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Suntem creativi
De ce nu-ncepem cu sfârşitul
Si să sfârşim cu tinereţea?
Ne-am da pe asta tot avutul
Să ocolim noi bătrâneţea

Sensibilitate şi profunzime cu…

Prof. Neculai Florea

Acum când înţelepţi suntem
Si ştim să-i preţuim pe toţi
Ce bine-ar fi ca să lăsam
A noastre gânduri la nepoţi

Frământări...
Condeiu-n mână răsucesc
Si mii de gânduri mă frământă
Să scriu, nu cred că reuşesc
Căci muza nu mă mai ascultă.

De la-nceput ei să gândească
Că timpul trece-ngrozitor
Si-ntreaga viaţă să trăiască
Chemaţi de unicul ei dor

E supărată rău pe mine
Că-mbătrânesc şi-mi pare rău
Mă-ntreabă des: “Ce e cu tine
de nu mai scrii cum ştiam eu?”

Dorul de pace şi iubire
De dragoste şi frumuseţe,
Dor ca întrega noastră fire
Să dea tribut doar tinereţii.

Bogată-i toamna câteodată
Si-i chiar atât de-atrăgătoare
Dar cea prezentă e lăsată
Cam prea devreme cu ninsoare.

Din stele…
Din stele lungi săgeţi coboară
Lumin-aduc în noaptea clară
E cald şi-i linişte afară
Iar eu mă nasc a doua oară

C-a nins în toamna vieţii mele
Chiar dacă rodu-a fost bogat,
La orizont sunt zile grele
Si zilele s-au cam scurtat

N-am învăţat cât am trăit
Până acum, cu dublu sens,
N-am reuşit nici la sfârşit
Să am în toate un consens.

Mă-mbăt acum cu amintiri
Din tinereţe, când aveam
Totul întreg, nu doar frânturi
Si ce doream, pe loc găseam

In mine lutul vrea putere,
Vrea avuţie pământească
Dar şi lumina îşi mai cere
Câte un drept, de luat în seamă

Din nou întreb pe Dumnezeu:
De ce aşa tu ne-ai făcut
De ce sfârşitul este greu,
De ce nu e ca la-nceput?

In noaptea clară şi senină
Lumina are mari puteri
La ea toţi oamenii se-nchină
Chiar dacă vin de nicăieri
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Suntem creativi
In astă noapte

La ziuă lutul te-nconjoară
Are dorinţi şi noi nu ştim
Incât uităm a n-a oară
Că din lumină noi venim

In astă noapte-aş vrea să am
O revenire mică, mică,
Un vis frumos, c-aş sta pe ram
Precum un pui de rândunică.

Si lutu-şi face rolul său
Se zvârcoleşte-ntreaga zi
Muncind, trudind şi chiar mai rău
Pierde lumina unde-o fi

Un pui pe ram în plină vară,
Să-nvăţ să zbor pentru-a pleca
Cu toţi ai mei în toamnă iară
Când vremea-aici se va strica.

Spre seară noi suntem trudiţi
Căci lutul este muritor,
Intrăm în somn prea obosiţi
De stele să ne fie dor

Să zbor în zori, la miazăzi
Ca să evit cumplita iarnă
Inapoi să vin când s-o trezi
Izvoru-n munţi, ca ruga-n strană.
......................................................
Iubite Doamne, mă-nţelegi
C-aş vrea măcar în vis să am
Ce am avut, iar tu s-alegi
Momentul când să fiu pe ram.

Si tot aşa, noi zi de zi,
Creăm palate şi poveşti
Si omul, oricât ar trăi
In lut şi trudă îl găseşti.
………………………….
Dar intr-o noapte n-a putut
Lutul din mine să mai doarmă
Pe cer atunci eu am văzut
Ceva…şi-n mine-a fost o dramă

Si îţi promit că am să-nvăţ
Mai repede ca altădată,
Si chiar mai mult, să mă dezvăţ
De-a-mi contrazice bunul tată.
Să fiu ascultător şi simplu,
Să-ntreb discret şi cât mai rar
Să înţeleg că trece timpul,
Să înţeleg că timpu-i dar.

E drama lutului din mine
Care-a trudit şi-mbătrânit
Fără să ştie cât de bine
El prin lumin-ar fi trăit

Căci timpul, Doamne mă frământă,
Prea repede-am trecut prin el,
De-aceea Doamne, Tu m-ascultă
Pe ram mai lasă-mă niţel.

Am îndrăznit şi am rugat
A mea lumină să re-nvie
Uimit am fost când am aflat
C-a mea lumină-i încă vie

Măcar să văd cum alţii zboară
Iar lângă ei să stau şi eu
Să-ncerc şi eu a doua oară
Să zbor un pic, chiar de e greu.

Am fost atât de fericit
Simţind din stele cum coboară
Săgeţi ce-n mine s-au trezit
Născându-mă a doua oară.

De n-oi putea şi n-am avânt
Pentru ce-am vrut şi insistat,
Mă crede Doamne, atâta sunt,
Un muritor nevinovat.
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Ce este iubirea?

Împărăţia de zahăr

Mă trezesc într-o dimineață, după ce am avut
un vis ciudat, mă îmbrac și îmi sun cea mai bună
prietenă.
	- Alo, Carmen!
	- Da!
	- Ce faci?
	- Bine, tu?
	- Bine, abia m-am trezit, dar am avut un vis
ciudat.
	- Despre ce?
	- Hai să ne întâlnim și îți povestesc mai mul�
te.
	- Bine, ne vedem în parc la ora 12:00!
	- Bine! Pa!
Ajungând în parc la fel de nedumerită, mă
întâlnesc cu Carmen. Întrebându- mă ce am visat,
i-am zis că am avut un vis despre iubire. Am visat
că cineva m-a întrebat ce este iubirea și nu am știut
ce să răspund. Hai să întrebăm lumea, poate o să mă
lămurească un om și o să-mi răspundă la întrebarea
din vis.

Era o zi de iarnă. Stând în camera ei,
Ioana se gândea cum ar fi să trăiască într-o împărăţie
de zahăr în care ar fi doar vară şi ea să fie prinţesă.
Deodată îşi puse gândurile pe hârtie. Şi începu:
,,A fost odată ca niciodată o prinţe�
să pe nume Ioana. Ea trăia într-o împărăţie plină de
dulciuri. Chiar şi soarele era din jeleu, iar norii din
vată de zahăr. Acolo, toată lumea se iubea şi nu exista
ceartă.
Într-o zi, veni la ea Porumbelul de
caramel, ce avea un mesaj. Pe
el scria:
Dragă Ioana,
Pescăruşii mei
se plâng că nu găsesc apă în
care să se joace. Au doar apă
de băut. Te rog, rezolvă aceas�
ta problemă!
Cu stimă,
Regele Ciocolatiu al păsărilor
Citind acestea,
Ioana s-a gândit la o piscină,
dar era bună doar pentru un
pescăruş. Aşa că a început să facă teste şi să caute
o sursă mare de apă pe care să o extindă. După mai
multe cercetări, a găsit multă apă pe care a împrej�
muit-o cu glucoză şi a numit-o „Marea Pescăruşilor”.
Păsările zburau vesele deasupra mării, jucându-se.
Câteodată se furişau şi alte păsări, dar ele nu erau aşa
de încântate.

Întreb un copil ce este iubirea, iar el a zis că
nu a auzit de acest joc.
Întreb un doctor ce este iubirea, zicându-mi
că nu a auzit de această boală.
Nedumerită, mai întreb un bătrân, cu
speranțe ca acesta să ne dea un răspuns bun și să ne
lumineze.
	- Bună ziua, ne scuzați, ne puteți răspunde la
o întrebare?
	- Da, desigur!
	- Ce este iubirea pentru dumneavoastră?
	- Ei… copii. Iubirea este un sentiment fas�
cinant cu care nu te întâlnești de multe ori în viață.
Inteligența și educația fac parte din sentimentul de
iubire. Educația este ceva esențial care nu trebuie
să lipsească. Iubind, te simți independent și crezi că
ai lumea la picioare. Omul este ca o fantomă care
bântuie după fericire și iubire. Iubirea mai înseam�
nă și acel sentiment copilăros prin care ești plin de
energie și entuziasm. Asta a însemnat iubirea pen�
tru mine și încă înseamnă. Dar, dacă găsiți iubirea
adevărată, să o prețuiți deoarece nu mulți pot iubi de
multe ori în viață și trebuie să apreciem acest lucru.

În altă zi, în împărăţia de zahăr a
început să bată foarte tare vântul, semn că venea
Prinţul Vânt. Acesta spuse:
- Prinţesă, regele Suprem ne cheamă pe toţi la o întâl�
nire de afaceri.Vii?
- Sigur că vin, Vânt. Dar nu puteai doar să-l trimiţi pe
Vânt de vară , ca să nu-mi mai distrugi împărăţia?!
- Iartă-mă, dar trebuie să vii acum!
- Chiar acum?
- Da.
- Bine. Dar mai întâi trebuie să caut pe cineva să aibă
grijă de împărăţie. Te rog nu te mai mişca ca să nu mai
faci mizerie.
- În regulă.
Ioana plecă şi îi spuse supusului său Alb:
- Domnule Alb, eu trebuie să plec la o şedinţă de afa�
ceri. Ai , te rog, grijă de împărăţie?
- Sigurcă da!

Daniela Aroșiței
Clasa a VIII-a A
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Suntem creativi
Când se întoarse prinţesa de la şedinţă, văzu că totă
lumea era la castelul ei, cerând să li se construiască
case de turtă dulce.
- Prinţesă , ajută-ne!strigau locuitorii din ţinutul de
zahăr.
- Sigur că vă ajut! Nu vă temeţi!
Şi pentru că era un popor harnic şi bine organizat,
cât timp s-au construit casele, nimeni nu a dormit
pe băncile de biscuit din drum căci aveau o clădire
foarte mare ce nu se dărâma niciodată în care să lo�
cuiască până li se construiau casele.
Într-o săptămână totul a fost gata, dar
din păcate, pentru câteva persoane nu a mai fost
teren pentru a le fi construită casa, aşa că Ioana i-a
luat la ea în castel şi i-a numit ajutoarele sale.
bătrâneţi. ”

Copilăria

Şi au trăit fericiţi şi în pace până la adânci

Anii se duc ca și gândurile;
Sunt ca niște frunze,
Purtate prin văzduh de toate vânturile
Neștiind că au plecat
Creștem și de joacă ne-am lăsat.

Iată, deci, ce imaginaţie bogată are Ioana.
Andreea Tulache
clasa a V-a C

Noi trebuie să învățăm să luăm note mari;
Trebuie să luptăm să fim tot mai tari;
Când vom fi mari vom realiza,
Că toți acești ani, am făcut ce trebuia.

Amintirea…

Nu mai suntem copii să ne jucăm mereu,
Dar, să ne bucurăm de aceste clipe rămase,
Căci anii nu trec greu;
Mulți dintre noi, copilăria au uitat,
Și prea repede s-au maturizat.

Pe boltă mii de stele,
În suflet ești doar tu.
Pe ape atât de limpezi,
Sărutul ce-l pierdu.

Prietenii nu-i vom putea uita,
Mai ales pe cea dintâi amică a ta,
Căci în curând vom pleca la liceu, la facultate,
Iar toți prietenii noștri vor fi foarte departe.
Cu pași grăbiți, spre adolescență ne-ndreptăm,
Lăsând copilăria în trecut ;
Cu amintiri plăcute de demult.

Luceafărul aduce
Gânduri de altădat`
Tu mă rugai pe mine
,,Să nu te uit vreodat`”
Glasul morilor pustii
În liniștea de seară
Mă face să ating zorii
Cu lacrimi în ochi… iar.

Monica Angelica Brîulung
Clasa a VI-a C
Valentina Lungu
clasa a XII-a A
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Sfârșitul timpului

Limba română

Ceea ce dădea farmec locului copilăriei mele
nu era orașul, nici prietenii, ci, casa și familia mea
dragă.
Casa nu era una mare, impunătoare, ci una
mică dar frumos aranjată. Cu alte cuvinte, pentru
mine, casele bătrânești au o frumusețe aparte, deoare�
ce, aici au trăit părinții noștrii și ascund atâtea amin�
tiri. De câte ori mă întorc la casa părintească, așezată
pe-un picior de plai, îmi aduc aminte de copilăria
mea. Casa părintească se aseamănă cu inima familiei,
căci ea e locul unde te regăsești și care te așteaptă cu
brațele deschise.
Familia, părinții care te iubesc
necondiționat și un frate care te ajută me�
reu, pot fi tot ce ai nevoie. Aici ne așezam cu
toții la masă și în capul mesei stă capul fa�
miliei. Nu voi uita ochii de cristal ai mamei
care ne privea blând și iubitor, acei ochi care
ne vegheau mereu, ne ajutau să ne simțim
mai bine.
Și în final pot spune ca drumul vieții
ne aduce mereu aminte de unde am venit.

Când simți că timpul se sfărșește
Când totul se copleșește
Când plângi și vrei să pleci departe
Când te tot gândești la moarte
Cât vezi totul că e scrum,
Când ești doar un om pe drum
Când în jurul tău e liniște deplină
Iar mintea ta doar un suspin în surdină
Când te gândești la scurta viață
Și sufletu-ți e-un cub de gheață.
Iar gându-ți e departe
Tu te simți pierdut în noapte …
Te gândești la tot ce-a fost
Și parcă nu mai are rost
Și-ncerci să speri, să uiți, să ierți
Însă tu vrei doar să pleci
Undeva, în negura uitării,
S-atingi culmea disperării,
S-ajungi la capătul drumului
Cândva la sfârșitul timpului…
Maria Larisa Cornea Cosma
Clasa a VII-a A

Iulian-Cezare Dediu
Clasa a VII-a B

Iarna

Moș Crăciun

E o zi frumoasă de iarnă.Niște copii se joacă în
zăpadă. Deodată se aude un glas de fetiță:
- Of! Eu nu știu să patinez! zise ea tristă.
- Te ajutăm noi! ziseră niște fetițe.
- Bine! răspunse fetița zâmbitoare.
Cele cinci fetițe o învățară pe Raluca să patineze.

A venit crivățul mare
Cu Crăciunul în spinare,
Și-a venit și Moș Crăciun
Moșul cel mare și bun.
Dar el cară în spinare,
Cu cadouri sacul mare
Și-i trag sania voioși,
Doi reni mari și frumoși.

- Vă mulțumesc! zise Raluca foarte fericită. Și așa,
s-au distrat până seara târziu.
- Acum e timpul să plecăm, ziseră fetele.
- Bine, ne vedem mâine!

Și ușor intrând în casă,
Punând cadourile pe masă,
Îi adoră pe copii
Mai ales când sunt zglobii !

Seara Raluca i-a povestit mamei sale despre
noile ei prietene.
Cosmina-Mihaela Cristian
Clasa a IV-a A

Tinerii nr.
zilelor
noastre
12, 2014
8

Maria Ene
Clasa a VI-a B

Suntem creativi
Despre călătorie

Bunului meu profesor, Aurel Beldea
(In memoriam)

În opinia mea, o călătorie poate fi benefică sau
nu unei persoane, acest lucru depinzând de natura ei.
Un argument pro călătoriei este că ne des�
prindem din rânduiala cotidiană și ne putem descreți
frunțile. Am un vecin care suferea de depresie și s-a dus
în vacanță în Munții Bucegi. Această călătorie l-a făcut
să uite de probleme și s-a întors fericit acasă.
	Totuși, pentru o persoană fricoasă și fără simțul
orientării, călătoria poate fi groaznică, sau chiar fatală.
Iarna trecută, la televizor, a fost dată o știre terifiantă.
Din cauza unei avalanșe, un bărbat a murit pentru că a
fost îngropat în zăpadă.
În concluzie, călătoria poate fi benefică pentru
persoanele care vor să scape din jungla urbană, dar dacă
această persoană este fricoasă, neatentă, aeriană, sau
fără simțul orientării, poate avea de suferit groaznic.
George-Valentin Ionescu
Clasa a VIII-a A

Lucico, tu ai nume de păpuşă,
Dar negrul ochilor ţi-e atât de trist,
Cu faţa palidă, o gălbenuşă
Cu sânge rar în vene, cu suflet de artist.
Să scrii ceva, copil fără copilărie,
Să scrii ce vezi prin ochii tăi amari,
Aşterne-ţi gândul pe o foaie de hârtie
De câte ori ceva te face să tresari.
Să nu te pierzi, copilo, prin nimicuri
Ridică-te în gânduri ca un nor
Şi-n mintea celor însetaţi să picuri
Gând bun ca apa rece de izvor.
Nu asculta chemările străine
Căci lumea-i doar o pulbere deşartă,
Când vrei să ştii mai mult, te-ntorci în tine
Apleacă-ţi ochii minţii către vatră.
N-am să te-nvăţ sintaxa, fonetica sau stil,
Iţi las ca moştenire doar cuvântul
Du-l mai departe, dragul meu copil
Să-l afle-ntreg pământul,
Dar nu pământul care e mare, lung şi lat
Ci doar pământul scump,
Pe care l-am călcat.
Tu, să-nţelegi un lucru,
Că lumea asta toată,
Deşi atât de lungă, deşi atât de lată
Încape într-un suflet,
Încape într-un punct,
Iar tot ce ni se pare atât de nepătruns
N-a fost nicicând ascuns,
Doar ochii omenirii şi ochii grei ai minţii,
Pe care îi deschidem când viaţa o primim
Pe alţi ochi îi închid şi-n suflet noi orbim.

Cartea și basmele ei

Cartea este ceva deosebit, o lume magică. În
lumea ei totul este un mister nedezlegat.���������������
Cartea cuprin�
de diferite basme, povești, proverbe și tot felul de ima�
gini și scrieri interesante. Ele trebuie păstrate cu atenție
și cu mare băgare de seamă.
Într-o zi de luni,����������������������������
toamna, mă plimbam prin bi�
blioteca școlii și nu mă puteam decide ce carte să aleg.
Deodată mi-a sărit în ochi o carte minunată cu imagini
nemaivăzute de mine până acum. Pe ea era scris „Bas�
mele copilăriei”. I-am cerut doamnei blibliotecară acea
carte. Cum am deschis-o mi-am dat seama că am ales
o carte cu adevărat uimitoare. Am stat numai cu ochii
în ea. Nu voiam să mă mai las de
citit. Aflasem lucruri noi. La un
final am terminat-o. Eram nevo�
ită să o dau bibliotecarei şi să o
pună înapoi lângă celelalte cărti,
pe rafturile prăfuite şi vechi...

Şi de-om muri fără a vedea,
Din nou noi ne vom naşte,
Iar ochii drepţi îi vom spăla
Pân’ lumea vom cunoaşte.
Prof Inv. Primar Lucica Dumitru

Adelina Gabriela Onofrei
Clasa a V- a B
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O întâmplare ciudată din viaţa lui Daniel
A fost odată un copil pe nume Daniel. El era
năzdravan, glumeț, mâncăcios şi înnebunit după
maşina cu gogoşi. Mereu era cu ochii ațintiți spre geam
să vadă cum vine.
Într-o zi, mama lui Daniel plecă în oraș, iar
acesta rămase singur acasă. În acest timp Daniel se
uita la televizor de pe canapea, când… dintr-o dată,
Daniel a văzut la televizor cum personajele au început
sa mănânce. Atunci i s-a făcut și lui foame și a dat
comandă la un magazin să i se aducă pizza…
Dar mâncarea nu mai venea și lui Daniel i se făcu
foarte foame, așa că Daniel se gândi să-și încălzească
mâncare la cuptorul cu microunde. Zis și facut, doar
că Daniel a facut o greşeală foarte mare: după ce a pus
mâncarea la încălzit, Daniel s-a dus repede la televizor
și a adormit pe canapea…
Între timp, cuptorul se încălzi atât de tare încât
luase foc. Mirosul de fum îl trezi repede pe Daniel.
Când acesta se uită în spate, la câțiva metri de canapea,
focul ardea din plin.
- Doamne! Ce să fac?! Mama o să mă pedepsească rău
de tot! Știu! Să-l sun pe Ştefan, el sigur va ști…
Ștefan era prietenul lui Daniel. Acesta luă repede tele�
fonul în mână și sună:
- Alo, Ștefan. Sunt Daniel, am o problemă…
- Da, zi! Ce-i ?
- Casa mi-a luat foc și nu știu ce să fac.
- Aaa! Nu-i o mare problemă! Mie mi s-a întamplat de
5 ori! Sună la 112, apelul e gratuit și o să te salveze.
Bine, hai pa!
- OK, merci, pa!
Dar Daniel mai avea o mare problemă. Mai bine îl
ascultați singuri:
- Ia stai puțin! Am uitat să-l întreb���������������������
���������������������������
pe Ștefan�����������
�����������������
care e nu�
marul de la 112 și nici nu mai am minute… Hei! Uite o
cartelă pe masa, dar… e prea departe! Se pare ca acesta
îmi este destinul: să mor pe acesta canapea.
Dar Daniel auzi soneria de la telefonul său și suna cam
așa:

,, Daniel e cel mai tare,
Când duce mașina în parcare
Are un Porche
Și nu mănânca niciodata borș. ,,
Daniel luă repede telefonul în
mână. Era mama sa.
- Ce face grăsunelul meu mic cu
ochelari?
- Mama ! Ți-am zis să nu mai îmi
spui așa!
- Bine, scuze. Ce faci?
- Păi… am o problemă…
- Ce problemă? Sper că n-ai facut ceva rău, nu?
- Nu! Dar am consumat minutele de la telefon.
- A! Nu-i o tragedie. Ce se aude ? Parcă ar fi luat foc
ceva ! Ce-ai făcut Daniel ?!
- Nimic! Mă uitam la Phineas și Ferb. Hei, Phineas, fă
mai puțin zgomot. A, stai… tu nu mă auzi.
- Bine îngeraș, mama vine acasă în 15 minute și îți
aduce ceva bun.
- O, super! Pa ,mami!... Ce tare, mama îmi aduce ceva
bun, dar.. cum rezolv problema asta?
	Dintr-o dată, s-au auzit niște sirene. Daniel
credea că va veni poliția să-l aresteze că n-a mai dat
10 bani la mașina cu gogoși. De fapt, erau pompierii.
Aceștia l-au scos pe Daniel din casă și au stins focul .
Daniel le-a mulțumit pompierilor, dar aceștia
i-au făcut semn să-i mulțumească vecinului său care
a văzut focul și a sunat la 112. Daniel nu se înțelegea
foarte bine cu acest vecin, dar i-a mulțumit cu greu.
Atunci vecinul a spus:
- Nu trebuie să-mi mulțumești! Dacă știam că ești doar
tu în casă, te lăsam să mori, am sunat la 112 pentru
că am crezut că e și mămica ta frumoasă, dar m-am
înșelat.
Când mama lui Daniel a sosit, a fost disperată
de ce-a văzut și l-a pedepsit amarnic pe Daniel: nu l-a
mai lăsat la calculator tot restul vieții lui. Din acea
clipă, Daniel a fost distrus toată viața, de fapt până la
18 ani când și-a luat un laptop și s-a mutat la prietenul
său, Johnny.
Răzvan Danciu
Clasa a V-a C
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Supercopilul telepat
Totul a început anul trecut când David a mers pe
terenul de fotbal pentru a se juca. Acesta a scăpat min�
gea în pădure. S-a dus după ea. Acolo a observat un
crater în pământ. S-a dus să vadă ce era acolo, când a
ajuns mai aproape ceva abstract s-a întâmplat cu el. A
fost leșinat cam o oră. Când s-a trezit, se simțea total
diferit. Cu toate acestea, a decis să meargă acasă. În
subconștientul său își dorea să meargă mai repede.
Mare i-a fost mirarea când, într-o secundă, era acasă.
David era speriat. Credea că s-a întâmplat ceva cu
toată lumea, așa că, s-a dus la mama lui și i-a spus:
- Mamă, dorește-ți să ajungi cât mai repede la
bunica !
- Dragule, ce ai pățit ? Ai febră :
- Nu, mamă, dorește-ți !
- Bine, dragule !
- Ți-ai dorit ?
- Da !
- Of..
Băiatul a plecat dezamăgit, dar în același timp
speriat. A mers în camera lui. S-a așezat în pat și
se gândea, și se gândea… până când ceva straniu
s-a întâmplat. Băiatul a observat că în timp ce el se
gândea, corpul lui plutea. A început să țipe de frică,
în momentul acela a căzut pe podea. Părinții lui au
venit într-un suflet să vadă ce i s-a întâmplat. Băiatul
nu le-a spus adevărul pentru că era convins că nu îl
vor credea.
- Nimic, nu s-a întâmplat nimic. Doar că mă
gândeam ce se va întâmpla mâine la școală
pentru că nu mi-am făcut proiectul.

Imediat ce părinții săi au ieșit pe ușă, băiatul s-a
apucat de proiect. A doua zi, la școală, a luat 9+. Și de
această dată, David era foarte speriat…
După un an, lucrurile aveau să fie altfel. David nu
se mai speria când i se întâmplau lucruri ciudate , ba
din potrivă, era fericit. Acesta se gândea că este un co�
pil diferit și de ce nu, un copil special. A învățat să își
folosească puterile în scopul de a se ajuta pe el, dar și
pe cei din jur. În fiecare dimineață dormea prea mult,
iar mama lui îi spunea:
- David, o să întârzii !
- Încă puțin, mamă, promit că voi ajunge la
timp. spunea David, râzând pe sub pătură.
După ce se trezea, se îmbrăca și într-o secundă
apărea în spatele școlii pentru a nu fi văzut.
A început chiar să lucreze la revista școlii. Dato�
rită puterilor sale, știa ce le place tuturor și el spunea
că poate intui viitorul. Revista aceea avea un mare
succes. Directorul a decis ca David să fie redactorul
șef și așa a ajuns să scrie și pentru reviste mai mari,
având un succes imens.
Partea cu zburatul era preferata lui. Însă avea o
mica problemă: nu putea să zboare decât noaptea,
pentru că ziua se punea în pericol, pericolul de a fi vă�
zut și de a fi prins de Serviciile secrete și de a fi ca un
hamster pe care sunt făcute numeroase experimente.
David a continuat să fie precaut și credem că a
reușit să rămână așa cum a fost.

Raluca Elena Nicoară

În acel moment, pe băiat a început să-l doară
capul îngrozitor și în mintea lui s-au strecurat
imaginile în care el știa cum să facă proiectul,
iar mâine, la școală, va lua un 9+.
- David, ce se întâmplă cu tine, dragule ?
- Of… dacă ai ști mamă…
- Of… dragule, liniștește-te! Totul o să fie
bine. Și îl pupă pe frunte pe David.

Clasa a VIII-a B
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Gânduri de sărbătoare
Când vine o zi mare
Știm că este sărbătoare
Cearceaf roz, întins pe masă
Scăunele alături puse,
Mâncăruri bune se pun pe masă
Tot ce e mai bun în casă,
Cu fericire le dăruim
Și un cadou vom împărți.
Pamglicuțe colorate
Pe geamuri atârnate
Masă plină cu bunătăți
Și multe delicateți.
Iar
casă,când intri la un sărac în
Îți pune ce are mai bun pe masă;
Și când nu are se-mprumută,
Își vinde lucrul și tot te-ajută…
Andrei Ovidiu Boboc
Clasa a VI-a C

Primarul Iazului

La marginea satului este un mic iaz unde co�
pii se duc să se joace în zilele fierbinți de vară. Dar
acum copii sunt la școală și liniștea predomină în
iazul cel albastru. După 4 ani de mandat, Domnul
Broască Oacadopol nu mai este primar; acum au în�
ceput alegerile primilor candidați la postul de primar:
Țița Libelulița, Linu’ Marinu’, Broască Oacapodo�
pol, Țânțărilă Vampirilă și Nilă Puricilă.
Fiecare dintre cei cinci candidați trebuie să spu�
nă câte o poveste care mai de care mai interesantă.
Juriul este format din: Domnișoara Nița Nufărila, Ali
Albinuță și Piți Croitorul. Iar doamna prezentatoare
este frumoasa Cleo Auriță.
- Ei bine, dacă toți sunteți pregătiți atunci să înceapă
alegerile, spuse Cleo Ariuță, o peștișoaică care părea
din aur.
Primul este domnul Broască Oacapodopol:
„Pe când eram doar un mormoloc mama mea mi-a
spus că dacă o să ies vreodată din iaz cât sunt mor�
moloc o să mă transform în nufăr, dar curiozitatea

mea era mult mai puternică decât orice poveste spusă
mereu de mama mea Droaca Vara Oacapodopol, așa
că, înainte ca mama mea să se trezească, am înotat cât
de tare am putut spre suprafața apei. Când am ajuns
acolo, soarele de-abia răsărea, iar apa părea făcută din
aur și rubine. Totul părea să se trezească la viață, până
și nuferii începeau încet, încet să-și deschidă petalele.
Dintr-o dată, pe când eu admiram toate frumusețile
naturii, o pasăre, care mie mi se parea uriașă, m-a ata�
cat, dar norocul meu a fost că prin preajmă era Cleo
Auriță, și lundu-ma în gură a fugit cu mine în fundul
iazului. De atunci, i-am promis mamei mele că o voi
asculta mereu.”
- O poveste foarte frumoasă, spuse Cleo Auriță.
În continuare, Țița Libelulița: „Într-o toamnă
ploioasă, pe când turna cu găleata, eu mă duceam la
mătușa Zora, care era bolnavă. Dintr-o dată, o pic����
ă���
tu�
ră de ploaie cât o piatră de mare, m-a lovit direct în
cap. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este faptul
că am căzut, apoi Domnișoara Cleo Auriță m-a dus la
ea acasă sub frunza cea mare de nufăr. Acolo am stat
vreo două zile, după care m-am trezit. Lângă mine era
Domnișoara Cleo care a avut mare grijă de mine.”
- Foarte frumoasă povestea, spuse Cleo.
Linu’ Marinu’:
„ Într-o primăvară au fost niște ploi năpraz�
nice după care un mic pârâiaș a trecut prin iazul nos�
tru. Liniștit, acest pârâiaș se revărsa în mare. Această
apă m-a luat pe mine și pe alți frați de-ai mei. Când
credeam că totul s-a sfârșit și că vom muri, a apărut
Domnișoara Cleo Auriță care ne-a ajutat să ieșim cu
viață din această aventură. Ea a înotat cu noi contra
curenților. Însă, curenții puternici l-au luat pe fratele
nostru, Nelu. Cleo nu l-a uitat și l-a ajutat și pe acesta
să înoate cu noi contra curențior.”
- O poveste foarte frumoasă, domnule Linu’ Marinu’.
Țânțărilă Vampirilă: „Nu de mult timp, pe
când mă hrăneam dintr-o gustoasă plantă de coadazmeului, acul mi-a rămas înfipt în tija plantei. M-am
zbătut foarte mult ca să pot ieși de acolo. Când aproa�
pe să-mi dau duhul, Domnișoara Cleo m-a salvat să�
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rind din apă atât de tare încat m-a apucat și m-a tras
și char a reușit!”
- Fantastic, foarte frumos!
Nilă Puricilă:
- Eu nu am nici o poveste de spus, dar sunt sigur că
voi fi primar deoarece sunt cel mai apt pentru această
funcție. Așa că dați-mi mie funcția de primar al iazu�
lui, eu sunt cel mai bun.
- Acestea fiind spuse, dragă juriu, cine credeți că tre�
biue să fie noul primar al iazului? spuse Cleo Auriță.
- După părerea noastră, Cleo trebuie să fie primarul,
chiar dacă nu a spus nici o poveste. Ea a ajutat pe
toți candidații și aceasta este o atitudine a unui pri�
mar bun. Așa că, tu Cleo ești noul primar al iazului.
Sunteți de acord?
- Daa, răspunseră toți într-un cor.
Iulia Cristea
Clasa a VII-a C

Speranța unui om
Viața dă durere,
Fericire, dar nu poate da numai bine.
Vine răul mult și des,
Dar lucrurile bune parcă nu mai ies.
Tu nu renunța la speranța ta,
Căci vei realiza ca din vina ta
Visul se va destrăma,
Speranța va pleca,
Dar durerea va rămâne pentru a râde de tine.
Așa că rămâi un învingător,
Nu un pierzător.
Răul te va măcina,
Dar speranța va câștiga,
Căci te va ajuta în a realiza
Că răul e doar în mintea ta,
Și speranța e în inima ta.
Florin Cimpoeşu
Clasa a VII-a A

Fărâma de viaţă
Camera e întunecată, eu mă duc uşor spre
pat, îmi iau cartea în mână şi încep să citesc tainele
Oraşului Bântuit şi numai razele întrerupte ale
veiozei îmi luminează calea spre o lume nouă.
În timp ce mă văd prinsă în carte simt o suflare
rece ce-mi face pielea de găină, o simt cum uşor
îmi atinge ceafa. Mă uit în spate, nu văd nimic,
citesc în continuare din carte până când lumina
se stinse, credeam că e o pană de curent în tot
oraşul dar la blocul din faţă era lumină, acum
doar strălucirea lunii îmi luminează faţa. Nu pot
dormi, mă gândesc întruna la suflarea rece, mă
uit în toate părţiile dar nimic, oare un suflet ră�
tăcit se plimbă prin camera mea? Nu ştiu, dar nu
mă las până nu aflu. Aprind o lumânare, încerc
să luminez camera, ajung într-un colţ şi observ
că mai e o umbră pe lângă a mea, inima îmi bate
tare şi încep să zic tremurând : „Cine eşti şi ce
cauţi aici?”dar nimeni nu mi-a răspuns şi umbra
fugise la fel cu speranţa mea. S-a făcut zi şi mie
îmi stă gândul doar la acea umbră ce m-a făcut şi
mai curioasă de acest mister. Cum se lăsă seara,
mă bag în pat şi aştept să apară ceva, am aştep�
tat, o oră, două ore şi în sfârşit văd o siluetă care
umblă nedumerită prin cameră, mă uit fascinată
la ea şi mă ridic din pat, încep să vorbesc cu ea
spunându-i: „Nu-ţi fac rău, vreau să vorbesc cu
tine”, silueta se uita la mine şi spune cu o voce
groasă „Ajutor” şi dispăruse, în sufletul meu era
ceaţă, şi de atunci nu am mai văzut acea umbră
misterioasă ce-mi dezvoltă simţul cunoaşterii,
s-a dus la fel ca frunzele de toam�
nă alungate de vântul aprig, la fel
ca cioburile de speranţă aruncate
în coşul de gunoi iar mie îmi stătea
mai mereu gândul la acea fărâmă de
viaţă rătăcită printre oameni.
Mara Ismană
Clasa a VII-a A
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Viața

Une fleur dans ma vie

Viața este ca o floare
Ce are niște petale,
Se usucă și se stoarce
Parfumul ei nu se întoarce.

Une personne que j’aime beaucoup et pour
moi est tout, c’est la personne qui m’a donné la vie,
ma mère. Elle est comme une idole pour moi parce
que les circonstances ne l’empêchent pas d’éduquer
correctement et d’élever ses enfants.

Dar această floare
Este și-nfloritoare
Când dă un bobocel,
Multe vise are el.

Ma mère est une personne bonne, elle pense
toujours à moi et à mon frère, elle fait beaucoup pour
notre bien et pour que nous ayons tout ce dont nous
avons besoin et ce que nous voulons. Elle n’a jamais
renoncé de rendre nos plaisirs, de nous aider quand il
faut, de se comporter agréablement avec nous et nous
expliquer tout le temps quand nous nous trompons
sans recourir à la violence. Par toutes ces choses et

De s-ar împlini
Măcar unul din ele,
Această floare mare
Ar fi una nemuritoare.

Un trandafir

Ioana Iordan
Clasa a VI-a C

În grădina mea frumoasă, am un trandafir,
Care are un miros foarte, foarte fin,
Iar într-o zi o albină mi l-a vizitat,
Și eu tare mult m-am bucurat.
Trandafirul meu nu s-a ofilit
Pentru că mereu eu l-am îngrijit,
Iar mai multe-albine la el au venit,
Și eu foarte tare m-am înveselit.
Trandafirul meu e foarte frumos
Și mereu el este foarte bucuros
Căci cu grijă, eu îl îngrijesc,
Și foarte tare îl iubesc!

d’autres aussi, elle nous montre son amour.
Dans ses yeux verts se reflètent la douceur,
l’amour, la bonté et même la souffrance qu’elle a
passé dans la vie. Quand je reçois mes mains sur ses
mains, tout le temps ses mains sont chaudes et une
caresse est comme un rayon du soleil: doux et chaud.
Pour moi, elle est la plus précieuse chose parce
qu’elle m’a donné naissance, m’a élevé, m’a aidé
quand j’avais besoin et jamais elle ne dit „non”. Elle
a toujours lutté pour nous et si nous avons tout ce
dont nous avons besoin et nous sommes heureux, elle
se sent réalisée. On dit qu’une mère est unique pour
son enfant et c’est vrai. Ma mère pour moi est comme
une fleur qui toujours fleurit dans mes yeux.
Sa peine et son dévoue�
ment me font être fière d’elle
et je l’aime toujours plus,
même si parfois je l’ennuie,
mais tout le temps elle sera ma
mère unique.

Cosmina-Mihaela
Cristian
Clasa a IV-a A

Anda Haineroşie
Clasa a-XII-a A
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Suntem creativi
Peripeţiile iepuraşului Zuzu

Într-o dimineaţă de
toamnă s-a pornit un vânt put�
ernic.

Lumea cărților
Era o zi fermecată de vară. Parcă frumusețea
din natură mă punea să visez la o lume în care aș
putea să zbor, să calc cu picioarele pe fiecare stea, să
mă pot juca cu îngerașii, să pot să vorbesc cu ei. Dar,
deodată mi-am amintit de o carte pe care o aveam în
biblioteca mea. Era chiar despre îngeri. M-am dus să
o iau. Când deschideam această carte, intram pe ușa
unui univers în care puteam intra într-o lume nouă
pe care numai în vise o puteai avea. Am început să
citesc, era minunat, atâtea lucruri frumoase de parcă
ar fi fost adevărat. Şi citeam, citeam cuprinsă de gân�
duri minunate, dar care mă frământau. Am citit mai
multe cărți în acea zi. Iar în clipa în care deschideam
fiecare carte, eram într-o lume minunată pe care o
ascundeau cărțile. Din acea zi mi-am dat seama că
aceste cărți sunt foarte importante pentru oameni.
M-am gândit că fiecare carte are secretul ei minunat
și o lume plină de flori, fluturi, albinuțe, copii, copaci
îmbrăcați cu flori care te îmbătau în mireasma lor
fermecătoare. Iar secretul cărții îl poți afla doar dacă
citești fiecare pagină cu atenție şi foarte încet.
Așa îți vei da seama că o carte are multe
secrete şi mistere, dacă încerci să le afli le vei desluși.
Ce frumoasă este lumea din cărți!

Eu împreună cu părinţii
mei ne pregătim să intrăm în
casă. Deodată am văzut un
iepuraş alb, mare şi pufos, dar
înfrigurat. L-am luat în casă şi l-am îngrijit . Speram
şi eram cu gândul numai a-l păstra pe Zuzu (numele
lui). Părinţii însă nu cred că sunt de aceeaşi părere.
A trecut deja foarte mult timp ����������������
ş���������������
i suntem ������
î�����
n an�
otimpul vara şi l-am păstrat toată iarna. A fost cam
greu, dar m-am descurcat.
Toată lumea se bucura de priveliştea de afară:
fluturi multicolori, flori vesele şi o câmpie numai bună
pentru a ţopăi Zuzu. Atunci m-am întristat. Vreau să-l
păstrez, dar vrea şi el să se simtă bine. Aşa că am
hotărât să îl las să plece. El a plecat foarte bucuros şi
a început să se joace.
Părinţii mei mi-au spus ca să mă înveselesc
mă vor duce la delfinariu. Acolo m-am înveselit când
am văzut delfinii şi am văzut un pescăruş. Era tare
drăgălaş. Atunci mi-am amintit de Zuzu. Imediat am
plecat după el ca să-l caut prin pădure.
L-am căutat peste tot, dar, deodată a sărit în
faţa mea Zuzu. În spatele lui se furişau doi vulpoi.
L-am luat repede şi am fugit spre casă. Când am
ajuns, p���������������������������������������������
ă��������������������������������������������
rin�����������������������������������������
ţ����������������������������������������
ii mei s-au g���������������������������
â��������������������������
ndit s��������������������
ă�������������������
-l duc�������������
ă������������
undeva spe�
cial pentru Zuzu.
Aşa că Zuzu se simte foarte bine acolo!

Daniela Dănilă
Clasa a V-a B

Tinerii nr.
zilelor
noastre
12, 2014
15

Ana Stratulat
Clasa a V-a C

Suntem creativi
Tărâmul zânelor

zboare şi cum să-şi folosească puterile.

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu
s-ar povesti, a fost odată, pe nişte tărâmuri nemaiîn�
tâlnite de ochiul omenesc, un loc fermecat. Aici locu�
iesc toate fenomenele magice observate pe Pământ ca
nişte fenomene cu totul obişnuite.
Pe acest tărâm trăiesc multe zâne, printre
care ş��������������������������������������������
i Bătrânul An cu frumoasa sa soţie, Mama Na�
tură şi cele patru fiice ale lor: Zâna Iarna, Zâna Pri�
măvara, Zâna Vara şi Zâna Toamna care este plecată
pe pământ pentru a încânta lumea cu minunăţiile sale.
	Tot aici se află şi Zânele Fenomenelor ale
Naturii. Adică: Zâna Apei, Zâna Vântului, Zâna Lu�
minii, dar şi Zâna Animalelor şi Zânele Cârpace care
ajută celelalte zâne la diverse treburi.
Aici toată lumea e magică. Cu toţii se în�
ţeleg bine şi nu există ură.
Pe acest tărâm totul arată incredibil. Co�
pacii când cresc pot avea orice culoare: de la alb la
negru şi de la roz la albastru. Casele nu sunt din cără�
midă sau lemn, ci din cristale sau aur şi argint. Iarba
e făcută dintr-un strat care seamănă cu mătasea de la
noi, dar se numeşte varvănea. E un strat de iarbă atât
de frumos deoarece în fiecare zi e întreţinut de Zâna
Varvănelelor şi cea a culorii verzi. Cerul are culoarea
albastră ca cea de la noi, dar norii au diferite culori fi�
indcă la naştere, fiecărei Zâne Culoare i-a fost dat un
norişor cu culoarea acesteia pe care să-şi odihneas�
că căpşorul noaptea. Dar nu doar Zânelor Culoare li
s-au oferit câte ceva, ci şi celorlalte zâne. Fiecare au
primit câte un munte la naştere: fie din apă, fie încon�
jurat de vânt, fie de lumină. Şi toate le-au dat câte un
nume ca: Luminiş, Jilavul sau Înfriguratul.
Şi aici copiii au şcoli unde merg să înveţe.
Dar sunt puţin diferite. Frunzuliţele merg la şcoala cu
clasele frunză��������������������������������������
– frunzele, numită ,,FrunzuFrunzules�
cu’’, scoicile de mare merg la ,,Scoica Scoichicescu’’,
iar zânele la şcoala ,, Zânul Zânelor’’ unde învaţă să

	Toate aceste lucruri incredibile au şi un
rege: Prea – puternicul rege al timpului, Regele Tim�
purius. Soţia sa, Clepsidruţa – Clepsi e foarte drăgu�
ţa. Ea are două fete foarte diferite: Pierdea – Vara şi
Argint Viu. Dar la frumuseţe erau la fel: gingaşe şi
simpatice, ca şi verişoarele lor: Toamna, Vara, Iarna
şi Primăvara. Fratele Regelui Timpurius, Bătrânul An
are aceeaşi funcţie, dar într-un alt mod, de aceea ei nu
se invidiază.
	Dar ce fel de tărâm ar fi acesta dacă nu
ar avea flori? Şi aici există flori, dar cu mult mai fru�
moase încât cu greu le putem exprima prin cuvinte.
Trandafirii sunt ca varvănelele la atingere şi miros ca
Raiul plin de flori. Panseluţele sunt aşa gingaşe de nuţi mai iei ochii de la ele, şi multe, multe alte flori.
Acestea sunt întreţinute de Zâna Florilor care e la fel
de frumoasă cât toate florile la un loc.
	Toate zânele sunt frumoase în felul lor.
Niciuna nu se poate asemăna cu alta fiindcă fiecare
seamănă cu lucrul cu care se ocupă.
Iată deci, de unde vin fenomenele uimi�
toare ale naturii! Ele vin din minunatul tărâm numit ,,
Tărâmul Zânelor’’ !
Andreea Tulache
clasa a V-a C

Departe către neștiut
Departe, către neștiut
Mereu eu am visat
Și uite astăzi am aflat
Despre acest loc minunat.
Poate fi departe printre stele
Ca să te joci cu ele
Sau poate fi pe o câmpie
Cine poate să știe?
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Ioana Iordan
Clasa a VI-a C

Suntem creativi
Învingătorul
Era o noapte rece și ploioasă de toamnă. Aproa�
pe toți oamenii erau în casă la căldură, înafară de micul
Mihai. Acest biet copil stătea ghemuit lângă un bar,
care avea acoperișul mai lung, ca să nu-l plouă. Era un
copil mic de statură, cu ochii de un albastru ca cerul
senin, îmbrăcat modest. Avea cu el un cățeluș pe care
îl chema Thomas. Era mic, pufos și gata să-și apere
stăpânul la nevoie.
Deodată, din barul de lângă magazin, ies trei
băieți. Toți erau îmbrăcați doar în haine de firmă. Vă�
zându-l pe micul Mihai, cel mai mare dintre ei, pe
nume Max, se îndreaptă către el, spunându-i:
- Fraiere, ce cauți aici? Nu vezi că plouă? Du-te acasă!
În plus mai strici și imaginea barului, cine mai intră,
văzându-te pe aici? Mai stai și cu potaia după tine. . .
Adoptând un aer superior, se uită cu îngâmfare
spre Mihai.
Bietul copil, nesuportând aceste cuvinte, spune:
- M-aș duce acasă, dacă aș avea una. Afară plouă, n-am
unde sta, iar acest cățel e singurul care mi-a fost și îmi
este alături. Nu am nimic pe lume înafară de dânsul.
- Cum? N-ai părinți? Casă? Cum se poate așa ceva?
Cum trăiești, cum te descurci?
- Asta e o poveste mai lungă, dar nu cred că ți-ar plăcea
să stai de vorbă cu un copil ca mine.
- Sunt atât de interesat încât nu mă interesează dacă ai
bani ori nu. Haide înăuntru să-mi povestești, ca să nu
stăm în ploaie.
Max, luându-și și cei doi prieteni și pe Mihai,
au intrat în bar, comandând și pentru el și pentru Mihai
câte un suc.
- Haide, spune-mi, sunt foarte curios!spune Max.
- Până la cinci ani am fost un copil ca tine. Aveam
părinți care mă iubeau, bani și fericire. De la un timp
mama era foarte bolnavă, iar peste două luni a murit.
Am fost foarte trist, am plâns încontinuu. Peste ceva
timp mi-am revenit, iar de ziua mea am fost tot la acest
bar cu tata. Dar tata având mulți dușmani a ieșit aici,
în fața barului cu doi oameni foarte dubioși. Când am
văzut că tata nu mai vine m-am dus să văd ce s-a în�

tâmplat, dar paznicul care era aici mi-a spus că din cau�
za acelor oameni, n-o să-l mai văd pe tata niciodată, iar
propria casă de asemenea.
Am dat să plâng, căzând în genunchi.
Am crezut că viața mea s-a distrus, că nu mai
am de ce să trăiesc. Paznicul, văzând în ce tragedie mă
aflam, mi-a dat niște bani, doar cu atât putând să mă aju�
te, fiind doar un paznic amărât.
Stând noaptea pe stradă, l-am întâlnit pe acest
cățel care nu m-a lăsat niciodată. Mi-am luat inima-n
dinți și am mers înainte. Am lucrat pe unde am putut,
iar toți oamenii care m-au cunoscut mi-au spus că am
nume de învingător, al lui Mihai Viteazul. De atunci stau
mereu aici, când nu am alt adăpost și aștept, poate într-o
zi am să aflu ce s-a întâmplat cu tata.
	Lui Max, dându-i lacrimile, a spus:
- Prietene, îmi pare rău de modul în care ți-am vorbit. Tu
ești mai presus ca mine. Eu în locul tău făceam un mare
păcat, luându-mi viața de mult. În legătură cu tatăl tău
pot să te ajut. Tatăl meu vitreg a adus acum câțiva ani un
om, punându-l la munci grele. Nu-l lasă să iasă din casă
și îi dă resturi de mâncare. Acesta este desigur tatăl tău.
Mereu acest om pe care l-am numit tată, s-a ocupat cu
lucruri necurate. Eu îl ascultam doar pentru că îmi dădea
bani. Acum te rog, vino cu mine, vom merge la poliție,
denunțându-l pe acest prefăcut, iar tu, eu, mama și tatăl
tău vom trăi în casa mea, în viitor, casa noastră. Mama,
fiind femeie credincioasă, care nu putea face nimic aces�
tui om, din frica de a nu-i face ceva. Te rog, acceptă!
Mihai, emoționat, plângând de fericire că tatăl,
care l-a crezut pierdut, a fost găsit, a acceptat propunerea
lui Max foarte entuziasmat.
Peste doi ani, Max cu Mihai erau doi frați
minunați. Mama lui Max, căsătorindu-se cu tatăl lui
Mihai, aceștia fiind foarte fericiți, și sărbătorind acea zi
când micul Mihai stătea cu cățelușul său, fără casă, fără
bani, fără părinți, a întâlnit persoana care i-a schimbat
viața în bine.
Adriana Dumbravă
Clasa a VII-a C
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Suntem creativi
Ninsoarea de zahăr
A venit iarna geroasă și plină de bucurie printre
noi. Iarna, copacii de pini și de brazi sunt îmbrăcate cu
cojoace pe care zăpada cade ca făina la cernut. Fulgii,
ca niște mărgăritare, cad pe pământul deja înghețat și
peste firele de iarbă care abia mai rezistă.
Zăpada s-a așternut ca o mantie rece de iarnă
care a pus stăpânire pe pământ, iar odată cu ea vin şi
fulgii lucitori care împodobesc crengile îmbrăcate în
paltoane de nea.
Deși iarna este pustie, pe afară mai sunt câțiva
copii, cu obrăjorii aprinși care de abia așteaptă să
meargă la săniuș.
Casele pitite sub căciulile mari şi albe sunt
înconjurate de un câmp strălucitor, ca un mare dia�
mant. Covoarele mari și pufoase de zăpadă, domină
pământul care părea mort. Singurele urme de viață, o
reprezintă copiii zglobii.
Fulgii se ridică deasupra caselor și instalațiile
împodobesc strălucitor, vitrinele și copacii. Iarna este
ca o zână albă ce sosește pe meleagurile noastre în
caleașca sa trasă de reni. Zăpada albă dăinuie pe case,
pe copaci, pe instalații și pe toate lucrurile.
Cerul este posomorât, iar soarele este prizonier
în spațiul draperiilor pe norii groși ca fumul negru.
Ea așază peste întinderi o dantelă albă, strălucitoare,
țesută mărunt cu miliarde de cârlige și ace.
Iarna se instalează confortabil la palatul său,
în tronul făcut din gheață și din cristal!
Andreea Savanopol
Clasa aVI -a C

Farmecul iernii
Toamna se terminase. În nopțile de singurătate,
pădurea aflată în golăciunea iernii își purtase tristețea
unor zile trăite în visări care păreau a fi fără sfârșit.
Apoi a nins temeinic. Omăturile au acoperit
drumurile și gândurile. Tot ceea ce până mai ieri era
urât și trist s-a acoperit cu alb. În veșmintele lor, noii
stejari păreau de sticlă. Dupa ce a adus mântuirea
neamului iute sur al iepurilor, izbăvindu-l de cuvin�
tele pustii, gerul și-a lăsat porțile larg deschise pentru
întâlnirile cu animalele. Ploaie de argint a căzut peste
creştetele copacilor. Pădurea de promoroacă poartă pe
brațele ostenite povara iernii atotstăpânitoare.
Ea este vie, pare numai amorțită. Viețuitoarele
pustietății sunt îmbătate de farmecul acesta: păsările
zboară ca ziua, lupul poposește pe labe în hățișuri și
privește nemișcat. Vulpea stă lângă vizuină și nu se
îndură să meargă la vânat. Veverița apleacă creangă
lângă creangă și hoinărește ca o deșucheată pădurea
întreagă. Lumina zilei parcă ar fi îndoliată... Zăpada
cristalină pare un lan de diamante. Fumurile albe se
ridică în văzduhul scânteietor ce par ca niște înalte
coloane ale unui templu maiestos. Pomii își scutură
promoroaca cea grea de omăt, stârnind ecouri. Tulpi�
nile lor sunt fumurii și ciucurate .Satele sunt pierdute
sub clăbucii albi de fum. Mândra țară se îmbracă cu o
zale argintie. Noaptea cade tihnită. Tăcerea pune din
nou stăpânire pe împărăția pădurii și omătul îmbracă
casele și pomii, transformând această lume într-un
tărâm alb și vrăjit. Totul pare de zahăr...
Ana Vulcan
Clasa aVI-a C
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Suntem creativi
În ţara de ciocolată
Desertul cel mai adorat de copii este cioco�
lata. Ciocolata este cea mai bun��������������������
ă�������������������
pentru copii. Spu�
nem noi.
A fost odată un băiat pe nume Andrei şi lui,
tot la fel, îi plăcea ciocolata. El şi-a imaginat mereu
o lume de ciocolată. Andrei s-a gândit că poate va
găsi ţara aceea. Acesta s-a pregătit bine şi a doua zi a
plecat fără să-i ceară voie mamei sale. El a colindat
munţi şi văi, când deodată s-a rătăcit într-o pădure de
aur. Acolo trăia un împărat pe nume Împăratul Roşu.
Andrei s-a dus şi i-a spus:
-Bine v-am găsit, împărate!
-Bine ai venit, tinere! Ce te aduce pe melea�
gurile acestea?
-Am venit să caut ţara de ciocolată. Ştiţi unde
este?
-Da, dar este foarte departe. Se aude că cine
merge pe acolo nu s-a mai întors niciodată!
Auzind acestea, Andrei s-a temut puţin şi a
prins curaj şi i-a spus împăratului să-i zică drumul
spre ţară. Zis şi făcut. Dar împăratul voia să-i aducă
în schimb fata de la Zâna cea Rea.
Acesta nu s-a opus vorbelor împăratului. în
câteva secunde şi-a luat inima în dinţi şi a plecat în
ţara de ciocolată. Mergând el pe drumul pe care i l-a
spus împăratul, când deodată în faţa lui apare un pui
de dragon. Băiatul a făcut trei paşi mărunţi în spate şi
i-a spus puiului:
-Te rog să nu-mi faci nici un rău. spuse el,
cuprins de teamă.
-Nu-ţi face griji, nu o să-ţi fac nimic, spuse
puiul de dragon. Ce faci tu pe aici?
-Păi... caut ţara de ciocolată.
-Dar este foarte departe!
-Nu contează, vreau să ajung acolo! zise el
foarte hotărât.
Atunci au plecat împreună spre ţara de
ciocolată. Au mers şi au mers timp de treizeci de zile.
Până la urmă au ajuns la o poartă mare cu smaralde
şi diamante preţioase şi suflată cu aur. Ei au încercat

să intre şi într-un final au reuşit. Acolo era ţara de
ciocolată:
-Priveşte, este ţara de ciocolată! zise Andrei.
-Da… am găsit-o!
Acolo era totul din ciocolat����������
ă���������
: pomii, iar�
����
ba, fluturii etc. Când a vazut, Andrei şi-a zis în
g����
â���
nd c�����������
������������
ă����������
acolo va r����������������������
�����������������������
ă���������������������
m��������������������
â�������������������
ne, dar s-a g������
â�����
ndit ��������
la prom�
isiunea î������������
�������������
mp����������
ă���������
ratului. �������������
Totu���������
ş��������
i acolo ����
era ���
un ������������
col���������
ţ��������
i�������
ş������
or fo�
arte întunecat. Andrei s-a gândit că acolo este fata
împăratului. El s-a dus împreună cu puiul de dragon.
Au intrat acolo şi au găsit temniţa prinţesei. A luat-o
repede şi au plecat spre palat. Băiatul a mai luat şi
puţină ciocolată cu el.
După câteva minute, Zâna cea Rea s-a dus să-i
dea de mâncare prinţesei şi n-a mai găsit-o acolo. Ea
s-a înfuriat şi a distrus toată ţara de ciocolată.
Ei au ajuns la împărat şi i-au dat fata înapoi,
dragonul a ajuns la casa lui şi Andrei a ajuns cu bine
acasă!
Ţara de ciocolată a fost un paradis de neuitat!
Ana Stratulat
Clasa a V- C

Vacanța de vară
A venit vacanța mult așteptată,
Iar toată lumea este încântată
Cu toții vrem să ne jucăm
Și distracția cu drag să o gustăm.
Mergem în parc cu rolele, ne jucăm cu mingea,
Alergăm peste tot și sărim ca niște «Ninja».
Jucăm șotron și sărim coarda,
Iar seara jucăm «Baba-Oarba».
Când vine Bubu pe la mine,
Noi ne distrăm atât de bine!
Până seara ne jucăm,
Amândoi ne bucurăm.
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Cosmina-Mihaela Cristian
Clasa a IV-a A

Suntem creativi
Gânduri din jurnal

Norocel

Sunt necăjita, m-am certat cu câţiva colegi
care nu cred in Moş Crăciun. Au râs de mine ca
nişte oameni mari. N-am avut argumente ca să le
demonstrez că există şi iarăşi am picat de papă-lapte...

Într-o zi, un pui de leu pe nume Norocel se
plimba cu părinţii lui prin savană. El era foarte isteţ şi
ambiţios. Adesea, pleca de lângă părinţi şi explora pe
cont propriu diferite locuri.
Din nefericire, într-o zi însorită, Norocel, atras
de jocurile din savană, s-a rătăcit şi nu şi-a mai găsit
p����������������������������������������������������
ă���������������������������������������������������
rinţii. Acum tr������������������������������������
ă�����������������������������������
ia un adevărat coşmar, c�����������
ă����������
ci era ab�
solut singur. El a început să alerge şi să urle crezând
că îl pot auzi părinţii lui.
Alergând, a ajuns lângă un râu, pe marginea
acestuia se observau urmele p���������������������������
ă��������������������������
rinţilor s����������������
ă���������������
i, iar el, dân�
du-şi seama de asta, mergea după ele. O bufniţă care
voia să doarmă îl întrebă pe acesta:
- Ce faci singur aici şi de ce urli aşa ?
- Păi, eu mi-am pierdut părinţii şi vreau să îi găsesc.
- Am înteles. Vrei să te ajut ?
- Da, însă cum ?
- Tu aşteaptă-mă aici, eu mă voi duce să îi caut.
- Bine, dar să te întorci repede.
- Da.
Bufniţa îi c������������������������������������
ă�����������������������������������
ut���������������������������������
ă��������������������������������
şi c���������������������������
ă��������������������������
ut������������������������
ă, ���������������������
dar nu dădu de ei ni�
căieri, astfel că, pe când voia să se întoarcă, deodată
auzi nişte urlete. Atunci ea s-a dus acolo şi i-a întâlnit
pe părinţii care-şi căutau disperaţi copilul. A vorbit cu
ei şi s-au dus înapoi la puiul cel iubit.
Norocel, când i-a văzut, le-a promis că nu o să
mai plece niciodată.
Iulia Vrânceanu
clasa a VIII-a A

Si totuşi... chiar aşa, fără argumente, eu ştiu...
eu cred că moşul există, trebuie să fie ceva real în toată
povestea asta. Caut, scormonesc în mintea mea ceva
de care să mă agăţ şi îmi zic: „Dacă nu e, nu e şi gata,
dar... dacă nu e, de ce ei, colegii mei care nu cred, de
ce-şi împodobesc bradul? şi ca ei, alte milioane de
oameni?! Şi ce să vezi, oameni mari, oameni serioşi,
cu toţii se bucură de daruri şi de pomul de Crăciun.
Şi-atunci cum să spui că nu există? Atâtea
zâmbete, atâta bunătate, oare şi astea sunt tot iluzii?
Iluzie, îmi place cum sună, doamna a zis că înseamnă
„amăgire”, ceva înşelător. Nu!!! Nu este cu putinţă să
fie o înşelăciune, trebuie să existe, şi chiar dacă ar fi
iluzie, eu cred în ea şi pace.
Bunicul e un om înţelept, o să-l întreb dacă
există Moş Crăciun, ba nu, trebuie să fiu vicleană, o
să-l întreb ce-şi doreşte de Crăciun şi-n felul acesta o
să-mi spună iar, ca anul trecut, că vrea o undiţă nouă.
Păi şi dacă el aşteaptă, cineva trebuie să i-o aducă.
Ş-atunci cine e acel cineva? Trebuie să fie cineva care
să cumpere undiţa... şi dacă nu va fi, o voi cumpăra
eu pentru că mie îmi place această „iluzie”, care până
la urmă prinde viaţă prin generozitatea din sufletul
nostru, ba nu, o să folosesc alt termen: „altruismul”
nostru... şi pe acesta l-am învăţat de curând.
Mă strigă mama, cred că s-a trezit fratele meu
şi trebuie să am grijă de el.
Pe mâine, dragul meu jurnal!
Emilia Cristina Dănilă
Cls a IV-a B
Îndrumător: Prof Înv. Primar: Lucica Dumitru
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Suntem creativi
O rândunică îmi povestea

Iarna, anotimpul de zahăr

A sosit primăvara cu șuvoaie de lumină aurie
ce sparg norii întunecoși și cu miros de pământ umed.
De sub zăpadă și-a desprins din gluga lui cea verde
capul un clopoțel de argint aplecat către pământul de
catifea. Este un ghiocel ce vine să vestească cel dintâi
sosirea primăverii.

A sosit iarna cu alaiul său de fulgi de nea care
plutesc în aer ca într-o nemăsurată sală de dans.
În cuprinsul larg, luna, policandrul de cristal al
cerului își aprinde una câte una steluțele eterne peste
peisajul înecat de omăt. Totul e amorțit sub marea de
ninsoare. Vântul șuieră prin crengile cristalizate ale
copacilor, cu senzația că prin sunetele asurzitoare
îmbolnăvește natura înghețându-o. Copacii stau ca
niște soldăței muți și reci printre zalele albe de gheaţă.
Atmosfera de congelator este pretutindeni,
chiar dacă luna argintie împunge la nesfârșit norii albi
plini de aburi și sentimente reci. Perlele mari și albe
dansează în văzduh ca niște frumoase iluzii de cristal.
Pe poteca pădurii acoperită de un covor alb de flori

Primăvara a înverzit, iarba a trezit natura la
viață, a adus bucurie în sufletele noastre și a presărat
prin pădurea întunecoasă primii ghiocei. Pomii au
înmugurit iar păsările călătoare s-au întors din sudul
însorit la cuiburile vechi. Admir peisajul minunat al
primelor zile de primăvară. Deodată zăresc un stol de
rândunele ce zburau în depărtare. Din el s-a desprins
o rândunică. A făcut un mic popas la fereastra casei
unde locuiam. Rândunica se odihnea dar în același
timp se uita spre casa mea, parcă cunoștea ceva. Miam amintit-o de la scara blocului, era de câțiva ani
un cuib de rândunele. În fiecare an ele se întorceau la
acest cuib, bucurându-se că au ajuns acasă .
Eu eram foarte mirată când am auzit un glas firav
care spunea:
-Bine te-am găsit!
Am crezut că era un vis, nu-mi vine sa cred ce se
întâmplă… și deodată glasul continuă:
-Eu sunt! Mă bucur că m-am întors acasă! Vrei să
facem cunoștință?
-Da! i-am răspuns. Dar după ce ne-am povestit în�
tâmplările, rândunica adormi într-un somn dulce.
Doarme fericită că a sosit acasă!
Georgiana Neagu
clasa a V-a B

de argint, brazii par niște lumânări albe înșirate într-o
ordine perfectă.
În zare, munții, sub lumina palidă a lunii,
par cristale mărețe încremenite într-o nemișcare de
veacuri. Parcă crestele lor își înfig vârfurile pline de
steluțe argintii în razele astrului selenar.
Satul, scăldat de valurile spumegânde ale
oceanului de omăt și de lumina lunii, părea trist, sin�
guratic fără nici o ființă vie ca să-l bucure. Pe afară
nu mai vedeai copiii zgomotoși care se trăgeau în
fiecare zi cu săniile ușoare printre troienele călătoare
adunate ca mărgelele la un colier. Din cerul trist că
natura piere, se desprinde o lacrimă încet și coboară
pe pământ sub forma unui fulg de nea. Cerul, simțind
că este sfârșitul, izbucnește în lacrimi de gheață, iar
peisajul se umple din nou cu fulgi mari de vată.
Iarna este un peisaj mirific, iar în ceas de
noapte apariția lunii preschimbă peisajul într-o lume
de basm, încărcat de o strălucire feerică
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Ionela Nan
Clasa a VI-a C

Suntem creativi
Iarna

“Din viciul altuia cel înțelept îl repară pe
al său»

Vine cu fulgii prin aer,
Și ne-ngroapă în albine,
Copilașii joacă ager,
Și colindă-n boierime.

În opinia mea, acest dicton este cât se poate
de adevărat. Văzând viciul altuia, un om înțelept îl
poate îndrepta pe al său, deoarece, observând cât rău
îi provoacă, va fi conștient de autodistrugerea la care
care contribuie și se va strădui sa se îndrepte.

Este iarnă albă de nea,
Cu crivățul de catifea,
Albă, pufoasă și caldă,
Pe lângă sobe cu foc ne-ndemna.
Bucuria este mare,
La copii când ninge tare,
Însă bunicii oftează,
Și se reazămă-n spetează.
Cosmin Ion Mihailă
clasa a VI-a B

de fumat. A ignorat acest lucru, zicând că doctorul
fabulează.

Sora mea

Într-o noapte, s-a trezit și a început să tușească
groaznic. Aproape nu putea să respire. Îngrozită, soția
a sunat la salvare. Bărbatul a aflat ca avea o boală
foarte gravă la plămâni, totuși vindecabilă în câțiva
ani. A stat în spital cam o lună de zile, deoarece tușea
încontinuu, apoi a mai urmat un tratament riguros,
însoțit de vizite periodice la doctor. Cam după trei
ani, acesta și-a revenit în proporție de 90%, mai având
probleme dimineața cu tușitul.

E fascinant când un chip de înger este lângă
tine, când vezi cum râde copilăros şi zâmbeşte
întruna, cum gângureşte singură, fără să ştie nimeni
ce zice . Dar ce este esenţial este că între noi este
o iubire continuă .Aceasta este sora mea, plină de
energie şi iubire .
Cea mai hazlie întâmplare a fost atunci când
sora mea s-a întâlnit cu verişorul ei Dragoş, care
este de o vârsta cu ea. Ei, pu�������������������������
ş������������������������
i pe jos, au mers în����
������
pa�
tru labe şi s-au jucat cu jucării, iar eu stăteam lângă
ei ş�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
i aveam grij�������������������������������������
ă������������������������������������
s����������������������������������
ă���������������������������������
nu se loveasc�������������������
ă������������������
. Dar, într�������
�����������
-un mo�
ment de neaten�����������������������������������������
ţ����������������������������������������
ie, s-au dus ş��������������������������
���������������������������
i s-au ridicat la ghiveci�
ul unde era ficusul mamei pe care l-au rupt. După
aceea au început să gângurească şi să zâmbească.
-	

De exemplu, poate fi o situație între doi soți.
Amândoi fumează, so�������������������������������
ț������������������������������
ul mai mult decât so����������
ț���������
ia. Aces�
ta nu simțea niciun efect secundar la început, dar,
trecând timpul şi plăcându-i mult să fumeze, a început
să tușească foarte tare și să scuipe sânge dimineața.
Spe�������������������������������������������������������
riat, s-a dus la doctor, aflând că i s-au încărcat plă�
mânii cu rămășițele fumului și că trebuie să se lase

Soț�������
ia sa, realizând
���������� cât
�����������������
de periculos este
��������
fu�
matul, chiar dacă ea nu avea simptome vizibile, s-a
lăsat de acest viciu fatal. Deci ea a dat dovadă de
înțelepciune, făcând acest lucru.

Da, da, dabbb…

Ei da, tocmai aţi făcut şi voi cunoştinţă cu draga
mea soră!
Iulia Vrânceanu
clasa a VIII-a A

În concluzie, acest dicton este foarte realist,
fiindcă, o persoană înțeleaptă, văzând cât rău poate
să provoace un viciu altuia, realizează că viciile sunt
extrem de păguboase și se lasă de al său.
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George-Valentin Ionescu
Clasa a VIII-a A

Suntem creativi
Un personnage de nos lectures
Suzane Prou,”L’album de famille”
Le portrait de Marie

A sosit toamna…

La fille d’une famille
modeste, Marie est la
femme d’Henri, le fils
d’une riche bourgeoise,
Césarine.

desen realizat de Cătălin Boboc

Marie est une jolie
femme, modeste et très
timide, mais elle réus�
sit à gagner le cœur
d’Henri. Ses yeux,
avec un regard clair,

sont le miroir de son
âme et par eux Henri a pu voir qu’elle est une fille
sensible, bonne et sincère, avec une âme pure et inno�
cente. Ainsi elle est une personne solitaire, rêveuse
qui aime beaucoup la nature. Parce qu’elle est un
peu farouche et confinée, elle parle peu avec les per�
sonnes de son environ, en spécial avec sa belle-mère.
En photo, ces mots sont imprimés sur son
visage et sur l’attitude de cette jeune femme. Ainsi
en cette photo je pouvais voir une femme qui aime le
silence et travaille en plein air. Le visage de Marie est
un visage qui me dit qu’elle avait une âme tranquille.
Cette tranquillité m’indique qu’elle est très heureuse
avec Henri parce que, avec lui, ses rêves sont accom�
plis.
Ainsi, les passions de Marie sont un motif
pour sa félicité. Elle aimait lire les livres dont les he�
roines lui ressemblaient. Cependant elle aimait passer
son temps en plein air, elle aimait les promenades et
broder en jardin à côté des fleurs belles et parfumés.
	La vie de cette femme, je crois que c’est une
vie felice même si Marie est une femme solitaire et
confinée. Elle réussit à accomplir ses rêves et cela est
très important pour nous.
Roxana Munteanu
Clasa a-XII a A

Toţi copacii sunt goi, frunzele uscate cad
gălăgios. Toţi copiii se îmbracă gros, a început să
se facă din ce în ce mai frig; la un moment dat se
înnorează…
Ploaia cobora în picături mari. Pe fereastră ve�
deai cumlumea se ascundea de ploaie; frunzele color�
ate cădeau forţat de ploaia torenţială.
Norii trecuseră de oraş luând
ploaia cu ei. Soarele ieşea din nori,
spre apus pe cer apăruse un frumos
curcubeu colorat.
Despina Istrate
Clasa a V-a C
Akatsuki (zorii zilei)
Când se lasă seara
Întunericul cuprinde zarea
Iar amurgul e trist şi plânge
Cu nişte lacrimi de sânge
Şi în curând noaptea vine
O vreau lângă mine
Totul e negru în zare
Dar se vede şi luna care...
Prin întunericul negrei nopţi
O priveşti şi pe ea dacă poţi
Dar dimineaţa totul e bine
Şi apar zorii zilei...
Adelin Diaconu
Clasa a VIII-a C
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Din experienţa cadrelor didactice
Sub masca pseudonimelor
De ce pseudonimele? Pentru că, de secole,
scriitori celebri le-au folosit, aşa cum atrage atenţia
şi criticul Garabet Ibrăileanu, afirmând că: nimeni nu
se face vinovat de numele pe care îl are, pentru că
numele ni se dă la naştere, pe când pseudonimul îl
alegem.
Să ne gândim numai la unul dintre marii
oameni de litere francezi, la Voltaire, al cărui nume
adevărat a fost François-Marie Arouet. Pseudonimul
a funcţionat, în acest caz, ca o schimbare de nume,
prin imaginaţia scriitorului.
Istoria cunoaşte însă şi cazuri în care, pentru
marile lor îndrăzneli, scriitorii au fost nevoiţi săşi ascundă identitatea, apelând la anagrame. Aşa a
procedat scriitorul român Ion Budai-Deleanu, autorul
epopeii „Ţiganiada”, operă nepublicată în timpul
vieţii, purtând semnătura sub anagrama Leonachi
Dianeu.
Atunci când dezvăluie masca polemică,
mai ales în perioada în care era atacată nu opera, ci
persoana, scriitorul I.L.Caragiale semna derutant
sub o ploaie de pseudonime: Allegro, Car, Caracudi,
Farsor, Grigri, Ics, Intelectual, Palicar, Picolo sau
Spanachidi.
Poetul Mihai Eminescu prefera pseudonimele
antice precum: Varro, Caius sau Nemesis. Octavian
Goga, prins în zbuciumările Transilvaniei din
epoca luptei pentru Unire, folosea pseudonimele
sub forma unei alte feţe, cea îndurerată, răzvrătită
sau meditativă: Agon, Ion Fără Ţară, Nic. Otravă,
Sisifus, Tavi din Sibiu.
Un alt mare scriitor român a lăsat
pseudonimul să umbrească propriul nume, acela de
Ion N.Theodorescu. Acesta este Arghezi, cel care
şi-a luat numele de la denumirea latinească a râului
Argeş (Argesis). Ca redactor la ziarul Bilete de
papagal acesta semna articolele cu pseudonimele:
Coco, Bisericaşul, Ex-Ierodiacul Iosif (cf.biografiei
sale), Papagalul albastru sau portocaliu, roşu, verde,

violet, după împrejurări.
Poetul simbolist George Vasiliu va fi cunoscut
sub pseudonimul George Bacovia, nume inspirat
de oraşul natal Bacău, sau explicat prin sintagma
latinească Via Baccho („calea lui Bachus”).
Poetul şi matematicianul Dan Barbilian, care
a semnat Ion Barbu, se deghiza şi sub pseudonimele
Iova şi Pan, iar poetul şi prozatorul Camil Petrescu
semna în ziarele şi revistele bucureştene: K.Mill, I.
Ceaslov, Gramaticus, Grămătic, iar în cele bănăţene:
Ion Obiditul.
Pseudonimele, indiferent de cauzele folosirii
lor, vor marca dubletul carnavalesc al unei lumi
mascate. Dar care mască, în cele din urmă, nu va
exprima la un moment dat, ceva din caracterul celui
care o poartă?
Prof. Mihaela Rotaru
Festivalul-concurs ,,Maica Domnului,
împărăteasa cerului şi a pământului”
În ziua de 9 noiembrie 2013 s-a desfăşurat la
sediul Centrului de zi „Dănuţ” Broşteni, a patra ediţie
a Festivalului – concurs „Maica Domnului, Împără�
teasa Cerului şi a pământului”. Concursul s-a derulat
pe trei secţiuni: arte plastice, pictură / grafică, mu�
zică psaltică/pricesne şi creaţie literară proză/poezie
dedicate celor trei  mari sărbători ale Născătoarei de
Dumnezeu, cuprinse în calendarul creştin ortodox:
Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie); Intrarea
în Biserică – Ovidenia (21 noiembrie) şi Adormirea
Maicii Domnului (15 august).
Elevii Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”
Odobeşti au participat la secţiunea de arte plastice
pictură / grafică, obţinând foarte multe premii. Prin�
tre participanţi se numără şi elevii Străoneanu Rene
Iulian (clasa a IX-a) care a obţinut Premiul I şi Bucur Elisabeta (clasa a VII – a) care a obţinut Premiul
al II-lea la această secţiune.
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Prof. Alina Toma

Din experienţa cadrelor didactice
Succesul şcolar - o punte între familie şi
şcoală
Succesul şcolar nu se există fără un parteneri�
at între şcoală şi familie.
Activitatea de instruire are loc într-un ca�
dru instituţional şi are la dispoziţie planuri de
învǎţǎmânt, programe şi manuale în vederea formǎrii
personalitǎţii umane ��������������������������������
în������������������������������
concordanţǎ cu cerinţele ide�
alului educaţional. La baza instruirii şcolare stau cele
trei tipuri de activită����������������������������������
ţ���������������������������������
i: predarea, învăţarea şi evalua�
rea.
Evaluarea conştientizează succesul şcolar.
Acesta reprezintă concordanţa între capacităţile, inte�
resele elevului pe de o parte şi exigenţele şcolare pe
de altă parte.
Învăţătorul trebuie să cunoască foarte bine
clasa. Trebuie să pornească de la premiza că elevul
este o individualitate unică şi nerepetabilă, să ţină
cont de particularităţile de vârstă, de diferenţele indi�
viduale dintre copii, de dozarea sarcinilor, a ritmului
şi a modalitaţilor de lucru în raport cu posibilitǎţile
fiecǎruia.
Succesul şcolar este rezultatul cumulării mai
multor categorii de factori aflaţi în diferite raporturi
de interacţiune umanǎ:
Factorii interni:
-	 biologici
-	 psihologici - intelectuali
- neintelectuali
Factorii externi:
-	 pedagogici
-	 socio – culturali
-	 stresanţi
-	 ambientali (familia, regimul de viaţă al
elevului etc.)
Fiecare dintre aceşti factori contribuie în mod
diferenţiat la reuşita elevilor, �����
însă� �����������������
ca factor al pro�
gresului şcolar�����������
�����������������
, familia contribuie
����������� la
����������������
formarea ati�
tudinii copilului faţǎ de şcoalǎ, în general, faţǎ de
învǎţǎturǎ, în special. Aceasta presupune, din punct de

vedere psihologic, crearea unui substrat motivaţional
adecvat. Aprecierile generale ale părinţilor la adresa
şcolii, cât mai ales preocuparea lor sistematică faţă de
rezultatele şi progresul şcolar al copiilor, stimulările
şi încurajările continue se înscriu ca modalităţi de in�
fluenţare a acestei atitudini.
Prin regimul de viaţă pe care părinţii îl impun
şi controleză, contribuie la formarea unui stil indivi�
dual de muncă, dar şi a unor trăsături de caracter ne�
cesare înlăturării dificultăţilor de învăţare.
Unui copil trebuie să i se transmită valori mo�
rale, culturale şi religioase care să-i asigure păstrarea
identităţii. Calitatea vieţii de familie este determinată
de rolul mamei şi respectiv al tatălui, de specificul
relaţiilor extra-familiale şi conţinutul acestora, de felul
cum se gospodăresc resursele materiale, de tradiţiile
locale ş.a. Toate acestea au o importanţă hotărâtoare
pentru formarea copilului.
Motivaţia reprezintă o condiţie esenţială pen�
tru reuşita elevului în activitatea şcolară.
Nu este suficient ca scopul unei activităţi clar,
corect şi riguros formulat pentru ca ea să se desfă�
şoare normal şi eficient. Dacă lipseşte stimularea şi
susţinerea energetică în vederea realizării scopului,
activitatea nu va fi realizată.
Motivaţia pentru învăţare apare iniţial în fa�
milie. Este important pentru susţinerea motivaţiei ca
elevul să fie antrenat în competiţie, sunt importante
succesele la învăţătură, lauda şi recompensa, modelul
profesorului cu atitudinile, interesele, sentimentele
sale ce le pot transmite elevilor.
Dar, după cum am afirmat la început, nu doar
părinţii îşi pun amprenta în educarea copiilor lor, ci
şi şcoala şi mediul social. Familia şi şcoala sunt cele
care îşi aduc aportul continuu la modelarea societăţii.
Colaborarea dintre ����������������������������������
şcoală����������������������������
şi�������������������������
���������������������������
familie presupune nu nu�
mai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce
ţine de orintarea copilului ci şi înarmarea părinţilor
cu toate problemele pe care le comportă această
acţiune. Referitor la acţiunea educativă a familiei,
ea este eficientă numai atunci când scopul său este
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acelaşi cu al şcolii, când între cei doi factori există o
concordanţă în ceea ce priveşte obiectivele urmărite.
De-a lungul timpului se ştie că de felul cum
porneşte copilul în ciclul primar depinde formarea
lui ulterioară. Am putea spune chiar că un dascăl bun
în şcoala primară echivalează cu un noroc în viaţă,
pentru că el contribuie în mare măsură la formarea şi
educarea fiecăruia dintre noi. Dascălul este cel care
asigură succesul în viaţă al elevului. Relaţia cu elevul
nu presupune simpla comunicare din actul educaţio�
nal, ci ea înseamnă implicarea întregii personalităţi
umane. Meseria de dascăl nu presupune doar să ştii
operaţiile matematice, ci să îl faci pe elev să opereze
cu ele.
Trebuie să se ţină cont de faptul că „orice co�
pil are ceva bun în el şi că acel bun trebuie descope�
rit şi pus în valoare” (Simion Mehedinţi). De aceea,
pentru a se obţine succesul şcolar este necesară şi ex�
trem de utilă tratarea diferenţiată a elevilor, atât în
ceea ce priveşte volumul de cunoştinţe cerut, cât şi
metodele de abordare a comunicării.
Deşi familia ��������������������������������
şi������������������������������
şcoala�����������������������
�����������������������������
sunt importante în����
������
re�
alizarea succesului şcolar, elevul este cel care până
la urmă trebuie să simtă în profesorul de la clasă
un partener de dialog şi relaţia dintre ei să fie una
armonioasă, care să se completeze reciproc.
Toţi părinţii din lume îşi doresc pentru copiii
lor o viaţă mai bună decât au avut-o ei. La această
şansă trebuie să contribuie, evident, şcoala şi familia,
dar e clar că e nevoie de mai mult de atât pentru a
făuri un traseu ascendent şi sigur pentru fiecare tânăr,
pentru ca acesta să se simtă un om DE SUCCES, îm�
plinit din toate punctele de vedere şi să poată deveni
asemeni altora ca el, temelie acestei ţări.
A fi educat este o şansă pentru un viitor mai
bun.
În concluzie, nu putem să vorbim despre
succes şcolar fără a vorbi despre elevul de succes,
despre cel care obţine succesul, şi nu putem vorbi
despre elev de succes fără a vorbi despre autorul său
moral, care este dascălul.
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Istoria ne îndrumă
Dictonul latin ,,Istoria este îndrumătoarea
vieții” este unul deosebit.
Istoria poate fi definită ca fiind o colecție de scrieri
în care sunt consemnate evenimentele din trecut. Prin
intermediul ei, oamenii pot călători în trecut, dar este
și o sursă de informație pentru cei care vor să învețe
despre oamenii care au trăit în veacurile trecute.
Aceasta este identitatea unui popor. Ea este
precum o oglindă în care se reflectă, într-un moment,
trecutul împreună cu succesul, cu necazurile, cu
suferințele, cu eșecurile și cu victoriile lor.
Cunoscând istoria, noi, când ne confruntăm
cu o problemă, putem fi capabili să o rezolvăm întrun mod potrivit, inspirându-ne din evenimentele
asemănătoare ale trecutului. Dacă acordam atenție
istoriei și religiei, combinându-le, putem înțelege
motivul pentru care avem nevoie de ea, mai ales
pentru a afla istoria vieților personalităților religioase.
Asadar, acest dicton latin este unul pe care nu
trebuie să-l tratăm cu indiferență, deoarece ne ajută
foarte mult pentru a ne cunoaște trecutul și pentru a
depăși cu bine situațiile asemănătoare celor anterioare
prezentului.
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Un jurnal despre Apus
	Di n icu
Golescu a fost la
începutul secolului al
XIX-lea unul dintre
primii români cu o
conştiinţă europeană
asupra
realităţii
noastre.
Călătorii
vor fi aceia care vor
descoperi
Europa,
culturile şi civilizaţiile occidentale, mediteraneene
şi orientale. Călătoria în epoca modernă va însemna
descoperirea de umanităţi, cum vechile explorări
duseseră la descoperirea de pământuri noi. Provincia,
ţara şi continentul deveniseră neîncăpătoare.
Călătorii apar atunci când se va manifesta şi
nevoia unei conştiinţe de a mări cercul universului
nostru. Iluminiştii Samuel Micu, Gheorghe Şincai
şi Petru Maior vor ajunge la Roma cu aproape o
jumătate de secol înaintea lui Dinicu Golescu, dar la
ei drumul până la cetatea eternă nu va fi acelaşi cu
călătoria în accepţia Secolului Luminilor. Italia nu le
va fi descoperită decât la vârsta ei romană. Corifeii
Şcolii Ardelene nu vor trăi nostalgia ruinelor şi nu
vor înmărmuri la contactul cu civilizaţia apuseană.
Era vremea când nu vedeau decât diplomele şi
manuscrisele cu mărturiile vechimii noastre.
Călătorii, ca Dinicu Golescu, se vor gândi la
perspectiva civilizaţiei şi a culturii moderne. Aceşti
boieri crescuţi în legea veche, pleacă în căutarea
altor orizonturi. Ei iau drumul Europei pentru a
urmări obiceiurile altor neamuri. Ei ne vor oferi harta
civilizaţiei şi a culturii apusene. Dinicu Golescu
părăseşte conacul în aflarea unui orizont în faţa căruia
ne puteam vedea dimensiunea reală. Drumurile din
afara ţării vor fi un periplu printr-un spaţiu căruia
îi aparţinusem de veacuri, dar de care ne izolase o
istorie neprielnică.
Însemnare a călătoriei mele este o carte de

învăţătură despre străinătate, un traseu prin lume
pentru a trezi contemporanilor săi curiozitatea necesară
trecerii pragului lumii moderne: „aşa şi noi, adunând
binele, care din citiri de cărţi bune şi folositoare, care
din călătorii, care din întâlniri şi adunări cu oameni
din neamuri luminate, să-l împărtăşim compatrioţilor
noştri, şi să-l sădim în pământul nostru, spre rodire
înmulţită, ca să câştigăm şi noi, de la următorii noştri,
mulţumirile ce le aud moşii şi strămoşii, câţi, sau de
la mine au aflat, sau de la alţii au luat şi ne-au lăsat
vreun bine”. Când îşi făcea aceste însemnări, Dinicu
Golescu era un precursor al literaturii de observaţie
din perioada modernă.
	Dinicu Golescu va fi printre cei dintâi
exploratori români în cultura şi civilizaţia europeană
modernă de la începutul secolului al XIX-lea. Opera
sa este jurnalul unui boier român care face reportaje
între staţiile diligenţelor prin oraşele din Transilvania,
Austria, Ungaria, Italia, Elveţia şi Germania,
însemnând documentarul unui proces antifeudal în
ţările româneşti. Boierul Golescu parcurge Occidentul
cu amărăciunea înapoierii pe care o poate aprecia,
de la acest pol al civilizaţiei, în patria sa. Uneori
admiraţia faţă de priveliştile întâlnite se estompează
cu gândul acasă. Revelaţia unei culturi şi civilizaţii
superioare se face pe fondul trist al patriotului, uimit
de avantajele pe care le avuseseră de la istorie alte
popoare.
Fiind un scriitor trecut de la stadiul cronicăresc
la acela de spirit jurnalistic, cu un dezvoltat simţ al
realului, Dinicu Golescu raportează totul la realitatea
din ţară. El simte nevoia schimbării de conţinut şi de
formă într-o viziune şi la o dimensiune europeană.
Ţărilor Româneşti li se înălţau de pe acum pilonii
edificiului lor modern. Autorul Însemnării călătoriei
va fi unul dintre primii reporteri de teren ai străinătăţii,
un trimis neoficial al stabilirii criteriilor după care
trebuia să ne revizuim normele existenţei noastre ca
naţiune.
Simbolic, drumul lui Dinicu Golescu înseamnă
o călătorie a noastră prin lumea europeană pentru
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a ne clădi temelii reale de viaţă socială modernă.
Însemnare a călătoriei mele reprezintă un act de
cunoaştere a spiritului european al epocii. Deşi scrisă
în secolul al XIX-lea, scrierea se încadrează perfect
în iluminismul tardiv manifestat la noi.
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Dumnezeu pedepseşte neascultarea şi
curiozitatea excesivă.....
Cică demult, demult, pe când şoarecii umblau
călare pe pisici şi lupii se îmbrăţişau cu mieii, iar oa�
menii trăiau ca fraţii, Dumnezeu nu Se ascundea de
oameni şi cobora deseori pe pământ, însoţit de Sfân�
tul Petru, şi împărţea celor aflaţi în nevoie din mila şi
darurile Sale. Sfântul Petru Îl însoţea cu bucurie şi Îl
ajuta adeseori. Un singur lucru nu îi plăcea Sfântului:
erau prea multe gângănii, care i se suiau pe picioare,
îl înţepau, îl gîdilau şi îl necăjeau în toate felurile.
Într-o zi, sâcâit prea tare de insecte, nu mai putu
răbda şi Îi spuse Domnului:
- Doamne, pe toate le-ai făcut bune pe pământ,
numai un lucru nu.
- Ce anume, Petre? Întrebă Domnul.
- Insectele astea nu sunt bune, căci îl necăjesc
pe om, cea mai iubită făptură a Ta.
- Bine, dacă zici tu, le voi distruge.
Porunceşte Domnul tuturor insectelor să se

adune, le adună într-un sac şi tocmai când legă sacul,
trece pe acolo o femeie.
- Copila mea, nu vrei tu să duci sacul ăsta până
la groapa cutare şi să-l arunci aco�
lo? Dar ai grijă să nu se dezlege.
Femeia luă sacul, dar, aproa�
pe de groapă, o roase curiozitatea
atât de tare, încât dezlegă sacul şi
se uită în el. Gângăniile, văzân�
du-se libere, fugiră care încotro.
Atunci Domnul o pedepsi trans�
formând-o în ciocănitoare, ca să le
caute până la sfârşitul vremurilor.
Prof. Alina Toma

Să vorbim corect...
„Învăţul are şi dezvăţ.” Cu toţii cunoaştem
această afirmaţie, dar nu toţi suntem de acord cu ea.
Mult mai greu este să dezveţi un copil să folosească
un cuvânt greşit, decât să-l înveţi cum să vorbească,
mai ales că în mediul în care trăieşte forma greşită
este inveterată.
O astfel de situaţie ne-o creează imaginatul
verb „a vroi”, care, deşi nu există în dicţionare, el
există pe buzele multor vorbitori. Verbul „a vrea” în
urma înrudirii semantice cu „a voi” dă naştere aces�
tei forme hibrid care provoacă multe victime. Ast�
fel, deseori întâlnim scris şi pronunţat „eu vroiam”
în locul formelor literare „eu voiam” şi „eu vream”.
Această formă de imperfect creează mari probleme în
rândul copiilor şi nu numai. Este mult mai grav când
şi prin intermediul televiziunii se promovează această
formă, iar elevii spun, aşa cum ni s-a intamplat: „la
şcoală spun voiam, dar acasă spun vroiam că, altfel,
râd toţi de mine!”.
Chiar dacă suntem puşi în situaţii jenante, ar
trebui să utilizăm forma corectă a limbii deoarece
doar aşa putem susţine limba literară, implicit cultura.
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Uniforma şcolară
De câ����������������������������������������
ţ���������������������������������������
iva ani problema reintroducerii unifor�
melor şcolare în unităţile de învăţământ a trecut prin
diverse etape. Însă, totul s-a oprit la nivelul dezbate�
rii. Ministerul Educa�������
ţiei a ���������
î��������
ncercat chiar
���������������
să promo�
veze o lege prin care era introdusă purtarea obliga�
torie a vestimentaţiei şcolare, dar care iniţiativă nu a
mai ajuns să fie promovată. Totuşi, ideea a fost bine
primită de multe unităţi de învăţământ. Discrepanţele
sociale apar în orice moment, iar copiii sunt foarte
uşor de supărat. Dar oare numai aceasta să fie cauza
nobilă a acceptării aceleeaşi ţinute în unităţile de
învăţământ?
Uniformele şcolare au fost folosite încă din
cele mai vechi timpuri. Politica uniformelor a fost
pusă în scopul de a modela elevii într-o atmosferă
profesională şi de a-i face mai responsabili faţă de
studii. Atunci când un elev poartă o uniformă şcolară,
este introdus într-un mediu care încurajează cultura
şi promovează valoarea armoniei şi egalităţii între
elevii de clasă. În multe ţări uniformele şcolare sunt
folosite pentru a aduce laolaltă elevii lor, indiferent
de clasa socială, culoare,credinţă şi statut.
Când vorbim despre politica uniformelor
şcolare, primele lucruri care ne vin în minte sunt
norme, punctualitate, responsabilitate şi supunere.
Aceste cuvinte sunt recunoscute prin uniformă de
exemplu în Anglia, unde, deşi uniforma a fost purtată
pentru prima dată de către copiii orfani care au re�
prezentat clasa de jos, aceasta şi-a făcut loc încet dar
sigur în clasele sociale înalte. Ideea a început în Cam�
bridge în jurul sec.al XVI-lea şi chiar s-a confruntat
cu opoziţia înverşunată a elevilor, dar în cele din urmă
şi-a câştigat un satut legal. Apoi, multe şcoli publice
şi private, de elită, au început să folosească uniforma
şcolară ca simbol de fineţe şi superioritate.

să sporească disciplina şi să ajute elevii să se con�
centreze pentru a excela în mediul şcolar. Chiar dacă
introducerea uniformelor a avut rezultate pozitive în
Statele Unite, mai sunt încă multe ţ������������������
ă�����������������
ri în care imple�
mentarea politicii uniformelor şcolare necesită multă
muncă; printre aceste ţări fiind şi România. Până a
se ajunge la punctul final, ca uniforma şcolară să fie
simbolul elevilor ce î����������������������������������
�����������������������������������
i reprezint�����������������������
ă����������������������
cel mai bine din pun�
ct de vedere cultural, moral şi estetic; trebuie multă
stăruinţă şi convingere din partea cadrelor didactice
asupra elevilor, dar şi părin������������������������������
ţ�����������������������������
ilor acestora. Deşi, î�������
��������
n ulti�
ma vreme, uniformele şcolare au devenit subiectul cel
mai dezbătut în rândul părinţilor şi dascălilor, multe
studii au demonstrat că purtarea uniformelor nu are
nici un impact negativ asupra modului de gândire al
elevilor, ci dimpotrivă au un efect benefic, atât cultural
cât şi social.��������������������������������������������
Părinţ�������������������������������������
ii au nevoie să fie instrui����������
ţ���������
i cu pri�
vire la ţinuta elevului încă de când începe înscrierea
la şcoală, apoi pe parcurs menţinut acest interes şi
această preocupare, care mai târziu să devină însăşi
preocuparea obişnuită a elevului.
Î����������������������������������������������
ntr-un fel sau altul, uniformele nu sunt obli�
gatorii, dar devin “necesarul” util şi benefic al oricărui
elev indiferent de starea lui socială şi materială.
Astfel, copiii nu mai sunt condamna����������������
ţ���������������
i pentru statu�
tul lor şi nici nu se mai confruntă cu probleme ce
nu merită atenţie. Și peste toate, creează un climat
adecvat oricărei instituţii menite să educe şi dă o notă
aparte de stil şi eleganţă fiecărui individ ce o poartă.

Principiul rudimentar din spatele uniformelor
şcolare a fost să ofere un mediu cultural armonios,
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cum mă simt, întrucât nu mai sunt conştient de existenţa
mea, aproape că sunt şi trupeşte “teleportat” în ideile pe
care încerc să le descriu.

„… condeiul devine o prelungire a
gândurilor mele …”
De multe ori trecem unii pe lângă alţii, interacţionăm
unii cu alţii fără a ne cunoaşte cu adevărat. Neculai Florea,
profesor şi director al liceului nostru, ne dezvăluie faţa sa
creatoare mai puţin cunoscută de elevii săi. Emoţionat, cu un
tremur uşor în glas, ne răspunde la timidele noastre întrebări
cu o naturaleţe vădită.

Alina Galan: Pentru a vă cunoaşte mai bine, vă rugăm să
ne spuneţi câteva cuvinte despre copilăria şi tinereţea dvs.

Neculai Florea: Am avut o copilărie frumoasă, atât
de frumoasă cât poate să fie într-o familie cu 10
copii şi într-o zonă mirifică, unde natura era până la
pragul casei. Despre tinereţe aş putea spune că am
cam uitat-o, la 22 de ani eram deja profesor, destul de
angajat în tot ceea ce făceam.
A.G.: Ce înseamnă literatura pentru dvs.?

N.F.: Literatura pentru mine înseamnă mai mult
decât aparent se vede, face parte din armonia mea
sufletească, îmi dă armonie în tot ceea ce fac, mă
ajută să înţeleg anumite evenimente, dar mai ales, îmi
dă speranţa că pot trece mai departe atunci când greul
vieţii mă apasă.
A.G.: La ce vârstă aţi descoperit literatura? Dar poezia?

N.F.: Trecusem în clasa a II-a, primisem ca premiu o
carte de poveşti “Basme, povestiri şi snoave”, destul
de consistentă, pe coperta căreia se afla chipul cu
stea în frunte pe care-l avea calul lui Harap Alb. În
acea vară, majoritatea poveştilor clasice care circulau
în literatura pentru copii le-am citit. Uitam de mine
scufundându-mă în mirificul poveştilor.
A.G.: Când aţi scris primele versuri?

N.F.: N-aş putea să spun de când, sau ar trebui să
spun că dintotdeauna mi-a plăcut să privesc cerul
înstelat din nopţile de vară, din prima parte a nopţilor
de vară, când totul în jur e numai sunet şi armonie.
Cred că într-o asemenea seară, prin clasa a IV-a sau a
V-a, am scris primele versuri dedicate cetăţii. Cetatea
era pădurea.
A.G.: Care este poetul dvs. preferat? V-aţi inspirat din
opera sa?

N.F.: Nu cred că am un poet preferat, mai curând
am un tip de poezie preferată, pe care în copilăria şi
tinereţea mea o întâlneam foarte des – poezia plină de
armonie, măsură, poezia care dă simetrie imaginaţiei.
A.G.: Ştim că scrieţi mult zilnic. Cum vă simţiţi în
momentul în care vă aflaţi în “lumea poeziei”?

A.G.: Vă place să vă recitiţi poemele? După o a doua lectură
le modificaţi?

N.F.: Întotdeauna le recitesc, fac mici modificări, dar
mai întotdeauna varianta iniţială mi se pare mai bună.
A.G.: Povestiţi-ne o zi creatoare din viaţa dvs.

N.F.: Nu am zile creatoare, am momente mai lungi sau
mai scurte din zi când condeiul devine o prelungire a
gândurilor mele şi asta pentru că mama mi-a dat, nu ştiu
nici până acum dacă este defect sau calitate, repet, mi-a
dat dorinţa permanentă de a fi activ, de a face ceva în
fiecare zi. Chiar consider că o zi în care nu ai făcut ceva
( chiar şi câteva versuri) este o zi iremediabil pierdută
din viaţa ta.
A.G.: Puteţi să ne spuneţi, cu aproximaţie, câte poezii aţi
scris până acum? Câte dintre acestea au fost publicate?

N.F.: Nu ştiu, de ordinal sutelor, a multor sute. Publicate
sunt foarte puţine, deşi de la puţinii mei cititori am
primit îndemnuri constante de a le publica. Consider că
poezia scrisă de un om este o intimitate peste care nu e
bine să vină oricine, uneori chiar cu tăvălugul.
A.G.: Revista liceului nostru se bucură cu fiecare număr să
dedice câteva pagini poeziilor dvs. În ce alte publicaţii au
mai apărut acestea? Pentru cine scrieţi?

N.F.: Eu scriu în primul rând pentru mine, pentru a fi în
armonie eu cu universul în care trăiesc. Când îmi plac
versurile pe care le scriu, am impresia că m-am integrat
mai bine în menirea mea de om.
A.G.: Cum se împacă poetul Neculai Florea- sensibil, iubitor
de natură şi de viaţă, atins de emoţia nefiinţei, conştient de
“micimea” omului- cu directorul Neculai Florea- realist,
conştiincios, neiertător, dur?

N.F.: Am mai primit asemenea întrebare. Cred că
armonia universală are drept caracteristică importantă
ordinea, punctualitatea, consecvenţa. Din această
perspectivă, cei doi se împacă foarte bine. Nici nu cred
că aş putea altfel.
A.G.: Mulţumindu-vă pentru timpul acordat, vă rugăm să
transmiteţi un mesaj elevilor dvs. (principalii cititori ai
revistei) care nu vă cunosc prea bine această faţă creatoare.

N.F.: Le-aş spune şi cu această ocazie elevilor mei, două
lucruri: 1. Întorceţi-vă la mama natură, observaţi-o cu
atenţie şi vă veţi regăsi cu siguranţă în ea. 2. Nu treceţi
prin timp fără să faceţi ceva în fiecare zi – veţi reuşi cu
siguranţă în viaţă.

N.F.: În lumea poeziei, ca şi în lumea prozei, nu ştiu
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Legenda Babei Iarna
Era o zi friguroasă de februarie. Baba Iarna
ședea pe scaun, vorbind cu una dintre nurorile sale:
- Fata mamii, ia du-te tu în pădure pentru a culege
niște mure!
- Dar, mamă soacră! Este sfârșitul lui februarie. Nu
sunt mure acum, spuse nora babei.

bluză subțire, iar într-o noapte, babei i se făcu frig,
îngheță, și se stinse rapid din viață.
De aici și explicația primelor nouă zile din martie,
numite Babele, când fiecare dintre noi își alege câte o
zi; așa cum este vremea în ziua respectivă, tot așa va
fi anul pentru cel ce și-a ales acea babă.
Diana-Maria Buchidău
Clasa a VI-a B

- Du-te, du-te! Caută căci eu știu că sunt niscaiva
mure prin inima pădurii, spuse baba, sperând să scape
de noră-sa pentru a se odihni.
Nora babii își luă un paner la ea, sperând că,
totuși, va găsi măcar o mână de mure, ca să îi facă
pe plac soacrei. Merse o zi, merse două zile, chiar și
cinci, iar în a șasea zi, și-a dat seama că soacra ei a
vrut să o păcălească, și s-a hotărât să i-o coacă.
Nora se întoarse acasă, și îi spune babei pe un ton
agitat:
- Mamă soacră, mamă soacră!
- Ce-i? Ce-i? sări baba.
- Am găsit mure în inima pădurii! Acolo unde mi-ai
spus matale.
Baba a stat puțin pe gânduri și s-a întrebat cum de
a găsit mure în luna februarie. Dar spuse pe un ton
răutăcios:
- Păi și unde-s?
- În pădure! Un urs imens mi-a sărit în față, m-am
speriat, am scăpat coșul din mână și am luat-o la
fugă! Dacă ai mare nevoie de mure, du-te mata și eu
te aștept aici.
Babei îi fu lene, dar era curioasă să vadă dacă
într-adevăr sunt mure acolo.
Era deja începutul lui martie, toată lumea știe
că baba are 9 cojoace grele și călduroase.
În���������������������������������������������
prima zi obosi și își dădu jos un cojoc pen�
tru a pierde din greutate, în a doua zi își mai dădu
jos unul, și tot așa până când într-a noua zi și-a dat
jos și ultimul cojoc, pentru că vremea începu să se
încălzească, dar noaptea era frig. Așa a rămas într-o

Prietenul la nevoie se cunoaşte!

Odată, într-o iarnă geroasă şi aprigă, boierii
se veseleau lângă focul călduros din cârciuma lu’
nea Vasile, bând vin din recolta din toamn���
ă��
, ce
�������
tre�
cuse mai repede ca oricând. Pe când se veseleau, în
cârciumă intră un biet sarac, îmbrăcat cu zdrenţe şi
plin din puful alb revărsat din nori. Când îl văzu,
cârciumarul a vrut să-l izgonească de teamă să nu-i
deranjeze clienţii, dar un boier credincios l-a rugat
pe proprietar să-l lase să se încălzească şi să-i aducă
ceva de ale gurii. Atunci sărmanul nu ştia cum să-i
mai mulţumească. Boierul, care era mai curios din
fire, l-a întrebat:
- Cum te cheamă, omule, şi… cum ai ajuns în starea
asta?
- Pe mine, prea-milostive, mă cheamă Mitică, iar în
felul în care am ajuns e poveste lungă…
- Nu contează, avem timp!
- Dacă binevoiţi… am să vă istorisesc!
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Totul a început într-o vară pe când părinţii
mei se întorceau cu căruţa de la moşie, atunci a fost
un accident cu un tren… care pentru ei a fost fatal!
Eu, fiind singurul lor fiu, am moştenit toate
avuţiile familiei. Dar, vrând să uit acea nenorocire am
î����������������������������������������������������
nceput s��������������������������������������������
ă�������������������������������������������
-mi fac mul��������������������������������
ţ�������������������������������
i prieteni ��������������������
ş�������������������
i s����������������
ă���������������
-mi petrec tim�
pul cu ei. Mergeam în restaurant, beam, ne ospătam
î�����������������������������������������������������
n fiecare zi, c��������������������������������������
ă�������������������������������������
l������������������������������������
ă�����������������������������������
toream prin toat�������������������
ă������������������
Rom��������������
â�������������
nia, le ofer�
eam bani, cadouri scumpe, totul şi totul pe banii mei!
Însă, într-o noapte am fost jefuit şi nimic nu mi-a mai
rămas. Ştiind că am prieteni, m-am dus la ei să le cer
ajutorul, dar ei m-au izgonit prefăcându-se că nu mă
cunosc.
Îndată mi-am dat seama că acele persoane nu îmi erau
prieteni, ci erau doar nişte profitori şi… de atunci mă
chinui de pe o zi pe alta!
- Of! Of! Cum pot fi oamenii atât de răi?! De acum
încolo o să locuieşti cu mine şi nu o să-ţi lipsească
nimic! spuse boierul.
- îţ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
i multumesc, dar nu pot fiindcă trebuie s���������
ă��������
-mi con�
tinui pedeapsa pentru că am fost făţarnic şi credul!
Acestea fiind spuse, sărmanul plecă lăsându-i
pe toţi cu gura căscată. După câteva zile oamenii îl
găsiră pe Mitică degerat, murise însă cu zâmbetul pe
buze, deoarece îşi terminase pedeapsa. De acea toţi
rămaseră miraţi de zâmbetul lui şi îndată au adunat
bani şi l-au înmormântat!!!
Aşadar, trebuie să avem grijă şi să ne punem
adesea întrebarea: “Cine ne este prieten şi cine nu?”.
Elisabeta Bucur
Clasa a VII-a C

Carpe diem
Prima dată când am auzit termenul carpe
diem nu am putut procesa altceva până nu i-am aflat
semnificaţia. Mi-a stârnit o curiozitate absolută şi o
poftă intensă de cunoaştere. Am căutat pe internet şi
doar cu un singur click aveam toate informaţiile dorite.
Însă nu mi-au ajuns. Am cercetat adânc şi am aflat şi
mai mult. Am aflat că semnificaţia sa este trăieşte viaţa
şi am reflectat asupra sa. Fiecare om are un scop în viaţă
şi acela e de a fi fericit şi de a împărtăşi această fericire
cu aproapele său. M-am gândit că poate fi un motto, prin
el readucându-ne aminte de micile bucurii ale vieţii, că
putem privi lumea cu alţi ochi. M-am gândit că aceste
cuvinte pot avea un viitor roz, că vor fi comune şi vor
apărea în vocabularul fundamental însă timpul va trebui
să ne fie alături pentru a dezvolta această idee.
Timpul este o avere pedantă. El poate zbura pre�
cum vulturul, însă poate fi şi o povară muribundă. Tot
ce avem de făcut este să învăţăm să-l folosim cu tact şi
să ne bucurăm de el. După cum bine spunea actorul de
comedie Charlie Chaplin, “O zi în care n-ai râs este o zi
pierdută.”
În������������������������������������������������
vremea episodului copilăresc, râsul era aproxi�
mativ ��������������������������������������������������
î�������������������������������������������������
n fiecare minut din zi pe feţele noastre. Cu tim�
pul, acel zâmbet inocent a fost afişat mai rar. Au apărut
modificări, atât fizice cât şi����������������������������
������������������������������
psihice. Gândurile s-au am�
plificat, am căpătat cunoştinţe intense. Devenim oameni
flegmatici şi uităm să afişăm vechiul zâmbet pueril. Se
spune că fericirea este ceva ce nu se atinge niciodată,
dar în căutarea ei merită să alergi toată viaţa. Când voi
ajunge “om mare” voi medita adânc la aceste vechi
cuvinte. Îmi va fi dor de clipele când visam să ajung
o prinţesă. Mi se vor părea infantile, poate, însă le voi
păstra veşnic dacă nu în mintea mea, sigur în
inima mea. “Ţine minte, fericirea nu depinde
de ceea ce eşti sau de ceea ce deţii, ci doar de
ceea ce gândeşti.” - Dale Carnegie.Viitorul mă
intrigă, însă tot ce pot face este să îmi trăiesc
viaţa.
Miruna Maria Vîrlan
Clasa a VII-a B
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Expediţia pe Marte

Pentru prima oara
NASA încearcă să trimită un
echipaj de astronauţi pe Mar�
te. Acest echipaj se numeşte
Raza Cometei şi vor pleca în
spaţiu cu o rachetă de ultimă
generaţie.
Aceştia sunt pregătiţi
şi vor pleca peste o oră. Timpul a trecut, iar astronau�
ţii urcă încrezători în rachetă. A început numărătoarea
inversă: zece, nouă, opt, şapte, şase, cinci, patru, trei,
doi, unu. Racheta a plecat. După câteva ore bune echi�
pajul a ajuns în spaţiu fără nici o problemă. Acum se
îndreaptă către planeta Marte. Au mers foarte puţin
până au dat peste o ploaie de meteoriţi care le-a dis�
trus motorul principal. Astronauţii, speriaţi, au con�
tactat de urgenţă turnul de control şi le-au povestit ce
se întâmplă. Acum oamenii de pe pământ pregătesc
o rachetă de ajutor care o să le aducă un motor nou.
În acest timp astronauţii aşteaptă speriaţi noul motor.
După multe clipe de aşteptare a sosit motorul care a
fost ataşat în locul celui stricat. După aceasta naveta
de ajutor s-a întors pe pământ iar cealaltă şi-a conti�
nuat drumul. După ceva timp din rachetă se zăreşte
planeta Marte. Racheta a aterizat. Din aceasta a ieşit o
maşină cu care astronauţii se pot deplasa mai uşor pe
solul planetei Marte. Astronauţii erau puţin speriaţi
de zvonul cu extratereştri. Au mers foarte puţin până
au găsit nişte resturi de la o maşinărie. Astronauţii,
miraţi, au coborât din maşina lor şi s-au uitat puţin la
acele resturi. Dintr-o dată s-au auzit nişte bâlbâieli.
Astronauţii s-au întors şi au găsit maşina lor com�
plet strivită. S-au gândit că ar putea fi extratereştri
care s-au supărat pentru că le-au invadat teritoriul.
Fiecare membru al echipajului a scos o suliţă pentru
a se apăra şi încearcă să ajungă la rachetă. Dar, din

păcate, se întâlnesc cu un extraterestru. Această formă
de viaţă este înaltă cam de trei metri şi este de culoa�
re gri. Acestă creatură a răpit astronauţii şi i-a legat
de ceva foarte greu. Extraterestrul a plecat şi a lăsat
astronauţii să moară într-o explozie a unei bombe.
Aceştia şi-au folosit suliţele şi au tăiat sforile plecând
pe furiş la rachetă întorcându-se pe pământ. Când au
ajuns au povestit tuturor ce s-a întâmplat şi nu au mai
plecat în spaţiu niciodată.
Drept răzbunare din partea acelor creaturi ne
putem aştepta oricând la o invazie extraterestră.
Ştefan Cristea
Clasa a V-a C

Prietenul la nevoie se cunoaște

Era o zi frumoasă de vară ���������������������
și�������������������
-am hotărât cu pri�
etenele mele să ne petrecem după-amiaza în parc.
Ne-am luat corzile și o minge de volei și am
plecat spre parc. Pe drum am intrat într-un magazin și
am cumpărat niște dulciuri. În parc ne-am întâlnit cu
alți copii și ne-am jucat împreună.
S-a făcut târziu, mergem acasă, dar prietena
mea Alina spune să ne aducem bicicletele ca să ne
plimbăm. Eu și Georgiana am acceptat bucuroase.
Ne-am plimbat pe mai multe străzi. Deodată, m-am
dezechilibrat și am căzut de pe bicicletă, atunci Geo
s-a oprit și�����������������������������������������
�������������������������������������������
m-a dus acasă, �������������������������
în�����������������������
timp ce Alina se plim�
ba mai departe. Acasă mama m-a bandajat și mi-a
spălat rana. Fiind obosită, după o zi de joacă, ochii au
început să-mi danseze.
Retrăind momentele din timpul zilei am înțeles
că «Prietenul la nevoie se cunoaște».
Cosmina-Mihaela Cristian
Clasa a IV-a A
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Copilăria

Nu ştiu...

A fi copil este un lucru fascinant. Această pe�
rioadă este cea mai prețioasă din viața noastră, de�
oarece nu avem nimic de făcut, suntem îngrijiți de
părinți și putem fi copilăroși în mod firesc. Deaseme�
nea, copiii sunt plini de energie.
Copiii sunt fricoși, în general. Chiar eu, când
eram mic, mă speriam și de umbre. Când trebuia să
mă culc, vedeam umbre și auzeam zgomote de la tele�
vizor, asociindu-le cu fantomele. Și îi ziceam mamei
mele:
- Mami, mami! Am văzut o fantomă!
- Stai liniștit, puiule. Sunt doar umbre.
- Și atunci ce se aude?
- Așa scârțâie televizorul când e închis. Liniștește-te
și culcă-te. Mâine te duci la grădiniță.
Adormeam cam greu în serile acelea, totuși.
	La vârsta copilăriei se primește prima educație.
Este esențial pentru un copil să fie respectuos, adică
să salute persoanele cunoscute și să se comporte fru�
mos. Un copil nu are nevoie de independență, deoa�
rece fiind mic și neastâmpărat, se poate răni sau chiar
pierde.
Singurele persoane cărora acesta le oferă iu�
bire sunt acelea din familie, în special părinții, iar în
mod particular și definitoriu mamei.
Mama este centrul universului copilului.
Aceasta are grijă de el de când îl naște. Ea îl îmbracă,
îl hrănește, îl educă, iar, cel mai important, îl învață
să iubească������������������������������������������
. Pentru mamă, copilul este totul, persoa�
na pe care o iubește cel mai mult.
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a
vieții.
George Ionescu
Clasa a VIII-a A

Nu știu dacă ați conștientizat că ,,Doar o mică
parte a vieții este cea pe care o trăim cu adevărat.”…!
Vă voi demonstra pas cu pas această afirmație.
Astfel, când ne-am născut nu știam să vorbim,
să mergem, dar eram fericiți pentru că nu știam ce
este egoismul, invidia și răutatea. Cu cât am crescut
mai mari, am început să vorbim și să mergem, deci
să putem și noi să înțelegem unele lucruri. Așadar
să înceapă nefericirea pentru noi! Cu cât am ajuns și
mai mari, am dorit să nu ne petrecem copilăria cum
se cuvine, deoarece credeam că, ajungând mari mai
devreme, vom putea fi fericiți, fiindcă vom deveni
adulți și stăpâni pe viața noastră. Însă aici se face o
a doua greșeală a vieții pentru că niciodată nu mai
poți fi copil și nici nu o să te mai întâlnești cu această
vârstă. Iar, când suntem adulți fericirea noastra este
parțială, deoarece vrem să avem o reputație, un
nume de prestigiu, bani, case și mașini crezând că,
dacă avem toate aceste lucruri, suntem fericiti, dar ne
înșelăm amarnic pentru că ne irosim timpul încercând
să rămânem la fel de buni mai mult pentru societate,
iar cât despre batrânețe…probabil că nu o să mai
ajungem să o trăim în pace.
După părerea mea, cred că dacă noi vom
încerca, de la începutul vieții, să nu fim răutăcioși,
invidioși și egoiști și vom face fapte bune, vom fi
generoși cu ceilalti și vom crede, în primul rând, în
Dumnezeu, mereu vom reuși, fiind fericiți permanent
Să nu ne gândim la lucruri materiale și bogății,
pentru că adevărata comoară de pe Pământ este un
suflet pur și curat ca lacrimile Maicii Domnului și
aceea este adevărata fericire.
Așadar, numai o mică parte a vieţii este cea pe
care o trăim frumos și deplin! Dar să nu uitați: doar
noi putem schimba asta!
Alina Miron
Clasa a VIII-A
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Părerea mea despre şcoală

Ricky şi calul sălbatic

Părerea mea despre
şcoală este una atât pozitivă,
cât şi negativă.
Părerea mea pozitivă
este că noi mergem la
şcoală pentru a ne îmbogăţi
cunoştinţele, a ne dezvolta vo�
cabularul, a descoperi tainele
verbului şi ale substantivului,
a ne lupta cu formule şi cifre greu de descifrat.
Este important să mergem la şcoală! Acolo
noi învăţăm şi cum sa respectăm un om bătrân şi să
respectăm un copil mai sărac , să nu-l jignim.
Î��������
ns������
ă�����
tot î���������������������������������
����������������������������������
n  ������������������������������
şcoală������������������������
vedem ş���������������
����������������
i aspecte nega�
tive, cum ar fi jignirile şi bătăile dintre copii, mai
ales în curtea şcolii care pătează numele acesteia. Iar
unii elevi tratează şcoala cu indiferenţă, zicând ,,Ce
ne trebuie nouă şcoală?!» Dar lor nu le pasă că mai
târziu o să moară de foame sau nu o să aibă unde să
se ducă la muncă într-un loc mai bun, decât munca
brută, care le va face viaţa mai grea decât este.
Aşadar să muncim la tinereţe spre a avea la bătrâneţe!
Elena Cătălina Pasăre
clasa a VII-a C

Şcoala

Când vine vorba de şcoală, unii copii nu sunt
prea entuziasmaţi pentru că spun că prea multă şcoală
strică şi că lor nu le place. Eu una pot zice doar atât:
ŞCOALA este bună deoarece aici primeşti o a doua
educaţie, un nou drum spre viaţă, pentru că, fiind oa�
meni fără carte, nu ne putem angaja şi nu le putem
oferi copiilor noştri o viaţă mai bună, mai demnă. însă
ştim că din bătrâni se spune” AŞCHIA NU SARE
DEPARTE DE TRUNCHI”, adică odată ce nouă nu
ne-a plăcut şcoala bineînţeles că nici copiilor noştri
nu o să le placă. De aceea trebuie sa mergem la
ŞCOALĂ!!!.
Paula Panaite
clasa a VII-a C

A fost odată un prinţ care se numea Ricky.
Acesta locuia într-un imens palat care era condus de
tatăl lui.
Prinţul era un excelent vânător, dar nu prea
vâna fiindcă acea un cal foarte slab şi mic. Zile
îndelungate acesta şi-a rugat tatăl să-i ia un cal, dar
regele nu dorea cu nici un chip.
Într-o zi Ricky s-a dus la tatăl său care se afla
în uriaşa biblioteca regală. Acesta citea. Prinţul ve�
nise aici cu un singur motiv: de a-l ruga pe tatăl lui
să-i ia un cal. În gândul lui şi-a zis: «E ultima oară când
îi spun şi dacă nu vrea, nu ştiu ce mă fac». Aşa că i-a zis:
- Tată, vreau un cal puternic, vânăt, rotat care să fie rapid
ca vântul fiindcă acesta e slab şi lent.
- Nu, nu, nu! Ţi-am spus de un milion de ori nu. Nu mai
insista.
Ricky plecă trist la culcare. În acea noapte el
a visat că se afla într-o pădure plină cu cai puternici,
vineţi, rotaţi, rapizi ca vântul, chiar cum îşi dorea el, dar
pe lângă asta ei mai şi vorbeau.
Ziua următoare prinţul se gândea doar la acel vis.
Deodată îşi aminti că în regat se afla o asemenea pădure,
dar caii erau sălbatici.Nemaiaşteptând, el a plecat spre
acea pădure întunecată şi plină de pericole. Pădurea era
plină de şerpi veninoşi, lilieci, bufniţe şi alte dihănii.
Ricky a reuşit să treacă cu bine de toate acestea. De prin�
tre copaci se vedeau caii, aşa că el s-a ascuns repede pen�
tru a nu fi zărit. La lăsarea serii, caii s-au culcat şi prinţul
şi-a făcut curaj şi a intrat printre ei. Aceştia păreau foarte
frumoşi, dar un cal alb, rotat i-a atras atenţia lui Ricky.
El l-a atins, dar acesta s-a trezit şi a început să necheze
speriat. Atunci o pumă se ivi dintre stânci. Aceasta voia
să sară pe cal. Ca prin minune, Ricky avea puşca la el şi
a tras în pumă exact când aceasta sărea pe cal. Puma a
căzut la pământ moartă. Calul i-a spus prinţului:
- Ca răsplată că mi-ai salvat viaţa, voi deveni calul tău.
Ricky, auzind aceste vorbe, s-a bucurat foarte
mult. Acesta a pus puma pe cal şi i-a dus-o tatălui său
ca premiu.Cu toţii au trăit fericiţi, în special prinţul şi
calul său.
Eduard Avramescu
Clasa a V-a C
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Ghicitori

Ştiaţi că…

1.Am o turmă de oi
Cine-o paște, o cunoaște.

Antartica se află la Polul Sud al Pă�
mântului, iar Artica este situată în
jurul Polului Nord. Sunt zone în�
tinse, acoperite de ghețari, adică de
acumulări de apă în stare solidă?
Șarpele „mocasinul de apă” este un
înotător excelent. Când ies din apă,
acestor șerpi le place să se tolănească la soare pe ra�
muri sau butuci din din apropierea mlaștinilor?
Păsările Flamingo sunt renumite pentru eleganțași
frumusețea lor. Trăiesc pe lacuri calde și sărate, tem�
perate și tropicale. Penajul roz, pentru care sunt renu�
mite, se datorează coloranților din creveții cu care se
hrănesc?
culese de Andreea Munteanu
Clasa a VII-a A
Singura dată din istorie când a nins în Deșertul Saha�
ra a fost în 18 februarie 1979?
Un pahar cu apă fierbinte îngheață mai repede în fri�
gider decât unul cu apă rece?
Mai mult de 10.000 de păsări mor în fiecare an stri�
vindu-se de geamurile clădirilor?
Persoanele stângace trăiesc, în general, mai mult
decât cele dreptace?
Femeile clipesc de două ori mai mult decât bărbații?

2. Scoți pe cinci din cinci
Ca să rămână tot cinci ?
3. Am două găurele
Curge apă din ele.
4. Am doi călușei
Tineri, sprintenei,
Cutreier țara cu ei.
5. La mâini trebuie tăiate,
Îngrijite, curățate.
6. Două mame
Au câte cinci feciori
7. Două mame sunt pe lume
Care poartă același nume
Și cu zece copilași
Hărnicei și drăgălași
8. Are un ceas nenea Bot-gros,
De doi ani merge ne-ntors,
Se trezește casa toată
Bătând ora din poiană.
9. La cap pieptene
La mijloc pepene
Cum îl cheamă, poți să-mi spui ?
10. Curtea verde
Domnul roșu
11. Ce tiptil se lasă,
Peste lume plasă?

Un strănut poate atinge viteza de 160 de km pe oră?
Atunci când un om strănută, se opresc temporar toate
funcțiile organismului, chiar și inima?
Nici o ființă nu poate strănuta cu ochii deschiși?
culese de Răzvan Danciu
Clasa a V-a C

12. Foarfeci are,
Nu croiește!
Cine-l știe,
Îl ghicește.
culese de Camelia Miron
clasa a V-a C
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Poezie
Dimineața mă trezesc
Și spre școală eu pornesc
Spre liceul Teoretic
Fiindcă e cel mai feeric.
Prima oră am chimia
Iar apoi biologia
M-a luat la ascultat
Și pe loc am înghețat
După asta am franceză
E mai rău ca la engleză
Ne predă 3 lecții noi
Să-nvățăm nu e de noi
A venit ora de mate
I-a uitați-vă în carte
Ne predă o ecuație
Să băgăm întregu-n fracție
Azi, la ora de engleză,
Unu-și bagă pixu`-n freză
Toți aruncă cu penare
Vai ! Tu m-ai lovit și doare !
Luni avem tehnologia
A venit milităria
Învățăm ce-i cauciucul
Și din ce-i făcut papucul
Vine sportul, vai de noi !
Iar facem pase în doi
La fotbal, de nu pui frână
O să-ajungi să-nghiți țârână

Miercuri am istorie
Ne predă din monarhie
Anii să-i rețin nu pot
Ce să mai zic, sunt praf la tot !
La ora de geografie
Ne dă test, nimeni nu știe
Dacă nu am învățat
Am luat 4 și-am plecat
Joi avem dirigenție,
Toți vorbesc de-anatomie
Eu la bancă stau întors
Profa strigă: ,,Stai frumos !”
Acum noi avem română
La tablă vrea toată lumea
Ieri am făcut substantivul,
Azi facem și-adjectivul
Am cultură civică
Sitația e critică
Nu știm pe cine-ascultă
La lecția de data trecută
La religie, vai de noi !
De nu știm, cuminți lucrăm.
Doamna este foarte bună
Dar cu-nvățatul nu-i de glumă
Nu știu ce mi-a venit mie
Să compun o poezie
Trandafirul s-a închis
Și am terminat de scris
Laura Vlasie
Clasa a VII-a A

La ora de muzică,
Învățăm o nouă tactică
Ne ridicăm în picioare
Hai, cântă o strofă, oricare !
Marțea avem fizică
Ne-nvață starea magnetică
Dacă facem vreo mișcare
Ne-ascultă pe fiecare
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Riddles and jokes
Riddle: I am greater than God, more evil than the
devil, the poor have me, the rich don’t, and if you eat
me, you’ll die. What am I?
Answer: Nothing.
Riddle: Look at my apple, keep me near. Listen
closely, I’ll put worms in your ear. What am I?
Answer: IPod
Riddle: Does a ton of feathers or a ton of bricks weigh
more?
Answer: They both weigh a ton.
Riddle: If a white house is white and a yellow house
is yellow, what color is a green house?
Answer: A greenhouse (for plants) is made of glass
generally so it is clear.
Riddle: What is the only question you can’t answer
yes to?
Answer: Are you dead? (assuming you are dead) Ev�
ery other question you can answer ‘yes’ even if you
are wrong.
Riddle: Which side of a cat has the most fur?
Answer: The outside.

says “Mam, your license says you should be wearing
glasses?” The woman replies “I have contacts sir.”
The officer gets mad and yells “I don’t care who you
know, you’re getting a ticket!”
Joke: A man is getting into a nice warm bath to relax.
Once he is situated he hears the doorbell ring. He is
mad but he gets up and dries off. As he is walking to
the door he falls to the ground hurting his back. When
he finally gets to the door the person at the door says
“Oh, sorry. I think I’m at the wrong house.” The man
is angry so he yells “Are you serious?” The person at
the door replies “Chill out man, you need to take a hot
bath or something.”
Joke: What has 10 letters that starts with gas?
Answer: An automobile.
Simple questions about London
-What is the name of the Queen’s palace?
- What is the name of the river in London?
- What colour uniforms do the palace guards wear ?
- What is the name of the underground railway in
London?
-Where is the London’s famous clock tower situated?
Answers: Buckingham Palace; The Thames; Red and
Black; The Tube; The Houses of Parliament, Big Ben.
Prof. Daniela Panaite

Riddle: Which word does not belong in the following
list: Stop cop mop chop prop shop or crop?
Answer: The word ‘or’ is the only one that doesn’t
end with ‘op’.
Riddle: What goes up and never comes down?
Answer: Your age.
Joke: How do you catch a squirrel?
Answer: Climb up a tree and act like a nut.
Joke: A woman is pulled over and the officer
asks her for her license. He looks at it and
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“Invitaţia la vals” de Mihail Drumeş
Chiar în prima zi de vacanţă
am început să citesc cartea. Eram
curioasă. Până acum auzisem numai
păreri bune la adresa acesteia.
Din primele pagini citite nu
înţelesesem mai nimic. Autorul îşi
dădea seama că oricine ar fi citit
cartea era confuz la început. Asta
fiindcă Mihail Drumeş începea cu
sfârşitul. Abia după ce am terminat cartea mi-am dat
seama de acest lucru.
Peste patru ore de citit profund - şi fără pause
- observasem că nu mai puteam lăsa cartea din mână.
Aşadar am terminat-o în nici două zile. Suspansul nu
mă lăsa deloc să dorm. Cu fiecare pagină parcursă,
stăteam cu sufletul la gură �������������������������
şi�����������������������
aveam inima cât un pu�
rice, vrând să aflu ce i se va întâmpla personajului.
Dacă aş mai avea timp, aş mai reciti-o de
nenumărate ori. Recomand cu cea mai mare plăcere
cartea.
Voi ţine minte toată viaţa romanul «Invitaţia
la vals». După ce înţelesesem ce şi cum, eram sedusă
complet de carte.
Povestea se învârte în jurul lui Tudor, student
în anul I la Drept. Până acum el avusese atâtea iubite,
încât nu le mai ştia pe toate. În timpul şcolii, el vroia
mereu să fie primul ����������������������������������
în��������������������������������
toate. Ziua era cuminte iar no�
aptea avea o cu totul altă viaţă. Prin clasa a VII-a se
încurcase chiar cu o văduvă de 35 de ani. Toate fetele
se topeau după Tudor.
Prima dată când tânărul o întâlnise pe Micaela
- iubirea vieţii lui, după cum declară el mai apoi - fus�
ese la «balul mediciniştilor». Toată seara la respec�
tivul bal Tudor a dansat numai cu o poloneză blondă,
ceea ce pe o colegă care venise cu încă două prietene,
o supărase fiindcă nu avea ochi şi pentru ele. Aşa că
Tudor a invitat-o la dans pe una dintre fete. Orches�
tra tocmai începuse un vals. “A, << L’invitation à la
valse>>”. şoptise ea, făcând referire la piesă.

După ceva timp, blocul unde stătea Tudor pe
parcursul studiilor avea un nou locatar chiar lângă
apartamentul lui. Se mutase acolo o studentă de la
Litere în anul I. Era Micaela. Tudor o ţinuse minte
fiindcă ea avea ochii mari şi luminoşi, cum nu mai
văzuse. Tânărul nu îi ştiuse numele, atunci, la bal.
În��������������������������������������������
«Invitaţia la vals» cel mai mult m-a impre�
sionat şi fascinat povestea de dragoste dintre Tudor
şi���������������������������������������������������
Micaela. Mi-a plăcut că Tudor, deşi Micaela ������
îl����
re�
fuzase, continua să o facă să se îndrăgostească de el.
Mult suspans, o poveste romantică ce te lasă pe gân�
duri, gelozie.... această carte le cuprinde pe toate.
Mult mai târziu, Tudor şi Micaela erau iubiţi.
Când plecaseră într-o excursie pe mare, în
vacanţa de vară, Micaela rămăsese grea. După ce au
terminat această excursie, Tudor plecase din Bucureşti
şi nu mai dădea semne de viaţă.
Abia după două luni venise pentru că începea
un nou an şcolar. Tudor aflase că Micaela urma sa aibă
un copil şi se căsătoriseră mai apoi - din mai multe
motive -. Îşi cumpăraseră o casă, Tudor renunţase la
facultate pentru Micaela iar ea pierduse fătul într-un
eveniment imprevizibil (căzuse de pe scări ���������
şi�������
provo�
case o hemoragie).
Ce avea să le aducă lumină în casă nu mai era.
Mai târziu, Tudor o acuză de infidelitate pe
Micaela fiindcă văzuse o poză cu ea în�������������
���������������
ziar (un ac�
cident de maşină) în compania unui alt bărbat. Atunci
divorţaseră, Tudor îşi reluase studiile la Drept, vroia
să ajungă tot mai sus, astfel încât Micaela să regrete
că l-a înşelat cu Nenişor (acel bărbat).
Tudor era acum profesor universitar. Din cau�
za datoriilor, din cauză că Nenişor era acum bolnav
(între timp Micaela şi Nenişor se căsătoriseră), nu
mai rămânea decât ca Micaela să se sinucidă. Tudor
se gândea să facă şi el acelaşi lucru deoarece iubirea
vieţii lui nu mai era.
Şi de aici începe cartea. Spor la citit.
Mădălina Rotaru
Clasa a VII-a B
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Sfârșitul lumii
	De ceva timp, Nasa a descoperit cel mai mare
asteroid din istorie care s-ar putea cocni cu Pământul.
Aceștia nu au dorit să facă descoperirea publică pen�
tru ca oamenii s-ar fi panicat, dar deja au trecut 3 luni
de la această descoperire, iar omenirea trebuia să-și
afle soarta…
Astfel că, pe data de 29 octombrie 2013, Nasa
a făcut cel mai important anunț din istoria omenirii
prin însuși președintele Statelor Unite Barack Obama.
Aceștia au dezvăluit numele asteroidului care era As�
teridul M3813. Litera ,,M,, era inițiala numelui per�
soanei care a descoperit asteroidul. Acesta se numea
Mark. Iar cifrele 3, 8, 1, 3 erau datele când s-a desco�
perit asteroidul. El a fost văzut prima oară pe data de
3 a 8-a 2013. Nasa a mai dezvăluit că asteroidul avea
diametrul de 301 km , iar posibilul impact ar avea loc
peste 53 de ani. Nasa a mai dezvăluit cele 2 soluții
pe care le avea la dispoziție pentru a salva omenirea.
Prima era cea de a schimba traiectoria asteroidului
prin a detona mai multe bombe nucleare pe marginea
asteroidului, dar nu erau foarte siguri de acest plan.
A doua soluție era cea de a construi un fel de Arcă a
lui Noe. Dar aceasta ”arcă”, nu era o barcă, ci era o
navetă spațială de 403 km lungime. Ea avea rolul de
a-i duce pe oameni spre o nouă planetă similară Ter�
rei. Nasa a găsit câteva planete de acest gen, însă erau
foarte departe, la ani-lumină de Terra. Dar ca să trăim
trebuie să facem aceste eforturi foarte mari.
După așteptările celor de la Nasa, lumea s-a
panicat mult, dar autoritățile au luat măsuri drastice
de a-i liniști pe oameni. Așa că, sub supravegherea
intensă a autorităților, oamenii și-au continuat viața
normal.
Tipul a trecut și deja au mai rămas 24 de
ani până la posibilul impact. Naveta era în curs de
construcție, iar Nasa tocmai a dezvăluit cum vor
alege oamenii ce vor fi luați la bordul

navei, deoarece nu încăpeau toți oamenii pe navetă:
mai întâi, vor lua politicienii, vedetele, profesorii,
doctorii, savanții, iar apoi, un computer va alege alea�
toriu oamenii de rând ce vor fi luați pe navetă.
Au mai rămas 11 ani până la impact. Aster�
oidul a intrat în galaxia noastră și se îndreaptă spre
planeta Pluto. Tehnologia se dezvolta, oamenii își
trăiau viața, dar savanții și astronauții lucrau la navetă.
Încă����������������������������������������
��������������������������������������������
5 ani până la impact. Asteroidul se ap�
ropie de planeta Jupiter. Între timp, pe Pământ, se fac
ultimele trageri la sorți pentru a se afla cine este luat
pe navetă.
2 ani până la impact. Aterioidul a depășit pla�
neta Jupiter și are ca țintă Pîmântul, dar mai trebuie
să treacă de planeta Marte. Astronauții fac ultimele
retușuri la navetă.
6 luni până la impact. Naveta a fost terminată,
iar acum este verificată și pregătită pentru misiune.
Asteroidul este lângă planeta Marte, iar oamenii încep
să fie evacuați de pe planetă.
3 zile până la impact. Au fost evacuați 2 mili�
arde de oameni, iar Nasa pune în aplicare planul A:
bombele nucleare.
2 zile până la impact. Nasa a trimis o patrulă
de astronauți să detoneze bombele pe marginea aster�
oidului, dar explozia nu a schimbat traiectoria aster�
oidului, ci l-a dezintegrat în 2 bucăți care se îndreptau
spre cei 2 poli ai Pământului, iar la ciocnire, ar fi pro�
vocat o explozie foarte mare. Deci oamenii trebuiau
să plece rapid din preajma Pământului.
3 ore până la impact. Naveta a pornit de lângă
Pământ și deja a ajuns destul de departe. Ea îi ducea
pe oameni spre noua lor casă. Această planetă se nu�
mea Erent 200, dar savanții au botezat-o deja Terra 2,
datorită asemănărilor uriașe cu Terra.
Data impactului. Bucățile de asteroizi au lovit
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puternic planeta și au provocat o explozie puternică
care s-a simțit până la navetă. Oamenii erau deprimați
că singura lor casă, mult iubită, nu mai există în acest
moment, dar erau curioși să vadă cum va fi Terra 2.
După 88 de ani. Naveta a ajuns la destinație.
Terra 2 era pregătită să fie noua casă a oamenilor. Nu
se știe cât de sigură este pentru omenire, dar savanții
sunt optimiști și încrezători. Majoritatea oamenilor au
murit pe navetă, doar cei care la începutul călătoriei
au fost copii mici pot vedea Terra 2, dar sunt foarte
bătrâni.
Această întâmplare nu este adevărată, dar va
trebui sa facem ceva și să ne părăsim definitiv planeta
ca să putem supraviețui, dar… când va veni timpul.
Răzvan Danciu
Clasa a V-a C

Capra și iepurele discută
- Hei, capro, îți place la câmpie?
- Nu, pentru că îmi este dor să sar pe munții mei. Ție
îți place la munte, iepure?
- Nu, pentru că îmi este greu să îl urc. Nu te-ai îngrășat
de la atâta iarbă?
- Ba daa, abia mai merg. Tu nu te-ai îngrășat?
- Eu! Să mă îngraș? Abia găsesc mâncare.
- Dar nu ai înghețat?
- Ba da, pentru ca la munte e mai frig.
- Ciudat. Eu aici fac plajă.
- Nu te-ai bronzat?
- Sigur că da! Pe spate sunt roșie.
- Pe mine m-a fugărit ursul.
- Serios?!
- Da. Auzi, vrei să facem schimb din nou?
- Bine…

O întâmplare într-o bibliotecă
Într-o zi, acum un an, m-am dus la bibliotecă
să-mi fac permis, deoarece nu aveam unul.
Am rezolvat cu permisul și mi s-a spus că pot
împrumuta o carte. M-am dus la rafturile cu cărți des�
pre tehnologie, să mă uit după o carte despre istoria
dispozitivelor de comunicații. Am găsit-o. Era foarte
groasă. Nu prea credeam că au existat atâtea aparaturi
din acelea în istorie, așa că m-am așezat la o masă ca
să o frunzăresc. Apăreau acolo dispozitive de la tele�
graf până la telefoanele inteligente, deci cred că era
destul de nouă.
Scria că a fost depus un efort inimaginabil
pentru a obține ce avem noi astăzi: telefoane care pot
face ceea ce face un calculator. Am fost uimit de cât
progres și de câți oameni a fost nevoie pentru a îm�
bina tehnologiile care fac telefoanele noastre porta�
bile în ziua de azi. Chiar atunci când am citit asta,
un băiat și-a scăpat telefonul, și s-a comportat ca și
cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Am fost uimit de câtă
indiferență a fost capabil acesta. Nu era recunoscător
deloc că putea avea o asemenea minunăţie a tehnicii.
În concluzie, trebuie să apreciem dispozitivele
de comunicare din epoca contemporană, deoarece s-a
depus foarte mult efort pentru a le avea la dispoziție
și nu trebuie să neglijăm acest lucru.

Cosmina-Mihaela Cristian
Clasa a IV-a A

Tinerii nr.
zilelor
noastre
12, 2014
41

George-Valentin Ionescu
Clasa a VIII-a A

Descreţește-ţi fruntea!!
O viaţa ca o frunză
Acum haideţi să vă spun cei 13 ani pe care
i-am trăit în «sărăcie». M-am născut pe 13 februarie
anul 2000. Când am venit pe lume Dumnezeu mi-a
ales o familie nici bogată să se scalde în bani, dar nici
săracă încât să nu am ce să mănânc... Dar eu n-am
simţit niciodată căldura mamei sau a tatălui. Când
am împlinit 3 ani, mama a plecat. M-a părăsit pentru
bani. Ea a plecat în străinătate pentru a putea să-mi
ofere un viitor mai bun. În momentul în care a plecat
am simţit cum mă cuprindea durerea. În momentul
acela tata nu a fost lângă mine, era tot timpul plecat
la muncă. Eu am avut doar o bunică care m-a cres�
cut de mică. Ea mi-a ţinut rol şi de mamă şi de tată.
Mama mă suna în fiecare zi, dar eu nu înţelegeam
de ce nu vine acasă. Voiam să vină cu mine în prima
zi de şcoală, la sedinţe şi să o ţin de mână şi să-i fac
felicitări de 8 martie, să-i zic: «Te iubesc, mami!», în
fiecare noapte când venea să mă învelească. Cu tata
vorbeam rar. După 3-4 ani din viaţa mea departe de
acele persoane pe care le iubeam dar nu puteam să le
spun, acea fiinţă scumpă a venit din nou lângă mine.
Era cea mai mare bucurie a mea, dar eu inima tot o
aveam pe jumătate goală. Îmi lipsea fratele meu care
a murit înainte să se nască. Chiar dacă nu l-am văzut
niciodată, îl iubeam. La vârsta de 10 ani , mama m-a
părăsit. Iar a plecat. Aveam tot ce îmi doream; numai
dragostea care îi înconjura pe ceilalţi eu nu o aveam,
tânjeam după căldura sufletului... Când a venit vârsta
frumoasă de 13 ani mama a venit din nou acas������
ă�����
pen�
tru a mă vedea, dar nu eram fericită. Mama se certase
cu tata. Erau în pragul divorţului. În ziua divorţului
s-a terminat tot. Mai ales când am văzut-o pe mama
plângând. Cel mai dureros lucru. Atunci am plecat!
Mi-am luat bicicleta şi m-am dus unde am văzut cu
ochii dar nu am apucat să ajung în oraş că două faruri
mă orbesc. Vântul bătea din ce în ce mai tare iar un
vuiet ca de fluier mă claxona. Eram îngheţată , nu
mă puteam mişca. Atunci cele două faruri au urcat pe
mine! Eram prins������������������������������
ă�����������������������������
����������������������������
î���������������������������
n roata de la ma�����������
ş����������
ina. A ve�

nit ambulan������������������������������������������
ţ�����������������������������������������
a. Dar ei nu au putut s������������������
ă�����������������
î���������������
����������������
mi opreasc�����
ă����
mo�
artea. M-am stins! Am fost şi la propria înmormântare
. Eram lângă mama care plângea , îl vedeam pe tata
care stătea la căpătâiul meu fără să zică nimic. Atunci
o singură lacrimă mi-a curs pe obraz. După ce i-am
văzut pentru ultima oară , o poartă mi s-a deschis în
faţă. Era plină de lumină albă şi o mână caldă mă
chema. Nu ştiu de ce eram atrasă de acea lumină.
Simţeam fiori calzi. Am intrat! Şi acum sunt alături
de Tatăl care a vrut să mă ia de pe pământ.
Elena Cătălina Pasăre
clasa a VII-a C

Ce înseamnă numele meu?
CORNELIU, CORNELIA

Este un vechi nume gentilic roman, despre care
nu se mai ştie ce înseamnă. Unii specialişti cred că are
o legătură cu substantivul „cornu” („corn”), alţii spun
că provine de la „cornicula”, care înseamnă „cioară”.
Numele s-a răspândit printre creştini datorită marti�
rilor care l-au purtat. La noi a ajuns împrumutat de
la slavi, sub formele „Cornea” şi „Cornilă”, şi de la
romani: „Corneliu”, „Cornel, „Cornelia”.

COSMA, COSMIN, COSMINA

Numele este grecesc: „Kosmas”. L-au preluat
întâi romanii, care l-au şi „inventat” pe „Cosmin”.
Specialiştii în greaca veche cred că numele Kosmas
era un diminutiv de la substantivul „kosmos”, care
avea două sensuri: „ordine” şi „podoabă, ornament”.
Primul sens a dat cuvinte precum: „cosmos”, „cos�
mic”, iar pe al doilea îl regăsim în „cosmetic”. „Kos�
mas” s-a răspândit în toată Europa datorită sfinţilor
doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Noi am îm�
prumutat numele de la slavi, sub formele: „Cosma”,
„Cozma”, aşa cum se vede din documentele din se�
colul al XV-lea. A fost un nume atât de răspândit, că
a cunoscut numeroase variante: „Cosmache”, „Cos�
mat”, „Cozman”, „Cozmea”, „Cozmiţă”, „Cuzmin”,
„Cozmin”, „Cuza”.
Prof. Alina Toma
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Voluntarii noştri
În perioada 18 – 21 Octombrie 2013 în judeţul
Vrancea s-a desfăşurat proiectul „Sincron” la care au
participat 100 de elevi şi 10 cadre didactice din şcolile
localităţilor Adjud, Panciu, Odobeşti şi Tîmboieşti.
	Liceul Teoretic Odobeşti a fost reprezentat
de elevii Argint Claudiu-Cătălin, Maftei Emilian
(clasa aVIII-aC), Gheorma Claudiu-Mihai, Ismană
Mara-Diana, Jitea Daniela, Mihai Mădălina, Potorac
Cosmin-Leonardo, Racoviţă Marius, Stîngă AncaMaria, Vlasie Laura-Maria (clasa aVII-aA) şi de
prof. coordonator Elena Nedelcu.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană,
sprijinit de Guvernul României şi iniţiat de Ministerul
Mediului împreună cu Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului.
Scopul proiectului este conştientizarea
populaţiei ţării cu privire la „Natura 2000” – o reţea
de arii protejate ce se întinde pe suprafaţa întregii
Europe.
Pe parcursul a trei zile elevii au primit
informaţii cu privire siturile naturale ale României, ale
judeţului nostru şi au participat efectiv la activităţile
de protecţie şi conservare a mediului în situl Măgura
Odobeşti.
Măgura Odobeşti se întinde pe o suprafaţă de
peste 12.000 de hectare şi cuprinde păduri de foioase
şi pajişti. Principalii arbori întâlniţi sunt stejarul şi
fagul, la adăpostul cărora stau numeroase specii de
păsări, unele pe cale de dispariţie. De asemenea,
se găsesc şi păsări răpitoare, precum viesparul sau
acvila mică, ceea ce înseamnă că lanţul trofic este

bine structurat. Pe lângă acestea, se mai găsesc şi
două tipuri de ciocănitori: de stejar şi cea cu spatele
alb, ultima foarte rară în România. Importanţa acestor
păsări în natură este esenţială, deoarece ele se hrănesc
cu insecte şi larve care trăiesc în scoarţa copacilor, ceea
ce ajută la creşterea sănătăţii arborilor. Acvila mică
se hrăneşte cu şoareci de câmp, ajutând la păstrarea
echilibrului în lanţul trofic. Pe lângă informare, prin
această campanie se încearcă ilustrarea importanţei
ariei de Protecţie Avifaunistică Măgura Odobeşti,
mai ales că România nu are decât 27% din suprafaţă
acoperită de păduri, când procentul optim ar trebui să
se ridice la aproape 40%.
Înfiinţată în 1992, „Natura 2000”, urmăreşte
stoparea pierderii celor mai importante specii de
animale şi plante precum şi de habitate, prin protejarea
lor pe termen lung. Deasemenea îşi propune să
protejeze şi să administreze pe teritoriul lor natural,
specii şi habitate aflate în pericol de dispariţie, în
întreaga Europă, fără să ţină cont de graniţele politice.
Un sit Natura 2000 este mai mult decât o
arie de protecţie pentru specii şi habitate, pentru că
el poate juca un rol foarte important în dezvoltarea
socio-economică a comunităţii locale sau regionale.
Pe lângă conservarea capitalului natural,
reţeaua Natura 2000 oferă oportunităţi importante
pentru dezvoltarea economică durabilă, atât prin
posibilitatea atragerii de fonduri, cât şi printrun management economic eficient în beneficiul
oamenilor şi al naturii.
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Elevii liceului au ajutat trei familii cu
alimente

Liceenii cu inimă mare de la Liceul Teoretic
“Duiliu Zamfirescu” din Odobeşti au donat alimente
pentru trei familii sărmane din oraş în cadrul
campaniei “Legume şi fructe”. Campania a fost
condusă de psihologul Laura Elena Cantia şi va
continua în luna decembrie cu o campanie de donaţii
pentru sărbătorile de iarnă.

Elevii Liceului Teoretic “Duiuliu Zamfirescu”
din Odobeşti au strâns alimente pentru câteva familii
nevoiaşe din oraş. Mobilizarea elevilor a fost o
surpriză plăcută, mai ales că, iniţial, organizatorii
şi-au propus să strângă alimente pentru o singură
familie. Însufleţiţi de bucuria de a dărui, adolescenţii
cu suflet mare au contribuit la hrană necesară pentru
nu mai puţin de trei familii. Unii dintre liceeni
au adus ce au găsit prin cămara părinţilor, alţii au
cumpărat alimentele, astfel încât la finalul acţiunii
organizatorii evenimentului au avut multe sacoşe
pline cu legume, fructe, dulciuri, făină, zahăr, ulei,
tomate, compoturi. Elevii clasei a X-a A au fost
printre cei care au decis să strângă bani, iar cu suma
adunată să cumpere alimente. Dacă liceenii au fost
sufletul primei acţiuni de voluntariat de acest gen
derulată la nivelul Liceului “Duiliu Zamfirescu”,
profesorii au supravegheat bunul mers al acesteia şi

le-au asigurat elevilor sprijinilor necesar. Aceştia au
fost îndrumaţi şi ajutaţi cu sfaturi şi, atunci când a
fost nevoie, au fost învoiţi de la ore pentru a lucra în
folosul persoanelor pe care conducerea liceului a decis
să le ajute. Una dintre familiile care a beneficiat de
bunătatea şi generozitatea elevilor a fost cea a Andreei
Iremia, o tânără în vârstă de 33 de ani, care are patru
copii, în timp ce al cincilea aşteaptă să vină pe această
lume. Andreea îşi duce traiul la limita subzistenţei,
împreună cu soţul ei bolnav, într-o cameră modestă
din blocul “Nato”, aflat chiar lângă un corp de clădire
al unităţii de învăţământ. Ochii femeii s-au umplut de
bucurie la vederea sacoşelor cu alimente, care pentru
cei şase componenţi ai familiei au reprezentat hrana
pentru multe din zile. Liceenii au mers apoi la Elena
Scutelnicu, o femeie în vârstă de 80 de ani, greu
încercată de viaţă, care locuieşte într-o căsuţă care
pare să se prăbuşească dintr-o clipă în altă. Bătrâna
nu are niciun sprijin, întrucât este singură pe lume, iar
din când în când vecinii îi deschid poarta pentru a-i
mai duce câteva ceva de mâncare. Sărmăna femeie
abia îşi poate plăti medicamentele şi utilităţile din
pensia de 350 de lei, astfel încât hrana zilnică rămâne
mereu pe ultimul loc. Din acest motiv, la vederea
elevilor încărcaţi cu daruri care i-au trecut pragul
căsuţei sărăcăcioase, bătrânei i s-au umezit ochii de
lacrimi şi abia îşi mai putea găsi cuvintele cu care
să le mulţumească. Cu sufletele încărcate de emoţie,
elevii au promis să o ajute cu alimente şi de Crăciun,
pentru ca şi ea să simtă bucuria Naşterii Domnului.
Ultima familie ajutată de liceenii inimoşi a fost cea a
lui Daniel Cabalortă, muncitor la firma de salubritate
din oraş şi tată a patru copii.
De Crăciun, elevii vor dărui din nou

Campania derulată în cadrul Strategiei
Naţionale de Acţiuni Comunitare a fost un succes,
din mai multe puncte de vedere. În primul rând,
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organizatorii au reuşit să ajute trei familii şi nu
una, cât îşi propuseseră. Acest lucru a arătat că
elevii Liceului “Duiliu Zamfirescu” sunt persoane
sensibile, darnice, cu inima bună şi educaţie aleasă,
care au avut nevoie doar de un îndemn pentru a se
implica cu toată dăruirea lor în ajutoarea persoanelor
nevoiaşe din Odobeşti. La rândul lor, profesorii s-au
comportat admirabil şi şi-au sprijinit elevii pe tot
parcursul acţiunii de voluntariat. Toate acestea au
dus la un rezultat nesperat, dar cu atât mai important
pentru elevi şi profesori: continuarea ajutorării
persoanelor care au nevoie de ajutorul semenilor
pentru a trece peste greutăţile vieţii. Voluntariatul are
astfel şanse să nu fie doar o filă din istoria liceului, ci
să devină un capitol important din exitenţa acestuia,
esenţial în formarea elevilor ca oameni responsabili
ai societăţii noastre. Liceenii sunt chemaţi din
nou să strângă alimente pentru Crăciun, pentru ca
sărbătorile de iarnă să fie luminate şi pline de bucuria
Naşterii Domnului şi pentru cei mai puţini norocoşi
dintre locuitorii Odobeştiului. Cei care vor să doneze
alimente pentru sărbătorile de iarnă, pot lua legătura
cu psihologul liceului, Laura Elena Cantia, care va
coordona şi această acţiune, sau cu diriginţii pentru
detalii suplimentare.

Halloween

Pe data de 1 Noiembrie , a avut loc un concurs
de Halloween numit „Cel mai inspirat costum” unde
au participat elevi de la clasele a VII-a, coordonaţi de
prof. Carmen Bolovan, prof. Pompilia Aurică şi prof.
Claudia Îndoilă. Participanţii au fost jurizaţi de trei
elevi de la clasa a X-a A: Sandu Lorena, Miron Ale�
xandru şi Dima Cosmina, aceştia au ales câştigătorii
după cele mai interesante costume: Locul I – Dum�
bravă Adriana cls. a VII-a C, locul II - Maftei Emilian
cls.a VIII-a C, locul III - Pasăre Cătălina cls. a VII-a
C, menţiunea I – Ismană Mara cls.a VII-a A, menţiu�
nea a II-a - Albineţ Gabriel cls.a VII-a D iar menţiu�
nea a III-a – Sbârciog Diana cls.a VII-a B.

Psiholog Laura Elena Cantia
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Clubul de lectură şi educaţia non-formală

formală. Astfel, diversele activităţi devin destinse,
plăcute, atractive eliminându-se stresul şi facilitând
Începând din acest an şcolar, liceul nostru
încearcă să apropie elevii de lectură. La propunerea
Editurii Art, prof. Alina- Elena Galan a înfiinţat un
Club de lectură în care s-au înscris peste 30 de elevi
din clasele gimnaziale, club ce poartă numele

Iubitorii de lectură.

	După ce toţi elevii din club termină de citit
aceeaşi carte, ei sunt nevoiţi să completeze Jurnalul
de lectură pus la dispoziţie de aceeaşi editură. În ca�
drul întâlnirilor care au loc în liceu, elevii, coordonaţi
de doamna profesoară, discută şi îşi împărtăşesc pă�
rerile fiind antrenaţi prin strategii de educaţie non-

toleranţa exploatându-se capacităţile, abilităţile şi ta�
lentele elevilor.
	De asemenea, elevii pot accesa o platformă
la adresa www.eucitesc.ro , platformă pe care se co�
nectează şi pot comunica cu toţi iubitorii de lectură
din întreaga ţară. Există posibilitatea de a participa la
diferite concursuri cu premii pe care administratorii
site-ului le lansează.
În final, le dorim tuturor elevilor şi doamnei
profesoare LECTURĂ PLACUTĂ!
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