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 O NOUĂ FILĂ DIN FILA 22 
Trec anii, trec lunile-n goană/Și-n zbor săptămânile trec... Nu știu 

de ce chiar Topârceanu mi-a venit în minte azi, când mi-am propus să scriu 

acest text. Poate pentru că toți oamenii școlii, elevi, profesori și părinți deopotrivă 

ne simțim chiriași grăbiți ai spațiului în care ne aflăm la un moment dat, fie sala de 

clasă, terenul de sport, laboratorul de chimie sau aula școlii. Toți am simțit cât de volatil e 

timpul, cum ne scapă printre degete, cum nu ne iartă nici măcar în vacanță,  cum nu încetinește deloc în 

weekend și cum ne trage după el prin toate evenimentele, cum ne schimbă, ne maturizează, ne...  Stop! 

 Nu! Nu-mi voi lua geamantanul și nu voi pleca nicăieri. Mă uit în calendar și e 11 septembrie, așa 

că e rost de o pauză luuuungă. Mă voi opri vreme de câteva luni bune, cât să înțeleg că e școală, frate! 

Începe un nou an școlar! Vin zile lungi înghesuite în săptămâni minuscule, nopți înguste, cu vise albastre 

și răsărituri ce sosesc prea repede. Vin ore de curs nesfârșite, extemporale și teze, proiecte și examinări 

orale, activități de Școală altfel și experimente în laboratoare de biologie și chimie. Vin profesori sobri 

sau glumeți, tunând și fulgerând sau zâmbind, cu cataloage negre, albastre, gri sau roșii sub braț. Ies la 

iveală carnetele de elev în care note mici sau mari vor zâmbi sau nu. Vin excursiile și ieșirile în parcuri 

toamna, la cules de frunze galbene în care soarele s-a cuibărit dormitând tulbure. Vin ore de dirigenție, 

de limba română și de matematică. Vin anotimpurile (nu toate odată), cu soare, ploi și zăpezi în 

buzunare.  

Ca și Topîrceanu în poezia evocată la început, cu toții ne dorim schimbări de decor, pe toți ne 

apasă pereții și am vrea ca spațiul școlii să înflorească roz, și verde, și albastru. Eu propun să ne mutăm 

pentru o vreme în paginile revistei. Aici aproape totul e permis. Vă puteți închiria un loc, pe o jumătate de 

pagină pe care să-l înfloriți, în care să vă exprimați și în care să vă simțiți liberi de a fi voi înșivă. În 

paginile revistei puteți intra fără pașaport și fără uniformă, dar cu multă imaginație și cu dorința de a lăsa 

ceva în urmă la plecare. Avem șansa de a opri din goană săptămânile, de a înduioșa secundele, de a 

intimida timpul. De a ni-l face tovarăș de drum prin cărările înguste ale zilelor de școală. În paginile 

revistei puteți intra singuri sau însoțiți de colegul de bancă. Pe furiș sau în văzul lumii. Doar să intrați. Cu 

pas mărunt sau în goană, cu ghiozdan sau fără. Dar cu bucurie.  

Schimbând perspectiva, s-ar putea să ne schimbăm și dispoziția. Și să ne descoperim locuri în 

ființa noastră despre care nu știam că există. Intrați în revistă și scrieți! Scrieți, pentru a vedea că viața de 

elev e bogată în întâmplări, că oamenii sunt frumoși, așa plictisitori cum ni se par câteodată. Scrieți, 

pentru a vă înțelege și pentru a alunga încrâncenarea.  

A început școala și odată cu ea am început să ne adunăm, în geamantanul propriu, amintiri și 

povești. Fiecare zi înseamnă încă un fapt adăugat bagajului pe care, la sfârșit, îl vom ridica, îl vom cântări 

și-l vom lua cu noi pe drumurile ce ne vor chema. Nimeni nu ar dori să plece la drum cu o geantă goală. 

Nici să rămână pe loc, trist. Când ne va chema orașul, ca pe celebrul chiriaș al lui Topîrceanu, ar trebui, 

fără ezitare, să spunem: ”rămâi sănătoasă, cucoană, că-mi iau geamantanul și plec”. Dar fără regrete. 

      Prof. Cornelia Badragan 
 

Această revista este pentru oricine...pentru oricine este cu adevărat interesat de ea, pentru oricine 
este interesat sa descopere noi ,,perspective” ale educației. Sunt aduse în prim plan ilustrații practice, 
activități din Școala Filadelfia, proiecte și programe implementate în școala noastră care te ajută să vezi ce 
se întâmplă în acest loc. Ești invitat să participi la lecția despre puterea simplității și a ei măreție. Bucurii 
simple, programe simple și simpla exprimare a recunoștinței. Nu a fost deloc ușor să scriem această revistă... 

Prof. Magdalena Nichifor 
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SEPTEMBRIE  ȘI ... DE LA CAPĂT 

Zi de toamnă. Nici răcoroasă, nici caldă. Cu frânturi de albastru printre pete de nori alburii. Cu 

adieri ușor îndrăznețe de vânt care, stăpân pe el, (e septembrie doar) scutură ramurile copacilor ale 
căror frunze palide încă rezistă.  

În dimineața aceasta e mai multă lume pe străzi. În mâini tremură buchete de flori, iar pe fețe nu 
reușești să descifrezi adevăratele trăiri. O fi bucurie sau teamă? O fi regret sau ușurare? Prin ochii 
toamnei, oricum lucrurile arată altfel, oricum nu poți intui adevăratele sentimente ale micilor posesori de 
ghiozdane (elevii din ciclul primar/gimnazial) sau ale mai marilor purtători de speranțe (elevii din ciclul 
liceal). Cert este că toți calcă pragul Liceului Teoretic Filadelfia în ceastă dimineață. Aproape toți zâmbesc 
când își revăd colegii. Unii roșesc când, întâlnindu-și diriginta, aceasta le zâmbește. 

Cele câteva sute de elevi ai Liceului Teoretic Filadelfia au venit, pe 11 septembrie 2017, să 
întâmpine noul an școlar. Și-au ocupat locurile în aula școlii și așteaptă. Ce așteaptă? Ca cineva să dea 
semnalul că școala a început. Că de mâine, intră, cu toții, în vârtejul amețitor și palpitant al unui an în 
care vor putea să învețe, să se cunoască, să socializeze, să crească, să râdă sau să plângă. În care se vor 
putea apropia unii de alții, de profesori și colegi, cunoscându-i. În care vor face schimb de idei, de 
gânduri, de cărți și caiete și de multe altele. 

Și totuși, prima zi de școală e un moment festiv. Parcă nu ne putem îndrepta spre sălile de clasă 
dacă cineva, în mod oficial, nu ne întâmpină, nu ne urează un ”bine ați revenit la școală!” și nu ne urează 
un explicit ”să aveți un an excelent, cu rezultate bune și mult succes!” 

Și anul acesta, elevii 
școlii noastre au fost vizitați, 
în prima zi de școală, de 
oficialitățile locale: primarul 
municipiului Suceava, Ioan 
Lungu și consilierul local 
Daniel Ungureanu. În 
discursul său, primarul Ioan 
Lungu a rostit cuvinte de 
apreciere la adresa școlii, 
recunoscând importanța 
acesteia în peisajul 
învățământului sucevean și 
asigurându-i pe elevi, părinți 
și profesori de tot sprijinul.  

 
 
Un alt invitat special 

la deschiderea anului școlar 
2017-2018 a fost d-l Bill 
Mullet din Ohio, Statele Unite 
ale Americii, un vechi prieten 
al Liceului Teoretic 
Filadelfia, care a adresat 
câteva cuvinte elevilor, 
încercând să-i motiveze, 
pentru un început cu dreptul 
în noul an școlar. 
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Managerul LTF, d-l Ioan 
Bădeliță le-a reamintit elevilor 
și părinților că doar înțelegând 
ideea de parteneriat între 
școală și familie, succesul școlar 
poate fi atins, iar elevii, 
determinați să învețe, 
construindu-și propriul viitor. 
Din același mesaj, s-a putut 
desprinde și ideea că elevul – 
profesorul – părintele (toți aflați 
de aceeași parte a baricadei) 
trebuie să comunice, să se 
sprijine reciproc – totul în 
spiritul respectului și având 
totdeauna în minte binele 
copilului. 

Elevii din corul Liceului Teoretic Filadelfia (conduși de prof. Corneliu Matei) au dat, și ei, tonul 
unui început care, sperăm, să se fi petrecut sub auspicii favorabile. Au cântat imnul școlii (antrenând 
întregul public), dar și alte piese care au umplut sufletele celor prezenți de bucurie și speranță. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin urmare, ce ne mai rămâne de spus? Succes tuturor în noul an școlar!    

  Prof. Cornelia Badragan 
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EVENIMENT 

Ziua Limbilor Europene 
26 Septembrie 2017 – marcată de elevii Liceului Teoretic Filadelfia 

 
 

Cunoașterea unei limbi străine îți deschide o ușă, cunoașterea a două limbi, îți deschide 
orice ușă.  

Clasele a XII-a C, a X-a C  și a VII-a au marcat Ziua Limbilor Europene în curtea Liceului 
Teoretic Filadelfia. Elevii celor trei clase au format, din baloane, steagurile a trei țări: România, Anglia 
și Germania. Prin acest demers, am dorit să subliniem importanța studierii unei limbi străine și să 
arătam cum putem conviețui alături de cetățenii altor naționalități. Diversitatea lingvistică 
(plurilingvismul) este prezentă în școala noastră și încurajată, având în vedere că beneficiem de 
libertatea care garantează libera circulație.   

Cred că am reușit, cu această ocazie, să atragem atenția elevilor și a părinților asupra 
importanței învățării limbilor străine și să îi sensibilizăm cu privire la existența și valoarea tuturor 
limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor.  

Am folosit acest prilej pentru a evidenția, din nou, avantajele enorme pe care le poate conferi 
capacitatea de a comunica într-o limbă modernă, europeană și nu numai. Elevii implicați în acest 
proiect au dăruit baloanele pe care le-au folosit în realizarea celor trei drapele și alături de baloane au 
dăruit mesaje scrise în engleză, germană și română.  

      (Andreea Clipa, clasa a XI-a A) 
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Ziua Mondială a ZÂMBETULUI 
 

 
 
 
 
 

„Cu toţii zâmbim în aceeaşi limbă”, spune o veche zicală, şi 
acesta a fost şi mesajul transmis de elevii Liceului Teoretic Filadelfia 
din Suceava. Pentru a marca Ziua Mondială a Zâmbetului (aniversată 
în prima vineri din luna octombrie), aceştia au „împărţit” zâmbete 
colegilor şi profesorilor din şcoală. De asemenea, au creat un „smile” 
uriaş în curtea şcolii. 

Peste 100 de elevi costumaţi diferit s-au aranjat în aşa fel 
încât au format un zâmbet care a şi fost imortalizat de o dronă. 

Prin acest gest, elevii au arătat că „Filadelfia zâmbeşte”. Elevii 
au arătat, astfel, că se poate zâmbi în această lume care, aglomerată și 
evoluând într-un ritm amețitor, ne face, adesea, să uităm semnificația 
unui surâs. 

Așadar, fericirea nu e departe de noi. E doar la ... un zâmbet 
distanță. Contează cum îl fac şi pe cel de lângă mine să simtă fericirea 

şi cum i-o transmit. Elevii din cicluri diferite de învățământ și-au dat mâna în această zi şi au recreat 
frumosul. Pentru că un zâmbet nu costă nimic și, totuși, valorează enorm, nu-i așa? 

 (Andreea Clipa, clasa a XI-a A) 
 

Atenție, curg  ZÂMBETE! 
 

Vă întrebați ce sunt zâmbetele? Zâmbetul este un simbol al fericirii. Poate fi adevărat sau fals.  
Oamenii afișează pe chipul lor tot felul de expresii: de fericire, de 
tristețe, dezamăgire etc. Fiecare are câte un zâmbet aparte. 

Ați văzut cum zâmbește un copil? Copiii zâmbesc oricum, 
oricui, adică nu au nevoie de motive să zâmbească. 

Viața nu este întotdeauna roz și poate că nu avem mereu 
motive să zâmbim. Însă, cred că merită să ne propunem în fiecare 
dimineață să zâmbim, cel puțin unei persoane, oricât de triști am 
fi. Atunci când zâmbesc, mă simt bine, am energie, idei și 
inspirație. 

Uneori mi se pare că oamenii zâmbesc din ce în ce mai 
puțin. Parcă văd prea multe fețe crispate, încruntate, lipsite de zâmbet. Oricât de greu ți-ar fi, zâmbește! 
Zâmbește când cineva te rănește, căci ai făcut deja primul pas spre vindecare. De ce să zâmbim? Pentru a 
tirmite un mesaj de prietenie, de admirație, de iubire sau bucurie. 

Zâmbetul nu costă nimic, dar valorează enorm pentru cel care-l primește.  
Un copil zâmbește în mod natural. Dacă un copil poate, pe tine ce te oprește să zâmbești? Te-ai 

născut și tu cu darul de a zâmbi. Îți amintești de el? Folosește-l! Bucură-te de viață și fii fericit! Trăiește-ți 
viața și nu lăsa departe fericirea pe care o meriți și care este doar a ta. ZÂMBEȘTE! 

    (Magda Roșioru, clasa a VII-a B) 

Zâmbetul este o urare de bun venit universală. (Max Eastman) 
Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. (Tom Wilson) 
Zâmbește, chiar dacă zâmbetul tău e trist, pentru că mai trist decât un 

zâmbet trist e faptul de a nu mai ști să zâmbești. (Mahatma Ghandi) 
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OKTOBERFEST sărbătorită la  ”Casa Prieteniei” 
 
 

Pe data de 21 octombrie 2017, a avut loc la Casa Prieteniei 
evenimentul intitulat "OKTOBERFEST", eveniment organizat de Biroul 
Informațional al Regiunii Schwaben, în colaborare cu Forumul Democrat 
al Germanilor din Bucovina, Suceava. 

Programul a cuprins piese de teatru, poezii, cântece, prezentări, 
dar și o tombolă cu surprize.  

La eveniment a participat și un grup de elevi de la Liceul Teoretic 
Filadelfia din Suceava însoțiți de doamna profesoară Boiciuc Raluca. 

Elevii Liceului Teoretic Filadelfia au prezentat toamna, ca anotimp 
al recunoștinței, au realizat un joc cu întrebări și premii , iar la final, au 
cântat în limba germană, sub motto –ul: 

 ”Nu cei fericiți sunt mulțumitori, ci cei mulțumitori sunt/devin fericiți.”  
Prof. Boiciuc Raluca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba germană – o pasiune 

Unul dintre obiectele mele preferate, de la școală, este limba germană. Prima dată când am învățat 
ceva despre această limbă complicată și interesantă a fost în clasa a IV-a, când aveam orele de opțional. Pe 
atunci făceam doar jocuri și am învățat doar numerele. 

Începând din clasa a V-a, a devenit o materie obligatorie. Am început să 
facem vocabular, gramatică (conjugarea verbelor), de învățat fișe întregi cu 
verbe și cuvinte în această limbă. Deja nu mai părea așa de interesat... Dar, ca 
lo orice altă materie, e nevoie de trudă și timp dedicat muncii. Anul acesta, în 
clasa a VI-a, încep să pricep deja propoziții și expresii. Limba germană nu mai 
este, pentru mine, atât de greu de înțeles. Deja leg scurte conversații, 
construiesc propoziții și chiar fraze. 

Orice materie pare grea la început, dar dacă o studiem pas cu pas și nu 
rămânem cu lucruri neînțelese, totul devine mai ușor și interesant, pentru că 
asimilăm cunoștințe noi, iar asta ne face fericiți și dornici de a ști mai mult. 

   (Fineas Roșca, clasa a VI-a A) 



 

9 
 

 

1 Decembrie – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI  

 Pe data de 1 decembrie 2017, noi, elevii 
clasei a VI-a A, împreună cu doamna dirigintă, am 
marcat, printr-o activitate specială, Ziua Națională a 
României. La ora de dirigenție, doamna dirigintă 
ne-a adus baloane roșii, galbene și albastre, și 
brățări tricolore pe care le-a împărțit fiecărui copil. 
După ce baloanele au fost umflate, copiii au scris pe 
ele mesaje adresate frumoasei noastre țări, 
România. Ne-am așezat unii lângă alții pentru a crea 

împreună steagul tricolor al țării noastre. Tot în spiritul acestei zile, am fost 
serviți de dirigintă cu ciocolată românească, ceea ce ne-a căzut foarte bineeeee. 
A fost o zi pe care n-am s-o uit. Eu cred că trebuie să ne iubim țara, deoarece 
este locul în care ne-am născut, unde am învățat să vorbim și de care suntem legați cu fire nevăzute. 
În plus, frumusețile ei sunt de neprețuit. Avem natură, păduri, aer curat și firesc ar fi să ne mândrim 
cu acestea.  

(Ioana Hladiuc,  clasa a VI-a A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recea-mi… țară 
Toată cromatica deodată… 
Roşu-i străpuns de-un Țepeş, 
Galbenul virtuții piere cu Regele, 
Albastrul cerului a fost acoperit 
De fumul gros al cetății lui Ştefan. 
Toate culorile au pierit cumva… 
Doar două nonculori au mai rămas 
Albul rece-al fulgilor cereşti 
Şi negrul pământului brăzdat. 
Mireasma florilor şi-a fetelor, 
Mirosul plăcut al verdelui, 
Toate se prefac, într-un aer rece, 
Îmbibat cu izuri de fum. 
Toate amintesc, de-o singura zi… 
Ziua ce-ncepe un rece anotimp 
Sau ziua ce rupe granițe 
Şi formează astfel, România Mare! 
(Petru Lionte, clasa a X-a A) 
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În armonia sărbătorilor, alegeți un popas pentru suflete 

 
 
Serbarea  de Crăciun a elevilor de gimnaziu de la Liceul 

Teoretic Filadelfia a stat sub semnul poveștilor de iarnă. Într-o 
atmosferă magică, elevii au ascultat încă o dată povestea Crăciunului, 
pregătiți să primească, în sufletele lor, lumina sărbătorii.  

Toți recunosc  că atunci când vine luna decembrie, sufletele se 
dezgheață, pregătite să dăruiască.  

Pe 19 decembrie, copiii au dăruit părinților și oaspeților 
colinde, recitări de poezii, gânduri frumoase și inimi deschise. Odată 
cu sufletele lor pregătite să fie mai generoase ca niciodată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serbarea de Crăciun – a elevilor de liceu de la Liceului Teoretic Filadelfia - în data de 21 decembrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La eveniment au participat 

cei care au ales un popas pentru 
suflete, cu scopul de a evidenția  
adevărata sărbatoare a 
Crăciunului. Într-o lume aflată în 
zbuciumul și în zarva totală a 
acestei sărbatori, câțiva am ales 
un popas pentru suflete.   
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Prezentatorii evenimentului au fost Magda Gabor 
și David Filip, însă, pe lângă cei doi liceeni au avut câteva 
gânduri Botar Filip, Damaris Iosub și Melody Cernișov. 
Fiecare dintre cei amintiți și-a prezentat gândurile 
(personale) cu privire la această sărbătoare, reușind să 
le transmită adevărate sentimente ascultătorilor. 

Cu toții știm că această sărbatoare nu 
se rezumă doar la cadouri și mâncare, ci la 
micuțul rege din ieslea cea de paie care mai 
târziu avea să mântuie lumea.  

 Cu aceste gânduri, evenimentul a cuprins o varietate de colinde care l-au preamărit pe 
adevăratul sărbătorit. Clasele a 12-a s-au unit într-un cor cu scopul de a fi un singur glas pentru Cel cu 
adevărat născut în iesle, urmând ca mai apoi fiecare clasă de liceu  să interpreteze câte un colind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Privim în fiecare zi spre Cer prin 

norii grei ai vieții, printre lacrimi, frustrări 
și suferință, continuând așteptarea celor 
dinaintea noastră. Așteptarea de a ajunge 
acasa. Sărbătoarea este, de fapt, un 
exercițiu al așteptării. Prorocii din vechime 
priveau spre Cer, privind spre o stea… și noi 
privim de 2000 de ani spre steaua ce va 
răsări, spre luceafărul de dimineață care 
ne va aduce aripi potrivite pentru a zbura 
spre stele. Eu sărbătoresc astăzi nașterea 
mântuirii și așteptarea revenirii.  

Ce sărbătoresc oamenii astăzi?  
Mai sărbătoresc?  
Dumneavoastră ce sărbătoriți?”  

(Romina Bîrîiac, clasa a XII a C) 
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”Soli Deo Gloria 2018” – 31 martie 2018 

În perioada 30 – 31 martie 2018, a avut loc la Suceava, 
Festivalul Corurilor Liceelor Creştine Evanghelice din România, 
Ediţia XXIV.  

La festival au participat - peste 200 de elevi din 13 licee 
creștine/evanghelice din Romania. 

Dirijorul Festivalul a fost Ken Tucker, originar din SUA, 
absolvent al Conservatorului Regal din Belgia și stabilit în România 
din anul 1992. 

Prof. Corneliu Matei 
  

 Ca participant al Festivalului “Soli Deo Gloria” pot spune că zilele petrecute împreună 
cu elevii altor școli din țară mi-au adus multă bucurie și liniște. 
 Deși au fost zile lungi și obositoare, vocile și inimile noastre s-au unit, formând armonii 
inedite, care parcă uneau cerul cu pământul. 

Orele de repetiție s-au finalizat cu un concert care a avut un repertoriu de zece piese și 
care cred că a reușit să aducă și în inimile ascultătorilor o bucurie specială. 

Participant, festival  “Soli Deo Gloria” 
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SONDAJ – FENOMENUL VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 

Ne întrebăm dacă este firesc să vorbim 

despre violență în mediul școlar, având în vedere 

faptul că școala reprezintă  locul în care se produce și 
se transmite cunoaștere, se formează competențe 

cognitive, se caută răspunsuri la întrebări referitoare 

la sensul vieții și la realitatea care ne înconjoară, se 

construiesc și se dezvoltă relații interumane. Cu toate 

acestea, spațiul școlii este unul în care se petrec acte 

de violență dintre cele mai diverse, fenomenul 

intrând în atenția tuturor, de la părinți profesori, 

elevi, la specialiști care încearcă să le explice și să le 

găsească o rezolvare. 

În școală, se întâlnește cel mai adesea un tip 

de violență subiectivă. Aceste violențe sunt mai 

subtile, țin de atitudine și pot afecta climatul școlar. 

Sunt incluse aici atitudinile ostile, disprețul, umilirea, 

jignirea, sfidarea, lipsa de politețe, absențele de la 

ore, refuzul de a răspunde la ore și de a participa la 

activități sau ceea ce unii autori numesc atitudini 

antișcolare. O formă de violență extrem de răspândită 

în mediile școlare este violența verbală. Violența 

școlară trebuie deci determinată. Violența perturbă 

grav mediul școlar.  

Cauzele violenței sunt multiple. Am selectat, 

dintr-un articol din Tribuna învățământului 

(”Violența în mediul școlar”, autor Elena Alina 

Ghiță) câteva dintre acestea, pe care le voi enumera 

în continuare. 

 “Mediul familial reprezintă cea mai 

importantă sursă de agresivitate: creșterea în familii 

dezorganizate, cu situații materiale precare, lipsa 

locurilor de muncă a părinților, șomajul, violența în 

familie, consumul de alcool, abuzurile, neglijarea 

copiilor, lipsa dialogului, sancționarea copiilor prin 

mijloace agresive. 

Mediul social poate stimula și întreține 

violența școlară prin: situația economică, slăbiciunea 

mecanismelor de control social, inegalitățile sociale, 

criza valorilor morale, mass-media, unele 

disfuncționalități la nivelul factorilor responsabili cu 

educația tinerilor, lipsa de cooperare a instituțiilor 

implicate în educație. Conjunctura economică și 
socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, 

care încep să se îndoiască de eficacitatea școlii, de 

utilitatea științei. Și aceasta cu atât mai mult cu cât ei 

constată că școala nu le asigură inserția profesională. 

Un mediu social în criză (criza locurilor de muncă, 

criza familiei, criza valorilor) afectează profund 

dezvoltarea personalității copilului. 

Trăsăturile de personalitate ale elevului 

sunt și ele într-o strânsă corelație cu 

comportamentele violente. 

Adolescența este o perioadă de transformări 

profunde pe plan fizic, psihic și social. Schimbările 

fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte 

brutale și adolescenții le trăiesc ca pe o veritabilă 

metamorfoză. O caracteristică importantă este relația 

pe care adolescentul o stabilește cu propriul corp. 

Corpul este suportul privilegiat al exprimării 

personalității și, în aceste condiții, asistăm la excese 

în privința vestimentației, coafurii, machiajului. 

Lookul este când o modalitate de afirmare, de 

impunere a personalității, când o carapace sub care se 

ascund multe neliniști și temeri. Adeseori, el 

oscilează între sentimentul de putere, de forță și 
sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere a 

stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoții, 
adolescenții dezvoltă reacții de provocare, de 

agresivitate, de opoziție față de părinți și profesori. 

Școala însăși poate reprezenta o sursă a unor 

forme de violență și acest lucru trebuie luat în 

considerație în conceperea diferitelor programe de 

prevenire și stăpânire a violenței. Școala este un loc 

unde elevii se instruiesc, învață, dar este și un loc 

unde se stabilesc relații, se promovează modele, 

valori, se creează condiții pentru dezvoltarea 

cognitivă, afectivă și morală a copilului. Clasa 

școlară constituie un grup ai cărui membri depind 

unii de alții, fiind supuși unei mișcări de influențare 

reciprocă ce determină echilibrul funcțional al 

câmpului educațional. Fiecare grup cere de la 

membrii săi diferite forme de comportament. 

Comportamentele violente ale elevului 

își pot avea originea și într-un 

management defectuos al clasei școlare, 

mai exact într-o lipsă de adaptare a 

practicilor educaționale la o populație 

școlară considerabil schimbată. Relația 

de autoritate influențează și tipul de 

comunicare, aceasta devenind 

unilaterală, adică profesorul e cel care 
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emite și monopolizează 

comunicarea, iar elevul rămâne 

doar un receptor pasiv.” 

Și alte componente ale 

atitudinii profesorului față de 

elevi pot genera situații 
conflictuale ori comportamente 

violente ale elevilor: atitudinea profesorului de 

ignorare disprețuitoare a elevilor, corelată cu tendința 

de evaluare a lor în termeni constant negativi și 
depreciativi, atitudini care pot antrena un ansamblu 

de consecințe în plan comportamental: lipsa de 

comunicare, pasivitatea la lecție, indiferența sau, 

dimpotrivă, perturbarea lecțiilor, dezvoltarea unor 

atitudini ostile, provocatoare. 

În această perioadă atât de dificilă, dialogul 

părinți-copii și profesori-elevi este absolut necesar. 

Adolescentul dorește să fie înțeles, are nevoie de 

dragoste, de securitate afectivă, dar el nu recunoaște 

și nu exprimă acest lucru. Se poate spune că violența 

în școală pleacă în primul rând de la un deficit de 

comunicare.  

La începutul anului 2018, am realizat un 

sondaj pe tema violenței în școală la Liceul Teoretic 

Filadelfia. Am chestionat elevi de gimnaziu și de 

liceu – eșantioane reprezentative – privind acest 

fenomen. Voi prezenta mai jos rezultatele, urmând să 

desprindem concluziile, la final.  

Au fost chestionați 100 de elevi de la clasele 

de liceu și gimnaziu (câte 50 din fiecare) care au 

răspuns la zece întrebări, pe care le voi enunța în cele 

ce urmează.  

La întrebarea Ai primit vreodată observații 
din partea profesorilor sau colegilor din cauza 

comportamentului neadecvat pe care l-ai avut?, 30 de 

elevi au răspuns cu ”nu”, iar 20, au răspuns ”da”. Cei 

care au răspuns afirmativ au motivat în felul următor 

observațiile primite: am vorbit în timpul orei cu 

colegul de bancă, am fost neatent la oră, aveam alte 

activități decât cele de la lecția 

respectivă, vorbeam prea mult, îi 

întrerupeam pe colegi, am căzut 

de pe scaun, am comentat, am 

fost impertinent/indiferent față de 

colegi/profesor, am făcut glume 

proaste, am râs de colegi când au 

luat o notă mică.  

La gimnaziu, la aceeași întrebare, am primit 

25 de răspunsuri afirmativ  (din 50 de chestionați) 
precum:  vorbesc în timpul orei cu colegul, mă cert, 

uneori mă bat, am avut o atitudine urâtă față de o 

colegă, am trimis bilețele în timpul orei,  vorbesc 

neîntrebat.  

Elevii au fost întrebați, de asemenea, despre 

cele mai frecvente forme de manifestare a 

comportamentului violent între elevi. Pe locul I, atât 

la gimnaziu, cât și la liceu, elevii consideră violența 

verbală cea mai prezentă în școală. Pe locul al doilea, 

sunt certurile și conflictele de diverse naturi între 

elevi, urmate de violența fizică. Întrebați dacă au 

asistat la scene de violență în școală, 17 dintre elevii 

de liceu au răspuns afirmativ, exemplificând cu: 

încăierare între băieți, jigniri și porecle, bătăi, colegi 

care s-au împins între ei, certuri pe un subiect 

oarecare, doi colegi s-au jignit și apoi s-au lovit cu 

pumnul.  La gimnaziu, 30 de elevi au asistat la astfel 

de acțiuni violente, ele fiind în mare cam aceleași. Se 

adaugă, în plus: mici înghiontiri între colegi, loviri 

moderate cu palmele, vărsarea unor lichide pe 

anumiți elevi, certuri pornind de la fleacuri, un coleg 

l-a izbit pe altul de perete, iar acesta și-a rupt mâna. 

La întrebarea Cum ai reacționat?, liceenii au răspuns: 

am încercat să-i opresc, am intervenit pentru a-i 

împăca, le-am spus să nu se mai jignească, i-am 

despărțit, am chemat un profesor; nu am intervenit, 

de teamă să nu devin eu victimă, am încercat să 

intervin, m-am uitat. Elevii de gimnaziu au intervenit 

astfel: le-am recomandat să se calmeze, m-am retras, 

i-am lăsat pe cei mai mari să-i liniștească, am privit și 
nu m-am bucurat; am fugit s-o chem pe dirigintă, dar 

ea tocmai a apărut.  

Întrebați dacă ei înșiși au fost victime ale 

unui comportament agresiv în școală, 14 elevi de 

liceu au răspuns afirmativ, exemplificând cu diverse 

tipuri de violență verbală. La gimnaziu, jumătate 

dintre elevi au răspuns afirmativ, motivând cu: un 

coleg m-a lovit cu piciorul, un băiat m-a împins, 

certuri cu fete din clasa a IX-a.  

La întrebarea Ai fost agresat vreodată de un 

coleg de clasă, doar 5 elevi de liceu au recunoscut că 

da, modul fiind jignirile. La gimnaziu, 15 elevi  au 
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fost agresați de colegi de clasă, în diferite moduri: 

cuvinte jignitoare, porecle, loviri cu palma, 

distrugerea unor obiecte.  

În ceea  ce privește  măsurile pe care le 

consideră utile și eficiente în reducerea fenomenelor 

de violență, acestea sunt, în ordine: consilierea 

psihologică, scăderea notei la purtare, o mai mare 

atenție din partea profesorilor, mai multă 

supraveghere din partea părinților, muncă în folosul 

școlii, exmatricularea.  

Cum procedezi în cazul în care ești victima 

unui comportament agresiv în școală? Răspunsurile 

au fost, în ordine: anunț dirigintele, la egalitate cu nu 

răspund la provocări, încerc să aplanez conflictul, 

cer ajutorul colegilor, îmi anunț părinții. Patru elevi 

au ales varianta răspund cu agresivitate.  La capitolul 

cauze ale comportamentului agresiv, am primit 

următoarele răspunsuri: dorința de a fi în centrul 

atenției, lipsa de educație, de cultură, teribilismul 

specific vârstei, invidia, lipsa dragostei părintești, 
diverse frustrări personale (singurătatea, lipsa de 

prieteni, lipsuri materiale), invidia dintre elevi, 

televiziunea și filmele care prezintă și induc violență.  

Referitor la  întrebarea ai fost vreodată 

agresat (fizic sau verbal) de către profesori, am 

primit în total patru răspunsuri afirmative: da, un 

profesor a făcut o glumă proastă, dorind să mă facă 

de râs; trei elevi de gimnaziu și-au amintit că, în 

clasele primare, învățătoarea ne trăgea de urechi 

dacă eram obraznici. Întrebați cu privire la cele mai 

frecvente forme de manifestare a comportamentului 

violent în clasa ta, față de profesori, am consemnat: 

indisciplina la ore (pe primul loc), refuzul îndeplinirii 

sarcinilor școlare, obrăznicia, jignirile. 

În urma analizei datelor sondajului, un lucru 

este destul de clar: fenomenul violenței este prezent 

în școala noastră, chiar dacă în forme mai subtile, 

legate în special de atitudinea elevilor față de colegii 

lor, dar și a elevilor față de profesori sau față de 

școală, în general. Interesant este faptul că, deși o 

mare parte dintre elevi au precizat că au fost martori 

ale unor acte de violență, în școală, în momentul în 

care au fost întrebați dacă ei înșiși au fost agresați, 
cei mai mulți au răspuns că nu. De asemenea, am 

constatat că, în cazul elevilor de gimnaziu, violența 

verbală, dar și cea fizică este mult mai prezentă decât 

la elevii mai mari, tendința celor mici fiind de a 

descrie mai mult evenimentul și de a numi chiar 

colegii care i-au deranjat.  

În același articol amintit la început din 

Tribuna învățământului, autoarea amintită enumeră 

și câteva modalități de prevenire a violenței în 

școală. Ar fi de luat în considerare ”o prevenție 

primară, care se poate realiza foarte ușor de către 

fiecare profesor și se referă la dezvoltarea unei 

atitudini pozitive față de fiecare elev, exprimarea 

încrederii în capacitatea lui de a reuși; o prevenție 

secundară, ce pleacă de la faptul că școala reprezintă 

un post de observație privilegiat al dezvoltării 

intelectuale și afective a elevului, iar profesorul, 

printr-o observare atentă a acestuia, poate repera 

efectele unor violențe la care elevul a fost supus în 

afara mediului școlar; o prevenție terțiară, ce are în 

vedere sprijinul direct adus elevilor care manifestă 

comportamente violente; acesta urmărește prevenirea 

recidivei și presupune adoptarea unor măsuri după 

producerea comportamentului violent.          

Uneori clasa școlară se prezintă ca un spațiu 

de confruntare și de conflict profesor-elevi și elevi-

elevi. Pentru a face față unei situații de conflict se 

recomandă următoarele strategii: strategii de evitare, 

prin care profesorul ignoră momentan criza creată în 

sala de clasă și continuă cursul ca și cum nimic nu s-

ar fi întâmplat; strategii de diminuare (moderare), 

care se folosesc atunci când profesorul, din dorința de 

a evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu 

elevii; strategii de putere (de coerciție), care apar 

atunci când profesorul recurge la puterea sa și la 

diferite mijloace de constrângere pentru a regla 

conflictul; strategii de compromis, care se folosesc 

atunci când profesorul recurge la concesii, la 

promisiuni pentru a face față situației; strategii de 

rezolvare negociată a problemei. H. Tonzard spunea 

că negocierea este un procedeu de rezolvare a 

conflictelor prin intermediul discuției între părțile 

adverse.” 

Prof. Cornelia Badragan
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LUMEA DIN CĂRŢI 

O carte pentru mine 

Cartea mea preferată este Tabăra scrisă de Louis Sachar. Această carte ne povestește despre o 
perioadă din viața unui adolescent care ajunsese într-o tabără pentru copii obraznici. Pe mine m-a 
impresionat foarte mult această carte, mai exact aventura, condițiile și viziunea acestui tânăr. Acel 
adolescent se numea Stanley Yelnats.  

Toată povestea începe cu o acuzație mincinoasă de furt. Vina cade pe Stanley, 
deși acesta afirmă cu toată puterea contrariul. Obiectul furat era doar niște papuci ale 
unui sportiv foarte renumit, pe nume Clyde Livingstone. Ca urmare a acestui fapt, 
Stanley este dus la o tabără de corecție. În acea tabără condițiile erau foarte rele. De 
exemplu, aveau puțină apă și doar rece, era foarte cald, munca pe care trebuiau să o 
facă era foarte obositoare și, în plus, erau și animale periculoase. Băieții răi din tabără 
trebuiau, zilnic, să sape o groapă. Directorul le spunea că, în acest fel, își vor modela 
caracterul înspre mai bine. În realitate, acesta căuta o comoară pierdută, gropile fiind 
săpate pe fundul unui lac secat.  

În carte, sunt relatate trei întâmplări în paralel, în timpuri diferite. Fiecare 
poveste se leagă de celelalte, ajutându-ne să înțelegem mult mai bine povestirea principală. După un 
timp, Stanley își face un prieten și fug din tabără, reușind să supraviețuiască pe un munte. După ce au 
venit de pe munte, au găsit comoara, dar au fost prinși, apoi au scăpat și au dat în judecată acea tabără. 

Mie mi-a plăcut această carte pentru că arată nu doar calități, ci și defecte, exact cum sunt 
oamenii. Apoi, mi-a mai plăcut și aventura pe care a avut-o personajul principal. 

    (Claudiu Turturean, clasa a IX-a A) 

 

Descoperind lumea prin lectură... 

”A citi – a cunoaște semnificația literelor ce alcătuiesc 
cuvintele și a putea rosti (tare sau în gând) sunetele.” Aceasta ar fi o 
definiție denotativă. Iată și versiunea mea: A citi este acțiunea ce te 

duce spre lumi noi, îți deschide mintea, te relaxează, te transportă în alte timpuri și locuri, te face să râzi, 
să plângi, să privești lumea cu alți ochi, te captivează complet.  

Încă de când eram mică – vreo patru ani să fi avut – și am învățat să citesc de pe tubul de ketch-up 
și de pe flacoanele de șampon de pe marginea căzii – căci, hei, ce altceva să faci când mănânci sau te speli 
– am citit cam orice carte mi-a căzut în mână și părea interesantă. Citind mereu – poate chiar 500 de 
cărți, nu le-am numărat niciodată – mi-am dat seama că am un gen și chiar o autoare preferată: romanele 
cu povești de dragoste din secolele trecute. Având și o pasiune pentru vintage, mi se pare firesc. Lynn 
Austin a devenit deci autoarea preferată. Desigur, citesc și alte lucruri, dar acestea rămân pe primul loc. 
La fiecare carte citită, am râs, am plâns, am călătorit alături de personaje, mergând în Vestul sălbatic, 
Canada, inima ghețarilor, China, Israel, Roma, dar toate, chiar din patul meu, unde stăteam până după 
miezul nopții, sub pătură, cu lanterna, să văd ce se întâmplă în continuare. Mi-a plăcut o replică dintr-un 
film: „Odată ce poți citi, poți avea orice aventură la care ai visat vreodată. În paginile unei cărți ești o 
prințesă într-un turn sau cea mai bună lovitură din Vest. În acele pagini nu sunt 
limite... unde tu poți merge... și cine poți fi. Nimeni nu-ți va spune vreodată că ești 
prea tânără să ucizi balaurul... pentru că totul se întâmplă chiar aici, în siguranță.” 
Pot spune din proprie experiență că este foarte adevărat.  
 Dragostea mea pentru lectură are deja aproape 10 ani și sper că e doar 
începutul. Mai vreau, totuși, să călătoresc prin restul lumii și prin alte timpuri. 

   (Clipa Beatrice, clasa a IX-a A) 
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Vis la malul mării 

- Încă e noapte? 
- Teoretic, e cinci dimineața. Practic... 
Am privit prin parbrizul mașinii încercând să disting ceva. 

Vedeam doar strada asfaltată, luminată de farurile mașinii și de 
becurile de pe margine. Mi-am pus capul pe bancheta mașinii și 
am tras pătura peste mine, deși nu-mi era frig. Prin geamurile 
fumurii, cerul părea pernuță pentru ace în care fuseseră înfipte 
ace de gămălie cu perle în capăt. Atmosfera era liniștită, plăcută; 
muzica instrumentală se prelingea din radio, gâdilându-mi 
urechile. După un timp, mașina a oprit în fața unei case. 

- Scumpo, am ajuns.  
M-am ridicat amețită, în șezut. Mama m-a ajutat să ies din 

mașină și să-mi car bagajele. Din câte vedeam prin întuneric, 
părea o casă drăguță, cu puțină curte și terasă. Am intrat. Tata a 
bâjbâit o vreme cu mâna pe perete căutând întrerupătorul. Deodată s-a auzit un clic și încăperea s-a luminat, dând 
drumul oftaturilor noastre de mulțumire. 

- Dacă-mi amintesc bine, camera ta ar trebui să fie pe aici, mi-a spus mama, conducându-mă pe scările din 
lemn lăcuit. Nu, e chiar aici! 

Nu era nici mare, nici mică. Pereții erau înalți și simpli. Mama mi-a lăsat gențile și a coborât să ajute la 
despachetare. Îmi plănuisem să cobor și eu să analizez casa imediat după ce mă schimbam în pijamale, însă am 
adormit mai repede decât mă așteptam.  
 Draperiile nu acopereau în totalitate fereastra, astfel că lumina inunda încăperea. M-am trezit cu o senzație 
plăcută, cu poftă de lapte cu cacao și de mare. Patul în care dormisem avea cuverturi cu modele delicate, bej. Lângă 
pat se aflau două noptiere cu o lampă mare, în formă de scoică. În fața mea erau așezate o comodă cu  oglindă și un 
dulap, ambele albe și spațioase. Draperiile de la fereastră erau groase, o nuanță închisă de bej, iar în fața patului 
domina un covor de aceeași culoare. Am deschis bagajele și am început să despachetez și să așez în dulap hainele și 
restul obiectelor. 
 Fiind în capătul scărilor, în camera mea a pătruns foarte ușor aroma bine cunoscută de pâine prăjită, căreia 
nu i-am putut rezista. În drum spre bucătărie am putut să văd și restul casei, decorată simplu, delicat și cu bun gust. 

Peste tot ferestrele mari erau accesorizate cu draperii închise la culoare. 
- Bună dimineața! am spus intrând în bucătărie. 
Mobila era gri, cu mânere de metal. Pe blat, espressorul își făcea treaba, iar 

alături, din prăjitorul de pâine ieșea un miros îmbietor. 
- Bună dimineața, scumpo! Mi-a spus mama, sărutându-mă pe frunte și 

punându-mi în farfurie pâine prăjită unsă cu cremă de ciocolată. Sper că ai dormit 
bine. 

Am aprobat-o, mestecând cu poftă pâinea. 
- Ei, ce zici? De data asta chiar a ieșit fenomenal, n-ai ce spune, a exclamat 

tata, punându-mi  sub nas omleta . 
De când îmi aduc aminte, în fiecare an, anotimp, lună, săptămână și zi, tata 

încearcă să-mi dea mâncarea sub alte forme. Asta a început pe la trei ani, când 
făceam  mofturi la mâncare, în special la legume. Atunci tata, exasperat, s-a urcat 
în mașină, a intrat într-un supermarket și a cumpărat câteva ustensile, cum zice 
el. De atunci, micul dejun e o surpriză totală, cu avocado arătând ca un trandafir 
sau șunca împăturită ca un tractor.  

- Wow! Am spus impresionată, privind ghiozdanul în miniatură din omletă, 
brânză topită și măsline. 

- Grăbește-te, amice, a spus tata, punând din cutia roz praful de cacao în 
cană, amestecând bine. Vrem să fim pe plajă înainte de ora 10. 

Am sorbit îndelung din cacao, visând la plaja aglomerată și la senzația pe 
care ți-o dă marea. Am strâns farfuriile goale și le-am pus în chiuvetă sub jetul de 
apă caldă și săpun. 

DUPĂ CONFESIUNE 

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 

PĂSĂRI 

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 
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 Camera era la fel cum o lăsasem. Am deschis fereastra, lăsând aerul curat să-mi împrospăteze camera. 
Cartierul era foarte aglomerat, cu o mulțime de case, blocuri, hoteluri și mașini. 

Cerul era limpede; prevestea vreme bună. 
Am scos o geantă cu dungi albastre și albe de plajă și am pus în ea prosoape, șlapi, costumul de baie, crema de 

soare și jurnalul. Îmi era nelipsit, scriam în el impresii, gânduri, orice. Mi-am ales haine simple, subțiri și practice: 
pantaloni scurți și un maiou roz cu imprimeu de leopard și mi-am prins un coc neglijent. 

- Olivia! M-a strigat mama de jos. Ești gata? 
Mi-am apucat geanta, ochelarii de soare și o pereche de sandale și am coborât în grabă. Tata a pus gențile și lada 

frigorifică în portbagaj. Drumul a fost scurt, plin de oameni transpirați, magazine cu articole pentru plajă și tonete de 
înghețată. Plaja era destul de aglomerată, mirosind a fresh-uri de fructe și mii de arome de înghețată, însă am reușit să 
găsim trei șezlonguri într-un loc convenabil. Mi-am întins prosopul și am pus geanta sub umbrelă. 

- Olivia, te rog, nu te îndepărta prea mult, mi-a zis mama. 
- Da, mami. Nu-ți face griji! 
Am luat salteaua de apă cu felii de pepene și m-am apropiat.  
Doamne, cât îmi fusese de dor! Să simt briza mării... 
Momentul magic când intri în apă. Când picioarele tale trec din nisipul fierbinte în apa rece. Trebuie să fii pe fază. 

E o fracțiune de secundă în care totul – gălăgia, agitația – dispar. În care  dispari.  Corpul tău dispare, pur și simplu. 
Rămâne doar sufletul.  E ca și cum  inspiri o gură de aer curat după ce ai respirat doar aer poluat. Ca și cum ai intra 
sub jetul de apă rece, ca și cum te-ai scufunda. 

Am înaintat, ținând strâns salteaua de apă, cu ochii închiși. Apa îmi ajungea până la genunchi. Apoi până la brâu. 
Și, în sfârșit, am inspirat adânc  și m-am scufundat. E ca și cum ai cădea în gol. Nu număr secundele în care stau sub 
apă niciodată. Răpește tot farmecul. Prefer să stau în apa rece, gândindu-mă la senzațiile pe care le simt. La tot ce aud. 

M-am ridicat brusc, deschizând ochii. Soarele strălucea protector, pudrând pământul cu căldura sa dogoritoare. 
M-am întors pe plajă. Aveam de scris un jurnal. 

Beatrice Havrestiuc, clasa a VII-a B 
 

Nostalgie în alb  

Am înfipt sapa în solul maroniu și am început să-l  sfărâm. Era al treilea strat pe 
care-l începeam. Aici se semănau întotdeauna roșiile. 

- Sara? Vocea răgușită a bunicului a ajuns până la mine. Mi-am făcut mâna 
streașină la ochi. 

- Da? 
Traversa grădina până la mine. Avea în mâinile zbârcite o ceașcă albă, ciobită, 

din care ieșeau aburi, un pahar înalt și o pereche de mănuși de lucru. 
- Of, of! La fel ca bunică-ta. Cum dă soarele, cum ești în tricou. 
Mi-a întins mănușile și paharul. 
- Limonadă! a spus.  
- Cu multă mentă. Ce-ar fi să ne așezăm? Munca în grădină nu e tocmai ușoară. 
Nu l-am contrazis. 
Casa bunicului se afla chiar la marginea orașului. Mai puține mașini, mai puțină gălăgie. Probabil de asta s-au și 

mutat aici. Casa  avea doar un nivel, fără etaj.  Dar nu genul de casă bătrânească  multicoloră, ci dimpotrivă. Simplă, 
bej, cu bun gust. Aleea care ducea la casă era lată, pavată cu pietre mari. Partea din față era doar gazon verde care 
dădea senzația de primăvară și prospețime. Aparent, era totul banal: de bun gust, dar banal. Adevărata surpriză era în 
spatele casei unde se afla un foișor din cărămidă, cu vatră, bănci din lemn și o masă. Pe un perete al  foișorului se afla 
suspendat un dulăpior cu fețe de masă în carouri și farfurii, pahare și furculițe din plastic pentru picnicurile din timpul 
verii la care participa toată familia. Lângă foișor fuseseră plantați doi lilieci, pur și simplu divini, atât vizual, cât și 
olfactiv. Straturi cu flori erau plantate organizat, aproape de un așa-zis pârâu improvizat. Adoram să privesc apa care 
țâșnea electric dintre pietre, împletindu-se cu pletele salciei tinere pe care bunicul o ”tundea” din când în când. După 
această minunată oază de liniște, un gărduleț de aproximativ un metru și jumătate, alb, făcea legătura cu grădina de 
legume. Nu prea mare, destul cât să aibă câte un strat cu tot ce le trebuie bunicilor și un cireș, doi.  

M-am așezat pe banca din lemn pentru a-mi bea în tihnă limonada. Am sorbit prelung și m-am strâmbat. 
- Bunicule? l-am întrebat zâmbind. N-ai uitat ceva? 
- Cum ar fi? 
- Păi, nu știu... De exemplu, zahărul? 

M-a privit confuz, apoi a început să  râdă. 

CLAPE VESTEJITE 
Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 
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- A, da. Îmi pare rău. Știi, de obicei bunica făcea toate astea. Limonada, cafeaua, mâncarea... mi se păreau 
treburi de ... femeie. Și uite că am ajuns să le fac eu.  

Am sorbit și ultima picătură de limonadă și am așezat paharul, apoi m-am așezat pe pământ.  Era umed și călduț. 
Am început să-l bătucesc cu degetele, jucându-mă cu textura moale.  

- Știi, stând acolo, cu claia aia de păr roșcat și o mulțime de pistrui, jucându-te cu pământul... ești leit  
bunică-ta. Și ea făcea lucruri nebunești: stătea în ploaie, se așeza pe iarbă și zâmbea, în timp ce soarele-i înota pe 
față cu raze aurii. Era o minune, ce să mai! Păcat că n-ai ajuns s-o cunoști... mare păcat... 
Am închis ochii și am zâmbit. Vântul îmi conducea părul în 

toate direcțiile, făcându-l să se unduiască lin. 
- Și mie îmi pare rău. Dar, știi, eu o simt peste tot. O simt în 

bucătărie, îndrumându-te cum să prepari  
cartofii sau cât usturoi să pui. O simt și afară, în parfumul 
liliacului și la reuniunile de familie. O simt în flori, o simt în 
soare, în ploile și vântul de primăvară. E ca și cum...ca și cum ar 
fi aici permanent. Încurajându-ne. 
Am  deschis ochii. Nu-mi dădusem seama, dar plângeam. 

Bunicul zâmbea. 

- Așa e, a zis, ștergându-mi lacrimile. E chiar aici, în lacrimile 
tale. E chiar în tine. 

Beatrice Havrestiuc, clasa a VII-a B 

Max                                      

Uneori, mă întreb dacă stăpânii mei mă consideră un membru 
al familiei sau doar un câine obișnuit care stă pe canapea, lângă sobă, 
dormind toată ziua.  

Înainte să ajung în familia Gray, locuiam cu mama mea și 
frații mei, într-o cutie veche. Eu eram cel mai mic. După mine, urma 
Bella, Pam, Lessy și Flash. Cu hrana o duceam bine. Oamenii ne 
aruncau câte o bucățică de carne sau pâine. Dar, când am împlinit 
patru luni, higherii au venit pe strada un de locuiam și ne-au luat. 
Mama ne-a spus să fugim  cât timp ea le distrage atenția. Am fugit cât 
de repede am putut, dar o altă mașină, condusă de alți oameni, ne 
așteptau la colțul străzii. Ne-au prins și ne-au închis în cuști de fier. 
Abia atunci a început viața grea. Mâncare primeam o dată la două zile 
și ne băteau pentru nimic. Mama mea a murit când am împlinit șase 
luni. Trei oameni răi au luat-o și au  dus-o într-o cameră. Nu a mai 
iești de acolo.  
 Pe frații mei i-au adoptat familii care căutau animale de 
companie.  Familia Gray m-a adoptat când aveam șapte luni. Fetița lor 
avea doar cinci ani. Am devenit prieteni la cataramă. Făceam totul împreună. Vara, mă luau cu ei la mare, deoarece 
Sasha nu voia cu niciun chip să meargă fără mine. 

Anii au trecut, iar eu cu Sasha am devenit de nedespărțit. 
Când Sasha avea 15 ani, un teribil accident ne-a schimbat viața 
amândurora. Traversam strada când un șofer neatent ne-a lovit. 
Sasha a fost dusă de urgență la spital, iar pe mine m-au dus la 
veterinar. Din câte știu, eu aveam piciorul din față și cel stâng din 
spate rupte.  

Am stat două luni în spitalul de animale. De Sasha nu am 
auzit nimic. Doar o dată, domnul  Gray a spus că se simte bine. În 
rest, nimic. Au trecut încă două luni, iar eu trebuia să mă întorc, în 
sfârșit, acasă. Speram să o văd pe Sasha bine și sănătoasă. 

Când am ajuns acasă, am zbughit-o direct în camera fetiței. 
Stătea în pat. Avea piciorul în ghips. Când m-a văzut, mi-a făcut 
semn să vin lângă ea. M-am urcat în pat și m-am cuibărit lângă ea. 
Mi-au lipsit îmbrățișările ei călduroase. 

Ioana Popadiuc, Clasa a VII-a B 

TELLING A SECRET 

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 

RUGĂCIUNEA ÎNAINTE DE MASĂ 

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 
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Cheiţa muzicală 

 O melodie încântătoare se auzea în salon. Ce frumos şi ce note muzicale! 
- Do, Re, Si, La, Si, cânta muzicuţa voioasă şi, totuşi, Anita, fetiţa care cânta, nu părea deloc fericită. Stătea 

mereu supărată şi părea că muzica o făcea tristă. 
- Of! Nu îmi place muzica! Nu o suport! De ce atâtea repetiţii şi atâtea piese şi 

note muzicale? Chiar în acel moment, o vrăbiuţă îşi începu trilul melodios, dar nu avu 
mult timp să se bucure, că Anita o şi fugări. Noaptea, când se băgă în pătuţul ei 
călduros, fetiţa avu parte de vise minunate, însă, în această seară, visă o uşă frumos 
decorată cu tot felul de pietricele frumoase şi vopsită în roz. Când 
vru să o deschidă, află că era încuiată. Totuşi, nu era, nicăieri, 
nicio cheie. Lângă uşă părea să fie scris ceva: „Cheia pe care o 
cauţi, o vezi zilnic.” 

Deodată, un ciripit vesel sculă fetiţa, iar aceasta, furioasă 
că aude vrăbiuţele ciripind, aruncă perna în geam.  

- Ce vis ciudat! Spuse Anita, căzând pe gânduri. Oare 
despre ce cheie să fie vorba? Probabil cheia de la camera mea. Da! 
Ea trebuie să fie. 

În următoarea noapte, Anita adormise cu cheia de la camera ei în mână, iar, când visă, din nou, uşa, încercă să 
o deschidă, dar în zadar. Uşa părea să se încăpăţâneze să nu se deschidă. Dimineaţa următoare, se întrebă, din nou, 
despre ce cheie să fie vorba. Se duse la mama ei şi o întrebă dacă ştie ceva despre cheie. 

- Scumpo, se poate să fie cheia de la cameră. Sau poate Cheia Sol, sau Cheia Fa, spuse mama în glumă.  
- Aaa! Da! Se lumină fetiţa. Mulţumesc, mamă! 
Noaptea sosi şi, odată cu ea, uşa cea închisă şi frumos decorată. De data aceasta, Anita avea în mână caietul 

de muzică. Îl deschise şi puse mâna pe Cheia Sol. Aceasta se transformă într-o uimitoare cheiţă adevărată. Anita se 
grăbi să descuie uşa. Când o deschise, păşi încet şi, în spatele uşii, zări un curcubeu uriaş şi notele care au luat viaţă. 
Mii de instrumente se uniră şi, apoi, deveniră o orchestră. Anita îşi astupă urechile. Chiar nu suporta muzica. În 
momentul următor, apăru o zână frumoasă cu părul castaniu, ochii precum cerul şi buzele de culoarea trandafirului. 

- Bună, Anita! Eu sunt zâna muzicii, iar azi îţi voi arăta cât de minunată e muzica. 
- Te rog, orice, numai asta nu!  
- Anita, ia-mă de mână, iar, încet, vom parcurge împreună tainele muzicii. Priveşte! Acolo este nota Do. Uite 

şi portativul! Nu e minunat? 
- Nu! Nu îmi place muzica! 
- Priveşte, Anita! Acolo este castelul notelor. Vei 

descoperi că viaţa fără muzică e de nesuportat. Armonia 
cântecelor…coriştii…instrumentele muzicale…Am încercat să îţi 
arăt cât de minunat este acest tărâm, Anita. Vrăbiuţele cântă 
atât de minunat, iar privighetoarea, Anita, nici nu îţi închipui ce 
trece pe lângă tine şi tu nu observi. 

- Bine, dragă zână, poate muzica nu e chiar atât de 
rea, totuşi nu îmi plac repetiţiile. Sunt atât de plictisitoare! 

- Vino, Anita! Să intrăm în castel! 
Castelul era din diamante, iar înăuntrul lui se puteau 

auzi voci misterioase şi minunate. Apoi, într-o grădină cu flori, 
margaretele, trandafirii, albăstrelele şi toate soiurile de plante 
cântau fericite. 

- Poftim, Anita! Spuse zâna, oferindu-i o cheiţă. 
- Ce e asta, dragă zână? 
- E cheiţa muzicală. Mereu, când îţi va fi greu, ţine-o 

strâns în mână şi vei putea vizita, oricând, acest tărâm. Vei 
descoperi chiar şi cascade care sunt formate din note muzicale. 

- Îţi mulţumesc, dragă zână! De acum, voi preţui 
muzica şi voi iubi chiar şi ciripitul vrăbiuţelor. 
 Astfel, peste ani de zile, Anita a ajuns cea mai renumită 
violonistă. Astăzi, această cheiţă şi tărâmul pe care îl poate 
descuia, încă mai există pentru cei care nu iubesc muzica. 

Vrăbioru Raluca, clasa a VII-a A 
NUMAI OCHI Ș I URECHI 

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 
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Comoara din bibliotecă 

 Era vacanţa mare. Ce minunat! Flavius îşi plănuise cea mai tare vacanţă posibil. Avea de gând să-şi petreacă 
ziua cu prietenii la piscină, iar, apoi, să meargă în parc, cu rolele, dar nu s-a întâmplat chiar aşa: 
- Flavius! Azi mergem la bibliotecă, îi spuse mama lui în acea dimineaţă. 
- Haide, mamă, nu vreau să-mi petrec ziua stând cu capul în cărţi; în plus, nici nu ştiu să citesc. 
 Însă mama nu-l ascultă şi-l luă de mână, iar, într-o clipă, ajunseră la bibliotecă. Când mama deschise uşa, 
Flavius observă o încăpere lungă şi întunecată, cu rafturi şi dulapuri pline de cărţi. Păşi cu emoţie înăuntru. Mama se 
duse spre raftul cu romane, iar Flavius a vrut să deschidă o carte, dar îi fu frică. „Dacă vor ieşi balauri sau dinozauri 
dacă o deschid?”, se gândea el. Îşi luă, până la urmă, inima în dinţi şi deschise cartea, dar nu văzu nimic magnific şi 
măreţ, aşa cum se aştepta el, ci doar nişte litere pe care nu le putea descifra. 
- Of, mamă, când plecăm? 
- Flavius, abia am ajuns. Uită-te şi tu printre cărţi! 
- M-am uitat şi nu am văzut altceva decât nişte litere. 

Supărat şi nervos că nu se distrează cu prietenii, Flavius fugi în fundul bibliotecii şi se ascunse după un dulap. 
Ceva începu să strălucească.  
- Ah, ce e cu lumina aceasta? Oare de unde vine? 

O carte neagră şi prăfuită căzu pe jos. Începu să strălucească şi mai tare şi se deschise. 
- O, Doamne, biblioteca aceasta e blestemată!  

Toate cărţile o luară razna şi formară un vârtej care îl luă pe Flavius pe sus. Băiatul se trezi pe o pajişte 
frumoasă şi observă, dintr-odată, ceva ciudat: deşi era în plină zi, stelele şi luna se vedeau. 
- Mamă, unde eşti? Ţipase Flavius. 
- Stai liniştit, şopti o ciupercuţă care-l speriase de moarte pe băiat. Ai fost adus aici, ca mulţi alţi copii, de altfel, 

deoarece noi vrem să te ajutăm să găseşti comoara. 
- Ce comoară? 
- Vino după mine! 

Ciupercuţa îl îndrumă pe Flavius până la o cascadă mică, după care continuă:  
-  Intră în cascadă, Flavius! 

Flavius ascultă şi intră şi mare îi fu mirarea când văzu sute de cărţi impresionante. 
- Dacă ai şti să citeşti, ai găsi comoara, spuse ciupercuţa cu mâhnire. 
- Pot învăţa!  

Flavius era, cu adevărat, doritor să descopere comoara. Deodată, literele alfabetului sosiră una după alta, iar 
Flavius se puse pe învăţat alfabetul, până când veni noaptea şi se ivi… soarele. 
- Ce ciudate sunt ziua şi noaptea aici, la voi, se miră Flavius! 
- E un tărâm magic al poveştilor, un tărâm neobişnuit, spuse litera F. 

Dintr-odată, o altă voce se auzi: 
- Flavius! Flavius! Trezeşte-te! Ai adormit aici, pe jos? Era vocea mamei. 
- O, mamă! Am învăţat să citesc! Pot să împrumut o carte de la bibliotecă? 
- Desigur! 

Astfel, cu fiecare poveste pe care o citea, Flavius călătorea pe tărâmul poveştilor, unde făcea cunoştinţă cu tot 
mai multe şi mai multe personaje. Dar, până la urmă, oare care e comoara? Băiatul avea să descopere... 

Vrăbioru Raluca, clasa a VII-a A 

 

Legenda lebedei 

 În acea noapte tăcută şi întunecată, un spirit al pădurii luă o piatră ovală şi albă pe care scrise destinul unei 
fiinţe nevinovate, albe şi unice pe lume. 
 O pată albă se zări pe cerul întunecat. Părea a fi o bucată ruptă 
din norii pufoşi. Încetişor, ateriză pe lacul scufundat în liniştea nopţii, 
apoi, plutind plină de graţie, se băgă sub ramurile pletoase ale unei sălcii 
şi adormi în linişte deplină. Lebăda era mărgăritarul lacului, cea mai 
minunată şi delicată pasăre din univers, dar, totodată, era singură; doar 
peştii şi broscuţele îi mai ţineau companie. 
 O rază caldă şi prietenoasă se coborî până în adâncul pădurii, 
strecurându-se printre crengile copacilor. Lebăda se trezi şi zări o lumină 
puternică, o nouă taină. Pe loc, se îndrăgosti de frumuseţea şi strălucirea Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 
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soarelui. A vrut să-i iese în întâmpinare, dar, oricât s-ar fi străduit să ajungă la el, totul fu în zadar. Soarele căuta şi el o 
companie, iar, în momentul în care zări lebăda, nu-şi mai putu lua ochii de la ea. 

- Draga mea, vino, te rog, lângă mine! Strigă soarele către lebădă. 
- Scumpul meu soare, am încercat, dar eşti mult prea departe, iar aripile mele au obosit. 
- Te rog să nu mă părăseşti! Rămâi pe lac, iar, în fiecare zi, până la apus, vom putea vorbi. 
- Dar fiica Anului, Toamna, ne va despărţi. Ea nu iubeşte decât ciorile şi alte păsări care rămân în ţară 

până la sosirea primăverii. 
Soarele, supărat, se duse la castelul regelui Anul, dar în zadar. Toamna nu voia să renunţe. 

 Următoarea dimineaţă trimise o rază caldă în adâncul lacului, unde răsări o plantă miraculoasă. 
- Draga mea lebădă, la venirea Toamnei, gustă din această plantă şi vei rămâne veşnic lângă mine, spuse 

Luceafărul. 
- O, cât mă bucur! Îţi mulţumesc prietene! 

 Aşadar, timpul a trecut, iar toamna şi îngheţul au sosit. Lebăda ştia ce avea de făcut, iar, repede, ceru ajutorul 
unei broscuţe, pentru a aduce planta de pe fundul lacului. Aceasta sosi imediat cu planta. 

- Stimată lebădă, spuse broscuţa, eu ţi-am adus planta, dar tu ce îmi oferi în schimb? 
- Îmi cer scuze, dar nu am nimic şi mă grăbesc să ajung la soare! Te rog! Îţi voi rămâne veşnic îndatorată. 
- Nu pot accepta! Ori îmi dai zece pene albe şi frumoase de-ale tale, sau rămâi fără planta miraculoasă. 
Lebăda acceptă şi îşi smulse zece dintre cele mai frumoase pene, iar, apoi, înghiţi, cu nesaţ, planta. Lebăda 

ameţise şi căzu lată pe jos, dar, de îndată, începu să plutească tot mai sus, până 
trecu de nori. 

Se afla în spaţiu, într-un loc remarcabil, însă, de această dată, avea o 
formă sferică şi lucea mai tare ca oricând, dar avea şi câteva pete gri, în locul 
penelor smulse. După ce îşi admiră frumuseţea, îşi dădu seama că soarele 
lipsea. Unde era acesta oare? În acel moment, spiritul pădurii a venit la ea şi i-a 
spus: 

- Acesta este destinul tău, dragă lebădă. Tu vei deveni luna de pe cer. 
Pământul va avea nevoie de tine noaptea. 

- Dar soarele? 
- Vei putea zări soarele, atunci când acesta va apune, iar tu vei răsări. 
- Şi voi sta aici, veşnic singură? 
- Nu, draga mea, fiecare lebădă se va transforma într-o stea 

magnifică, iar tu vei fi regina lor şi vei veghea pământul noaptea. 
Din acea zi, luna a putut zări soarele doar la apus şi, ori de câte ori 

plângea, lacrimile ei ajungeau pe pământ şi se transformau în nişte flori albe: 
margaretele. 

Vrăbioru Raluca, clasa a VII-a A 

 

Ba da, pot!  

Elefanții sunt animale inteligente și venerate pentru frumusețea lor. Sunt animale cărora li se acorda 
festivalul pentru a uimi lumea prin puterea, agilitatea și inteligența lor. Am aflat că în Asia, oamenii nu au absolut 
nicio problemă în a controla elefanții. Pentru a-i ține în același loc, ei leagă de piciorul elefantului o frânghie scurtă și 
subțire legată de un buștean. Desigur, elefantul o poate rupe oricând, nu asta ar fi problema, însă adevărata problemă 
sunt cătușele din mintea elefantului. Explicația este următoarea: când sunt mici, aceștia sunt legați în felul acesta, iar 

atunci nu pot rupe frânghia. Așa sunt dresați și la un moment dat abandonează 
lupta împotriva frânghiei. Totuși, la un moment dat, dobândesc puterea de a rupe 
acea frânghie, dar rămân blocați în mintea lor, în limitele lor și nu cred că o pot 
rupe. Ne putem compara cu acești elefanți. Rămânem blocați în propriile minți, 
bazându-ne pe ”nu pot”, chiar dacă este evident că putem. Din aceasta cauză, când 
credem că nu putem, de fapt noi nu dorim să ne depașim limitele. Totul depinde de 
noi dacă trecem peste “imposibil” sau dacă rămânem legați de o ață. Putem face 
orice ne propunem: putem să citim încă o carte, putem să continuăm să învățăm, 
putem să fim diferiți, putem fi mai buni. Putem deveni cea mai buna versiune a 
noastra! Trebuie doar să ne dorim aceasta. 

(Gabriela Bodale, clasa a X-a A) 
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PAGINA DE POEZIE 

 

Pribegirea unei palme... 
Pe obrazul acum lovit, 
Pastelat în chibrit aprins 
Îmbibat în sensibilitate, 
Se rostogolește lent 
Un bob de lacrimă sărată 
Ce caută să înțeleagă, 
Iubirea ca sarea-n bucate 
A fetei de ÎMPĂRAT. 
(Petru Lionte, clasa a X-a A) 

RAZE ȘI RĂCOARE 
Din evurile de-altădată 
Până-n clipa de față, 
Se desprind din Edenul 
Ridicat de pe Pământ, 
Fragmente de primăvară. 

Nuanța de vernil înmugurește, 
Complotând cu razele de soare; 
Corola dă sens aromei din văzduh 
Ispitind cărăbușul și copilul 
La mare prisos de senzații. 

Pe deasupra curților de gospodine, 
Plutește mireasma săpunului de casă 
Ce pătrunde-n vechea zestre părintească; 
Și prin iarba crudă se tot ceartă 
Moleculele de rouă cu talazul zoilor. 

Freamătul zglobiu de cioc,  
Pe-un fundal de pene moi 
Armonizează expresii matinale; 
Zumzetul sincron al aripioarelor 
Se degajă, odată cu galbenul polenului. 
(Petru Lionte, clasa a X-a A) 

IARNA 
Iarna a venit 
Zăpada s-a topit 
Ghioceii au ieșit 
Soarele-i binevenit. 
 
Primăvara a sosit 
Iar au am o plăcere 
Ce inima mi-o cere 
 
Aș sta mereu la soare 
Că gerul tot s-a dus 
Iar cerul alb e sus. 
(Anonim) 

 

 

Iarna 
Iarnă albă cu ninsoare,  
Lasă-ne un pic la soare 
Că afară-i frig de crapă 
Pietrele-n ogradă. 
 
Păsările au plecat 
Țara goală au lăsat 
Florile stau la călduț  
Sub zăpadă și friguț. 
 
Am pornit la derdelul 
Pe zăpadă și ghețuș. 
(Lucas Robciuc,  Clasa a VI-a B) 

 

Iarna 
Acum trei luni, la noi în sat 
Iarna a venit deodat 
Să ne-anunțe c-a venit 
Cu zăpadă ne-a acoperit. 
 
Dacă ar mai fi așa 
Toți copiii s-ar bucura 
Dar acum căldura vine 
Doar verde și zări senine. 
 
Păsări din străinătate 
Vin la noi în țară toate... 
(Oliviu Bursuc, Clasa a VI-a B) 
 
 

Iarnă, în sufletul meu 
E iarnă, 
În sufletul meu este ger 
Ca într-o lume cu altfel de reguli 
Mă încălzesc și pier. 
 
E prea târziu să mai schimb ceva 
E iarnă și atât 
Și pentru mine e prea mult... 

 
Și tu te-ai cuibărit  
În ultimul loc cald.  
M-ai alungat și de acolo 
Când vei pleca 
Se va răci și acela... 
(Levi Ciubotari-Popescu, Clasa a VI-a B) 
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Sfârșitul iernii 
Este începutul lui martie 
Ghiocei apar de sub mantie 
Natura se dezmorțește 
Sufletul înveselește. 
 
S-au scurs lunile iernii  
sub gerul amorțit 
Și-n stoluri, păsărelele 
Ne prevestesc sosirea primăverii 
 
Aștept cu nerăbdare 
 și inima-mi tânjește 
După mireasma primăverii  
și după nori în soare. 
(Patrik Pojoga, Clasa a VI-a B) 

 

Sfârșit 
Iarnă frumoasă ca un înger alb 
Puritate și splendoare ne-ai adus în dar 
Nămeți, Crăciun și alte bucurii 
Numai iarna le putem trăi. 
Copiii se joacă, se joacă-n zăpadă 
Curată ca lacrima, scipitoare ca marea 
Dar iarna s-a dus, a venit primăvara 
O, iarnă, anotimp frumos! 
Când te întorci, înger spectaculos? 
(Marcu Ghironte, Clasa a VI-a B) 

 

Sfârșit de iarnă 
Câmpiile răsună 
Pământul se zguduie 
Se aude până la lună 
A copiilor bucurie. 
 

Primăvara cea călduroasă 
A învins iarna gerosă 
Brândușele răsar vesele 
Ca niște voioase rândunele. 
 

Căldura victoriei ne mângâie 
Aducându-ne mare bucurie 
Ghioceii se trezesc 
Frigurile se risipesc. 
 

Mai e atât de puțin 
Până la vacanța mare 
Toți copiii cu flori de in 
Cântă de la mic până la mare 
(Ioana Șerban,  Clasa a VI-a B) 

 

 

Sfârșit de iarnă 
Fulgi de nea ca de cristale 
Cad încet acum la vale 
Iarna vine, iarna pleacă 
De-ar rămâne-mi cumpăr geacă. 
 

Și privesc spre cer cum vine 
 Soarele râzând spre mine 
Iarna vine, iarna trece 
Încălzind pământul rece 
 

Nu pleca, o, nu pleca! 
Ia mai stai tu, draga mea 
Iarna trece, iarna vine 
 De-aș putea pleca cu tine... 
(Larisa Condria,  Clasa a VI-a B) 
 

Sfârșit de iarnă 
A trecut și iarna asta... 
Dar chinuitoare-a fost! 
Și acum ea ar mai vrea 
După-atâta timp de post 
Post în care douăzeci 
De grade minus au fost 
Să mai stea încă puțin... 
 

Ea îmi zice: ”N-am stat așa de mult!” 
Dar i-aș zice: ”Vrei cumva să te ascult? 
După-atâta timp frumos 
Termomentrul este ros 
Dar apoi ai venit tu 
Și mi-ai răcit sufletu...” 
(Giosue Polocoșer,  Clasa a VI-a B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Petru Lionte, clasa a X-a A 
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Iarna la final 
Ce frumoasă a fost iarna! 
Cu colinde și zăpadă 
A fost ger, a fost răcoare 
Dar să nu uităm de soare... 
 
Copilașii drăgălași 
Toată ziua s-ar juca 
Făcând oameni de zăpadă  
Bulgărindu-se pe stradă. 
 
Dar încetul cu încetul 
A plecat, m-a părăsit 
Unde ești, frumoasă iarnă? 
Nu pleca! Mai stai un pic! 
 
Ce-aș mai sta, copile drag, 
Dar de-aș vrea, tot n-aș putea 
Soarele strălucitor  
Mă trimite-n țara mea. 
(Sara Rusau, Clasa a VI-a B) 
 

Final de iarnă 
A fost și va mai fi 
Prin țară pe la noi 
Doamna iarnă. 

 
Aduce din belșug 
Copiilor din deal 
Lungi zile, zăpdă și răcoare 
Dorind să vadă fețe zâmbitoare. 

 
Dar acum i-a sosit timpul 
Se duce împreună cu vântul 
”Mai stai, mai stai!” 
Se aude din depărtări 
Glasul copiilor 

 
Dar e prea târziu... 
De acum o poți găsi 
Doar la Polul Nord. 

(Naomi Georgescu, Clasa a VI-a B) 
 

Aventura de pe deal 
Am intrat în luna marte 
Iarna este pe sfârșit 
Copilașii triști pe uliți 
Trăgând sănii după ei 
Se întorc în a lor vise. 
 
Stând la soba călduroasă 
Amintindu-și tot cu drag 
De-aventura de pe deal 
Se opresc-n-al ușii prag. 
 
Dar de-acum ce mai contează? 
Iarna a trecut 
Peste una, două zile 
Toți copiii vor uita 
Săniile-n debara. 
 
Însă nu te-ngrijora 
Primăvara e în prag! 
Ghioceii cei plăpânzi 
Te-or privi cu drag. 
 
Toate anotimpurile 
Au câte ceva 
Te pot enuziasma. 
(Elias Buliga,  Clasa a VI-a B) 

 

 

Iarnă și primăvară 
Doamna Iarna cea geroasă 
Ca un bulgăre de gheață  
A trecut la noi prin casă 
Lăsând țurțuri la fereastră. 
 

Blândul soare-mi mângâie fața 
A sosit iar dimineața 
Iar din pat când m-am trezit  
Un ghiocel am zărit. 
 

Micuț, gingaș și frumușel 
Era plăpândul ghiocel 
Micuț, micuț și roșior 
Era drăguțul mărțișor. 
 

Primăvara a sosit 
Iarr eu sunt tare fericit. 
(Alexandra Țabrea, Clasa a VI-a B) 
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PASIUNE PENTRU ȘCOALĂ 

De ce îmi place la școală? 

De ce îmi place la școală? Sincer, nu mi-am pus niciodată această întrebare. Până astăzi. Merg zi 
de zi la școală, pentru că știu că așa trebuie și nu mă întreabă nimeni dacă îmi place sau nu, dar nici pe 
mine nu mă prea interesează, deoarece știu că, oricum, școala trebuie urmată și că, momentan, 
alternativă nu există.  

Trebuie să recunosc că nu îmi plac toate materiile. Preferatele mele sunt limbile: engleza,  
germana și româna. Merg cu mai multă plăcere la școală în zilele când am aceste materii. Sinceră să fiu, 
eu aș mai adăuga  vreo trei limbi străine pe lângă cele care sunt deja. Cred că existența limbilor străine 
reprezintă unul dintre factorii care influențează răspunsul meu la întrebarea: îți place școala? 

Profesorii sunt un alt motiv pentru care îmi place școala și, mai specific, această școală. Sunt 
prietenoși, înțelegători și deschiși față de elevi. Nu sunt reci și nici o expresie împietrită pe chipurile lor, 
ci, din contră, lasă să se creeze o conexiune între elev și profesor.  

Îmi place atmosfera de familie din școală. Fiecare clasă este o mică familie în care toți se acceptă  
așa cum sunt. Am auzit, de multe ori, spunându-se: ”sunt ciudați, dar sunt colegii mei.” Asta îmi 
dovedește faptul că orice elev, oricât de diferit ar fi de ceilalți, este primit în colectivul clasei cu căldură. 

În concluzie, îmi place școala din mai multe motive, chiar dacă nu le-am  menționat pe toate. În 
final, voi spune că omul sfințește locul. Noi facem școala în care ne aflăm.  

(Denisa Cîmpan, clasa a VII-a B) 

 

Clasa mea, colegii mei 

Câteodată, îți este drag să vii la școală doar ca să te întâlnești cu colegii și să petreci câteva ore pe zi 
împreună cu ei. Colegii devin, cu timpul, cei mai buni prieteni. 

După părerea mea, fiecare copil are un scop într-o clasă. Dacă ar lipsi doar unul, nu ar mai fi clasa 
ideală. 

Agnes... cireașa de pe tort a clasei. Dacă stai în preajma  ei, o să râzi cu gura până la urechi. Este o 
prietenă foarte bună, dar, îmi pare rău pentru voi, nu e disponibilă... Este prietena noastră! 

Bea... este Bea... Talentată, frumoasă și super de treabă. Ea este scriitoarea și artista clasei. 
Nicole e iubăreața și deșteapta clasei. Sunt cea mai norocoasă că o am prietenă. Ea oferă multă 

afecțiune și este o persoană care ajută pe toată lumea (inclusiv pe mine). 
Ruth, eleganta clasei. Fotogenica și fotograful clasei. Nu știu ce ne-am face fără ea și fără aparatul 

ei. 
Miriam, roșcata și șmechera noastră. Oana, nebunatica clasei. Ștefania, zăpăcita și ghemotocul 

nostru de iubire. Și mulți alți colegi care îți fac momentele din timpul școlii mai bune și mai distractive. Dacă 
la școală nu am fi fost mai mulți copii într-o clasă și am fi făcut ore particulare, cred că nu mergea nimeni la 
școală. Fiecare cu părțile lui bune, am format o clasă minunată. O clasă unită în care sunt numai copii 
minunați care ne înțelegem foarte bine și ne încurajăm unii pe alții. Vă doresc o clasă la fel de frumoasă ca a 
mea. 

(Delia Patraș, clasa a VII-a B) 

Școala – o bucurie 

Multor copii nu le place la școală, dar eu îndrăgesc școala. Chiar dacă dimineața îmi este greu să 
mă trezesc, cum ajung în clasă și îmi văd colegii, fața mi se înseninează. Colegii mei sunt, pentru mine, a 
doua familie. 
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Cu fiecare zi pe care o petrec la școală, învăț lucruri noi. Dacă nu am ocazia să merg în alte țări, cu 
ajutorul orei de geografie, aflu multe lucruri despre acele locuri și parcă fac parte din acea cultură. La ora 
de biologie, doamna profesoară ne arată cât de perfect a fost  creată  această lume.  

Școala este foarte frumoasă. Unii copii văd numai partea negativă, dar dacă gândești pozitiv și îți 
faci datoria de elev, ea se poate transforma în ceva minunat. Dacă nu ar fi existat școala, probabil că aș fi 
rămas aceeași fată timidă și puțin sociabilă, dar școala și colegii m-au ajutat să mă schimb și să devin 
persoana care sunt azi. Le sunt recunoscătoare că datorită lor, zâmbesc. 

Școala ne lărgește orizontul, ne ajută să reușim în ceea ce poate credeam că e imposibil. Ne ajută 
să devenim oameni de succes, cu perspectiva unui job interesant. 
Sunt și voi fi mereu recunoscătoare pentru Liceul Teoretic Filadelfia, pentru profesorii și pentru colegii pe 
care îi am. Mereu îmi voi aduce aminte de timpul frumos pe care l-am petrecut în această școală. 

   (Elisabeta Turturean, clasa a VII-a B) 
 

De ce îmi place școala? 

E adevărat că nu oricine îți va răspunde afirmativ la întrebarea: Îți place școala? Oare e atât de 
greu să ne placă școala? Ca să poți răspunde afirmativ la această întrebare, încearcă să vezi partea bună a 
lucrurilor. 

Să trecem peste faptul că nu ne place trezitul de dimineață, că nu ne place să fim presați de timp, 
stresați și suprasolicitați. Da, mie îmi place școala! 

Organizarea e cheia reușitelor în viață. Un program strict te ajută să fii organizat și să nu pierzi 
timpul plictisindu-te. Școala nu te pregătește doar pe plan profesional, ci te formează pentru viață. Școala 
e, pentru mine, o a doua casă. Petrecând atât de mult timp împreună cu colegii, am ajuns să îi pot numi 
familie. Îmi place școala datorită profesorilor. Aceștia au un rol extrem de important în a-i face pe elevi să 
le placă sau nu școala, să meargă cu plăcere sau nu la ore. Profesorul trebuie să îți transmită și ție 

pasiunea pentru materia lui, e trebuie să se apropie de elevi și să îi înțeleagă.  
Îmi place școala mea, deoarece aici există doar astfel de profesori. 

De asemenea, școala te ajută să-ți cunoști capacitățile și abilitățile. Ea te 
ajută să te cunoști mai bine pe tine. Dar să ne gândim puțin altfel. Cum ar fi  
viața noastră fără școală? Ce am face toată ziua? Care ar fi programul nostru? 
Părerea mea este că, în timpul vacanțelor, de cele mai multe ori, programul 
nostru este dat peste cap, fiindu-ne greu să respectăm unul. Deci, școala are un 
rol important în viața noastră și nu îmi pot imagina ce am fi și ce am deveni fără 
ea. 

Încearcă să cauți și tu motivele pentru care îți place la școală, nu pe cele 
care te îndepărtează de ea. 

     (Sara Roșioru, clasa a IX-a A) 

 

O școală nouă pentru mine 

În prima zi din acest an școlar, Filadelfia era o școală nouă pentru mine. Nouă în cel mai propriu 
sens al cuvântului. Spun asta, deoarece prima dată când am văzut această școală în realitate, a fost atunci 
când am dat examenul de admitere în clasa a IX-a. Sincer, până atunci nici nu știam unde se află școala, 
însă îmi aduc aminte că prima impresie a fost una foarte bună. 

Încă nu știu exact de ce am ales să vin la o școală despre care nu știam aproape nimic, cu excepția 
părerii foarte bune despre aceasta a unor prieteni de familie. Acum, sunt sigură că aceasta a fost cea mai 
bună decizie pe care puteam s-o iau. Cred asta, deoarece acum, după un semestru, am ajuns la concluzia 
că aici am parte de un mediu ce mă ajută să mă dezvolt și mai ales de un mediu ce încurajează 
performanța, iar acest lucru mă face să fiu foarte bucuros, fiindcă nu simt că mersul la școală este o 
obligație.  
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De asemenea, un alt lucru ce mă îndeamnă să cred că am făcut alegerea corectă este faptul că nu a 
trebui să renunț la activitățile extrașcolare, pentru a putea face față „învățăturii”.    Aici, toți înțeleg că 
practicarea activităților extrașcolare nu ia din timpul pe care-l alocăm învățatului, iar performanța 
școlară scade. Dimpotrivă, aceste activități pot crește performanțele școlare, fiindcă îți pot crește 
capacitatea de concentrare, crescându-ți starea de bine provocată de punerea în practică a unor activități 
de care ești pasionat. 

Așadar, pot spune că Liceul Teoretic Filadelfia este cea mai bună decizie pe care o puteam lua și 
sunt sigură că aici mă simt mult mai bine decât în oricare alt liceu. 

(Șerban Cotos, clasa a IX-a A) 

 
 

Un coleg de milioane  

Într-una din zilele de vacanță, eram foarte supărat, pentru că mă plictiseam. Teme nu aveam, iar 
mama-mi dăduse alte sarcini. Am sunat un coleg și l-am întrebat dacă nu vrea să iasă afară.  Nu doar că 
răspunsul primit a fost afirmativ, dar colegul m-a și invitat  într-o mică excursie cu familia lui, la Voroneț. 
Scopul principal era acela de a ne da cu sania. Am fost încântat de idee, mi-am întrebat părinții, iar ei mi-
au dat voie. Într-o oră eram la Voroneț.  

Nici n-am apucat să observ prea multe lucruri pe drum; doar că a fost plăcut și că am ajuns foarte 
repede. Pe drumul spre ținta noastră, ignorând peisajul extraordinar de frumos, ne-am făcut câteva mici 
strategii de petrecere cât mai eficientă a timpului avut la dispoziție.  

Ajunși pe pârtie, am închiriat sănii, am probat zăpada. Am făcut destul de multe ture, când, la un 
moment dat, ne-a venit geniala idee să facem un trenuleț din sănii. A fost foarte distractiv să fim aruncați 
în zăpada din cauza denivelărilor de pe  teren.  

După trei ore de sanie, am obosit și am hotărât că am putea să ne relaxăm lucrând la un imens om 
de zăpadă. Această încercare s-a transformat într-o bătălie cu bulgări de zăpadă ce zburau în toate 
părțile. Era un haos general. 

După toată agitația aceasta, am mers la un restaurant și am mâncat, reușind să ne încălzim. Am 
povestit din nou toate năzbâtiile făcute în ziua aceea care era deja pe terminate. 

Pe drumul de întoarcere eram foarte obosit și am devenit brusc meditativ. I-am spus colegului 
meu că e un om de milioane. Datorită bunăvoinței lui, o zi care părea plictisitoare s-a transformat într-
una dintre cele mai reușite zile de vacanță. 

 (Alexandru Apăvăloaie, clasa a VII-a B) 

 

 

Colegii mei 

La școală, petrecem destul de mult din timpul unei zile. Iar colegii de 
clasă sunt alături de noi, în acest timp. Aș putea spune că o mare parte din viață 
o trăim în școală, așadar, formezi o adevărată familie cu cei lângă care stai. Îmi 
dau seama că timpul trece foarte repede în familie. Asta o poate simți fiecare 
coleg. Uneori, între noi apar mici conflicte, deoarece suntem diferiți și din cauza 
aceasta se întâmplă să nu ne înțelegem sau să ne adresăm cuvinte nu tocmai 
frumoase. De regulă, le rezolvăm destul de repede.  

Școală este o ”casă” în care trăiesc multe ”familii”. Colegii sunt frații, iar 
colegele, surorile noastre. Doamna dirigintă este părintele nostru. În această 
familie, învățăm unii de la alții, iar dacă greșim, ne corectăm unii pe alții. Tot 
aici creștem, ne educăm și ne iertăm. 

    (Gavrilovici Lucian, clasa a VI-a A) 
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O nouă școală pentru mine 

De aproape jumătate de an, m-am mutat la o școală nouă. De multe ori, îmi este foarte greu. Este 
mult de învățat, iar eu, uneori, simt că nu reușesc să fac tot ceea ce am de făcut. Și totuși, nu vreau să-mi 
dezamăgesc părinții și nici pe mine. Sunt o fire emotivă și sensibilă, iar din această cauză colegii mă mai 
iau în râs. Nu pot spune că nu mă doare când fac glume pe seama mea, dar încerc să îi ignor. Nu-mi place 
să creez conflicte sau să ies în evidență. Știu că trebuie să fiu atent în timpul orelor, să-mi fac datoria de 
elev... dar, uneori, pur și simplu nu-mi iese.  

Când am venit la școala Filadelfia am fost foarte bucuros și aveam multe 
speranțe. Căutam colegi pe care să-i simt colegi, deoarece la fost școală nu 
reușisem să mă apropii de multe persoane. Am rămas prieten cu câțiva dintre 
foștii mei camarazi. 

Am sentimentul că în decurs de câteva luni am crescut foarte mult și 
încep să înțeleg lucrurile mult mai clar. Înțeleg că toți oamenii sunt diferiți și că, 
dacă vrem să ne înțelegem, trebuie să arătăm respect unii altora și să fim gata să 
învățăm unii de la alții. Îmi place la noua școală că profesorii zâmbesc mai mult 
și sunt mai drăguți. Îmi iubesc noua școală și pe toți colegii mei! 

(Luca Coroamă, clasa a VI-a A) 

O viață nouă... într-o școală nouă 

În clasa a cincea, m-am mutat în România. Ceea ce-mi amintesc din prima mea zi de școală de aici 
este aglomerația de pe holuri. Eram puțin confuz, nu înțelegeam ce înseamnă diriginte, nici catalog. În 
Italia, țara unde am trăit până atunci, nu auzisem de așa ceva. Acolo, aveam o singură pauză de 30 de 
minute și terminam orele, în fiecare zi, la ora 13. Îmi place la noua mea școală, deoarece sunt mult mai 

mulți copii, pauzele sunt mai multe... dar mi-ar fi plăcut să terminăm programul la 
ora 13. M-am împrietenit repede cu noii mei colegi, dar păstrez legătura și cu foștii 
colegi din Italia. 

Un lucru care m-a uimit la început a fost să-i aud pe colegii mei întrebându-
i pe profesori dacă ”notele se trec în catalog”. Ce-o fi acela catalog? mă întrebam în 
sinea mea... Treptat, am primit răspunsuri la toate întrebările mele. 

Deși venirea în România a fost mai grea decât mă așteptam și decât părea, 
cu timpul m-am obișnuit. Aici este frumos, dar, parcă, uneori m-aș reîntoarce în 
Italia. 

(Coșman Beniamino Paolo, clasa a VI-a A) 
 

Colegii mei sunt familia mea de la școală 

Colegii mei sunt foarte importanți, deoarece 15% din viață mi-o petrec cu ei. Când am avut 
momente grele, ei m-au încurajat. Mereu am fost legați unii de alții. Toată bucuria copilăriei o simți 
atunci când îți faci primii tăi prieteni, și, orice am spune, tot de la școală sunt aceștia. Este un lucru 
minunat să ai cu cine să împărtășești  gândurile, bucuriile, dar și micile secrete. Colegilor mei le spun că 
nu trebuie să vă ascundeți unul de altul, nu trebuie să vă certați. Orice ar fi, rămâneți alături unii de 
ceilalți. Încurajările colegilor sunt mereu binevenite. Trebuie să fim tari și cu multă dragoste în noi.  

Colegii mei rămân colegii mei, orice ar fi. Sunt minunați și nu i-aș înlocui cu 
nimic în lume. Odată cu trecerea timpului, am devenit foarte uniți (suntem colegi din 
școala primară) și ne ajutăm unii pe alții la nevoie. Familia mea de la școală este 
superbă, de aceea țin la fiecare coleg. Nu trebuie să disprețuim pe nimeni, oricine ar fi 
el. Părerea mea este că văzându-i pe colegi buni și prietenoși, ni-i vom apropia și ni-i 
vom face prieteni pe viață. 

(Bujorean Andrei, clasa a VI-a A ) 
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Elevul perfect 

În opinia mea, nu există elev perfect. Când pronunți cuvântul elev, deja te 
gândești la multe responsabilități și deci la imposibilitatea de a le duce la capăt 
pe toate. Dacă ar exista elevul perfect, acestuia nu ar trebui să i se explice de 
două ori un lucru, ar rezolva toate sarcinile foarte repede și, de cele mai multe 
ori, fără greșeală. Nu și-ar uita caietul acasă, nu și-ar uita unele exerciții 
nerezolvate – cum se întâmplă cu elevii ...imperfecți.  

Eu mă consider un elev normal, deoarece îmi fac temele, învăț, chiar dacă 
unele obiecte mi se par grele. De cele mai multe ori vin la școală cu plăcere 
pentru a învăța. Eu nu cred că există elevul perfect. Chiar dacă există elevi foarte 
buni, care iau note foarte bune, nici ei nu sunt perfecți, deoarece fiecare om 
greșește. 

   (Marco Roman, Clasa a VII-a B)  

Școala ideală 

Eu cred că școala ideală ar trebui să fie un loc în care să merg cu plăcere, de bunăvoie. Nu doar 
”undeva” unde îți faci norma de stat în bancă șase ore, copiind de pe tablă. Cel mai mult mă deranjează 
faptul că facem prea multe ore, și, de asemenea, că trebuie să purtăm uniformă. Uneori, așteptările 
elevilor cu privire la școală sunt mari, iar ele nu se realizează în momentul în care ei ajung la școală. Îmi 
plac dulapurile de pe holuri, sunt utile și dau senzația de școală modernă, cantina, terenul de sport și 
cabinetele. Momentan, iubesc faptul că, la fiecare oră, schimbăm clasa în care avem oră. 

Școala mea de vis ar fi o clădire mare, spațioasă. Am veni îmbrăcați cum vrem și am avea dreptul 
să participăm la ce ore dorim. Nu am avea teste sau examene, nici ore lungi. Temele ar fi puține sau chiar 
inexistente. Sper și  vreau să cred că în viitor nu vom mai fi obligați să participăm la toate orele, ci vom 
veni din plăcere, nu doar din cauza absențelor. 

Cred că școala ideală ar fi o combinație între elevi ”colorați” care să vină din plăcere la școală și 
profesori înțelegători, cărora să le placă ceea ce fac, nu doar să predea, ci chiar să își iubească meseria. 
Din nefericire, o astfel de școală nu există, încă. 

   (David Serban, Clasa a VII-a B) 

Diamante mici în mâini mari 

Școala noastră este un spațiu în care învățăm respectul, unde ne formăm caracterul și în care, 
uneori, sar scântei. Profesorul joacă rolul șlefuitorului, iar copilul este un 
mic diamant, neșlefuit care, uneori, încearcă să opună rezistență. Dar 
profesorul, cu grijă și răbdare, continuă prelucrarea acelei mici ”pietre 
prețioase” pe care vrea s-o pregătească pentru viitor, atât din punct de 
vedere intelectual, cât, mai ales, moral. 

Școala noastră, Liceul Teoretic Filadelfia, este locul unde mari 
meșteri lucrează cu sârguință, răbdare și încredere la acele diamante, și 
trăiesc cu speranța că noi, la rândul nostru, vom deveni meșteri pricepuți 
pentru alte pietre prețioase. 

Ceea ce apreciez cel mai mult în școala noastră este că se pune 
accent nu doar pe o pregătire intelectuală a noastră, ci și pe una morală. 
Dorim să intrăm în viață ca oameni integri, morali, credincioși, cu coloană 
vertebrală și principii. În școală, am aflat că omul este o enciclopedie nedescoperită încă în întregime, un 
tezaur nesfârșit al cărui respect se câștigă, nu se impune. 

Școala mea este una specială, deoarece are dascăli speciali care instruiesc mici omuleți pentru 
țeluri înalte. 

Îmi iubesc și îmi apreciez școala și oamenii care mă șlefuiesc pentru a ajunge un OM în viață. 
(David Clapa, clasa a VI-a A) 



 

31 
 

De ce învățăm limba latină?  

 

 

În lunga mea carieră didactică, întrebarea ce mi s-a pus cel 

mai des, nu doar în fiecare an ș colar, ci de mai multe ori pe 

semestru, a fost, este ș i, cu siguranț ă, va fi: De ce învăț ăm limba 

latină? 

Motivele sunt multe ș i variate.  

E important să studiem limba latină, pentru că a dominat 

cultura europeană mai bine de 1000 de ani, pentru că este limba lui 

Cicero, a lui Caesar, a lui Vergilius ș i a lui Ovidius, pentru că e 

limba Bisericii ș i a marilor gânditori.  

Ne disciplinează mintea prin structurile ei riguroase, prin 

claritatea ei, prin precizia cu care e în stare să exprime lucruri. 

„Gramatica latină parcă ar fi granit turnat; este unică între gramatici ș i va rămânea de-a pururea cel mai 

bun fundament ș i cea mai bună disciplină pentru orice parte a gândirii noastre.” (Titu Maiorescu) 

Ne insuflă „spiritul latin”- o fericită îmbinare de raț iune, voinț ă, disciplină familială ș i civică, 

respect pentru tradiț ie ș i dragoste de patrie - valori tot mai străine societăț ii contemporane. Cicero, Seneca, 

Caesar, Tacitus  ne învaț ă să fim oameni adevăraț i ș i cetăț eni.  

Studiind latina, ne însuș im principalele noț iuni de retorică: etapele redactării unui discurs, structura 

acestuia, tehnicile argumentative etc. Înț elegem că, pentru a fi un bun orator, nu e suficient să stăpâneș ti 

subiectul ș i strategiile de convingere, ci e nevoie de multă muncă, de talent, de o vastă cultură, de demnitate. 

Seneca spunea: „Imago animi sermo est.” (Felul de a vorbi este oglinda sufletului.) Ascultaț i-i pe cei din jur!  

E important să studiem latina, pentru că e prezentă peste tot, prin expresiile sale: în textele juridice, în 

diversele inscripț ii din biserici, muzee, cetăț i, palate. Nu are cum să dispară, nu este „moartă”, cum spun unii 

cu răutate, ci este vie ș i metamorfozată în română, spaniolă, franceză, italiană, portugheză.   

Dacă nu am fost suficient de convingătoare, poate vă impresionează vorbele lui Eminescu, mare 

admirator al Antichităț ii clasice: „Precum gimnastica dezvoltă toate puterile musculare ș i dă corpului o 

atitudine de putere ș i tinereț e, tot astfel pururea senina ș i tânăra Antichitate dă o atitudine analogă 

spiritului ș i caracterului omenesc.(...) Cultura clasică are calitatea determinantă de a creș te – ea este în 

esenț ă educativă.” (Timpul, 28. VI. 1880) 

În loc de concluzie: „Non tam praeclarum est scire Latinae, quam turpe nescire.”– Nu este atât de 

minunat a ș ti latineș te, pe cât de ruș inos este a nu ș ti. (Marcus Tullius Cicero) 

Prof. Daniela Manolache 

 

  Amor patria nostra lex. 

Amor omnia vincit. 

Ubi concordia, ibi victoria. 

Una hirundo non facit ver. 

Usus magister est optimus. 

Ut sementem feceris, ita mete. 

Timeo hominem unius libri 
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FILA  DE ... SPORT 

Elevii din Filadelfia iubesc sportul. Ei știu că mișcarea înseamnă sănătate, energie, bună 
dispoziție, într-un cuvânt, viață. De aceea, sportul se prelungește și în afara orelor de educație-fizică de la 
școală. Elevii s-au înscris la opționale de baschet și volei, joacă fotbal în timpul liber și agreează, în 
general, orice provocare care presupune mișcare. 
 

Pasiunea mea.... 

Eu, Andra Clipa, am vrut să încerc un sport nou. De aceea, m-am înscris la 
opționalul de baschet și am constatat că-mi place foarte mult. La oră, începem 
încălzirea, alergăm câteva ture de teren și apoi trecem la școala alergării. După 
alergare, începem adevărata muncă: facem exerciții cu mingea sau aruncăm la coș. 
Pe la sfârșitul orei, jucăm un joc întreg de baschet.  

Personal, abia aștept să se încălzească afară, să putem juca și pe teren, 
deoarece avem mai mult spațiu și avem și coșuri adevărate. Domnul profesor este 
foarte amabil și ne învață cu drag. 

(Clipa Andra, clasa a VI-a A) 
 

Îmi place foarte mult să joc volei. Din acest motiv, am ales să mă înscriu și la opționalul de volei, deși 
mai sunt și alte sporturi care îmi plac. Acest opțional îl facem cu d-l profesor Narcis Georgescu. Îmi place 
foarte mult cum se desfășoară orele, deoarece sunt mai mulți colegi și prieteni care participă, ceea ce-l face 
mai agreabil. Aici am învățat să joc mult mai bine volei, am învățat să fim mai sportivi și să facem mai 
multă mișcare.  Am învățat să fim ordonați și cum să ne echipăm pentru orele de sport. Echipamentul 
constă în: adidași, tricou alb și trening. Îmi place că organizăm campionate și, mai ales, îmi place când 
câștigăm. Când avem timp la dispoziție, iar timpul este favorabil, mai jucăm și fotbal. 

Nu știu dacă are vreo legătură cu voleiul, dar o altă pasiune a mea este saxofonul. Am unul acasă, 
repet în fiecare zi și merg săptămânal să repet pentru a fi tot mai bun. 

   (Samuel Havriștiuc, clasa a VI-a A) 

 

Îmi place voleiul. Din acest motiv, m-am înscris și la opționalul de volei, 
deoarece voiam să joc mai bine, să fiu mai unit cu colegii mei și, bineînțeles, să mă pot 
distra mai mult. Îmi place acest sport, deoarece, de când îl practic în echipă, am 
devenit mai bun, mai prietenos și mai abil în a-mi cunoaște adversarul. Am învățat 
multe, jucând volei: știu să dau atacul mai bine, preiau mingea mai bine și o scot mai 
ușor din aut, pentru a nu pierde punctul prețios. Simt că, de când joc volei, am devenit 
mai agil, mai bun cu coechipierii mei, mai dur cu adversarul, deoarece noi trebuie să 
dăm tot ce putem pentru a ne menține în joc. 

Îi încurajez și pe alții să joace volei și să se înscrie la acest opțional. Le doresc 
cât mai multă pasiune pentru acest spot și chiar să devină – de ce nu? - mai buni 
decât mine. 

(Andrei Saviuc, clasa a VI-a A) 
 

Mie îmi place fotbalul (doar sunt băiat, nu?), deoarece mă ajută să fac mișcare. Pe lângă cele două 
ore de educație-fizică de la școală, îmi îmbogățesc viața și cu alte ore de sport pe teren, în timpul liber. Știți 
ce-mi place cel mai mult? Să dau goluri de la distanță (chiar dacă, până acum am dat doar două, la 
antrenamente). Nu o să spun că sunt cel mai bun jucător de fotbal, dar îmi place. Regret că nu pot juca 
fotbal și iarna, din cauza zăpezii. Odată am încercat, dar știți ce s-a întâmplat? A înghețat mingea! 

      (Popescu David Samuel, clasa a VI-a A) 
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Fotbalul, mai mult decât un sport 

Pasiunea mea este un sport despre care sigur toți au auzit. Unii spun că fotbalul este un joc, dar, 
pentru mine, el este mai mult de atât. Când intru pe terenul de fotbal, îmi văd visul împlinit, iar mingea de 
fotbal devine, brusc, un obiect valoros. Îmi place atât de mult fotbalul, încât, 
oriunde merg, în mintea mea se află mereu lucruri pe care le asociez 
fotbalului. Postul pe care îl ocup pe teren este unul foarte important, 
deoarece toată echipa depinde de mine și se bazează pe mine. Iar acest lucru 
mă face să-mi iau foarte în serios rolul. Să fii portar nu este ușor, dar ce 
bucurie când înțelegi că datorită ție echipa a câștigat! În spatele oricărei 
pasiuni se află un sentiment care, pentru mine, e important. E sentimentul că 
fac ceea ce-mi place. 

 (Andrei Bujorean, clasa a VI-a A) 

 

 

Cine sunt eu? 

Eu sunt Tudor, un băiat de 12 ani. Sunt în clasa a VI-a A. Până acum, cea 
mai interesantă experiență a mea a fost când am plecat cu cercetașii în campul 
RoJAM  2. 0 17. Acolo am stat 11 zile în condiții vitrege și în cort. Am avut o 
aventură pe munte, care a durat două zile. Acolo, am trecut prin Valea Dracului 
unde toată lumea s-a tăiat în pietre. 

Eu unul apreciez un om când își respectă cuvântul, nu este nesimțit, 
ascultă de părinți și de profesori și dacă nu stă excesiv pe calculator. Cred că 
prietenii ți-i alegi după cum dorești, dar trebuie să te înțelegi bine cu ei și, mi 
ales, să existe respect, de ambele părți. În timpul meu liber îmi place să mă joc 
cu alți copii, să socializez, dar și să petrec timp în fața calculatorului. Lucrurile 
care îmi plac sunt: să petrec timp cu prietenii și cercetașii; să stau în preajma 
colegilor mei din clasă (în special David, Cătălin și Alex).  Îmi place școala,  îmi place să învăț, deși există 
și materii la care avem foarte mult de scris.  

  (Tudor Larionescu Moroșan, clasa a VI-a A) 

 

Un copil – mai multe hobby-uri 

Activitățile mele din afara orelor de școală sunt diverse: joc șah sau remi (dacă frații mei și mama 
mea sunt liberi), merg cu bicicleta la verișorii mei sau la colegi, schiez (dacă este iarnă), iar în weekend 
merg la pescuit cu familia. 

În vacanță, merg cu verișorul meu Edi, la bunici, să ne jucăm cu câinele lor și să 
îi ajutăm dacă au nevoie, la treburi. Îmi place să privesc cum bunicul meu face cuțite, 
capcane pentru șoareci și diverse mașinării în atelierul său. 

Dar cele două mari hobby-uri ale mele sunt: schiatul – dacă este iarna, și 
pianul. Nu există zi în care să nu deschid pianul și să cânt. Cântând la pian, mă relaxez, 
dar mă și distrez, combinând melodiile între ele sau interpretând melodiile pe care le 
ascultă fratele meu. Unele dintre ele ar fi: Despacito, Alone, Fade sau piesele lui  John 
Legend. 

De asemenea, sunt un copil căruia-i place natura și jocurile împreună cu alți 
copii și căruia-i plac foarte mult animalele, cum ar fi: cățeii, pisicile și hamsterii. 

  (Beniamin Leonte,  clasa a VI-a A)  
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GÂNDURI  DE ELEV  

Când deschid ochii dimineata.... 
 E o nouă zi din viața mea. O dimineață friguroasă de iarnă. Simt cum 
frigul încearcă să se strecoare prin micile scobituri ale plăpumii. Tremur 

pentru o fracțiune de secundă și mă ghemuiesc mai bine în pat, încercând să 
revin în minunatul tărâm al viselor. Vocea mamei se aude. E timpul să mă trezesc. 

Deschid ochii cu greu, dar, deodată, un alb puternic mă face să orbesc. Mă ridic din pat, 
la îndemnul mamei și pășesc somnoroasă spre bucătărie, unde mă așteaptă  micul dejun 

aburind. Cu ochii pe jumătate doar deschiși, îmi iau cana cu ciocolată caldă și, în gândul meu, îmi 
spun: ”of, dacă ar fi fost sâmbătă...”. Dar, tot în mintea mea, un glas îmi amintește de marea 

binecuvântare, că este o nouă zi și că pot să mă ridic din pat, să văd albul imaculat, că pot auzi glasul 
mamei, că pot merge pe picioarele mele spre bucătărie, iar spre școală pot alega și pot simți aerul rece al 
dimineții. Ochii mei pot vedea frumusețea naturii, minunile creației și tot ei pot vărsa lacrimi de bucurie sau 
de tristețe. De când deschid ochii și până îi închid, pot să fie recunoscătoare de mii de ori.  

Diminețile sunt o binecuvântare pentru mine. Pot să observ cât de minunat e că exist pe acest 
pământ. Iar diminețile de iarnă când, pur și simplu, ți-ai dori să stai în casă, lângă sobă, sunt minunate. 

(Ruth Cotleț, clasa a VII-a B) 

             

Offf, diminețile... 
 

Nu știu cum se face, dar, în fiecare zi de școală, când trebuie să 
mă trezesc dimineața, deși am dormit o noapte întreagă, mă simt 
foarte obosit. Să vină oare oboseala aceasta de la gândul că nu mi-am 
făcut toate temele sau că nu mi-am învățat temeinic la toate 
obiectele? Dacă ar trebui să mă trezesc devreme  pentru a pleca într-o 
excursie, m-aș trezi mult mai voios și mai rapid. Dar... ocaziile acestea 
sunt atât de rare... Din septembrie, până în luna iunie a anului 
următor, excluzând weekend-urile, sărbătorile și zilele libere de la 

stat, trebuie să mă trezesc dimineața. Pentru mine (dar pentru cine, oare, nu e la fel?) este destul de greu, 
deoarece mă trezesc la 6:30 de opt ani. Și încă nu m-am obișnuit. Se întâmplă, de obicei, să nu aud alarma la 
prima sonerie, ci abia la a doua. Apoi, mai stau zece minute, moțăind pe sub plapumă, până ce consider că e 
vremea să mă ridic din pat. Dar, din cauză că pierd 15 minute cu trezitul, trebuie să mă pregătesc foarte 
repede ca să ajung la școală, deoarece trebuie să ies din casă la șapte fix. Totuși, în fiecare dimineață, cu 
zece minute înainte să sune alarma, îmi deschid ochii pentru câteva secunde, dar adorm la loc, imediat. 
Lucrul acesta îmi îngreunează trezirea. 

Tare mi-aș dori ca școlile să înceapă cu o oră mai târziu, pentru ca elevii să vină la școală cu mintea 
limpede și pregătiți cu adevărat pentru o nouă zi. 

(Palievici Emanuel, clasa a IX-a A) 

Tabiet (în zori) 
 
Mă trezesc în hanul bucătarului, 
Dar n-am vreme de pierdut 
Prind hățul plicului de ceai 
Să nu se prăvălească-n ceașcă 
Și-i dau la galop spre imaginație… 
Acolo mă întâlnesc 
Cu visele din noapte 

Și încerc să le recunosc. 
Se face fără zece! 
Fața mi se năpădește parcă 
Cu o pânză de păianjen veninos 
Plină de roua rece-a dimineții. 
Trebuie să plec la școală! 
(Petru Lionte, clasa a X-a A) 
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Nimeni nu e singur... 

Unii oameni spun că  sunt singuri pe lume. Eu nu cred asta, deoarece, 
până și cei mai răi oameni au pe cineva lângă ei. Nimeni nu e singur! 

Toți oamenii au pe cineva sau ceva important în viață. Fiecare 
persoană are un prieten bun la care ține, indiferent dacă acesta este o ființă 
sau un lucru. Un copil are prieteni, un adolescent are prieteni, un tânăr are 
prieteni, un om matur are prieteni. Oamenii în vârstă au prieteni. Dacă îți 
dorești și ești un om deschis, nu vei fi singur niciodată. O prietenă, văzând 
ceea ce am scris, m-a întrebat uimită: Toți oamenii au prieteni? Primele 
cuvinte pe care i le-am spus au fost: nu știu...    Dar după câteva clipe de 
meditație, i-am spus: da! Nu există om care să nu fie susținut, la un moment 
dat de cineva. Oricât de rău ar fi. Și aceasta, deoarece oamenii sunt conectați 
între ei prin fire nevăzute și reacționează atunci când semenii lor sunt în nevoie.  

Dar oamenii retrași au prieteni, au pe cineva căruia să-i ceară sfatul? Da, au. Unii oameni posedă 
lucruri,  obiecte sau locuri de care sunt atașați. Alții consideră natura  o prietenă de neprețuit. Un copil are 
o jucărie pe care o îndrăgește, o păpușă sau un ursuleț. Poți avea un bun prieten într-o carte.  

Gândul meu optimist către tine, care citești acest articol este că odată ce te-ai născut printre 
oameni, nu ești singur. Nu poți să fii singur. Singurătatea e împotriva naturii noastre umane. Deci, bucură-
te de compania semenilor tăi! Și fii tu un bun prieten! 

    (Andreea Curic,  clasa a IX-a A) 
 

 
Nimeni nu e singur... 

Îmi doresc o lume în care propoziția “Nimeni nu e singur” să 
fie o realitate.  

Eu cred că nimeni, în această lume nu ar trebui să fie singur. 
Oamenii așa-ziși normali au prieteni și familii, deci nu sunt singuri. 
Dar, există și excepții nefericite și care nu sunt de dorit. Persoanele 
cu dizabilități suferă, adesea de singurătate, fiind discriminate de 
oamenii din jurul lor. După părerea mea, acești oameni nu au nimic în plus sau în minus față de noi. Ei sunt, 
pur și simplu, diferiți, ceea ce face ca, uneori, să fie  mai greu acceptați în cercurile de prieteni. Uneori nu 
sunt băgați  în seamă sau marginalizați, deși sunt oameni atât de frumoși. Mie, personal, nu mi se pare 
normală această discriminare care produce multă suferință. 

O altă categorie o reprezintă copiii orfani din centrele de plasament. Aceștia au avut neșansa de a fi 
abandonați de părinți sau de a fi rămas orfani la naștere. În locul unde se află ei, iubirea și afecțiunea sunt 
lucruri rar întâlnite, nevoia de sprijin și apropiere  mai mare, dar mulți copii nu înțeleg aceasta. Unii dintre 
ei ajung în școli normale și sunt greu acceptați, sunt marginalizați, bruscați și priviți cu suspiciune. Oare de 
ce nu înțelegem cu adevărat că a fi om nu te costă nimic? Eu cred că trebuie să facem ceva pentru a schimba 
mentalitatea oamenilor  în acest sens. 

O altă categorie de persoane defavorizate și care riscă să fie singure sunt oamenii/copiii săraci. 
Chiar în multe școli, copiii săraci sau cei fără posibilități mari nu sunt acceptați de colegi, nu pot să-și facă 
prieteni, pentru că nu sunt la fel cu ceilalți, nu au acces la haine scumpe, la lucruri de firmă.  

Dacă persoanele amintite mai sus sunt marginalizate, sunt singure și suferă, aceasta se întâmplă și 
din cauza noastră. Uneori, nu facem nici un efort să-i ajutăm, nu vrem sau nu putem să-i acceptăm. Iar eu   
nu înțeleg de ce. A fi om e o valoare în sine.  

 (Stefania Havriștiuc, clasa a VII-a B) 



 

36  
 

Avem nevoie unii de alții 

Răsare soarele, ceasul sună deșteptarea și anunță o nouă zi. Mă trezesc și mă pregătesc pentru 
școală. Mama deja mă așteaptă cu  micul dejun. Îl mănânc în grabă și alerg spre mașină. La școală, colegii 
mă privesc nedumeriți, pentru că sunt nouă în acest oraș. Mă simt un pic stingheră, până când văd că o față 
zâmbitoare se apropie de mine. Facem cunoștință și starea mea se schimbă. Aflu că o cheamă Maria. 
Începem să vorbim despre cum a fost în vacanță și ce locuri am vizitat. Mi-a povestit cum anul trecut și ea a 

fost nouă în școală, și nimeni nu a sprijinit-o. De atunci, a promis 
că orice copil va veni nou, ea se va împrieteni cu el  și îl va ajuta. 
După o conversație destul de lungă, am hotărât ca, după școală, să 
mergem la o plimbare să-mi arate orașul. La ore stăteam 
împreună, iar în pauze ne distram.  
În oraș, am mers la ceai și am aflat o mulțime de lucruri despre 
locul în care m-am stabilit cu familia.  

După câteva zile, le-am prezentat-o părinților mei pe 
Maria. Ea a venit la mine și ne-am simțit minunat împreună. Acum 
sunt perfect integrată în clasă și în oraș. Am înțeles un mare 
adevăr: pe acest pământ, avem nevoie unii de alții.  

(Salome Havriștiuc, clasa a VII-a B) 
 

Nevoia de celălalt 

Avem nevoie unii de alții așa cum cei care călătoresc prin pustiu au nevoie unii de ceilalți pentru a 
nu muri, pentru a nu pierde direcția, pentru a nu-și pierde curajul, pentru a-și putea continua călătoria. 
Recunoaștem sau nu, avem nevoie de semenii noștri mai mult decât credem. Putem trăi doar alături de alții 
și, chiar dacă nu pare așa, ne putem îndeplini visele și scopul doar lângă ceilalți. 

Noi, oamenii, ne naștem mici și slabi, de aceea avem nevoie de puterea celor de lângă noi, ne naștem 
neputincioși, cu nevoia de ajutor înscrisă în noi. Avem nevoie de cineva care să ne crească până în momentul 
în care putem sta pe picioarele noastre. Prin urmare, la rândul nostru, trebuie să-i creștem pe alții și să-i 
sprijinim. Iată de ce spun că e firesc să ne privim cu adevărat și să conștientizăm conexiunea dintre noi, 
ființele umane.  

Dacă ai crescut și ești pe cont propriu, asta nu înseamnă că nu ai nevoie de celălalt. Mereu vom dori 
să socializăm și să ne oglindim propria existență în ceilalți.  O să-mi spuneți că uneori avem nevoie să fim 
singuri. Așa este, dar aceasta nu anulează natura noastră socială. Avem nevoie de ambele stări, la fel cum 
avem nevoie  și de iarnă, și de vară, și de sport, și de relaxare. 

Cei care alegem să fim adesea singuri o facem poate din teama de a nu fi judecați sau răniți de 
ceilalți. Ne retragem și încercăm să ne descurcăm fără ajutorul nimănui. Tindem să nu mai avem încredere 
în oamenii din jurul nostru, căci, poate, unii dintre ei ne-au dezamăgit de 
prea multe ori când au spus că nu o vor face. Am ajuns să judecăm o 
persoană după aparențe, fără să încercăm să o cunoaștem. Vedem o 
persoană rea cu ceilalți și tindem să o catalogăm imediat așa, fără a o 
cunoaște, mulțumindu-ne cu ceea ce pare, nu căutând ceea ce este. De 
fapt, nu mai vrem să cunoaștem. Nu mai comunicăm unii cu alții așa cum 
o făceam odată. Cândva, eram uniți și sinceri, acum ne-am baricadat în 
noi înșine.  

Dar ajungem să ne dăm seama  că fără cei din jurul nostru nu 
putem trăi, iar a ne ignora e o mare greșeală. A ne ascunde unii de alții e 
un păcat, iar a ne despărți e chiar o crimă. Fie că acceptăm aceasta sau 
nu, avem nevoie unii de ceilalți. A trăi singur e imposibil. 

(Iarina Eden Filip, clasa a IX-a A) 
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VISURI, IDEALURI, SPERANȚE  

Să facem lumea un loc mai bun 

Sunt tot mai convinsă că eu pot schimba lumea. Deja mă pregătesc s-o schimb, 
și asta prin simplul fapt că încerc să mă schimb pe mine, nu pe cei din jurul meu. Mult 
prea mulți oameni încearcă să-i schimbe pe ceilalți, și, de fapt, nu văd că mai este  atât 
de mult de schimbat în ei...  
 Recunosc, sunt departe de a fi perfectă, mai am foarte mulți ”kilometri” de 
parcurs până la perfecțiune. Vreau să ajut cât mai mulți oameni prin ceea ce fac. De 
multe ori îi dezamăgesc sau nu fac ce trebuie, iar uneori am chiar sentimentul că fac 

totul pe dos. Dar aceasta nu mă oprește din încercarea mea de a schimba ceva. Un singur om poate face 
diferența, nu contează dacă e mare sau mic, alb sau negru – aceste lucruri nu împiedică pe nimeni să 
schimbe ceva. Aud adesea spunându-se că generația noastră e atât de diferită... că suntem obraznici, răi, 
îngâmfați și răsfățați. Că nu vedem că lumea în care trăim e tot mai poluată. Că suntem prea atrași de 
telefoane și aparate de ultimă generație. Că nu mai suntem văzuți cu o carte în mână, ci cu un telefon. Să fie 
oare adevărate toate aceste lucruri nu prea frumoase care se spun despre copiii de vârsta mea? O să vă dau 
răspunsul la final. 
 Eu cred că pot începe să schimb ceva începând, pur și simplu, aruncând gunoaiele la coș, nu cum fac 
destul de mulți oameni, aruncându-le pe jos și poluând încă o dată. Nu cred că  vă place să vedeți deșeuri 
aruncate la întâmplare, pe malul râurilor sau în lacuri... Să începem prin a respecta natura și a ne 
împrieteni cu ea.  

Apoi, consider că lumea ar fi un loc mai bun dacă nu ar mai fi certuri între oameni, dacă oamenii s-
ar respecta, dacă ar înțelege că suntem diferiți și că a-l judeca pe celălalt e greșit. Cred că cei care judecă 
oamenii după aspect nu înțeleg ceva foarte important: că trebuie să caute în sufletul celuilalt și să 
descopere frumusețea interioară. 

Un alt aspect care ar trebui discutat este bulliyng-ul sau hărțuirea, cum se mai zice în România. 
Există foarte mulți copii care suferă din cauza acestei probleme. Singurătatea și hărțuirea sunt cauze ale 
suferinței multor elevi. Să avem un zâmbet deschis pentru toți și o vorbă bună. Să nu-i înlăturăm din cauza 
imperfecțiunilor fizice sau a statutului social. Lumea noastră s-ar putea schimba în bine, ar putea deveni un 
loc frumos în care fiecare să se simtă acasă. Dacă fiecare om și-ar găsi acasă liniștea sufletească și bucuria, 
iar la școală sau la serviciu ar găsi politețe și amabilitate, cu toții ne-am simți ca într-un loc perfect. 

(Alexia Asoficăi, clasa a VI-a A) 

 

Noi putem schimba lumea 
„Eu pot să schimb lumea, pot să o fac să fie un loc mai bun”. Sigur ați mai auzit această afirmație. 

Acest lucru este adevărat, numai că eu aș schimba pronumele personal ”eu” în ”noi”, deoarece singur nu poți 
schimba un spațiu așa de mare cum este lumea noastră. De exemplu, Steve Jobs (fondatorul Apple), a cărui 
companie  devenit celebră pentru electronicele ei, nu a creat-o singur, ci împreună cu alți cercetători și 
angajați. Așa și noi: eu nu pot schimba lumea, dar noi putem. Cum? Prin a-i ajuta pe ceilalți, iar aceștia pe 

alții și tot așa; doar să ne asigurăm că persoanele pe care le-am ajutat fac  și ele același 
lucru, sprijinindu-i pe alții și tot așa.  
Bineînțeles că avem nevoie de niște ”superputeri” pentru a schimba lumea. Acestea sunt: 

 când ajuți pe cineva să faci acest lucru cu drag și 100% din inimă;  
 să fii o persoană prietenoasă, să fii drăguță cu ceilalți, pentru ca oamenii să aibă 

curaj să apeleze la tine, când ar avea nevoie; 
Iată, așadar, o cale simplă, un prim pas, pentru a încerca să schimbi ceva în lumea ta. Eu 
am început deja. Voi? 

(Adriana Cîmpan, clasa a VI-a A) 
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Noi suntem schimbarea 

Cine vrea să miște lumea trebuie, mai întâi să se miște pe el însuși. Schimbarea este 
legea vieții. Și cei care se uită în trecut s-ar putea să-și rateze viitorul. 

Dacă ne schimbăm gândul din ”este prea târziu” în ”Mai există speranță” poate că o 
să vedem o schimbare în lume. 

Ceea ce ești tu este și lumea. Și fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio 
schimbare a lumii.  Nu poate fi o schimbare exterioară până nu se schimbă ceva în interior. 

Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment pentru ceea ce ai putea 
deveni. 

 (Denis Săvucă, Clasa a VI-a A) 

Lumea în care mi-aș dori să trăiesc 

Era o zi obișnuită de iarnă. Afară ningea și era posomorât, așa că m-am culcat. Am început să visez și 
...m-am trezit într-o lume perfectă. Eram înconjurată de flori, copaci și stâlpi pe care scria ”BIOTERRA”. Eram 
uimită, deoarece nu credeam că mai există o lume în care oamenii mai sunt interesați de curățenie și un 
pământ verde. Practic, era aceeași lume, aceeași oameni, totul era la fel, doar pământul era ”verde”. În sinea 
mea, simțeam o îndoială, ceva era diferit, atmosfera, mai bine zis. Toți oamenii ziceau ”bună ziua”, salutau și 
zâmbeau; nu era nimeni obsedat de telefonul mobil; lucrurile materiale nu erau chiar atât de importante; 
oamenii nu erau aroganți; altfel spus, era perfect. 

A doua zi din vis merg la școală și rămân profund impresionată că nu mai erau colegi care să 
bârfească, nici un copil nu mai crea probleme, nu exista ceartă. Era o atmosferă de prietenie, toată lumea se 
simțea bine, la ore era liniște, așa că puteam învăța foarte bine. După școală, se organizau activități: ieșiri cu 
clasa, se făceau ore de învățământ la unul dintre colegi acasă, aveau loc acțiuni de protejare a mediului, acțiuni 
sociale și multe alte lucruri care te înveseleau și te făceau să te simți util și bun. Era o lume din care nu voiam 
să mai plec. O lume frumoasă, în care, privind la omul care îți zâmbea, ziua ta devenea perfectă. 

Apoi m-am trezit și am fost foarte necăjită când mi-am dat seama că a fost doar un vis. Dar foarte 
repede mi-am dat seama că trebuie să facem ceva în privința asta. Voiam să nu mai aud 
certuri. Nu mai voiam să văd părinți care nu au timp de copiii lor, nici copii care nu știu 
ce este respectul. Nu mai voiam un mod de viață nesănătos. Mi-am dat seama că, în viață, 
nu contează neapărat lucrurile materiale, că ceea ce te face fericit cu adevărat sunt 
prietenii, oamenii; am înțeles că nu merită să plângi pentru lucruri, ci pentru oameni... 

Am înțeles că trebuie să ne apreciem familia și să fim recunoscători pentru ceea 
ce avem, dar că, în egală măsură, trebuie să contribuim și noi la ”o lume perfectă”. În 
viziunea mea, o lume perfectă nu înseamnă unicorni, lucruri roz, nori de vată de zahăr, 
bani și tot restul. Înseamnă relații între oameni.  

Vă invităm pe toți să contribuim la o lume perfectă, în care să ne dorim să trăim! 
(Briana Todea, Clasa a VI-a A) 

 

Lumea de azi, lumea de ieri... 

După părerea mea, lumea în care trăiesc eu este o lume... paralelă cu trecutul, o lume în care poți 
transmite emoții și gânduri altfel decât față în față, cum se întâmpla pe vremuri, o lume puțin mai rece, în care 
oamenii, câteodată, par niște roboți. E o lume diferită de cea a părinților mei.  Petrecem mult timp pe 
telefoane, socializăm prin rețele și mesaje rapide, facem lucrurile cu mult mai multă viteză.  Copiii de altădată 
se întâlneau față în față, vorbeau privindu-se în ochi. Noi folosim emoticoane pentru a 
transmite bucurie sau tristețe sau dezamăgire... Uneori mă întreb dacă e bine sau rău ceea 
ce se întâmplă.  

Uneori mă întreb cum ar fi dacă, peste noapte, ar dispărea smartphon-ul, dacă 
rețeaua Facebook nu ar mai exista, dacă ar trebui să-i spun prietenului meu în față ceea ce 
simt, ceea ce gândesc, ce vise despre viitor am. Uneori, mă trezesc gândindu-mă că mi-ar 
plăcea să trăiesc în acea lume, mai umană, că mi-ar plăcea să simt oamenii mai aproape. 

(Cătălin Țibichi, clasa a VI-a A) 
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DESPRE PASIUNI...  ȘI MULTE ALTELE 

Pianul meu 

Pianul meu voluminos și elegant... Lemn de stejar vopsit în negru lucios, cu mici părți aurii, lung, cu 
corzi groase și cu sunet minunat oferit de creația japoneză... Cu unul dintre cele mai frumoase nume, Milton 
este pianul meu. Îl am de aproape 6 ani, cumpărat nou, ambalat, fără 
zgârieturi, adus direct din patria lui, Japonia. Sunetul  liniștitor îți dă o 
senzație de odihnă și de pace. 

Am învățat să cânt acum 7 ani. Dar dorința tatălui meu nu era 
neapărat să știu să cânt, el își dorea ca în casa lui să se afle un pian mare 
și un ceas cu pendulă. Dar eu nu am pierdut ocazia de a deveni pianist. 
Așa că îi sunt recunoscător bunului meu tată și celui mai bun profesor, 
David Croitor. În scurt timp, am învățat să cânt, apoi am avut ocazia să 
interpretez prima piesă în fața unui public. Am început să cânt tot mai 
mult, cântam și în biserică, cu sora mea mai mare și tot timpul eram 
felicitați pentru talentul și vocile noastre.  

Iată-mă astăzi, un copil de aproape 14 ani care cântă binișor la pian, având un repertoriu de 
aproape 70 de piese învățate de pe partitură și toate acestea datorită bunului meu tată. Îi mulțumesc! 

  (Gherasim Eduard, clasa a VII-a B) 

Eu și vioara mea 

Vioara este regina instrumentelor muzicale, care încântă oamenii cu 
fiecare notă cântată. Ea are puterea de a schimba stările sufletești ale 
oamenilor și de a schimba viața violonistului. 

Părinții mei au decis, la un moment dat, că trebuie să învăț să cânt la un 
instrument, știind că la biserică se va crea o orchestră. Neștiind că m-au înscris, m-am trezit la cursul de 
vioară. De atunci, viața mea s-a schimbat. La început, frecventam cursurile cu interes. Apoi, într-o zi, mi-am 
spus că n-o să meargă, că e prea mult de studiat, că zilnic trebuie să merg la ore – performanța nu se obține 
fără muncă. Așa că, treptat, am abandonat cursurile de vioară. Nu am îndrăznit să-i spun profesoarei că  nu 

mai am chef de vioară. Am părăsit orele și am continuat să-mi văd de viață și de 
școală. Câțiva ani m-am concentrat pe școală pentru a avea note foarte bune, așa că 
am uitat vioara în cutia ei neagră. Lumea mă tot întreba de ce am renunțat, iar eu nu 
știam ce să răspund. 

Într-o zi, sora mea, pe neașteptate, a scos vioara din cutie. Brusc, mi-am dat 
seama că am făcut o greșeală renunțând.  Mi-am dat seama că fără vioara mea nu 
eram decât o persoană banală, fără un scop înalt de a trăi. Am reluat imediat 
cursurile, de data aceasta cu bucurie. Nu știu ce va mai fi, dar ceea ce știu este că nu 
mă voi despărți de vioara mea, nici de muzică. Niciodată.  

   (Damaris Polocoșer, clasa a VII-a B) 

Aceasta sunt eu... 

În timpul liber, ador să mă joc cu prietenele mele sau să-mi vizitez bunicii. Consider că e important 
să construiești relații cu oamenii, iar vacanțele și week-end-urile sunt ideale pentru a face acest lucru. De 
asemenea, îmi place să călătoresc, să intru în muzee, să vizitez cetăți antice (fiecare are istoria sa și îmi 
place să mă întorc în timp când calc pe ruinele lor). De asemenea, îmi place joaca și sportul, merg cu rolele, 
cu bicicleta, alerg sau îmi plimb cățelușul prin parc.  Recunosc că, uneori, îmi place să nu fac nimic, să 
lenevesc, adică – dar, dacă tot e vacanță... de ce nu? Ador vacanțele. Sunt minunate! 

     (Sabrina Maftei,  Clasa a VI-a A) 
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Chitara – prietena mea 

O să vă povestesc niște lucruri frumoase și unice petrecute alături de o  
prietenă dragă și loială. Suntem prietene foarte bune și, deși, câteodată, trebuie să mă 
port dur cu ea, nu se supără, ci mă înțelege. Înțelege că este spre binele ei.  

Totul a început când, în urmă cu patru ani, mama a hotărât că trebuie să 
încep să cânt la un instrument, deoarece astfel îmi voi dezvolta abilitățile și 
capacitatea de concentrare. La început, am fost reticentă cu privire la acest 

aranjament, însă tot răul spre bine..., adică, indiferent de ce va fi, rău n-are cum să fie. Cu acest gând, am 
mers la prima mea oră de chitară. Parcă îmi amintesc cum mă chinuiam la rugămințile și stăruințele 
profesorului meu de a ajunge cu vârful degetelor la punctele de pe corzi. Aceste puncte, în momentul în care 
erau atinse, iar eu le dădeam impuls, formau, pe rând, acorduri sau, mai bine zis, sunete asemenea 
cântecului unei privighetori. De fapt, aceasta s-a întâmplat mai târziu, după mai multe repetiții, deoarece 
începusem să înțeleg logica și rostul fiecărei mișcări. În primele luni mă dureau degetele foarte tare, acest 
fapt făcându-mă să nu-mi agreez prietena, pentru o vreme.  Însă, după minute, ore, zile, săptămâni, luni și 
chiar ani, am început s-o prețuiesc, să o îndrăgesc și să fiu recunoscătoare pentru că există.  

Ca orice prietenă, are calități, dar și defecte, însă calitățile au reușit să-i compenseze defectele. 
Printre defecte, se numără bipolaritatea, în cazul nostru faptul că se dezacordează repede, însă nu doar 
asta. Alt defect este acela că îmbătrânește repede, iar, la un moment dat, o să-și schimbe aspectul. Dar, cum 
spuneam și mai sus, faptul că e cu mine în orice clipă, când am nevoie de ea o chem și vine imediat, 
indiferent de oră, zi sau situație. Mă ajută să mă calmez și să uit de toți și de toate pentru câteva minute, în 
care mă încântă cu sunetul mirific al vocii sale. 

Ceea ce îmi place la ea în mod special este faptul că nu este geloasă, invidioasă, ba chiar știe că nu 
trebuie să fie foarte posesivă. Prietena mea mă ajută să mă împrietenesc cu alte persoane, însă niciodată nu 
renunță la mine, indiferent de cât de dificilă mă arăt. 

Îmi ador prietena, deoarece și ea mă iubește, la rândul ei și, mai ales, știe cum să mi-o arate. Vrei s-o 
cunoști și tu? Să afli cât de minunată este?  

  (Elisa Purice,  clasa a IX-a A) 
 

Eu si miracolul lecturii 

Miracolul lecturii e tăinuit în paginile cărților. Cărțile sunt niște lumi extraordinare în care noi 
pătrundem odată ce ne apucăm de citit. Fiecare alineat al unei cărți este un nou pasaj prin care trecem 
împreună cu personajele. Simțim de parcă am fi în lumea lor. Fiecare lectură are ceva magic, un farmec al 
ei, aparte. 

Pentru mine, lectura înseamnă un izvor nesecat de cunoaștere, o poartă spre lumi noi, dar și 
distracție și aventură. De multe ori, am găsit în cărți răspunsul la întrebările care mă frământau. 

Îmi amintesc cu plăcere prima mea carte de povești primită la 6 ani. Cartea avea copertele frumos 
colorate, cu filele lucioase, cu scrisul mare și cu cele mai cunoscute povești Disney. Am tremurat atunci de 
frică alături de Scufița Roșie, am dansat și eu la bal cu Cenușăreasa, iar, mai târziu, m-am distrat copios 
împreună cu Matilda și Tom Sawyer. 

Personajele cărților ne ajută să cutreierăm  lumea în lung și-n lat prin intermediul poveștilor care 
ne hrănesc imaginația și ne-o dezvoltă. 

Lectura ne permite să ne abatem de la lumea reală pentru câteva momente. Cu 
fiecare carte citită, ne îmbogățim vocabularul și putem așterne mai ușor propriile gânduri 
pe hârtie. 

Cărțile nu sunt doar o adunătură de file băgate între două coperte. Ele ne oferă 
șansa de a trăi mai multe vieți. Călătoresc cu ele, râd, plâng și mă alătur personajelor, 
trăind o aventură de neuitat.   

   (Miriam Șerban,  clasa a VII-a B) 
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       Roboții – pasiunea mea 

Am ales opționalul de Robotică, deoarece, de când eram 
mic, am fost curios cum se construiesc roboții și ce materiale se folosesc 
în realizarea lor. Am început cu construcția și sunt entuziasmat că vom 
construi componente și piese, iar într-un final, vom crea roboți. 

Consider că roboții reprezintă, într-un fel, o parte din viitorul 
nostru și sunt pasionat de acest domeniu. Îmi place opționalul de 
robotică, deoarece consider construitul roboților distractiv și fascinant. 
    

(Bîrtoiu David, clasa a VI-a A) 

Pasiunea mea? Gătitul... 

Mereu am fost atras de bucătăria mamei, de mirodeniile îmbietoare ce se răspândeau în toată casa, de 
pasiunea pe care o punea în fiecare etapă din procesul de preparare al mâncării. Mic fiind, nu îndrăzneam să mă 
implic decât cu micile „critici” și cu notarea de la 1 la 10 a fiecărui preparat. 

Odată ce am crescut, gastronomia a devenit ceva personal, un mod prin care mă 
pot exprima, o zonă în care mă pot detașa de orice problemă. Cu cât citesc mai mult despre 
arta culinară, în interiorul meu se stârnește o curiozitate, un spirit de competiție, care mă 
determină să recreez o rețetă de mai multe ori, până ajung să o prepar mai bine ca rețeta 
originală. 

Mereu mi-a plăcut să fiu creativ în bucătărie. De multe ori, mă limitez la câteva 
ingrediente și încerc să improvizez cât de mult pot. În ciuda faptului că dau greș de multe 
ori, de fiecare dată învăț câte ceva nou, tot așa căpătând experiență în ceea ce privește 
ingredientele care ar trebui sau nu amestecate. Pentru mine, gătitul înseamnă mai mult 
decât prepararea unui simplu fel de mâncare. Înseamnă artă. 

 
   (Beni Lazăr, clasa a IX-a A) 

 

De ce îmi place muzica? 

De când eram mică, mama mă liniștea punându-mi muzică clasică și ascultam, de 
dimineață până seara, acele minunate piese. De atunci, am experimentat nenumărate 
emoții pe care le retrăiesc doar atunci când ascult muzică. Notele le-am învățat de la sora 
mea care era pasionată de pian și a ținut neapărat să mă învețe și pe mine. Din păcate, eu 
aveam alte înclinații... Am început să cânt la trompetă, apoi la vioară și fluier, și odată cu 

acestea, am început să cânt și la cor.  Mereu mi-a plăcut să cânt, dar, neavând voce de sopran, am ales a doua 
variantă, adică alto. Ulterior, am putut să mă reprofilez pe sopran, datorită repetițiilor și efortului depus. Am 
făcut cursuri pentru dirijori și am reușit, astfel, să-mi îndeplinesc una dintre dorințele mele încă de când eram 
mică. 

Consider că muzica face parte din viața omului și ajută foarte mult la dezvoltarea acestuia. Mereu, când 
sunt tristă sau obosită,  ascult muzică liniștită, de relaxare și ea-mi dă viață. Pentru mine, muzica este ca natura: 
mă înconjoară, mă liniștește, mă impulsionează. Îmi place să ascult aproape orice gen de muzică, atât timp cât 
nu mă agresează sau stresează. Multe dintre activitățile zilnice pe care le fac ascultând muzică mi se par mult 
mai ușoare și interesante. Cred că muzica ne influențează mult prin emoțiile pe care ni le transmite. Consider că 
fără muzică viața ar fi monotonă, fără culoare și energie. Pentru mine, muzica înseamnă un stil de viață.                                          

   (Marta Holca,  clasa a IX-a A) 

Algebra – o pasiune 
Din anul școlar 2017-2018, am început să simt  o mare atracție și curiozitate 

pentru obiectul Matematică – algebră. Toate acele formule pe care le întâlneam în 
probleme, necunoscute, proporții, procente etc. pentru mine sunt lucruri noi ce mă 
fascinează și îmi atrag toată atenția, făcându-mă ca, în fiecare zi, să descopăr și să înțeleg 
cât mai bine semnificația și tainele algebrei.    

 ( Tanasă Naomy, clasa a VI-a A) 
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Animalul meu de companie 

Animalul meu de companie este un pește numit Candy. Ea este o peșteoaică fericită, hrănită de două ori 
pe zi; apa ei este schimbată de trei ori pe săptămână și o iubim cu toții. Singura problemă cu Candy este că 
locuiește sub același acoperiș cu trei pisici, ele încercând s-o mănânce de fiecare dată când au ocazia să se 
apropie de ea. De aceea, Candy, care este un Beta Splendis, are culorile mai șterse decât ar trebui să le aibă. Dar 
acest lucru poate fi și din cauza vârstei ei înaintate. Eu îi spun, în joacă, ”Metusalemul peștilor”, deoarece un 
exemplar din specia ei ar trebui să trăiască doi ani, iar al nostru trăiește de aproape cinci-șase ani.  

Am cumpărat-o pe Candy dintr-un pet shop, din Carrefour, când eram în clasa a doua, de ziua copilului. 
De atunci, am început să iubesc animalele. 

Surioara mea i-a ales numele, eu acvariul și decorațiile. Mama a ales peștele, ca să evite orice 
neînțelegere. Tata nu a fost de acord, la început, dar încet, încet s-a împăcat cu ideea. 

Candy a avut o viață destul de liniștită, cu mici excepții. Una dintre aceste ”excepții” a fost atunci când a 
fost lăsată acasă singură, cu pisicile. După două zile, când ne-am întors, mai avea 5 cm de apă rămasă. 

În ultima vreme, Candy  s-a tot apropiat de sfârșitul vieții ei. Deși este trist, toată lumea trebuie să 
moară, nu? Momentan este sănătoasă tun și sperăm să trăiască și restul vieții ei fericită.   

   (Luca Doroftei, clasa a VII-a B) 

Pasiunile mele 

Când vine vorba de pasiunile mele, cu siguranță dansul este pe primul loc, dar asta nu înseamnă că 
nu îmi doresc o profesie în adevăratul sens al cuvântului. 

Medicina mă pasionează, deoarece nu este doar o știință exactă, ci și o artă, în viziunea mea. 
Dansul mi se potrivește, deoarece îl practic încă de mică. Urmărind câteva emisiuni de dans modern, mi-am 
dat seama că-mi place. Consider că voi face acest lucru și pe viitor, deoarece este, poate, cea mai bună 
metodă de exteriorizare. 

În altă ordine de idei, medicina, pe lângă faptul că este o ramură importantă a științei, este și cea 
mai eficientă tehnică de a reda zâmbete. Admir chirurgia plastică nespus de mult, pentru că pictează vieți și 
dă speranță oamenilor. 

A fi un dansator profesionist și un medic de excepție poate fi cheia succesului acum, dar și peste un 
veac, de aceea îmi voi duce visul la bun sfârșit. 

În concluzie, aceasta este combinația perfectă a personalității mele, dar oricând se pot descoperi  
pasiuni noi.  

   (Beatrice Bogdan, clasa a VII-a B) 

 

Eu și ... ukulele 

Salut! Sunt Larisa, elevă în clasa a V-a.  Îmi place să cânt, și cei dragi m-au încurajat s-o fac. Îmi plac 
și instrumentele muzicale, dar nu am avut ocazia să învăț să cânt la vreunul până anul trecut. Mătușa mea 
s-a gândit că mi s-ar potrivi ukulele și că mi-ar folosi pentru a-mi dezvolta 
abilitățile muzicale. Nu mi-a spus direct acest lucru, dar mi-a arătat-o pe Grace 
Vanderwall. M-a fascinat felul în care cânta această fată și modul în care se raporta 
la instrument ca la o ”prietenă”. Am rămas cu dorința nespusă nimănui de a avea 
acea chitară mică cu patru coarde întâlnită în Hawaii, dar originară din Portugalia. 
Am primit ukulele când nu mă așteptam și pe măsură ce am învățat să cânt, am 
devenit prietene. Reușesc să mă exprim jucându-mă cu coardele  micuței mele 
ukulele, iar acest lucru mă relaxează și mă motivează s-o descopăr tot mai mult. 
Mai am multe de învățat. Deși probabil voi învăța să cânt și la alte instrumente, așa 
cum îmi doresc, știu că ukulele va rămâne instrumentul cel mai drag mie. Vă 
recomand să încercați să zdrăngăniți ukulele. S-ar putea să vă placă! 

     (Larisa Polocoșer, clasa a V-a) 
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PASIUNE PENTRU JOC 

Despre ”Jocuri fără vârstă”    

Entuziasmul elevilor de clasa a V-a  m-a surprins întotdeauna, dar 
mai mult ca niciodată, la începutul lunii decembrie am demarat un 
proiect: ”Jocuri fără vârstă”. Timp de o săptămână, elevii s-au documentat 
cu privire la jocuri aflate de la părinți sau de la bunici, jocuri românești 
sau din alte culturi. Fiecare elev a ales un joc care ar avea succes și astăzi 
și a realizat, pe un poster, o prezentare a jocului. Folosindu-se de desene 
și fotografii și menționând sursele consultate, elevii au  valorificat în 
prezentări informațiile de  pe poster, fiindu-mi foarte greu să aleg cele 
mai reușite proiecte. La finalul proiectului, am realizat că jocuri, precum: 
”Șotron”, ”Mima”, ”Măgărușul”, ”Castelul”, s-au transmis din generație în 
generație și vorbesc despre copilărie.  

Iată câteva dintre proiectele elevilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Adina-Elena Telescu 

 

MODELÂND  LUMEA CU MÂINILE... 
Modelajul   si beneficiile lui 

Activitatea modelării în lut este considerată stimul eficient în dezvoltarea și rezolvarea 
problemelor de integrare și socializare. Terapia prin artă îi ajută pe copii în special (și pe adulți) să se 
descopere pe sine și să se exprime mai liber, dar ajută și în relațiile cu ceilalți. 

Prin faptul că un copil ajunge să creeze un obiect din lut cu propriile mâini și propria viziune, 
acesta ajunge sa capete încredere în sine, mai ales dacă, pe moment, este și încurajat. Terapia prin artă, în 
special modelajul, ajută mult și în dezvoltarea viziunii asupra tridimensionalului, punând mintea la 
încercare și, totodată, provocând la a crea un obiect decorativ sau sculptural. 
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Lucrul manual cu lutul este dedicat tuturor vârstelor, unii 
copii reușind, prin această activitate, să își crească performantele 
școlare sau de integrare familială. 

Modelajul ajută la concentrare și determină copilul să 
gândească asupra rezolvării și dezvoltării unui modelaj până 
acesta va căpăta o formă prestabilită prin desenarea unei schițe 
anterioare. Prin modelaj, fiecare dintre noi oamenii ne putem 
descoperi potențialul creator.  

Gândurile și emoțiile fundamentale, ce vin din inconștient, 
capătă expresie mai degrabă în imagini decât în cuvinte. Modelajul 
în lut este o modalitate prin care copilul își spune povestea despre 
sine, atât prin figurinele create, cât și prin cuvintele care 
acompaniază activitatea de modelaj. 

Un copil ce are anumite blocaje de limbaj, prin activități 
artistice poate deschide noi căi de comunicare pe temele 
respective (floarea preferată, animalul preferat etc.). Prin 
frământarea unei bucăți de lut, fiecare copil își poate crea propria 
poveste sau și-o poate transpune pe cea deja imaginată în scene, 
personaje, animale, compoziții cu obiecte modelate etc. 

Abilitățile reduse de conversație, lipsa inițierii jocurilor de grup, lipsa implicării unora dintre 
copii în jocuri de competiție, sunt îmbunătățite prin activitatea de modelare în materiale precum lutul, 
plastilina, hârtia sau aluatul. Activitatea artistică vizează atât implicarea copiilor în sarcini variate și cu 
grade diferite de dificultate, cât și dezvoltarea abilităților de conversație. 

Modelajul nu este doar o modalitate de autocunoaştere şi de autodezvoltare, ci şi un mijloc de 
comunicare şi de intrare în relaţie cu alte persoane, prin utilizarea lutului ca subiect comun în grup.  
                        (Prof. Daniel Jaucă) 

 
„La acest opțional este interesant întrucât pot să simt  argila în mai multe stări,dar mai ales când e 

moale și pot modela diverse forme abstracte  sau animale. Profesorul e lângă noi și ne ajută când avem 
nevoie. Îmi place opționalul, pentru că atmosfera e una veselă și zâmbim tot timpul. Ne folosim și de 
ustensile speciale (am aflat că se numesc  eboșoare). Îmi place la modelaj, pentru că îmi pot realiza in 3 D 
formele  și animalele la care mă gândesc." 

(Barbacaru David,  clasa a V-a B) 
 

“Mi-am ales opționalul de Modelaj și pictură, deoarece mi s-a părut că va fi un mod 
foarte bun de a-mi dezvolta creativitatea. Îmi place că pot vorbi cu prietenii, mă pot 
relaxa și modela. Pot să fac o creație pe o anumită temă sau să îmi las imaginația să 
zburde prin desen sau lut. Acolo, toți copiii se distrează și modelează diferite lucruri – 
animale, mașini, persoane etc. Toți copiii colaborează cu profesorul și primesc ajutor și 
sfaturi. Îmi place și mă simt bine acolo...’ 

  (Istrate Sabina, clasa a VI-a A ) 
 

 
„La sfârșitul clasei a V-a, când a trebuit să-mi aleg opționalul pentru anul școlar 

următor, m-am gândit că ar fi plăcut ca, după o zi întreagă de cursuri, să fac ceva plăcut 
care să mă relaxeze. Așadar, am ales cursul de Modelaj și pictură. Îmi place mult să 
modelez și să mă joc cu lutul. Domnul profesor ne-a învățat mai multe tehnici de 
modelare și am încercat să fac primele mele creații: un măr, un cub de zar, un copac, o 
peșteră și o kendama. Încet, încet învăț împreună cu colegii mei să modelăm figurine 
mai interesante pe care să le pictăm  și apoi să le expunem. Îmi place foarte mult ce fac 
la acest curs.„ 

    (Titi Alexandru,  clasa a VI-a A) 



 

45 
 

LOCURI  DRAGI  SUFLETULUI 

Un oraș pentru inima mea 

Pentru mine, cel mai frumos oraș din lume este 
Parisul. Am fost cucerită iremediabil de acest oraș, așa că voi 
spune câteva lucruri despre el.  Străduțe  înguste,  
apartamente neîncăpătoare și cochete,  croasante  delicioase... 
Parisul are multe obiective turistice, dar Muzeul Louvre și 
Turnul Eiffel m-au încântat. Mi se pare incredibil ca, într-un 
singur muzeu, să fie adunate atâtea opere, desene, capodopere 
ale celor mai strălucite minți. Faptul că am avut ocazia să văd 
originalitatea, creativitatea și pasiunea acestor oameni, îmi dă 
și mie curaj să creez, să-mi  caut propria operă care să-mi 

reprezinte, cândva, viața. De 
asemenea, Turnul Eiffel are și el 
o istorie interesantă. Acesta este 
considerat simbolul orașului și este una dintre cele mai faimoase 
construcții din lume, deși inițial s-a vrut să fie demolat.     

Parisul este capitala modei și a shopping-ului, dar și a parfumurilor. 
În Paris, există o cafenea unde prețul produselor diferă în funcție de 
politețea clientului. Astfel, dacă vei spune ”bună ziua” și ”vă rog”, prețul 
cafelei va fi mai mic. 

Parisul are un aer romantic, cum spun unii, este la modă, prezintă 
obiective turistice incredibile și este cel mai vizitat din lume. Ce-ți mai poți 
dori de la un oraș? Simplul fapt că acesta este cel mai vechi și frumos din 
lume, că are 400 de sortimente de brânză, cea mai bună înghețată, 
restaurante de lux, mâncare variată și multe construcții renumite, îl face, 

pentru mine, un oraș care merită vizitat. 
   (Nicole Hreniuc, clasa a VII-a B) 

 

Suceava – orașul meu drag 

Orașul meu, Suceava, este situat în nord-estul României. Ca populație, Suceava se află pe locul 23 
ca centru urban al țării. Orașul Suceava se numără printre cele mai vechi orașe ale României. A fost 
atestat documentar în anul 1388, în vremea în care domn al Moldovei era Petru al II-lea Mușat, cel care a 
mutat capitala de la Siret la Suceava. 

De ce îmi place Suceava? Îmi place acest oraș, deoarece este un oraș liniștit, curat, 
dar înainte de toate, este un loc care poate oferi ceva României. Îmi place Suceava, 
deoarece văd o creștere economică destul de mare pentru zona aceasta a țării. Este un 
oraș istoric, vizitat chiar de Mihai Viteazul, în 
1600. Suceava este un oraș cu multe obiective 
turistice. Palatul administrativ este, probabil, 
principala atracție a orașului, construit acum 
mai bine de 100 de ani.  

Deși a fost demolat aproape în totalitate 
în anii 60 ai secolului al XX-lea, în cadrul 

procesului de sistematizare din perioada comunistă, pe locul 
multor imobile vechi ridicându-se blocuri de locuințe, centrul 
Sucevei încă rămâne un loc istoric. Există câteva monumente 
istorice care au supraviețuit și ca arhitectură: Hanul Domnesc, 
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Muzeul de științe ale Naturii, Muzeul Bucovinei sau Colegiul Național „Ștefan cel mare”. 
Mănăstirea Zamca este un complex medieval care a avut rol de mănăstire armenească, fiind 

considerat cel mai important edificiu construit de comunitatea armenească din orașul Suceava. Orașul se 
remarcă prin numărul ridicat de lăcașuri de cult ortodoxe, romano-catolice, evreiește etc. Obiectivele 
turistice, liniștea sau curățenia orașului sunt câteva dintre motivele pentru care mie, personal, îmi place 
Suceava.     

(Elias Bujorean,  clasa a IX-a A) 

 

Satul meu drag 
 
Satul meu drag este casa mea în care mereu mă voi simți foarte bine. În ciuda faptului că nu este 

nici foarte mare, nici faimos, el este foarte important pentru mine. Satul meu este locul  în care eu am 
crescut frumos, jucându-mă în fiecare moment al zilei și petrecând momente de neuitat. Este un loc unde 
oamenii sunt gospodari, prietenoși și respectuoși.  

Aici am făcut primii mei pași și aici am învățat să 
vorbesc. Am avut și încă am o copilărie fericită 
alături de prieteni și familie.  

Satul meu este dovada că am copilărit 
frumos, cu verdeața pădurii și cu albastrul 
cerului care, în unele locuri, nu se mai  zărește de 
înălțimea blocurilor. Dimineața, nu mă trezesc cu 
alarma telefonului, ci cu cântecul păsărilor și al 
cocoșului care îmi transmit forță să mă trezesc și 
să îmi petrec ziua cu fericire. 

Unii oameni și-au uitat locul și l-au 
părăsit, dar eu nu o să-l uit niciodată, el 
rămânând pentru totdeauna în mintea și în inima 

mea. Îmi place mult satul, deoarece fiecare anotimp aduce  noutate și multă acțiune. Primăvara, unii copii 
merg la cules de ghiocei și zambile. Vara, se joacă în tot satul. Toamna, aleargă voioși prin frunzele uscate 
care și-au luat ”la revedere” de la „părinții„ lor, copacii. Iarna, toți se distrează cu săniile pe colinele 
satului. 

Satul meu este special și va reprezenta pentru mine un colț de rai, mai frumos decât orice oraș de 
pe planetă. 

(Sebastian Hreniuc, clasa a IX-a A) 
 

Spre Cîmpulung 

Au fost odată ca niciodată patru haiduci ce au plecat în căutarea galopului de cerb. Prin tavernele 
poporului Pojorâta se șoptea deja cum că acești haiduci nu obosesc nici în culegerea smocurilor crude 
din rază de soare (fapt rar întâlnit în toiul scânteilor reci), nici în traversarea ridurilor adânci ce despart 
poienile. Chiar viscolul pizmaș a vrut să le stea împotrivă, dar nu s-a văzut stânjen de îndărăt la ei. Au dat 
chiar și de roadele sfântului bizanț din vechime, pășind prin strungile gardurilor cu cruce-n țeapă. După o 
lungă habă de vreme în care au străbătut ținutul îndepărtat al coșmeliilor și al fânațelor înghețate, au 
biruit țelul pentru care au pornit. Se spune că vâlva coarnelor și-a copitelor încă mai mișună prin pădure 
fără răgaz.   

(Petru Lionte, clasa a X-a A) 
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PROFIL DE CAMPION  

Numele lui este Șerban Cotos, este elev în clasa a IX-a A și ... 
înoată. Dar nu înoată ca mine și ca tine, ci înoată la cel mai înalt nivel. 
Înoată de când se știe, iar din momentul în care a putut participa la 
competiții, a făcut-o obținând rezultate remarcabile.  El este elevul 
nostru cu care ne mândrim. L-am rugat pe Șerban să ne spună câteva 
lucruri legate de pasiunea sa (care, credem noi, e chiar mai mult decât 
o pasiune) și despre rezultatele pe care le-a obținut în practicarea 
acestui sport extraordinar. 

„Viaţa de sportiv nu este uşoară, dar este plină de satisfacţii. 
Sunt situaţii când nu-ţi simţi nici mâinile nici picioarele. Acestea sunt 
momentele cele mai dificile, când trebuie să strângi din dinţi şi să mergi mai departe. Cu trecerea timpului 
antrenamentele sunt din ce în ce mai dificile. Practic, la fiecare antrenament trebuie să ne depăşim limita 
maximă a efortului. Este foarte greu, dar dacă vrei mai mult, sigur poţi mai mult! 

Acum îmi aduc aminte cu plăcere de momentele petrecute la Campionatele Naţionale. Aceste concursuri 
mi-au adus cele mai multe satisfacţii. Încă îmi mai amintesc cu plăcere momentele în care am urcat pentru prima 
oara pe podium. Am câştigat împreună cu colegii de ştafetă doua  medalii: una  de argint, iar  alta de bronz.  
Când participi pentru prima dată  la o astfel de competiţie, îţi doreşti să fii cel mai bun, să fii pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, însă nu este atât de uşor precum pare.  

De atunci însă, am evoluat destul de frumos şi am reuşit să strâng un palmares de: 17 titluri de campion 
naţional al României , am câştigat 31 de medalii de argint, iar de 21 de ori am ocupat poziţia a treia. 

Cu toate că sunt nişte rezultate destul de impresionante, eu simt că drumul meu în acest sport este 
departe de a se termina. Aceasta datorită rezultatelor foarte bune pe care le-am obținut la ultimul concurs 
important la care am participat (CAMPIONATUL NATIONAL - SENIORI, TINERET SI JUNIORI) ce s-a desfăşurat la 
Bacău în perioada 21/03/2018 - 25/03/2018. Aici am reuşit să urc de 6 ori pe podium: de 3 ori pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului în probele de 100/200 metri fluture şi 400 metri liber ,de asemenea în proba de 100 metri 
fluture am reușit să ocup poziţia a treia la o categorie superioară, unde am concurat inclusiv cu vicecampionul 
european, un loc 2 in proba  de 200 metri liber și un loc 3 la proba de 50 fluture. Cu aceste rezultate am câştigat 
un loc în Lotul Naţional de Juniori al României. 

Atunci când câştigi, uiţi de tot efortul depus şi-ţi dai seama că nu ai muncit în zadar!” 
Șerban, te admirăm pentru ceea ce ești, pentru voința și forța pe care le ai, pentru că ești un om 

modest și pentru că ne faci să fim mândri că te avem coleg. Îți dorim succes și ... la cât mai multe competiții 
câștigate! 

prof. Cornelia Badragan 
 

Înotătorul Şerban Cotos a urcat de şase ori pe podiumul 

Campionatelor Naţionale de la Bacău 
de Marius SUIU 

Înotătorul Şerban Cotos a urcat de şase ori pe podiumul Campionatelor 
Naţionale de Înot pentru juniori, tineret şi seniori, care s-au desfăşurat în perioada 21-25 martie, la Bacău. 
Confirmând forma bună prin care trece, Şerban Cotos a câştigat trei curse, fiind declarat campion naţional de 
juniori în probele de 100 metri fluture, 200 metri fluture şi 400 metri liber, a fost declarat vicecampion 

naţional de juniori în proba de 200 metri liber, a ocupat locul trei la 
juniori la 50 metri fluture, iar în proba de 100 metri fluture a obţinut 
locul III la categoria tineret. La toate cele trei probe unde a fost 
declarat campion naţional de juniori, Şerban Cotos a înotat în finala 
A, cursă rezervată celor mai buni opt înotători din ţară. 

De asemenea, în proba de 100 metri fluture, Şerban Cotos şi-
a realizat baremul de 650 de puncte FINA pentru a intra în lotul 
naţional de juniori. 
 (articol preluat din Monitorul de Suceava, https://www.monitorulsv.ro/Sport-

local/2018-03-27/Inotatorul-Serban-Cotos-a-urcat-de-sase-ori-pe-podiumul-
Campionatelor-Nationale-de-la-Bacau). 

https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2018-03-27/Inotatorul-Serban-Cotos-a-urcat-de-sase-ori-pe-podiumul-Campionatelor-Nationale-de-la-Bacau
https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2018-03-27/Inotatorul-Serban-Cotos-a-urcat-de-sase-ori-pe-podiumul-Campionatelor-Nationale-de-la-Bacau
https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2018-03-27/Inotatorul-Serban-Cotos-a-urcat-de-sase-ori-pe-podiumul-Campionatelor-Nationale-de-la-Bacau
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OLIMPICII NOȘTRI 
„Un prim pas făcut în lumea științelor” 
 

În perioada 2-7 aprilie 2018, am participat la etapa 
națională a Olimpiadei de Chimie, la Craiova, în județul Dolj. Am 
fost impresionată de numărul mare al elevilor prezenți la 
olimpiadă. Ce a reprezentat o noutate pentru mine a fost faptul că 
m-am aflat printre atât de mulți oameni, atât elevi, cât și profesori, 
care iubesc chimia, care au aceeași pasiune ca a mea.  

Eforturile depuse în perioada de pregătire de dinaintea 
olimpiadei au fost, în parte, răsplătite de această săptămână petrecută la Craiova. Olimpiada națională nu 
înseamnă doar probele susținute de concurenți, ci implică și evenimente cu caracter cultural, precum vizitarea 
unor muzee, ieșiri în oraș și timp pentru recreere.  

La întoarcere, meditând la clipele trăite la Craiova, noi, elevii care au format lotul Sucevei, am fost 
cuprinși de mici regrete... a trecut prea repede. Dar olimpiada reprezintă o atât de mică etapă în viața noastră, 
doar un prim pas prin care am intrat în lumea științelor. Abia de acum începe drumul unui cercetător. 

 (Amalia Iacob, clasa a XI-a A) 
 

O experiență de neuitat 

“Olimpiada de chimie este o  provocare  pentru orice elev.  Ea înseamnă mult efort și gândire la 
capacitate maximă. Câteva sute de elevi din diferite județe sau regiuni se întrec, pe diferite nivele, pentru a scoate 
la iveală pe cei mai perfecționiști, mai răbdători, intuitivi, puternici. 

Pentru mine, simpla participare la faza națională a Olimpiadei a fost o oportunitate de a-mi deschide noi 
căi de gândire și de a accesa portițe ale minții despre care nici nu știam că există. 

Deschiderea  Olimpiadei a fost ca și în anii precedenți, lucrul cel mai impresionant pentru concurenți. 
Ansambluri craiovene s-au întrecut în măiestrie, cântând o mare varietate de piese, de la populare, la pop. 
Discursurile au fost ținute de diverse persoane ilustre, cum ar fi domnul Marius Andruh, academician respectat 
pentru umorul și inteligența sa.  

Cu această ocazie, am învățat și lucruri noi, că nu există deschidere fără curiozitate. Probele practice și 
teoretice s-au ținut la Liceul Nenițești și Universitatea din Craiova, respectiv Colegiul Național Frații 
Buzești.  

După probele propriu-zise, am avut timp liber să vizităm 
anumite locații, cum ar fi parcul Electroputere, catedrale, mall-ul 
Mercur, parcul Romanescu și alte obiective interesante. Eu personal 
am fost atras de senzația de natură pură pe care-l oferea eonormul 
parc Romanescu. 

În final, festivitatea  de premiere nu ne-a dezamăgit. Într-o 
atmosferă, în egală măsură sobră, dar și relaxată, marcată de 
discursuri rostite cu elocvență și umor, participanții  și câștigătorii 
și-au primit dimplomele și medaliile.  

Olimpiada de chimie,  2018 a fost, cu siguranță, o 
experiență extraordinară, dăruindu-ne tuturor un timp incredibil, 
de neuitat.”  

(Teodor Nichifor, clasa a IX-a A) 

Gânduri de olimpic 

“Anul acesta am avut posibilitatea sa particip la a V-a Olimpiada Națională de Informatică. Ca în 
fiecare an, a fost o experiență de neuitat și aștept, cu nerăbdare, viitoarele competiții. Cred că olimpiada 
de informatică are una dintre cele mai deschise și prietenoase comunități. În fiecare an, m-am întors cu 
prieteni noi și acesta este unul dintre cele mai frumoase aspecte ale olimpiadei, pentru mine.”  

Edi Pauliuc, clasa a X-a B 
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Experiență unică 

“Experiența acumulată în cadrul unui concurs sau al unei 
olimpiade este, de departe, mai frumoasă decât alte experiențe. 
 Anul acesta am participat la Olimpiada Națională de Religie 
care a avut loc la București.  

A fost o experiență foarte frumoasă, datorită noilor 
prieteni, a locurilor vizitate și a trăirii cu intensitate a emoțiilor 
legate de așteptare (rezultatul obținut).  

Mai sunt și alte beneficii printre care se află și cunoștințele 
acumulate. De multe ori, pe lângă toate acestea, am învățat că, în 
viață, tuturor li se întâmplă să cadă, dar este foarte important să se 
ridice și să muncească mai mult, ca să obțină ceva. 
 De asemenea, mi-am făcut foarte mulți prieteni și cred că o 
astfel de prietenie ar putea dura toată viața. 
 A fost o experiență foarte frumoasă, o experiență de neuitat, 
în urma căreia am avut doar de câștigat.” 

(Dănuț Duciuc, clasa a X-a B) 
 

PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
Pe 24 martie 2018, la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi s-a desfăşurat ediţia aVII-a a 

„High School Science Projects”, manifestare ştiinţifică adresată în egală măsură elevilor şi profesorilor din 
învăţământul preuniversitar, care a reunit participanţi din Botoşani, Cluj, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi 

Bucureşti. 
În funcţie de subiectele abordate, lucrările înscrise în concurs au 

fost grupate în patru secţiuni: „Aplicaţiile chimiei”, „Caleidoscop 
ştiinţific”, „Protecţia mediului“ şi o secţiune de postere. 

De la Liceul Teoretic Filadelfia a participat Luca Theodor Doroftei 
din clasa aVII-a B, pregătit de prof. Valerica Ignătescu cu proiectul 
”Ultravioletele în atenţia noastră". Proiectul a obţinut premiul al II-lea. 

Punctul de plecare al proiectului a fost reprezentat de o realitate 
a zilelor noastre: 

”Având în vedere schimbările climatice din ultima perioadă ne-
am gândit că studiul radiaţiilor ultraviolete şi diseminarea acestor 
informaţii va contribui la educarea/sensibilizarea comunităţii privind 
activităţile  care  afectează sănătatea, formarea unei comportament 
responsabil, astfel încât PĂMÂNTUL să nu mai plângă, inima să îi bată şi 
noi să ne bucurăm de soare, flori şi fluturi... Este un adevăr incontestabil 
că suntem înconjuraţi de radiaţii provenite de la tot felul de surse 

emitente.  
Studii efectuate în ultimii ani au evidenţiat numeroase efecte 

nedorite ale radiaţiilor asupra organismului uman. Cum suntem la 
început de drum în cunoaşterea acestor tipuri de radiaţii ne-am 
gândit să studiem radiaţiile UV prin metoda investigării ştiinţifice cu 
aparatul pentru măsurarea indexului UV “UV Checker”. 

Proiectul a avut ca parteneri: Primăria Suceava , Agenţia de 
Protecţie a Mediului Suceava, Direcţia de Sănătate publică, Monitorul 
de Suceava. 

Prof. Valerica Ignătescu 
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EDUCAȚIA ALTFEL 

În Liceul Teoretic Filadelfia, activitățile din săptămâna ”Școala altfel” înseamnă cu adevărat 
educație. Educație nonoformală, educație culturală, educație pentru viața reală. Diversitatea activităților, 
dar, mai ales, entuziasmul elevilor nu ne lasă să nu plasăm în revista școlii măcar una dintre acestea – cea 
mai reușită. 

Excursie tematică/culturală la Brașov 

În săptămâna 25-27 octombrie, 
dedicată activităților informale (”Să știi 
mai multe, să fii mai bun!”) elevii 
claselor a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VII-a 
A și a VIII-a A, au fost într-o excursie la 
Brașov organizată de profesorii diriginți: 
Cornelia Badragan, Cazac Alina, Daniela 
Lefter, Gherasim Elisabeta, Manolache 
Daniela  și Vulpe Mugurel. Excursia a 
fost organizată prin agenția de turism 
Juventus din Suceava și a avut, mai ales, 
caracter cultural, scopul principal fiind 
vizitarea unor importante obiective 
turistice din România. Ca obiectiv 
secundar, s-a urmărit consolidarea 
relațiilor dintre elevi, situarea lor și în 
alte contexte decât cele formale din 
cadrul școlii/orelor de curs, relaxarea, 
destinderea, deconectarea de la 
activitățile școlare. 

Deplasarea s-a făcut cu autocarul 
pe un traseu bine stabilit de la început. 
Plecarea a fost la ora 7:30 din parcarea 
magazinului Kaufland. Primul obiectiv 
vizitat a fost Lacul Roșu. Elevii au 
admirat peisajele frumoase, lacul, au 
respirat aerul curat de munte și au făcut 
fotografii. 

Următorul punct al traseului a 
fost Salina de la Praid. Am coborât în 
salină cu autobuzul și am vizitat celebrul 
spațiu al sării, unde copiii s-au plimbat, 
au făcut poze și s-au relaxat. Am vizitat 
și muzeul din interiorul salinei, precum 
și micul spațiu de ”aventură”, amenajat 
în interior.  

Drumul spre Cetatea Sighișoarei 
a părut destul de lung, nerăbdarea 
elevilor fiind mare. Am ajuns la 
Sighișoara pe la ora 16. Am urcat în 
Cetate, am admirat clădirile vechi, 
Turnul cu ceas, Biserica Mănăstirii 
Dominicane, Biserica din Deal, Cimitirul 
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din Deal, Turnul Croitorilor, al 
Cojocarilor, al Fierarilor, al Cositorilor etc. 
Am admirat orașul de la înălțime, urcând 
celebra Scară a școlarilor (300 de trepte) 
și călcând pe Drumul Panoramic, aleea 
pietruită de unde se poate admira 
priveliștea.  
 Ziua de 26 octombrie 2017 a fost 
dedicată vizitării altor obiective 
importante din țară: Castelul Peleș și 
Castelul Bran. După micul-dejun, am 
pornit către Sinaia, unde am urcat pe jos 
până la Peleș. Am admirat peisajul 
încântător, apoi am intrat în castel. Am 
vizitat atât parterul, cât și etajul clădirii, 
ghidul care ne-a însoțit orientându-ne și 
informându-ne în legătură cu istoria 
castelului, a încăperilor în care ne aflam și a rolului lor. Copiii s-au arătat impresionați în special de Sălile 
de arme, de Camera oglinzilor, Sala de muzică, Biblioteca regală, Holul de onoare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii ”au rătăcit” în voie prin Castelul Bran, au urcat scările înguste de lemn, au vizitat încăperile, 

au fost impresionați de mobilierul deosebit, de încăperile care aveau un aer de altă lume, au intrat 
în”camera de tortură”, în odăile frumoase, unde au admirat obiectele expuse (inclusiv vestimentare), au 
vizitat curtea interioară, fântâna în care au aruncat un bănuț etc.  
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Spre seară, am ajuns la Cetatea Râșnov. Am 
urcat spre cetate cu ”trenulețul”, apoi am urcat, la pas, 
până în interiorul cetății. Am admirat zidurile 
spectaculoase, ruinele, am urcat potecile. De la 
înălțime am admirat peisajul încântător străjuit de 
Carpații meridionali.  

Ziua de 27 octombrie 2017 a fost dedicată 
vizitării Brașovului. Dimineața, am urcat cu telecabina 
pe Tâmpa, de unde am admirat panorama orașului, ne-
am plimbat pe cărările pline de frunze arămii și ne-am 
fotografiat de la înălțime, având Brașovul la picioare. 
A urmat Piața Sfatului cu Biserica Neagră, elevii fiind 
impresionați de celebra orgă din interiorul bisericii, 
despre care au aflat că este cea mai mare orgă 
funcțională (unică) din sud-estul Europei.  

Consider că această excursie a fost, pentru 
elevi, una deosebită. La întoarcere, am evaluat 
activitatea printr-un chestionar și prin discuții cu 
elevii. Aceștia au fost impresionați de locurile văzute, 
de obiectivele vizitate și s-au arătat câștigați din mai 
multe puncte de vedere: s-au cunoscut mai bine unii 
pe ceilalți, s-au împrietenit cu colegii lor mai mari  și 
mai mici și și-au îmbogățit cultura generală. 

Prof. Daniela Manolache  
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Polonia 23-27.10.2017 
 

 

 

 

Sunt multe lucruri care ne definesc ca persoane, dar poate cel mai important este dorința de 

cunoaștere. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât înțelegem mai multe, descoperim sensuri noi și învățăm 

cum să nu repetăm greșelile istoriei.  

Nevoia de cunoaștere și descoperire, ne-a determinat să conturăm și să materializăm excursia în 

Polonia. Nu a fost ușor…dar gândindu-ne la finalitatea ei, credem că a meritat. 

”Suntem toți?” a fost expresia care ne-a întâmpinat luni dimineață la ora 3.00 și care nu ne-a 

părăsit decât vineri în jurul orei 17, când, mulțumim lui Dumnezeu, am ajuns înapoi de unde am plecat. 

Ziua de luni a început și s-a sfârșit în același 
loc, în autocar. A fost un drum lung, puțin spus 

odihnitor, considerând bucuria cu care am coborât toți 
la ora 00:00 la destinație. Cu toate acestea, acest timp 

împreună a fost mai mult decât binevenit. Am povestit 

unii cu alții, am râs, am cântat și ne-am cunoscut mai 

bine. În sfârșit, am ajuns în camere, oboseala s-a 

diminuat, iar bucuria că suntem ajunși cu bine ne-a 

făcut să mai rezistăm câteva clipe…nu mult. 

 Timpul a zburat, se făcu dimineața, 

iar Cracovia se așternu îmbietor cu străzile-i înguste și 
arhitectura-i unică de la distanță. Ziua de marți a 

început cu un mic dejun bine meritat și cu dorința de a 

mai dormi puțin, lucru imposibil, deoarece Cracovia urma să fie străbătută la pas de către noi. Altfel spus, 

am pornit curioși pe drumurile pavate cu piatră cubică ale orașului. Cazarea era la nu mai mult de 10 

minute de centru, astfel că, până acolo, am avut timp să admirăm construcțiile gotice, renascentiste, 

magazinele cochete și să ne molipsim de aerul boem al fostei capitale slave.  

Atenți la tot ce era în jurul nostru, la arhitectură și nu numai, am ajuns în piața principală, care are 

o vechime de peste 700 de ani și care străjuiește capodopere 

arhitecturale precum Basilica Sfânta Maria, Turnul Primăriei sau 

Sukiennice. După o plimbare de tip recunoaștere, am luat prânzul la 

un cochet restaurant tradițional unde, bineînțeles, am încercat Jurek-

ul, supa tradițională poloneză. Ne-am încărcat cu forțe proaspete, 

după care am luat la pas bijuteria poloneză cu gândul să vizităm 

Castelul Wovel, un monument arhitectural renascentist de o 

frumusețe la fel de rară ca și urbea. Acesta a fost construit in secolul 

al XVI-lea sub oblăduirea lui Sigismund I și a soției sale care, în 

tradiția minților împărătești ale vremii respective, au invitat sculptori 

și arhitecți italieni pentru design-ul exterior și decoratori germani, 

pentru interior. Pe atunci, Cracovia era capitala țării după care, pe la 

începutul secolului al XVII-lea, Sigismund a decis să o mute 

la Varșovia. Astfel, am vizitat câteva dintre camerele și muzeele 

interioare, capela unde este și mormântul președintelui Lech  

Kaczynski, decedat în tragedia aviatică, precum și curtea interioara 

tipic renascentistă. Odată finalizată vizita „regală”, am pornit la pas 

spre uzina lui Schindler, situata in Kazemiers, Cartierul Evreiesc. 

“Cei care uită trecutul, sunt condamnați să îl repete” 
George Santayana 
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Bineînțeles că ne-am documentat și am aflat că Oskar 

Schindler a fost un antreprenor german care, în timpul celui de-al 

doilea război mondial, a angajat aproximativ 1200 de evrei la fabrica 

sa de vase emailate din Cracovia și pe care i-a protejat constant de 

compatrioții săi naziști, salvându-i astfel de la exterminare. La 

începutul turului, suntem invitați într-o sală de cinema pentru a 

vedea un filmuleț cu mărturii ale evreilor lui Schindler care au 

supraviețuit și alte câteva informații interesante cu privire la 

funcționarea uzinei și a vieții de atunci, pentru a înțelege mai bine 

ceea ce urma să vedem. Diverse încăperi cu mărturii ale vremii, 

uniforme, arme, vasele emailate produse acolo, scene cu viața din 

ghetoul evreiesc cracovian și alte detalii similare ne-au introdus 

instantaneu în atmosfera vremii. Ne-au rămas întipărite cugetările 

celor care au trăit acolo și care sunt expuse secvențial, printre ele 

regăsindu-se și cele ale lui Roman Polanski, cunoscutul regizor 

franco-polonez. Per ansamblu, fabrica este un punct de reper 

cracovian care nu trebuie ratat de oricine dorește să guste puțină 

istorie, pentru a aprecia ceva mai bine prezentul și a anticipa optimist viitorul. 

Am ieșit cu gânduri și stări diverse de acolo. Am rămas marcați, surprinși și întrebându-ne câți 
dintre noi ar mai fi în stare să facă ce a făcut Schindler, să fie oameni în adevăratul sens al cuvântului. Am 

plecat de acolo, din nou la pas, admirând reflexia orașului în râul Vistula. Ne-am oprit pentru a lua cina, 

după care, din nou la pas, ne-am îndreptat spre cazare. Obosiți, dar nu îndeajuns, am petrecut moment 

frumoase împreună, povestind și jucând diverse jocuri de societate, adunând, așa cum ne-am propus, 

amintiri. 

Timpul trece mai repede in Cracovia…cel puțin pentru noi așa a fost. Ne-am trezit undeva pe la 

orele 7.30 dimineața și ne-am pregătit spiritual pentru una dintre cele mai importante zile pe care urma să 

o trăim in Polonia, respectiv vizitarea complexului Auschwitz-Birkenau, actualmente muzeu deschis 

publicului larg. Cred că cele două nume nu mai au nevoie de vreo prezentare, iar rezonanța de tip mărturie 

pe care o au va fi aceeași pentru câteva sute de ani de-acum înainte. Ca să trecem puțin prin istorie, 

complexul Auschwitz-Birkenau a fost locul unde au pierit peste 1 milion de bărbați, femei și copii, în 

marea lor majoritatea evrei, în perioada 1940-1945. Lagărele au fost create pentru ducerea la îndeplinire a 

“Soluției finale” de exterminare a populației evreiești iar, actualmente, se estimează că peste 1,3 milioane 

de vizitatori calcă anual pragurile celor doua complexe. 

Auschwitz este, de fapt, numele german pentru Oscwiecim, un orășel aflat la aproximativ o ora 

de Cracovia.  După câteva zeci de minute, am intrat curioși și solemni pe poarta care are infamul mesaj 

“Arbeit Macht Frei” – “Munca te face liber” și am pornit pentru încă 2 ore într-o călătorie în timp. Am 

vizitat numeroase încăperi din fostele barăci de detenție, am văzut poze, desene, obiecte aparținând 

deținuților (valize, pantofi, proteze), canistre de Zyklon B (gazul ucigaș) precum și crematoriile unde au 

pierit atâtea vieți și vise. Pe ici colo, fețele noastre erau străbătute de lacrimi și întrebări. Este un loc cu o 

puternică încărcătură emoțională…  

După ce am încheiat vizita la Auschwitz –  

complexul 1, am luat un shuttle care face transferul spre 

complexul 2, Birkenau, situat la aproximativ 3 kilometri 

distanță. Acesta este și cel mai întins dintre fostele lagăre 

naziste pentru că, în momentul în care treci de poarta de 

intrare și arunci o privire în stânga și-n dreapta, vezi șiruri 

de barăci care parcă nu se mai termină. Totul este 

înconjurat de kilometri de sârmă ghimpată, iar în capăt, o 

pădurice și un monument cu plăcuțe în 24 de limbi, 

mărginește fostul “Death Camp”. 
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Am părăsit îngândurați fostele lagăre, 

gândindu-ne, din nou, și mulțumind că trăim în 

aceste vremuri, atât de prielnice trupului și 
spiritului. Dacă aveți senzația că aveți probleme 

existențiale, vă invităm fie să vizitați complexele, 

fie să pătrundeți, de la distanță, pentru câteva 

minute, în timpurile acelea și sigur acestea vi se 

vor risipi imediat. 

După masă și o plimbare nocturnă, 

deoarece Cracovia capătă o altă față pe timp de 

seară, ne-am pregătit pentru o nouă și ultimă zi. 

Neașteptat, am adormit cu întrebarea ”Mai putem 

sta o noapte? Sigur nu costă mult.” După o 

noapte plină de povești și impresii, ne-am 

pregătit pentru încă o zi plină și un drum care se 

arăta în zare. Dimineața ne-am plimbat pe străzile istorice pentru a materializa amintirile, iar spre amiază 

am pornit în ultima aventură. De data aceasta, am fost însoțiți de un simpatic polonez Peter, care studiază 

limba romană și care ne-a fost cel mai simpatic ghid la fosta mină de sare de la Wieliczka, care este situată 

la câțiva kilometri de Cracovia. 

  Mina are aproximativ 700 de ani vechime, este una dintre cele mai vechi din lume și este inclusă, 

de asemenea, in patrimoniul monumentelor protejate de UNESCO. Ea a fost închisă exploatării in 1996 și 
transformată într-un muzeu, deschis publicului larg. ”Mi s-au părut extrem de abili polonezii: au închis un 

business și l-au continuat cu altul – cred că și mai profitabil decât cel anterior. Spun asta pentru că intrarea 

e mai scumpă decât cea de la Luvru, ca o comparație” spuse un vigilent elev de-al nostru. Însă face toți 
banii, pentru că ai parte de o nouă călătorie în timp, din primele zile ale secolului al XIV-lea, când a fost 

deschisă și sarea era mai valoroasă decât aurul, prin diverse încăperi ce conțin basoreliefuri, sculpturi, 

toate, bineînțeles făcute în sare. Cea mai impresionantă este indiscutabil camera Capelei Sf. Kinga, care 

este la o adâncime de câteva sute de metri, are candelabre impresionante și o serie de basoreliefuri celebre, 

printre care și o versiune de la “Cina cea de taina” a lui Leonardo da Vinci. Trebuie să vă spunem că în 

mină se ajunge după coborârea a 327 de scări, în spirală la o adâncime de 64 de metri, un exercițiu 

binevenit de înviorare, la finalul căruia te simți ca un sportiv ce a câștigat un mare campionat de alergat. 

 Descoperirea Poloniei, mai exact a Cracoviei s-a încheiat odată cu ieșirea din mină. Dar nu și 
drumul nostru spre casă. Eram acum cu gândul la trecutul nostru în 

Polonia și la viitorul din România. Prezentul eram noi, cei care am 

reușit împreună să adunăm și să facem amintiri ce vor rămâne… 

Ne-am pornit și am ajuns. A fost un drum liniștit în care ne-

am odihnit în cea mai mare parte, am cântat pentru a ne trezi, am 

povestit… I-am mulțumit Tatălui pentru călăuzire, prezență și grijă. 

Iar apoi, bucuroși, cu un bagaj de cunoștințe mai greu ne-am 

îndreptat fiecare spre ai lui, dar rămânând împreună în amintirile 

adunate de fiecare în parte.  

 

Impresiile copiilor și fotografiile spun mai mult decât 

dorința profesorilor de a face din această Săptămâna Altfel o 

săptămână care să îmbine atât cunoașterea istoriei, utilizarea 

limbilor învățate în școală, socializarea, acceptarea celuilalt, cât și 
valori de mult uitate (compasiune, recunoștință, bunătate, omenie). 

A fost o săptămână în care am funcționat ca o familie și nu ca un 

grup de 80 de oameni.  

   (Camelia Lazurcă, clasa a XII-a ) 
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Gânduri din Polonia adunate…. 
 

„Polonia, o țară cu o cultură diferită, cu un stil de viață diferit și 
cu oameni diferiți. O istorie ce ne-a impresionat, un trecut pe care nu-l 

vrem repetat. Am avut un timp plăcut, în care am învățat lucruri noi, în 

care am putut să vedem trecutul în prezent și, într-un fel anume, să îl 

retrăim. Amintirile făcute acolo, timpul petrecut și prieteniile legate au 

făcut ca Polonia sa aibă un loc aparte in inima mea .”  

(Gabi, XB) 
 

 „Nici nu îmi mai amintesc de câte ori mi-am dorit o viață mai bună, cu liniște și lux. Tot ceea ce 

am înțeles este că viața pe care o am e perfectă și nu  merită să îmi doresc alta. Mi-am adus aminte de cei 

care, la fel ca mine, și-au dorit un trai mai bun plecând de acasă cu speranța că vor găsi ceea ce își doresc, 

dar nemaiîntorcându-se vreodată. Cât de dureros a fost să aflu aceste lucruri! Polonia pentru mine a fost o 

experiență care a meritat. De asemenea,  Auschwitz-ul, ghetourile și tot ceea ce se leagă de ele m-au pus 

pe gânduri și m-au răvășit înăuntrul meu. Am mers acolo cu gândul că o să aflu răspunsuri, dar am plecat 

cu mult mai multe întrebări și lucruri de neînțeles. Abia acolo am înțeles cât e de important să-i ai pe cei 

dragi alături, îmbrăcăminte, hrană și un loc unde să te adăpostești. Ieșind de acolo, mi-am propus să fiu 

mai mulțumitoare că eu am parte de dragoste și de ceea ce am nevoie, necunoscând ura și răzbunarea 

oamenilor fără inima.”  

 (Cecilia) 
 

„Această excursie  a fost o experiența  pentru mine, 

deoarece am putut  vedea cum au  fost chinuiți și în ce locuri au 

fost torturați niște oameni nevinovați, dar, pe lângă aceasta, am 

putut să văd o țară frumoasă, cu locuri minunate și o cultură 

diferită.”  

(Magda) 
 

„Deşi am fost a doua oară în Polonia la Auschwitz, pentru mine a reprezentat o nouă provocare de 

a afla istoria care nu ar trebui să se repete. Mi-a plăcut totul referitor la excursie, de la colegii de excursie, 

până la excursia în sine, ce ține de locurile vizitate. Lucrurile pe care le-am vizitat au pus un semn al 

exclamării în inima mea, pentru că nu îmi doresc ca ceea ce am văzut/auzi să se repete. Pe mine personal 

m-a marcat aceasta excursie și cred că am ieșit un om mai câștigat în urma ei, de aceea privesc cu drag la 

timpul petrecut in Polonia.”  

 ( Romina) 
 

„Această excursie a fost minunată pentru mine și, cu siguranță, va fi una de neuitat. Mi-a plăcut în 

mod special orașul Cracovia, deoarece aspectul redă o imagine a trecutului; orașul este bine amenajat, 

foarte curat și civilizat. Mi-a plăcut foarte mult castelul Wawel, Auschwitz și fabrica lui Schindler. Mi-aș 
fi dorit ca această excursie să dureze mai mult, pentru a cunoaște o altă cultură și oameni noi .”  

(Beatrice)  
 

„Mă bucur că am mers în această excursie, deoarece am 

putut să înțeleg câteva lucruri. Am înțeles cât de valoroasă este 

libertatea și cât de puțin o prețuiesc eu; cât de mult au suferit 

acei oameni printre care puteam fi și eu. In urma acestei excursii 

pot spune că voi încerca să prețuiesc libertatea și ce mi-a fost 

dat! A fost  o  experiență minunată și de neuitat alături de colegi 

și profesori minunați!” 

 (Damaris) 
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„Auschwitz se află la aproximativ 50 km 

de Cracovia. Am coborât din autocar și mi-am  început 

„călătoria” prin „fabricile morții” trecând pe sub poarta cu 

cea mai cinica inscripție „Arbeit Macht Frei.” „Munca te face 

liber”. Am intrat…am stat maxim 2 ore … și am ieșit …(cu 

ochii umeziți…). Mulți dintre cei care au intrat aici în urmă 

cu 70 de ani n-au mai ieșit… și-au găsit sfârșitul (gazați, 
bătuți cu bestialitate, spânzurați, împușcați,  înfometați, 
forțați să muncească până la epuizare, umiliți…). După ce 

treci de poartă, vezi, de o parte și de alta, clădiri de culoare 

roșie denumite blocuri și numerotate (bloc 1, 2, 10… etc.). 

Apoi am zărit acel “celebru gard de sârmă ghimpată” pe care 

îl știam din documentare sau filme artistice. Aceste clădiri au 

fost transformate în muzeu în memoria celor care au pierit 

aici. In camere găsești panouri cu inscripții ce amintesc de 

ceea ce s-a întâmplat în lagăr, statistici, documente originale 

din acea perioadă, câteva imagini cu persoane pe care dr. 

Mengele a făcut experimente. Cele mai tulburătoare sunt 

acelea în care sunt expuse obiecte ce au aparținut 

prizonierilor (geamantane, pantofi, jucării, periuțe de dinți, 
hăinuțe de  copii, perii de par etc.…) și panouri cu chipurile celor care au fost închiși aici. E dificil de 

redat  în cuvinte ce exprimau privirile lor (teama, spaima, furie?). Sub imaginea lor (toți erau imortalizați 
in “uniforma cu dungi”),era trecută data intrării în lagăr și data morții (unii rezistaseră o zi, alții o 

săptămână, alții câteva luni…). Câte vieți întrerupte…câte vise spulberate…”    

(Andrada)  

 

”Experiența din Polonia a fost unică. Totul a început atunci când în autocar s-au legat prietenii noi, 

am văzut și alta ipostază a profesorilor. După această experiență, eu am învățat să fiu mai mulțumitoare, 

am înțeles cât de binecuvântată sunt și că Dumnezeu mă iubește. Atâta timp cât avem un acoperiă 

deasupra capului și ce mânca, suntem binecuvântați. The best experience school has given me.”    

(Denisa) 
 

„Când mergi prin Cracovia aşa, fără o ţintă anume, primul lucru care te impresionează sunt zidurile 

vechi, pe care le întâlneşti la tot pasul. Sunt ziduri de cetăţi vechi, de catedrale, de Universităţi, de 

Ministere de război… Prima biserică ce mi-a ieşit în cale în inima catolicismului polonez a fost o biserică 

ortodoxă, St Marry Basilica, construită de ruşi ori de lituanieni. Apoi imediat aveam să aflu că bisericile 

catolice sunt numite în poloneză ,,kosciol”. Câte lucruri noi am aflat.... câte lucruri interesante am văzut.... 

o experiență unică. Mulțumim domnilor profesori pentru această minunată Școală Altfel.”    

(Beatrice) 

 

„Cred că excursia în Polonia a fost cel mai frumos lucru la care am participat în Școala Altfel. 

Prietenii legate, lucruri noi descoperite, întâmplări la care am meditat, o istorie ce m-a impresionat, timp 

de calitate petrecut alături de colegi și de domnii profesori. Da. Cea mai reușită excursie ever.”  

  (Dana) 
 

„Ceea ce am învățat eu în excursia aceasta a fost acceptarea celui de lângă mine, dobândirea unei 

inimi mulțumitoare și înțelegerea unei perioade foarte tulburi din istoria unui popor. Am fost impresionat 

de tot ceea ce am văzut. Mă întorc cu sufletul plin și cu prieteni noi, cu mintea schimbată și cunoștințe noi 

despre istoria unui popor care a suferit mult. Mă simt norocos pentru tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu și îi 
mulțumesc pentru toate.”      

(Sebi) 
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Tehnici de supraviețuire 

 
Cum să supraviețuiești în situații limită? Cum să te 

adaptezi  la un mediu neprietenos? Cum să ieși la liman când viața 
îți este pusă în pericol? Aceste lucruri (și multe altele) au învățat 
elevii care au urmat anul acesta cursul de Tehnici de supraviețuire, 
organizat și susținut de doamna Nicole Dascălu, profesor la 
învățământul primar.  Iată câteva impresii ale celor care au 
supraviețuit anul acesta la acest opțional: 
 ”Eu consider că opționalul Tehnici de supraviețuire m-a 
ajutat mult în a afla cât mai multe lucruri interesante despre cum  
ne putem adapta la mediul înconjurător atunci când întâmpinăm o 
problemă și nu avem lucruri absolut necesare la noi. Recomand cu 
sinceritate acest curs, deoarece te poate ajuta să-ți dezvolți 
abilitățile și, de asemenea, poți afla lucruri noi care te vor ajuta în 
viață, la un moment dat.”   

 (Amiela Vasileniuc, elevă, clasa a X-a) 
 ”Un curs foarte atractiv și interesant în care înveți nu doar 
să te protejezi pe tine însuți în situații ”extreme”, ci și cum să-i 
ajuți și pe ceilalți în situații dificile. Pe mine m-a ajutat mult să 
învăț unele lucruri neștiute până atunci, dar mi-am perfecționat și 
munca în echipă.”  

 (Rebeca Lazăr, Clasa a X-a) 
 

 ”Nu am să uit niciodată cum să cobor cu grijă prin râpele 
vieții sau ale pădurilor, la fel cum nu voi uita cum patinam pe 
noroiul Vulcanilor Noroioși. Îmi este dor să văd cum pompierii 
suceveni se ridicau până în neant pentru a astâmpăra flăcările. De 
fiecare dată, în cele două ore, m-am simțit împlinit și bucuros de 
acest opțional ce face legătura dintre om și mediul creat de 
Dumnezeu.”  

   (Petru Lionte, clasa a X-a) 
”A fost unul dintre cele mai frumoase opționale la care am 
participat. Nu a fost o secundă în care să mă plictisesc. Am învățat 
atâtea lucruri importante pentru supraviețuire și nu numai. În 
fiecare săptămână, am învățat, dar ne-am și distrat, atât prin 
partea teoretică 
a cursului, cât și 
prin cea 
practică. Când 
am început să 
mergem peste 
tot și am 

cunoscut tot felul de oameni cu meserii frumoase care 
erau dispuși să ne învețe – pot spune că atunci a 
început partea distractivă, excursiile. Pline de aventuri 
și întâmplări interesante. ” 

  (Teodora Hrincescu, Clasa a X-a) 
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PASIUNE PENTRU NATURĂ  

Frumusețea discretă a iernii 

Mijlocul lui ianuarie. O zi de iarnă obișnuită. Eu – aflată la poalele muntelui. Cerul era acoperit de nori, 
iar soarele se ascundea în spatele cenușiului. Și cu toate acestea, o frumusețe stranie stăpânea peisajul. Nimic 
nu mă putea opri din a admira măreția pe care iarna o așternea peste natură. 

O ninsoare ușoară trecea printre crengile brazilor, dându-mi un sentiment rece, dar plăcut. De sub 
coroana ocrotitoare a unui brad bătrân, urmăream jocul minunat al veverițelor care îmi încântau privirea, 
dând viață peisajului liniștit. Era atât de plăcut să le privești! 

În jurul meu, fulgi de nea dansau lin spre pământul rece. Mă gândeam la câte minuni sunt în jurul 
nostru! Ce miracol face ca niște fulgi atât de mici să îmbrace pământul în întregime?! 

M-am întins în zăpada rece, printre brazii înalți, pentru a admira cerul cenușiu, dar, totodată, liniștit. 
Pe o ramură, apăru o pasăre frumoasă, ce brusc a colorat peisajul, mi-a încântat uzul, după care a plecat spre 
cuibul său călduros. M-am ridicat, am privit din nou spre cer și am văzut munții stând ca niște stăpâni ai 
pădurii. Totul era minunat și armonios. Nici nu mi-am dat seama cum zburase timpul. Era deja târziu. Într-
adevăr, pasiunea mea este iarna! 

(Ștefana Hanc, clasa a IX-a A) 
 

Iarna, un anotimp minunat 

A venit și pe la noi iarna cu muuultă zăpadă. Ninge atât de frumos, încât nu te poți abține și ieși în 
curte să atingi omătul rece și pufos, îl iei în pumni și nu și-e teamă să-l duci la obraji. E rece, dar nu te 
deranjează... Îți ridici ochii în sus. Fulgi mari plutesc în văzduh și se aștern într-un covor din ce în ce mai pufos. 
Zăpada scânteietoare împodobește copacii cu ghirlande ce par figurine de zahăr. 

Cunosc toate fețele iernii. Uneori e cumplită. Atunci, viscolul frământă lumea. Alteori scoate pe 
derdeluș toți copiii și-i înveselește, și le pune trandafiri în 
obraji. Altă dată aruncă pe casele din sat cușme mari albe, iar 
câmpul alb din jur devine cristal pur. Atunci, peisajul e mirific: 
covorul moale și pufos te îndeamnă să calci pe el și să simți 
dedesubt pământul aproape mort ce abia mai respiră. 
Singurele semne de viață sunt copiii zglobii, fumul ce se ridică 
deasupra caselor și beculețele ce împodobesc străzile, 
vitrinele și copacii. 

Tot iarna aduce și sărbătorile. Magazinele sunt 
aglomerate de oamenii care se pregătesc pentru Crăciun. Totul 
plutește, alb, ca într-un basm de demult. Să păstrăm 
frumusețea iernii, oameni buni! 

(Beatris Țetel, clasa a IX-a A) 

 

Iarna – anotimpul ideal pentru o vacanță... 

Vacanțele sunt un prilej de relaxare pentru oricine. Deși fiecare are un mod propriu de a-și petrece 
vacanța, ea rămâne același lucru pentru toți: eliberare de școală, de muncă, într-un cuvânt, odihnă. Cât despre 
mine, consider că vacanța perfectă este aceea în care pleci în Austria la un hotel de schi, unde rămâi timp de 
câteva săptămâni. În această vacanță „model„ poți vizita somptuoasele, dar și plinele de viață sătucuri 
austriece, unde, odată ce ai fost, o dorință necunoscută te cheamă, te trage înapoi. 

Vacanța ideală conține, în mod evident, ziua de vacanță ideală care se poate desfășura în mai multe 
feluri, toate încântătoare. Dimineața, când te trezești, găsești o cafea adusă la pat de amabilele doamne care 
lucrează la hotel, după care cobori la micul dejun unde guști din specialitățile matinale austriece. După micul 
dejun, ne pregătim pentru o rundă de schi în amețitorii munți Alpi. Când a sosit vremea mesei de amiază, 
hotelul îți oferă faimoșii cârnați tradiționali, serviți cu salate sau cartofi apetisanți. După masă, petrecem puțin 
timp în camerele de lux unde jucăm cărți sau ne uităm la televizor. Odată cu venirea timpului pentru cină, ne 
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pregătim  să savurăm  cele mai rafinate meniuri cu feluri de mâncare ce pot fi chiar 
extravagante. După cină, magazinele orașului se pregătesc să-și întâmpine vizitatorii. 
Peste tot, vezi  diverse prăvălii și mici localuri unde poți încerca, din nou, gustări dulci 
sau sărate care ispitesc turiștii.  

De asemenea, o vacanță perfectă poate însemna și seri liniștite acasă, cu un 
ceai verde cald și o carte sau un serial bun. Personal, nu mă deranjează niciuna dintre 
aceste  variante, dar o prefer, totuși, pe cea care implică mai multe activități, adică cea 
din Austria. 

(Teodor Nichifor, clasa a IX-a A) 

Iubesc natura... Pur și simplu 

Iubesc natura, deoarece ea este creația absolută. Noi suntem în permanență înconjurați de natură. 
Dacă am abandona pentru câteva clipe treburile noastre, am putea vedea frumusețea ei sublimă. Natura e 
încărcată cu multă energie pozitivă. E pură, liniștită și lipsită de răutate. Tot ea este un loc care te relaxează. 
Natura ne învață cum să trăim și, mai ales, cum să lucrăm în echipă. Lucrul în echipă îl putem învăța de la 
furnici și albine. Aceste creaturi micuțe se ajută reciproc. Pe de altă parte, natura este un loc tainic și misterios 
în care se ascund multe lucruri minunate. Uneori, suntem atât de ocupați, încât o neglijăm, cu toate că ea ne 
oferă ce avem nevoie cel mai mult, oxigenul. Fără oxigen, noi nu am putea trăi. Deși noi o neglijăm, ba mai 
mult, o distrugem prin neglijența noastră (aruncatul gunoaielor, tăierea copacilor, poluarea aerului), ea nu ne 
abandonează. 

Frumusețea naturii este reprezentată în fiecare anotimp. Aceste anotimpuri aduc naturii câte patru 
haine, pe care ea le îmbracă, de fiecare dată, cu mult gust. De asemenea, frumusețea naturii este însoțită de 
cântecele vesele ale păsărilor, de parfumul florilor, de bucuria animalelor. Animalele sunt ființe care, deși au 
ocupațiile lor, știu să prețuiască natura. Fiecare ființă își arată dragostea față de natură. 

Iubesc natura, deoarece, când mă aflu în pădure sau într-o poiană, simt că acolo este locul meu, că 
acolo mă regăsesc. Atmosfera din natură mă face să uit de probleme, iar în loc d acestea, simt liniște și fericire. 
Natura este un loc plin de viață, în care se ascund multe povești, care nu au fost încă descoperite. Noi trebuie 
să avem grijă de ea, deoarece viața noastră depinde de natură. 

(Diana Sara Rusu, clasa a IX-a A) 

Iarna, un anotimp minunat 

 Iarna este un anotimp minunat și alb. Iarna este anotimpul minunilor și bucuriilor. 
În timpul iernii, se fac o mulțime de schimbări. Animalele hibernează ori pleacă în alte țări. Iarna e un 

anotimp plin de bucurii și acțiune, deoarece toți copiii au o misiune. Iar aceasta este să se distreze și să se 
bucure de fulgii pufoși de nea. 

Iarna, copiii se duc cu colinda și-i bucură pe oameni. Tot iarna, oamenii se pregătesc pentru Crăciun. 
Atmosfera este îmbibată de mirosul mâncărurilor delicioase, gătite de gospodinele caselor ce par că plutesc pe 
un nor foarte mare. Fiecare casă este învăluită în lumini  colorate care dansează , iar fiecare copil așteaptă să 
pună globurile lucioase în brad și steaua de aur în vârful lui. În ziua de Crăciun, orice copil primește un cadou 
și îl deschide cu toată inima. 

Iarna este un anotimp plin de copii ce se dau cu sania și construiesc oameni de zăpadă și pornesc 
războaie cu bulgări moi. Cred că am demonstrat de ce iarna este un anotimp minunat.  

 (Ruben Iacob, Clasa a VII-a B) 

Vacanță...  

Când începe școala, toți vorbim despre vacanță. Peste tot auzi: ”a fost cea mai frumoasă vacanță!” Eu 
însă, am preferat să scriu despre vacanța mea de iarnă din acest an școlar. 

Vacanța mea a început cu iarnă, soare, vreme caldă și distracție. Apoi am plecat în Austria, unde am 
petrecut o lună întreagă,  în care am vizitat multe locuri unde nu am mai fost niciodată. A fost vacanța în care 
am făcut cele mai multe fotografii și unde m-am distrat cel mai tare.  

(Denis Nichifor, Clasa a VII-a B) 
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FANTEZIE 

Un câine la ora de română 

Astăzi este o zi obișnuită de școală. Prima oră, am limba română și, ca de obicei, mă va fura  somnul... 
Cum bine am zis, după primele 15 minute din oră, profesoara a început să citească un basm despre un câine 
fabulos care avea răspunsul la orice întrebare. Și, cum manualul avea, desigur, o imagine cu acea ființă wow, 
m-am uitat minute în șir la fața aceea adorabilă a cățelușului. Dar ce să vezi? Deodată i s-a mișcat năsucul. Am 

crezut că e din cauza oboselii, dar nu, era adevărat, fapt demonstrat după 5 
secunde, când acesta mi-a zâmbit frumos și a ieșit din carte. Eu eram, sincer, 
șocată. Dar ce era mai ciudat era că totul și toți se opriseră în loc. Doar eu 
stăteam și priveam uimită animalul din fața mea, cu ochi bulbucați, blăniță 
strălucitoare și zâmbet prietenos. Șocul cel mai mare a fost când a început să 
vorbească și să povestească despre câți oameni a ajutat, ce întrebări a primit, 
cum a devenit cunoscut și multe altele. Mi-a dat dreptul la o întrebare, iar după 
vreo trei minute de gândire ”profundă” am zis: Cum să fac să treacă orele mai 

repede? Răspunsul a sosit instant: Vino cu mine în lumea basmelor și te voi aduce după terminarea orelor. 
Evident că am acceptat și ne-am aruncat amândoi în gaura colorată din manualul meu. 

Am descoperit o tonă de minunății. Animale și plante magice, prințese figurante, cavaleri malefici, 
dragoni cu solzi, zâne din sclipici, copaci din turtă dulce, profesori de bune maniere și vrăji, unicorni, pitici și 
trambuline care te aruncau până la patru metri. Totul era uimitor. După câteva ore bune, am mers pe un câmp 
imens din vată. A început să se audă un sunet, la început ușor, dar a început să crească. Și tot mai tare și mai 
tare, mai tare... Suna exact cum sună clopoțelul din școala mea. Brusc, totul a dispărut, iar în fața ochilor mei a 
apărut un fundal negru. Ce s-a întâmplat? S-a sunat de pauză, iar eu m-am trezit singură în clasă, cu capul pe 
manualul de română. Se pare că totul a fost doar un vis, un vis atât de frumos și parcă real. Când m-am ridicat 
în picioare, am simțit că mi-a căzut ceva din buzunar. Se pare că era un bilețel, cu un mesaj extrem de 
interesat: ”Ham!Ham! Nu uita de noi! Ne vedem curând, visătoareo!”  

    (Agnes Persic,  clasa a VII-a B) 
 

Stiloul buclucaș 

Într-o zi de primăvară absolut obișnuită, am mers până la librăria ”Alexandria” să îmi cumpăr un 
stilou. Ajuns acolo, am cerut ”un stilou foarte bun”. Doamna de la casă a apăsat un buton ce a deschis o trapă 
în podea. A intrat acolo și mi-a adus un stilou ca oricare altul, însă avea un mic butonaș pe el. Când am ajuns 
casă, mi-am făcut temele, dar am ezitat să apăs butonașul. 

A trecut o zi, au trecut două, trei zile ... patru zile mi-au trebuit ca să îmi fac curaj să apăs butonul. 
Când l-am apăsat, stiloul a început să se miște. Și-a aruncat capacul, acesta s-a transformat într-un portal. Am 
luat stiloul și am intrat. Stiloul mi-a sărit din mână, a început să crească și a tot crescut până la înălțimea mea. 
Acum mă aflu într-un univers paralel, cu un stilou la fel de înalt ca mine, cu mâini și picioare. 

După ce am stat de vorbă cu el, am aflat că el era un fost gladiator-stilou, dar a fost exilat pe planeta 
Terra. Curios, l-am întrebat ce a făcut atât de grav, încât să merite pedeapsa cu exilul. Am descoperit că el era 
rege și a fost exilat de cei ce îi cuceriseră imperiul. Mi-a spus și că știe cum să ajungă 
la un portal ce duce înapoi spre Terra, dar care poate fi deschis doar de purtătorul 
coroanei. 

În acea seară am conceput un plan de bătaie ce includea luarea coroanei de la 
regele Pix  și trecerea de gărzile portalului. Dis-de-dimineață, am început să vânăm 
regele. Când a rămas singur, l-am atacat în liniște și i-am luat coroana.  
Când regele și-a revenit, a început să strige: ”Mi-au furat coroana!” Acest lucru a atras 
atenția gărzilor, așa că ni s-a oferit șansa de a pleca.  

Seara, m-am reîntors la temele mele. Pe care le-am scris cu stiloul cel nou, 
bineînțeles. 

    (Daniele Andronache,  clasa a VII-a B 
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Pui de pisică la școală 

Eu sunt Prinț. Sunt negru ca tăciunele și sunt un pui de pisică de rasă. Stăpânul meu, un băiețel de 
11 ani, are mare grijă de mine. Mă scoate la plimbare cu lesa (ciudat, știu), mă  hrănește la ore fixe și îmi 
cumpără tot felul de jucării. Urăsc când băiețelul trebuie să plece la școală. În fiecare zi mă urc pe pervaz 
și îl văd cum pleacă. Dar astăzi nu va fi așa.  Astăzi voi merge cu el la școală.  

 În timp ce băiatul e la baie, mă strecor în ghiozdanul lui. Plecăm. Când am ajuns la școală, 
băiețelul își aruncă ghiozdanul pe bancă și plecă la prietenii lui. ”Da! Acum e șansa mea!” Mi-am strecurat 
lăbuța afară și am deschis ghiozdanul.  

Când am ieșit din clasă, nu era nimeni pe hol. Am cutreierat peste tot, nimic interesant. Cred că 
sunt tare mic, din moment ce nimeni nu m-a zărit. Deși au trecut mulți copii pe lângă mine. În cele din 
urmă am găsit o cameră care avea ușa puțin întredeschisă. Am intrat. Era plină de cărți, așezate frumos 
pe rafturi. M-am urcat pe un raft. Nu știu ce s-a întâmplat, dar când am ajuns în vârf, a început să se 
clatine și, înainte să cadă, am sărit pe alt raft. Și tot așa, până când cineva a intrat în cameră. Era o 
doamnă în vârstă. Când a văzut dezastrul, și-a pus mâinile în cap, dar când mă zări, începu să fugă spre 

mine strigând. A închis ușa, așa că nu aveam cum să fug. Până la urmă m-a 
prins, m-a luat de gât (gest nu foarte drăguț) și m-a alungat afară. M-am 
poziționat în fața intrării, așteptându-mi stăpânul. După ore bune de 
așteptare, și-a făcut și el apariția. Când m-a văzut, s-a făcut galben. M-a luat 
în brațe și m-a mângâiat și, spre surprinderea mea, a deschis ghiozdanul, 
îndesându-mă în el.  

Când am ajuns acasă, mama l-a întrebat, mai întâi, cum a fost la 
școală și dacă nu m-a văzut, pentru că, zicea ea, m-a căutat toată ziua. 
Băiețelul îi spuse simplu că am fost cu el la școală. Logic că mama nu l-a 
crezut, doar știa că băiatului ei îi place să inventeze povești.  

(Ioana Popadiuc, Clasa a VII-a B) 
 

Un vis cu zăpadă 

Era o zi deosebită de iarnă, când zăpada acoperise tot sătucul nostru. Dealul din spatele casei 
noastre era plin de copilași care se dădeau cu săniile și schiurile. Totul se desfășura într-o atmosferă de 

pace, toți oamenii fiind bucuroși, mai puțin vecinii mei. Aceștia sunt triști 
din cauza pierderii mamei lor. Sunt cinci frățiori cuminți care se respectă 
și se iubesc foarte mult. 

În acea după-amiază, ei și-au propus să facă un om de zăpadă, 
pentru a mai uita tristețea și a scăpa de durerea din sufletele lor. După ce 
au terminat construirea omului de zăpadă, frățiorii cei mai mici l-au 
considerat ca fiind mama lor. ”Mamă, îmi este dor de tine!” șopti cel mai 
mic copilaș, crezând că omul de zăpadă îi va spune ceva. ”Cred că nu-și au 
rostul vorbele tale, frate”, zise cel mare. Omul de zăpadă parcă plângea, 
dorind să-și exprime afecțiunea față de copilul care avea o tristețe atât de 
mare în suflet. 

”Omule de zăpadă, să-i transmiți mamei că o prețuiesc”, exclamă 
din nou mezinul, cu lacrimi în glas. Deodată, se auzi o șoaptă venind 
dinspre omul de zăpadă: ”și mama ta te iubește. Ceea ce trebuie să faci de 
acum înainte este să-l iubești pe tatăl tău și pe ceilalți frățiori...” 

Cu durere în suflet, cei cinci copilași adormiră în acea noapte, 
dorind să o viseze pe mama lor. Ceea ce s-a și întâmplat.  

   (Alexandra Sofian, Clasa a VII-a B) 
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Aventuri în drum spre școală 

Într-o dimineață frumoasă de primăvară, m-am trezit la 6:30. Am mâncat micul dejun, apoi am 
început să mă îmbrac. Mama mi-a propus să merg cu autobuzul până la școală, pentru că mașina noastră 
era defectă.  Am acceptat. Mi-am luat ghiozdanul în spate și m-am grăbit să nu ratez autobuzul. 

Stația nu era prea departe și era ușor de ajuns până acolo. În drum, am întâlnit câinii vecinilor 
care lătrau și mi-era ușor să-i liniștesc, fiindcă mie îmi plac mult animalele. Am ajuns în stație, iar 
autobuzul  încă nu venise. După 5 minute, a venit. Cu chiu cu vai, am urcat în autobuzul plin de oameni și 
copii. În zona cetății, autobuzul s-a oprit brusc.  Se defectase. Eu nu aveam telefonul mobil ca să-mi sun 
părinții, și eram prea timidă ca să îi cer telefonul unui  domn din autobuz. M-am hotărât să grăbesc pasul. 

Era deja ora 7:35. La un moment dat, am început să alerg, apoi 
câteva secunde mă odihneam. Fără să-mi dau seama, de grăbită ce 
eram, era cât pe ce să trec pe roșu. Am simțit cum cineva îmi pune 
mâna pe umăr și mă atenționează. I-am mulțumit, apoi mi-am 
continuat drumul. Îmi tot repetam că o să ajung târziu și prima oră 
aveam chiar limba română. Mă gândeam la absența pe care o voi 
încasa dacă întârziam. Dar... cu toate peripețiile prin care am trecut 
în ziua aceea, am ajuns totuși la școală, la timp. Sera, le-am povestit 
alor mei toată aventura zile. 

   (Flavia Clipa, Clasa a VII-a B) 
 

Stiloul 
  Într-o zi, cam pe la șapte 

O elevă silitoare 
A deschis și ea o carte 
Să se facă scriitoare. 
 
Scriitoare? Chiar Irina? 
Nu îi este la-ndemână 
Însă, în realitate, 
Și scrie tema la română... 
 
Așadar, se înarmează 
Cu preabunul ei stilou 
Și încet, ea îi așază 
Chiar penița pe o foaie. 
Dar ratează... 
Ia stiloul 
Și îl pune pe birou... 
 
Tragedie! Catastrofă! 
Micul ei prieten plânge 
Cu oftaturi din peniță 
Iar Irina-nspăimântată 
 
Vede limpede pe dată 
Mica gafă 
Prelingându-se pe temă 
Lacrimi fine, dar albastre 
Din stiloul buclucaș. 
 

Ah, stilou nefericit, 
Uitat de ieri în ghiozdan! 
Cât ai stat acolo-uitat 
Clipe lungi ai meditat 
Să te răzbuni cu talent... 
 
N-ai pierdut prilejul, deci 
Și te-ai folosit perfect 
Când Irina-n grabă mare 
Te-a dat doamnei profesoare. 
 
Aceasta, privind la fată  
(să fie Irina oare?) 
C-are tema ne-ngrijită 
Vru să-i pună-o notă mică 
Dar stiloul a oprit-o.  
 
Cum? Mda, bună întrebare... 
Răspunsu-i interesant, 
Stiloul, de supărare 
Pur și simplu-a strănutat! 
(Bianca Nuțu, Clasa a IX-a A) 
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FAPT DIVERS 

Telefonul sună când nu trebuie 
 

Zi plictisitoare de martie. Una din acele zile când te plictisești, deoarece nu ai chef să te apuci de nimic. 
Stăteam în camera mea, pe telefon (unde altundeva, nu?), plimbându-mă dintr-un colț al camerei în altul. 
Aveam nevoie de o conversație motivațională, dar, ca un făcut, toți prietenii mei erau ocupați. Niciunul nu era 
disponibil, așa că șansele de a ieși din starea în care mă găseam erau aproape zero.  

Spre seară, mi-am dat seama că se adunase o mulțime de treabă (eu nefăcând nimic toată ziua): 
curățenie în cameră nu făcusem, de măturat prin curte nici atât, lemnele pe care mi le lăsase tata să le tai mă 
așteptau cuminți. Deci, da, aveam treabă... Acum regretam timpul pierdut toată ziua... 

Abia mă ridicasem și începusem aranjatul lucrurilor în cameră, când telefonul a început să sune. Era 
prietenul  meu Ion care, brusc disponibil, mă invita la mall la un film. Am oftat și i-am explicat că nu pot merge, 
deși aș fi ieșit bucuros la aerul răcoros al sfârșitului de zi. Mi-am pus muzică și continuam să-mi aranjez 
camera, parcă mai plin de elan. N-au trecut cinci minute și telefonul sună din nou. Peste trei minute, din nou. 
Ca un făcut, toți prietenii mei doreau să mă invite care mai de care: ba la fotbal, ba la plimbare, ba într-o vizită, 
ba la shopping. Trei ore mi-a luat aranjatul camerei, deoarece am întrerupt munca de 10 ori cel puțin.  

După ce mi-am terminat toate treburile, m-am tolănit pe canapea, liber în sfârșit și pregătit de o ieșire 
cu prietenii. Ciudat, de data asta telefonul amuțise și timp de o oră întreagă nimeni nu m-a deranjat. Cu atât 
mai bine, îmi spun. Mai am de tăiat lemnele. Când ajung în curte, aud soneria telefonului. Ciudat. La capătul 
celălalt al firului, nimeni. Îmi pusese cineva răbdarea la încercare sau fusese o simplă întâmplare că nu mă 
sincronizasem deloc cu prietenii mei?  

    (Ovidiu Lazurcă, Clasa a IX-a A) 
 

Întâmplare 

Pe când stăteam eu liniștit, la ora de matematică, scriind de pe tablă, ca un băiat conștiincios, mă 
trezesc că-mi sună telefonul. Pentru o clipă, m-am panicat. Ce să fac? Știam că dacă se întâmplă asta, voi fi 
sancționat, conform regulamentului. 

Telefonul se opri. Domnul profesor a auzit, evident, telefonul sunând și a întrebat, simplu, al cui e. S-a 
făcut o liniște totală. Domnul profesor a mai întrebat o dată, dar liniștea aceea deplină a continuat. Profesorul 
s-a cam supărat și a spus că ne va sancționa pe toți.  Colegii mei, care și-au dat seama că telefonul meu sunase, 
încercau să-mi transmită, prin priviri, să recunosc  și să-mi cer scuze. Atunci m-am ridicat, am lăsat capul în 
jos.  Profesorul m-a iertat, deoarece am recunoscut.  

Acasă i-am povestit și mamei întâmplarea, destul de neplăcută pentru mine. Mama nu s-a supărat. S-a 
bucurat că am avut încredere și i-am povestit incidentul. 

 (Onofrei Vlad, Clasa a VII-a B) 

Drumul spre școală... 

Drumul de la școală până acasă și invers poate fi periculos, mai ales iarna. De obicei, alegi 
una dintre cele două posibilități: fie mergi pe jos, fie iei autobuzul. O situație neplăcută este atunci când, în 
întârziere fiind, alergi și urci în autobuzul greșit.  

Mersul pe jos este cu totul altă treabă, presupunând mult mai multe incidente, mai ales iarna. De 
exemplu, poți aluneca pe zăpadă sau pe gheață; poți fi accidentat de un șofer neatent sau distrat, mai ales în 
preajma sărbătorilor, când toată lumea se grăbește. Cel mai rău este să faci ore după-amiaza, întorcându-te 
acasă pe întuneric. Te poți întâlni cu răufăcători sau poți avea parte de tot felul de incidente. 

Un obicei prost este acela de a merge pe stradă cu căștile în urechi și cu muzica dată la volum mare. 
Traversând strada în felul acesta, te expui unui risc mare de a suferi un accident. Ascultătorii, fiind atrași de 
muzică, nu-și dau seama de ce se întâmplă în jurul lor, văzul fiind singurul simț la care se poate apela. Voi ați 
avut parte de aventuri, în drumul vostru spre școală? 

  (Denis Leonte, Clasa a IX-a A) 
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În căutarea “GHINDEI” fermecate 

A fost odată un copil curios care voia să știe tot.  
Într-o zi de toamnă, când se plimba prin pădure, găsi o hartă. Se 

uită atent la ea și văzu un X. Copilul era foarte emoționat. Harta prezenta 
trei repere: o scorbură, o peșteră și un copac cu frunze roșii. 

Plecă în căutarea comorii. În drumul lui, frunzele îi foșneau 
enigmatic sub pași, vântul adia ușor, iar soarele trimitea raze palide 
printre copaci. El întâlni o veveriță care își strângea provizii pentru 
iarnă. O urmări până găsi o scorbură. Se uită înăuntru și văzu o frunză 
aurie. Când vru s-o ia, frunza, ca prin magie, își luă zborul. Fugi după ea 
până ajunse la o peșteră. 

Din interiorul peșterii ieși un pitic care îi spuse unde se află copacul 
roșu. Odată ajuns acolo, o rândunică ce pleca spre țările calde, îl luă în 
spate și-l duse până la ghinda fermecată.  

Copilul era foarte fericit. Luă ghinda și își puse o  dorință: să 
cunoască toate tainele lumii. 

Pe loc, mintea i se lumină și descoperi cheia cunoașterii: CITITUL 
    (Sabina Duciuc, Clasa a II-a) 
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