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În graba zilnică uităm să ne
privim, uităm să ne vorbim câteva
minute. Totul zboară pe lângă noi,
nimic nu stă în loc. De unde să fi şti�
ut eu că acelea erau ultimele minute
în care îl pot privi pe colegul nostru,
domnul învăţător Costel Codrescu?
Acum, când nu pot vorbi de�
cât la trecut, simt că, dacă m-aş fi
oprit din fuga după nimicul zilnic,
a�������������������������������������
ş������������������������������������
fi putut să fac ceva... sau cel pu�
ţin să-i mulţumesc pentru tot ce mi-a
dăruit: pentru sfaturi atunci când
aveam nevoie de ele, pentru îndem�
nul dumnealui atunci când eram ne�
sigură. Fiind un om de o deosebită
valoare, m-a molipsit cu demnitate,
corectitudine, sinceritate şi simţul
datoriei.
	Dedicăm acest număr al re�
vistei domnului învăţător Costel Co�
drescu în speranţa că vom reuşi să
oprim puţin timpul în loc. Poate aşa
vom învăţa să preţuim fiecare clipă
petrecută cu ceilalţi, vom învăţa să
ne oprim să ne privim în ochi, vom
învăţa ce este omul: un fulg în bătaia
vântului.
DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ!
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Responsabilitatea pentru conţinutul
fiecărui text aparţine în exclusivitate
autorului!

In memoriam...
Condoleanţele sunt în primul
rând pentru familie, dar şi pentru
noi toţi. Odihneşte-te în pace, Costel
Codrescu, până când, pe rând, vom
veni şi noi la tine! Ne vom aminti cu
drag de tine...

Omagiu adus colegului
Costel Codrescu
Cu regrete greu de
exprimat, pioşi şi responsabili,
aducem un ultim omagiu, celui
care a fost invăţătorul şi omul
Codrescu Costel.

Director: prof. Neculai Florea

Pentru
învăţământul
românesc, pentru şcoala noastră,
pentru noi toţi este o mare pierdere.

S-a stins...

Cine a fost, de fapt, Costel Codrescu?
Profesionistul desăvârşit, care pătrundea cu atâta
măiestrie în sufletele copiilor pentru a-i modela, omul
adevărat, cinstit, corect, onest, principial, omul care
a sfinţit locurile pe unde a fost, colegul de nădejde la
care întotdeauna găseai ceea ce căutai : un îndemn,
un sfat, o părere, un sprijin, exemplu de urmat :
serios, consecvent, meticulos, perfecţionist , cetăţean
adevărat : cu un simţ al datoriei rar întâlnit, soţ, tată,
familist – model pentru oricine.

O singură planetă.... o singură lume… un
singur om...
Singurul om al cărui suflet era făcut din veselia
copiilor… Oare de ce Dumnezeu îi ia pe oamenii
buni? Pe cei care au un suflet extrem de curat? De ce?
Ca să suferim?
Acest om, această fiinţă şi acest spirit este domnul
Codrescu Costel... O persoană aranjată, iubitoare şi
bună. Este foarte greu să legi în câteva cuvinte totul
despre acest domn. Despre această inimă rănită dar
curată. îmi amintesc cum dădea porecle nostime la
fiecare copil. Îmi aduc aminte cum ne învăţa numerele,
alfabetul şi toate cunoştiinţele posibile. Îmi amintesc
ce zâmbet de smarald avea. Niciodată nu o să mai
întâlnesc un om atât de deosebit. Pentru prima dată
am simţit inima sfărâmata în mii de bucăţi de sticlă…
Când am auzit vestea teribilă, am rămas îngrozită...
parcă un nor negru mi-a acoperit chipul... Atunci,
sute de copii îndureraţi, profesori, dar mai ales cei
apropiaţi, şi-au curs lacrimile pe inimile lor triste şi pe
obrajii lor înfioraţi. Dumnezeu nu a făcut o greşeală,
dar a lăsat mii se suflete însângerate de durere.

E greu de găsit cuvinte acum, prin care să
evidenţiezi personalitatea colegului Costel Codrescu.
Oricum, suntem cu toţii şocaţi de rapiditatea
şi felul în care colegul nostru a pleacat dintre noi,
- nu cred, nu credem că este drept, nu credem că-i
adevărat-, a făcut destule în viaţa sa şi destule mai avea
de făcut. Destinele a multor oameni s-au plămădit
prin munca învăţătorului, omului Costel Codrescu,
mai avea o generaţie de plămădit, a început-o şi iată
acum a lăsat-o. Copiii, părinţii, colegii şi în primul
rând familia, noi toţi, nu ştim ce să credem.
Se spune, că ce-i bun, ce-i frumos, este plăcut
şi pentru Dumnezeu. Si dacă-i aşa, cu siguranţă, acolo,
în ceruri, Dumnezeu are o clasă de copii – îngeri, la
care a fost repartizat ca învăţător Costel Codrescu,
spre a-i învăţa carte, spre a-i lumina.

“L’homme de bien aller au ciel’’ adică un om bun
merge la cer. Sufletul s-a dus... dar conştiinţa lui şi
bunătatea lui au rămas aici, pe pământ.
Chiar dacă s-a stins, în amintirea noastră EL a
rămas un exemplu pentru cadrele didactice şi pentru
elevi. EL este lumina învăţământului, al dragostei
adevărate şi jumătatea din inimile celor  care l-au
îndrăgit atât de mult.

Încercăm această justificare logică, prin care
am vrea încă o dată, să evidenţiem personalitatea de
excepţie a celui ce de curând a fost condus pe ultimul
drum. Este greu, este păcat, este dureros.

Elena Raluca Manole

Nu ne rămâne decât să învăţăm din această
lecţie de viaţă şi să ne exprimăm regretele pentru
că s-a pierdut un coleg, un soţ, un tată, un bunic, cu
adevărat de excepţie.

clasa a V-a B
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In memoriam...
A fost odată ca niciodată…
Așa încep poveștile. Așa ar trebui să înceapă
și povestea celui care a fost, până nu demult, domnul
învățător Codrescu Costel – un om pentru care ar
trebui să scriem cuvântul învățător cu majusculă.
Vestea că a plecat dintre noi singurul domn
învățător al Liceului Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu”
din Odobești i-a luat prin surprindere pe toți cei care
l-au cunoscut și prețuit. Dispariția sa a fost ca un
cutremur pentru întreaga comunitate.
A plecat dintre noi un om-patrimoniu, un om
model pe toate planurile, un om care a educat nu
doar generații de copii, ci și de învățători. Era acel
gen de profesor care respira propria meserie într-un
mod care îmbina pasiunea și rigoarea, iar în mijlocul
acestei combinații, se odihnea o corectitudine care te
amețea. El ar trebui să reprezinte ,,idealul cadrului
didactic”, ideal către care nu ar strica să tindem
cu toții, fără urmă de ranchiună sau invidie. A fost
pentru noi mentor, profesor, coleg, prieten și părinte
totodată.
Toate sunt trecătoare pe acest pământ, dar
dumnealui merită să ne amintim mereu de el și să
încercăm să pășim pe urmele pașilor lui. Ne rugăm
astăzi cu toții pentru sufletul lui și suntem convinși
că, dacă în rai există copii, el și-a găsit deja de lucru,
pentru eternitate.
Ne vom aminti întotdeauna de el ca un om
vesel, un om despre care părinții au vorbit numai de
bine, un învățător de cursă lungă, care nu avea nevoie
de vacanță, care a impresionat comunitatea până în
ziua morții sale. A plecat la cer prea devreme, lăsând
în lacrimi pe cei iubiţi din familie şi îndurerând pe
cei ce au avut privilegiul de a i se afla ani mulţi în
preajmă.
Ar fi trebuit să ne adunăm peste 4 ani pentru
a sărbători ieșirea sa la pensie, însă o clipă nefericită
a spart și ruinat un vis pe care nu l-a mai îndeplinit:
o ultimă generație de copii. Ei urmau să-i încununeze
cariera. În ei își pusese toate speranțele și ultima
fărâmă de energie le-a dat-o lor, fără să se gândească
la sine.
Nimic nu va mai fi ce-a fost! Cancelaria nu
va mai fi la fel fără dumnealui.A plecat dintre noi
un învățător de mare renume, un memorabil Domn
Trandafir ce lasă în urma lui un gol ce nu poate fi

umplut. Figura lui jovială, poveștile și sfaturile sale
vor rămâne în inimile noastre pururea.
Pentru toate acestea, mulțumim lui Dumnezeu
că ați existat printre noi, Domnule Învățător
Codrescu, și vă dedicăm câteva versuri:
O clipă doar...și n-ai mai fost!
Acum parcă toate se-ntâmplă fără rost.
O perfidă primăvară rătăcită printre nori
A trecut ca o fantasmă, luându-te dintre noi.
Triste lacrimi și amare umplu sufletele goale
Se inundă curtea școlii de copiii care vin,
Rătăcind ca în derivă, căutând să te-nconjoare.
Cu părinți și cu profesori, totul e acum un chin.
Din tăcerea de afară răzbate firav un gând.
Plâng copiii, plâng părinții, plânge orișice nătâng.
Domnul parcă se aude și de sus parcă vorbi:
„Viața merge înainte. Aveți grijă de copii!”
Odihna cea veșnică, dă-o lui, Doamne, și
lumina cea fără de sfârșit să îi strălucească lui.
Să se odihnească în pace! Amin!

prof. înv. primar: Felicia-Adriana Albei
Data...
Pe data de 6 martie 2012, intrând în clasa
unde domnul învaţător Codrescu ne-a învăţat primele
buche ale abecedarului, lipsea ceva, lipsea acea dată
scrisă sus în coţul tablei, semn că domnul nu a venit
la școală.
Era prima zi din viaţa mea de elev în care pe
tablă nu era scrisă data. Dumnealui era singurul care
scria data, iar noi prin acea dată trebuia să înţelegem
că timpul a trecut, iar școala trebuie privită cu mai
mare seriozitate, iar viitorul cu mai mare interes.
Pentru câteva clipe am crezut că timpul a refuzat să
meargă mai departe fiind şi el surprins de pierderea
marelui învăţător.
Îmi lipseşte acea dată, iar tabla mi se pare mult
mai neagră și tristă. Îmi lipseşte data, îmi lipseşte
domnul învaţător !
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Diana Elena Sbîrciog
Clasa a V-a B

Suntem creativi
dai seama ce face… acel gen de băiat care îţi zice că
e spre binele tău să nu fiţi prieteni. Aşa se comportă
şi cu mine. Dacă la început ne petreceam majoritatea
timpului împreună, acum mă evita. Oare ce era în
capul lui?

Circul
Capitolul IV Schimbarea
Era ciudat să nu mănânci niciodată… Îmi
plăcea să mă cheme cineva la masă deşi în ultimii
doi ani eu eram cea care îi chema pe alţii la masă.
Îmi era dor şi să lenevesc în pat. Acum, trei ore îmi
erau de ajuns. Dormeam puţin dar reuşeam să mă
odihnesc. În nopţile în care nu dormeam deloc trebuia
să hoinăresc prin oraşul în care eram. Totuşi îmi era
sete. O sete care îmi ardea gâtul. Nu-mi era sete de
apă ci de ceva mult mai bun. Nici nu vreau să mă
gândesc de ce îmi era sete. Acea sete devenea şi mai
puternică atunci când eram cu Jasper. Mă hipnotizau
venele lui pulsând. Rămâneam blocată uitându-mă la
gâtul lui. Îl îndepărtam. Trebuia să opresc asta. Dar
cum?
În tabăra noastră mai venea din când în când
un vampir în toată regula. Îl chema Taylor. Era un tip
solid dar totuşi mic ca dimensiune. De la el ştiu totul.
Era un om bun şi mă simţeam oarecum normală în
preajma lui. Avea o privire calmă, era mai mereu
îmbrăcat ca un excursionist dar desculţ (el spunea
că îl incomodează încălţările). El mi-a arătat ce pot
să fac. Puteam să alerg atât de repede încât formam
o tornadă. Pe France îl tenta ideea de a mă primi
nu numai în circ ci şi în spectacol. Eram în stare să
spintec un stejar cu o singură mână. Tot ce rămânea
din trunchiul lui era doar rumeguş şi câteva aşchii
mici. Îmi adoram forţa!
Mereu am fost slabă, mereu fragilă şi
neîndemânatică. Dacă mă împingea pe holul şcolii
un copil mai mic decât mine îmi puteam pierde
echilibrul serios. Acum era total diferit… Puteam
să răspund oricui. Nu mă temeam să-mi iau “nasul
la purtare”. Cel care totuşi îmi înfrâna avântul era
France. Mă temeam de el că mă poate da afară…
mă poate îndepărta de Jaz. Nu suportam asta! Îmi
petrecusem mult timp în preajma lui Jasper, puteam
să-i simt lipsa. Îmi era… drag de el oarecum. Dar
el nu se apropia de nicio fata. Cu excepţia cheliei,
Esmeralda era o femeie frumoasă. Bell îmi povestise
că şi Esmeralda l-a plăcut la început pe Jasper. (o
credeam pe cuvânt). Dar Jaz… era acel gen de băiat
super popular care nu joacă în echipa de fotbal dar
pe care îl placeau toate fetele din şcoală. Acel gen
de băiat finuţ, timid şi cu bun simţ care îţi zice “nu”
foarte frumos. Acel băiat care te respinge atât de
frumos încât deabia atunci când nu te mai salută îţi

A trecut o lună de când eram “ciudată”.
Reuşeam să mă hrănesc fără să fie nevoie să ucid.
Am mers mai departe cu circul. Îmi plăcea gloria de
care aveam parte pe scenă. Numărul meu îmi scotea
în evidenţă forţa(a fost ideea Bellei). Mi se aduceau
în scenă cărămizi, buşteni, spărgeam tot! Era atât
de uşor. Îmi plăcea atunci când aşchiile sau nisipul
zburau şi lemnul sau cărămizile se făceau pulbere.
Nu ştiam, dar acest circ călătorea în toată
lumea. Ajunsesem în New York. Călătoream uşor.
Jasper se putea teleporta împreună cu tot ce atingea. Ne
strângeam toţi în cerc în mijloc, Jasper ne cuprindea
şi imediat puteam ajunge oriunde pe glob. Jasper nu
fusese niciodată de acord să mergem în New York.
Nu apucam niciodată să-l întreb de ce ,pentru că mă
evita. Într-un sfârşit a trebuit să plecăm. Ajunsesem în
New York.
Nu fusesem niciodată atât de departe de casa. Mai
departe decât magazinul din colţ nu plecasem nicăieri
fără vreo rudă. De fapt acum circul era casa mea. Aici
puteam face orice.
Acum eu eram cea care cumpăra mâncare.
Bell deja se plictisise de replicile casierelor din
supermarket: ”Nu eşti prea mică ca să ai atâţia bani
la tine?”, “Sigur nu vrei să te ajute nenea ăla cu
bagajele?”, ”Cum de te trimite mami tău să cumperi
atâtea?”. Cred că devenise stresant pentru ea. Arăta ca
o fetiţă de 8-9 ani ,dar era mai destupată la minte chiar
şi decât mine.
Mi-am făcut datoria şi am plecat la magazin
pentru mâncare. În sfârşit, am reuşit să întreb un
trecător unde este cel mai apropiat magazin. Era
hipoacuzic! (ce noroc pe capul meu!). Ştiam câteva
litere în alfabetul mut aşa că l-am întrebat din nou
unde este un supermarket. Văzând că nu sunt prea
isteaţă s-a folosit de gestica şi nu de limbajul mut ca
să-mi explice. Am reuşit să înţeleg pe unde trebuie sa
o iau şi am ajuns la supermarket. Cumpărasem tot ce
trebuia (printe care şi o perie de câini pentru John şi
Jane) iar acum trebuia să plec. Nu aveam o memorie
strălucită dar reţinusem drumul înapoi spre circ. Când
am ajuns înapoi toţi erau înfometaţi iar France a bătut
de doua ori cu degetul în ceasul pe care îl purta la
mână.
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-Fac tot ce pot, am spus eu cu o voce firavă şi
am schiţat un zâmbet.
Singurul care a fost îmbunat de acest zâmbet
şi cel care mi-a răspuns cu un surâs a fost Jasper. Dar
doar atât. S-a retras din cameră cu scuza că merge
să-şi revadă licuricii. Zâmbetul mi s-a şters de pe faţă
când am văzut că nu-i trecuse supărarea. Toţi mâncau
acum iar eu am mers să-mi caut hrana în păduricea din
apropiere. Erau doi vânători. Am reuşit sa-i adorm şi
să mă hrănesc în linişte. Nu mă mulţumisem cu puţin
pentru că mai era o oră până la spectacol şi trebuia să
rezist şi tentaţiei din public.
Spetacolul a început. Jasper nu a vrut să participe
din nu-ştiu-ce motive. Asta m-a întristat puţin dar
“spectacolul trebuie să continue!”. Nu participam
toţi la un singur spectacol. În afară de mine. Eu
participam la toate. France spunea că lumea trebuie
să mă cunoască dar eu nu credeam că e numai asta.
În plin spectacol, la numărul Bellei s-a oferit însuşi
prezentatorul pentru a i se citi viitorul. Bella şi-a pus
mâinile plăpânde pe tâmplele lui France şi a închis
ochii. Se cam străduia să ajungă la tâmple. Chiar dacă
era aşezat pe scaun, France era incredibil de înalt!
-France! France, au găsit-o!
Chipul lui France arăta o disperare nemaivăzută. Se
vedea că e foarte important faptul că “au găsit-o” (nici
nu ştiam despre cine e vorba) .

Natura din sufletul meu
Amurgul se apropia cu pași netezi, iar soarele
colora scara prăfuită a văzduhului cu grație.
Ȋnspre munți erau pâcle neclintite.Moldova
curgea lin ȋn soarele auriu,ȋntr-o singurătate și într-o
liniște ca din veacuri…
O adiere măruntă zboară pe deasupra frunții
mele,aducând miresme dulci ale libertății.
Iar pentru două secunde ȋmi imaginez acest
loc ca un colț de Rai,cu râuri limpezi, azurii, cu lacuri
ca lacrima, sclipitoare precum cristalele,pure precum
aripile unui porumbel. Rândunelele ca niște pete de
culoare jucăușe ,acompaniază dansul fluturilor scân�
teietor și munca albinuțelor harnice.Iar soarele ca un
arc de foc,precum o pădure de lănci și săbii,arunca
asupra Moldovei și ȋntregii naturi o ploaie de raze ce
se prelinge printre crenguțele și ramurile răzlețe ale
pomilor,supărând buburuzele cu puterea lui.
Iarba plină de rouă se clatină ușor ca ȋntr-un
vals, iar gândăceii veseli fac “plajă”, căci pentru ei
ziua ȋntreagă este relaxantă.
Dar acum gata cu fantasmele,Moldova nu
poate fi schimbată și ia-te uită s-a innoptat!Soarele
a plecat la culcare iar steluțele te poartă pe argintul
lor ȋntr-un peisaj de basm. Dar după apus, magia se
pierde și se stinge. Doar luna ca un far tainic mai
veghează ținutul Moldova.

Andreia Neşu
Clasa a IX-a, CNU- Focşani

Mi-e dor de tine
Noaptea se lasă
Încet la geamul meu,
Te văd plecînd acum,
Te aud vorbind mereu.

Iar acum, ȋn drum spre casă,mă gândesc dacă
pot să intru din nou ȋn lumea mea imaginară și să
destăinui noi secrete ale naturii.

Această seară magică
Mă îngroapă în tăcere
Aş vrea să simt acum
O simplă mîngâiere.

Clasa a VII-a A

Paula Blană

O dragoste uitată
Un vis nemaivăzut,
Trecutul mi-e departe,
Iubirea mi-e trecut.

Corina Făşioiu
Clasa a X-a A
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Bubico

Şi domnul Lefter scoate dintr-un buzunar o
bombonică de ciocolată.
Întinde uşor mâna, încercând să-i dea
ciocolată, dar motanul se repede încercând să o ia şi îl
zgârie pe domnul Lefter. Bubico savurând bombonica
s-a înecat cu ea.

Madam Popescu împreună
cu motanul ei Bubico doreşte
să îi facă o vizită surorii ei care
locuieşte în Bucuresti. Ea se
hotărăşte să plece din Buftea cu o
trăsură. Merg cât merg, când răsare
ca din pământ în faţa trăsurii un
domn înalt, elegant ce trebuia să
ajungă urgent la Bucureşti. El urcă
în trăsură şi salută politicos.

-Nenorocitule, tu vrei să-mi omori frumuseţea
de motan!
-Încetaţi cucoană! Nu vedeţi ce aveţi în faţa
ochilor? N-aţi văzut ce mi-a făcut? Cum se poate aşa
ceva? Eu îi dau bomboane şi el îmi sfâşie mâna!

-Bună ziua! Zice el, ridicându-şi pălăria şi
aplecându-se să îi sărute mâna.

-Cum poţi să acuzi motanul de aşa ceva, el
doar se juca!

-Vai, ce galant, bună ziua şi dumitale domnule!

În tot acest timp motanul îşi dădea ultima

suflare.

-Vai, ce frumos, ce pisicuţă drăguţă în
coşuleţul dumneavoastră!

-Îmi moare motanul. Bubico! Bubico! Săriţi,
îmi moare copilul!

-O, domnule, cum se poate aşa ceva?! Nu
vedeţi că este un motan?

-Gata, am ajuns! spuse vizitiul.
-Eu cobor aici.

-Îmi pare rău, chiar nu am observat! Spuse el
încercând să mângâie drăgălaşul motan.

Şi domnul Lefter coboară şi o lasă pe doamna
Popescu cu motanul în braţe, jelindu-l ca pe propriul
copil.

Când, ce să vezi, simpaticul Bubico devine
nervos şi sări direct la fularul de la gâtul domnului,
crezând că este un ghem de lână.

Ana-Maria Vlad
Clasa a VII-a C

	- Vai, ce jucăuş este! A spus domnul Lefter
încercând să-şi stăpânească nervii şi să nu arunce
motanul afară din trăsură.

Boboc micuț de trandafir

	-Aşa este mereu, adoră să se joace. Face asta
doar cu persoanele pe care le simpatizează.

Ce petale de zafir
Și ce stropi de rouă dulce
Numai dragoste-ți aduce.
Eu cu suflet te-am sădit
Ȋn pământul ce-am iubit.
Ţi-a prins bine și-ai crescut
Și-mi este drag nespus de mult.
Tu ești aurul din lume
Este comoară pentru mine,
Și lumina ochilor
Pentru tine am să mor.

	-Da, si eu am acelaşi sentiment pentru el! Îi
zice domnul Lefter zâmbind forţat…
	-Ce dulce e puiul mamei. Bubico, nu vrei tu
nişte lăptic?
	-Miauu…
	-Ooo… nu-i aşa că-i cel mai scump pisoi pe
care l-aţi văzut?
	-Ba da, chiar aşa este. Chiar nu mai exista
altul ca el! a zis domnul Lefter gândindu-se cu ce
oare a păcătuit pentru a merita aşa ceva. Dar credea
că ar fi mai bine să încerce să se împrietenească cu el.

Lavinia-Elena Năstase
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Drumul vieții...

Departe de lumea dezlănțuită…

M-am făcut un nor de fum,
Dragostea a venit acum,
Să mă ia pe un alt drum.
Două drumuri am în viață
Unul rău și unul bun.
Pe cel rău e numai ceartă,
Pe cel bun eu voi pleca.
Poate-mi găsesc jumătatea
Eu las soarta să decidă
Viața.
De e bună sau e rea
Asta-i viața și soarta.

M-am trezit și azi, exact ca și ieri, și ca ȋn
fiecare zi, ȋntr-o junglă ȋnfiorătoare și nu ȋntr-o lume
civilizată. Aici, fiecare luptă pentru sine este ca pentru
propria hrană, iar dacă ai ghinionul de a fi pus față ȋn
față cu una din sutele de haite flămânde fără a reuși
să te adaptezi sau să lupți ȋmpotriva lor, vei fi jupuit
de viu.
Câteodată mă ȋntreb dacă ȋmi este menit
sa fac parte din această lume crudă, dar ȋntrebarea
mea așteaptă ȋn zadar un răpuns. Suntem atât de
asemănatori și totuși atât de diferiți… Ȋn interior
este această diferențiere, pe care vrem adesea să
o ascundem, doar pentru a trece neobservați. Pur
și simplu ȋncerc să supraviețuiesc acceptându-mi
neputința de a mă adapta lumii ȋn care trăiesc.

Pășesc cu o oarecare sfială pe drumul lung al
acestei vieți, deși nu știu și nici nu voi ști ce greutăți
Clasa a V-a B voi descoperi la următorul pas. Trec pe coridorul
prejudecăților cu o teamă nemărginită ce ȋmi pune
Lacrimi de iarnă
stăpânire pe ȋntreg sufletul, căci aici predomină
ȋngâmfarea și invidia. Și ȋncerc să lupt și să țin piept
tuturor relelor, dar ochii lor necruțători ȋmi străpung
Este ultima zi de iarnă. Toţi inima și cu priviri tăioase storc cu sete din ea toată
copiii sunt trişti. Omătul care vlaga și bucuria până ce nu va mai rămâne nimic.
acoperea pământul din jurul nostru Și aș vrea să fug sau să dispar, să plec la marginea
începea uşor, uşor să dispară. singurătății, unde doar acolo criticile crude nu mă
Bucuria copiilor dispărea odată cu pot atinge, iar insultele nu mai ȋnțeapă, acolo unde
lacrimile nu mai dor, iar ȋngâmfarea și mândria celor
fiecare fulg de nea care se topea.
din jur ar fi doar o amintire.
Copiii erau foarte trişti, dar
Dar unde este marginea singurătății? Unde mă
primăvara era bucuroasă pentru că
pot
refugia?
Iar dacă fug, către ce loc ar trebui să mă
va pune stăpânire pe tărâmul care până acum puţin
timp era un ocean alb. Ghioceii firavi sunt bucuroşi îndrept? Ȋntrebări grele și amare care au un răspuns
că a venit şi vremea lor să împodobească poiana. simplu. Eu mi-am găsit propriul loc. Dar pentru a vă
Firele de iarbă verzi ca smaraldul şi toate gâzele s-au păstra curiozitatea și pentru a fi eu liniștită am hotărât
trezit după un somn îndelungat. Odată cu înverzirea că e mai bine să las răspunsul ȋnvăluit ȋn mister.
păşunilor, în jurul nostru mai înfloreşte o floare, care
Dar vouă? Ei, bine! Vouă nu vă mai rămâne
este cea mai preţioasă pentru noi, copiii, este fiinţa
care ne-a dat viaţă, ne creşte cu dragoste, ne educă şi de făcut decât să căutați propriul loc de liniște și pace
ne îndrumă să facem numai lucruri bune şi ne doreşte cât mai departe de lumea dezlănțuită.
tot binele din lume.
Ȋntrebări grele și amare care au un răspuns
Alexia Daniș

simplu. Veți fi surprinși dar, pentru mine izolarea
totală se află mai aproape decât ați putea crede. Este
ȋntr-o grădină de cuvinte, ȋntre filele de poveste ale
unei cărți, unde vizitez o lume nouă, zugrăvită de
propria-mi imaginație.
Elena Cosmina Spătaru
Clasa a VII-a B

O lacrimă a iernii reprezintă o bucurie a
primăverii, o lacrimă a copilului este o tristeţe a
mamei. Chiar dacă lacrimile iernii sunt triste, ele ne
ajută să o pastrăm în suflet până când se va întoarce şi
va pune stăpânire iar pe tărâmul acum plin de flori.
Alina Ion
clasa a VII-a C

Tinerii zilelor
noastre
nr. 9, 2012
9

Suntem creativi
D-l Goe…
Ca să nu mai rămănă repetent şi ca să devină
un elev silitor, bunica, mama şi matuşa lui Goe au pus
bani şi au cumpărat patru bilete pentru o croazieră pe
un vapor de lux spre Franţa. Ajunşi pe punte,Goe a
sărit în sus de fericire şi a început să alerge dintr-o
parte în alta, până a obosit. Personalul vaporului le-a
arătat unde este camera lor. Goe văzând ce minunăţie
de vapor este cel pe care se afla ,şi-a pus în minte
să-l scufunde. Vacanţa lor de lux ar fi trebuit să
dureze două săptămâni, însă Goe voia cel mult într-o
săptămână să scufunde vasul şi să se termine mai
repede.
	-Mamă, dar unde se află căpitanul acestui
vapor?
	-Nu ştiu Goe dragul mamei, dar pe tine de ce
te interesează?
	-A, nu … aşa…, doar ca să îl cunosc şi eu
personal să văd cum arată, eu bănuiesc că e un om
prezentabil.
	-Dacă puiul nostru asta își dorește, haideţi la
căpitan să îi facem cunoştinţă, spuse bunica.
Cei patru pasageri mergeau către cabina
de comandă a vaporului unde se afla căpitanul şi
secundul.
	-Bună ziuă, domnule căpitan! Exclamă cele
trei cucoane.
-Sărut mână! Răspunse căpitanul.
	-Ce vânt vă aduce pe aici, doamnele mele?
	-Noi avem aici un băiat cuminte şi deştept ce
doreşte să vă cunoască.
-Ooo! Dar ce costum frumos de marinar are.
	-Multumesc ,domnule căpitan.
	-Cu mare plăcere micuţule.
	-Am o întrebare. Cum se poate scufunda acest
vapor splendid?
Îţi pot spune doar dacă promiţi că nu te vei
atinge de acel buton roşu. Cum spuneam: dacă apeşi
acel buton tot combustibilul navei va fi eliberat în
mare, lăsând vaporul în derivă.
	-Aaaa… dar de scufundat nu se scufundă, nu?

	-Dar de ce ţii morţiş să afli cum se scufundă
acest vapor?
	-Doar să, să fiu sigur că nu sunt în pericol.
	-Atunci nu, nu se scufundă. Este imposibil.
Se făcuse seară şi Goe era extrem de nervos că
vasul nu poate fi scufundat, aşa că în loc să doarmă se
gândea cum să facă.
Goe se îmbrăcă şi o zbughi spre cabina de
comandă a vaporului, norocul lui Goe era că nu se
afla nimeni în acea cabină aşa că îşi putea face de cap
clar.
	-Ce faci aici? Spuse secundul.
	-Admiram cârma vasului şi celelalte lucruri
de aici.
	-Ȋmi pare rău dar nu te pot lăsa aici.
	-Bine, bine o să plec. Goe se duse la cabină şi
se culcă.
	Dimineaţa, Goe era primul şi apoi să vadă ce
poate face ca vasul să se scufunde.
La micul dejun toţi se aflau în sala de
mese, în afară de secundul căpitanului. Goe o zbughi
iar în camera de comandă, dar de această dată se uită
pe geam înainte să între. Goe văzu că acolo se afla şi
secundul.
Goe a deschis uşa, l-a trântit pe secund şi
a apăsat repede butonul roşu. Dar ceea ce nu ştia Goe
era că acel buton pe care-l apăsăse el, nu făcea decât
să pornească alarma de scufundare a vasului.
În câteva clipe pe punte era o zarvă şi o
panică de nedescris.
Toţi se îmbulzeau să prindă o barcă de
salvare. Deja jumătate din pasageri au fost evacuaţi,
când, deodată secundul apare şi le explică oamenilor
că a fost o greşeală.
Oamenii au făcut linişte şi se îndreptau cu
toţii spre cabinele lor.
Secundul s-a dus la căpitan şi i-a explicat
cine a fost vinovatul.
Căpitanul a ordonat ca vasul să acosteze în
cel mai apropiat port, adică în Italia.
Vasul a ajuns în port. Din vapor cei patru
pasageri au coborât.
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După ce s-a asigurat că niciunul dintre ei
nu a mai rămas la bord, nava a plecat, lăsând în urmă
patru pasageri.
Gabriel Alexandru
Clasa a VII-a C

	- Uite ce ai făcut, neastâmpăratule!
	- Ce am făcut? Ce este aşa grav? Voi vâsli eu!
	- Nici gând, Ionel! Ia de aici nişte ciocolată.
	- Nu am nevoie de ciocolata ta! Vreau să
vâslesc eu!
În timp ce copilul ţipa la mama sa, barca se
clătină, iar doamna Popescu căzu în apă.
	- Ionel, scoate-mă de aici! Ajutor!Ajutor!
	- Nu te ajut că doar stii să înoţi!
Ionel îşi continuă drumul fără a mai ţine cont
de mama sa, care striga după ajutor.
În cele din urmă, femeia a fost scoasă din apă de nişte
oameni politicoşi.

O călătorie spre Veneţia

	- Unde-i băiatul meu? Aduce-ţi-mi băiatul!
Cu ocazia zilei de naştere a fiului său, doamna
Popescu îi face drept cadou băiatului său, Ionel
Popescu, o călătorie în Veneţia.
Totul era pregătit: bagajele, biletele de avion
şi Ionel, un copilaş foarte obraznic. Avionul cu care
trebuiau să călătoreasca tocmai decolase, iar Ionel
şi-a adus aminte că-şi uitase ursuleţul de pluş în
aeroport şi începu să plângă.
	- Ce ai, dragul mamei?
	- Am uitat ursuleţul! Să oprească avionul!
	- Ionel, puiule nu se poate să oprească! Îţi voi
lua un alt ursuleţ din Veneţia.
Avionul aterizase, iar doamna Popescu şi-a
luat fiul şi bagajele pentru a urca într-o barcă şi să
ajungă la hotel. Nu trecuse mult timp, iar cei doi luară
o barcă destul de mare.
	- Ionel, nu te mai mişca! Vei răsturna barca!
	- Mama ta are dreptate! Stai într-un loc!
adăugă cel ce vâslea.
	- De ce te amesteci tu, ţăranule???
	- Doamnă, ce fel de vocabular are fiul
dumneavoastră! Nu-mi vine a crede!

	- Băiatul dumneavoastră a luat-o înainte.
Duceţi-vă după el! Îl veţi prinde din urmă!
Rochia lungă şi udă atingea asfaltul. Doamna
Popescu alerga şi-şi striga copilul;
- Ionel, Ionel, puiul mamei, unde eşti?
	- Aici sunt!
Doamna Popescu a aşteptat ca fiul ei sa
coboare şi l-a îmbrăţişat ca şi cum nu s-ar mai fi văzut
de zece ani şi i-a oferit un ursuleţ, pe care îl cumpărase
în fugă de la un magazin. Ionel, cu o faţă de îngeraş,
o întrebă:
	- Eşti supărată pe mine?
	- Nu, drăguţul meu, nu ai făcut nimic rău!
	La auzul acestor vorbe, pe faţa lui Ionel apăru
un zâmbet care parcă ilustra viitoarele sale năzbâtii.

	- Te sperii de atât? Stai să vezi ce pot cu
adevărat!
	- Ionel, ia loc şi nu mai comenta la acest
domn!
	- Bine, o să văd eu ce fac! adăugă Ionel.
Băiatul ţipa, râdea şi nu mai avea stare, când,
nemaiputând rezista glumelor copilului, vâslaşul se
aruncă din barcă si-i lăsă pe cei doi singuri.
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Ce-s vremurile astea?
Ce-s vremurile astea, care
Ne-nvălmăşesc atât de mult?
Nu mai există întâmplare
De care-aş vrea să mai ascult?
C-ai reuşit să faci tu, om?
Ai progresat, aşa spui tu
Ajuns-ai chiar un mare domn
La tot şi toate, spunând nu?

Sărman tu, om pribeag prin stele,
Ai cam distrus tot ce era
În toate visurile mele
Lăsat de Domnul ca să stea,
O veşnicie-n armonie,
Atât de bine perfectat
De Cel ce iară va să vie
Să judece, neapărat.

Ai devenit civilizat,
Grandori în lume ai făcut
La care-apoi te-ai închinat
Şi-o noua eră a-nceput!

Director: prof. Neculai Florea

În care cele strămoşeşti
Le-ai aruncat şi-n loc ai pus
Rodul chimiei omeneşti
Din răsărit până-n apus.
Te minunezi de cartea sfântă,
O mai citeşti din când în când
Să-ţi consolezi ţinuta-ţi cultă,
La rău, continuu, tu lucrând.
Ştii foarte bine, s-a prezis:
“pieirea ta vine prin tine “
Nu te trezeşti deloc din vis
Ba chiar mai mult: tu spui că-i bine.
Că omenirea a făcut
Progrese multe, chiar un salt
Tainele vieţii-au cunoscut
Şi are un nivel înalt
De-a şti, de-a face, de-a produce
Cum n-a făcut el niciodată.
Dar vede cum sub el se duce
Frumosul vieţii de-altă dată,
Vede în jur cum omul moare,
Subit şi făr’ să aivă vreme
Să spună ce şi cum îl doare,
La cei rămaşi lăsând probleme.

Amintindu-ne…

Pe harta idealurilor furate, unde nu au loc
semnele de ȋntrebare, se găsește România. Pământ
binecuvântat ce te învăluie ȋn tăcere.
Acolo au fost cândva oamenii ce aduceau
mândrie țării cu bunăvoință, curaj și patriotism,
acum sunt cuprinși de nelini te și nesiguranță ȋn
propriul lor cuvânt. Ne-a mai rămas doar timpul ce
sortează nisipul din clepsidra vieții, el ne amintește
că noi niciodată nu cădem, ci doar ne atingem de
lucrurile ce nu se ridică la nivelul nostru. Pământul
se cutremură, lumea răvășită se ȋntocmește iarăși,
iar noi ȋncercăm să retrăim trecutul. Ȋncercăm să ne
redobândim tot ce cu timpul am pierdut, ȋnfrățindune român cu român. Ȋn vinele noastre ne curge sânge
de român, se duce ușor și curge lin. La capătul
curcubeului are loc lupta decisivă, aceea de a rămâne
sau nu pe pământul românesc. Unul dintre cei mai
bravi ostași piere ȋn luptă, nimeni nemaiavând putere,
dar cu toată mândria din suflete putem spune că am
murit pentru țară, pentru România. Dar nu trece mult
iar dușmanii ȋnduioșați de ȋnțelepciunea noastră,
eliberează pământul sacru. Totul revenind la normal,
la libertatea de a ne recupera tot ce am pierdut cu
timpul. Fiecare om, din România, este o părticică
din ea ce o completează formând o ţară care se poate
baza mereu pe ea ȋnsăși.
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Și chiar dacă trecem prin sulițe de foc, prin
vorbe de gheață, prin lovituri de fier ce nu trec prea
ușor , trebuie să rămânem uniți căci asta-i arta de-a
ȋnvinge.
Claudia Alexandra Nechita
clasa a VI- a B

Pădurea – un tărâm necunoscut
Pe un tărâm îndepărtat, în înălţimile micuţe,
sclipeşte puternic o flacără a iubirii. Puzderia
ei uimeşte continu şi naturaleţea ei dezmiardă
singurătatea completă ce acoperă întregul basm.
Nu se aude nimic, niciun vântuleţ nu trezeşte
frumoasa sa viaţa şi nicio gânganie nu mușcă din
iarba tânără. Un ochi de foc priveşte îndelung prinţesa
înverzită şi o păzeşte de cele mai urâte gânduri.
O floare nespus de gingaşă plânge… iar ochii
ei neştiutori asteaptă miresme dulci de iarbă ce-ombată şi-o alină. Veşmântul ei alb este pătat cu lacrimi
îngheţate.

Primăvara

Nimic n-are ca pădurea mai multe farmece ce
atrag suflete orbite de taina frunzişului. Aici te poţi
pierde de întreaga lume printre potecile cu bolţi de
funze verzi. Un munte înalt ridică spre ceruri fruntea
lui semeaţă şi se laudă cu ce are mai de preţ. Chipurile
copacilor sunt vii în noi şi dau senzaţia că nu au existat
în trecut, ci acum, în prezent şi istoria lor va rămâne
nedesluşită.

Primăvară, primăvară,
Tu vii mereu întâia oară
Cu ciocârlii şi rândunele,
Cu flori formând atâtea curcubee.
Gingaşul ghiocel ce-apare,
Narcise, viorele, e o încântare.
Covorul verde ce se-ntinde
Toată ţara o cuprinde!

Mintea noastră este îngânată de ea, prinţesa din
ţara basmelor. Fantasmele o cuprind şi-o venerează din
timpuri străvechi şi ceasurile târzii ale vieţii dezleagă
încetul cu încetul misterul ei. Miroase-a veşnicie pe
acest tărâm şi noul cuprinde fiecare colţişor. Un copac
alb într-o grădină de piatră se usucă încet şi aduce
tristeţea.

Ne eşti dragă, primăvară,
Ne aduci căldura iară.
Dupa iarna ce-a trecut
Ai venit, dar stai mai mult!!
Miruna Vîrlan
clasa a V-a B

E cu neputinţă să nu observi frumuseţea ei
leneşă ca pernele pe canapea şi uimitoare ca un şes
nesfârşit. Domol se desfășoară sub licărirea lunii o
iubire neînțeleasă. Pe marginea drumurilor înguste,
ochii celui ce păzeşte acest leagăn al fericirii nu sunt
închiși. Ei poartă pe umeri o povară grea asemenea
unui vânt aspru de iarnă. Ciocârlia şi pitpalacul răzbat
cu putere din viaţa pădurii şi pătrund înăuntrul nostru
subjugându-ne.
Pădurea este pură şi verdele de pe cetina
copacilor ne îndeamnă spre un vis neîmplinit.
	Liniştea a cuprins tot tabloul şi cerul arcuit
albastru cu norii lui albi şi pufoşi răspândesc veselia
şi speranţa unei noi vieţi.
Estela Cruceanu
Clasa a VIII-a C
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Tainele unui colț de rai

Este toamnă.
Mirosul tainic al frunzelor moarte împânzește
parcul acum fără viață. În lipsa micilor glăsuitoare,
pomii au frunzele mai triste aruncând câte o privire
melancolică pământului umed de lacrimile naturii.
Razele subțiri și plăpânde se răsfirau printre
crenguțele înfoiate de culori închise. Își face
apariția câte-o adiere răcoritoare ce scăpa în zborul
ei frunzulițele de aur. Vântul grăbit șuiera precum
un izvor de munte, furând câte un tandru sărut
frunzulițelor.
Firicelele de iarbă valsează în adierea vântului
supărând micile gâze agățate. Acum aripile păsărilor
călătoare spintecă văzduhul. Pe firele de telegraf stă
așezat, ca niște mărgăritare pe ață, șirul ultimelor
rândunele. Crizantemele ce îngrădesc parcul sunt
împodobite cu perlele argintii ale brumei.
Podul singuratic și bătrân este surprins de
curajul râului de a trece pe sub dânsul. Apa plină de
uscăciuni este trecătoare precum timpul ce se scurge.
Observ de la depărtare două siluete ce se
clatină ușor în bătaia vântului, două trunchiuri, doi
vărstnici ce-și pierd timpul plimbându-se printre
nucile îmbrăcate în cămăși zdrențuite ce cad pe
potecă.
	Dar eu stau pe bancă și sunt impresionată de
talentul naturii, norii ce-și poartă argintul în taină,
de soarele jucăuș ce acum se ascunde, de frunzele
multicolore, de crenguțele de aur, de bobițele de
brumă.
Plimbându-mă prin acest templu al tăcerii
și al liniștii ,mi-am dat seamă că mi-a făcut plăcere
să observ și să înțeleg tainele acestui parc magnific,
frământările și istoria sa.
Paula Blană
Clasa a
VII-a A

Dorința de libertate

Ȋn vremuri de chin și haos, pe când popoarele
române nu mai suportau presiunea dată de celelalte
țări, au decis să se unească ca să-și câștige libertatea.
Lumea răvășită se tocmește iarăși. Sub
conducerea unui singur lider puternic ca un urs,
milos plin de virtuți și iubitor, cele trei țări devin un
singur pământ binecuvântat. Românul s-a ȋnfrățit
cu românul, s-au mobilizat și s-au dus să-și câștige
independența ȋn fața hotarelor vecine.
Pământul se cutremura când ei ajunseră pe
câmpul de luptă. Cu patriotismul ȋn suflet, cu ȋndârjire
și cu sabia ȋn mână au ȋnceput lupta. Toată natura era
de partea lor: pămantul ȋi scufunda pe dușmani, vântul
ȋi ȋncetinea. Soarele ȋi orbea, fulgerele ȋi trăsneau,
și animalele ȋi ajutau cum puteau. Cu toate aceste
ajutoare românii noștri nu aveau cum să piardă. Sabie
contra sabie, lance contra lance, pumn contra pumn,
dar tot aveau un ajutor. Natura le slăbea dușmanii. Așa
luptătorii noștrii ȋi băteau cu ușurință iar conducătorul
ȋi omora unul cate unul. Dar la cât de numeroasă era
armata dușmanilor, ei aveau nevoie de o strategie ca
să-i ȋnvingă pe toti. Au pus capcane peste tot și au
otrăvit apele și așa oponenții s-au ȋnjumătățit. Soarta
românilor era de acum sigură: libertatea.
Ȋn trei zile și trei nopți, aproape toată armata
dușmană a murit. Au mai rămas doar 25 de soldați și
liderul lor, așa că s-au predat și s-au ȋntors ȋn țara lor.
Românii, bucuroşi că și-au câstigat independența, au
făcut chef mare și veselia a domnit mult timp.
George Valentin Ionescu
Clasa a VI-a A
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Patriotismul în zilele noastre

Singurătatea

Demult strămoşii noştrii luptau în războaie
pentru a-şi apăra ţara ori cetatea, sau în numele Sfintei
Cruci, adică pentru a elibera Locurile Sfinte.
în zilele noastre acest sentiment nu mai este
aşa de popular aşa cum era acum câţiva ani când eroii
noştrii făceau tot ce era posibil, îşi dădeau chiar şi
viaţa, pentru a apăra ţara. Acum, unii oameni sunt
indiferenţi şi uneori chiar nepăsători şi pleacă în alte
ţări unde cred ei că le este mai bine. Pe moment aşa
este, au un trai bun, se distrează, sunt fericiţi, până când
îi cuprinde dorul de cei dragi şi îşi aduc aminte de ţara
pe care au părăsit-o ca pe un câine vagabond. Pe când
alţii rămân să lupte cu prea-cunoscuta “Criză” şi cu
alte mii de lipsuri care îi copleşesc. Majoritatea celor
care rămân pătează tricolorul cu sânge. Acele pete se
măresc pe zi ce trece până când steagul Romaniei
se va transforma într-un steag în totalitate de sânge,
din care o să cadă câte o picătură până acesta se va
evapora, iar Romania nu va mai exista.
Oraşănimea recurge la aceste proteste prin care cred
ei că vor rezolva problemele, însă nu este adevărat.
În loc să aibă grijă de ţară, aceştia o distrug pentru
că recurg la anumite fapte agresive. Se rănesc unii
pe alţii, dar nu numai atât, rănesc un suflet, sufletul
lui Dumnezeu. În loc să-L mulţumească, îl fac să se
simtă rău, îl distrug fără să ştie. Măcar dacă ar protesta
într-un mod paşnic, dar ei distrug tot ce le iese în
cale, magazine, maşini, restaurant şi multe altele, pe
care nişte oameni le-au cumpărat din banii pentru
care cine ştie cât s-au trudit să-i câştige.
Nu
numai cei de la oraş fac acest lucru, şi ţărănimea
protestează, numai că aceştia sunt mult mai puţini şi
o fac într-un mod paşnic. Unii dintre aceştia pleacă în
oraşe precum Focşani, Bucureşti şi Braşov pentru a
protesta, crezând că au mai mult succes. Dumnezeu a
văzut toate acestea şi ne-a răsplătit pe toţi, nu numai
pe cei vinovati. Nămeţii sunt cât casele, iar în unele
regiuni casele sunt acoperite complet.
Raluca Nicoară
Clasa a VI-a B

În serile cu lună plină,
Când cerul este fără nori,
Când vântul cu adierea-i lină
Ușor îți dă fiori.
Când vine iarăși seara
Întunecând totul în jur,
În serile acestea triste ,
Gândurile mele către tine
Le las să zboare pe aripi de fluture,
Și lăcrimând să-ți amintească
De clipele demult uitate,
Să îți dai seama ce fel mă simt
În singurătatea mea aparte .
Larisa Ochean
clasa a VII-a C

O floare…
O floare de arţar,
Se lasă uşor din zbor,
Pe-un vis al gândului hoinar
Din vântul trecător.
Suspină-ncet şi cade,
Răpusă, fără viaţă,
Umplând aerul nopţii,
Cu-a liniştii speranţă.
Iar briza o alintă,
În aer, sus o poartă,
Bucata de rugină,
Zace. E a ei soartă.
Un gând încet mă duce
S-o văd e visul meu.
Dar ea mi-aduce-aminte:
O floare sunt şi eu.
Mădălina Ştefania Vulcan
clasa a VIII-a A
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Vara

Vara e fierbinte,
Fructele se coc,
Orice om cu minte
Ȋși găsește-un loc.

Misterele iernii
Este luni. Tot oraşul este sub clăbucii mari de
zăpadă.
Ies din casă cu paşi mici dar grăbiţi. Când să
privesc înapoi nu văd o casă, văd un munte de zăpadă

Unde e răcoare
Și se simte bine,
Unde pică-o boare
Ȋn zilele senine.

Mă urc în microbuz, dar înainte de asta mă
uit lung la câmpul lung acoperit de puf. Arată ca un
deşert de spumă.
În oraş nu e mai nimeni, căci totul este acoperit
cu o pătură albă ca laptele şi pufoasă ca mătasea.
Ajung in faţa parcului: o frumuseţe de
nedescris.
Teiul cel bătrân stă neclintit, chiar şi sub
greutatea imensă a zăpezii.

Păsărele sute,
Ciripesc ȋn crâng,
Apa curge iute
Printre pietre-n prund.
Oamenii, pe câmp,
Ȋși prășesc porumbul,
Colo, sus, pe dâmb
Abia adie vântul.

Încet, încet, se lăsă seara, vechiul felinar pare
a fi un mic munte de zăpada din care abia de licăreşte
o rază de lumină, care face ca cetele de fulgi să pară
mici cristale.
Văd un om de zăpadă care chiar pare real.
Rămân cam 10 minute cu privirea aţintită la
el şi ce să vezi, încet, încet, începe să se mişte, nu mai
văzusem aşa ceva în viaţa mea.

Spornici sunt ȋn muncă
Truditorii gliei.
Pe aproape-n luncă,
Pun capăt veseliei

Se apropie de mine, încep să mă-nspăimânt şi
dintr-o dată aud o voce caldă care îmi umple sufletul.
Ca prin magie omul de zăpadă este învăluit într-o
pătură de fulgi şi spre uimirea mea dispare.
Această întâmplare îmi va
rămâne etern în suflet.

Mititei ce pleacă,
După-o zi frumoasă
Și sătui de joacă,
Sprinteni, către casa.
Ȋn curând se lasă
Seara pe răzoare,
Când poate să iasă
Luna la plimbare.

Alexandru Baban
clasa a VII-a C

Noaptea ȋi urmează
Scurtă și tăcută;
Vis se furișează
Ȋn feeria mută.

Floare de mărţişor
A sa podoabă albă, de nea, imaculată
Şi-o scoate la iveală din munţii de zăpadă.
Soarele îi zâmbeşte, iar briza lin îl poartă,
În valsul primăverii, din viaţa lui cântată.
Inima lui creşte, când îl înconjoară
Frumoasa aţă roşie, aţă de primăvară.
Cântecul ciocârliei din ceruri cald răsună
Iar fluturii zburdalnici îi împletesc cunună.
Copiii îl alintă şi-ncet îl iau în palme,
Cu toţii dăruindu-l, din inimă la mame.

Mâine se repetă
Ziua ce-a trecut.
Vara asta-i scurtă:
Ce e de făcut?
S-așteptăm, cuminte,
Toamna ce-o veni,
Să privim-nainte,
Dragii mei copii!
Hriseis-Edmée Eftandopolos
clasa a VI-a C
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Melancolie furtunoasă

Secretele mării

De-acum, tușind, a și murit o fată,
Un palid visitor s-a împușcat,
E vară și de-acuma s-a-nnoptat
Tu ce mai faci, iubitul meu uitat?

Noaptea se scutură de stele și de întuneric.
Luna părăsește grațioasă bolta cerului și
pleacă undeva departe, departe. Doar luceafărul mai
aruncă o singură privire pe pământ. Soarele urcă
domol treptele cerului, descult, în pași de diamante
și cașmir.

Într-o grădină publică, tăcută,
Pe un nebun l-am auzit răcnind,
Iar frunzele cu droaia se desprind;
E vânt și-orice speranță e pierdută.

Raza soarelui împunge dimineața precum un
ac de aur, iar nisipul de pe plajă doarme în lumina
umedă.
Izvorul vrajit sună din valuri ce se ridică, ca
niște fantasme albe în lumina zilei.

De-acum, au și pornit pe lumea eronată
Ecouri de revoltă și de jale;
Tot mai citești probleme sociale
Sau ce mai scrii, iubitul meu uitat?

Presimțeam că astăzi voi lua parte la unele
peripeții misterioase. Așa că m-am pregatit pentru o
excursie către veșnicie, împreuna cu prietenii mei.

Manuela Răducan
Clasa a VII-a C

Pe deasupra mării de cristal trec păsări mici
răsunând mii si mii de glasuri. Nisipul fin și argintiu
sclipea în pulberea fină de aur a soarelui.
Pășeam lin printre stâncile de albastru ce
acopereau fire cafenii de nisip. îndată zăresc o scoică
sclipitoare. M-a impresionat puritatea ei … O pun la
ureche și ascult ecoul mării, dar în sufletul meu parcă
ascultam rugaciunea scoicii și frămantările apei.

Primăvara

Visez… fluturi și flori, lumină și cer …

Primăvara a venit
Cu alaiul ei vestit,
A adus din depărtare
Păsărele migratoare.

Visătoare, am fost întâmpinată seara la stânci
de prietenii mei care m-au găsit cu scoica la ureche,
apoi m-au întrebat dacă doresc să călăresc împreună
cu ei pe un cal alb pe plaja fierbinte în lumina lunii.
Dar călărind îmi aminteam din nou
de rugaciunea scoicii, dar nisipul fierbinte, de
frământările apei de regina adancurilor.

Apa curge cristalin
Sunetu-i atat de lin!!!
Pomii au înflorit,
Fluturaşii au sosit.

Am avut parte de o zi magnifică și sper că
mâine să iau totul de la capăt.

Ciocârlia cântătoare
Cântă pe câmpia mare,
Soarele strălucitor
Luminează pe ogor.

Paula Blană
Clasa a VII-a A

Mândra zi de primăvară,
Aşteaptă copiii afară.
Iarba verde, cer senin;
PRIMĂVARĂ TE IUBIM!!!!!!
Mihaela Rotaru
clasa a V-a B
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Când totul părea a se linişti, Mamiţica este
sunată de un domn poliţist care-i transmite că ea şi
fiul ei trebuie să se prezinte mâine la ora 09;00 la
judecătorie, deoarece au fost daţi în judecată de un
controlor, de o bătrânică şi de un om puţin bătrân.

- Domnule judecător, eu doream să controlez biletele
celor doi, iar aceştia au zis ca l-au pierdut. Copilul
mi-a vorbit urât şi când m-am uitat la el a început să
plângă. Bine înţeles că mama sa i-a dat apă la moară
şi l-a alintat ca şi cum n-ar fi făcut nimic. Cum se
poate aşa ceva? Atâta prefăcătorie într-un copil şi
într-o doamnă ?

	După ce a închis telefonul, Mamiţica a zis
furioasă:

La auzirea acestei ultime reclamaţii, Mamiţica a
leşinat iar judecătorul a zis;

- Nu se poate una ca asta! Trebuie să aflu motivele
pentru care s- a intâmplat asta!

- Scoateţi femeia aceasta să ia puţin aer! Pedeapsa
băiatului este aceea de a spăla tribunalul timp de un
an ajutat fiind de mama sa.

Judecata

A doua zi, în faţa judecătoriei, Goe si Mamiţica
au fost intâmpinaţi de cele trei persoane care i- au dat
în judecată. La ora 09:00, au fost chemaţi în sală şi
şi- au ocupat locurile.
Judecătorul a spus:
- Bună ziua tuturor! Ne-am adunat aici pentru a vedea
ce pedeapsă merită acesti doi locuitori ai oraşului.
Vreau să aud de la fiecare dintre cei trei de ce i-au dat
în judecată.
- Domnule judecător, eu mergeam pe stradă, iar acest
copil mi-a luat pungile cu cumpărături şi a fugit cu
ele fără să se mai întoarcă! zise bătrânica.
- Babo, eu nu am făcut asta! Nu mai minţi! spuse
Goe.
- Puişorul meu nu ar face aşa ceva! Această femeie
minte! Minte, domunule judecător!
- Voi nu vedeţi cum vorbeşte obrăznicătura asta?
adăugă bătrâna.
- Linişte în sală vă rog! spuse judecătorul care încerca
să restabilească liniştea! Să ascultăm următoarea
reclamaţie.
- Mergeam încet pe stradă ca oricare alt om, iar acest
băiat m-a dat jos din picioare cu bicicleta lui roşie sau
albastră! zise bătrânul.
- Moşule, nu ţi-e frică de Dumnezeu? Cum poţi să
minţi în halul ăsta? Eu nici măcar nu am o bicicleta
roşie sau albastră, ce ştii tu?
- Goe, te rog nu mai vorbi aşa! Domnule judecător,
mi se face rău! Aduceţi-mi un pahar cu apă!
În timp ce Mamiţica îsi bea apa, vede că se
ridică în picioare, gata să spună o altă năzbâtie a
puişorului, pe controlorul din trenul cu care
au mers la mare.

- Multumesc că ne-aţi dat această pedeapsă uşoară! a
spus Goe plin de bucurie.
Adina Alexandru
clasa a VIII-a A

Golul singurătăţii
Singurătatea?
Povara tăcerilor
Sfârşite.
De suspine…
Singurătatea…
Ochiul tău
Priveşte îngheţat
În ochiul gândului
Neîmpărtaşit…
Singurătate,
Nu te-am voit!
Viața haină –
M-a dăruit ţie.
Tu, m-ai cerut
Vieţii
- Prizonierul tău –
Din singurătatea vieţii
În singurătatea
Morţii, şi nimeni
Nu întelege
Acest adânc…
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Manuela Răducan
Clasa a VII-a C

Din experienţa cadrelor didactice
Sensul cuvintelor
Sensul
unui
cuvânt
este
dat
de
context,deoarece,considerat izolat,cuvântul poate avea
mai multe sensuri,dar într-un context anumit acesta are
o singură semnificație.
Contextele sunt ansambluri de cuvinte utilizate
la diverse niveluri de comunicare ale limbii ( general,
individual sau particular). Ele sunt alcătuite din
înlănţuirea lineară a cuvintelor , sau, mai bine zis,
sunt construite din celelalte părţi ale mesajului care
înconjoară un element. Din acest punct de vedere,
cuvântul este primul context al fonemului, propoziţia
este primul context al cuvântului, iar fraza este
contextul propoziţiilor.
Funcţiile contextului sunt:
a) Impune limite în şirul posibilităţilor de variaţii.
Contextul determină alegerea unui cuvânt, îi precizează
sensul, indică direcţia pe care trebuie să o urmeze
interlocutorul spre a înţelege, adică „a atrage” una
dintre semnificaţiile consacrate şi a alege dintre nuanţe,
pe aceea care corespunde necesităţilor momentului.
Dintr-un anumit punct de vedere se poate spune despre
context că este cel care decide asupra direcţiei în care
trebuie căutată semnificaţia unui anumit cuvânt.
b) Individualizează şi completează sensul prin diversele
nuanţe create de aplicarea particulară a cuvântului la un
anumit obiect situat într-un cadru specific.
c) Creează semnificaţii noi pentru un cuvânt, pentru
expresii şi locuţiuni specifice fiecărei limbi care, luate
izolat, şi-ar pierde sensul.
d) Poate orienta cuvântul către o semnificaţie greşită,
care, eventual, pătrunde şi în limbajul cotidian.
Pentru ca limba să-şi poată exercita principala
ei funcţie, aceea de mijloc de comunicare, este absolut
necesar să fie respectată proprietatea termenilor.
Această calitate devine evidentă numai în clipa în care
cuvântul intră în felurite îmbinări. Contextul este, deci,
acela care arată dacă un cuvânt este, sau nu, bine
utilizat.
Folosirea unor cuvinte în cadrul unor locuţiuni
ori expresii conduce la situaţia în care cuvântul respectiv
primeşte un alt sens decât cel propriu, obişnuit. De
exemplu, cuvintele : inimă în contextul: a-şi lua
inima-n dinţi =a se încuraja;a face în contextul
de
mâncare =
a prepara , o casă = a construi, cu
ochiu’ =a cocheta.
Toate aceste verbe au devenit sinonime ale
verbului a face atunci când au fost folosite în contexte
ca cele de mai sus .
Verbul a drege are, în mod obişnuit, sensul de a
repara. În contextele am dres roata şi am dres ciorba,
sensurile lui a drege nu sunt identice, adică sinonime,
ca atunci când acest verb ar fi folosit cu sens propriu.
Sensul figurat sau metaforic al unui cuvânt

ori al unei expresii ia naştere în cadrul unui proces
de gândire prin care stabilim asemănări şi deosebiri
între fenomenele şi imaginile concrete ale realităţii.
Aceste sensuri noi se adaugă celor concrete (ale
realităţii) sporind posibilitatea de exprimare, înţelesurile
şi nuanţele de sens ( adică semantice).
Când Eminescu spune :„Şi dacă ramuri bat în
geam/ Şi se cutremur plopii”,cele două cuvinte subliniate
dobândesc o încărcătură figurativă. Tot asemenea se
întâmplă şi în situaţia : „Iată lacul. Luna plină/ Poleindu-l
îl străbate”,unde sensul verbului poleind este: lacul se
acoperă ,ca de o poleială de lumina lunii.
În romanul „Baltagul”,Mihail Sadoveanu scria:
„Pădurea de brad de pe Măgura, clipi din cetini şi dădu
şi ea zvon.”Aici sensul verbului clipi este cu totul altul
decât în : „clipi din ochi silindu-se să se trezească”, iar
„a da zvon” ( locuţiune verbală ) este o personificare
folosită cu sensul de a foşni.
Aşadar, în literatură, contextul are ca scop
principal evidențierea nuanţelor şi variaţia exprimării.
Prof. Mihaela Rotaru

Inocenţă fără violenţă!
“A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a
ameliora calitatea relaţiilor şi comunicării între toate
persoanele angrenate în actul educaţional.”
Dardel Jaouadi
Violenţa şcolară în ansamblul ei se manifestă prin
următoarele tipuri de comportamente:
-jigniri si adresări nepotrivite către un alt copil: tachinare,
hărţuire, înjurături;
-împingeri, lovituri, bruscări;
-ofense aduse cadrelor didactice;
Activitatea
extracurriculară, Inocenţă fără
violenţă!, a avut ca scop realizarea unui mediu benefic
dezvoltării în rândul elevilor a unor comportamente
paşnice. Pentru a combate formele de violenţă
şcolară au fost create desene cu citate antiviolenţă:
Violenţa naşte violenţă!, Violenţa este arma celor slabi!,
Resping ideea de violenţă, pentru că binele obţinut prin
mijlocirea acesteia nu este de durată, în schimb, răul
provocat de violenţă este de durată! Elevele Ion Alina şi
Vlad Ana Maria de la clasa a VII-a C, au realizat cîteva
interviuri, care pot fi citite la panoul special întocmit,
alături de alte materiale care ajută la înlăturarea violenţei
din şcoală. În concluzie: să spunem NU violenţei, să
învăţăm să reacţionăm întodeauna pozitiv şi să apelăm
la sprijinul cadrelor didactice.
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Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena
21 mai
Pentru biserică, viaţa lui Constantin cel Mare e
văzută ca o lucrare a lui Dumnezeu pe pământ. Născut
în anul 280 la Nissus (Niş, astăzi în Iugoslavia),
Constantin e exemplul clasic al convertitului. La
fel ca Apostolul Pavel, el ajunge să Îl cinstească pe
Hristos în urma unei vedenii.
Episcopul Eusebiu de Cezareea, care a redactat
o viaţă a Sfântului Constantin, spune că acesta i-a
povestit împrejurarea, întărind-o printr-un jurământ.
În anul 312, Constantin pătrunde în Italia în fruntea
unei armate care avea drept scop înlăturarea de pe
tron a rivalului său Maxenţiu. Trupele acestuia sunt
înfrânte la Torino şi Verona. Înaintea bătăliei finale,
de la Pons Milvius (Podul Vulturului) Constantin
s-a rugat Dumnezeului părintelui său, Constanţiu
Chlor, implorându-l să-i descopere cine este. Ca o
minune dumnezeiască, pe cer, deasupra soarelui,
i-au apărut semnul crucii şi cuvintele „Întru aceasta
vei învinge!”. Crucea a fost văzută de întreaga oaste
care mărşăluia spre Roma. Semn al condamnaţilor
la moarte, crucea nu a fost privită la început cu ochi
buni de către legionari, fiind interpretată mai degrabă
drept un semn al înfrângerii şi al morţii. Împăratul
a adormit îngrijorat şi el de cele văzute şi a avut
un vis. În el i S-a arătat Însuşi Hristos, Care i-a
poruncit să însemneze armatele sale cu semnul văzut
pe cer, pentru că în acest fel va birui. Constantin a
făcut întocmai, şi a repurtat o victorie triumfătoare
asupra lui Maxenţiu. Învingător, Constantin a intrat
în Roma unde a fost primit cu bucurie, aşezând în
forumul roman în amintirea victoriei, o statuie care
îl închipuia cu semnul crucii în mână, având drept
inscripţie cuvintele:
„Prin acest semn mântuitor, adevărata dovadă
a bărbăţiei, am izbăvit eu oraşul vostru de sub
jugul tiranului, redându-vă libertatea; izbăvinduvă, am redat atât Senatului cât şi poporului roman
însemnătatea şi strălucirea lor de odinioară.”
Împăratul nu se va opri la acest gest, ci, prin
Edictul de la Mediolan (Milano), în anul

313, va da libertate religiei creştine. Mai târziu îşi va
recruta, asemenea tatălui său, colaboratorii apropiaţi
dintre creştini. Se va implica, de asemenea, în bunul
mers al Bisericii. Va convoca şi se va ocupa de buna
organizare a primului Sinod Ecumenic, în anul 325, la
Niceea. Rămas celebru în istoria Bisericii, Sinodul şi-a
propus să dezbată doctrina lui Arie din Alexandria, un
preot şi predicator celebru, care susţinea că Hristos
nu a fost Dumnezeu, ci doar cea mai nobilă creaţie
a Tatălui. La lucrări au participat, potrivit aceluiaşi
Eusebiu de Cezareea, 250 de episcopi din întreaga
lume, convocaţi de către împăratul însuşi, care a
suportat toată cheltuiala transportului şi a cazării lor
la Niceea. În urma discuţiilor doctrina ariană a fost
condamnată, iar pacea în Biserică a fost restabilită.
La lucrări a asistat însuşi împăratul, căruia i-a plăcut
să se autodenumească un episcop „al celor din afara
Bisericii”. Poate că această calitate l-a determinat
să se ocupe ulterior de consolidarea noii credinţe
„legalizate” prin Edictul de la Mediolanum. De la
demolarea unor temple păgâne până la ridicarea
unor biserici, Constantin şi-a pus amprenta asupra
creştinismului. La moartea sa avea să lase moştenire
nu doar o nouă capitală a imperiului, Constantinopolul,
ci şi eşafodajul statal pe baza căruia religia lui Iisus
Hristos intra în istoria oficială a lumii. Ridicat pe
acest eşafodaj, Imperiul Roman de Răsărit, cunoscut
îndeobşte ca Imperiul Bizantin, avea să fie primul
imperiu creştin din lume.
Împărăteasa Elena
Soţie a împăratului Constanţiu Chlor, Sfânta
Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a rămas
în tradiţia ortodoxă ca fiind legată de redescoperirea
crucii pe care a fost răstignit Hristos. Trimisă la
Ierusalim de Constantin, ea a încercat să descopere
locul mormântului lui Iisus, care în decursul vremii
fusese acoperit cu pământ, peste el fiind construit
un templu în cinstea Afroditei. Împărăteasa Elena a
făcut săpături după demolarea templului şi a găsit în
cele din urmă Mormântul şi Golgota. În apropiere,
tradiţia spune că a găsit îngropate trei cruci. Neştiind
care dintre ele a fost cea pe care fusese răstignit Fiul
lui Dumnezeu, a atins cu una dintre cruci un mort,
care a înviat pe loc. Atunci Patriarhul Macarie al
Ierusalimului a ridicat crucea pe o înălţime, astfel
încât toţi trecătorii să o poată cinsti. Momentul a
rămas cunoscut în istoria Bisericii drept „Înălţarea
Sfintei Cruci”, devenită sărbătoare pe 14 s eptembrie.
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poate într-o altă viaţă; poate, pentru ca autorul alege
un final deschis pentru fiecare situaţie limită. De
aici şi titlul volumului. Toate cele nouă titluri devin
simboluri ale unui destin irefutabil.

INVITAŢIE LA LECTURĂ
,,Crucea umbrelor” de Ion Lazăr da Coza

Naraţiunile lui Lazăr da Coza nu au nimic
de-a face cu literatura secolului XXI, autorul
conturează în mod realist şi uneori fantastic, amintind
parcă de personajele lui Creangă, Slavici, Sadoveanu
şi Voiculescu (“Comoara”, “Pragul”) un univers
suspendat între trecut şi prezent, în care timpul pare
să nu se grăbească ca în “Alte veri”, o lume în care
se remarcă o legătură firească cu tradiţia magică, cu
locurile sălbatice îndepărtate de civilizaţie, o mână
de oameni simpli, dar profunzi, sinceri, cu bune şi cu
rele.

Natural, simplu şi în acelaşi timp, original şi
expresiv; aşa este condeiul domnului Lazăr da Coza,
prozator născut în satul din Tulnicii Vrancei, sat pe
care începând cu acest prim volum de proză îl adaugă
la nume. Chiar dacă a debutat cu poezii în 2002 (“
Labirintul de zăpadă”, volum premiat la Salonul
Literar Dragosloveni), totuşi proza scurtă captează
atenţia cititorului de la primele pagini.
Destul de ciudat felul în care am ajuns sa
citesc “Crucea umbrelor”, o întâmplare pusă sub
semnul destinului, aşa cum sunt şi personajele carţii.
A fost la început o provocare, apoi după lectura
primei povestiri a devenit interes.
Primul volum de proză scurtă al lui Ion Lazăr
da Coza aduce cititorului nouă povestiri incitante şi
uşor de citit, însă cu subiecte captivante, personaje
verosimile şi o tematică variată şi profundă.
Ion Lazăr da Coza atacă în “Crucea umbrelor”
câteva teme esenţiale ale literaturii şi o face într-un
mod aparte. Fie că e vorba de iubire, de moarte, de
timp, de viaţa rurală, religioasă, de metempsihoză, de
relaţia sacru-profan, toate acestea sunt subordonate
unei suprateme, cea a Destinului. Toate personajele
celor nouă povestiri sunt stăpânite de o forţă dincolo
de puterile lor fizice, de un destin dus ca o “cruce”,
care te însoţeşte la orice pas, la orice gând ca o
“umbră”. Toate personajele sunt parcă resemnate,
devin umbre, sunt destine tragice care se salvează

O temă care se dovedeşte a fi în centrul atenţiei
este cea a iubirii, însa o iubire văzută în diferite
ipostaze, majoritatea tragice. În miezul celor nouă
naraţiuni se ţes câteva poveşti de cuplu. O frumoasă
poveste de dragoste începută banal într-un autobuz
(“Alte veri”) devine un pretext de întoarcere în trecut,
într-un timp mitic în care o iubire sinceră, de început
de lume, trăită în mijlocul naturii se dovedeşte a fi
o iniţiere a cititorului în Poveste, autorul dovedinduse un veritabil “povestaş” familiarizat cu tradiţiile
şi obiceiurile zonei Vrancei, de altfel bogate şi
inedite. Toate cuplurile ilustrează o luptă continuă a
personajelor cu ele însele, orice istorie de dragoste
este marcată de un dezechilibru şi astfel iubirea aduce
moarte, nebunie, e neîmplinită (“Porunca”, “Furtuna”,
“Moş Pavel”).
Stilul lui Ion Lazăr da Coza se individualizează
prin simplitatea şi claritatea, aproape clasice ale
discursului, rândurile infuzate de lirism, curgerea
firească a frazei, o atentă elaborare a propoziţiilor,
grija pentru redarea cât mai exactă a culorii locale,
utilizând regionalismele, dar şi neologismele, acolo
unde situaţia o cere.
Scris cu însufleţire, acest volum vine ca o
provocare la adresa lumii în care trăim. Nu ne rămâne
decât să-l citim. Liber la
lectură!
Prof. Mădălina
Temelie
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hrănește din frumusețea peisajului, din aristocrația
arhitecturii, din simplitatea bunului gust, din emoția
artei veritabile.

Experiența transversală a învățării pe tot
parcursul vieții sau revelația Parisului
Sunt destui profesorii care cred că vine o
vreme în care nu mai au nimic de aflat, că nu mai
trebuie (nu mai au ce) să învețe ei înșiși, ci trebuie
să-i învețe pe alții și atât. Sunt destui cei care se simt
mai confortabil pe un teren bătătorit, cunoscut, unde
niciun pericol nu-i poate lua pe nepregătite… Sunt
destui oameni trecuți de prima, de a doua tinerețe,
care cred că viața nu le mai poate aduce nimic nou,
nimic surprinzător…
Din fericire, politica promovată de forurile
comisiei europene însărcinate cu formarea și educația
prioritizează învățarea pe tot parcursul vieții, prin
programe adresate tuturor adulților doritori de a
afla lucruri inedite, de a vedea locuri noi, de a-și
împlini visurile, de a(-și) dovedi utilitatea, valoarea,
consistența… Această enormă șansă mi-a fost oferită
prin cursul „Le Grand Tour en Europe: art, paysage,
jerdin, créativité, innovation” (în traducere, Marele
Tur în Europa: artă, peisaj, creativitate, inovație) pe
care l-am urmat la Paris în perioada 26-30 martie,
curs accesat prin intermediul programului Grundtvig
– pentru formatori de adulți.
Experiența miraculoasă pe care am trăit-o
a avut la bază experimentarea călătoriei ca mod de
cunoaștere a propriei ființe și a lumii. Această cultură
a călătoriei, prezentă de secole în țările cu tradiție
din vestul Europei dar și la oamenii învățați din țările
române încă din perioada pașoptistă, conduce la
conștientizarea existenței unei conștiințe universale
a valorilor europene, percepute simultan ca sursă a
universalității și a identității fiecărui popor european,
generator de frumos artistic. Astfel, călătoria în
spațiul european, trăită ca oportunitate de cunoaștere,
capătă perspectiva unei experiențe estetice care se

„Le Grand Tour” este un proiect care se
derulează de ani de zile și care este în curs de derulare
și pentru sesiunile ulterioare, proiect care contribuie la
protecția și valorizarea artelor care constituie marele
patrimoniu artistic, cultural, literar și peisagistic al
Europei. Așadar, acest curs vizează descoperirea
dimensiunii simbolice a civilizației europene în țările
cu un patrimoniu cultural monumental, așa cum este
Franța.
Prin această mobilitate de formare mi s-a oferit,
timp de cinci zile, ocazia experimentării unei metode
educative eficiente – cercetare-acţiune-formare – pe
linia instituită de tradiţia cunoaşterii transversale,
prin intermediul călătoriei, modalitate de descoperire
a naturii şi culturii, a „sufletului locului”, în spaţiul
uneia dintre cele mai importante capitale europene
– Parisul. Această capitală, deloc una oarecare, este
simbolul uneia dintre cele mai importante culturi
ale lumii, locul în care tradiţionalul şi modernul,
frumosul natural şi frumosul artistic se împletesc în
chip absolut.
Această sesiune a cursului desfăşurată la
Paris, a implicat participanţi din Italia, România,
Spania şi Grecia, aceştia fiind persoane ce activează
în învăţământul preuniversitar (unii deţinând chiar
funcţia de director sau inspector), universitar (este
vorba despre mine), în asociaţii sau instituţii de
cultură, ori în asociaţii de conservare a patrimoniului.
Cursul s-a desfăşurat, în primul rând, sub forma
unor vizite în muzee, acolo unde s-au declanşat unele
demersuri pedagogice, pornind de la fotografii, fişe
pedagogice, explicaţii ale unor specialişti în domeniu
Aceste lucrări realizate colectiv dar şi individual
luau contur la sfârşitul zilei, după ce multiplele
informaţii, impresii, senzaţii şi sentimente începeau
să se decanteze, transformându-se într-un jurnal de
călătorie colectiv, materializat în formă electronică.
Ca altă modalitate de lucru, au fost organizate ateliere
sub îndrumarea unor specialişti în artele plastice,
sau ateliere de creaţie literară. Un aspect deosebit
l-a constituit modalitatea în care, prin intermediul
unei specialiste în urbanism şi arhitectură, ne-a fost
prezentat oraşul în cele mai importante cartiere ale lui
(Le Marais, Saint Germain des Pres, Cartierul Latin).
Pe de altă parte, mi s-a oferit ocazia de a
înţelege o strategie formativă, educativă, devenită un
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Să vorbim corect!

fel de politică naţională, de care se bucură ţări cu o
mai bună conştiinţă a valorilor: educarea concretă,
practică, prin propria experienţă, contactul nemijlocit
cu arta, cu istoria, cu natura, utilizarea complementară
a altor canale (văzul, auzul, chiar mirosul sau gustul),
stimularea emoţiei, a trăirilor, toate în detrimentul
memorării predominant mecanice de care, din păcate,
se serveşte învăţământul românesc.
Deşi poate nu era un obiectiv principal al
cursului, nu am putut să nu remarc modalitatea în care,
într-un mod formal sau mai puţin formal, sunt educaţi
copiii, de la vârste mici, până la adolescenţă, în spiritul
frumosului, al bunului gust, al valorilor. În muzeele
pe care le-am vizitat (Louvre, Orsay, Versailles etc.),
am observat numeroase grupuri organizate de copii,
care participau la adevărate lecţii de artă, de istorie,
de literatură, informaţiile noi nefiind doar nişte
concepte dificil de digerat, ci adevăruri concrete,
palpabile, asimilate în mod transversal, prin toate
canalele de comunicare. Un alt aspect observat a fost
organizarea de cursuri (multe gratuite) în muzeele
municipalităţii (Muzeul Maurice Denis), cu copii de
vârste diferite, unele grupe fiind alcătuite din copii cu
cerinţe speciale, arta fiind în cazul lor văzută ca un
mijloc de comunicare eficientă sau, de ce nu, chiar ca
un mijloc de recuperare parţială.
Pentru mine, această experienţă a însemnat
un traseu cu conotaţii metaforice, pe de o parte,
dar şi o cale concretă de a înţelege modalitatea de
funcţionare a unei strategii pedagogice de învăţare
prin experimentare. Latura „poetică”, reflexivă, mi
s-a părut a fi relevată de însăşi împletirea reperelor
istorice vizate de curs, traseul parcurs de noi
presupunând o incursiune la originile umanităţii
(Muzeul Quai Branly), ale artelor, ale locurilor, o
reinterpretare din perspectiva prezentului, dar şi o
proiectare în viitor, în spiritul deplin al continuităţii.

lect. dr. Oana Stoican

Deseori auzim în jurul nostru construcţii care
ne provoacă râsul sau chiar ne şochează. Nu putem
să spunem exact ce efect a avut asupra noastră folosirea eronată a gradelor de comparaţie, dar este cert
că ne-a atras atenţia. Trist este faptul că acest feno�
men are loc şi în cazul persoanelor şcolite. În cele ce
urmează dorim să explicăm pe scurt de ce utilizarea
acestora este greşită în unele cazuri.
Există adjective care nu pot fi trecute la grade
de comparaţie deoarece sensul lor nu permite acest
lucru. Niciodată nu vom putea folosi „ acest om este
mai mort...” deoarece însuşirea nu poate fi modifica�
tă. Este şi cazul următoarelor adjective: enorm, principal, terminat, infinit, lingvistic, electric, interior,
exterior, final, absolut, iniţial, întreg etc.
O altă categorie de adjective o constituie cele
care au fost trecute la anumite grade de comparaţie
în limba de origine ( limba latină) şi aceste forme de
comparativ sau superlativ au intrat în limba română,
fiind neologice. Este cazul adjectivelor: optim, maxim, minim, inferior, superior, anterior, posterior, proxim, extrem, suprem etc.
Nu au grad de comparaţie adjectivele care ex�
primă o însuşire la gradul cel mai înalt, având sens
de superlativ şi formă de pozitiv: excelent, splendid,
sublim, culminant şi chiar perfect care încalcă această
regulă chiar în exprimarea timpului de la indicativ
(mai mult ca perfectul). Pe lângă acestea mai amintim
şi echivalentele lui foarte: extraordinar, fantastic, teribil etc.
Adjectivele care nu pot fi comparate nu accep�
tă nici termeni ca destul de, cam, prea, dar nici sufixe
diminutivale. Ele se folosesc doar la forma de pozitiv.
În speranţa că am fost destul de expliciţi,
încheiem micuţa noastră prezentare dorindu-vă
să vorbiţi cât mai corect!
prof. Alina Elena Galan
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Naufragiul.

Cartea şi nevoia de lectură
(continuare)
Un rol deosebit în îndrumarea lecturii copiilor
de orice vârstă îl va avea întotdeauna strânsa legătură
dintre şcoală şi bibliotecă, cele două instituţii putând
realiza maximul de randament în vederea îndrumării
şi stimulării lecturilor.
Pe lângă cei doi factori enumeraţi mai sus
(şcoala şi biblioteca), ce contribuie la dezvoltarea
dorinţei de a lectura, apare şi un al treilea (familia)
care are un aport destul de însemnat. Şcoala şi
părinţii trebuie să-i ajute pe elevi să înţeleagă că
nu este învăţat cel ce citeşte cărţi, ci cel ce ştie ce
citeşte, pentru că doar citind mintea lor va deveni
un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţie. Ca
metode şi procedee de educare a elevilor în acest
spirit menţionăm: organizarea
bibliotecii clasei,
frecventarea bibliotecii şcolare/locale, portofoliul
lecturilor prin fişele de lectură săptămânală /zilnică,
etc.
Copilul trebuie să prinda mai întâi gustul de
a “devora” ceea ce îl atrage, înainte de a-şi selecta
centrele de interes. Dacă îşi va vedea părinţii citind
şi-i va auzi vorbind despre lecturile lor, va fi provocat
să procedeze la fel, acum şi în viitor.
Şi totuşi...se citeşte din ce in ce mai puţin,
iar cele mai severe critici sunt adresate şcolii. Deşi
exigenţele vieţii faţă de om au crescut, în acest iureş
trepidant al vieţii moderne, educaţia prin şi pentru
carte a rămas undeva în urmă. Cititul trebuie înţeles
de elevi ca odihnă activă, de recreere, nu ca o povară.
Pentru cunoaşterea şi dezvoltarea capacităţii
copilului de a urmări un text, de a înţelege sensul şi
semnificaţia ideilor ascultate, dar şi ca exerciţiu de
dezvoltare a memoriei şi gustului pentru lectură am
folosit la clasă jocul „Recunoaşte personajul!”:
Concursul a fost organizat în cadrul orei
de lb. română, la clasa a II-a, după ce am studiat
textul „Învăţătorul nostru” de Edmondo de Amicis.
(Menţionez că manualul folosit la clasă este editat
de Ed. Aramis, având ca autori pe Tudora Piţilă şi
Cleopatra Mihăilescu).
Pentru a dezvolta la elevi dragostea pentru
lectură, am selectat cele mai impresionante texte
din opera autorului: Micul patriot padovan, Micul
toboşar sard, Micul cercetaş lombard, Micul copist,

Elevii au avut ca sarcină, timp de două
săptămâni, să citească textele selectate , să completeze
fişele de lectură şi să realizeze un desen prin care să
redea personajul ce i-a impresionat mai mult.
Evidenţa lecturii a fost prezentată la panoul
clasei, zilnic consemnându-se lecturile citite.
S-a făcut clasamentul în penultima zi, pentru a
fi desemnaţi cei mai harnici cititori.
În ultima zi, s-a desfăşurat concursul pe echipe
(patru la număr), având cinci probe (prezentate mai
jos).
Activitatea s-a bucurat de un real succes,
iar premiile oferite din partea părinţilor (dulciuri şi
diplome) au făcut ca atmosfera să fie şi mai plăcută.
Desfăşurarea concursului (variantă pentru o
singură grupă):
Proba I –RECUNOAŞTE PERSONAJUL!
“Era un băiat cam de 11 ani, singur şi rău
îmbrăcat.Tatăl şi mama sa îl vânduseră unui căpetenii
de comedianţi. Bietul băiat era slab şi zdrenţăros“.
………………din lectura …………………..
Proba II – CUI APARŢINE REPLICA
“-Luaţi-vă banii înapoi! Eu nu primesc pomană de la
cei care îmi ponegresc ţara!
…………din lectura …………………..........
Proba III –- SUNTEM ACTORI!
Desemnaţi doi membri din echipă care să
realizeze un scurt dialog dintre două personaje
principale din lectura „ Micul copist „de Edmondo de
Amicis.
Proba IV –- CARACTERIZEAZĂ
PERSONAJUL!
Scrieţi cel puţin trei însuşiri care îl
caracterizează pe băiatul din lectura „Micul cercetaş
lombard „de Edmondo de Amicis.
Proba V –- MICII PICTORI
Selectaţi cel mai reuşit portret al personajului
îndrăgit (din cele cinci lecturi suplimentare scrise de
Edmondo de Amicis ), realizat de membrii echipei
voastre. Prezentaţi-l în faţa clasei.
Revenind la ideea ca lectura este un instrument
al muncii intelectuale, nu este lipsit de importanţă să
dăm elevului “cheia” studierii tematice a unei cărţi,
fie pentru documentare fie pentru relaxare, adică:
-răsfoind-o îşi formează o idee generală despre
ce conţine cartea;
-să-şi pună întrebări la care se aşteaptă să afle
răspunsul după citirea cărţii;
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-să citească cartea;
-să-şi amintească personajele şi momentele
principale;
-să recapituleze pentru a verifica cât de bine a
depistat punctele principale.
Aşadar, cartea rămâne principalul izvor
de informaţie, suportul
nelipsit în activitatea
educaţională în perioada şcolarităţii şi a sta aplecat
asupra cuvântului scris înseamnă a căuta calea
cunoaşterii, a înţelegerii şi a propriei realizări.
Chemarea cărţii vine la început din afară, fiind
favorizată de atmosfera din familie şi şcoală, apoi se
constituie într-un stil de muncă.
“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,
Încet gândită, gingaş cumpănită
Eşti ca o floare anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis”
( Tudor Arghezi – Ex Libris)
BIBLIOGRAFIE:			
1. Ioan Neacsu, (1990) - “ Metode si tehnici
de invatare eficienta” Edit. Militară, Bucuresti ;
2. Cornelia Stoica, Eugenia Vasilescu,( 1996)
Literatură pentru copii, Ed.Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti;
3. Stancu Ilie, (1970), Călătorie în lumea
cărţii, E.D.P. Bucureşti;
4. Balotă Nicolae, (1978), Arta lecturii, Ed.
„Cartea românească”, Bucureşti;

prof. înv. primar: Felicia-Adriana Albei
Deci se poate...
În perioada 26-30 martie 2012 am participat
la cursul de formare continuă care a avut loc în Palaz�
zolo sull’Oglio, Italia, curs intitulat INNOVATING
TEACHING AND LEARNING METHODS FOR
REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING. Acest
stagiu a fost finanţat de Comunitatea Europeană cu
sprijinul Programului de Învăţare pe tot parcursul
vieţii (LLP) acordat de Agenţia Naţională pentru Pro�
grame Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale.

Ştefan şi ca responsabil de filială pe Stefana Corsei.
Au participat cadre didactice din mai multe ţări������
����������
euro�
pene: Belgia, Finlanda, Germania, Letonia ��������
şi������
Româ�
nia, atât prin porgramul sectorial Comenius, cât şi
prin Gruntvig.
Cursul a avut drept obiective:
-să promoveze şi să experimenteze metode innovative
de predare-învăţare folosite în scopul reducerii aban�
donului şcolar şi să motiveze elevii să îşi finalizeze
studiile obligatorii;
-să promoveze sistemele de învăţământ din Uniunea
Europeană;
-să reînnoiască, să îmbogățească și să perfecționeze
tehnicile de predare și competențele lingvistice ale
profesorilor participanți;
-să promoveze activităţile extracurriculare;
-să faciliteze schimbul de experiență și de bune prac�
tici între profesorii participanți din diferite țări ale lu�
mii.
Printre activităţile organizate pot aminti
următoarele: prezentarea sistemelor de învăţământ
din Olanda, Italia, Belgia, Germania, România, Fin�
landa şi Letonia; exemple de bune practici; vizite în
şcolile I.I.S. “G. Falcone”, I.I.S. “C. Marzoli” din
Palazzolo sull’Oglio şi Centro di Formazione Pro�
fessionale “G. Zanardelli” Clusane d’Iseo ; “Amici�
fonia”, “ Rainbow Project”- exemple de practică
privind metode de predare şi învăţare inovative şi
creative pentru reducerea abandonului şcolar; vizită
la comunitatea Shalom- exemple practice de educaţie
non-formală pentru reducerea abandonului şcolar
prin activităţi exterioare şi interioare şi prin utiliza�
rea atribuţiilor reale în situaţii reale; - exemple de
activităţi extracurriculare: vizită la cramele Bersini
Serlini; vizitarea oraşului Iseo; navigare pe lacul Iseo;
vizitarea oraşului Palazzolo.
În final aş dori să amintesc faptul că întregul
conţinut al diseminării este responsabilitatea mea, iar
Agenţia Naţională şi������������������������������
��������������������������������
Comisia Europeană nu sunt re�
sponsabile pentru modul în care este folosit conţinutul
informaţiei.

Instituţia organizatoare a fost Quarter Media�
tion din Assen, Olanda, având ca director pe Cristina
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Francofonia
Limba franceză derivă din latina populară
introdusă în Galia de către romani. S-a bazat pe
celelalte limbi existente. S-a născut o nouă limbă:
romana. În funcţie de regiune, se vorbeau dialecte
diferite. Aceste dialecte se divizau în două grupe: cele
din Nord (langue d’oïl) şi cele din Sud (langue d’oc).
,,Oïl” şi ,,oc” erau cele două modalităţi de a spune
,,da”, în funcţie de regiune. Linia de demarcaţie trece
aproximativ prin La Rochelle, Limoges, ClermondFerrand, Lyon şi Grenoble.
Un dialect al limbii,,oïl”, le francien, vorbit
în Insula Franţei, le-a luat locul progresiv celorlalte,
devenind limbă naţională. Este franceza veche, a
cărui evoluţie de-a lungul timpului a dat naştere
francezei moderne. Franceza este o limbă romană,
ca spaniola de exemplu etc.
În zilele noastre, franceza nu mai este
doar proprietatea francezilor. Ea este vorbită în vreo
50 de ţări, repartizate pe 5 continente. Se estimează
că mai mult de 120 de milioane de persoane sunt
francofone (persoane care vorbesc de obicei
franceza). Francofonia este un dialog mondial, care
reuneşte ansambluri de ţări francofone pe baza unor
proiecte de cooperare educativă şi culturală.

Este ziua în care limba franceză este la loc de onoare
în lumea întreagă. Cu această ocazie sunt organizate
manifestări culturale în majoritatea ţărilor membre
ale comunităţii francofone. Sunt organizate expoziţii,
concerte şi proiecţii de filme.
România a intrat în Mişcarea Francofonă
în 1991 cu statutul de Observator, iar doi ani mai
târziu a devenit membru cu drepturi depline. Ţara
noastră a preluat preşedenţia Francofoniei în cadrul
celui de-al XI-lea Summit al Francofoniei desfăşurat
la Bucureşti în septembrie 2006, urmând să deţină
această funcţie până în octombrie 2008.
„Francofonia este acest umanism
integral care se ţese în jurul Pământului: această
simbioză de energii adormite a tuturor continentelor, a
tuturor raselor care se trezesc la contactul căldurii lor
complementare.” - Léopold Sédar Senghor - Revista
Esprit, Noiembrie 1962
Prof. Mariana Tudoran

Momente de bucurie sfântă

Franceza este limba oficială a 32 de
ţări de pe 5 continente, este una din limbile oficiale
folosite de zeci de organizaţii internaţionale (printre
care Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor
Unite, Consiliul Europei, Crucea Roşie, Organizaţia
Internaţională a Comerţului, Interpol sau Comitetul
Olimpic Internaţional) şi este a doua limbă străină
predată în şcoli, după limba engleză.
Termenul de ,,FRANCOFONIE” a fost
utilizat, într-o primă accepţiune, la sfârşitul secolului
al XIX-lea, pentru a desemna spaţiile geografice
unde limba franceză era folosită în mod curent.
Onésime Reclus a fost cel care a inventat termenul
de francofonie.
În anii 1950-1970, s-a avansat ideea
unei comunităţi francofone, fapt care a condus la
crearea primelor organizaţii şi instituţii francofone.
	La 20 martie 1970, s-a înfiinţat Agenţia
de Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT), cu sediul
la Paris, principalul operator al Mişcării Francofone.
Începând de la această dată, ziua de 20 martie
marchează „Ziua Internaţională a Francofoniei”.

Paştile sunt în Ortodoxie “sărbătoarea
sărbătorilor”. Sunt o explozie de bucurie, care
perpetuează explozia de bucurie a ucenicilor care au
văzut pe Domnul înviat. De aceea credincioşiii se
salută cu vestea unei bucurii de necomparat cu nici o
altă bucurie: “Hristos a înviat!” “Adevărat a înviat!”,
până la Înălțarea Domnului, de când se salută cu altă
veste tot aşa de mare, legată interior de prima: “Hristos
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S-a înălţat!” Bucuria aceasta are
atâta entuziasm în ea, încât ea e
ca o “sfântă beţie”, ca o “beţie
trează” de care vorbeşte Sfântul
Grigorie de Nyssa. E ca o “beţie
trează”, pentru că e produsă de
cea mai autentică dar şi cea mai
minunată realitate, realitatea
neasemănat de frumoasă a vieţii
veşnice şi plenare, mai frumoasă
şi mai minunată decât și-o poate
închipui orice imaginaţie, motiv pentru care Sfântul
Grigorie de Nyssa spune că îngerii nu pun în funcţie
nici o imaginaţie, pentru că realitatea pe care o văd
întrece orice imaginaţie.

prin excelenţă, de o bucurie reală,
consistentă şi durabilă. Se ştie că
pe noi creştinii bucuriile trupeşti
nu ne satisfac deplin, că sufletul
nu e satisfacut de ele, iar bucuriile
sufleteşti sunt depline, pentru că
noi trăim marginile cunoaşterii, ale
iubirii, ale purităţii sentimentelor
noastre. Bucuria Învierii nu e nici
trecătoare, nici nedeplină. E bucuria
prin excelenţă, pentru că e bucuria
eternă şi deplină, e bucurie din Hristos. El a inviat;şi
a facut din noapte o preafrumoasă zi, plină de lumină
dumnezeiască. Cu moartea Sa pe moarte călcând,
ne-a dăruit tuturor viată vesnică, iertare şi bucurie.

Femeile mironosite aflând de la înger despre
Învierea Domnului, aleargă “cu frică şi cu bucurie
mare” să ducă această veste ucenicilor. Justificând
bucuria lor, primul cuvânt pe care li-l adresează Iisus
Cel înviat la întâlnirea cu ele, este: “Bucuraţi-vă!”
(Matei XXVIII, 9). De atunci cei ce cred aleargă
cu aceeași bucurie debordantă în noaptea Paștilor
şi în zilele ce urmează, vestind tuturor celor pe care
îi întâlnesc: “Hristos a înviat!”. Bucuria este starea
sufletească principală pe care a produs-o vestea
Învierii în cei care ştiau ca viaţa lor sfârşeşte în moarte.
Bucuria aceasta se menţine în creştini continuu, dar
se actualizează mai ales în noaptea Paştilor.

Cu prilejul acestei mari sărbători creştine,
elevi ai Liceului Teoretic “ Duiliu Zamfirescu “ din
Odobeşti şi de la Scoala cu clasele I-IV din Unirea
Odobeşti, cu sprijinul preotului paroh Matei Sergiu
de la parohia “Adormirea Maicii Domnului “ din
Unirea Odobeşti, au prezentat o serbare de Paşti atât
în faţa credincioşilor din parohie, cât şi pe canalul de
televiziune local. Bucuria Învierii Domnului a fost
resimţită şi în sufletele celor mici şi transmisă tuturor
ascultătorilor prin cântece, scenete şi poezii religioase.
Atât Biserica cât şi sufletele tuturor s-au umplut de
bucurie sfântă atunci când, la salutul creştinesc spus
de părintele : -“Hristos a inviat !” au răspuns în cor,
alături de îngeri şi de sfinți : -“ Adevărat a înviat!”

Femeile mironosiţe se bucură nu numai pentru
ca Îl vor vedea iarăşi pe Învăţătorul iubit, ci pentru
că Invierea Lui înlătură în general moartea ca sfârşit
al vieţii noastre, deschizându-i orizontul eternităţii.
Aceasta este şi cauza bucuriei noastre din orice timp.
În viaţa noastră, a creştinilor, s-a produs prin
Învierea lui Hristos o schimbare radicală, în ea a
pătruns o lumină nesfârșită, conţinutul ei a căpătat o
valoare incomensurabilă, ea s-a umplut de o bucurie
inepuizabilă. Iisus a confirmat cu autoritatea Lui
dumnezeiască justeţea bucuriei de care au fost cuprinse
femeile mironosiţe. El nu le-a îndemnat să se bucure
pentru simplul fapt ca vor fi iarăși cu El, ci pentru
semnificația generală nouă și plină de fericire pe care
o are Învierea Lui pentru cei ce cred în El. Această
confirmare a produs-o Hristos de atunci încoace
continuu: faptul că Apostolii au fost în stare să moară
până la unul pentru mărturia Învierii lui Hristos, faptul
că mărturia aceasta a produs milioane de mucenici şi
de sfinţi, că cei credincioşi nu pot găsi sens existenţei
lor fără această Înviere, care e o repetare continuă a
confirmării Învierii date de către Hristos. Existența
noastră s-a umplut prin Învierea Domnului de bucuria
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prof. Niculina Surdu

Interviu
“Uitându-mă ȋn urmă, constat că nici un
critic important n-a scăpat de calomie”

Culiță Ioan UȘURELU:
D-le Academician EUGEN
SIMION!Ați ȋmplinit, ȋn
2010, o vârstă frumoasă,
77 de ani, ocazie cu care
vă rog să primiți sincerele
mele urări de MULŢI ANI
și MULTE REALIZĂRI ȋn
munca dv. atât de nobilă.
Eugen SIMION: Mulțumesc, la fel și dv. , domnule
profesor C. I. Ușurelu…
C. I. U: Planurile dv. sunt atât de mari și diverse
ȋncât cu greu ȋmi ȋnchipui că mai aveți timp să fiți
prieten, părinte, și - mai ales – bunicul celor două
nepoțele pe care le adorați…
E. S: Dacă ai norocul să devii bunic, trebuie să fii
un bunic afectuos și grijuliu, ȋn fine, este bine să ai
prieteni și să respecți prietenia pentru că toate acestea
fac parte din existența ta. Și existența ta (ȋn partea
ei intimă) nu trebuie să fie strivită de literatura ta,
dacă ești scriitor, sau de alte pasiuni. Le putem numi
pasiuni publice. Acestea din urmă sunt acaparate și,
când suntem tineri, ne lăsăm seduși de ele. Vrem să
fim mari scriitori sau mari profesori, să avem succes,
să facem, pe scurt, o mare carieră intelectuală. Nu-i
rău, dar nu-i ȋndeajuns. Partea proastă este că ne dăm
seama de acest lucru mai târziu, când descoperim că,
obsedați de performanțele noastre, am lăsat să treacă
pe lângă noi atâtea lucruri esențiale cate ne-ar fi putut
ȋnfrumuseța viața… Mă gândesc, azi, că n-am făcut
bine ratând toate vacanțele mele și toate sâmbetele
și duminicile de peste an: erau zilele când trebuia să
scriu la cronica la România literară sau când citeam
opera integral a unui poet sau prozator român pentru a
scrie, la urmă, un capitol din Scriitorii români de azi.
Ȋmi amintesc că ȋntr-o vară n-am făcut nimic altceva
decât să citesc cele aproximativ o sută de volume de
versuri de Mihai Beniuc. Nu-i un poet fără talent, dar
este un poet industrios și, pentru a selecta o sută de
poeme bune, trebuie să ȋnghiți o tonă de hârtie tipărită.
Un caz, ȋn fond, tragic prin abundență…Merită să-i
jertfești o vară ȋntreagă? Ca să nu fiu nedrept cu un

poet mai mult decât notabil, răspund: cineva, un critic
prob și obstinate, trebuia să facă această experiență.
S-a ȋntâmplat să fiu eu acel critic disponibil, așa că….
vălul duioșiei. Oricum, vacanțele de atunci nu se mai
ȋntorc niciodată…Mă ȋntrebați dacă ȋmi ȋndeplinesc
sau nu misiunea de bunic…Mi-o ȋndeplinesc cum
pot, mă străduiesc, ȋmi place, mă ȋmplinește, copiii
sunt miraculoși și-mi dau sentimentul că nu-i totul
pierdut și lumea noastră nu-i pură zădărnicie…
Cum reușesc? Simplu: mă scol dis de
dimineață(scriu numai dimineața), ȋmi fac temele, cele
două fetițe(Sonia și Diana) vin pe rând sau amândouă
deodată să-mi ceară o foaie albă sau un “pic” ceea
ce solicită. Uneori nu-i ȋndeajuns, vor să le desenez
o casă, o pisică, pe Maco (o jucărie care reprezintă
un fel de catâr) sau pe Mami și Tati…. Execut numai
decât dorința lor, desenez cum mă pricep și la urmă,
scriu apăsat: Maco sau cățel, casă etc. Nu de altceva,
dar ca să se știe despre ce e vorba. De curând, cele
două libelule au ȋnceput să picteze. Au primit ȋn dar
pensule, o cutie cu culori și o cutie cu foi groase.
Sonia-folosește cu precădere culoarea neagră, Diana
are preferințe pentru culoarea roșie sau albastru. Ȋn
această situație, rolul meu este de expert. Critic de
artă. E frumoasă pictura mea? Cea făcută de Sonia
e mai frumoasă decât pictura Dianei?... Interogații la
care trebuie să răspund repede și categoric. De regulă,
răspunsurile sunt pozitive… Pe scurt, mă descurc.
Vorba prietenului meu Nichita Stănescu: am ȋnceput
să am sentiment de patriarch…N-aș fi crezut…
C. I. U: Prin 1981, ȋntr-o discuție cu George Arion,
vă arătați oarecum supărarea chiar față de colegul și
prietenul Nichita, care vă contesta anumite calități,
după ce dv. ȋi comentaseți toate cărțile…Ați rămas
acelați prieten și admirator…Clar că ȋntre autor și
critic nu există reciprocitate. . Criticul n-are prieten,
n-are dușman, n-are frate…. , el are ȋn față doar
textul și sunt contestați, cum mai sunt private opera și
imaginea autorului “Necuvintelor”.
E. S: Nichita Stănescu era un om prea intelligent
ca să se supere pe criticul care-i făcea o observație
“neprietenoasă” (ȋi zicea el), iar dacă se supăra ȋntr-o
ȋmprejurare oarecare, supărarea nu ținea mult. Se desupăra repede. Supărarea lui ținea de pildă, de seara
până dimineața. Am relatat altădată un incident de
acest fel. Nu puteai, la rândul tău, să fii supărat pe
aces tom fermecător, mare poet. Ȋl știam de la 11 ani
și am străbătut cu el tinerețea și ȋnceputul maturității
noastre. M-au scandalizat , uneori, atitudinile lui
complezente (unii, mai necruțători, le numeam
“căderile” lui morale, eu le ziceam și le zic, ȋn
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Interviu

continuare, micile lui compromisuri), dar n-am
abandonat niciodată convingerea că autorul
Necuvintelor este un om moral și că esențial pentru el
este literature, ca și pentru Preda, Sorescu și atâția alți
scriitori din generația mea. Literatura este rațiunea
lor de a fi, literature este chiar existența lor. Cum să
mă supăr pe ei? Rostul pe lumea al unui critic literar,
repet o propoziție celebră, este să se resemneze ȋn fața
adevărului estetic…. Ziceți, D-le C. I. Ușurelu, că un
critic are sau nu trebuie să aibă prieteni, dușmani,
frați…Lăsând frații deoparte, pot să vă contrazic:
critical literar dorește să aibă prieteni și ȋși face,
inevitabil, dușmani. Uneori dușmanii sunt intratabili
și răzbunători, te urmăresc cu o inimaginabilă
cruzime toată viața…Ce-i de făcut?Nimic. Dușmanii,
ca și prietenii, trebuie acceptați, fac parte din peisajul
nostrum. Problema este după mine nu câți dușmani
sau câți prieteni ȋți faci, ci dacă un critic are ȋn el
tăria de a nu confunda planurile. Dacă mă bizez pe
experiența mea, pot spune că nu-I ușor deloc să ții
dreapta cumpănă nici cu prietnii, nici cu dușmanii.
Dar nici imposibil nu este. Oricum, trebuie să ȋncerci.
Este ceea ce ȋncerc să fac de 50 de ani. Cu Nichita
Stănescu n-a fost greu să rămân prieten, scriind ceea
ce cred despre poezia sa, pentru că poezia nu m-a
silit să fac niciun compromis. Micile lui manierisme,
repetiții, compromisuri amicale…nu pun ȋn discuție
valoara fundamentală a poemelor… Cu poeții
mediocre sau de-a dreptul execrabili este mai greu.
Dacă scrii și spui adevărul despre ei te vor urȋ sincer
și temeinic toată viața, dacă ȋi eviți, te vor contesta
până la sfârșitul istoriei…. Toată arta criticului este
să treacă netimorat printe aceste fenomene care fac
parte-și ele- din viața lui…
C. I. U: Ȋn 1957, ați fost martor ȋn procesul politic
intentat de autoritățile vremii profesorului de italiană,
D. D. Panaitescu. Deși cu consecințe dramatice
immediate pentru dv. , ați binecuvântat, mai târziu,
ȋntr-un fel, urmările acestei acțiuni…
E. S: “Binecuvântat” nu-I cuvântul potrivit. Am zis
și eu că, dacă n-am dispărut și am putut să fac critic
literară, mă consider un om norocos. Eram foarte

tânăr și, știți și Dvs. , tinerii nu cred ȋn eternitatea
răului și n-au gustul catastrofei. Este ceea ce s-a
ȋntâmplat cu mine. Ce rost are să mă vait, azi, de
aceea ce mi s-a ȋntâmplat acum 50 de ani? N-am
vocație de bocitoare și nu-i iubesc pe ilegaliștii care
ne asasinează cu dosarele lor. Altceva este important,
dincolo de suferințele noastre: Opera. Unde-i Opera?
Ce-ai făcut , cu alte vorbe, cu suferința, injustiția ta?
Vrei doar răsplata hertfei tale patriotice? Dacă numai
asta vrei, vrei puțin. Și, ȋn font, mă ții de vorbă…
Ȋmi plac oameni ca N. Steinhardt care, trecând prin
puțșcărie, au luminat prin scrierile lor calea suferinței,
au descătușat umanul din spiritual lui atins de
cruzimile istoriei…
Am ȋnvățat multe cât timp am fost cinci ani
șomer la ȋnceputul carierei mele intelectuale. Am
ȋnvățat, ȋntre altele, că nu trebuie să fii prizonierul
urii. Ura este contagioasă și, pentru spirit, ura este
paralizată și sterilă.
C. I. U: Practicați mai mereu un donquijotsim pozitiv,
apărând scriitori dispăruți dintre noi, deci nu aveți
nici un avantaj social. Propuneți chiar, ȋn locul
“pălăvrăgelii”, o discuție serioasă despre literature
ȋn communism. Totul ȋnsă pe criteria axiologice…
Revizuirea literaturii ȋn sens estetic și normal ȋn
epoca post-totalitară…Câți tineri critici vă urmează?
E. S: Am scris de multe ori despre această temă.
Volumul al VI din Fragmente critice se cheamă. Ne
revizuim. ne revizuim…Spun, aici, cam tot ce stiu
până acum despre revizuirile morale și revizuirile
critice. Atrag atenția asupra faptului că ele nu trebuie
confundate. Nu trebuie să refuzăm opera numai
pentru faptul că autorul ei n-a fost, ȋntr-un moment al
existenței lui, la ȋnălțimea talentului său. Atât, nimic
mai mult…De 20 de ani nu facem, dn nefericire,
decât să amestecăm criteriile și să vorbim despre
revizuiri fără a le face ȋn sens lovinescian. O imensă,
insuportabilă “pălăvrăgeală”, cum spuneți.
Am făcut eroarea să-I iau ȋn seamă pe acești
oameni de vorbe și acum ȋmi pare rău mi-am pierdut
timpul cu ei. Mă ȋntrebați, apoi, dacă tinerii critici
urmează sau nu ideile mele ȋn această privință. Nu stiu,
mă conduc după principiul că adevărul ȋn literatură
ȋnvinge ȋn cele din urma. Sper ca tinerii care au azi 30
de anis ă fie de partea adevârului. Ei n-au complexe
și nici idiosincrezii de ocrotit, nici insatisfacții de
răzbunat, cum au generațiile anterioare.
(va urma)
Interviu realizat de prof. Culiţă Ioan Uşurelu
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Descreţește-ţi fruntea!!
Ȋn avionul companiei aeriene ALITALIA, un steward
negru ȋi serveşte pe călători cu prăjituri:
- Cine mai dorește prăjituri?
- Eu! Aș vrea eclerul acela cu ciocolată de la marginea
tăvii.
- Nu cred că o să se poată, doamnă…. acela e degetul
meu!

UMOR
- Cum dai ocupaţie unei blonde?
-O pui să caute colțul într-o cameră rotundă.
- Ce spun ardelenii când le dai o franzelă?
-Hmm… ce bun, o s-o mănânc cu pâine.

Care- i culmea fotbalului?
- Să deschizi frigiderul și să strigi: “GOOOL!”

- De ce fac oltenii casa rotundă?
-Să nu se ascundă hoţii după colţuri.
- Cum au scăpat oltenii de purici?
-I-au suit în pod și au luat scara.
-Bulă, Strulă și Ţiganu s-au dus la un împărat.
Împaratul le-a spus că cel ce va rezista în coteţul
porcului cel mai mult se va căsători cu fiica lui.
Se duce Bulă la porc şi intră în coteţ.Iese şi spune:,,Pfuu, ce pute!’’Se duce Strulă la porc şi intră în
coteţ.Iese şi spune:,,Pfuu, ce pute!’’În cele din urmă
se duce și Ţiganul în coteţ, apoi iese porcul afară şi
spune:,,Pfuu, ce pute ţiganul ăsta!’’

Pentru a se construi un pod s-au adus trei arhitecţi:un
francez, un american și un român. Preşedintele
companiei i-a intrebat pe fiecare cum o să construiască
podul dacă construcţia trebuia să înceapă din ambele
capete. Le trebuie o soluţie ca ambele să se unească.
Francezul spune:
-Folosindu-ne de calcule precise, de scheme pe
computer, vom reuşi să unim cele două capete.
Americanul spune:
-Folosindu-ne de tehnologia prin satelit, de măsurători
precise, vom reuşi să unim cele două capete.
Românul spune :
-De ce vă chinuiţi atâta fraţilor? Dacă se unesc
capetele, e bine, dacă nu, avem două poduri.
culese de Ștefan Lefter
clasa a VII-a B

- Domnule inspector, vă rog să
mă arestați, cere un milanez cu
sufletul la gură. M- am certat cu
soția mea, am scos pistolul și am
tras.
- Și ați nimerit- o?
- Păi tocmai asta e, că nu am
nimerit-o. Așa că vă rog să mă
băgați repede după gratii.

Ȋn Italia, cheia puterii Mafiei se
află ȋn celebra lege a tăcerii: “Cine tace-trăiește!”.
Aceasta este o normă atât de general, ȋncât a devenit
tipică pentru Sicilia, de unde se relatează următoarele:
Ȋn timpul unei inspecții, elevul cel mai bun din clasă
este ȋntrebat de profesoară:
- Spune- mi, Alessio, cine l- a ucis pe Giulio Cezar?
- Nu știu, doamnă profesoară, eu nu am văzut și n- am
auzit nimic!

Un Italian, Florențo, cu o mare vânătaie la ochi, intră
ȋn florăria prietenului său zicându- i trist:
- Pregătește-mi un buchet uriaș de trandafiri, pentru
ziua soției mele!
- Dar când va fi?
- A fost ieri, ce nu se vede?
- Mamă, zice micul Pietro, ȋl vezi pe omul acela care
trece strada și vine spre noi? Cu nici un chip să nu stai
de vorbă cu el!
- Dar când m-ai mai văzut stând de vorbă cu bărbați
necunoscuți?
-Niciodată, dar acela e profesorul meu de matematică…
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Descreţește-ţi fruntea!!
Ȋntr- un mic orășel din Sicilia, un negustor a deschis
un magazin de trompete și pistoale.
- Ei, vecine, cum ȋți merg treburile?
- Bine, nu pot să mă plâng. Sunt cât se poate de sigure.
Dacă vine unul azi și cumpără o trompetă, mâine vine
vecinul lui și cumpară un pistol…

- Toto, ai ȋnvățat foarte bine fabula “Corbul și vulpea”.
Care dintre personaje ȋți place cel mai mult?
- Cel mai mult ȋmi place cașcavalul…
-De ce zboră muștele?
- Pentru că sunt AERODINAMICE.

Ȋntre prieteni:
- Pietro, ce mai e nou pe la tine pe acasă?
- Nevastă- mea mă ȋnșală!
- Eu te-am ȋntrebat ce mai e nou!
Paolo completează o fișă de personal pentru angajare.
La data nașterii, el trecu:
- 15 August.
- Ȋn ce an? ȋl ȋntrebă doamna de la oficiu forțelor de
muncă.
- Ȋn fiecare an!
culese de Giulia Rocsana Sandu
clasa a VII-a B

Două italience discutau:
- Prietena mea a dat o mulțime de anunțuri la rubica
“Matrimoniale”, dar rezultatul a fost nul.
- Dar bine, am auzit că până la urmă și-a găsit un
soț?!
- Păi, despre el vorbeam.
Un Sicilian, fiind ȋntrebat dacă el este proprietarul
livezii de măslini, răspunse:
- Livada e a bunului Dumnezeu!
- Și măslinii?
- Tot ai lui Dumnezeu…Dar să știți că
măslinele sunt ale mele!

O damă la psihiatru.
-Domnule doctor, vă rog să mă ajutați ȋn legătură cu
soțul meu…
-Dar ce anume ȋl supără?
-Nu-l supără nimic deosebit, dar ȋi
plac ciorapii de damă…
-Bine doamnă, dar asta nu e ceva
deosebit…sunt mulți cărora le plac…
-Da, dar lui ȋi plac ciorapii de damă…

- Inculpat, Luigi Leone, ați mai fost
condamnat?
- Da, domnule judecător.
- Pentru ce delict?
- Pentru izbirea capului de zid.
- Dar asta nu este o infracțiune.
- Da, dar era capul altuia, nu al meu.

-V-am mai spus,doamnă, că nu e
nimic…Și mie ȋmi plac…
-Simpli sau cu muștar?

Soțul se uită atent către soția sa și-i zice:
-Rochia ta nouă este prea ȋndrăzneață, se vede totul
prin ea.

La un teatrul din Roma, unde se juca o piesă polițistă,
o spectatoare sare ȋn sus, strigând:
- Unde este ucigașul?
La care o voce din spatele ei ȋi dădu replica:
- Ȋn spatele dumitale, dacă nu te așezi imediat!

-Ei și? O femeie cinstită nu are nimic de ascuns.
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culese de Loredana Buhoară
clasa a VI-a C

Descreţește-ţi fruntea!!
O tânără la spovedanie:
- Părinte, eu...
- Ştiu, fiica mea, ce ai făcut, că suntem prieteni pe
Facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe
perete... Mi-a fost destul.
- Şi ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte?
- Să dai like la 10 mănăstiri

Alinuţa şi cu mama ei au decis să meargă la bunica,
cu trenul. La intrarea într-un tunel se face foarte
întuneric, iar dupa câteva secunde se aude o bubuitură.
Mama Alinuţei întreaba, în întuneric:
- Alinuţa, ce s-a auzit?
- Au căzut hainele mele.
- Şi de ce au duduit aşa de tare?
- Pentru că mă aflam în ele.

Dumnezeu a creat cerul şi pământul. Restul a fost
fabricat în China.

La un semafor, opreşte la culoarea galbenă un
Maybach. În spatele lui, nereuşind să mai frâneze la
timp, intră un Tico. Pe bordul Maybach-ului apare:
“New hardware detected. Install?”

Alinuţa mergea pe stradă foarte
îngândurată
şi
mestecând
continuu. Se întâlneşte cu o
prietenă care o întreaba:
- Ce mesteci?
- O lamă.
- Orbit cumva?
- Nu, Gillete.

Judecătorul întreabă martorul la proces:
- La ce distanţă v-aţi aflat de locul accidentului?
- La 6 metri şi 75 de centimetri.
- Şi cum de ştiţi aşa de exact?
- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe
loc că voi fi întrebat la proces de vreun tâmpit şi am
măsurat...

Era un nebun aşezat pe o bancă,
şi râdea cu poftă. Trece un domn
şi îl întreabă:
- De ce râzi?
- I-am făcut o glumă şoferului de autobuz. Am plătit
biletul, dar nu am urcat!

Cum îl enervează nevastă-sa pe Emil Boc? Îi ia
cheile de la maşină de pe masă şi le pune pe frigider.

Trece un doctor şi-l întreabă:
- Ce faci, tragi un câine după tine?
- Nu domnule, zice nebunul, nu vedeţi că e doar un
simplu pantof?

Un tânăr merge la preot:
- Părinte, am venit să mă spovedesc.
- Nu este nevoie, ţi-am citit blogul!

Erau doi reni. Unul era numai coaste şi celălalt era
numai coarne. De aceea, pe unul îl chema Costel şi
pe celălalt Cornel.

- Şi atunci de ce nu-l încalţi? îl întreabă doctorul.
- Ce?!!? Eşti nebun? Vrei să mă muşte?!

De ce eşti atît de supărat, amice, tot nu ţi s-a întors
nevasta acasă?
- S-a întors, de asta sunt supărat.

Un nebun se uită în oglindă şi începe să râdă.
Oglinda:
- De ce râzi?
Nebunul:
- De faţa ta.

Ce face o blondă pe casă? Ascultă muzică house.
De ce ai furat maşina asta?
- Mă gîndeam că nu are stăpân.
- De ce?
- Maşina stătea la poarta cimitirului.

O domnişoară foarte elegantă, parfumată, într-un
vagon plin cu ciobani:
- Nu vă miroase a Channel?...
La care unul dintre ciobani:
- Ba da, domnişoară, ne miroase ş-a miel ş-a oaie...

Există canibali vegetarieni?
- Desigur.
- Şi ce mănâncă ei?
- Mărul lui Adam.

Florin Pepene
clasa a V-a A

Care e meniul pescarului?
Dimineaţa: ştiucăn-am
La prânz: crab-de foame
Şi seara: un somn...
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Descreţește-ţi fruntea!!
Sfaturi pentru un păr frumos

Un proaspăt poliţist, de-abia ieşit de pe băncile
Academiei de Poliţie, a fost însărcinat să ancheteze o
spargere la un magazin.
La secţie a raportat:
- Domnule căpitan, de la magazinul spart s-au furat
două cartuşe de Kent şi trei kilograme de morcovi.
- Şi ai vreun suspect?
- Nu, dar va trebui să caut un iepure care tuşeşte.
culese de Mădălina Rotaru
clasa a V-a B

Un pensionar din Cluj îşi sună
fiul din Oradea:
-Trebuie să ştii că eu şi cu mama
ta divorţăm, 45 de ani de miere
mi-au ajuns.
Fiul răspunde derutat:
-Tată, dar despre ce vorbeşti ?
Tatăl continuă:
- De un timp nu ne mai suportăm
şi m-am săturat să discut despre
acest subiect. Sun-o pe sora ta şi spune-i.
Bătrânul închide telefonul. După ce află, fiica,
speriată, îşi sună urgent tatăl şi îi spune:
-Nu se poate aşa ceva, mâine venim la Cluj să
discutăm!
Bătrânul închide telefonul şi îi spune soţiei sale:
-De Crăciun vin sigur, ce le spunem ca să vină şi de
Paşte?
culese de Viorel Moclea
Clasa a VII-a C

Părul frumos este un simbol al feminităţii, aşa
că trebuie tratat cu grijă şi atenţie dacă-l vreţi sănătos
şi strălucitor. Pentru o stare generală mai bună,
este bine să îl revitalizaţi prin tunderea periodică a
vârfurilor. Ştim că nu vă place acest lucru, daca sunteţi
adeptele părului foarte lung însă, pentru frumuseţea
şi prospeţimea lui, nu uitaţi ca, din când în când, să
eliminaţi părţile degradate. Firele de păr sunt tot mai
subţiri spre capete, iar pieptenele se agaţă în ele. Fiind
cele mai “bătrâne” părţi ale firului de păr, vârfurile au
nevoie de o îngrijire specială. Tratamentul vârfurilor
sau tratamentele intensive cu uleiuri speciale
“sigilează” zona cu probleme şi împiedică despicarea
în continuare.
Trebuie să lăsaţi părul să se usuce singur. Dacă
sunteţi nevoite să folosiţi föhnul, uscaţi părul de la
rădăcină spre vârfuri cu aer călduţ. Protejaţi structura
părului încă de la spălare, folosiţi şampoane speciale
care protejează părul şi nu vă spălaţi pe cap cu apă
fierbinte. Aceasta usucă în exces firele de păr. Nu vă
spălaţi mai mult de trei ori pe săptămână. Nu este
recomandată spălarea zilnică pentru că masarea pielii
capului stimulează glandele sebacee. Folositi produse
styling fără alcool pentru a evita uscarea părului.
Firul de păr cade şi locul lui este luat de
altul o dată la trei ani, însă anual are loc un proces
de regenerare care cuprinde aproximativ 15-20%
din podoaba capilară. Acest proces are loc toamna,
la unele persoane, primăvara, la altele. Dacă părul
cade în cantităţi mari şi în mod frecvent, este necesar
să folosiţi şampoane şi tratamente care să activeze
microcirculaţia scalpului, prin substanţele cu efect
uşor vasodilatator la nivelul rădăcinii firului de
păr. Câteva vitamine şi minerale sunt esenţiale
pentru sănătatea părului: complexul de vitamine B,
vitaminele C, E, A, selenium, zing şi sulf.
Romantică, îndrăzneaţă, în stil garçon, cu
codiţă de cal, naturală, cu un pic de volum sau mai
mult, cu păr foarte lung sau dimpotrivă scurt, este
neapărat necesar ca părul să fie îngrijit cu mare atenţie!

-De ce ȋși pun femeile miere ȋn cosmetice?
Pentru a se lipi de bărbați!
-De ce se chinuie bătrânii să slăbească?
Pentru a ȋncăpea pe poarta Bine
Cuvântării!

Neonela Ismană
(părinte)

culese de Mihaela Gheorghiță
clasa a V-a A
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Descreţește-ţi fruntea!!
Lumea e nebună!

Dintre tipurile de perle mari amintim Negrul
Tahitan. Acestea au diametrul cuprins ȋntre 10 și
15 mm și se cultivă ȋn scoicile negre din Polineza
Franceză, cât și ȋn zonele tropicale și subtropicale.
Noblețea lor se datorează culorii lor specific, care
poate fi roșu-ȋnchis, gri, alb-argintiu sau galben.
Loredana Buhoară
clasa a VI-a C

Lumea e nebună
Şi eu sunt la fel;
Totul se rezumă
Doar la portofel…
Lumea e nebună!
Visează la bani
Totu-i cântărit
Doar în gologani

LES CURIOSITÉS / MONUMENTS DE PARIS
1 - le Montmartre (la «Butte») - quartier de Paris (le
«Mont des Martyrs») avec le Sacré-Cœur, la Place
du Tertre, le Moulin Rouge, quartier des peintres et
de l’amusement
2 - la Place du Tertre - petite place arborée, la place
des peintres à Montmartre

Lumea e nebună!
Hai să ne gândim:
Fericirea nu e
Cu banul sinonim!
Larisa Maria Cornea Cosma
clasa a V-a A
Perlele Oceanelor
Perla naturală, altfel spus mărgăritarul, este o
nestemată produsă sub cochilia unor moluște, dintre
care amintim scoicile sau stridiile. Ea se formează
ca o reacție de apărare a organismului, atunci când
un corp străin intră ȋn țesutul lor intern. Altfel spus,
atunci când un obiect străin este introdus ȋntr-o
stridie sau o scoică aceasta acoperă material iritantă
cu o substanță numită sidef (nacre ȋn limba franceză),
același material din care este construită scoica.
Ȋn timp, straturi de sidef se adaugă unele peste
altele, fiind oragnică secretată de epiteliul exterior al
moluștei.
Cu cât corpul străin rămâne mai mult ȋn
scoică, cu atât mai multe straturi de sidef se depun,
iar perla devine mai mare și mai prețioasă.
Lumina reflectată de aceste straturi de sidef
produce un luciu, o irizație caracteristică, cunoscut
sub numele de “orientarea perlei”. Culoarea perlei
este determinată de temperatură și calitatea apei ȋn
care a trăit scoica.
Tipuri de perle
Scoicile producătoare de perle trăiesc de
obicei la circa 15 m adâncime, diametrul lor este de
circa 8 cm și trăiesc aproximativ 13 ani. Akoya este
cel mai popular tip de perle, acestea fiind culese ȋn
special ȋn China și Japonia, și sunt folosite mai ales
pentru bijuterii. Aceste perle au culori deschise, de la
auriu și roz, până la un argintiu sau gri-gălbui. Luciul
lor este aproape perfect.

3 - la Basilique du Sacré-Cœur - grande église de
style mixte sur la butte du Montmartre
4 - l’Opéra-Bastille - théâtre musical moderne à la
place de la Bastille, la Bastille, ancienne prison, lieu
du début de la Révolution française en 1789, n’existe
plus
5 - le Grand Louvre - ancien château résidentiel des
roi de France sur la rive droite de la Seine une des plus
grandes collection de beaux arts (peinture, sculpture)
du monde, le tableau le plus connu: la «Joconde» de
Leonardo da Vinci
6 - la Pyramide du Louvre - construction moderne au
milieu de la cour du Louvre ancien représente le toit
transparent de la zone d’entrée ,
7 - le musée d’Orsay - ancienne gare sur la rive gauche
de la Seine, exposition de peintures du XIXe siècle
8 - le Centre Pompidou - Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou, ouvert en 1977 bâtiment
de style ultramoderne avec toute installation technique
à l’extérieur porte le nom du deuxième président de
la Ve République Georges Pompidou nommé aussi
centre Beaubourg
9 - l’avenue des Champs-Elysées - la plus grande
rue de Paris et la plus connue relie la place de la
Concorde (Obélisque) à la place Charles de Gaulle/
place de l’Étoile (Arc de Triomphe), grands magasins,
boutiques, restaurants, cafés, sièges d’entreprise
coulisse de l’arrivée du Tour de France et du défilé
militaire du 14 juillet (fête nationale)
10 - la tour Eiffel - construction en acier de 324
mètres d’hauteur érigée en 1889 par Gustave Eiffel
élément de l’Exposition universelle de 1889 qui a eu
lieu à Paris à l’occasion du centenaire du début de la
Révolution (1789)
11 - la cathédrale de Notre-Dame - l’église la plus
connue située sur l’Île de la Cité (près du «Point zéro
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des routes de France»), le centre d’origine de Paris
coulisse du roman du «Bossu de Notre-Dame» de
Victor Hugo
12 - la Défense - quartier moderne à la périphérie
de Paris (nord-ouest) point final de l’axe principale
de Paris (Louvre - Jardin des Tuileries - Concorde
- Champs-Elysées - Étoile - Avenue de la Grande
Armée - Porte Maillot - Avenue Charles-de-Gaulle Grande Arche de la Défense)
Prof. Mariana Tudoran

Din lumea păsărilor
Ciocârlia
Este o pasăre cântătoare mică, cu penele
pestriţe, care zboară la mari înalţimi.
Ştiai că singura pasăre din lume ce cântă
şi în timpul zborului este ciocârlia?
Prepeliţa
Este o pasăre de
câmpie, migratoare,
de talie mică, cu coadă scurtă,
având penaj brun cu alb pe spate.
Ştiai că este vânată pentru carnea
ei gustoasă ?
Mierla
Este o pasăre cântătoare de
pădure, cu cioc galben şi cu pene
negre sau brune. Ştiai că mierla
are picioare cu degete lungi,
care să poată apuca ramura pe
care stă şi cu o musculatură
puternică, pentru ca ea să poată
sări cu uşurinţă de pe o creangă
pe alta ?
Privighetoarea
Este regina păsărilor migratoare,
ea se întoarce din Africa la mijlocul
lunii aprilie. Penajul ei este modest
şi şters , dar este cea mai măiastră
la cântat. Ştiai că privighetoarea
consumă 400 – 500 insecte pe zi ?
Cucul
Este o pasăre migratoare mult
pomenită de români în poveşti,
poezii, cântece. El pleacă de la
noi din ţara în plină vară, după Sf.
Ilie. Despre cuc ştiai că îşi depune
oule în cuibul altor păsări?

Să zâmbim din nou…

-Domnule doctor, dacă mă aplec şi mă ridic văd nişte
luminiţe în faţa ochilor, zice Bulă.
-Să-ţi prescriu nişte ochelari!
Peste o săptămână, cei doi se reîntâlnesc:
-Ei cum te simţi cu ochelarii? Mai vezi luminiţe?
-Minunat, acum te văd mult mai clar.
Într-un Zoo-magazin.
-Aveţi cumva de vânzare nişte rechini mici?
Vânzătorul, mirat, răspunde că nu şi întreabă la ce-i
trebuie.
-Păi vreau s-o învăţ minte pe pisica mea fiindcă-i a
cincea oară cănd îmi mănâncă peştişorul din acvariu.
De ce sunt dolarii verzi?
Pentru că evreii îi culeg înainte de a fi copţi…
De ce fug oltenii după salvare în noaptea de înviere?
Ca să sărute crucea!!!
Cum prinde un oltean un
iepure?
Se bagă sub un tufiş şi face ca
morcovul.
-Doctore, uită-te la mine să vezi
ce am că mă simt cam rău.
-Măi, uitându-mă în ochiul tău,
văd că suferi de reumatism,
ciroză hepatică, astm pulmonar şi …
-Doctore, uită-te şi în celălalt ochi, că ăsta-i de
sticlă!
Legile lui Murphy:
Dacă miroase urât, este chimie.
Dacă nu funcţionează, este fizică.
Dacă este de neînțeles, este matematică.
Dacă nu are sens, ori este economie ori psihologie.
Progresul nu înseamnă să înlocuiţi o teorie greşită cu
una care este într-un mod mai subtil greşită.

Înv. Florica Goraş
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culese de Alin Maftei
Clasa a V-a B

Descreţește-ţi fruntea!!
al evenimentelor dintre ei doi, sunt chiar cele două
elemente din titlu: mândria lui și prejudecățile ei.

Ce mai citesc elevii noştri…

Mândrie și prejudecată
Printre mulți alți scriitori
Jane Austen este autoarea care
mi-a cucerit inima și mintea,
devenind
scriitoarea
mea
preferată. Datorită vieții ei, aflată
la marginea de jos a nobilimii
engleze, și-a trăit toată viața ȋn
familia sa. Prin ȋmbinarea cu
eleganță a viziunii sale complexrealiste a vieții interioare a
femeii, cu măiestria descrierii, și respectiv cu simțul
critic, oarecum ironic, Jane Austen a devenit o clasică
romancieră a epocii sale, cu o mare influență asupra
tuturor cititorilor săi.
Dintre toate scrierile sale “Rațiune și simțire”,
”Emma”, ”Parcul Mansfield” capodopera este cu
desăvârșire “Mândrie și Prejudecată”, romanul ei de
success fiind apreciat de mulți dintre cititori.
Să spun sincer, nu m-aș fi gândit niciodată
să citesc această carte, și probabil n-aș fi știut ce
pierdeam. ”Mândrie și Prejudecată” este o poveste de
dragoste care se naște din ură. Intervine o dragoste
puternică ȋntre Bingley, un boieraș englez, și Jane, o
fată simplă de la marginea de jos a nobilimii engleze.
Ȋn ciuda iubirii puternice, ce era, de asemenea,
vizibilă, aceștia au fost despărțiți cu cruzime.
Apoi se ȋnfiripă o altă iubire, născută din ură,
dar ȋn același timp profundă, ȋntre două personalități
puternice: sora lui Jane si prietenul lui Bingley.
Aceștia probabil nu s-ar suporta și totuși sunt exact
personajele ȋntre care, cu timpul, sinceritatea și
confesiunea consolidează acest sentiment nobil.
Amândoi orgolioşi, amândoi conștienți de calitățile
proprii, cei doi protagoniști se transformă ȋncet de-a
lungul romanului, lăsându-se ȋmblânziți de puterea
dragostei lor. Căsătoria celor două personaje este
aproape imposibilă din cauza diferenței sociale dintre
ei, și nu este privită cu ochi buni de niciun alt personaj
din roman. Ȋnsă factorii care intervin ȋn decursul lin

Ȋnsă timpul mă presează și nu mai pot continua
această prezentare ce trezește ȋn mintea mea amintirea
pasajelor fermecătoare ale acestei cărți și aventurile
surprinzătoare ale personajelor. Așa că nu pot decât să
vă las să descoperiți singuri finalul acestei minunate
povești de dragoste.
Elena Cosmina Spătaru
clasa a VII-a B

Dama cu camelii
“Dama cu camelii” este un roman scris de
Alexandre Dumas fiul. El a fost publicat pentru prima
oară ȋn Paris ȋn anul 1848, fiind un mare succes al
scriitorului care până atunci fusese ȋn umbra tatălui
său Alexandre Dumas.
Acțiunea romanului, o tragedie, are loc
la Paris: tânărul Armand Duval s-a ȋndrăgostit
de curtezana Marguerite Gautier. Singurele flori
acceptate de Marguerite erau cameliile. La ȋnceput
dragostea tânărului Armand nu este ȋmpărtășită
de Marguerite, dar cu timpul se va ȋndrăgosti și ea
de Armand. Aceasta ȋi cere să renunțe la viața de
curtezană. Când tatăl lui Armand află de iubita fiului
său, ȋncearcă prin toate mijloacele să-I despartă pe cei
doi ȋndrăgostiți. Văzând că fiul său nu accept sfaturile
sale, tatăl lui Armand caută ȋn taină să o convingă pe
Marguerite că relația lor de dragoste nu va avea un
viitor, și ȋncearcă s-o ȋnduplece să nu distrugă carierea
lui Armand. Marguerite accept cerințele tatălui lui
Armand și se ȋntoarce la viața de curtezană. Armand
este indignat de hotărârea luată de Marguerite.
Ȋntre timp, sănătatea Margueritei, care suferea de
tuberculoză, se ȋnrăutățește. Pe patul de moarte ea
dezvăluie adevăratul motiv pentru care ea a devenit
din nou curtezană, cu alte cuvinte ȋi spune lui Armand
despre vizita tatălui său.
Romanul a fost inspirit de un episod din viața
lui Alexandre Dumas fiul, dragostea lui pentru Marie
Duplessis, o curtezană.
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Adina Alexandru
clasa a VIII-a A

Descreţește-ţi fruntea!!
Nunta vrânceană între ritual şi spectacol
Obiceiurile din ciclul vieţii, cele referitoare
la naştere, nuntă, înmormântare sunt cele mai
importante prin unicitatea lor. Nunta este cel mai
important moment din viaţa omului, devenind
„o manifestare a satului întreg, care interesează
deosebite categorii sociale de oameni, categorii de
neam, de stare materială, de sex” şi „se realizează
printr-o seamă de deprinderi sociale, de tradiţii. ” (
Mihai Pop - Obiceiuri tradiţionale româneşt)
Căsătoria, prin întregul proces al
ceremonialului tradiţional, reprezintă „o schimbare
a statutului relaţiilor sociale ale individului, trecerea
de la un sistem de relaţii de familie şi de grup, cu
implicaţii în comportamentul protagoniştilor, care
suportă, ei înşişi, schimbări fundamentale.” Este o
„etapă existenţială încărcată cu multe semnificaţii”,
suita de obiceiuri fiind menită „să asigure trecerea
celor doi tineri de la starea de fată şi flăcău la categoria
oamenilor maturi, a celor însuraţi.”
Nunta este o adevărată sărbătoare, ea implică
întreaga comunitate, aproape tot satul ia parte la acest
eveniment, pentru că este important atât pentru miri,
cât şi pentru obştea sătească. „Căsătoria înseamnă
trecerea de la societatea copilăriei sau adolescenţei la
societatea adultă, de la un anumit clan la altul, de la
o familie la alta; adesea de la un sat la altul.”Această
trecere a tinerilor de la o stare la alta este marcată de
anumite niveluri, care sunt numite de unii specialişti
„rituri de trecere”( Arnold van Gennep ,, Les rites de
passages”, Paris, 1909).
Ceremonialului de nuntă îi este caracteristică
o structură similară unei piese de teatru realizată cu
multe şi diverse personaje şi pe mai multe scene.
Actul I prezintă momentul peţitului, logodna sau
încredinţarea, apoi strigăturile sau vestirile, prin care
se anunţă comunitatea de căsătorie.
Un eveniment important la nunta vrânceană îl
reprezintă ,,colăcăşia”, oraţia de nuntă. Oraţiile de
nuntă sunt creaţii de mare amploare, raspândite pe
parcursul desfăşurării obiceiului în toate momentelecheie, intensificând caracterul dramatic şi spectacular
al acestora, atmosfera solemnă sau de bună voie.
Oraţia mare de nuntă este o confruntare agonică între
reprezentanţii mirelui şi cei ai miresei, textul având
câteva momente fundamentale între care căutarea
exhaustivă a miresei, unica potrivită pentru mire în
ipostaza sa de erou. Peţitul se realizează de obicei
numai în anumite perioade ale anului.
Câşlegile (intervalul dintre Crăciun şi Lăsata
Secului de Postul Mare) mai lungi sau mai scurte,
în funcţie de data Paştelui reprezentau o perioadă

în care, într-un moment când orizontul începerii
lucrărilor agricole era încă departe, se puteau celebra
nunţile.
Daca feciorul, ce voieşte să se căsătorească, a
căpătat prin trimişii săi cuvânt, atât de la părinţii alesei
sale cât şi de la aceasta, atunci într-o joi sau sâmbătă
seară urmează peţirea formală. Adică, feciorul merge
acum cu părinţii săi şi cu vreo câteva neamuri mai de
aproape, precum şi cu vreo doi lăutari sau un cimpoieş,
ca împreună, toţi aceştia, să peţească pe aleasa sa.
Finalul peţitului în realitate e o dezbatere extrem de
strânsă pe teme economice, cu cedări şi acceptări din
partea ambelor părţi, acest moment fiind marcat la
vrânceni de ,,datul mâinii’’. Peste mâinile strânse în
semn de împăcare după divergenţele inerente privind
asigurarea resurselor noii familii (pământ, păduri,
vite) se turna vin care pecetluia înţelegerea între
viitorii soţi şi cuscri cu urarea de ,,noroc bun”.
Săptămâna dinaintea nunţii era marcată de
alegerea unor personaje cu rol cheie în desfăşurarea
nunţii - ,,vornicii” şi ,,pârcălăbiţele”.
Primii formau două cete, find desemnaţi
din partea miresei şi respectiv din partea mirelui.
Însemnele demnităţii de vornic constau într-o năframă
cusută, prinsă în piept sau aplicată pe plosca cu vin şi
dintr-un brăduleţ împodobit cu fire colorate din lână.
,,Pârcălăbiţele”, două la număr, erau cele
care, purtând ca şi vornicii o ploscă împodobită cu
o năframă chemau fetele din sat la ,,vedrele” de
sâmbătă seara, în fapt o petrecere de rămas bun dată
de mireasă la casa părintească.
Nota particulară a vedrelor în Vrancea constă
în distincţia absolută pe care o avea mireasa în
mijlocul adunării de flăcăi şi fete mari, purtând pe
cap o ,,ghirlancă” aşezată de pârcălăbiţe. Zorii de
duminică trebuiau să găsească zestrea miresei ,,scoasă
afară” pe prispă.
Ziua debuta cu unul din cele mai importante
momente ale nunţii ,,datul miresei la apă”. În mijlocul
horei se aşază o cofiţă plină cu apă care este răsturnată
de mireasă cu piciorul de trei ori, gestul fiind însoţit
de chiotele vornicilor, precedat de următorul dialog:
,,Are cinste mireasa noastră? / Are / Lupu` flăcăi!”
Până în jurul prânzului când soseşte alaiul
mirelui, nunta propriu-zisă are loc numai la mireasă.
Această secvenţă constituie actul II al spectacolului.
Aici, în mijlocul ogrăzii este înălţat un brad,
cu trunchiul curăţat de scoarţă şi uns cu parafină.
Mireasa, când se porneşte de la casa părintească la
mire, trebuie să lege de bradul acesta, câte o naframă
cu ciucuri cusută de mâinile sale, podoabe
ce revin cărăuşilor.
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Momentul cel mai important al prânzului
îl reprezenta sosirea mirelui. Acesta este însoţit de
vornici şi de naşii care aduc ,,darurile” - lumânările
împodobite pentru cununii, voalul miresei şi o
oglindă. Întreaga suită pătrunde pe poarta, pe sub un
colac înfipt într-un brad şi se opreşte la prispa casei,
în pragul căreia, însoţită de pârcălăbiţe, îi întâmpină
mireasa. Este clipa mult aştaptată de asistenţă, a
,,spunerii colăcăşiei”. Aşezată dincolo de prag,
mireasa se uită la mire printr-un inel şi un colac
susţinut de pârcălăbiţe, iar cu o creangă de busuioc îl
stropeşte cu apă dintr-un vas.
Momentul ,,înhobodatului” este precedat
de ,,jucatul voalului” actorii principali ai acestui
ritual destul de complicat şi cu evidente conotaţii
simbolice, fiind mireasa şi un vornic. După ce se
aşează la spatele miresei, ţinând deasupra capului
acesteia o ramură împodobită cu cel mai frumos dar
al mirelui, lăutarii zic o melodie săltăreaţă, vornicul
armonizându-şi paşii de dans şi mişcarea mâinilor
în ritmul muzicii. După ,,înhobodat”, mirele este
chemat să vadă mireasa.
La ,,ieşitul” horei mari afară, un frate mai
mic sau un băiat din vecini blochează uşa de la tindă
cu un băţ, cerându-i mirelui plata iernatului sau vama.
În Vrancea ,,plata iernatului” era un act de separaţie
prin care mirele era obligat să respecte cererea şi
astfel reuşea să-şi recupereze mireasa. Mirele joacă
în mijlocul horei cu nuna mare, mireasa cu nunul şi
în sfârşit mirele cu mireasa.
În semn de adio de la horă şi de la cea mai
frumoasă perioadă a vieţii - cea de fată mare - mireasa
este luată de mâini de pârcălăbiţe şi mutată de trei
ori în locuri diferite, pentru a juca pentru ultima
dată alături de fete şi flăcăi. Niciunul din dansurile
populare din Vrancea nu ţine atât de mult ca ,,hora
mare” tradiţională, de la nuntă, fiind nu atât un joc,
ci un dans-spectacol în care satul întreg admiră şi
comentează ţinuta şi comportamentul principalilor
actori: miri, nuni, socri mari şi mici.
La finalul horei are loc ,,aruncarea colacului”
care este asezat pe capul miresei.
Ultimul episod la casa miresei este
,,iertăciunea“ prilej de lacrimi şi de luare aminte
pentru tineri şi pentru nuntaşii atenţi la versurile
recitate de un barbat :
Frunză verde mărăciune, / Ie-ţi copilă

iertăciune! / De la fraţi, de la surori, / De la grădina cu
flori, / De la mama ,de la nene, / De la strat cu garofele,
/ De la fete, de la joc, / De la strat cu busuioc!
În Vrancea, înainte de ieşirea pe poartă a
mirilor, cu alai cât mai mare, zestrea era ,,jucată” şi
aşezată în care, astfel ca mireasa să plece cu ,,zestrea
dupa ea``.
Ca şi astăzi, după închinarea la icoane şi
alegerea unui sfânt patron, mirii şi alaiul se îndreptau,
cu lumânările aprinse spre casa socrilor mari, în
pragul căreia îi aştepta soacra cea mare.
,,Masa cea mare” este şi astăzi în Vrancea
denumirea ospăţului de nuntă şi avea loc numai la
casa mirelui. Când încep a se aduna oaspeţii, mirele
şi mireasa, dimpreună cu o pereche de lăutari şi
cu un vornicel se duc după nunii cei mari, ca să-i
poftească şi să-i aducă la masă. Cu puţin înainte de
ivirea zorilor, într-o odaie alăturată de cea în care
jucau nuntaşii, avea loc ,,dezhobodatul”. Naşa îi lua
miresei podoabele - ,,ghirlanca”, voala şi beteala, o
pieptăna, îi punea în păr busuioc şi o ,,învelea” cu
ştergarul purtat de neveste.
Examinat sub cele două aspecte – ca rit
de trecere şi spectacol – ,,ceremonialul de nuntă
dă naştere unui întreg repertoriu de lirică şi epică
populară, de dansuri şi cântece” dupa cum remarca
Meiţoiu Ioan în monografia folclorică “Spectacolul
nunţilor”.
La aceste secvenţe enumerate se adaugă un
număr foarte mare de strigături, cântece, cu rol de
festivizare. Se remarcă Oraţia schimburilor (spusă
în momentul schimbului de daruri între mire şi
mireasă), cât şi Oraţia bradului, un mesaj trimis de
mire către mireasă. Cântecele de despărţire ocupă şi
ele un rol esenţial în acest ceremonial, simbolizând
ruperea tinerilor de vechea lor stare. Există două
secvenţe mai importante care integrează astfel de
cântece: pregătirea miresei şi a mirelui (punerea
“ghirlancăi” pe cap la mireasă şi bărbieritul mirelui),
cât şi dezgolirea miresei şi îmbrobodirea ei, ca semn
al trecerii definitive în “rândul nevestelor”.
Prin amploarea sa, prin atmosfera de sărbătoare
în care se desfăşoară, prin conţinutul său, spectacolul
nunţii constituie şi astăzi o amplă manifestare artistică
populară.
Alexandra Cristea
clasa a XI-a A
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Evoluţie! Oare?

“ Muzica-i supremă, ne ridică pe toţi “

În vremea în care părinţii noştri erau
adolescenţi, aveau alte moduri de petrecere a timpului
liber. Mergeau cu gaşca la joacă pe terenul de fotbal
sau în parcuri, mergeau la cinema, stăteau la poartă
sau la scara blocului, până seara târziu jucând jocuri
şi nu aveau calculatoare, telefoane mobile însă puteau
ţine legătura cu persoanele dragi lor aflate la distanţă.
În prezent, tinerii îşi petrec timpul liber la
calculator, pe internet, pe facebook, tweeter şi alte siteuri de socializare.
Trist este că puţini
pun mâna pe cărţi,
şi nu mă refer la cele
de poker; stau prin
baruri, prin cluburi
şi n-ar pierde ocazia
de a încerca ceva
“nou”, “experienţe”
diferite.
Astăzi totul e pe fugă…. Avem fraze şmechere
şi “ne mişcăm mai cu talent”, NU mai este la modă
Shakespeare, nu se mai zdrelesc genunchii iubiţilor
de marginile colţuroase ale balcoanelor, pentru un
amărât de sărut.
	La orice colt de stradă găseşti minijupuri la
ofertă, cinci lei cu tot cu TVA, şi ne mai îndoim de
castitatea călugăriţelor, când femeia îmbrăţişează din
prima vechea meserie asigurându-şi traiul de pe o zi
pe alta, iar bărbatul dă cu piciorul la o viaţă cât se
poate de acceptabilă doar pentru că vrea să se distreze
cât e tânăr. În ritmul ăsta vom ajunge o generaţie de
incompetenţi. Puţini sunt cei care vor cu adevărat să
înveţe, să poată să construiască mai departe o viaţă
decentă, fără griji.
Aş putea aduce n argumente că este greşit
ceea ce se întâmplă cu noi, dar mă opresc aici. Nu
mă aştept să fiu susţinută, nu mă aştept nici măcar
să acordaţi atenţie la ce vă spun, pentru că nu am
exprimarea “dă mess”. Dar poate cei care m-au
ascultat, vor încerca să deschidă mai multe capete
şi să infiltreze o sămânţă de voinţă şi de mândrie în
noi. Poate nu ne vom mai umili ştergând rahatul altor
naţiuni pentru a putea supravieţui decent şi nu ne
vom mai face de râs trecutul, strămoşii. Poate…
Gabriela Giurgea
clasa a IX-a A

Cântecele ne umplu viaţa, iar noi le iubim mai
presus de orice. Indiferent de genul muzical pe care îl
simpatizăm, nu trebuie să avem antipatii faţă de alte
genuri muzicale. De ce un rocker să critice un clasic,
iar clasicul la rândul său să critice un manelist? Muzica
ne defineşte ca personalităţi, influenţează stilul de viaţă
pe care îl adoptăm. Este una dintre marile pasiuni ale
noastre, ale elevilor, o pasiune care ne ocupă tot timpul.
La ora actuală, în topul preferinţelor muzicale ale
elevilor, stă fruntaşă muzica electronică... cunoscută
ca muzică de club. Nu transmite sentimente puternice,
nu are o linie melodică plăcută, însa duduie şi este la
modă. Pe al doilea loc se clasează muzica străină. Nu
conteaza genul muzical, important este să fie în engleză
şi să fie cântat de un artist de talie internaţională. În
preferinţele elevilor se numără Lady Gaga, cântăreaţa
momentului, Rihanna care a devenit un fenomen de
când a scosul hitul “Umbrella”, Beyonce apreciată, întradevăr pentru calităţile sale vocale, şi nu în ultimul rând
Eminem. Muzica clasică nu este atât de apreciată în
rândul elevilor, mai mult de atât, este exclusă din topul
preferinţelor muzicale. Când vine vorba despre muzică,
într-o clasă, elevii doar se adună, nu se mai şi aseamănă.
Fiecare clasă îşi are propriile preferinţe muzicale şi de
aceea... e firesc să îţi fixezi privirea către elevul din
ultima bancă. E cel care ascultă rock la căşti şi dă din
cap. Nu îi poţi observa culoarea frumoasă a ochilor,
din cauza părului care îi acoperă jumătate din faţă. În
rândul de la mijloc stă fata care ascultă muzică veche,
muzică clasică. E genul de fată cu prejudecăţi. Lângă
ea se aşază rapperul, ai cărui idoli sunt 2Pac, T.I. Sunt
la poluri opuse, cei doi se resping. El poartă haine largi,
gesticulează şi îşi impune un stil de viaţă violent. Şi în
banca a treia de la geam, ţinteşti către un cuplu spontan,
care iubeşte muzica tradiţională românească, populară.
Sunt plini de viaţă, simpli şi nu se preocupă de ce zic
ceilalţi. Şi când crezi ca topul este gata şi vrei să ieşi din
clasă te împiedici de elevul din prima bancă. Imediat îi
sună şi celularul. Nu e tocilarul clasei! De departe, este
băiatul popular, râvnit de toate fetele, care nu lipseşte de
la chefuri. Este o plăcere să-i asculţi tonul de apel... cel
mai nou şlagăr al lăutarului său preferat, care aruncă cu
banii. Genul de muzică pe care îl ascultă îl caracterizează
şi îi conferă un stil vestimentar care îi şade bine. Însă
când vine vorba de o petrecere, topul muzical nu mai
contează, fiecare dansează şi se distrează.
Şi acum spune-mi! Asculţi un gen de muzică
pentru că îţi place sau pentru că este la modă şi apreciat
de prieteni?
		
Geanina Munteanu
		
clasa a XI-a A
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Ştiaţi că…
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•
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aproximativ 800 de km din lungimea
Munţilor Carpaţi se desfăşoară în
România? Totodată, Munţii Carpaţi
acoperă 2/3 din suprafaţa ţării noastre.
caracatiţele au trei inimi?
majoritatea caracatiţelor nu trăiesc mai
mult de un an?
şofranul
din lume?este cel mai scump condiment
albinele care păzesc stupul recunosc albinele
străine care încearcă să intre în stup după un
miros specific?
în condiţii extreme, albinele au o rată de
supravieţuire de 5-6 ori mai mare decât a omului?
cel mai mare cutremur din România, care a putut •
fi înregistrat, a avut loc în 1940, pe 10 noiembrie?
Magnitudinea acestuia a fost de 7.3 grade, cu 0.1
grade mai mult decât mai cunoscutul seism din 4
martie 1977?			
numele original al Bisericii Negre (Braşov) este
Biserica Sfânta Maria?
dintre toate animalele domesticite, porumbelul
voiajor are cel mai bun simţ al orientării? el poate
regăsi locul de unde a plecat chiar şi de la 2000
•
km!
cel mai mic cactus descoperit până acum aparţine
speciei Blossfeldia liliputiana si măsoară
aproximativ 1 centimetru în diametru?
există lei a căror blăniţă este colorată alb? De
asemenea leul este felina cu cel mai puternic
urlet?
cel mai în vârstă om din toate timpurile este
franţuzoaica Jeanne Calment? Data naşterii sale •
a fost stabilită ca fiind 21 februarie 1875 si a trăit
122 de ani si 164 de zile, până pe 4 august 1997.
•
prima generaţie de telefoane mobile (AMPS si
NMT) a apărut în Japonia, în anul 1979?
fiinţele care nu dorm niciodată sunt furnicile .
fulgerul loveşte pământul de aproximativ 6000
de ori pe minut?
steaua cea mai apropiată de sistemul nostru solar,
numită Proxima Centauri este la o distanţă de
circa patru ani lumină.

Înv. Florica Goraş

•

• mustăţile câinelui pot detecta
cele mai sensibile mişcări din aer?
Mustăţile sunt sensibile la atingere
şi sunt situate pe botul câinelui,
deasupra ochilor şi sub maxilar.
• Imediat după naştere, copilul
caută ochii mamei lui şi o priveşte
câteva secunde. Mânjii fac la fel...
doar că ei se uită la ceea ce este
în aproprierea lor. Calul, ca multe
alte animale, are un instinct care,
imediat după naştere, îl determină
să se ataşeze de ceea ce se mişcă
în jurul lui. De aceea, mânzul se
ridică în picioare şi îşi urmează mama şi ceilalţi
cai. Se duce mai întâi după ceea ce se mişcă. Poate
fi un alt cal, un om, dar şi un câine, o roabă sau un
tractor cu care se lucrează la grajduri. Importent e
să se mişte!
Murgul (Bay) este o culoare caracterizată printr-o
robă brun- roşcată cu coama, coada, picioare şi
vârful urechilor negru. Murg este una dintre cele
mai comune culori întâlnite la cai. Părţile negre
sunt esenţiale pentru a cataloga un cal drept murg
dar totuşi uneori acestea sunt acoperite de marcaje
albe. Asta se întâmpla când un cal e înciorăpat de
exemplu şi picioarele în loc să fie negre sunt albe.
Murgul are numeroase nuanţe variind de la roşcat
deschis la brun aproape negru.
Roib (Chestnut) - este o culoare caracterizată
printr-o nuanţă brun roşcată a robei având coama şi
coada de aceeaşi nuanţă sau de o nuanţă cu câteva
tonuri mai deschise. Culoarea este caracterizată
prin totala absenţă a negrului. Caii de culoare roib
au ochi căprui închis, piele închisă la culoare. De
asemenea există numeroase nuanţe de roib.
Emilia Munteanu
clasa A V-a B
Despre ochi: o persoană normală clipeşte în medie
de 12 ori pe minut.
Atunci când te îndrăgosteşti cu adevărat, se
petrec nişte schimbări profunde în corpul tău:
un efect calmant general se instaurează asupra
minţii şi a întregului organism, în acelaşi timp
se accelerează nivelul de creştere a nervilor şi
a conexiunilor nervoase, pentru aproximativ
un an de la momentul la care te-ai îndrăgostit.
Acest lucru este în favoarea sistemului tău
nervos şi contribuie la sănătatea ta generală şi la
îmbunătăţirea memoriei.
Limba este singurul muşchi din corp care este
fixat doar la un capăt.
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Mădălina Rotaru
clasa a V-a B
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raza de Soare ajunge pe Pământ ȋn 492 de secunde?
un măslin poate trăi și până la 1.500 de ani?
primii care au apărut la televizor ȋn același pat au
fost Fred și Wilma Flinstone?
cel mai lung cuvânt din DEX are 25 de litere și
este: electroglotospectrografie?
pisica are ȋn corp 230 de oase, ȋn timp ce omul are
206 oase?
80% dintre miliardari conduc mașini second
hand?
exact ȋn această secundă 60% dintre șoferi
depășesc limita de viteza?
e posibil să vezi curcubeul și noaptea?
ȋn 10 minute, un uragan degajă mai multă energie
decât toate armele nucleare din lume combinate?
•
prăjiturile cu răvașe au fost
inventate ȋn America de către Charles
Jung?
•
ȋntr-un an se produc mai multe
bancnote Monopoly decât cele reale,
existente ȋn lumea ȋntreagă?
•
Cristian Peşte
•
Clasa a V-a B

Eve de Anna Carey
Eram foarte curioasă în legătură cu noua carte
,,Eve”, deşi nu prea auzisem foarte multe despre ea….
era nouă în lumea cărţilor. Totuşi descrierea este destul
de sumbră pentru o fată de 18 ani care are în faţa sa un
viitor destul de primejdios.
Primul lucru care mi-a atras atenţia în această
carte este scrisoarea mamei lui Eve de la începutul
romanului. Odată ce am trecut de prima pagină nu am
mai putut să o las din mână. La început mi s-a părut că
acţiunea se derulează un pic cam repede, un pic abrupt,
parcă lipseşte ceva. Eve este îngrozită când descoperă
adevărata faţă a lucrurilor şi după o viaţă de obedienţă
şi încredere totală, are puterea (cu un pic de ajutor) de a
lua cea mai bună decizie, aceea de a evada din locul pe
care îl numea ,,casă”.
Aceasta decizie i-a deschis calea către noi
aventuri, noi primejdii care avea să le întâlnească la
fiecare pas. Pe tot parcursul anilor pe care i-a petrecut
în această şcoală de fete, a fost învăţată să se ferească
de principalii inamici … băieţii. După ce a evadat,
singurul ei scop era să ajungă la Tabăra Califa, unde
avea să ducă o viaţă mai bună.
În drum spre destinaţie, se întâlneşte cu fosta ei
colegă, Arden, care evadase cu puţin timp înaintea ei.
Arden, cea care în şcoală era oarecum inamica lui Eve,

devine prietena sa pe parcursul călătoriei şi mă uimeşte
faptul că ajunge să ţină la ea atât de mult, chiar dacă
dădea impresia unui om cu suflet rece.
Cele două şi-au unit forţele pentru a trece de
toate primejdiile care le pândeau la fiecare colţ şi nu
numai… . într-un moment de maximă tensiune, ele au
fost salvate de cel mai aprig duşman al lor… un băiat.
Surpriza cea mare a fost când acest chipeş băiat pe nume
Caleb, s-a dovedit a fi unul dintre cei buni, iar ce au
învăţat ele la şcoală nu era tocmai ca în realitate.
Deşi plină de durere fizică şi sufletească, cartea
nu duce lipsa de momente înduioşătoare, tandre şi careţi înmoaie inima înainte de a te trezi la realitate cu o
găleata de apă rece; momente tensionate, de acţiune care
alternează fericit cu cele de linişte dându-ţi ocazia de
a-ţi trage sufletul.
Pentru Eve a fost dificil să-l accepte pe Caleb de
partea lor, deoarece nu îi inspira îndeajuns încredere. Pe
parcursul aventurii, Eve începe să se ataşeze de chipeşul
Caleb, iar acesta îi oferă protecţia necesară faţă de
forţele regelui, care o dorea cu desăvârşire pe fată. Cei
doi îşi continuă aventura singuri , fără Arden, înfruntând
alte obstacole, unele mai rele ca altele.
Sfârşitul, însă, ne-a lovit într-un mod dureros.
Ne-a făcut atât de curioase să aflăm ce se întâmplă mai
departe, cât şi disperate din cauza răsturnării ciudate
de situaţie. Este o carte captivantă şi fermecătoare ce
promite să aiba o continuare la fel de interesantă.
Quotes to remember :
“A iubi pe cineva înseamnă a şti că viaţa ta ar fi mai rea
fără acea persoană!”
,,[...] dragostea este singurul adversar al morţii, singurul
lucru îndeajuns de puternic să se lupte cu prinsoarea
disperată a acesteia.”
,, O relaţie poate fi judecată după lista de lucruri nespuse
dintre două persoane.”
		Bianca- Daniela Chiriac
		
Elena- Cătălina Prisacaru
		
clasa a X-a A
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Descreţește-ţi fruntea!!
HOROSCOPUL ELEVILOR- alt mod

de a înţelege copilul!

Dacă doriţi să construiţi o relaţie cât mai
bună cu elevul sau copilul dumneavoastră, poate este
interesant să folosiţi şi astfel de informaţii, aflate din
astrologie. Poate fi un mod eficient de a-l ajuta pe
copil să-şi pună în valoare calităţile, să-l înţelegeţi
mai bine, să-l ajutaţi în conturarea personalităţii sale.
Ştiaţi că:
Berbecul, Leul, Săgetătorul au forţă, curaj,
entuziasm, vitalitate, dar şi impulsivitate, lipsa
autocriticii.
Copilul născut în Berbec:
● Este ager şi inteligent, dar şi neatent, indisciplinat.
● Trebuie mereu stimulat şi captivat, pentru a-şi
menţine interesul. Are un caracter expansiv şi
încăpăţânat, nu suportă observaţiile şi mustrările
părinţilor sau ale profesorilor.
●Nu este cazul să fie îndrumat spre studii foarte
solicitante dacă nu doreşte el, este de preferat să
fie antrenat în activităţi, fără constrângeri. Dacă va
fi pasionat de ceea ce studiază, nu veţi întâmpina
probleme, fiindcă prinde repede şi este organizat. Este
un prieten bun, sincer, loial şi generos. Socializează
cu ceilalţi copii, dar îi place să facă uneori pe şeful,
dar nu va accepta acelaşi comportament din partea
prietenilor. Este creativ şi simte nevoia să exprime
ceea ce simte. Are simţul apartenenţei la grup şi este
un lider înnăscut.
Copilul Leu:
●Doreşte să fie mereu în centrul atenţiei, se comportă
ca un mic star, de aceea va face adesea mofturi, pentru
a trezi interesul. Este orgolios, dominator şi de aceea
părinţii trebuie să-l înveţe să fie mai modest.
●Criticile nu vor funcţiona, trebuie să apelaţi la
sentimentul de onoare şi demnitate, dumneavoastră
să fiţi un model.
●Nu creează probleme prea mari la şcoală pentru că
este conştiincios, vioi, inteligent. Posedă capacităţi
organizatorice reale şi doreşte să fie primul. Poate
fi un potenţial elev model şi este important să se
pună accent pe simţul său de răspundere ceea ce-l va
satisface şi-şi va spori eforturile.
●Învăţătura nu trebuie să o resimtă ca pe o obligaţie,
îşi pierde interesul; trebuie să aibă senzaţia că el este
care alege ce-şi doreşte.

Copilul Săgetător:
●Manifestă de timpuriu temperamentul aprins,
fiind hiperactiv, vesel, nu stă niciodată locului şi nu
cunoaşte frica. Ar fi bine ca această exuberanţă să fie
canalizată spre sport sau alte activităţi.
●Are înrădăcinat un profund spirit al dreptăţii,
ia apărarea prietenilor şi gata să lupte împotriva
nedreptăţilor.
●Inteligenţa lui este foarte versatilă, mai degrabă
sclipitoare decât profundă. Îi place să înveţe ceva nou
mereu şi, chiar dacă pare cu capul în nori, va fi un elev
entuziast. Este puţin înclinat spre studii abstracte, fără
legătură cu realitatea.
●Îi place mult să călătorească.
Taurul, Fecioara, Capricornul au caracter practic,
metodic, organizat, raţional, dar pot fi şi egoişti,
distanţi.
Copilul Taur:
●Are o fire afectuoasă şi gentilă, este sensibil şi caută
liniştea emoţională, de aceea îşi înfrânează adesea
pornirile agresive şi se adaptează regulilor impuse.
●Dar nu uitaţi că este foarte încăpăţânat şi nu uită
nimic, în consecinţă, nu foloseşte la nimic să-l
corectaţi cu severitate când greşeşte, nu-l ameninţaţi
sau pedepsiţi, căci îi va fi încurajată încăpăţânarea.
●Iubeşte natura, îi place în aer liber, dar nu este
neastâmpărat. Iubeşte animalele, îi place să se bucure
de mâncăruri bune şi tot ce îi produce plăcere.
●Se apropie de şcoală cu prudenţă, tipul său de
inteligenţă are nevoie de timp ca să asimileze datele,
fiind lent în procesul învăţării. Se străduieşte până îşi
atinge scopul, iar când îşi va însuşi noţiunea nu o va
mai uita. Când este convins de ce face , acţionează
cu tenacitate şi răbdare, nu-şi pierde firea în faţa
dificultăţilor.
Copilul Fecioară:
●Are un caracter calm, senin şi reflexiv, are simţul
datoriei, ştie să distingă între ce trebuie să facă şi ce
nu.
●Este rezervat şi îşi manifestă cu greu sentimentele,
nu trebuie forţat, tratat cu brutalitate, se închide în
el, adoptând o atitudine defensivă. Atenţiile excesive
le-ar privi cu suspiciune şi oarecum deranjat. Inima
se va deschide la o autoritate blândă, combinată cu
argumente şi o atitudine convingătoare.
●Are mania ordinii şi disciplinei, sunt silitori şi
responsabili, nu creează probleme. Are un ascuţit
simţ critic, este raţional, logic, va obţine rezultate
bune la învăţătură şi viaţa socială. Latura inventivă se
manifestă greu, deci trebuie stimulată.
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Descreţește-ţi fruntea!!
Copilul Capricorn:
●Adoră să se simtă important de la o vârstă fragedă,
de aceea daţi-i sarcini, responsabilizaţi-l. Când va
creşte va înţelege foarte bine sistemul de recompense,
iar părerea lui este că faptele bune trebuie răsplătite.
Când începe să înveţe, nu-l grăbiţi, lăsaţi-l în ritmul
lui să descopere ce-l interesează.
●Va organiza cu plăcere jocul copiilor, se va concentra
la maxim şi va aprecia eforturile depuse pentru a se
face un lucru aşa cum trebuie.
●Mediul lui natural este la şcoală, îi plac provocările,
vrea să dovedească tuturor că este capabil să facă tot
ce îşi propune, nu încalcă regulile sub nici o formă şi
este potrivit să fie şef de clasă. Are o gândire practică
şi este perseverent.
Geamănul, Balanţa şi Vărsătorul au vivacitate
mentală , intelectualizare, aptitudini de comunicare,
dar şi superficialitate sau instabilitate.
(va urma)
Înv. Doina Bîrsan

Structura fibroasă delicată
Crocidolitului este copiată ȋntocmai
de cuarț ale cărui fibre sunt dispuse
altfel ȋncât reflecte lumina creând
efectul de Ochi de tigru.
O altă varietate de cuarț
sclipitor este Ochiul de șoim. Acesta
se formeaza când crocidolitul se
combină cu cuarțul ȋn modul descris
mai sus dar culoarea albastru-gri sau
albastru-verde a crocidolitului inițial rămâne vizibilă
la produsul final.
Oana Neculau
clasa a V-a B

Tort de ciocolată
Ingrediente blat: 5 ouă, 1 cană zahăr, 1 cană făină,
1 linguriţă praf de copt, 5 linguri
ulei, 1 esenţă de rom
Crema: 1 plic cremă pentru tort
dr.otker, 3-4 linguri zahăr pudră,
250 ml lapte rece

Ochiul de Tigru
Ochiul de tigru este o formă de cuarț rară,
cu dungi maro-aurii și galbene. Este o piatră
semiprețioasă deosebit de apreciată.
Ochiul de tigru este o piatră semiprețioasă cu
structură fibroasă de culoare galbenă și maro-aurie.
Are pete de oxid de fier, cărora li se datorează aspectul
specific, așa numitele “dungi de tigru”. Este o varietate
de cuarț sclipitor. Numele pietrei vine de la cuvintele
din limba franceză chat-pisică și oeil=ochi, ce arată
efectul optic de “ochi de pisică”. De cele mai multe
ori acest efect este generat de incluziunile fibroase din
cristalele anumitelor minerale. Ȋnsă ȋn cazul Ochiului
de tigru, care este o formă de cuarț, dungile galbene
și maro-aurii se datorează incluziunilor de oxid de
fier.
Crocidolitul (Azbestrul albastru), o varietate a
mineralului Ribeckit, stă la baza formării Ochiului de
tigru. Este un silicat de fier și sodium cunoscut pentru
structura lui fibroasă. Lichidele care circulă prin
scoarța terestră dizolvă adesea crocidolitul. Aceleași
lichide aduc din ele diverse elemente chimice și
depun siliciul și oxigenul care formează cuarțul,
ce ȋnlocuiește fibrele de crocidolit. Ȋn procesul de
descompunere a crociolitului se poate forma oxidul
de fier, care dă pietrei culoarea maronie.

Decor: 4 pătrate ciocolată menaj, 2
linguri ulei
Separăm���������������������������������������������
 ��������������������������������������������
albuşurile de gălbenuşuri, albuşurile le ba�
tem spumă cu un praf sare şi zahărul, gălbenuşurile
le frecăm cu cele 5 linguri ulei şi le adăugăm peste
albuşuri.Adăugăm şi esenţa de rom şi le amestecăm
pe toate, apoi adăugăm făina amestecată cu praful de
copt. Ungem o tavă rotundă cu ulei şi o tapetăm cu
făină şi punem compoziţia. Băgăm tava în cuptor, la
foc mic pentru cca 45-50 minute.���������
Î�������
n timp ������
ce se ���
co�
ace blatul, pregătim crema după instucţiunile de pe
plic. Într-un castron amestecăm o ceaşcă zahăr cu 2
ceşti de ap��������������������������������������������
ă�������������������������������������������
şi����������������������������������������
������������������������������������������
o esenţă de rom pentru a î�������������
��������������
nsiropa������
  ����
tor�
tul. Când e blatul gata şi s-a răcit, îl tâiem în 3 şi
începem să asamblăm tortul. Pe un platou punem
primul blat îl însiropăm şi punem 1/2 din cremă,
apoi punem al doilea blat, î������������������������
�������������������������
l�����������������������
 în��������������������
sirop���������������
ăm�������������
������������
şi����������
punem re�
stul de cremă şi adăugăm ultimul blat pe care doar îl
însiropăm. Topim ciocolata şi o punem peste blat şi o
întindem cu un cutit. După ce se întăreşte putem orna
cu frişcă sau după imaginaţie. Pofta bună!
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Georgeta Scocîlcă
părinte

Momente de neuitat
În laboratorul unei cărți

rândul elevilor să pună întrebări. Distinsul scriitor
s-a arătat foarte încântat de a răspunde la întrebările
acestora.
Elevii au avut privilegiul de a descoperi un
scriitor prin intermediul lecturii, dar şi prin dialogul
direct cu autorul. Pentru unii a fost prima întâlnire cu
un scriitor, ca experienţă de viaţă, pentru alţii, mai
ales pentru cei care îndrăgesc literatura, o ocazie de a
prelungi un dialog permanent cu cartea, de a descoperi
în ce măsură existenţa personală a unui scriitor devine
ficţiune în actul de creaţie, de a pătrunde în intimitatea
scriitorului şi a scriiturii în sine.

La activitatea ” În laboratorul unei cărți”,
desfășurată pe 5.04.2012, în cadrul săptămânii
“Școala altfel”, a avut loc întâlnirea elevilor claselor
a VI-a A și a VII-a C, îndrumați de doamnele
profesoare Rotaru Mihaela și Talambă Adriana, cu
scriitorul Gheorghe Mocanu. Obiectivul principal al
activității a fost stimularea interesului pentru lectură
prin descoperirea scriitorilor contemporani locali.
Activitatea desfășurată a avut două părți. În
prima parte, prozatorul a prezentat elevilor activitatea
sa literară și o parte de viață semnificativă pentru viața
de școlar. Apoi, a citit dintr-una din cărțile cu care
a luat premiul „Uniunii Scriitorilor”, povestiri care
i-au captivat pe elevi. După aceea au urmat discuții,
având ca subiect aspecte ale prozei domniei sale, dar
și ale statutului de scriitor.

Cea de-a doua parte a întâlnirii a constat în
activitatea directă a elevilor, întrucât aceștia, cei
mai talentați si-au manifestat individual aptitudinile
scriitoricești, scriind povestiri sau poezii. La sfârșit a
fost premiată, de către domnul scriitor, eleva Răducan
Manuela din clasa a VII-a C, cu premiul I, poezia ei,
fiind postată și pe site-ul negru pe alb-artă și cultură .
Întâlnirea cu scriitorul ne-a revelat rolul unor
experienţe fundamentale în construirea interioară a
fiinţei noastre, în descoperirea şi receptarea esteticului:
actul lecturii unor opere de valoare, dimensiunea
spirituală a existenţei individuale, întâlnire privilegiată
cu un om deosebit, cu evenimente istorice, care ne
modifică percepţia despre lume.

Emoţiile puternice cauzate de întâlnirea
cu marele autor Gheorghe Mocanu şi bucuria de a
putea colabora cu scriitorul în mod direct au fost
sentimentele întipărite în mintea şi sufletul elevilor.
După îndelungi minute în care scriitorul Gheorghe
Mocanu ne-a povestit despre viaţa dânsului, a venit
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Prof. Mihaela Rotaru
Prof. Adriana Talambă

Paula Blană
Clasa a VII-a A
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Interviu cu Eugen Simion (continuare)
Ştiaţi că…
Horoscopul elevilor (continuare)
Secretul Selenei Gomez
Sfaturi pentru un păr frumos
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