avea ca invitaţi pe
domnul ambasador Marin
Buhoară, fost elev al
Liceului Teoretic” Duiliu
Zamfirescu” şi pe doamna
profesor doctor, Ruxandra
Răşcanu, de la Facultatea
de Psihologie din
Bucureşti.

Duiliu
Zamfirescupatronul spiritual
al liceului

Primarul Daniel NicolaşPrietenul elevilor
-Care credeţi că este cheia
succesului?

Printre activităţile extraşcolare
desfăşurate de liceul nostru sau numărat:
Proiecte de ecologizare
a mediului;
Proiecte în parteneriat
cu instituţiile locale sau
regionale;
Întâlniri cu diverse
personalităţi;
Proiecte europene;

OLIMPICI...

TALENTAŢI...

„Munca susţinută, optimismul,
încrederea în sine în primul rând, deoarece
întotdeauna trebuie să ai încredere în tine şi trebuie să
spui POT: să merg mai departe, să fac orice.Aceasta
ar fi cheia succesului, din punctul meu de vedere:
încrederea în sine.”

Educaţia elevilor începe cu cea a părinţilor
Acest proiect îi va ajuta pe părinţi să îşi
îmbunătăţească abilităţile individuale astfel incât să
facă faţă rolului de părinte, să înţeleagă nevoile
copilului, să găsească cele
mai bune metode de
răspuns la comportamente
precum agresivitatea, lipsa
de cooperare sau
nesupunerea.

Vacanţa mea in Europa
Sfatul echipei: „Nu
ramâneţi indiferenţi
atunci când în şcoală se
derulează diferite
proiecte.
Implicaţi-vă şi veţi avea de câştigat prieteni noi,
cunoştinţe din mai multe domenii, vă veţi descoperi
noi aptitudini, mai concluziv, vă veţi forma
armonios.
Educaţia înseamnă
mai mult decât
simplul mers la
şcoală..înseamnă
IMPLICARE!”

Bucuria de a fi absolvent
SI FRUMOŞI.

Alte articole din paginile revistei noastre:
„Şcoala la întâlnirea cu Europa”
„Scriitori în devenire”
„Să vorbim corect!”
„Pagina de matematică”
„Lumea şi curiozităţile ei”
„Tradiţii autohtone”
„S.O.S. –Natura!”
„Miracolul vieţii la ţară”

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

Din experienţa cadrelor didactice
Profesiunea de dascăl - dăruire de sine

aceea de a dărui.

Dascălul nu înseamnă doar omul de la
, , Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă
a drumului său pe educatorul capabil să-i insufle catedră, omul cu catalogul, omul care pune note şi
treptat forţa şi elanul necesare împlinirii destinului face observaţii, pedepseşte şi iartă. Este fiinţa care se
apleacă cu gingăşie şi migală asupra tinerelor vlăstare,
său ca om” (M. Debesse)
este cel care, prin tot ceea ce face, devine un adevărat
Cine este dascălul? Este un om simplu, dar model, un artist desăvârşit, al cărui rol nu poate fi
cu suflet mare. Este persoana pentru care toţi cei din monoton, pentru că fiecare zi îi dă posibilitatea să
jur ar trebui să ridice pălăria sau să schiţeze o mică apară în mod inedit, deoarece sufleorul îi sugerează
plecăciune în semn de respect faţă de tot ceea ce a ideile cele mai potrivite.
făcut, rupându-şi câte o mică părticică din sufletul
Dascălul prin munca de zi cu zi, oră de oră,
său şi dăruind-o, cu multă dragoste, discipolilor. El, clipă de clipă, transmite noi cunoştinţe, instruieşte,
dascălul, e mâna care-ţi mângâie creştetul, care-ţi conduce, ajută, controlează, stimulează şi nu în
şterge lacrimile, omul care-ţi luminează mintea şi ultimul rând educă elevii, îndeplinind importantul rol
sufletul, cel care-ţi înmânează cheia învăţăturii.
de formator. Prin fiecare lecţie, prin fiecare intonaţie
Cuvântul „dascăl” îşi are originea în limba în glas, prin fiecare gest al său, el îl determină pe elev
greacă şi are sensul de „cel care vorbeşte în faţa să înţeleagă importanţa necesităţii însuşirii de noi
cuiva”, putând fi chiar un model.
cunoştinţe, îi dezvoltă dragostea pentru muncă sau îl
educă în spiritul iubirii de neam şi de patrie. De un
Dascălul nu înseamnă un oarecare , , meseriaş”
dascăl creativ şi cu răbdare şi cu mult drag de copii
care lucrează cu lemn, tablă, materiale de construcţii.
este nevoie astăzi. Fără dragoste de copii în meseria
Nu este o meserie oarecare unde să-ţi permiţi rebuturi,
de dascăl nu se poate. Ingredientele ce alcătuiesc
resturi, timp pierdut. El lucreaza cu un material atât
profilul dascălului desăvîrşit sunt: muncă, răbdare cît
de preţios, de complicat şi de sensibil precum omul carul, creativitate, dăruire, imaginaţie din belşug.
în devenire.
Un dascăl bun are capacitatea de a găsi în
Dascălul este acela care modelează materialul
orice situaţie forma cea mai adecvată de tratare a
cel mai de preţ-copilul, tinzând ca din fiecare bloc de
elevilor săi. Experienţa pedagogică nu coincide cu
marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele
tactul pedagogic; nu orice dascăl cu experienţă are
mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze
şi tact pedagogic. Dobândirea tactului pedagogic
calităţile morale cele mai înalte.
este rezultatul dorinţei de continuă perfecţionare, de
Mâinile pricepute ale dascălilor sădesc
acceptare a ideii că în permanenţă avem de învăţat
sămanţa cunoaşterii. Ei o înconjoară cu multă
unii de la alţii, de la elevii noştri, de la dascălii
caldură, îi urmăresc atent maturizarea şi se bucură
noştri. Profesia de dascăl este dublată de o mare
de frumuseţea florilor care s-au înălţat. Munca bine
responsabilitate. Dascălii sunt în mod voluntar
făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet,
modele de viaţă, de profesionalism, de echilibru, de
oricare ar fi el, partea folositoare pe care o conţine.
toleranţă responsabilă, de respectare a drepturilor
Dascălul adevărat nu îşi alege această profesie
omului în general şi ale copilului în special. Trebuie
pentru a avea un loc de muncă, ori pentru foloase
să acordăm o însemnătate deosebită factorilor care
materiale, nici pentru a-şi urmări propriile interese.
presupun construiea relaţiei profesor-elev. Dascălii
El este înzestrat cu har şi a hotărât că menirea lui este
prin experienţa lor trebuie să constituie modele
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puternice, demne de urmat pentru elevi. Dascălul prin
puterea sa de a câştiga încrederea şi repectul elevilor,
de a comunica, de a dărui şi construi, rămâne un
tovarăş de drum în descoperirea adevărurilor umane
şi valorilor acestei lumi. Un dascăl bun poate crea
stări de spirit, poate să-i ajute pe elevi să se elibereze
de propriile constrângeri, să dea glas întrebărilor, să
fie ei înşişi.

De la simplul cuvânt „profesor” până la ideea
de „dascăl model“ este o cale lungă şi nu doar pe
hârtie. A fi un dascăl model înseamnă mai presus de
toate să fii împăcat cu tine însuţi că pentru acest lucru
ai fost menit.

trebuie uitat nici o clipă că menirea este să modelăm
cu atenţie şi migală suflete, caractere, oameni.
De multe ori sunt învinuiţi pentru nereuşitele
copiilor, pentru comportamentul lor rebel şi dezlănţuit
şi atunci sufletul li se umple de tristeţe ştiind câte
eforturi stau în spatele acestei , , îndeletniciri” aparent
facile. Impresia multora că munca lor se rezumă la
cele patru-şase ore îi pun în faţa unei situaţii nedrepte
pentru că ei ştiu că activitatea de pregătire profesională
continuă acasă în faţa cărţilor, sau a calculatorului, sau
stau în afara orelor de curs pentru a-i pregăti pe elevi,
sau pentru a întocmi proiecte de care vor beneficia
aceştia.

Calităţile unui bun dascăl sunt:cultura
Exista o comparaţie: , , asemeni lumânării
generală şi profesională, personalitatea sa, experienţa care arde şi care se topeşte dăruind căldură şi lumină
sa dar şi calităţile atitudinale:spiritul de obiectivitate celor din jur aşa şi dascălul trăieşte, munceşte şi
şi de dreptate, cinste, demnitate, corectitudinea, îmbătrâneşte oferind din sufletul şi cunoştinţele lui
optimismul, răbdarea, stăpânirea de sine, celor care intră pe poarta şcolii. ”
conştiinţa responsabilităţii, capacităţi ale gândirii
Dascălul exercită o profesie şi nicidecum o
(flexibiltatea, creativitatea, originalitatea), unele meserie. Toate acestea au făcut ca activitatea să fie
calităţi ale limbajului folosit în procesul comunicării socotită „Profesiunea de aur”.
(inteligibilitatea,
claritatea,
expresivitatea,
Cu privire la profesiunea dascălilor, poeţii, şi
cursivitatea, puterea convingerii), calităţi ale
adeseori marii gânditori – pedagogi, vorbind în mod
atenţiei (concentrarea, distributivitatea), calităţi ale
figurant, le-au adus cele mai frumoase elogii. Au fost
memoriei (trăinicia şi uşurinţa folosirii), aptitudinea
numiţi „făuritori de suflete”, „creatori de valori”,
de cunoaştere şi înţelegere a psihicului copilului,
„luminatori sau apostoli ai poporului”, „învăţători ai
capacitatea transpunerii în locul copilului.
neamului”. Acesta este rolul cel mai frumos şi cel mai
Dewey descria calitatea fundamentală
compatibil cu misiunea dascălului şi care va putea
a dascălului astfel: „Adevăratul dascăl este continua cu succes în toate timpurile.
caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în
J. Thill vede profesiunea de educator ca:
armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună
dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă». „O mare şi frumoasă profesiune, […] aspră dar
A fi un dascăl bun înseamnă să nu uiţi că ai fost plăcută, utilă şi mândră, exigentă şi liberă, […] în
cândva copil. Închide ochii la micile greşeli, învaţă care pregătirea excepţională este abia satisfăcatoare,
să ierţi, bucură-te împreună de succesele lor, trăieşte o profesiune care epuizează şi înviorează, care
clipa dazamăgirii, fără a le tăia din aripi. Învaţă să disperează şi exaltă, în care a şti nu înseamnă nimic
râzi, să fii tânăr asemeni lor chiar dacă ghioceii ne fără emoţii […]”, de unde întelegem că, prin pregătire
mângâie discret tâmplele.
ştiinţifică, seriozitate, conştiinciozitate şi dragoste
faţă de elevi, activitatea didactică a educatorului este
A fi un dascăl bun presupune să ai puterea să te
eficientă.
modelezi după fiecare clasă de elevi, să accepţi ideea
că trebuie să fii deschis la nou şi nu în ultimul rând nu
prof. Tarciniu Vasile
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minat (zi), adjectivul ar trebui să aibă forma pentru
feminin- singular ceea ce înseamnă că ar trebui scris
aceeaşi. După un timp, şoferul mai şcolit sesizează
	Deşi încercăm din răsputeri să ne dirijăm ele� greşeala corectând greşit: taie litera “a” lăsând să se
vii spre româna corectă, nu reuşim deoarece limba citească aceiaşi. Această formă este utilizată pentru
folosită astăzi nu ne susţine deloc. �����������������
Peste tot, în����
������
ma� masculin- plural şi nu este indicată în cazul de faţă.
gazine, la televizor, la radio, în ziare, în staţiile de
Se pare că acelaşi autor îndrăgostit����������
���������������������
de culoa�
microbuz, tânărul în formare se izbeşte de formulări
rea roşie transmite
eronate care i se par normale din cauza frecvenţei lor.
alt mesaj călătorilor
Crescând într-un astfel de mediu, copilul adoptă şi el
într-o
manieră
formulările respective.
asemănătoare: CO�
Să vorbim corect!

PII PESTE 7 ANI,
În activitatea noastră de la catedră ne-am
PLĂTESC BILET. El
întâlnit de multe ori cu situaţii în care, pentru a-l
uită că termenul copii
convinge pe elev, a trebuit să apelăm la DOOM sau la
gramatici. Nici chiar noi, profesorii de limba română, articulat hotărât se scrie cu trei de “i”. Din dorinţa
nu mai suntem priviţi cu încredere, uzul lăsându-şi de a demonstra că se descurcă la capitolul semne de
punctuaţie, foloseşte virgula deşi a învăţat încă din
amprenta asupra mentalităţii copilului.
clasele I-IV că subiectul (copiii) nu se desparte prin
În cele ce urmează ne-am ales ca element de virgulă de predicat (plătesc). Însă punctului de la
discuţie micobuzul de pe ruta Odobeşti- Focşani care sfârşitul enunţului nu-i mai dă nicio importanţă.
este o sursă nesecată de astfel de exemple. Pe lângă
În timp ce ne îndreptăm privirea în stânga,
faptul că unii şoferi consideră că elevii trebuie să
primească de timpuriu o lecţie de viaţă îndesându-le ne dăm seama că autorul anunţurilor ori este certat
în urechi manele cu un limbaj mai mult decât obscen, cu semnele de punctuaţie, ori vrea să fie mult mai
ochii î��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
ntâlnesc în���������������������������������������
�����������������������������������������
circuitul lor plictisit imagini sânge� plastic încercând să creeze o enumeraţie chiar și
roase de pe un monitor micuţ care ne aduce aminte acolo unde nu este cazul( ORGANIZĂM, EXCUR�
că ne aflăm în�
��� ������������������
era tehnologiei. ������������������
Deasupra parbrizu� SII, CĂLĂTORII DE AGRE�
lui stau două anunţuri tehnoredactate care atrag pri� MENT, BANCHETE, TOTUL
virile: unul prin roşul violent ÎN CONDIŢII OPTIME !).
care este folosit ca fundal şi Din același anunţ aflăm că
celălalt prin textul scris cu microbuzul este dotat cu aer
majuscule (ÎNCEPÂND CU condiţionat și preţuri avanta�
DATA DE 1 SEPTEMBRIE joase (TRANSPORT CU MI�
2010, ABONAMENTELE CROBUZ DOTAT CU AER
SUNT VALABILE NUMAI CONDIŢIONAT, PREŢURI AVANTAJOASE !).
ÎN ACEAIAŞI ZI). Adjecti�
Şi iată că scurta noastră călătorie a luat sfârșit
vul pronominal demonstrativ și, mulţumindu-i șoferului că ne-a adus întregi la
creează mari probleme auto� destinaţie, coborâm din micrubuz zâmbind parcă la
rului care nu mai ştie cum toată lumea.
trebuie scris. Acordându-se cu substantivul deter�
prof. Alina- Elena Galan
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Povestea uneltelor de scris

Cu siguranţă că primul instrument de scris al
omului primitiv a fost propriul său deget, cu care, în
joacă, a făcut dâre în nisipul sau mâlul aşternut de
valuri pe malul apelor. Acest străvechi utilaj caligrafic
a străbătut prin veacuri până aproape de vremurile
noastre Mulţi dintre bunicii noştri au învăţat să scrie
la panachidă, care era un fel de capac de lemn plin cu
nisip, în care buchiile erau caligrafiate cu degetul.
În Egiptul de acum 5-6 milenii, scrierea era
la mare cinste, scribii fiind socotiţi purtătorii celui
mai înalt meşteşug. Materialul pe care scriau era un
fel de hârtie fabricată din papirus, un fel de papură
ce creştea în Delta Nilului. Aceasta se fabrica asfel:
se tăiau din măduva plantei şuviţe cât mai late ce
se întindeau una lângă alta, se aşternea un alt strat
de-a curmezişul, se stropeau cu apă din Nil şi apoi
se aşezau peste ele greutăţi mari ca să se preseze.
Sucurile conţinute în măduvă, lipeau benzile una de
alta, alcătuind o placă flexibilă. Aceasta era bătută cu
un ciocan de lemn ca să se niveleze neregularităţile şi
apoi lustruită cu o scoică sau cu un dinte de hipopotam.
Cerneala era făcută dintr-un amestec de funingine şi
gumă de consistenţa mierii. Condeiul era confecţionat
dintr-o trestie ascuţită şi despicată la un capăt. În
aceeaşi vreme, în Mesopotamia, se dezvoltă o altă
tehnică a scrisului. Aici scribii utilizau ca material
de scris argila moale. Pentru scris se foloseau un fel
de ştampile cu care se imprimau în lut nişte semne
în formă de cuie, procedeu care a dat acestei scrieri
numele de scriere cuneiformă. Prin uscare, scrierea
imprimată pe plăcuţe de argilă capătă o soliditate, care
la documentele importante, era mărită prin ardere.

capăt al Asiei, încă de acum 2500 de ani, chinezii
foloseau pentru scriere pensule făcute din tuleie de
pasăre sau păr de dihor. Cerneala - sau mai degrabă
tuşul chinezesc - se fabrica din pigmentul secretat
de sepie sau din negru de fum. Grecii şi romanii
recurgeau, pentru scrierea solemnă, la piatră şi daltă.
Legile erau gravate în plăci de bronz. În epoca arhaică,
însemnările mărunte se făceau pe scoici, pe cioburi de
oale sau omoplaţi de animale. Ei au împrumutat de
la egipteni papirusul şi cerneala. Greşelile erau şterse
cu un burete sau cu degetul muiat în gură. Se zice că
împăratul Caligula, la concursurile poetice, obliga pe
candidaţi să-şi lingă în public poeziile scrise.
Pentru a fixa cerneala pe papirus, împotriva
ştergerii, grecii îl acopereau cu un lac făcut din lemn
de cedru. Pentru însemnările curente, ciorne, socoteli,
teme şcolare sau răvaşe, ei foloseau table cerate. O
asemenea tablă cerată arăta ca o casetă scundă de
lemn, de mărimea unui carnet, plină cu ceară bine
netezită. Pe ea se scria zgâriind cu o vergea de metal
sau fildeş, ascuţită la un capăt, numită stil. Capătul
celălalt era lăţit şi servea la netezirea cerii şi la
ştergerea eventualelor greşeli. Când însemnările nu
mai erau necesare, toată tabla era din nou netezită,
se făcea,, tabula rasa”, expresie pe care o folosim şi
astăzi pentru a marca o acţiune luată de la început.
Tablele cerate erau unite –câte două sau mai multe cu o balama formând un carnet. Asemenea carnete au
fot găsite şi la noi în Ardeal, într-o veche mină de aur
din apropierea Zlatnei.
Prin veacul al treilea înainte de Hristos, a luat
o mare dezvoltare prelucrarea pieilor pentru scris,
mai ales în oraşul Pergam, din Asia Mică, de unde
acest material a şi căpătat numele de pergament. Se
foloseau mai ales pieile de capră şi de oaie.

Faimoasa bibliotecă de la Ninive, a regelui
Privit din perspectivă istorică, drept proces
Asurbanipal, compusă din mii de plăcuţe, s-a păstrat dezvoltat de-a lungul secolelor, scrisul, acel „sistem
aproape intactă până în zilele noastre. La celălalt de semne grafice convenţionale conceput pentru
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afla cine ești, cine ai fost și în ce te transformi… .
Totul are un singur scop și anume găsirea echilibrului.

Până a descoperi că adevărata problemă este
căutarea echilibrului în viață, durează extrem de mult.
De fapt aceasta ar putea fi considerată marea proble�
mă. Intervin acele întrebări obositoare ” ce? ” sau ”
de ce? ”: ” Ce se întâmplă cu mine? ” și ” De ce mi
se întâmplă mie? ” De multe ori Îl implicăm pe Dum�
nezeu în toate����������������������������������������
eș�������������������������������������
ecurile noastre… ��������������������
ș�������������������
i în adâncul sufle�
redarea cuvintelor si a gândirii”, a marcat atât evoluţia tului nostru, chiar așa considerăm, că Dumnezeu este
societăţii umane cât şi descoperirea focului. Întocmai vinovat pentru tot răul ce se află în viața noastră, dar
acestuia din urmă, el şi-a dobândit o aură legendară, ce niciodată���������������������������������������������
nu L-am considerat vinovat de toate realiză�
face dificilă fixarea lui în timp şi spaţiu. Ca fenomen rile și împlinirile noastre. Uităm să-I mulțumim Lui,
al realităţii socio - culturale, el a fost in stare nu numai uităm să le mulțumim celorlalți, apropiaților noștri și
să fie un instrument de comunicare interumana, ci şi sfârșim prin a uita de noi înșine.
să oglindească treptele vârstei omenirii pe diferitele
Un posibil cuvânt care ar defini toți oamenii
meridiane ale Terrei.
la un loc ar fi ”cearta”. Oamenii și-au manifestat în�
În mod firesc, ca orice fenomen modelator, totdeauna nemulțumirea prin războie, exterminări,
scrisul se cere localizat în epoca de început a vieţii revoluții, greve… adică prin suferință, acea suferință
sociale, determinându-ne să-l percepem ca pe adusă semenilor noștri, acea violență care atrage
o “poveste”, desigur cea mai minunată si plină inevitabil asupra sa, durerea, moartea, neliniștea,
de consecinţe pentru devenirea noastră ca fiinţe neîmpăcarea cu sine însuși. Și nu numai la nivel
inteligente.
mondial sau național, ci aceste așa-zise ”certuri” ne
Prof. Mihaela Rotaru sufocă viața zilnic, nu ne lasă să ne bucurăm de micile
mărunțișuri care ni se întâmplă uneori. Viața noastră
este întotdeauna invadată de acestea, fie în mediul fa�
Încercarea de a defini omul
milial, fie în cercul de prieteni, fie la serviciu… există
Pe durata întregii vieți încercăm tot ce se poa�
oriunde. Dar ceea ce este și mai grav, toată suflarea
te: să trăim cât mai multe aventuri, să experimentăm
este influențată de aceste lucruri negative. Uneori și
tot soiul de lucruri, noi sau vechi, ce țin de tradiție
câinii par mai agresivi decât de obicei… ș�������������
��������������
i revin ”ace�
sau pur și simplu preluate de la alte culturi. Acestea
le” întrebări: Ce se întâmplă cu noi? Ce avem de gând
din urmă, însă, sunt lucruri care au încetat să ne mai
să facem? Cum să reacționăm? Ce măsuri să luăm?
definească ca persoane. Știm desigur că fiecare țară
Să dăm vina pe societate, pe conducere, pe
sau oraș mare se definește printr-un singur cuvânt
(stereotip sau nu): Italia - spaghetti, SUA - posibili� toți cei ce ne înconjoară, să-i considerăm vinovați de
tate, Roma - dragoste, Londra - rigiditate, New York nefericirea noastră, aceasta ar fi probabil calea cea
– aglomerație… ș���������������������������������������
����������������������������������������
i lista ar putea continua, dar, de ase� mai simplă… dar noi suntem principalii vinovați,
menea, ce este și mai important, fiecare om la rândul noi oamenii. Reușim să le transmitem celorlalți doar
său este definit de un singur cuvânt… totul stă în acea agresivitate și rea-voință. Totul pentru că a încetat să
cunoaștere de sine sau în acea continuă căutare de a mai existe acea conexiune între oameni, acea legătură
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vocabularul politic şi estetic. Construită pe baza unei
analogii militare, noţiunea a fost pusă în circulaţie
într-o accepţiune estetică în secolul al XIX-lea: “tot
aşa cum avangarda unei armate pregăteşte intrarea ei
în acţiune, avangarda literară ar pregăti instaurarea
unor noi structuri artistice sublimându-le pe cele
vechi […] a face parte din avangardă, - în orice
Când ești acaparat de singurătate uiți cine ești, sens – implică o serie de calitaţi excepţionale, forţă,
2
ce reprezinți, ce îți dorești și ai impresia că porți în� combativitate, curaj, luciditate”.
totdeauna asupra ta o anumită vină, acea vină că pro�
În Avangardismul poetic românesc, Ion
babil meriți tot ceea ce ți se întâmplă. Cum poți să
Pop afirma că două definiţii i-au reţinut atenţia : cea
reușești să găsești un echilibru în viața ta, când to�
dintr-un articol al lui Adrian Marino din Dicţionar de
tul pare devastat, când pare că nu mai ai soluție de
idei literare unde acesta dă o explicaţie termenului
întoarcere și putere să lupți? Te reîntorci acolo unde
pornind de la conceptul de noutate “recunoaştem
ultima dată ai simțit ”ceva”, acea liniște, acea pace su�
drept «avangardă» […] orice curent (mişcare, şcoală,
fletească sau mai bine zis, acolo unde te-ai simțit iubit
program) literar, care descoperă şi proclamă cu
și dorit: ultima îmbrățișare completă, îmbrățișarea cu
violenţă, în mod consecvent şi sub orice formă ideea
sufletul. Pentru că, nu-i așa, ce-i mai plăcut decât o
de noutate, de înnoire.”3
îmbrățișare în care doi oameni pun tot ceea ce au ei
Cealaltă contribuţie este semnată de Matei
mai de preț, și anume, sufletul.
Călinescu şi se referă la esenţa avangardei: “Actul de
Prof. Viorica Ceauşu
avangardă este deci, înainte de orice altceva, unul
distructiv, polemic şi noul e mai degrabă un steag de
Avangarda literară - mişcare de şoc, de ruptură şi luptă […] sau unul din acele «slogan-uri» în numele
deschidere în acelaşi timp
cărora se desfăşoară procesul violent de spargere a
vechilor tipare.”4
care reușea să ne țină apropiați indiferent de proble�
mă sau necaz neprevăzut. Iar dacă legătura dintre noi
este ruptă, renunțăm la orice luptă. Această renunțare
aduce după sine falsa mulțumire (”mă mulțumesc cu
ce am”), dar de fapt lupta este de ordin interior pentru
cei puternici, iar singurătatea îi predomină.

Un rol însemnat în definirea avangardei
Ce este avangarda literară ? Această
literare o are şi afirmaţia lui Eugène Ionesco: “Prefer
întrebare a născut numeroase definiţii, uneori chiar
să definesc avangarda în termeni de opoziţie şi
contradictorii.
ruptură”.5
Termenul de “avangardă” provine din
franceză “avant – garde” (garda înainte) şi el datează
încă din Evul Mediu, ca termen militar. Încercând să
dea o definiţie acestei noţiuni Antoine Compagnon
în Cele cinci paradoxuri ale modernităţii, porneşte
de la sensul propriu “militar” care desemnează “acea
parte a unei armate care merge înaintea corpului
principal”.1
Cuvântul

“avangardă”

intră

apoi

Astfel, avangarda are ca punct de plecare
negaţia, o negare radicală a tradiţiei cultural literare,
ruptura, termenul ei final fiind inovaţia, aspiraţia către
o absolută înnoire a limbajului.

Matei Călinescu însă, nu consideră lupta
pentru nou, esenţa avangardei. El menţionează că
aceasta este “o stare de spirit, de furie, de exasperare,
pe care o defineşte excelent Geo Bogza într-un articol
în
din “unu”, intitulat Exasperarea creatoare (“unu”,
nr.33, feb 1931):
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Din experienţa cadrelor didactice

« Exasperarea noastră e o exasperare pură.
O exasperare împotriva a tot ce există, o exasperare
împotriva a tot ce nu există. O exasperare împotriva
noastră. O exasperare împotriva exasperării. »6

Primul critic literar modern important
care a utilizat termenul “avangardă” în sens figurat
a fost Sainte – Beuve în Conversaţiile de Luni.
El se gândea la conotaţiile militare şi polemice ale
avangardei. În 1870, în Franţa, termenul desemna
grupul de scriitori şi artişti novatori ce era interesat
de răsturnarea tradiţiei pentru că ea constrângea
arta. Până în al doilea deceniu al secolului al XXlea, conceptul artistic de avangardă desemna “noile
şcoli” ale căror programe estetice se caracterizau prin
respingerea trecutului.
În literatura română, se pare că a fost folosit
pentru prima dată de Gala Galaction, într-o scrisoare
către Garabet Ibrăileanu (19.10.1912) «[…] voi face
un mic volum de avangardă pe care îl editează Cocea”,
informaţie pe care o descoperim în Dicţionarul de
idei literare al lui Adrian Marino (p.179).
Tot aici criticul afirmă că “înainte de a
construi un «curent» sau o modalitate estetică,
avangarda defineşte o atitudine de viaţă, un mod de a
concepe şi a trăi existenţa, aproape o Weltanschaung.”
Adrian Marino încearcă şi el o analiză
a noţiunii de avangardă literară. Se disting astfel
cincisprezece sensuri, derivate unele din altele, în
care ea poate fi folosită.
Criticul afirmă că “romanticii sunt […]
primii avangardişti ai literaturii, avangarda putând
fi confundată cu noutatea, obiect de cult absolut”. Ea
va promova noul “ specific epocii”, însă aceasta va
avea în vedere şi viitorul “marele Mâine”. Avangarda
e programatică, iar manifestul devine un adevărat gen
literar: se neagă trecutul, tradiţia, metafora avangardei
definind un nou stil de viaţă realizat prin practicarea
unui “nonconformism absolut”. Aşa cum întotdeauna

e posibilă o nouă avangardă, avangardişti pentru
a se menţine nu neagă numai avangardele trecute,
ci şi pe cele viitoare (Dada afirmă că este “hotărât
contra viitorului”). Acestea sunt doar câteva dintre
sensurile noţiunii de avangardă. Marino se întreabă
de asemenea, ”Care este ultima avangardă?’”.
Răspunsul său înglobează o teorie greşită prezentă la
mulţi avangardişti.
“Greu de spus! Totdeauna vor exista alţii,
I. Novissimi, un neodadaism, un neosuprarealism,
dar şi un neorealism […]. Una dintre tendinţele
avangardiste cele mai agresive constă tocmai în
adaptare acestei optici tipice, istoria începe cu “noi”.
“Noi” suntem sau am fost unica forţă vie a epocii.”7
Critica literară consideră astfel, că se
poate vorbi de două tipuri de avangardă şi anume o
avangardă politică şi una estetică, artistică. Avangarda
estetică era preocupată de caracterul revoluţionar al
artei, căutând să o schimbe, în timp ce, cea politică
se foloseşte de artă pentru a putea schimba lumea.
Aceste două avangarde aveau acelaşi ţel şi anume de
a crea o nouă viaţă.
Apărută ca un fenomen al primei jumătăţi a
secolului al XX-lea, avangarda literară s-a manifestat
în numeroase culturi ale lumii sub forme diferite. Ceea
ce ne interesează mai mult este avangarda literară în
context european, respectiv apariţia şi evoluţia ei în
România. (continuare în nr. viitor)
Prof. Mădălina Temelie

Antoine Compagnon – Cele cinci paradoxuri ale
modernităţii, Ed. Echinox, Cluj, 1998, p.47
2
Matei Călinescu – op. cit. p 175
3
Ion Pop – Avangardismul poetic românesc, Ed. Pentru
Literatură, Bucureşti, 1969, p.9
4
ibidem p.10
5
ibidem
6
Matei Călinescu – op. cit., p.178
7
Adrian Marino – Dicţionar de idei literare, vol I (A-G) Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1973. p.209
1

Tinerii zilelor noastre
32

Interviu
“Era ca în iad ...”
S-a născut în timpul
Primului Război Mondial şi a
devenit erou în cel de-al doilea.
Domnul Vasile Oancea este unul
dintre puţinii veterani de război
care încă mai sunt în viaţă pentru
a povesti cele întâmplate de
demult. Bâtrânul veteran de război, cu toate că are 93
de ani, este dornic să dezvăluie experienţele pe care
nu le va putea uita niciodată. Se aşază încet la masa
de lemn şi începe să povestească agale despre ceea ce
a paţit pe front, în Regimentul 22 Infanterie.

Era ca în iad. Gloanţe, urlete şi mult sânge. Nu
pot să descriu o luptă mai mult de atât. Nu am avut
parte de multe atacuri de noapte, dar cele din timpul
zilei erau nimicitoare.
Care au fost momentele în care aţi crezut
că vă veţi pierde viaţa?
Am fost rănit când turcii ne-au atacat la
Odessa. Trăgeam cu puşca mitralieră în ruşi şi unul
dintre ei m-a ochit cu o lunetă. Glonţul m-a rănit la
cap. Am avut noroc pentru că doctorii mi-au spus că
mai era nevoie de un milimetru pentru ca glonţul să
îmi atingă creierul. Am avut puterea să fug, iar ruşii au
fost măcelăriţi, în sfârşit. M-am
întors în ţară unde am stat în

spital, trei luni. După ceva timp,
m-am întors pe front. Trupele
Cum a fost primul contact cu războiul?
ajunseseră la Cotu Donului.
Groaza războiului a fost în prima zi. Nu pot să
Îmi amintesc că am mers pe jos
uit prima zi de război. E un început. După câteva zile
3000 de kilometri. Acolo am
era obişnuinţă.
fost din nou rănit, mi-a fost perforat plămânul drept.
Povestiţi-ne despre prima zi de război. V-aţi De data aceasta am petrecut şase luni în spital.
gândit poate, pentru un moment, să dezertaţi?
Sunt multe amintiri din război pe care veteranul
Am fost înrolat în timpul stagiului militar; nu le va putea uita niciodată. Timpul a trecut, dar încă
eram foarte tânăr. Am fost incorporat în anul 1939 la îi vede pe oamenii pe care i-a cunoscut, retrăieşte
Regimentul 22 Infanterie Târgovişte. Aici am facut momentele care i-au marcat viata; sunt cele care l-au
armata până în ziua de 22 iunie 1941 când am plecat cu făcut puternic, care l-au făcut să privească moartea
regimentul la Iaşi, pe malul Prutului. În prima zi, când în ochi şi chiar să o alunge. Îşi aminteşte cum şi-a
am ajuns, trebuia să fim atenţi să nu ne împiedicăm pus viaţa în mâinile destinului, fără să ceară nimic în
de morţi .Era miezul nopţii când generalul Antonescu
ne-a comandat:’’Ostaşi, vă ordon, treceţi Prutul!’’
Acolo era un pod de bărci, dar un avion rusesc l-a
distrus. Nu ştiam să înot, iar dacă dezertam, eram
împuşcat. Atunci am rupt stuful de pe mal, am legat
doi snopi pe care i-am luat sub braţ şi am sărit în apă.
Am ajuns cu greu la celălalt mal unde mi-am găsit

schimb. Azi poartă cu demnitate pecetea războiului
şi rănile primite de soartă, consfinţite prin luciul
declaraţiilor răsplătitoare, dintre care strălucirea cea
mai de preţ o are viaţa.

regimentul cu care am luptat la Odessa. Acolo am stat
în tranşee până la 22 septembrie 1942.
Cum aţi putea descrie atmosfera unei
lupte?
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Drăghiciu Ana- Maria
clasa a XII-a A

Descreţește-ţi fruntea!!
Auzind toate acestea mi-am zis să o ajutăm: putem
ridica o hârtie aruncată întâmplător, putem îngriji o
S.O.S
floare sau un animal bolnav, putem vâna şi pescui
NATURA PLÂNGÂND
în mod legal, putem tăia pădurile în mod controlat
plantând alţi copaci în locul celor tăiaţi, putem
Într-o zi am auzit pe cineva că plânge , un plâns instala filtre la coşurile fabricilor , putem practica o
amar, neajutorat. Am privit în jur dar nu era nimeni. agricultură ecologică, putem...... Noi putem schimba
totul .
Atunci am înţeles : natura plângea. De ce oare ?
Viitorul e în mâinile noastre !

Plângeau pomii rămaşi fără frunze în urma unor
ploi acide, acele ploi care conţin dioxid de sulf sau
oxizi de azot şi ard totul în calea lor.
Plângeau apele în care oamenii au aruncat diferite
obiecte sau în care s-au scurs apele reziduale de la
fabrici.
Plângea aerul înnegrit de fum, fum negricios şi toxic
care iese din coşurile fabricilor, gaze de eşapament
provenite
de
la
automobile.
Plângea
solul îmbibat
cu substanţe
toxice
din
îngrăşăminte chimice, solul erodat care alunecase şi
nu se mai afla acolo unde se formase în mii şi mii
de ani. L-am întrebat cum se întâmplase asta. Acolo
fusese o pădure, o pădure plină de viaţă, umbroasă,
o pădure în care animalele trăiau liniştite. Într-o zi
pădurea a început să fie tăiată : un copac, doi, trei...
Toate vieţuitoarele erau speriate, se auzeau strigăte de
ajutor dar au fost ignorate. În cele din urmă pădurea a
dispărut, animalele au plecat în alte păduri, dar multe
au murit iar solul a început să alunece la vale.

Inv. Goraş Florica
REŢETĂ DE VIAŢĂ

Se iau 12 luni, se spală şi se curăţă foarte bine de
mândrie, ură, invidie, frică şi indiferenţă.
După ce au fost aduse la strălucire, se împarte
fiecare lună în 28-31 zile, după caz, astfel ca proviziile
să ajungă fix 1 an!
Fiecare zi se prepară separat: o parte linişte, o
parte muncă, o parte distracţie, o parte veselie şi o
condimentăm cu învăţătură. Se adaugă trei linguri de
ambiţie, o linguriţă de toleranţă, o priză de bun-simţ
şi ……. o picătură de
speranţă!
Peste
aluatul
astfel obţinut se
toarnă dragoste din
belşug şi gânduri
bune!
Preparatul gata făcut se împodobeşte cu un
bucheţel de curaj şi încredere în sine.
Se serveşte zilnic, cu bucurie la o ceaşcă de ceai
înainte de a pleca la şcoală. Nu uita să adaugi şi
încredere nelimitată de la DUMNEZEU.

Rotaru Sorin

Dar cine e vinovat de toate astea ?

clasa a VI-a C

Natura a răspuns : OAMENII .
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PAGINA OLIMPICILOR

lentin, a V-a A)

- am fi harnici şi nu am mai irosi preţiosul timp
elevii claselor a V-a A, B, D, participanţi la
Concursul
interdisciplinar ,, Credinţă şi pe prostii ( Hagiu Carmen, a V-a A)
spiritualitate”
- vom fi mai îndestulaţi şi mai îmbelşugaţi, căci
vorba multă e sărăcia omului (Preda Andrei, a V-a A)

La întrebările: ,, Ce s-ar întâmpla dacă

- am avea mai multe, iar ţara nu ar mai fi în stare
de criză sau aşa de săracă (Nicoară Raluca, a V-a B)

-oamenii s-ar iubi şi s-ar ierta unii pe alţii ?

- ne-ar fi mai bine, pentru că părinţii ar primi
salarii
mai mari, iar copiii ar asculta, la şcoală, de pro�
-copiii ar fi mai ascultători faţă de părinţi ?
fesori şi aşa ar primi o educaţie adevărată ( Mazilu
-am vorbi mai puţin despre cei din jur şi am munci Dragoş, a V-a B)
mai mult ?”
Tot elevii ne sfătuiesc:
Iată cum au răspuns elevii :
Pe duşmanul tău să-l iubeşti ca şi cum ar fi fratele
tău,
căci nu se ştie niciodată de nu vei avea nevoie de
• Dacă oamenii s-ar iubi şi s-ar ierta unii pe alţii:
el. (Beica Diana, a V-a D)
- ar fi pace între ei.( Aroşiţei Daniela, a V-a A)
Să-l iubim şi pe cel mai aprig duşman, deoarece
- am fi toţi mai fericiţi şi nu ar mai fi duşmani în toţi suntem fraţi, iar Tatăl Nostru este Dumnezeu.
lume (Boboc Georgiana, a V-a B)
(Nicoară Raluca, a V-a B)
- lumea s-ar transforma într-un al doilea Rai si toţi
Pe vrăjmaş să-l povaţuieşti ca pe un prieten, ni�
oamenii ar ajunge în Impărăţia lui Dumnezeu, astfel cidecum să-l urăşti, fiindcă, răspunzând răului cu rău,
vor exista două raiuri ( Preda Andrei, a V-a A)
ura sporeşte şi mai mult, dar iubindu-l ca pe un apro�
piat, iubirea ta învinge ura lui. (Preda Andrei, a V-a A)
• Dacă copiii ar fi mai ascultători faţă de părinţi:
Dacă faci numai bine, oamenii te vor respecta.
- nu s-ar mai întâmpla atâtea incidente cu copiii,
(Hagiu Carmen, a v-a A)
ivite în urma neascultării (Constantin Valentin, a V-a
A)
Dacă ai mult, dă din averea ta săracilor, căci ceea
ce dai de pomană se strânge în cer, fiindu-ţi de folos
- ascultându-le sfaturile părinţilor, le va fi de fo�
la Judecata de Apoi, fiindcă Iisus a spus că ce am am
los atât pe moment, cât şi mai târziu în viaţă (Aroşiţei
dat celor mai mici ai Săi, Lui i-am dat- adică dacă dăm
Daniela, a V-a A)
unui sărac de pomană e ca şi cum i-am dat lui Iisus.
- vor deveni nişte oameni foarte cumsecade şi le Iar dacă nu ai, ajută-l pe cel sărman şi amărât măcar
cu o vorbă bună, care să-i mai aline puţin suferinţa
va fi bine (Preda Andrei, a V-a A)
ce-l macină. (Preda Andrei, a V-a A)
- copiii ar fi mai cuminţi şi mai politicoşi, deci ar
Cu cât dăruieşti cu atât vei deveni mai bogat,
fi o lume de oameni educaţi (Mazilu Dragoş, a V-a B)
nu numai în lucruri, dar şi în inimă, fiindcă vei fi mai
- părinţii ar fi mai uşuraţi de toate treburile de fericit că l-ai bucurat pe cel necăjit. Asta e legea veţii
prin gospodărie, deoarece un copil ascultător este şi ! (Staicu Georgiana)
un copil harnic (Călian Cosmina, a V-a B)
Deci dacă eşti bogat, dă din belşugul tău săracilor,
-��������������������������������������������������
nu ar mai exista certuri în familii (Nicoară Ra� iar de eşti sărac, dă-le din dragostea pe care o ai în
luca, a V-a B)
inimă.(Mazilu Dragoş, a V-a A)
Dacă am vorbi mai putin despre cei din din jur şi
Cu cât ajuţi mai mulţi oameni, cu atât eşti mai
am munci mai mult :
bun; iar pe cât dăruieşti mai mult, pe atât vei fi răsplătit
de Dumnezeu, căci ajutându-i pe semeni, îl bucuri pe
- am fi mult mai muncitori şi mai puţin bârfitori
şi astfel vom fi mai buni unii cu alţii.( Constantin Va�
•
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Dumnezeu. (Oprea Valentina, a V-a )
Dând unui sărac, în Rai te vei bucura de mare
desfătare, deoarece cu cât dai cu atâta îţi aduni
comoară în Rai. (Constantin Valentin, a V-a A)
Dacă cineva v-a făcut rău cu intenţie, iertaţi-l,
pentru că dacă nu faceţi aşa, veţi fi considerat rău,
adică exact aşa cum îl consideraţi pe cel care v-a făcut
rău.(Beica Diana, a V-a D)

2

REBUSURI PENTRU CICLUL PRIMAR
A
1
3

4
6

5
7

8
Din proverbul ,,Cu răbdare şi tăcere faci din
aguridă miere” se deduce că prin răbdare si necârtire,
B
poţi schimba răul în bine şi necazul în bucurie. (Preda Pe coloana AB veţi descoperi denumirea celei mai
mari bogăţii a omului.
Andrei, a V-a A)
1. Plantă medicinală din ale cărei flori se face
Să te iei după cel înţelept şi să ai încredere în el, ceai bun pentru stomac şi pentru gargară.
nicidecum în cel care nu ştie nimic.(Spătaru Angela)
2. Plantă medicinală cu flori galben-aurii din
Cei buni, ascultători învaţă mult, se străduiesc din care se face ceai pentru ficat şi stomac.
3. Plantă medicinală cu flori liliachii şi miros
plin să lase ceva în urma lor, iar cei proşti îşi bat joc
răcoritor.
de ceea ce au. (Miron Alina, a V-a A)
4. Plantă medicinală şi alimentară cu frunzele
Fiindcă înţeleptul ,, nu spune tot ceea ce gândeşte, şi tulpina acoperite cu peri care provoacă usturime
dar gândeşte tot ceea ce spune” ştim că un om cu pe piele, la atingere.
judecată nu ia dintre gândurile sale decât pe acelea
5. Ea ne furnizează plantele medicinale în
care merită pronunţate, pe cele urâte nu le scoate la mod gratuit.
iveală , eliminându-le cât mai repede din mintea lui,
6. Locul în care se prepară şi se vând medicaasfel ca să nu le afle nimeni.(Nicoară Raluca, a V-a B) mentele.
7. Copac ale cărui flori sunt folosite la ceai
Trebuie să fii înţelept încă de la tinereţe, ca nu
contra
răcelii.
cumva la bătrâneţe să radă ceilalţi de tine. (Aroşiţei
8. Menta, muşeţelul, sunătoarea sunt plante…
Daniela, a V-a A )
“ Curăţenia este mama sănătăţii”
A
Păcatul, răutatea, iubirea egoistă de sine reprezintă
lipsa de iubire faţă de însuşi Dumnezeu şi faţă de oa� 1
meni, pe care se întâmplă să nu-i iubeşti, fiindcă te iei
2
după aspectele exterioare- de exemplu, urâţenia fizică
3
poate fi o barieră în a-ţi manifesta dragostea faţă de
4
aproapele tău. Dar acela poate fi bun sufleteşte şi tu
5
nu ai voie să-l treci cu vederea, căci, manifestându6
ţi afecţiunea faţă de el, de fapt te manifeşti faţă de
Domnul Nostru Iisus Hristos. (Miron Alina, a V-a A)
7
8
9
B
Pe coloana AB veţi descoperi… Partea cea mai
cuprinzătoare a unei compuneri.
1. Începutul unei povestiri sau compuneri.
2. Persoană care creează o operă.
3. Ideile unei compuneri sunt grupate după
un …
4. Redarea însuşirilor fizice şi sufleteşti ale
unui personaj.
5. Sfârşitul compunerii.
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6. Persoană care participă la desfăşurarea unei
acţiuni într-o povestire.
7. Zugrăvirea unei fiinţe, a unui lucru sau a unei
privelişti din natură.
8. Redarea pe scurt a unei lecturi.
9. Convorbire între două sau mai multe persoane.
Înv. Elena Colibaba
Let’s laugh a little!

-	 I don’t care what it was! I want to know what
it is now.
-	 Mum, mum! Dad’s fallen over a cliff.
-	 Is he okay?
-	 I don’t know. He hadn’t stopped falling when
I left.
Prof. Valeriu Paul Galan

-	 Dad, what do you call a small brown thing
with ten legs and green eyes?

Româna şi fizica, doi poli diferiţi

-	 I don’t know, son. Why do you ask?
-	 Well, one was crawling along your lettuce
just before you ate it!

-

Bună! Eu sunt volumul. Tu ?

-

Eu sunt cel mai important semn al limbii
române.

-	 I don’t know

-

Adică?

-	 ANTibiotics

-

-	 Come out of the water! Swimming is not al�
lowed here!

Adică sunt ” punctul”. Ce-i chiar aşa de
greu? Dar tu te numeşti volum pentru că
ocupi cel mai mult spaţiu ?

-

-	 But I’m not swimming, officer. I’m drown�
ing!

Ha, ha, ha! Te crezi deştept, dar păcat că nu
eşti!

-

Mă faci incult pe mine, dar tu cum eşti, dacă
nu ştii care este cel mai important semn de
punctuaţie al limbii române? Halal, formulă
de fizică, densitatea este de o sută de ori mai
bună ca tine !

-

Vezi ce fraier eşti. Densitatea este masa supra
volum, adică eu. Deci, dacă n-aş fi eu şi
verisoara mea, masa, densitatea ar fi doar un
cuvânt.

-

Grea mai e şi fizica asta, n-aş putea s-o
înţeleg !

-	 Well, it wasn’t very happy about it.

-

Grea este pentru cei care nu învaţă, dar
pentru cei care au înţeles-o, e floare la
ureche!

-	 How did you get that big red lump on your
nose?

-

Bine, acum eu trebuie sa plec, vine ora de
română şi nu vreau ca cel care citeşte să
spună anapoda propoziţiile.

-

Ok! Şi eu am plecat să mă calculeze
toţi copiii de pe planetă. Pa!

-	 What do ants take when they are ill?

-	 Mum broke a leg. Now dad can’t work.
-	 You mean your father is looking after your
mum.
-	 No, Mum broke dad’s leg!
-	 I shot my dog yesterday.
-	 Was it mad?

-	 I was smelling a brose while I was working
in the garden.
-	 There is no ‘b’ in rose.
-	 There was one in this one.

-

La revedere !
Ion Alina

-	 Waiter! What is this?

clasa a VI-a C

-	 It’s bean soup.
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Filmul-Bucuria, Naturaleaţea și Realitatea Vieţii
Noastre

Mulţi dintre noi deseori
spunem: “mm...da…filmul
vieţii” și realizăm că mulţi
consideră acest “film al vieţii”
drept banal și lipsit de culoare.
Dar filmul întotdeauna ne redă
realitatea, dușmănia, violenţa
și durerea așa cum mulţi o simt
pe pielea lor. Un film bun este întotdeauna vizionat
cu plăcere de majoritatea oamenilor. Mulţi colegi ai
mei, mai mari sau de aceeași vârstă, preferă:
Locul 1-A Walk To Remember
Locul 2-The Karate Kid

Moda-Sensul vieţii și culoarea veșnic aprinsă
Moda…ce putem spune despre…gândindune, ne dăm seama că majoritatea adolescenţilor,
atât fete cât și băieţi, apreciază cât de la modă ești
sau nu. În ziua de astăzi se pune accent pe hainele
la modă, accesoriile, încălţăminte etc. Moda
înseamnă personalitatea fiecărui om. Fiecare decide
să combine sau pur și simplu ce le vine în minte cu
acele haine se îmbracă. Moda înseamnă puterea de-a
comunica cu lumea exterioară. Cei la modă, în ziua
de azi, sunt și populari. Cei mai puţin îmbrăcaţi în
trend sunt ori « demodaţi » ori « nepopulari ».
Anul acesta putem opta pentru culorile vii
precum: roz, galben, violet, portocaliu, albastru,
verde dar și imprimeurile florale care sunt la mare
căutare în acest sezon. Bluziţele cu decolteu în V sau
pantaloni cu tur sunt și ei în « trend ».

Locul 3-Friday 13

Ne putem orienta și spre stilul casual( sport)
Dima Nicoleta depinde de ocazie. Rochiţele și fustiţele sunt alese de
orice designer vestimentar în lunile calde de vară.
clasa a VIII-a D
Gecile de piele dau un aspect feminin/
Muzica-cea care ne umple viaţa zi de zi
masculin ieșind în evidenţă abdomenul, punându-le
în evindeţă cu acesorii alese pe măsură.
Mă întreb câteodată dacă nu ar exista muzica
cât de goi și pustii ne-am simţi... pentru că, dincolo
Se poartă foarte mult cât mai multe brăţări
de toate celelalte arte, muzica este pe departe cea
sau lanţuri.
care transmite cel mai mult. Puterea muzicii constă
în faptul că ea se adresează direct sufletului. Prin
natura ei vibratoare, muzica ridică nivelul de bucurie IN-Portofelele foarte mari
din noi și ne aduce mai aproape de ceea ce nu poate
-Jeanși boy-friend
fi exprimat în cuvinte banale.
-Cizmele fără șiret
Muzica este o legendă vie, ea dă esenţa
-Genţile « atârnate »
universului, aripile gândirii, avântul închipuirii, viaţa
-Pantalonii jogging style
și bucuria tuturor lucrurilor. Ea este speranţa inimilor
-Pernele cât mai colorate
noastre. Prin ea ne înălţăm tinzând la ceea ce este
mai bun și curat în viaţă. Prin muzică ne oglindim
-Accesorii pentru păr
sentimentele către aventuri misterioase. În urma unui
-Jachete scurte și strâmte
sondaj făcut pentru revista școlii, mulţi liceeni dar și
cei din gimaziu au ales următoarele melodii:
-Rochiile little black dress
-Pantofii cu talpă ortopedică
-Cămășile descheiate

Locul1-Play&Win-Ya BB

-Cu un umăr gol

Locul2- Jennifer Lopez ft Pitbul-On The Flor

-Coafura 2 în 1

Locul3-Chriss-Ca Să Uit De Noi

-Buzele, culori delicate
-Imprimeuri drăguţe

Dima Nicoleta
clasa a VIII-a D
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OUT-Plicurile
-Pantalonii negri din piele
-Bluze pe gât
-Amestec de culori
-Prea mult negru
-Machiaj gotic
-Look-copiere
-Transperanţe
-Genţile cu ţinte

Ce merge pe apă şi nu se udă?
(umbra)
Drept, înalt şi subţirel
Cu veşmânt de lemn pe el,
Are vârful de cărbune
Pe hârtie multe spune.
(creionul)
Care cer n-are stele?
(cerul gurii)

-Fard-albastru deschis

Cine le face pe toate cu măsură?
Alina- Mihaela Gurău (croitorul)
clasa a VIII-a D
Cine poate mânca fierul
GHICITORI
Fără să-şi rupă dinţii?
(rugina)

A lăsat-o Dumnezeu
Ca s-o bei şi tu şi eu.
(apa)
Oglinda cerului
În adapostul pământului.
(apa din fântână)
N-are culoare,
N-are miros,
Dar la toţi
E de folos.
(aerul)
Am doi fraţi
Cu sfori legaţi
Şi-n picioare încălţaţi.
(bocancii)
O cetate minunată
Stă cu poarta descuiată,
Dar nu poţi în ea păşi
Dacă nu ştii a citi.
Are-n ea comori potop
Oricât iau, nu scade-un strop.
(Ştiinţa)
Ce trece pe dinaintea ochilor
Şi nu-l poţi vedea?
(timpul)

Cu trei ochi
În trei culori
E atent la trecători
Şi-ţi arată
Fără grai
Când să treci
Şi când să stai.
(semaforul)
Moale, albă şi pufoasă
Pentru câmp e haină groasă.
(zăpada)
Parc-ar fi nişte petale,
Ori steluţe ce dansează
Norii le presară iarna
Şi pe gene ţi le- aşază.
(fulgii de nea)
De-ai greşit, ia seama bine,
Foloseşte-mă pe mine!
Foaia albă va rămâne
Ai grijă să scrii mai bine.
(guma)
Cine vine cu steluţe
Albe-n frunte
Dinspre munte?
(iarna)
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Cine ştie o crăiasă
Toată noaptea luminoasă
Între stele locuieşte
Oare cum se mai numeşte?
(luna)

Din perlele elevilor
Marea Neagră este o mare foarte mare care
conţine mult petrol de unde îi vine numele de „Marea
Neagră „,deoarece petrolul este negru. În Marea
Neagră trăiesc mulţi peşti precum rechinii, delfinii
şi căluţii de mare precum şi cel mai important peşte
balenă, renumit pentru grăsimea sa de care se bucură
ţara noastră pentru că untura de balenă e foarte scumpă
şi din ea se face renumitul ulei de balenă cunoscut pe
plan mondial.

De la mare pan’ la munte
Picură stele mărunte.
(ninsoarea))
Ia gândeşte-te şi spune
Cine-i mai bogat în lume?
(pământul)

Poetul cântă satul de care nu te mai poţi despărţi
odată ce l-ai părăsit.

Ce nu poţi cumpăra
Oricâţi bani ai avea?
( Timpul pierdut )

După moartea părinţilor săi, Creangă şi-a trăit viaţa
în continuare până în ultimii ani ai vieţii lui.

Mulţi sportivi o îndrăgesc,
De ce oare o lovesc?
(mingea)

Toma Alimoş se răzbună pe boierul Manea care l-a
rănit mortal pe la spate cu ajutorul laşităţii.

Violet şi parfumat
De iarnă s-a săturat.

Caragiale este autorul schiţelor şi nuvelelor sale, ca
să nu mai vorbim de teatru.

(Toporaşul)

În poezia lui Topârceanu ,gazelele, gândacii şi
insectele, cum e coţofana, stau de vorbă:”Ce ne facem
fetelor ?”

Culese de Bulgaru Ovidiu
clasa a VI-a C
Urechi are, dar n-aude
E micuţ și tot împunge.
(Acul)

Poema “Mioriţa” circulă pe bază orală, adică nu a
fost scrisă din motive tehnice.
Profesoara:’Să scrieţi cu majuscule’.
Eleva:’Dacă nu avem majuscule putem să scriem cu
pixu...’

N-are culoare, nici miros
Dar la toţi e de folos.
(Aerul)

Toma Alimoş-personaj principal
Manea-personaj secundar

La cap limbă cu miere
La coadă limba cu venin.
(Albina)

calul(murgul)-personaj animalic
Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima
este considerată a treia. În “Scrisoarea a treia” se
desfăşoară bătălia de la Rovinari.

Care cer nu are stele ?
(Cerul gurii)
Culese de Alexe Daria, Adumitrei
Cristina, Danila Daniela, Puscasu Andre
clasa a II-a B

Când eroul muri împuşcat de nemţi pe câmp, simţi
miros de mărar şi de pătrunjel.
Metoda folosită de Ion pentru a pune mâna pe
pământul Anei este însărcinarea.
- În China trăieşte foarte multă lume care mănâncă o
abundenţă de orez, se încheie la gât şi a inventat guma
de la capătul creionului.
Toma Alimoş era viteaz pentru că cu o mână conducea
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Dunga roşie
calul, cu o mână îşi ţinea maţele şi cu o mână se bătea - Care este diferenţa dintre un tramvai şi o roşie?
cu Manea.
- Tramvaiul poate să aibă o dungă roşie, dar roşia nu
poate să aibă o dungă tramvai...
Vitoria Lipan este un Hitler în varianta feminină.
“Ilie Cuţui era botezat buză de iepure deoarece un
iepure violent i-a luat buza şi a mestecat-o.”

Piteşti-Bucureşti

Calistrat Bogza a fost ştrangulat de câine.

Crescători

Bivolul a furat brânza în cioc şi a fugit cu ea în
copac.

Cum se numeşte un om care creşte păsări?

Latina clasică este o limba moartă, care nu se poate
vorbi decât în scris. După căderea Imperiului roman,
o parte din latina clasică defunctă a devenit bulgară.
Limba română are la bază latina bulgară, amestecată
cu elemente de dacă şi o groază de cuvinte slabe.
În secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era
considerată vulgară şi n-o vorbea nimeni.

Dar atunci cum se numeşte unul care creşte feline?

-Care e diferenţa dintre Bucureşti si Piteşti?
Viaţa albinelor e primejduită mereu de insecte ca:
Bucureşti poţi să te piteşti, dar în Piteşti nu poţi
tânţarul, viespea, şoarecele şi urşii care se urcă în fagi -În
să te bucureşti!
unde sunt albinele strânse în colonii şi depun miere.

Să zâmbim…

-Felinar.
-De ce vin extratereştrii pe pământ?
-Ca să plece înapoi.
Istorie
-Ce au facut strămoşii noştri după ce au trecut
Dunărea?

-De ce trag clopotele, Ioane?

-Şi-au uscat hainele...

-De sfori.

Istorie

Ciocolata

-Cum s-a format poporul român?

-De ce s-a inventat ciocolata albă?
-Ca să se murdărească şi negrii la gură.
Biserica
-De ce se face biserica în mijlocul satului?
-De cărămidă.

-Prin încreţirea scoarţei terestre.
Care este varianta scurtă la Scrisoarea a III-a ?
- Tu eşti Mircea?
- NU!

Câinele
-Ştii cum se cheamă un câine fără picioare?
-Nu se cheamă că oricum nu vine...

Teritoriu
- Cum se numeşte un teritoriu acoperit de meri?
- Meritoriu.

Sabia lui Ştefan cel Mare
-De ce ţinea Ştefan cel Mare sabia în mâna dreaptă?
-De mâner.

-Păsărar.

Asemănarea dintre un vultur şi o cârtiţă
-Care-i asemănarea dintre un vultur şi o cârtiţă?
-Umblă amândoi pe sub pământ, cu excepţia
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Aer proaspăt

într-o groapă şi o întreabă

-De ce e proaspăt aerul?

pe mama sa:

-Pentru că-i de azi.

-Mamă, pot să-i iau ?
-Nu Mihai, ce e în groapă, rămâne în groapă .

Broasca la bibliotecă

În a doua groapă vede 10 lei şi spune :

- Ce face o broască la
bibliotecă?

-Pot să-i iau?
-Nu ,ce e în groapă , rămâne în groapă!

- Stă în uşă.

În a treia groapă vede 100 de lei şi spune:
-Pot să-i iau ?

Plăcinta
Un băiat pe nume Mihai îşi aduce la şcoală o
plăcintă. Vine alt copil

-Nu înţelegi, ce e în groapă...
-Rămâne în groapă, da bine...

şi o răstoarnă ,apoi o profesoară îl întreabă :

În a patra groapă cade mama lui şi strigă:

-A fost cu intenţie ?

-Mihai, scoate-mă!

La care, Mihai:

-Scuze mamă ,dar ce e în groapă ,în groapă rămâne.

-Nu, cu brânză...
Papagalul
Morcovul
George se duce la magazin şi o întreabă pe
vânzătoare:

Intră un indian cu un papagal pe umăr într-un bar şi
cineva îl întreabă:
-De unde îl ai ?

-Aveţi morcovi?

Dar papagalul zice:

-Nu.

-Din India ,acolo sunt mulţi ...

Peste 10 minute vine iar şi intreabă:
-Aveţi morcovi?

Trecerea de pietoni

-Nuuu!

O masină merge cu
viteză. Pe trecerea de
pietoni, sunt un copil
şi un bătrân.

Nu dureaza 5 minute şi se întoarce.
-Aveţi morcovi ?
-Nu ,daca mai întrebi o data, te agăţ în cui!
-Aveţi morcovi?

Ce calcă şoferul?
Frâna!
Baban Alexandru si Catană Florin

Stă el cât stă şi vede lângă el un tablou cu Mihai
Eminescu şi zice:

Clasa a VI-a C

-Ce, mă, Mihai şi tu ai cerut morcovi?
Groapa
George merge cu mama sa prin cimitir şi vede 5 lei
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Ştiaţi că …
PROVERBES
Roumain

Français -

1.
A beau jeu, beau retour
- După faptă și răsplată ;
2.
A bon entendeur salut
- Cine are urechi de auzit să
audă ;
3.
A gens de village
trompette de bois - Fiecăruia
ce i se cuvine;
4.
Beaucoup de bruit, peu
de fruit - Vorba multă, sărăcia

• … deşi creştinismul este foarte răspândit astăzi în întreaga
lume, pe vremuri, primii adepţi ai acestei religii erau ur�
măriţi şi torturaţi? Cine era descoperit a fi creştin putea
fi omorât.
• … „Hristos” este un cuvânt grecesc? El este traducerea
termenului ebraic „meshiah” (sau Messiah), care în�
seamnă „Cel uns de Dumnezeu” şi se referă la regele
pe care evreii îl aşteptau să vină la conducerea popo�
rului lor.

• … de-a lungul istoriei creştinătăţii, mulţi oameni au afir�
omului;
mat că Fecioara Maria li s-a înfăţişat? Una dintre cele
5. Beaucoup de bruit pour rien - Mult zgomot
mai faimoase viziuni a fost raportată în 1917, de trei
pentru nimic;
copii din Fatima (Portugalia)..
6. Beauté passe, bonté reste - Frumusețea trece,
bunătatea rămâne;
• … la un moment dat, din cauza disensiunilor din Biserica
7. Comme on fait son lit on se couche - Cum îți
vei așterne așa vei dormi;
Romano-Catolică, au existat doi papi în acelaşi timp?
8. Du savoir vient avoir - Ai carte, ai parte;
Unul era în Roma, iar celălalt în Franţa.
9. D’un petit homme souvent grand ombre - Mic
la stat, mare la sfat ;
• … în anul 1947, un tânăr păstor a găsit, într-o peşteră din
10. Fagot cherche bourrée - Cine se aseamănă se
Iudeea (actualmente pe teritoriul Israelului), primul din�
adună;
tre documentele care au fost numite mai apoi manuscri�
11. Fais ce que tu veux, mais sois le premier - Fă
ce vrei, dar fii primul în tot ce faci ;
sele de la Marea Moartă? Ele provin cam din timpul lui
12. Garder une poire pour la soif - Strânge bani
Iisus şi conţin versiuni ale unor scrieri biblice.
albi pentru zile negre;
13. Garde-toi du vinaigre fait avec du vin doux • … marile ramuri ale creştinismului sunt: Biserica Roma�
Mâța blândă zgârie rău;
no-Catolică, Bisericile Protestante şi Biserica Ortodoxă
14. Grosse tête peu de sens - Cap mare, minte
Răsăriteană? În ciuda acestor împărţiri, sunt multe lu�
puțină ;
15. Il ne faut désespérer de rien - Nu-ți pierde
cruri asupra cărora respectivele grupuri sunt de acord.
Cu toate au aceeaşi carte sfântă, Biblia.
nădejdea ;
16. Loup est toujours loup - Lupul, lup rămâne;
17. Méfiance este mère de sureté - Paza bună trece
prof. Alina Toma
primejdia rea ;
- Ţepii ariciului nu sunt tăioşi sau otrăvitori, ci
18. On n’a rien sans rien - Cu nimic tot nimic.
el aplică pe ei o salivă spumoasă care serveşte doar la
19. On n’a rien sans peine - Nimic nu se obține iritarea prădătorilor.
fără trudă;
20. Qui est content, danse - Cine e mulțumit,
dansează
	- Niciodată 2 zebre nu au aceeaşi dis�
prof. Carmen Munteanu
punere a dungilor. Dacă mai multe ze�
bre aleargă în acelaşi timp, prădătorul
nu o mai poate urmări pe nici una! Este
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Calcule cu ... zâmbete

dependentă de apă şi bea 14 litri de apă pe zi.
	- Elefantul este foarte înalt, între 3
şi 4,5 m, cântăreşte 5.000-7.000 kg,
mănâncă în jur de 225 kg de mâncare
pe zi şi bea 90 litri de apă.
	- Liliacul este singurul mamifer
care zboară. În unele părţi ale lumii
liliacul ia locul albinelor în polenizarea
florilor. Mănâncă insecte într-o noapte
cât jumatate din greutatea corpului.
- Blana ursului polar este albă pentru că
mijlocul firului de păr din blana este gol
şi prin el se reflectă lumina mai mult
decât în zăpadă şi gheaţă; iarna, blana
lui se colorează în galben. Pielea unui
urs polar este neagră.
	- Gura delfinului este plină de
colţi ascuţiţi, 12-200 şi nu-şi pierde nici
unul în timpul vieţii. Delfinii dorm cu
un ochi deschis. Îşi pot mişca ochii în
mod separat, uitându-se cu unul într-o
direcţie şi cu celălalt în altă direcţie.

1)Urcă melcul lenevos
Când în sus şi când în jos.
Chiar pe stâlpul din livadă
Şi-a făcut autostradă.
Stâlpul 7 metri are.
Melcul, într-o zi, îmi pare,
Urcă metri-anevoios,
2 în sus şi 1 în jos.
Câte zile, spune dar,
Îţi vor trebui, măi frate,
Să te vezi în vârf de par?
A)5 B) 6 C)4 D)7 E) 10
2) Ion, Marin şi Andrei
Fiecare vrea să scrie
Lui Manole şi Ilie.
În total, spuneţi dar,
Câte plicuri trebuie
Chiar acum să cumpere?
A)5 B)6 C)3 D)4 E)8

	- Femela leu vânează mai mult
de 90% din ceea ce mănâncă un grup
de lei, în timp ce masculul preferă
doar să se odihnească 20-21 de ore pe
zi. Vânatul este mai întâi mâncat de
leu, apoi de femele şi ceea ce ramâne
mănâncă puii.
	- Camila poate călători 5-7
zile fără mâncare şi fără apa. Cocoaşa
cămilei nu este un depozit de apă ci,
de fapt, este o cocoaşă obeză în care
adună energie pentru atunci când mân�
carea este greu de găsit.

3) Vasilică şi Marin
Două lăzi cu mere ţin.
Dacă de la Vasilică
Mai ia 7 Marinică,
Fiecare
Câte 10 mere are.
Iată întrebarea mea:
Câte mere fiecare
La-nceput avea?
A)5; 9 B) 4; 8 C)10; 7 D)17; 3 E) 10; 7
							

	- Iepurele îşi foloseşte piciorul din
spate pentru a bate toba cu el în pământ
avertizându-şi prietenii de apropierea
unui pericol.

							
Material cules de :Alexe Daria
				
Clasa a II-a B
Coordonator : înv. Florica Goraș

Colectivul clasei a II-a B
Înv. Florica Goraș
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Momente de neuitat!

	La nivel naţional proiectele s-au desfăşurat pe
zone iar elevii noştri au avut ocazia să se întâlnească,
Printre diversele activităţi extraşcolare ale
să schimbe impresii şi experienţe cu colegii lor din
elevilor Liceului Teoretic “Duiliu Zamfirescu”
judeţele
Buzău,
Odobeşti se numără şi cele organizate în cadrul unor
Galaţi, Brăila.
proiecte ce au fost iniţiate de Centrul Educaţia 2000+
în colaborare cu Ministerul Educaţiei Cercetării Spicuiri
din
Tineretului şi Sportului, Uniunea Europeană, jurnalele concepute
eROMANIA GATEWAY. Coordonatorii naţionali de
membrii
ai proiectelor au fost doamnele Carmen Macavei şi echipelor:
Orventina Leu.
“Album de suflet”
“Sub stelele Europei” şi “Junior lobby-Tinerii
Ne aducem cu toţii aminte începutul unei aventuri
pentru comunitate” sunt denumirile proiectelor în
numite proiect, căreia să fim sinceri… cine i-ar fi
care au fost implicaţi elevi din întreaga ţară şi la care
acordat credit unei călătorii de trei zile într-o frumoasă
ai noştri au răspuns cu succes.
zonă de munte? (este vorba despre prima întâlnire a
P r o iec t ul elevilor cu coordonatorii naţionali ai proiectelor,
“Sub
stelele întâlnire ce s-a desfăşurat la Greşu - Vrancea) Vom
Europei” a avut puncta sinceritatea în acest jurnal şi vom începe prin
ca scop creşterea a spune că toţi, fără nici o excepţie, am luat acest
gradului
de proiect ca pe o sursă de distracţie.
informare
cu
Cel mai greu a fost să mergem prin clase, să aplicăm
privire la valorile
chestionare la care, fiecare elev/cadru didactic, a
europene pe baza
trebuit să răspundă la multe întrebări legate de scopul
nevoilor identificate în rândul comunităţii Odobeşti
proiectului.
şi dezvoltarea acţiunilor privind integrarea României
la UE. Elevii participanţi: Budeanu Ioana, Tarciniu Dacă am găsi un corespondent în folclorul românesc
Daniel, Mocanu Cristina, Ciumac Alexandrina, care să ne caracterizeze acesta ar fi reprezentat de
Ionaşc Andra, Fănuţă Bogdan, Cazan Gabriel.
proverbul “Mă dai afară pe uşă, intru pe geam”.
Proiectul “Junior lobby-Tinerii pentru
comunitate” a avut ca scop realizarea unor activităţi
de lobby şi advocacy pentru obiective propuse de
tinerii liceului. Elevii participanţi : Cristina Taranciuc,
Pîrvu Daniel, Stîngă Alexandra, Păun Raluca, Ciumac
Alexandra, Marin Ionuţ, Untrece Viorel, Chirică
Mădălina, Albu Ana-Maria, Gherghe Simona.

Insistenţa noastră, aparent supărătoare, a avut însă
succes.
Ziua concursului a coincis cu ziua primei
vizite a doamnelor Tina şi Carmen……. Deşi în acea
zi eram cu moralul la pământ, deşi nu se putea apropie
nimeni de noi şi toţi voiam să renunţăm, am realizat
mai târziu că a fost poate “punctul culminant” al
acestui proiect, a fost impulsul de care aveam nevoie
pentru a deveni activi.”(citat)

Activităţile desfăşurate au fost diversificate,
concepute de elevi şi au necesitat o muncă asiduă dar
care a fost apreciată de către coordonatori ca fiind Iată şi câteva dintre activităţile echipelor de proiect:
remercabilă.
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Momente de neuitat
I. Înfiinţarea unui
punct de informare
europeană.

Tabloul naturii
“Fiecare copil îşi imaginează primăvara în
felul său şi o pictează într-un stil personal. Pe holul
liceului au fost expuse câteva idei sau imagini ale
primăverii. Câţiva copii au proiectat natura ca pe
un paradis, care a renăscut în mai multe culori vii,
strălucitoare, luminoase care ne încălzeşte sufletele
după o iarnă dură, tristă şi rece.

Subactivităţi :
1. Identificarea locaţiei.
2. Amenajarea locaţiei.
3. Inaugurarea punctului de informare.
II. Realizarea materialelor informative.
Subactivităţi :

Pentru ei natura e un strop de bucurie care a
încolţit în sufletele lor îngheţate. Alţii şi-au imaginat
primăvara ca un fluture frumos şi vesel care se bucură
de proaspetele flori ale primăverii.

1. Formarea echipei :
2. Stabilirea şi realizarea tipurilor de materiale :
III. Organizarea unei activităţi de informare
Subactivităţi:

Aceşti copii au încercat să dea un pic de
1. Distribuirea materialelor informative şi aşigurarea
culoare holului care părea trist şi totodată şi-au arătat
unui program de vizitare a punctului de informare.
şi creativitatea faţă de natură.”
2. Evaluarea
IV. Organizarea unei activităţi la alegere

Chiriac Bianca Cls.a IX-a B

Subactivităţi :
1.Organizarea
concursului gastronomic
V.Organizarea
dezbateri

unei

Subactivităţi :
1.Iniţierea dezbaterii.
2.Pregătirea dezbaterii
3.Desfăşurarea dezbaterii
Premierea elevilor şi a şcolilor participante a
fost emoţionantă deoarece s-a desfăşurat într-un cadru
amplu şi cu participarea reprezentanţilor instituţiilor
iniţiatoare ale proiectelor
Începutul uneia dintre premieri …. Prezentarea
proiectului de către echipa noastră…
Premiile elevilor şi ale şcolilor participante
Nu în ultimul rând trebiue să menţionez că pliantele
de prezentare a proiectelor au fost, cu migală, talent
deosebit şi pricepere, realizate tot de către elevi.
prof. Elena Nedelcu
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