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m-am alăturat mediocrilor, pentru că nu sunt şi nu voi
fi niciodată un geniu la toate materiile.

Ieri, de exemplu, aş fi dat orice ca să mă pot
face mică cât un bob de mazăre sau să devin invizi�
bilă ca să nu mă poată vedea nimeni. Când aud de
vreo testare, inima vrea să-mi iasă din piept şi încep
să simt, parcă, fiecare picătură de sânge ce năvăleşte
				
obrajii mei fierbinţi. Când mi se pune foaia cu în�
Autoportret în
trebări în faţă, simt cum o mie de fluturaşi mi se zbat
în stomac dar privirea mi se aţinteşte asupra stiloului
de parcă ar vrea să scrie singur.Trag aer în piept şi
Dacă ar trebui să spun cine sunt eu , aş face-o încet-încet observ că nu e greu deloc. Astfel testul de�
fără prea mare greutate. Sunt o oarecare fată de trei� vine doar un joc iar stiloul – jucăria mea.
sprezece ani. Am părul şaten şi ochii căprui. Nu sunt
Privesc pe geam şi cad pradă gândurilor căci
nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă şi nici nu oricine priveşte spre portalul de sticlă începe să vise�
mă consider zeiţa frumuseţii. Uneori ajung să cred că ze. Dar ochii mi se lipesc de o pasăre ce zoară stră�
sunt lafel de simplă şi mediocră ca un neînsemnat fir pungând cerul. De la ea aş vrea să pot lua măcar o
de nisip de pe infinita plajă…
scânteie din curajul cu care atinge conturul norilor,

din mândria cu care străpunge înălţimile cerului şi cu
care stăpâneşte liniile orizontului. De la floarea din
grădină aş vrea să pot lua o scamă din graţia şi gingă�
şia cu care încântă curiozitatea ochiului. De la micuţa
furnică aş vrea să împrumut o ţandără de a merge mai
departe căci pentru ea cuvântul “neputincios” nu exis�
tă. Aş vrea ca lacrimile cerului să-mi dea un strop din
prospeţimea în care scaldă pădurea. Iar, în final, aş
vrea să pot avea o bucăţică din răbdarea cu care natura
a pictat migăloasele aripi ale fluturelui.

Chiar dacă nu sunt un super-erou ca FemeiaMinune sau Superman, sunt pusă la încercare în cel
mai sumbru şi mai obscure labirint unde feţele vesele
şi prietenoase ascund cele mai înfiorătoare gânduri de
răzbunare, unde eşti îngenunchiat de criticile altora şi
răpus de vorbele crude ale tuturor. Este locul în care
nu poţi avea încredere nici în propria-ţi umbră ce-ţi
urmează cu smerenie fiecare pas. Într-un loc de unde
numai unii pot ieşi învingători în timp ce ceilalţi sunt
aruncaţi în întunecoasele colţuri ale uitării pentru ve�
cie.

Ȋnsă, aşa cum o lumânare se stinge atunci când
nu
mai
are ceară, clipele de relaxare s-au stins şi a
	Dacă până acum nu v-aţi prins, este vorba des�
pre mine, o elevă care trece prin gimnaziu. Ȋn fiecare trebuit să mă trezesc din fantezia mea şi să revin în
zi păşesc cu o oarecare neîncredere pe coridorul lung, lumea înspăimântătoare a realităţii. Mă ridic de pe
plini de ochi curioşi ce te cercetează din cap până în scaun şi mă îndrept spre oglindă. Stau câteva clipe şi
picioare şi te sfidează. Aceşti ochi încearcă să îţi cu� privesc. Aş vrea ca atunci când privesc să văd pe ci�
prindă şi cele mai neînsemnate gânduri ascunse după neva puternic, cineva care să aibă un cuvânt de spus,
obloanele minţii. Dar, dacă treci cu brio de acest exa� cineva căruia nu i-ar fi frică de nimic şi de nimeni.
men strict asupra fizicului tău, să zicem că vei supra� Dar toată lumea ştie că oglinda nu minte şi realizez că
nu voi vedea niciodată în ea pe altcineva. Voi vedea
vieţui încă un an de zile.
mereu doar fata timidă şi tăcută din banca de la pere�
Oriunde vei păşi prin acest coridor vei vedea te.
tot felul de grupuri: “popularii” ce încă mai cred că
Un zâmbet îmi flutură uşor pe faţă. Mă întorc
Pământul se învârte în jurul lor; “geniile” care sunt
şi
privesc
către birou. Cărţile şi caietele mă aşteptau
de nota zece la toate materiile; “mediocrii” care nu
sunt preferaţi peste tot; “leneşii” care nu se străduiesc nerăbdătoare căci de mult timp trebuia să mă apuc de
deloc şi dorm în continuu. Dar să-i lăsăm să viseze în teme.
continuare până se vor izbi singuri cu capul de perete�
Elena – Cosmina Spătaru
le realităţii. Şi, cum în gimnaziu trebuie să te integrezi
ca să poţi supravieţui, cu sinceritate vă mărturisesc că
Clasa a VII-a B
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        Dragul meu castan
Toamna aurie
La-nceput de an,
Am sădit castani,
Şi mai mari şi mai mici
	După o vară fierbinte cu zile minunate şi lungi,
Toţi foarte voinici.
îşi face apariţia şi zâna toamna cu rochia ei de frunze
ruginii şi cu acel miros înduioşător de fructe şi recolte
bogate, dar şi cu zile mai ploioase. Marea de verdeaţă În primăvară au crescut,
începe să se îngălbenească,
La vară floricele-au apărut,
iar florile se apleacă parcă
Iar în toamnă castane multe-am adunat
sărutând pământul.
Şi cu ele ne-am jucat.
            Pe cer, norii cenuşii
                                                           Miruna Vîrlan
par nişte balauri fricoşi, cu
gurile deschise, târându-se
Clasa a V-a B
greoi deasupra pământului.
Ciulinii fug pe cărările aco�
O albină
perite de acel covor multi�
color, speriaţi de briza rece
O albină frumuşea
a vântului. Prunii, merii,
Într-o zi, ea se gândea
perii şi alţi pomi din livadă deschid ochii uimiţi şi Ce să facă cu o lalea?
se scutură zgribuliţi de frigul de afară, întrebându-se Şi cui oare să i-o dea?
între ei “Nu cumva este iarnă?”. Porumbul auriu abia Se gândi,ce se gândi,
aşteaptă să intre în hambare. O tipsie de floarea Şi deodata-şi aminti
soarelui zâmbea strâmb, dintr-un colţ de grădină, Să i-o dea,cui să i-o dea,
unde fusese uitată. Printre straturile pustii de unde Să i-o dea mamei sale
fuseseră scoşi cartofii, pământul bolovănos privea Că ea chiar o merita .
posomorât. Gâzele plăpânde, dar şi amorţite de frig,
căutau adăpost sub stratul gros de frunze cărămizii şi
uscate. Peste creştet de dumbravă norii suri îşi poartă
Florin Daniel Scocîlcă
plumbul ş���������������������������������������������
����������������������������������������������
i la miază-noapte veni vântul fără milă, zbu�
Clasa a VI-a C
ciumase totul în jur şi spălase frunzele cu apă rece.
Cartea
Ploua întruna şi bătea un vânt iute şi rece. Mustul
Când deschizi o carte
viilor, de pe culmile încărcate de rod ale dealurilor,
nu mai contenesc să curgă. Păsările călătoare au ple� Pătrunzi ca într-o rază,
cat vâslind spre alte ţări unde soarele străluceşte pe Cuvintele devin făclii
bolta cerească. Ogoarele nu mai sunt pline de aurul Şi scânteiază fiecare frază.
din astă-vară. Pădurile au frunze ruginii care cad şi
plutesc ca nişte bărcuţe legănate de vântul cel fără de
Când deschizi o carte
moarte.
Totu-i ca un basm,
Copiii sunt veseli deoarece toamna le-a adus
Din ale ei învăţături
în����������������������������������������������������
dar prima zi de �����������������������������������
ş����������������������������������
coală. Sunetul cristalin al clopo�
telor se grăbeşte şi el să amintească tuturor că timpul Tu ştii ce ai să faci.
hărniciei şi al roadelor bogate a sosit.
            Totul este atât de trist!

Larisa Ochean
clasa a VII-a C

                                                       Alexandru Baeşu
Clasa a VIII-a A
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Povestea unei rândunici

Dar, vai! ce noapte s-a lăsat,
Din nori furtună se coboară,
Ȋn piept ea simte apăsat
Durere şi n-ar vrea să moară.

Pentru toţi acei copii care-ar vrea să zboare
şi-n această ţară, dar le sunt frânte aripile

Anul acesta am trăit
Eu, drama unei rândunici.
Povestea ei fără sfârşit
Se-ntâmplă des la noi, aici.
………………………………………………………
Ȋn zori de zi a ciripit,
Pe ram, o mică rândunică.
Din zbor acum ea s-a oprit;
E primul zbor şi-i este frică.

Căci mai demult, ea a simţit
Ceva în piept, că nu mai poate
La zborul ultim s-a trudit
Să stea-n văzduh, cu celelalte.
Un ciripit mic de durere
Pe ram a scos şi a căzut
Ȋn tufe fără de putere,
Iar cei din jur nu au văzut.

Ea fost-a ou în primăvară
Din care, clocit cu-ndemânare,
Un pui ieşit-a-n plină vară
Urmând să plece-n depărtare.

Cu boala-n piept şi singurică
Ȋn noapte biata a rămas,
La ziuă mama o ridică
La cuib şi-i tristă, fără glas.

Acum, în zori se antrenează
Tărie aripii să dea,
Ȋn jur mămica sa veghează
C-acolo jos, lumea e rea.

I-aduce apă de izvor
Şi hrană, mei împărătesc,
O-ndeamnă iar să plece-n zbor
Căci vine toamna şi doresc

Spre seară iar apare-n zbor
Micuţa cu iubirea-n cioc,
De mamă iar îi este dor,
La cuib nu-şi mai găseşte loc.

Cu toate-n zbor ca să pornească
La mii de kilometri-n zare,
Ca peste iarnă să trăiască
Acolo, unde-i de mâncare.

Şi tot aşa, de dimineţă
Cu sârg micuţa se trudeşte,
Urcă-n văzduh, coboară-n ceaţă,
De rele mama o fereşte.

Şi toamna chiar iat-a venit,
Puiuţul nostru-i tot firav,
Din ce în ce mai părăsit,
Zace la cuib, e tot bolnav .

Ȋn stol cu altele se-adună,
Spre cer urcând în V- perfect,
Coboar-apoi, iar mai la urmă,
Spre cuib se-ntoarce ea direct.

Aripa greu şi-o mai desface,
Privirea i s-a-nceţoşat,
Mancare-adusă nu-i mai place
Şi este vremea de plecat.

Spre seară cina ea serveşte,
De prin livezi şi din grădini,
Pe ram apoi, se odihneşte,
Lângă părinţii săi divini.
………………………………………………………

Pe lângă ea, mama dă roată,
Rugă la cer ea ciripeşte,
Căci vor pleca chiar de-îndată
Şi puiul nu se-nzdrăveneşte.
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Ziua chemărilor străbune
Venit-a fără milă, iar,
La cuib încep să se adune
Mii de puiuţi, lăsând ca dar

Primăvara
A venit primăvara
Cu flori în cosiţe,
Dulce şi suavă
Ca o garofiţă

Durere pentru sora lor,
Durere, că o vor părăsi,
Căci vor pleca cu toate-n zbor,
Şi singurică va muri.

Cu faţa lui blândă,
Un biet ghiocel
Cu alteţa lui,
Poposea şi el.

E toamn-acum şi-i dimineaţă,
Ȋn stol cu toate-s adunate,
Prin vânt şi ploi şi chiar prin ceaţă,
La drum porniră ele toate.

A venit primăvara
Şi –acel ghiocel
A adus în dar

La coada stolului în zbor
O mamă, în cioc c-o rămurea,
De puiul ei îi va fi dor
Oricâte zile va avea.

Încă-un bobocel
Ioana Bâra
clasa a VI-a A

Ȋn cuib cu ochii-nceţoşaţi
Micuţa noastră lăcrimează
Ȋi va fi dor de cei plecaţi
Şi moartea o îngenuncheză.

Toamna
Toamna argintie
Mi-a împodobit grădina.
Urzica a dispărut?
Şi păsărelele au dispărut!

...................................................................................
Tu, omule, care-ai aflat
Poveste puiului rămas,
Te-ntreb: la tine s-a-ntâmplat
Vre-un pui să-ţi moară fără glas?

Frigul ne-a mângâiat?
Focul l-am facut
Şi păsărelele au plecat,
Şi ciripitul lor nu-l mângâi.

Căci fără glas el a murit,
Sfârşindu-se cu demnitate.
De toţi ai lui a fost iubit
Şi i-a iubit până la moarte.
……………………………………………………….
Şi puii tăi omule-ţi mor
Fără să-i vadă cineva,
Mai eşti cumva şi tu dator
La puii tăi, în ţara ta?

Mirela Tirdea
clasa a VI-a A

DIRECTOR: prof. Neculai Florea

Tinerii zilelor
noastre
nr. 8, 2011
7

Suntem creativi

surori sau a unei alte fete în viaţa ei. Era înconjurată
mereu de adulţi ,iar asta nu îi plăcea. Acum vocea ei
o puteam compara cu clinchetul unor clopoţei. Avea
aşa un glas frumos şi dulce de copil. Din încăperea
în care eram ,am intrat în alta. Ce am observat era că
peste tot existau mărunţişuri. Nu se vedea că trebuiau
să călătorească mult. Deveneam suspicioasă.
În acea cameră existau mai multe canapele
mici şi perne pe jos şi mai multe mese mici la fiecare
canapea. Erau grupaţi. Toţi mâncau …pizza. Pariez
că cea care a ridicat comanada a fost Bella. Ea era
singura care arăta normal. France nu ar fi incăput
în pizzerie, Jaz ar fi făcut vânzătoarea să leşine iar
restul arătau întradevăr ca nişte ciudaţi. Au început
prezentările. Bella m-a înghiontit.
-Aaaa….Bună!Numele meu este Esme. Am 16
ani şi tocmai am descoperit că sunt un semi-vampir.
-Don’şoară, să ştii că nu şochezi pe nimeni! A
zis o doamnă mai din capătul încăperii. Era o femeie
frumoasă, cu forme dar avea…chelie.
-Ea e Esmeralda. Ea poate citi gândurile
oamenilor. E mai mereu ţâfnoasă pentru că s-a
plictisit de ce găseşte mereu în minţile oamenilor.
(ultima parte mi-a şoptit-o
la ureche) dar Esmeralda
ne-a privit şi mai urât.
(cred că şi-a dat seama ce
ştiam)
-Ei sunt John şi
Jane(Bella mi-a arătat
cuplul din spectacol.
Stăteau unul lângă celălalt
şi se serveau civilizat
dintr-o bucată de pizza)
-Cele de acolo sunt
Mary, Jessica, Lauren şi
Kate(era acel grup de fete
din spectacol la care n-am putut să mă uit, acelea
fără oase). Totuşi se putea obseva lipsa “suportului”.
Nu prea le puteai distinge genunchii sau coatele dar
semănau izbitor.
-Şi cum le deosebiţi? Sunt identice.
-Mary are aluniţa deasupra gurii în partea
dreaptă, Jessica are în partea stângă, Lauren are două
aluniţe iar Kate nu are deloc aluniţe.
-Wow! E asa de uşor să le deosebeşti.
Esmeralda iar s-a uitat urât la mine. (chiar şi-a dat
seama că mint?)
În cameră mai erau cei doi pitici de la parada
pe care am uitat cum îi cheama… si acel tip: Edward.
El stătea singur la masă. O.K. am zis că nu-mi place

Circul
Capitolul III
Un nou început
Urăsc secunda în care a trebuit să părăsesc
incinta circului. Tunelul prin care am ieşit era
înconjurat de camerele celor care au performat în
cadrul spectacolului. Atunci i-am auzit pentru prima
dată vocea. Nu ştiu ce mă făcea să cred că era vocea
lui, dar era atât de… frumoasă încât te vrăjea (la fel
ca el). Totuşi părea că se ceartă. Am mai recunoscut şi
vocea Bellei şi pe cea a lui France. Se certau pe tema
acelei fete din public.Se părea că eu eram problema?!
De ce?!
-Jaz? Nu eşti normal? Am văzut în mintea ei!
Vrea să vină cu noi! E şi ea o ciudată!
-Şi ce contează, Bell? De ce să nu vină? Dar
de ciudată nu mi-ai zis…Ce fel de ciudată e?
La câtă dexteritate am, am reuşit să mă
împiedic şi am căzut printre copertinele care despărţea
tunelul de încăperea în care se “certau”. Am căzut fix
în mijlocul lor. France m-a arătat cu degetul şi l-a
privit pe Jasper:
-Vezi! E o pacoste!
-Vă rog! Vă implor! Nu mă lăsaţi să plec! Nu
vreau să mă întorc acasă! Dacă vreţi pot să învăţ să
jonglez cu ceva sau pot să vă fac de mâncare, sunt în
stare de orice numai să nu mă luaţi de langă el!
În acel moment i-am cuprins braţul lui Jasper
şi l-am privit în ochi pe France. În sfârşit eu eram
cea care privea insistent. France a fost de acord.
Pentru o secundă am avut impresia că visez… Sau
poate chiar visam…Tot ce ştiu este că nu m-am mai
trezit niciodată din acest vis. În sfârşit m-am simţit
importantă şi am avut curajul să o intreb pe Bella ce
fel de ciudată sunt?
-Eşti un vampir.
-De unde ştii?
-Eşti palidă, nu mănânci, nu ieşi afară, nu
dormi…sunt semne ale transformării tale.
-Deci pot să vin cu voi? (puţin îmi pasă de ce
sunt cu adevărat. Puteam să-l am în preajmă pe Jasper
mai mult timp)
Bella îi aruncase o privire impunătoare lui
France.
-Presupun că da. Şi acum să înceapă
prezentările.
Ciudat mi s-a părut tonul ei. Nu era ca cel
de la spectacol, dur tăios. Cred că ducea lipsa unei
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Toamna

de el dar acum îmi era milă. M-am aşezat împreună
cu Bella, France şi Jasper la masă. Nu mâncasem
deloc toată ziua dar nici foame nu-mi era . Cât despre
pizza…avea un gust ca şi cum aş fi mâncat pământ.
Oare chiar mă transformam?

O bilă palidă stă sus pe cer şi urmăreşte cum co�
roanele măreţe ale codrilor au devenit nişte crenguţe
pline cu mult roşu şi galben ceea ce înseamnă că a
venit anotimpul ce ne preschimbă plantele în pulbere,
ce trimite în excursie pe toţi cântăreţii noştri dragi.
El transformă verdele speranţei şi inocenţei în roşu şi
galben trist, lipsit de viaţă şi plin de urâţenie.

Andreia Neşu
clasa a IX-a ,CNU - Focşani

O întâmplare într-o zi
de toamnă

A venit toamna, a venit anotimpul nemilos ce ne
ucide natura.

Câmpia cea înfloritoare plină de mii de culori şi
Este toamnă. Ea a adus în de parfumuri îmbietoare s-a transformat într-o întin�
braţele ei cadouri roşii pentru dere pustie plină de scaeţi, mărăcini şi bălării ofilite
natură. O fetiţă pe nume Maria îşi ce încă mai supravieţuiesc greu.
face temele.
Pădurea plină de animale vesele ce te întâmpinau
	După ce a terminat, ea priveşte cu veselie a devenit o simplă adunătură de copaci go�
pe fereastră uimită de lacrimile lui laşi, când câteodata mai vezi vreo veveriţă speriată,
septembrie care uda pământul uscat de soare. Pe lângă preocupată cu proviziile.
copacii roşiatici trece zâna cu rochia ei din frunze
În fiecare moment vezi pe cer mii de păsări ce
gălbenii. Toamna este ca o domniţă în caleaşca ei de
frunze moarte, îmbrăcată într-o rochie ţesuta cu fir de pleacă în ţările calde şi ne lasă fără triluri şi căntece
aur. Pe cap poartă o coroniţă bătută în pietre scumpe, ce-ţi minunăţesc viaţa.
în formă de fructe. Soarele se ascunde după norii
E drept că acest moment trebuia să vină odată şi
cenuşii. Un vânt potolit aduce miresme de toamnă. odată când sufletul naturii iese din tot ce înseamnă
Bruma apleacă florile spre iarba ofilită. Nu se mai copaci, pajişti şi cer şi se îndreaptă către o altă lume,
aud trilurile privighetorii. Pădurea e ca un castel din dar el se va întoarce la primăvară.
basme. După un timp a apărut un căţeluş sub biciurile
ploii şi al vantului. Maria îl zăreşte şi fugi repede spre
uşă.
Ştefan Lefter
 - Sărăcuţul de tine, intră în casă!
clasa a VII-a B
Căţeluşul zâmbi de bucurie. Maria îl hrăni şi
îl îngriji. Aceştia au devenit buni prieteni. Fetiţa i-a
dat numele Rox. Acum Rox face parte din familie. Ea
este dragostea fetiţei şi bucuria părinţilor.
,,Şi vine, ca-n vremi de demult,
Din margini, un bucium de-alarmă,
E toamnă... metalic s-aud
Gorniştii, în fund, la cazarmă.”

Elena Raluca Manole
clasa a V-a B
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GABRIELA GIURGEA
clasa a IX-a A

ţin în mâini o inimă
zdrobită în agitaţia urbană
o bandajez în sufletul meu gol
văd strada...
transformată într-un circ 
copaci cu forme ciudate
scrumul unui fumător
se lasă purtat de vânt
simt un gust amar
buzele-mi amorţite
caută căldura în oraşul rece
feţe pictate ciudat...
contorsionate
zâmbesc urmărindu-mi mişcările

Copilul din mine...
E frumos afară ,
şi ultima adiere de iarnă se încheie 
cu sărutul primăverii .
Copilul din mine încearcă să răzbată,
să se poată bucura de prima ploaie din an,
dar eu…nu vreau…
e prea pueril pentru mine,
şi am pierdut demult această esenţă …
încât nu mai ştiu să mă port .
Totuşi, sunt pregătit să învăţ,
aşa sunt eu, încercând să ascund …
copilul din mine …
dar copilul din voi ?

tot ce am 
e o inimă zdrobită
acoperită de al meu suflet
gol

Exil în nefiinţă
luna a căzut
pe o bucată de pământ uscat cerul plânge 
pentru că îngerii au ucis stelele 
până şi soarele este în doliu 
iar copii gravează nume
pe pietrele de mormânt ,

Nu mai renasc
Mii de cadavre acoperă pământul uscat
mirosul de putred îşi face loc,
în fiecare cadavru sunt eu,
ce mor în fiecare zi.
La fiecare colţ îmi dau duhul,
merg pe stradă şi mă aştept
să dau nas în nas cu moartea,
căci ea nu doarme niciodată,
în fiecare minut mă duc

sunt corbi ce veghează .
moartea se joacă în părul meu 
groparul vrea să câştige o pâine 
mormântul mă cheamă promiţându-mi 
o pernă din muşchiul umed
tentaţia devine puternică
dar preoţii fug de mine 
am devenit un mort viu.

câte puţin
şi trec din mormânt în mormânt
nu mai renasc niciodată .
Care-i fraierul ce a zis că există nemurire 
căci dacă renaşterea nu-i nemurirea
nimic nu-i 
şi în nimic mă îndrept
nimeni nu-i o pasăre phoenix
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Noaptea magică
Începutul de toamnă
A fost odată, demult,

Este septembrie. Soarele mângâie pământul
amorţit. Razele lui sunt din ce în ce mai palide. Marea
de verdeaţă acum parcă este pictată de un pictor
celebru în galben.

O noapte şi farmecul ei
blând.
Stelele parcă erau bijuterii
În minunăţia lumii.
Luna strălucea tot mai tare
Ca o comoară ascunsă-n
mare
Şi norii închişi la culoare
Ascund farmecul lunii sclipitoare.

Peste coroanele îngălbenite ale copacilor,
adie vântul tomnatic, scuturând frunzele multicolore,
oferind pământului un covor pufos. Vietăţile în grabă
sar ţup-ţup din copac în copac, cum ar fi veveriţa
care îşi adună cu vrednicie provizii pentru iarna ce va
urma. Păsările călătoare pleacă vâslind pe cerul trist
în alte locuri călduroase, lăsând în urmă pentru anul
viitor cuiburile şi locurile în care au stat aşa. Şi noi
Alexia Daniş
copiii ne-am luat rămas bun de la frumoasa vacanţă,iar
clasa a V-a B vechii noştri amici şi-au luat şi ei zborul spre alte ţări.
	Toamna este un anotimp plin de culoare şi
schimbare.
Vasilică Pîrvu

Bine ai venit, primăvară!

clasa a VII- a A
După-atâta ger şi gheaţă
Iar se-arată soarele
Tot în jur a înflorit
Copilaşii bucuroşi
Floricele adună-n coş.

Toamna
Toamnă, toamnă ai sosit
Anotimpul meu iubit,
Ai venit cu bucurie şi cu mare veselie
Ce surprize ai adus?
Multe fructe, ce minune:
Mere, gutui, pere şi prune
Dovleci şi gogonele, nu te mai saturi de ele,
Acum trebuie să pleci
Fiindcă iarna va veni
Şi atunci foarte frig va fi.
Ai venit din depărtare
Cu alai de frunze moarte
Şi tot aşa vei pleca
Fiindcă iarna semn va da.

Uite iarăşi pe câmpii,
Iarba verde parfumată.
Copăceii mititei
Au culoare ca smaraldul.
Păsările călătoare
Se reîntorc pe-ale lor meleaguri,
Trilurile ciocârliei
Vor răsuna în văzduh.
Toată zarea prinde viaţă
Tot în jur e vechi, dar nou,
Primăvara îndrăzneaţă
Bucurii ne-aduce iară.

Vasilică Pîrvu
clasa a VII- a A

Diana-Elena Sbîrciog
clasa a V-a B
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Om de zăpadă

Şcoala este o mamă mare.
Şi foarte încântătoare,
În ea se află nişte săli,
pentru copiii silitori.

Tu eşti mare şi voinic,
Puţin plinuţ la buric.
Culoarea ta albă

De la ea noi învăţăm,
Cum să ne purtăm,
Ea vrea să fim educaţi,
Iar voi să învăţaţi,

Îţi dă o înfăţişare caldă.

Ea vrea să învăţăm
Ce trebuie să mâncăm,
Că aşa vrea să ne purtăm,
Şi în viaţă să le urmăm.

Cu un morcov între ochi

Tu mereu stai nemişcat
Cu o pălarie-n cap.
Şi cu nasturi de cărbune
Noi te privim de la fereastră
Cu multă speranţă

                                 Lavinia Năstase

Că tu vei reveni la viaţă

clasa a VI-a C

Claudiu-Cătălin Argint

Un fluture din amintire…
Sunt un fluture venit din amintire,
Aducând primăvara doar printr-o clipire
Parfumul florilor pe umeri îl am,
Şi în gurã ţin roua de cristal
Copacii de zahăr i-am împodobit
Mireasma lor să o simt liniştit.
Pe sprânceana dealului, văd cum trece, uimit,
O rază de soare şi un vânt potolit.
Au început să roiască albinele,
Un gând cu nectar dulce picioruşele
Aşa se întâmplă primăvara la noi,
Când fluturii pictează cu spor copacii goi,
Şi florile pomilor zboară precum bărcuţe,
Cu acele petale rozaline micuţe.
Primăvara aduce multă uimire,
Doar când un fluture vine din amintire.
Paula Blană

clasa a VI-a C
		

Toamna

Păsărelele, rândunelele
Noi ne bucurăm de ele
Însa păsările au vestit
Că toamna a venit
Trandafirul veştejit
Crizantemele au înflorit
Câinele latră de zor
Să prindă un peştişor.
Ziua caldă, noaptea rece
Vai, timpul ce mai trece !
Vai, ce-am obosit
Că dimineaţă ne-am trezit !

Clasa a VII-a A
					

Elena Răduţă
clasa a V- a C
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Lacul fermecat
Partea I
	Demult, într-o zi cu soare, un flăcău voinic îşi
luase puşca şi se duse la vânătoare în pădure. Dintrun tufiş a ieşit o căprioară maro cu pete albe. Ochii ei
migdalaţi şi negri ca noaptea priveau atent la statuia
din faţa lor.
Încet, flăcăul lua puşca şi, când să tragă,
căprioara sări în toate părţile. Băiatul o urmări pânâ
ajunse la un lac cristalin şi alb ca spuma laptelui.
Căprioara stătea alături şi se privea în oglinda ferme�
cata a apei.

tulbure liniştea. Zâna îşi dădu seama că era Petru (aşa
îl chema pe bărbat). Ziua următoare, Petru se duse
iar în pădure. De data aceasta un zid de trandafiri cu
spini bloca intrarea.
Un cărăbuş străveziu
îi spuse zânei că a ve�
nit un domn. Regina
se duse acolo, iar cu
un semn din baghetai subţirică trandafirii
se ascunseră prin�
tre tufişuri. Bărbatul
o urma pe regina, iar
aceasta îl conduse în
palatul său de cristal de sub fundul lacului.Acolo îi
arăta un glob de aur care arăta că ea nu mai are mult
de trăit. Aceasta îi dădu o listă cu ingredientele care îi
trebuie: o crenguţă de salcie din salcamul morocănos;
ciuperci negre ale doamnei arici; o petală din crinul
tinereţii... .După aproape o săptămână, bărbatul îi
aduse toate ingredientele.

Vânătorul se uita uimit la acel lac. Era un loc
desprins din poveşti. Băgă mâinile în apă şi vru să
bea, când, deodată, din lac ieşi o zână cu aripi din
praf de diamant, cu o rochie lungă ţesută din pânza
de păianjeni cu stropi de apă. Părul îi era ca aurul plin
cu steluţe argintii iar conduri de sticlă îţi orbeau pri�
virea. Ochii albaştri ca cerul senin se lăsaseră asupra
Bărbatul se căsători cu ea şi amândoi trăiră
băiatului zicându-i:    
fericiţi până la adânci bătrâneţi.                  
-Opreşte-te! Dacă vei bea din lacul meu vei fi ble�
stemat toată viaţa! Eu sunt zâna acestei păduri!
Vânătorul rămase cu gura căscată.
	Din ochiul zânei căzuse o lacrimă. Din acea
lacrimă tot lacul se făcuse roşu ca sângele.

Mădălina Rotaru
clasa a V-a B
		

Toamna

Cade frunza de salcâm,
Îmbrăcând cărarea
Berzele s-au dus acum
Partea a II- a
Cenuşie-i zarea !
După opt ani, flăcăul deveni bărbat în toată firea, În crâng fluturi nu mai sunt
iar zâna nu mai era aceeaşi. Fără elixirul tinereţii era Păsări nu mai cânta.
o bătrână cu riduri şi păr alb ca neaua. Avea 212 ani. Plutesc neguri de pământ
Era pe moarte. Aşa că, noaptea următoare, pe când
Văntul tot frămândă
bărbatul dormea în căsuţa sa, chiar atunci avu un vis
tare ciudat. O visa pe zâna pe care o văzuse acum opt Pic cu pic pe geamul lin
ani, care îl chema să vină în pădure s-o ajute să pre� Ploaia se prelinge,
pare elixirul tinereţii, deoarece nu mai avea putere.
Nu e soare nici senin
A doua zi tânărul plecase în pădure dis-de- Cerul parcă plânge.
dimineaţă. La intrare în pădure, crengile pletoase ale
copacilor îl opriră. Tânărul nu se lăsa cu una cu două,
Paula Panaite
dar degeaba. Se duse înapoi acasă.
Băiatul se sperie şi nu mai veni niciodată în
acea pădure vrăjită.                                                                                                                    

Slujitorii zânei, piticii, o informaseră pe
aceasta că un tânăr a încercat să intre în pădure să
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Sufletul plin de fiori al iernii

sărbătorile cu bucurie şi recunoştinţă, făcând pregătiri
tradiţionale.

A venit iarna. Norii au început să cearnă
Sărbătorile Crăciunului in trei zile, din 25 de�
steluţe argintii. Zăpada s-a aşternut ca o plapumă albă
şi strălucitoare. Soarele rotund si palid abia se vede pe cembrie. Gospodăriile trebuie să fie îmbelşugate, de
aceea se taie porcul de Ignat, în 20 decembrie.
cerul îngheţat.
Şuieratul vântului de miazăzi se aude printre
crengile îngheţate ale
copacilor. Casele sunt
împodobite cu zăpadă
cristalină.
Crengile
brazilor sunt acoperite
cu o haină grea de omăt,
câmpurile împânzite de
nea parcă sunt de cristal.
Crăiasa Zăpezii umblă
din poartă în poartă
şi intră în curţile oamenilor, lăsandu-şi lacrimile
îngheţate pe la geamuri. Copiii bucuroşi de venirea
iernii, cu mic cu mare, îşi iau săniile şi încep să urce
munţii uriaşi adormiţi sub omăt. Unii se mai impiedică
şi cad din picioare si mai varsă câte o lacrima care
îngheaţă pe loc şi se transformă într-un fulg alb ca
spuma laptelui şi stralucitor ca un diamant. Spre
seară Crăiasa Zăpezii se întoarce în munţi îmbrăcată
cu o rochie cusută cu ace de gheaţă şi împodobită cu
steluţe argintii şi cristaline. Soarele nu mai este darnic
şi nu mai are puterea pe care o avea înainte cănd îţi
bătea în ochi, aşa că se duce la culcare, lăsând fiorii de
gheaţă să încolţească. Nu se mai aude niciun zgomot
răsunător printre văi, ci doar o profundă linişte.

	De Crăciun, gospodina face bucate tradiţionale:
sarmale, tobă, caltaboşi, cârnaţi, răcituri şi cozonaci.
Se împodobeşte un brad, pentru ca cei mici să se
bucure de venirea lui Moş Crăciun… Fiecare om al
satului ştie că de Crăciun sărbătorim Naşterea Mân�
tuitorului Iisus Hristos, care este un prilej de bucurie
”de la tinereţe pân’ la bătrâneţe”.
Căci în Iisus cel născut în Bethleemul Iudeii
s-a întrupat chiar Fiul Unic al lui Dumnezeu, pentru
ca învăţătura Sa să fie absolută, pentru ca mântuirea
Sa să fie deplină acestei omeniri, ce fusese prăbuşită
de Adam şi Eva în păcat. Întrupat de la Duhul Sfânt
şi din Fecioara Maria, dăruit cu dragostea Tatălui
Ceresc, Iisus s-a născut într-un loc umil, într-o iesle
de păstor, învăţându-ne că nobleţea credinţei şi harul
divin nu au nevoie de fală.
Primul colind al acestei omeniri este sfânt.
Căci îngerul Domnului i-a vestit întâi pe păstorii din
Bethleem că s-a născut Hristos; iar mulţime de oaste
îngerească�������������������������������������������
se auzea: ”Slavă �������������������������
întru��������������������
cei de sus lui Dum�
nezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”.

Hristos şi cântă frumos Troparul: “Naşterea Ta
Hristoase, Dumnezeul nostru, răsătit-a lumii, Lumina
cunoştinţei; căci întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de
Iarna este un univers rece şi preafrumos al la stea s-au învăţat să se închine ţie Răsăritul cel de
naturii, încât nu poţi să te abţii să nu te joci cu omătul sus, Doamne, mărire ţie!”
cel pufos.
Acesta este de fapt Colindul Bisericii. Dupa
Andrei-Iulian Savu acest model sfânt, colindăm şi noi pentru Mesia-chip
luminous, ce S-a născut din Fecioară
clsasa a-VII-a B
Dar S-a smerit ca omul, S-a înfăşat în
Vin sarbătorile
bumbăcel, S-a legănat pe braţe şi S-a cântat în�������
���������
Colin�
dele acestei omeniri, dormice de
A venit decembrie…Din cerul curat încep să
mântuire şi adevăr.
Colindăm
vină zăpezile, acoperind toate urmele nevrednice ale
şi
noi
astăzi,
��������������������
în������������������
acest
cadru
orga�
gropilor satului şi împodobind crengile arborilor.
nizat, vestind Naşterea Pruncu�
Parcă suntem chemaţi de Stăpânul- Unul
lui Iisus, îndemnând pe toţi cu :
Dumnezeu- la ”Cina cea mare” a sărbătorilor de iarnă,
” Lăudaţi cântaţi/ şi vă bucuraţi./
care nicăieri nu sunt mai curate, mai frumoase, ca la
şi de-acum până-n vecie/ Mila
noi!
Domnului să fie /Lăudaţi şi cân�
taţi/şi vă bucuraţi.”
Bătrânii satului ne spun că sărbătorile vin
întotdeauna pentru oamenii cei buni, căci ”Cu noi
Înv. Florica Goraş
este Dumnezeu”. De aceea, oamenii întâmpină
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Suntem creativi
Tristă toamnă…

Dear teacher,
Very rarely do we acknowledge the role of
people who shape us and mould us and help us to find
ourselves in that process.

Today, as I stand holding my head held high,
I cannot help but bow down to the teacher who has
made me what I am. I would like to sincerely thank Tristă mi se pare toamna...
you for all the efforts and the patience you have Anotimp de amintiri
shown in transforming me from an aimless teenager
Ale preafrumoasei firi,
into a responsible and focused person.
Îmbrăcat  precum e doamna.
I shall always remain grateful for all the things
I have learnt from you, be it the subject you taught or
about life in general.
Din romanul ce-l citeam
If there is ever anything I can do for you, it
will indeed be a great honor for me.
With sincere thanks for everything,
Warmly,
Manuela Liliana Şurubaru
clasa a XI-a A

Rugăciune
Am aflat de lacrimile tale, Sfântă,
Ce au curs din dragoste prea multă,
Când la rugăciune te plecai,
Şi în biserică îngenuncheai.
Una din aceste lacrimi sfinte
Rugăciunea a rodit fierbinte
Şi în inima mea sărăcită
Care vrea să fie miluită.
Sfântă Parascheva de la Iaşi
Singur la necaz să nu mă laşi;
Şi roagă pe Bunul Dumnezeu
Ca să rabd cu pace orice greu !
Să am şi eu milă de săraci, ,
Aşa cum tu ai putut să faci,
Când ţi-ai dat hăinuţa cea aleasă
Pentru alta veche, zdrenţăroasă... …
Sfântă Parascheva de la Iaşi,
Singur la necaz să nu mă laşi !
Alexandru Gurău
clasa a IV-a A

Mai deunăzi, când stoluri
Părăseau  în triste zboruri
Cerul plâns ce îl priveam.
Iarnă, primăvară, varăCât  îmi plac zilele lor!
Vine tomna, frunze mor
Şi e frig şi-urât afară.
Câmpurile-şi plâng durerea
Goliciunii de acum.
Frunze moarte fug pe drum,
Nu mai au măcar puterea
Să se-opună vântului.
E urât, e frig si plouă.
Cum vă place toamna vouă,
Dragi copii ai cântului?
E bogată, n-am ce zice ,
Dar mă sperie atâta...
Las’ că trece ea, urâta,
Şi voi fi din nou ferice!
Hriseis-Edmée Eftandopolos
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clasa a VI-a C

Suntem creativi

Iarna

A început să cearnă steluţe argintii,
Scuturându-se peste câmpul de cristal.
A început să roiască albine albe mii şi mii,
Sub lumina lunii, strălucind ca un far.
Flori sclipitoare de argint se ţes pe geamuri
Fumuri cenuşii văd cum se-mpletesc printre ramuri,
Şiragul de săniute îl zăresc pe dealul poleit,
Simt că anotimpul rece din nou a venit.
Azi crăiasa poartă rochie cusută din gheaţă
Şi împodobită cu stelute argintii,
Parcă totul începe să capete viaţă.
Când o privesc printre fulgii vii.
Stau la geam şi studiez un fulg…
Pare o floare mică şi rotundă,
O minune de-o secundă,
Până vine gerul crunt.

Toamna, o comoară de aur
,,Bate vântul, frunza cade,
Veștejită de pe ram,
Nourii se-ntind pe ceruri,
Ploaia-ncet lovește-n geam ,,
(Zile de toamnă-George Coșbuc)
Vântul suflă fără milă veștejind copacii. Ploaia
bate neobosită-n geamuri. Frunzele, florile şi insectele
parcă au pierit. Peste tot în natură domnește tăcerea:
păsările stau zgribulite în cuiburile lor, iar animalele
mărunte se ascund sub frunze.
	Zilele scad, iar soarele se duce la culcare
mai devreme. Vesela câmpie acum e pustie, iar
cărările sunt îmbrăcate în frunze. Drumurile sunt
pline de noroi, iar pârâurile limpezi acum sunt
tulburi şi neliniştite. Parcă ieri zburam printre
spicele aurii precum soarele şi culegeam macii
cu petalele lor însângerate. Aceste lucruri erau
vrăjite de susurul limpede al izvoarelor.

Acum parcă am pășit într-o altă lume în care
frunzele
galbene ale copacilor cad pe pământul
Reci podoabe-n ramuri goale
jilav de la at�������������������
â������������������
tea ploi, form����
â���
nd ���
un ������
covor ����
mul�
Vine iarna mi se pare
ticolor de frunze. Ziua vezi stoluri de păsări
c�������������������������������������������������
ă������������������������������������������������
l�����������������������������������������������
ă����������������������������������������������
toare care se gr������������������������������
ă�����������������������������
besc să ajung����������������
ă���������������
î�������������
��������������
n țările�����
�����������
cal�
Printre crengi gătite cu beteală
de. Berzele întunecă zarea cenușie, iar vrăbiile
Văd cum ninge iar afară.
stau triste, zgribulite, îngrijorate de gerul care nu va
ezita să apară cât de curând. Animalele sălbatice îşi
Paula Andreea Blană fac provizii pentru iarnă şi îşi umplu vizuinile pentru
clasa a VII-a A perioadele de hibernare.

Stelele şi luna
Pe cer văd mii de stele
Ca nişte scântei,
Raza lor blândă pătrunde
Luminând anii mei.
Luna-i mândră printre ele
Ca o doamnă mare,
Timpul trece printre nori
Iar luna dispare.

Vremea e mohorâtă şi tristă, norii nu ne mai
părasesc, iar cerul e din ce în ce tot mai ursuz. Pe
dealuri nu se mai zăresc grupuri de copii, aceștia stau
tot mai mult la ad�������������������������������������
ă������������������������������������
post, ei se bucur�������������������
ă������������������
la c�������������
ă������������
ldur��������
ă�������
de ul�
timele zile de toamnă. Ei ştiu că iarna cea cruntă va
veni cât de curând.
	Toamna este o bună gospodină, ne umple
cămările cu fructe şi legume, unele mai frumoase ca
altele, care ne parfumează serile de fiecare dată cu
aromele lor.

	Dar, peste puțin timp, atunci când ne vom
trezi, vom găsi totul împodobit într-o brumă argintie.
Va sosi şi primul fulg de nea, îsi va face loc printre
ierburile sărace şi va ajunge pe pământ, apoi îl vor
urma şi fra�������������������������������������������
ț������������������������������������������
ii s��������������������������������������
ă�������������������������������������
i care o vor chema pe regina lor IAR�
Codruţ Perişan NA.
clasa a V-a B
Florentina Petrişor
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clasa a VII –a C

Suntem creativi
Cartea, un izvor de înţelepciune

Primavara

Cartea nu este numai o mulţime de pagini adu�
nate între două coperte frumos colorate. Cartea este o Primăvara a venit
fărâmă de viaţă şi o lecţie pentru oameni. Compusă de
Şi bucuriile au revenit,
scriitori, cartea este o plăcere a minţii.
Păsările călătoare
Nu oricine poate scrie o carte. Este nevoie de
Au sosit în zare.
talent, inspiraţie şi multe nopţi nedormite pentru a
duce totul la bun sfârşit.
Scopul cărţii nu este scrisul în
sine. Ea trebuie să-ţi p��������
ă�������
trund��
ă� în
������
su�
flet, să se furişeze în cele mai ascunse
gânduri ale minţii, ca să-ţi poată deveni
prietenă. Numai așa, mesajul autorului
pășește din pagina cărții în mintea ta.

Florile parfumate
Şi cu animalele zvăpaiate
Toate s-au bucurat
Că primăvara ne-a salutat.

Unii autori povestesc despre tre�
cutul îndepărtat și vitejia oamenilor care
au trăit pe acele meleaguri, al�������������
ț������������
ii scriu de�
spre biologie, știința care descrie viața
plantelor și a animalelor.

Scriitorii creează poezii, povestiri, scriu
Familia
basme. Toate acestea ascund miresmele nemărginite
ale copacilor din care s-a născut hârtia, dar dezvăluie
Am o mamă uimitoare,
taine care te fac înțelept.
Nu este ca oricare,
Făra cărți viața omului ar fi searbădă ca și cea
fără prieteni. Iubesc cărțile în special cele cu poveşti. O iubesc şi mă iubeşte
Îngerul ce mă păzeşte.
Florentina Petrişor

Sfântuliţa
Micuţă Filofteea,
Cu suflet plin de bunătate,
Ia coşul tău cel drag
Şi-ncărcat de bucate,
Să îl împarţi cu milă
Norodului sărac,
Gândind la grija lor
Cu sufletul curat.

clasa a VII –a C

Tatăl meu e mândria
Pentru noi munceşte,
Ne aduce zâmbetul şi bucuria
Este cel ce ne iubeşte.
Sora mea mai mare,
Este ca o floare,
De mică m-a îngrijit
Şi de rele m-a ferit.
Şi mai am o soră bună
Nu o dau pe-o săptămână
Nici pe-o lună, nici pe-un an
Familia e tot ce am

Mihai Sandu
clasa a IV-a A

mea
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Dana Aroşiţei
clasa a VI-a A

Din experienţa cadrelor didactice
ZECE MOTIVE PENTRU CARE E BINE SĂ
EVITĂM PEDEAPSA

Pedeapsă sau recompensă?
Şcoala are ca sarcină să promoveze încrederea
în sine şi dezvoltarea personală a tuturor copiilor, să-i
încurajeze în procesul de asimilare a cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare rolului lor activ în viaţa
economică, socială şi culturală şi să-i pregătească
să devină cetăţeni responsabili, care să contribuie la
dezvoltarea societăţii democratice, pluraliste, deschise
altor culturi. Ca atare, şcoala nu este numai un loc al
transmiterii, construirii, reconstruirii cunoştinţelor ci,
înainte de toate, un forum al socializării şi deschiderii
către lume.

1.În primal rând,
în urma folosirii pedepsei
rezultă o suprimare rapidă şi de scurtă durată a
comportamentului nedorit,dar nu rezolvă problema
pe termen lung.
2. Pedeapsa reprezintă o metodă de a rezolva o
situaţie.Dacă copilul vede că este pedepsit pentru un
comportament cu care părintele său nu este de acord,
atunci la rândul lui va folosi aceeaşi metodă.

Comportamentul uman trebuie considerat
o activitate dirijată şi nu o reacţie oarecare, scopul
fiind cel care, în mare parte, reglează această dirijare.
Comportamentul necorespunzător duce la apariţia
formelor de violenţă şcolară care sunt de cele mai
multe ori nefatale, dar pot cauza serioase prejudicii
dezvoltării persoanei.

3.Pedeapsa poate produce sentimente de revoltă,
mânie, nemulţumire care duc la scăderea rezistenţei
la frustrare.

- mediul în care se dezvoltă nu răspunde
nevoilor elevilor.

6.Pedeapsa tinde să stimuleze comportamentul
negativ.

Pentru schimbarea comportamentului

7.Copilul care este pedepsit frecvent va învăţa de
frica pedepsei.

4.O altă consecinţă a pedepsei o constituie dezvoltarea
unei stări de frică generalizate şi lipsa de iniţiativă.
Pedeapsa nu învaţă un nou comportament. Ea doar
elimină unul nedorit.Nu îl învaţă pe copil ce să facă,
Comportamentul necorespunzător al elevilor ci ce să nu facă.
consider că are la bază două cauze majore:
5.Pedeapsa poate determina ca persoanele să devină
- lipsa dezvoltării unor abilităţi;
întărâtori negativi.

deviant trebuie folosită recompensa şi mai

8.Pedeapsa are ca şi consecinţă directă dispariţia
comunicării.

rar pedeapsa.

* Când copilul este criticat, el învaţă să 9.Copiii care sunt pedepsiţi mai des riscă să devină
condamne.
mai încăpăţânaţi şi mai rigizi.
* Când copilul este tratat cu ostilitate,el învaţă
să devină bătăuş.

10.Pedeapsa duce la scăderea stimei de sine şi a
încrederii în forţele proprii.

* Când copilul trăieşte într-un mediu care nu-l
apreciază, el devine neîncrezător, nu se acceptă şi nu
se place pe sine.

Şcolii îi revine o responsabilitate majoră
în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi
comportamentelor non-violente. Educaţia în şcoală
trebuie să vizeze ansamblul personalităţii elevului,
urmărind să-i formeze nu numai orizontul cultural, ci
şi cel afectiv, motivaţional,
volitiv atitudinal, să-i susţină
eforturile, să-i lărgească
interesele, să-i determine
progresiv orientarea şi să-i
optimizeze procesul de
socializare.

* Când copilul se simte tolerat, el învaţă să fie
răbdător.
* Când copilul trăieşte într-un mediu în care
se manifestă acceptare şi prietenie, el învaţă să-i
respecte pe semenii săi.
* Când copilul este preţuit, el învaţă să
aprecieze pe cei din jur.
Concluzie: Copilul învaţă după cum trăieşte!

Înv. Doina Bîrsan
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Din experienţa cadrelor didactice
precursor al avangardei? Însă răspunsul a venit din
Literatura româna şi mişcarea ca
partea celor care au constituit mediul avangardist,
analizând imaginea pe care şi-a construit-o despre om
de avangardă europeană
şi operă.

Mişcarea avangardistă românească a
cunoscut o întârziere faţă de cea europeană, ceea ce
a dus la o diferenţă de atitudine din punct de vedere a
modalităţii de asimilare.
Primele semne ale crizei valorilor ce aveau
să urmeze mişcării avangardiste europene apar la
noi, după 1910, când în poezie se produc schimbări
neaşteptate ce nu vor rămâne fără ecou.
Reprezentanţii „poeziei noi”, Alexandru
Macedonski, Ion Minulescu, condamnă formele
poetice învechite, exaltează noutatea, modernitatea,
singularitatea.
In atmosfera simbolismului tardiv se
formează viitorii promotori ai avangardei. Semnele
unei literaturi novatoare apar mai ales în 1912 când,
Tristan Tzara şi Ion Vinea redactau revista „Simbolul”.
Mai târziu Tzara, Saşa Pană, Ion Vinea şi Constantin
Nisipeanu se vor distanţa de simbolism, implicânduse tot mai mult în mişcarea de avangardă.
În perioada tulbure, plină de contradicţii, de
dinaintea Primului Război Mondial, se manifestă în
viaţa noastră culturală, ca şi în întreaga Europă, o stare
polemică neobişnuită care şi-a pus amprenta asupra
dinamicii evoluţiei literaturii în deceniile următoare.
Noile curente apărute în literatură îşi vor
defini programul printr-o reacţie polemică. În poezie
se produc numeroase schimbări; simboliştii condamnă
formele poetice învechite devenite deja clişee.
Între 1914 şi 1915 are loc desprinderea lui
Ion Vinea, Tristan Tzara şi Adrian Maniu de atmosfera
simbolistă. Tot în 1915 se conturează şi trăsăturile
lirismului lui Vinea, uşor polemice. Acesta va avea un
rol însemnat în cadrul avangardei româneşti..
S-a constatat că nu se poate vorbi încă de
o avangarda propriu-zisă, dar poezia acestor tineri
autori conţin germenii avangardei de mai târziu.
Când au plecat din ţară, Tristan Tzara şi Marcel Iancu
erau pregătiţi pentru o revoluţie intelectuală, pentru
mişcarea dadaistă.
Plecând din România în 1915, Tristan Tzara
a contribuit în chip hotărâtor la coagularea mişcării de
la Zürich, în 1916 descoperise deja cuvântul „magic”
dada, pentru ca în iulie 1916 să organizeze primul
spectacol dadaist tipic. Autorul a păstrat permanent
legătura cu prietenii din ţară, dar mai ales cu Ion
Vinea.
Primele scrieri cu caracter avangardist din
literatura română au fost considerate prozele absurde
a lui Urmuz ( D. Demetrescu – Buzău ). Criticii şi-au
pus de multe ori întrebarea în ce măsură a contat Urmuz

Tudor Arghezi este cel care găseşte
pseudonimul şi tot el îi publică primele proze Pâlnia
şi Stamate, Ismail şi Turnavitu în revista Cugetul
românesc. Prozele lui Urmuz în mare parte, au fost
elaborate în deceniul de dinaintea Primului Război
Mondial, în scrisul lui dezvăluindu-se conştiinţa unei
crize profunde a însuşi conceptului de literatură.
În raport cu tradiţia, literatura lui Urmuz
are o valoare distructivă, autorul dorind să pună în
evidenţă starea de criză în care se afla literatura în acel
moment. Opunându-se vechii literaturii şi propunând
o adevărată revoluţie contra acesteia, prin începutul
unei noi mitologii, Urmuz a adus o mare contribuţie
mişcării iniţiată de avangardişti.
Refuzul de a se supune regulilor, răsturnarea
ordinii lucrurilor, constituirea unei alte lumi cu
ajutorul imaginaţiei, toate acestea i-a determinat pe
avangardişti să vadă în Urmuz un premergător.
Avangardismul românesc a depus mari
eforturi pentru a se sincroniza cu mişcările literare
europene, deşi existau diferenţe între acestea.
Dacă primele semne ale orientărilor de
avangardă se pot descoperi înainte de Primul Război
Mondial, despre o mişcare în adevăratul sens al
cuvântului nu se poate vorbi, în România, decât din
perioada postbelică.
Prof. Mădălina Temelie

Istoria în fapte şi imagini
Iubiţi istoria înţelegând prezentul prin trecut
- Majestatea Sa Ferdinand I, Rege al României,
Principe al Romaniei, Principe de HohenzollernSigmaringen, născut Ferdinand Viktor Albert Meinrad
von Hohenzollern-Sigmaringen, la Sigmaringen şi a
murit pe 20 iulie 1927 la Sinaia;
- 28 sep. 1914→ Ferdinand I depune jurământul ca
Rege al României ;
- împreună cu Regina Maria au avut 3 fete şi 3 fii ;
- 14 aug. 1916→ Consiliul de coroană prezidat de
regele Ferdinand I hotărăşte intrarea României în
Primul Război Mondial de partea Antantei împotriva
Germaniei şi Austro-Ungariei; situaţia de pe câmpul
de luptă nu a fost favorabilă, o bună parte din teritoriul
României fiind ocupat de către trupele Puterilor
Centrale;
- 12 noi. 1916→în urma înfrângerilor militare, Familia
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Cultură şi tradiţie

Regală (alături de celelalte autorităţi ale statului) se
retrage la Iaşi;

Călătorule vrâncean,�����������������������������
fă-ţ������������������������
i timp să vizitezi minu�
natele meleaguri vrânceneşti, pentru a afla cât mai mul�
te despre civilizaţia şi cultura strămoşilor tăi, despre
valoroasele tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri, despre
tezaurul folcloric şi istoria acestor locuri binecuvântate
de Dumnezeu; fă un popas şi încearcă să descoperi din
punct de vedere socio –cultural societatea vrânceană.
Fii generos şi dăruieşte din preţiosul tău timp câteva
momente de atenţie şi admiraţie principalelor obiecti�
ve care găzduiesc mărturii valoroase incontestabile, ale
istoriei şi culturii tradiţionale a Ţării Vrancei.

- Iul.-aug. 1917→au avut loc marile bătălii de la
Este bine să ştii, că Vrancea este şi în prezent
Mărăşti , Mărăşeşti şi Oituz ; în timpul războiului , deţinătoarea vechilor meşteşuguri populare tradiţionale
Regina Maria împreună cu doamnele de la curte au precum: oieritul, cioplitul lemnului, olăritul, ţesutul
participat pe front , în spitalele de companie;
pânzei, confecţionarea portului popular şi a instrumen�
telor muzicale, cât şi a autenticelor măşti tradiţionale
- 1 Dec. 1918→ s-a desăvârşit unitatea poporului praticate în special în zona montană şi nu în cele din
român prin alipirea Transilvaniei , iar Regele urmă meşteşugul vinului cu excelentele sale soiuri
Ferdinand I a fost învestit mareşal al armatei române; autohtone reunite într-o salbă de potgorii şi crame de
prelucrare, ce se întâlnesc într-un străvechi “Drum al
- Regina Maria a făcut mai multe călătorii la Paris, potgoriilor”.
Londra pentru recunoaşterea Unirii;
Dacă vei accepta invitaţia şi sfatul de a le
- 15 oct. 1922→ FERDINAND I şi REGINA MARIA cunoaşte îndeaproape, parcurgând cu răbdare încânta�
au fost încoronaţi regi ai României Mari la Alba Iulia. toarele cărări, vei constata cu siguranţă că vrancenii
ştiu să ���������������������������������������������
muncească bine şi frumos şi să păstreze neal�
Recomandări bibliografice:
terate tradiţiile strămoşeşti pe care nu zăbovesc să le
transmită tinerelor generaţii
- Mamina, Ion, Regalitatea în Romănia 1866-1947,
Editura Compania, Bucureşti, 2004, pag. 222-231.
În drumul tău, vei întâlni de multe ori co�
stumul popular, autentic vrâncenesc, sobru şi viu co�
- Bărbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins
lorat, purtat cu mândreţe şi elegantă de localnici, ilu�
Keith, Papacostea Şerban, Teodor Pompiliu, Istoria
strând convingător continuitatea şi unitatea cultural
României, Editura Corint, Bucureşti, 2005, pag. 341- –etnografică a poporului nostru .
346.
Datorită originalitaţii şi frumuseţii sale, tradiţiile
Surse Internet:
legate de costumul popular, merită să devină o bază
- http://ro.wikipedia.org
autentică de port pentru fiecare zi sau măcar pentru
anumite ceremonii şi zile de sărbatoare .
- http://www.descopera.ro/cultura
Îndemnul oricărui strămoş vrâncean, pentru
prof. Amalia Manuela Moisoiu urmaşul de azi şi de mâine, este: “ să nu neglijăm acest
mare potenţial de valori autentice, ci să îl valorificăm
cu măiestrie şi înţelepciune”.
“ Când dragă ţi-e ţara în care trăieşti,
Când drag ţi-e să-nveţi şi drag să munceşti,
Când dragă ţi-e limba şi drag ţi-e poporul,
Şi dragă ţi-e credinţa, datina şi portul…
Meriţi frumoasă cunună să primeşti
Din florile ce cresc pe plaiuri strămoşeşti.”
Fii mândru când “ vrâncean “ te numeşti...
prof. Niculina Surdu
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INVITAŢIE LA LECTURĂ
„Sub creasta dealului” de Ernest
Hemingway

Ernest
H emi n g w a y
a trăit o viaţă
plină
de
aventuri
şi
încercări, pe
care a oferit-o
cu o infinită
generozitate
p o s t eri t ă ţ ii
prin opera sa.
Reprezentant
al „generaţiei
p ier d u t e ” ,
H emi n g w a y
şi-a
asumat
riscul enorm
de a crea un
nou stil al prozei contemporane americane şi a reuşit,
proiectând imaginea individului american pe un
fundal străin şi creând un tablou realist al Americii.

Ideea centrală a povestirii pare a fi condiţia
omului prins într-un război absurd, independent de
voinţa lui. Războiul nu este idealizat,nu are nimic
eroic,ci este mai degrabă prezentat ca un peisaj
dezolant. Soldaţii aflaţi în mişcare pentru a îndeplini
diferite misiuni au acel automatism caracteristic
luptei, în care indivizii sunt angrenaţi aproape în mod
inconştient. Absurdul războiului constă tocmai în
aceasta idee: combatanţii adunaţi să se înfrunte pentru
o cauză (nobilă?!) sfârşesc prin a acţiona maşinal,
uitând la un moment dat adevăratul scop pentru care au
fost chemaţi să lupte. Viaţa lor se derulează între două
atacuri, neştiind dacă după al doilea bombardament îl
vor apuca şi pe al treilea. Interesant este că în această
atmosferă tensionată oamenii reuşesc totuşi să se
mobilizeze şi să-şi facă datoria: unii participaseră la
un atac, alţii cărau răniţii la ambulanţe, iar câţiva se
ocupau de aprovizionare („catârii de la aprovizionare
împovăraţi cu saci de pâine şi butoiaşe de vin,,) .
Remarcăm că singurul nume din întreaga
operă este Paco, cel al soldatului pedepsit pentru că
şi-a provocat o rană. Ceilalţi nu sunt numiţi poate
pentru că reprezintă o masă de oameni ale căror nume
nu aveau importanţă deoarece toţi erau sun semnul
aceluiaşi destin, toţi erau egali în fata morţii şi orice
tendinţă de individualizare ar fi fost de prisos.

	Totuşi ca şi în celelalte scrieri ale lui Ernest
Hemingway personajele sunt oameni demni, având
convingeri ferme, aflaţi la limita tragicului şi acţionând
Izvorâtă, în cea mai mare parte, dintr-o bogată în vâltoarea faptelor, fără a ignora însă posibilitatea
experienţă de viată, opera sa relateaza cele mai simple eşecului.
lucruri în cel mai simplu mod. Dar această relatare
Fără pretenţia de a fi spus tot mă apropii de
este energică, dură chiar, redând forţa individului în
finalul acestei invitaţii la lectură cu speranţa că v-am
lupta cu propria existenţă.
trezit interesul pentru această operă şi că o veţi citi
Una dintre operele reprezentative pe care mi- pentru a afla şi alte aspecte interesante ale creaţiei lui
am propus să o recomand pentru lectura suplimentară Hemingway.
este povestirea „Sub creasta dealului”. Contextul
apariţiei operei este dat de Razboiul Civil din Spania
şi autorul lăsă clar să se vadă propria experienţă în
prof. Gina-Manuela Sava
timpul confruntării la care a participat în calitate de
reporter. Convenţia narativă nu ne este dezvăluită de
la începutul povestirii. Dacă iniţial avem impresia că
totul este prezentat din perspectiva combatantului,
spre final realizăm că evenimentele sunt relatate din
perspectiva scriitorului.
Formula narativă aleasă este aceea a jurnalului
de front în care prezintă impresii ale soldaţilor situaţi
în mijlocul evenimentelor. Imbinarea modurilor de
expunere – descrierea cu naraţiunea şi dialogul –
conferă o anumită dinamică întâmplărilor expuse.
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acceseze bănci de date pentru completarea lecturii, să
Clasa virtuală

Prin e-learning (electronic learning) în sens
larg se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale
în care se
utilizează semnificativ mijloacele
tehnologiei informaţiei şi comunicării. Definit astfel,
aria semantică a conceptului e-learning interferează
cu instruire asistată, instruire prin multimedia,
online learning (învăţare online). În sens restrâns,
e-learning-ul reprezintă un tip de educaţie la distanţă
ca activitate de predare-învăţare organizată de o
instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine
secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi
în maniera proprie fiecăruia. Medierea se realizaeză
prin internet. Internetul constituie atât mediul de
ditribuţie al materialelor cât şi canalul de comunicare
între persoanele implicate în proces.
E-learning fiind un sistem organizat de
educaţie/ formare, acesta include componentele
unui demers didactic şi anume: conţinut specific,
metodică, interacţiune, suport, evaluare. „Locaţia”
unde se produce acest proces de învăţare este aşa
numita „clasă virtuală”. Lecţia online acoperă acelaşi
conţinut şi pune aceleaşi probleme ca şi o lecţie care
se desfăşoară în sala de clasă tradiţională. Avantajul
evident este că o astfel de lecţie poate fi accesată
oricând şi de oriunde.
Clasa virtuală beneficiază de coordonarea
unui instructor, care planifică activitatea grupului
de participanţi (cursanţi) ai clasei, supune dezbaterii
acestora aspecte ale lecţiei în forumuri de discuţii
şi furnizează resurse auxiliare; deasemeni tutorele
comentează temele, indicând fiecărui membru al
clasei unde trebuie să mai insiste. Cursurile suport
sunt stocate pe hardul unui computer într-o formă
specifică şi pot fi accesate printr-un navigator de
Internet. Celui ce studiază (cursantului) îi este permis
să acceseze informaţiile într-un ritm mai alert sau mai
încetinit după cum îi este necesar.
Materialele de învăţare sunt prezentate într-o
formă multimedia (prin îmbinare de text, sunet,
imagine şi chiar filme) sau în modul hyperlink (în
care accesul la informaţii se realizează prin legături
multiple de la o singură pagină). Cursantul poate să

stabilească un contact online cu tutorele sau cu colegi
de clasă virtuală cu care se poate angaja în dialog. Se
produce astfel un schimb mutual de informaţii între
cursanţi precum şi între tutore şi fiecare cursant în
parte. Dezbaterea liberă şi pertinentă în perimetrul
conţinutului specific le dezvoltă cursanţilor abilitatea
în căutarea soluţiilor, le lărgeşte orizontul gândirii.
Pornind de la constatări ale specialiştilor din
domeniul psihopedagogiei cum că reţinem: 10% din
ce citim, 20% din ce auzim, 30% din ce vedem, 50%
din ce vedem şi auzim, 70% din ce discutăm cu alţii,
80% din ce experimentăm şi 95% din ce îi învăţăm
pe alţii, deducem că e-learning-ul este un sistem de
învăţare extrem de eficient, acesta deţinând o gamă
variată de instrumente. Dintre aceste amintim:
- print (texte cu format electronic din cărţi,
reviste); dacă cursantul învaţă mai bine prin citit
acesta caută un curs cu e-books, textbooks sau alte
tipărituri;
- video (transmisii video de filme educaţionale,
modelare animată, etc.); dacă cursantul învaţă mai
bine văzând cum se fac lucrurile, acesta va căuta un
curs cu demonstraţii grafice care ilustrează noile idei
şi concepte;
- audio (transmisii audio); dacă cursantul
învaţă mai bine prin ascultat, acesta poate căuta un
curs cu lecturi audio pentru a i se explica conceptele:
- comunicare asincronă şi sincronă (e-mail,
forumuri de discuţii, chat, videoconferinţe,
teleconferinţe); dacă cursantul învaţă mai bine
vorbind/ comunicând acesta caută un curs cu chat
sau discuţii tematice de grup pentru a-şi împărtăşi
impresiile şi pentru feed-back.
Există trei modele general acceptate în lumea
e-learning, după cum au fost clasificate de European
Corporate e-learning, fiecare ocupând o cotă
aproximativ egală pe această piaţă:
a) e-learning independent reprezintă modelul
prin care utilizatorul individual descarcă materialul
de curs de pe internet sau îl utilizează direct de pe
CD, parcurgându-l de unul singur. Acesta prezintă
avantajul unei cantităţi de informaţie foarte mare, care
poate fi accesată într-un timp scurt, însă este foarte
rigid în ceea ce priveşte comunicarea instructorcursant.
b) e-learning asincron permite doar unui singur
utilizator să transmită informaţie la un moment dat.
Un astfel de exemplu este acela în care instructorul
poate să furnizeze informaţia cursanţilor, dar cursanţii
nu pot interacţiona în timp ce primesc informaţia.
Avantajul major în acest caz este acela că cursantul
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îşi păstrează facilitatea de a lucra după propriul ritm, - evaluarea este obiectivă şi se face fie prin testare, fie
putând însă obţine şi răspunsuri la cererile sale într-un prin elaborarea de referate sau proiecte, participare la
interval de timp acceptabil.
forumuri online.
c) e-learning sincron permite transferul de
informaţie cu orice alt utilizator în orice moment.
Un exemplu este acela în care tutorele şi cursanţii
transferă informaţii în timpul desfăşurării cursului /
seminarului, de regulă în timp real. Acest mod este
evident cel mai performant dintre toate în ceea ce
priveşte gradul de facilitare al comunicării, facilităţile
audio-video integrate creând conceptul de “clasă de
curs virtuală”.
Scrisul este metoda principală de comunicare
în clasele online; prin scris se vor exprima gândurile, se
vor împărtăşi idei şi se vor pune întrebări. Atunci când
cursantul online are nevoie de ajutor în înţelegerea
unei noţiuni, acesta poate pune întrebări colegilor de
clasă virtuală sau tutorelui. Limbajul trupului generat
de confuzie, satisfacţie nu pot fi văzute de către colegi
sau tutore decât dacă în plus e folosită şi o cameră
web.

De asemenea, sunt necesare următoarele
resurse minimale de natură tehnică:
- computer cu minim 64 Mb de RAM;
-	 minim 2 Gb spaţiu de stocare;
-	 acces la o imprimantă;
-	 Office 97 Professional sau o variantă
ulterioară;
-	 cunoştinţe de utilizare Internet Explorer,
Netscape sau orice alt browser pentru web;
-	 cunoştinţe de utilizare a unuia dintre
procesoarele de texte (de ex. Microsoft
Word) pentru a face note de curs şi pentru
a realiza temele obligatorii, precum
şi pentru citire de texte (de ex. Adobe
Acrobat Reader) în format pdf.
-	 un cont personal de e-mail pentru
corespondenţă;

Ca şi în cadrul unei şcoli tradiţionale, cursantul
-	 abilitatea de a verifica e-mailul cel puţin o
online trebuie să-şi rezerve un timp adecvat pentru
dată pe zi.
studiu. În timp ce cursurile online oferă maximum
O platformă e-learning este un mediu
de flexibilitate fiind centrate pe utilizator (cursant),
ele necesită autodisciplină şi bunăvoinţa de a lucra software accesibil în mediul internet, dar care
restricţionează accesul în interiorul său. Aceasta se
independent din partea cursantului.
face cu ajutorul unui nume de utilizator şi parolă,
Caracteristici e-learning:
iar fiecare utilizator are diferite facilităţi, în funcţie
de drepturile acordate de administrator. În România
- învăţatul este orientat către persoană, permiţând există aproximativ 15-20 astfel de produse. Vom da
cursanţilor să-şi aleagă conţinutul şi uneltele câteva exemple: www.academiaonline.ro, Mediul
corespunzătoare diferitelor lor interese, necesităţi şi eLearn (www.timsoft.ro), Expert Learning System
nivele de abilitate.
(www.soft-expert.com), Direct Learning Systems
- învăţământul se face în ritmul propriu, cursantul (www.cursurionline.ro), Softlink România (www.
având posibilitatea de a accelera sau încetini (aceasta softlink.ro/e-learning.htm), Siveco România (www.
siveco.ro), IBM România (www.ibm.com/ro), RDS
la e-learning asincron).
(www.rdsnet.ro), Omnilogic (www.omnilogic.ro),
- barierele geografice sunt eliminate deschizându-se TotalNet (www.totalnet.ro), SAP România (www.sap.
ro), DotCom (www.dotcom.ro/elearning.php). Câteva
astfel opţiuni mai largi de educaţie;
exemple de portaluri e-learning din alte ţări: Anglia
- se produce un schimb mutual de informaţii între (www.beginners.co.uk/), Canada (www.athabascau.
cursanţi, precum şi între tutor şi fiecare cursant în ca), Franţa (www.cned.fr/), Germania (www.fernuniparte; interacţiunea în perimetrul conţinutului specific hagen.de/), Norvegia (www.nki.no/), Olanda (www.
este deci mai mare decât în cadrul învăţământului ouh.nl), Scoţia (www.uhi.ac.uk), Spania (www.uned.
tradiţional.
es), SUA (http://wideworld.pz.harvard.edu/, http://
itde.nova.edu/, http://online.uophx.edu/).
- cursantul este condus către topici ce emană plăcere,
satisfacţie, bună dispoziţie; studiile arată că urmare a
acestora şi a varietăţii metodelor de predare utilizate,
prof. Pompilia Aurică
gradul de reţinere a informaţiei este mai bun decât
într-o clasă tradiţională.
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Rolul educativ al muzeului

Cei trei magi

Muzeul este un spaţiu recreativ şi stimulator,
generator de informaţii, cu rol atât educativ cât şi
Atunci când Pruncul Iisus S-a născut, au educaţional, care are o importanţă crucială în procesul
venit în grabă să I se închine păstorii ce se aflau în de învăţare continuă.
apropiere cu turmele lor, căci îngerii i-au anunţat de
minunea care tocmai se întâmplase. Dar au mai sosit
acolo, tot ca să se închine Împăratului Împăraţilor –
Iisus Hristos - şi cei trei magi veniţi de departe, de
peste mări şi ţări.
Aceştia erau cei mai luminaţi oameni din
regatele lor, bătrânii cei mai înţelepţi, de sfatul cărora
până şi regii ascultau. Cei trei magi ştiau că trebuie
să Se nască Mântuitorul oamenilor şi au ţinut din tot
sufletul să I se închine, dar Dumnezeu i-a ajutat, căci
o stea strălucitoare i-a călăuzit tot drumul, arătândule calea pe care să o urmeze până la Betleem. Iar
cei trei magi au venit fiecare cu câte un dar pentru
Sfântul Prunc: primul I-a adus aur (semnul bogăţiei
şi al preţuirii, căci Iisus este numit şi Împăratul
Împăraţilor), al doilea I-a dăruit tămâie (lucru sfânt,
folosit la slujbe, căci Iisus era Însuşi Dumnezeu
pogorât în mijlocul oamenilor), iar cel de-al treilea
i-a dat smirnă (care era folosită la înmormântări,
darul acesta arătând că Iisus era în acelaşi timp şi
om, nu doar Dumnezeu, venit pe această lumeca să
Se jertfească şi să moară pentru noi). De atunci, de
la Naşterea Mântuitorului, a rămas obiceiul sfintelor
sărbători de iarnă, al darurilor oferite şi primite cu
multă bucurie şi al colindelor frumoase de Crăciun şi
Anul Nou.

Alături de cercetare şi conservare, scopul esenţial al
muzeului în societatea contemporană îl reprezintă
educarea. Această activitate a muzeului este complexă,
contribuind atât la instruirea publicului larg cât şi la
dezvoltarea imaginaţiei şi sensibilităţii lui.
În ultimii ani, muzeul a devenit un adevărat
centru de educaţie interactivă, oferind o gamă largă de
servicii pentru public, care variază de la tururi ghidate,
conferinţe, programe şcolare, cursuri şi publicaţii,
până la activităţi practice, expoziţii temporare şi
itinerante.

Grupurile şcolare reprezintă în multe cazuri,
publicul ţintă al muzeelor. Copiii sunt percepuţi
prof. Alina Toma nu numai ca viitorii vizitatori ai muzeelor ci şi ca
cetăţeni şi membrii ai comunităţii, aflaţi la o vârstă ce
se caracterizează prin nevoia arzătoare de a acumula
cât mai multe cunoştinţe.
Prin modul de organizare a expoziţiilor,
muzeul poate contribui la stimularea gândirii, a
spiritului de observaţie, a imaginaţiei şi sensibilităţii
dar şi a deducţiei logice.
Muzeele cu profil istoric joacă un rol important
în educaţia cetăţenească şi patriotică a vizitatorilor,
prin relevarea trecutului ţării dar şi a personalităţilor
care, prin activitatea lor, au contribuit la îmbogăţirea
ştiinţei, tehnicii şi culturii.
Muzeul Vrancei, principala instituţie culturală
a judeţului, are următoarea componenţă:
1. Secţia de Istorie, cuprinzând: Muzeul de
Istorie, Muzeul Unirii, Mausoleele Mărăşti, Mărăşeşti
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şi Soveja, Muzeul Mixt Adjud, Casa Memorială
„ Ioan Roată ” din Câmpuri şi Muzeul Memorial „
Alexandru Vlahuţă ” din Dragosloveni

Să vorbim corect!

	2. Secţia de Ştiinţele Naturii, cu Muzeul de
Ştiinţele Naturii din Focşani şi Muzeul Mixt Adjud

	De multe ori ni
se întâmplă să se�
���
sizăm în limbajul
unor
persoane
mici inadvertenţe
care ne „supără”,
ne „zgârie” ure�
chea. Ȋn cele ce
urmează încercăm să explicăm una din aceste greşeli
care, din păcate, apare destul de des. Ne vom referi la
situaţia pronumelui relativ care, cuvânt în jurul căruia
se construiesc multe emisiuni umoristice televizate.

3. Secţia de Etnografie ( Muzeul Satului
Vrâncean ), însemnând Rezervaţia de Arhitectură şi
Tehnică Populară din Crângul Petreşti
4. Laboratorul de restaurare – conservare.
Oferta culturală a Muzeului Vrancei este
variată, cuprinzând atât manifestări ştiinţifice şi
culturale de nivel naţional, expoziţii temporare şi
itinerante, cât şi activităţi derulate în parteneriat cu
cele mai importante instituţii ale judeţului.
O componentă importantă a activităţii
muzeistice vrâncene o reprezintă cercetarea
ştiinţifică. Numeroasele titluri publicate sub egida
Muzeului Vrancei dovedesc profesionalismul şi
dăruirea cercetătorilor şi înscriu oraşul Focşani
printre cele mai importante centre ale istoriografiei
contemporane.
Muzeul Vrancei şi-a asumat în ultimii ani
şi rolul de animator socio-cultural, venind astfel în
întâmpinarea nevoilor muzeului contemporan. Prin
numeroase proiecte educaţionale derulate atât pe
parcursul anului şcolar cât şi în vacanţele şcolare,
muzeul a devenit o a doua şcoală. Lipsa de reguli
foarte stricte de învăţare, mediul prietenesc şi
lipsa obligativităţii învăţării constituie factori care
intensifică eficienţa asimilării de noi cunoştinţe, dar
şi formarea de opinii.
Urcând an de an, treptele celor şase decenii de
existenţă, într-o ascendenţă însemnând deopotrivă,
pasiune, profesionalism şi perfecţionare continuă,
Muzeul Vrancei este, astăzi, recunoscut drept cea mai
reprezentativă instituţie culturală vrânceană.

Mariana Corina Duca
muzeograf Muzeul
Vrancei

Care este un pronume relativ ce înlocuieşte
un substantiv într-o propoziţie subordonată. Ȋn acelaşi
timp, are şi rol de element de relaţie făcând legătura
între propoziţia regentă şi cea în care apare: Am văzut
filmul care a luat Oscar. Ȋn acest exemplu pronumele
ţine locul substantivului filmul şi are această formă
deoarece are funcţia sintactică de subiect pentru a
doua propoziţie (... filmul a luat Oscar- cine?, ce?). Ȋn
exemplul Am văzut filmul pe care mi l-ai recomandat
pronumele substituie tot substantivul filmul dar este
precedat de prepoziţie deoarece se află în cazul acu�
zativ şi îndeplineşte funcţia sintactică de complement
direct (... pe film mi l-ai recomandat- pe cine?, ce?).
Asemănător se explică şi situaţiile în care este
precedat de alte prepoziţii: Am văzut filmul despre
care mi-ai vorbit. Ȋnlocuieştste tot filmul şi este în�
soţit de prepoziţie deoarece se află în cazul acuzativ
îndeplinind funcţia sintactică de complement indirect
(... despre film mi-ai vorbit- despre ce?).
Pronumele are forme specifice pentru genitivdativ în funcţie de gen şi număr: căruia, căreia, cărora. Astfel, în enunţul Am văzut filmul căruia i-am
urmărit reclama pronumele se află în cazul dativ şi
are forma de masculin, singular (...filmului i-am urmărit reclama- cui?). Ȋn aceeaşi situaţie se află şi Am
văzut filmarea căreia i-am urmărit reclama.
Ȋn speranţa că am adus explicaţii destule pen�
tru folosirea corectă a pronumelui relativ care, vă
dam întâlnire în următorul număr al revistei în care
vom discuta o altă problemă de limbă.
prof. Alina Elena Galan
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Pentru a răspunde la această întrebare trebuie
Cartea şi nevoia de lectură
„Copilul se naşte curios de lume şi
nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura îi satisface
această pornire, îl încântă (...). A ieşi din lectură cu
stimă pentru om, acesta este secretul marilor literaturi
pentru copii şi tineret.” (George Călinescu)

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al
inteligenţei omeneşti, având în filele ei cunoştinţe,
sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp
nedefinit. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură
sistematică a individului şi implicit a societăţii.Ea e
comoara fără de preţ în care unii îşi adună cele mai
frumoase gânduri, pentru ca alţii să le poată folosi
în voie. În cărţi căutăm răspuns la problemele vieţii,
din paginile lor învăţăm rostul, cum să luptăm pentru
realizarea unui vis.

să realizăm „Ce se întâmplă când citim?”. Complicatul
mecanism al lecturii începe cu ochii noştri care sunt
obişnuiţi să cuprindă dintr-o singură privire întreaga
imagine ce intră în câmpul vizual. Ochii noştri sunt
astfel alcătuiţi încât să cuprindă dintr-o dată o imagine
întreagă, globală. Când privim fila unei cărţi ochii vor
transmite creierului imaginea globală recepţionată pe
care centrii de pe creier o traduc în cuvintele ”iată o
imagine tipărită”, dar în mintea noastră se va naşte
întrebarea „Ce este scris pe această foaie?”. Pentru
aceasta ei vor cuprinde pe rând cuvintele şi rândurile.
Mişcările ritmice pe care trebuie să îi facă pentru a
desluşi textul la început pot fi obositoare dar în timp
se vor transforma într-un automatism. Ei cuprind
numai câteva litere sau silabe după care se opresc
făcând o pauză sau fixare, după părerea specialiştilor.
Aceste salturi şi fixări depind de vârsta şi experienţa
cititorului.
Într-o manieră atractivă, agreabilă, sub semnul
jocului şi al preocupărilor specifice vârstei, lecturarea
unor texte, considerată ca activitate în completare în
cadrul lecţiilor de limba română la clasa I, îşi propune
să realizeze interdisciplinar şi diversificat câteva
dintre obiectivele urmărite de această disciplină. Pe
lângă însuşirea elementelor esenţiale ale studiului
limbii române pentru educarea exprimării, a gândirii
şi a sensibilităţii, lectura suplimentară are în vedere
iniţierea celor mici cu câteva tehnici de muncă
intelectuală, în perspectiva autoeducaţiei, a deschiderii
spre cultură, ştiinţă, viaţă.

Dintotdeauna fiinţa umană a căutat să culeagă
informaţii cât mai variate din cât mai multe domenii.
Cititul cărţilor, altădată un privilegiu, devine în zilele
noastre un instrument la îndemâna oricui. După cum
impun cerinţele societăţii, această activitate trebuie
să reprezinte o preocupare cotidiană fundamentală a
fiecărui elev întrucât contribuie la îmbogăţirea vieţii
spirituale. Din nefericire, în concurenţă acerbă cu
mijloacele audio-vizuale, în ultima perioadă cartea
a pierdut teren în rândul copiilor şi al tinerilor.
Acest univers mirific trebuie descoperit de şcolari
Având în vedere aceste considerente şi
prin parcurgerea unor teme interesante, bogate
cunoscând că studiul literaturii începe din clasa I, am
în conţinutul informaţional, cu valenţe formative
continuat activitatea de lectură iniţiată de familie încă
capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens
din grădiniţă (la care copilul era doar ascultător). Încă
al copilăriei.
din prima oră de limba română am utilizat ca material
Pentru ca apropierea de carte să devină o auxiliar texte ilustrate de mică întindere, cu un număr
deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi o necesitate mic de personaje, cu acţiuni care se desfăşoară în
dorită, trebuie ca învăţătorul să valorifice fiecare lumea fantasticului sau în realitatea contemporană.
moment prin care copilul ia contact cu textul literar,
Cărţile ilustrate reprezintă un deosebit mijloc
cu cartea de poveşti.
de atracţie. Citirea pe imagini este o activitate
Odată cu însuşirea actului de citit copilul vine specifică grădiniţei care se continuă cu succes şi la
în contact cu cărţile, care îi oferă o sursă inimaginabilă şcoală. Răsfoirea cărţii sau analizarea ilustraţiilor
de informaţie. Acesta descoperă că va putea să reprezintă o lectură interioară realizată de copil cu
găsească informaţii din domenii variate, informaţii pe ochii. Provocat să povestească ce observă, elevul
care de multe ori adultul omite să i le prezinte sau din dezvăluie cu uşurinţă lumea imaginarului.
cauza unei comunicări defectuoase nu i le prezintă. În
	După formarea deprinderilor intelectuale de
acest moment este cazul să ne întrebăm: „Copilul va
bază (citire, scriere, exprimare), asistăm la un transfer
putea să îşi găsească informaţia necesară?”
de activitate la şcolarul mic. Cartea de lectură devine
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un bun accesibil netezindu-i calea spre exprimarea cu
claritate şi precizie a propriilor idei. Prin exerciţii de
redare a celor citite, de comentare a unor pasaje, de
apreciere a ceea ce i-a impresionat mai mult, elevii
îşi formează judecăţi de valoare, gustul estetic şi îşi
dezvoltă interesul şi atitudinile faţă de frumos.
Momentul prezentării textului poate fi
proiectat în orice etapă a lecţiei, în funcţie de
obiectivele urmărite: de a prelucra, structura,
esenţializa, actualiza, ilustra şi dezvolta conţinuturile
care urmează a fi predate, de a manifesta interes pentru
studierea şi prelucrarea conţinuturilor, de a stimula
motivaţia şi creativitatea individuală şi de grup, de a
evalua şi valoriza competenţa elevilor.
În prima etapă se urmăreşte ca elevul săşi formeze deprinderi complexe de a asculta cu
atenţie şi interes o poveste scurtă. Învăţătorul se va
strădui să o citească cât mai expresiv. Citirea poate fi
„completată” de mici gesturi, de schimbarea expresiei
feţei, întărirea privirii etc.
Pornind de la aceste texte, în funcţie de
creativitatea fiecărui învăţător, se pot organiza o
diversitate de activităţi. Supleţea şi diversificarea
trebuie însoţite de o riguroasă definire a obiectivelor
de referinţă, pentru a realiza un demers didactic
coerent, care să conducă la formarea de priceperi şi
deprinderi, să stimuleze abilităţile cu efect facilitator
asupra potenţialului creativ.

suportul necesar pentru îndeplinirea acestei năzuinţe.
Copilului trebuie să i se ofere creaţii literare dedicate
lor, dar şi altele, care prin valoarea lor artistică şi
frumuseţea limbii interesează deopotrivă şi adulţii.
Bibliotecarul poate oferi şcolarului mic pe
lângă lectura obligatorie data de către şcoala opere
şi genuri literare diferite care se integrează în sfera
literaturii pentru copii, evidenţiind receptivitatea
copiilor faţă de frumos, cu condiţia ca acesta să fie
accesibil. I se pot recomanda producţiile populare în
proză sau versuri ( basmele, poveştile, povestirile,
snoavele, doinele, cântecele de leagăn, proverbele,
zicătorile). Operele lui Creangă, Eminescu, Blaga,
Arghezi, sunt întotdeauna o sursă de lectură care
aduce ceva nou în sfera lor de cunoştinţe.
Este de un real folos ca bibliotecarul să
cunoască programa şcoală, pentru a adapta şi a
recomanda conţinutul lecturilor. De asemenea,
acesta poate face vizite periodice la şcoală pentru a
prezenta ultimele achiziţii ale bibliotecii sau pentru a
recomanda anumite titluri de lecturi.

Cititorii „grăbiţi” nu au timp să guste toată
frumuseţea unei lecturi, să-şi imagineze minunatele
momente din cărţi, nu îşi lasă fantezia să zboare şi
nu au posibilitatea de a trăi acele momente palpitante
împreună cu eroii poveştilor. De aceea, aceşti cititori
trebuie trataţi cu mai mare atenţie, canalizându-le
atenţia spre arta lecturii. Pentru a se preîntâmpina
astfel de „incidente” în special la clasele mici se
Şcolarii mici sunt primii care se lovesc de poate propune ca fiecare pagină a caietului de lectură
acea „negură” care învăluie mecanismul citirii, iar la să fie însoţită de un desen al unui personaj îndrăgit, de
„scoaterea din ceaţă” a primei lecturi sunt cuprinşi de unele momente ale povestirii. De un real folos este şi
un sentiment de fericire, de superioritate, deoarece au povestirea orală a unui mic fragment al lecturii.
realizat un lucru care îl vor avea cu ei tot timpul vieţii,
ajutându-i mereu „taina citirii”.
Copiilor de orice vârstă trebuie să li se argumenteze
faptul că mai presus de orice metodă folosită, de
Pentru a avea parte de o cultură literară cât oricare mijloc de convingere pentru lectură, în
mai vastă, nu este suficient cât de mult lecturează, pe biblioteci mii de cărţi le stau la dispoziţie şi le oferă
cât ceea ce lecturează. Memoria şcolarului mic este tot ce au în legătură cu ceea ce îi interesează sau îi
în plină asimilare, preia tot ce i se dă , de aceea este pasionează. Biblioteca nu e un raft pe care stau
foarte important a i se da o lectură potrivită care să cărţile, ci o casă a cărţii, în care chiar şi copiii au loc.
îi ofere un conţinut adecvat vârstei. Literatura pentru În plus, sala de lectură a unei biblioteci cu o dotare
copii este foarte vastă, de aceea ea investighează adecvată, întotdeauna va sta la dispoziţie cu tot felul
universul propriu de cunoaştere al copilului, de materiale ajutătoare: dicţionare, enciclopedii,
năzuinţele, aspiraţiile lui cele mai înalte, relevă ziare, atlase, albume.
eroismul oamenilor dintotdeauna, printr-o ingenioasă
trasfigurare artistică.
(va urma)
Copiii pot fi îndrumaţi din clasele primare
de către dascăl spre tainele lecturii, aceasta trebuie
să-i fie insuflată, iar rolul bibliotecii este de a-i oferi

prof. înv. primar: Felicia-Adriana Albei

Tinerii zilelor
noastre
nr. 8, 2011
29

Interviu
V.G.H.: Când am devenit
“O emoţie deosebită am simţit în conştientă de mine desenam cu
creta pe o tăbliţă pe care mi-a
S.U.A. ...”
dat-o cineva… desenam figuri
umane şi cai, tot felul de cai, mai
Dumnezeu i-a încredinţat acest har- talentul.
mari, mai mici, albi, roibi, ne�
Trăieşte într-o lume aparte, doar a sa, în care filozofia
gri… Făceam, de asemenea, ma�
primează. Cu toate acestea, te întâmpină de fiecare
chete (ambientale) în grădină, în
dată cu un zâmbet prietenesc reuşind să coboare din
iarbă unde priponeam 4, 6, 8, 9
înălţimile preocupărilor sale profunde. Cu un suflet
cai desenaţi pe carton, coloraţi
mereu tânăr, VIRGINIA GEORGESCU HOSSU ne
apoi decupaţi. Le puneam coamă
dezvăluie din misterele vieţii sale.
şi coadă din mătase de porumb, fire de mătase sau
ALINA GALAN.: Ce ne puteţi povesti despre copilăria dum- aţă. Odată a venit furtuna şi toţi caii, priponiţi bine,
neavoastra?
fluturau învârtindu-se cu viteză mare. La un moment
dat a început ploaia şi i-a domolit. I-a împăcat. Ori�
VIRGINIA GEORGESCU HOSSU: Am avut o
cum, şi în acele timpuri şi acum nu m-a atras timpul,
copilărie asemănătoare cu a oricărui copil. Toţi copiii
perioada în care trăiesc. Mereu am încercat să creez
vor să ştie; toţi copiii cred că pot. Toţi copiii sunt sen�
o realitate paralelă în care să mă simt liberă. În reali�
sibili… Trebuie doar ca cei mari să ştie şi să poată să-I
tatea concretă pot exista doar parţial, restul evoluează
asculte. Prin urmare, am avut o copilărie frumoasă,
în paralel, într-un spaţiu fără limite…
plină. Mi-a plăcut să mă joc dar mi-a plăcut mai mult
să citesc, să mă informez, să visez, să desenez, să
Un tablou adevărat am realizat când eram
scriu şi iar să mă joc împreună cu prietenii sau izolată elevă la Liceul de Artă din Iaşi. Atunci am început să
în căsuţa improvizată într-un copac. Mi-a mai plăcut fac şi ilustraţie de carte. Au urmat şi alte lucrări. Îmi
în tot acest timp Ozana.
place şi acum. Îmi plac din cauză că întotdeauna am
încercat să mă feresc de a lucra asemănător cu cineva.
A.G.: Aţi fost încurajată de părinţi în alegerea carierei?
Dacă s-a întâmplat aşa ceva, imediat căutam o viziune
V.G.H.: Mama şi-a dorit mult să fiu architect. Mie îmi nouă, a mea.
era frică să fiu architect. Nu de proiecţia unor clădiri
A.G.: Când aţi avut prima expoziţie? La ce vârstă?
cu proporţii şi aspect desăvârşit îmi era frică, ci de
matematica obligatorie pe care trebuia s-o visez, nu V.G.H.: Prima expoziţie colectivă am avut-o când
doar s-o ştiu. Matematica este şi mama şi tatăl arhi� eram la Liceul de Artă, la Iaşi. Prima expoziţie
tecturii, ceva ce te ţine stâns în chingi, te obligă. Iar personală am avut-o când eram studentă. Dar aces�
eu mă temeam de matematică. M-am născut un suflet tea erau, obligatoriu, să se întâmple. Cea adevărată,
liber. Pot observa esenţa lucrurilor fără să dărâm cu muncită, organizată de mine, a avut loc la Galeria de
metodă învelişul. Părinţilor mei, în final, le-a plăcut Artă - Baia Mare în 1973. În Vrancea am început cu
ce mi-a plăcut mie. Se entuziasmau de ceea ce dese� expuneri de lucrări în câteva librării din Focşani iar
nam eu, de ceea ce decupam din material cu foarfe� când au luat fiinţă Galeriile de aici, am expus în mod
cele, fără contur. Erau auditoriul meu preferat când constant.
le citeam poveştile scornite
de mine, povestirile scrise de A.G.: Vă pregătiţi singură expoziţiile?
mine…
V.G.H.: Expoziţiile mi le pregătesc singură. Dar am
A.G.: De la cine aţi moştenit talentul nevoie de ajutor. Contează cine îţi înrămează lucrările,
de a picta?
unde le expui, cum le asiguri protecţia. Contează şi
cine vine la expoziţie să asiste. Contează cel mai mult
V.G.H.: Talentul în domeniul cine îţi prezintă lucrările. Ideal este un critic de artă.
picturii, al graficii de şevalet,
A.G.: De unde vă inspiraţi de obicei pentru lucrările
l-am moştenit de la mama.
dumneavoastră?

A.G.: La ce vârstă aţi finalizat
primul tablou? Cum vi se pare V.G.H.: Rareori lucrez flori, peisaje, portrete. Pen�
acum după ani de experientă? tru aceste reproduceri există o artă proaspătă – arta
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fotografică. Mie îmi place să transfigurez natura. Pei�
sajul să nu fie în totalitate conform. Şi florile şi oame�
nii încerc să fie altfel. Să joace un rol. Îmi plac subi�
ectele istorice, îmi plac simbolurile, îmi plac unele
subiecte literare, filozofice şi îmi place să cuprind cât
mai mult din necuprins.

bine, că lucrarea este cuprinzătoare în totalitate, că în
sfârşit am epuizat subiectul. Dar majoritatea lucrărilor
îmi par gata din prima.

A.G.: Unde aţi avut expoziţii de-a lungul vremii?

V.G.H.: De-a lungul vremii am avut expoziţii în Baia
Mare, Bacău, Focşani, Târgovişte, Brăila, Atlanta –
Georgia, Odessa – Ucraina, Odobeşti.

iniţiat). Unii privitori înţeleg în subconştient întregul.
Ei vor simţi o vibraţie, o uşoară exaltare. Sunt încântaţi
şi tăcuţi. Aşa cum poţi înţelege Universul, cosmosul…
le poţi cuprinde în închipuire chiar dacă nu eşti as�
tronom, astronaut… om de ştiinţă.

A.G.: Ce simţiţi atunci când pictaţi?

A.G.: Ce lucrare vă este cea mai dragă?

A.G.: Care este mesajul pe care vreţi să-l transmiteţi prin pictură?

V.G.H.: Prin lucrările mele, prin viziunea artistică şi
felul în care le realizez, chiar prin subiectele abordate,
A.G.: Care sunt pictorii preferaţi?
încerc să-mi susţin părerea ca în Univers totul este per�
V.G.H.: Îmi plac pictorii Renaşterii, îmi place Sal� fect, este un echilibru permanent, că dezordinea dis�
vador Dali şi îmi place Sabin Bălaşa. Îmi mai place truge viaţa, oriunde ar exista aceasta, că perfecţiunea
un pictor, mai puţin cunoscut în restul ţării, pe care matematică
reinstaurează
ordinea,
echilibrul,
l-am văzut la Iaşi, pe când eram copil – Eugen Ştefan reinstaurează supremaţia vieţii, aşa că nu-I în ordine
Bouşcă
să proslăveşti dezordinea, haosul, diformul, inesteticul,
că în final ordinea şi esteticul vor învinge; echilibrul
A.G.: Care este evenimentul pe care îl consideraţi a fi cel mai
domină natura, Universul este unic în diversitatea lui,
important din cariera dumneavoastră?
nepăsător la nimicul manifest.
V.G.H.: Că am intrat în Uniunea Artiştilor Plastici a
A.G.: V-aţi gândit că ochiul privitorului simplu s-ar putea să nu
fost bine, dar mi s-a părut un drept. Că m-au lăudat reuşească să “vadă” toate sensurile, toate dedesubturile, toate
unii sau alţii a fost bine, încifrările����������������������������������������������������������
unei picturi? Ce sfaturi ne-aţi da pentru a �������������
înţelege�����
picemoţionant, dar iarăşi mi tura mult mai bine?
s-a părut drept, mai ales
normal. O emoţie deosebită V.G.H.: Ochiul privitorului simplu nu va reuşi să “vadă”
am simţit în S.U.A. atunci toate sensurile pe care le-am dorit în lucrări, sau măcar
când persoane care nu mă în majoritatea lor. Cât despre încifrări, doar iniţiaţii
cunoşteau în mod direct le-ar putea citi. Sunt picturi care nu pun probleme
au considerat normal să privitorului. Sunt, pur şi simplu, citibile. Nu toţi artiştii
îmi organizeze o expoziţie îşi încifrează informaţii în lucrări. Ar trebui să aibă
personală cu lucrările af� informaţii pe care să le stocheze, ar trebui să lucreze
late acolo, atât la persoane cu simboluri.
particulare cât şi la Centrul cultural Româno-Amer�
Oamenii văd cu ochii formele exprimate în
ican “Athenaeum”din Atlanta – Georgia – S.U.A. proiecţii plane, cuprind compoziţia în totalul ei şi
A fost extraordinar! Ulterior am repetat expoziţia în apreciază esteticul tabloului, dacă o găseşte. Foarte,
2010 în preajma comemorării evenimentelor din 11 foarte puţini se prefac a fi înţeles ce văd în tablou.
septembrie 2001.
Dar mai există un fel de perceptive (şi nu trebuie să fii

V.G.H.: Când pictez se modifică lumea, se modifică V.G.H.: Toate lucrările îmi sunt dragi. Dacă nu îmi
timpul, trăiesc concomitant în două dimensiuni – în
place una o acopăr cu altă lucrare.
cea reală şi în cea a imaginaţiei şi creaţiei.
Totuşi mai dragi îmi sunt unele in�
spirate din gândirea filozofică a lui
A.G.: Reveniţi asupra unui tablou sau este gata din prima?
Mihai Eminescu. Îmi place Cos�
mosul – Universul.
V.G.H.: Asupra unui tablou nu mai revin. Dacă nu îmi
place, îl acopăr. Daca nu simt că am epuizat subiectul
A. G.: Vă mulţumim pentru timpul acorşi compoziţia nu cuprinde ideea în întregime, continui
dat şi vă dorim să aveţi cât mai multe
cu variant sau variante până simt, în sfârşit, că este
expoziţii de acum înainte pentru a ne bucura şi noi alături de dumneavoastră.
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Descreţește-ţi fruntea!!
Culmea fotbalului: să deschizi frigiderul şi să
strigi “goooool” !

UMOR

În apartamentul unei familii, care
în iarna asta a cerut decuplarea de
la centrala care furnizeaza energie
termică şi electrică, un reporter
întreabă:

-Bulă, ce ai vrea să îţi scrie pe cruce după ce mori ?
-Ceva simplu şi concis.
-Ca de exemplu ?
-Vin imediat !

-	 Ce faceţi dacă vă este frig?
-	 Ne strângem în jurul
lumânării.

Doi ardeleni tăiau o bombă cu fierăstrăul. Vine al
treilea şi îi întreabă:
-Mă, da’ dacă explodează ?
La care ceilalţi doi:
-Apăi, nu-i bai că mai avem una.

-	 Dar dacă este foarte frig?
-	 Ne apropiem şi mai mult de ea.
-	 Dar dacă este ger cu temperatura sub -20°C?

Două vecine stau de vorbă:
-Sunt foarte îngrijorată, spune una dintre ele. Soţul
meu s-a dus la râu să înece pisoiul.
-Ei, şi de ce eşti aşa de îngrijorată ?
-Pisoiul s-a întors acum o oră…

-	 În acest caz aprindem lumânarea…
Profesorul:
-	 De ce mai întâi vedem fulgerul, apoi auzim
tunetul ?

Purceluşul isteric se duce la un bar.
- Primiţi şi comenzi?
- Da, bineînţeles.
- Culcat!

Elevul:
-	 Pentru că ochii se găsesc înaintea urechilor.
Elevii unei clase au fost fotografiaţi, iar
dirigintele lor încearcă să îi convingă să cumpere
pozele:

Bulă e în război.Ca să scape de germani se ascunde
într-o fântână. Un german şmecher vrea să îl
păcălească pe Bulă şi strigă în fântână:
-E cineva acolo?
Bulă:-E cineva acolo?
Germanul:-Mai bine mă duc în pădure.
Bulă:-Mai bine mă duc în pădure.
Germanul:-Mai bine arunc o grenadă.
Bulă:-Mai bine te duci în pădure!

-	 Gândiţi-vă, copii, ce drăguţ va fi atunci
când veţi fi mari şi vă veţi uita la fotografii
spunând: “ Uite-o pe Florentina, acum
e avocat” sau “ Uite-l pe Alin, acum e
doctor”….
Din clasă se aude o voce:
-	 Uite-l pe dirig, acum e mort!

Ora de Sociologie:
-Numim hoţ pe cel care ia proprietatea altuia –
explică profesorul. Bulă, tu nu eşti atent!
-Ba da, domnule profesor.
-Atunci spune-mi, ce aş fi eu daca ţi-aş scoate din
buzunar 10.000 de lei?
-Vrăjitor, domnule profesor.

Din perlele profesorilor:
1. Când vin, să găsesc absenţii pe catedră!
2. La geometrie: Avem un cerc de forma
rotundă.

				
Ovidiu Bulgaru

3. Încercuiţi formula cu un dreptunghi.

clasa a VII-a C

4. Şi acum vom începe lecţia despre care nu
vom avea timp să vorbim.

5.

Sunt elevi absenţi în clasă?

Mădălina Dragomir
clasa a VII- a C
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Un ardelean merge cu capra la păscut
-Ooo...prietene...ce faci? Unde mergi cu boul ăsta?

- Alo, Vladimir?
- Da.
- Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la matematică?
- Câte un 3.

-Mă...nu vezi că-i capră?
-Nu cu tine vorbeam...mă...ci cu capra!
Două babe stăteau la cimitir pe o bancă. Una dintre ele
întreabă:

- Câte continente sunt? întreabă profesorul.
- Cinci.
- Numără-mi-le!
- 1, 2, 3, 4, 5.

-Tu câţi ani ai?
-98.
-Şi te mai duci acasă?
Scrisoare:
Dragă Moş Crăciun,

De 1 aprilie Bulă voia să păcălească şi el pe cineva,
aşa că se duce la maică-sa şi îi zice:
-Mamă, s-a spânzurat tata în garaj!
Maică-sa fuge repede plâgând în garaj.
-Bulă, dar nu e nimeni spânzurat în garaj.
La care Bulă raspunde:
-Păcăleală de 1 aprilie, tata e spânzurat în pod!

De trei ani te rog sa îmi dai un camion de pompieri! Poate
că anul acesta o sa găseşti unul!!!
Multumesc, George!
Răspuns:
Dragă George,
Ca să ma ierţi că nici acum
nu ţi-am adus un camion de
pompieri, îţi voi da foc la
casă în timp ce dormi. Aşa
vei avea tote camioanele de
pompieri pe care ţi le doresti!

Nimeni şi Prost au ajuns la mare. Se duc să facă
baie:
Nimeni se îneacă! Prost sună la Salvamar:
-Bă, se îneacă Nimeni!
-Bă, tu esti prost?
-Da, mă, eu sunt!

Somn uşor !
Moş Crăciun

Merge Bulă la poştă şi îi spune poştaşului:
-Nu vă supăraţi, aştept o scrisoare!
-Nu mă supăr, aşteptaţi!

Doi poliţişti patrulează un oraş prăfuit. Unul dintre ei gă�
seşte o oglindă. O ia de jos, o priveşte şi zice:
-Mă, uite o poză cu mine!

Florin Catană
clasa a VII- a C

Un poliţist îl întreabă pe colegul său:
-Care e, mă, capitala FRANŢEI?
-LONDRA
-Bă,credeam că nu ştii!
Maria Larisa Cornea Cosma
clasa a V-a A
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-Şi atunci de ce nu latri?
Somnoroase învăţătoare

-Păi atunci nu mai aud nimica…. .

Somnoroase învăţătoare
Pe la clase se adună
Se ascund dupa catedră
Noapte Bună!!!!!

Ce vârstă are papagalul tău?

Şi elevii toţi suspină,
Catalogul negru tace…
Chiar şi creta de la tablă…
Somnu-şi face…

Vânzătorul:

-N-aş putea spune precis, dar el vorbeşte mereu de cuce�
rirea Constatinopolului…. .

Vă garantez că acest căţel este foarte fidel. L-am vândut
de trei ori şi de trei ori s-a întors.

Un elev iese la tablă. . . .
Printre cifre să se-ncurce,
Fie-ţi zecele aproape…
Lasă doamna să se culce.

Două şoricioaice vorbeau:
-Auzi, dragă, am un nou prieten.
Uite, am şi o poză cu el!
-Dar ăsta e un liliac!
-Da? Mie mi-a zis că-i pilot!!

După orele de mate
Elevii ar şterge tabla lună…
Totu-i vis şi armonie
CÂND SE SUNĂ!!!

Dediu Iulian Cezare
clasa a V-a B

Glume

Ametist
Ametistul e o formă de
cuarţ? Cele mai valoroase tipuri de
pietre (semi) preţioase sunt găsite
în Rusia (M-ţii Ural), Brazilia,
Insulele Sri Lanka şi Madagascar,
dar mai puţin probabil din S.U.A.

Moş Crăciun vine la copiii din Somalia:
- De ce sunteţi asa de slabi, dragii Moşului?
- Păi dacă nu mâncăm
- Cine nu mănâncă, nu primeşte cadouri

Mostrele de Ametist sunt
violet-pal. Vechii greci au fost
uimiţi când au aflat că pulberea
de ametist e un remediu excelent
pentru mahmureală.

-Oare de ce o fi murit cartea mea de matematică?
-Pentru că avea prea multe probleme!

Culoarea naturală a Ametistului este violetpal, albastru şi dacă e încălzit şi face maro, verde sau
galbenă. Totuşi mai este o culoare foarte rară care se
găseşte la ametist este “safir-violet”.

Două pisici stau de vorbă.
Una spune:
-Cred că o să-mi meargă rău azi!
-De ce?
-Mi-a tăiat un câine negru calea.

În vechime, multe pocale, vase şi ustensile erau
făcute din ametist. Totuşi semnificaţia principală a fost
de multe ori religioasă sau sacră.

Doi Rotweilleri stau de pază în curtea unui depozit.
Unul îşi întreabă colegul:
-Tu nu auzi ceva suspect?
-Ba da!. . . .

Cuarţul acesta e pronunţat în Biblie ca una dintre
cele 12 pietre ce decorează haina marilor preoţi. În elvul
mediu era principala piatră ce era purtată de cardinali
şi preoţi. ( în următorul numar veţi afla multe despre
Ochiul-de-Tigru )
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Oana Niculau
clasa a V-a B

Descreţește-ţi fruntea!!
Jokes

TEACHER: Harold, what do you call a person who keeps
on talking when people are no longer interested?
HAROLD: A teacher

TEACHER: Maria, go to the map and find North Ameri�
ca .
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered Ameri�
ca ?
CLASS: Maria.

Prof. Valeriu-Paul Galan

Să zâmbim...

 TEACHER: John, why are you doing your math multi�
plication on the floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.

Vecinii lui Bulă au un nou născut. Din nefericire
acesta s-a născut fără urechi. Când familia lui Bulă
este invitată la vecini pentru a vedea copilul, tatăl lui
Bulă îl ia de-o parte şi-i explică:

TEACHER: Glenn, how do you spell ‚crocodile?’
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L’
TEACHER: No, that’s wrong
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I
spell it.

-Copilul ăsta e marea lor bucurie, îl doresc de mult!
Dacă spui ceva despre urechile lui te bat de te usuc!
-Am înteles, zice Bulă.

TEACHER: Donald, what is the chemical formula for
water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it’s H to O.

Când ajung în casa vecinilor şi dau cu ochii de copil,
Bulă zice entuziasmat mamei copilului:
-Vai ce copil frumos! Mama răsufla uşurată.
Bulă continuă:

TEACHER: Winnie, name one important thing we have
today that we 
didn’t have ten years ago.
WINNIE: Me!

-Ce mânuţe drăgălaşe, ce picioruşe frumoase… Şi ce
ochişori frumoşi. Ce-a zis doctorul, vede bine?
Mama:

TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I’m a lot closer to the ground than you are.

-Da, vede bine, de ce întrebi ?

TEACHER: Millie, give me a sentence starting with ‚ I. ‚
MILLIE: I is..
TEACHER: No, Millie..... Always say, ‚I am.’
MILLIE: All right... ‚I am the ninth letter of the alpha�
bet.’
TEACHER: George Washington not only chopped down
his father’s cherry tree, but also admitted it.
Now, Louie, do you know why his father didn’t punish
him?
LOUIS: Because George still had the axe in his hand....
TEACHER: Now, Simon , tell me frankly, do you say
prayers before eating?
SIMON: No sir, I don’t have to, my Mom is a good cook.
TEACHER: Clyde , your composition on ‚My Dog’ is
exactly the same as your brother’s.. Did you copy his?
CLYDE : No, sir. It’s the same dog.

-Pentru că dacă va trebui să poarte ochelari, a
incurcat-o!
Un tip întârzie mereu la serviciu. Bineînţeles, şeful
îl bagă în şedinţă, îi spune ca argumente că;”nu mă
odihnesc… adorm spre dimineaţă…. Somniferele
nu au efect.” Nu mai ţin, iar dacă se corectează, va fi
concediat. În disperare de cauză urmează sfatul unor
prieteni şi-şi cumpără o sticlă de coniac. Seara, se
pune în pat şi trage “ zdravănă înainte de culcare “,
mai trage câte una ca să fie sigur de efect, până când,
relaxat, adoarme. Se trezeşte dimineaţa cu două ore
înainte de a suna ceasul, perfect odihnit, c-o foame
sănătoasă, cum nu mai avuse demult, şi ajunge la
serviciu printre primii. Apare şi şefu.
Şefu, m-am mai întârziat !
Văd. Dar unde ai fost ieri ?
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O femeie nervoasă îşi sună bărbatul:
-Pe unde naiba eşti ?
-Draga mea, ştii magazinul ăla de bijuterii unde ai
văzut inelul ăla imens cu diamant? Mi-ai spus că te-ai
îndrăgostit de el, iar eu ţi-am zis că într-o zi o să ţi-l
cumpăr…
Femeia cu un glas moale:
-Of,… iubitul meu, da îmi amintesc.
-Ei,… eu sunt la barul de lângă.

Celălalt calm, răspunde:
Nu-ţi fă griji, nu sunt superstiţios…
Ce zic canibalii când citesc PlayBoy?
Mamă, ce meniu!!
Ce studiezi acolo?
-Geografia..
-Poţi să-mi spui unde se află Brazilia?
-La pagina 75.

Azi, iubito, nu am pescuit nimic.
Ştiam, iubitule, ai uitat banii acasă.
Cică era ziua de naştere a unui vameş şi colegii lui nu
ştiau ce cadou sa-i facă.
Zice unul:
-Hai să îi cumpărăm un Ferrari!
Ceilalţi protestează:
-E prea puţin, mă, ce naiba!?
-Hai să îi luam o vilă în Elveţia!
Ceilalţi protestează din nou:
-E prea puţin, sa fim serioşi, e colegul nostrum de
ataţia ani.
-Hai să-l lăsăm singur pe tură într-o zi.
Ceilalţi protestează vehementŞ
-E prea mult, mă…
Un german pe aeroport în Paris. Vameşul francez se
uită la paşaport şi întrebă:
-Ocupation ?
La care neamţul:
-Nu, nu doar în vizită!

-Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. Dar e
identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie
să trag de aici? Întreabă profesorul.
-Că şi a lui este foarte bună.
-Ce parte de vorbire este cuvântul „ou”?
-Substantiv.
-Foarte bine, dar ce număr?
-Singular.
-Şi ce gen?
-La întrebarea asta nu vă pot răspunde.,
-De ce?
-Pentru că nu ştiu dacă din el va ieşi o găină sau un
cocoş!
Profesoara:
-Să scrieţi cu majuscule!
Eleva:
-Dacă nu avem majuscule, putem scrie cu pixu’...?
Ce i-a zis tabloul unui perete?
-Scuze că stau cu spatele la tine.

- Ospătar! Vreau să fac o reclamaţie ! În supa mea
este o muscă!
- Vai domnule, rar se mai întâmplă să mai întâlnim
clienţi aşa sinceri ca dumneavoastră. Voi trece musca
pe nota de plată…
Un şoarece speriat strigă către altul:
Atenţie! Vine o pisică neagră!
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Maftei Alin clasa a V-a B

Descreţește-ţi fruntea!!
Des amusettes
Un canard a dit à sa cane
Les doigts

Comptine

La fourmi

Un canard a dit à sa cane:
Un chapeau sur un chameau

Sur un chemin
Une fourmi de dix-huit mètres

,,Ris, cane, ris cane!”
C’est , ma foi, bien rigolo…

Passe un lapin.
Avec un chapeau sur la tête,

Un canard a dit à sa cane:
Un chameau dans un chapeau

Celui-ci (le pouce) le découvrit,
Ça n’existe pas,

,,Ris, cane!” et la cane a ri.
C’est encore plus rigolo!

Celui-ci (l’indéx) le poursuivit,
Ça n’existe pas.

Coquerico!

Celui-ci (le médius) l’attrappa,
Une fourmi traînant un char

L’écureuil

Celui-ci (l’annulaire) le croqua.
Plein de pingouins et de canards,
Cui-cui, j’en veux un petit morceau (le petit
auriculaire).
Ça n’existe pas,
Ça n’existe pas.
Une fourmi parlant français,

Et qui annonce le réveil.
Une noisette aux dents.

Une poule sur un mur

Une poule sur un mur,
Une souris verte
Qui picote du pain dur,
Qui courait dans l’herbe,
Picoti,
Je l’attrappe par la queue,

Qui est-ce qui chante si tôt?
Il a bondi du sol,
C’est le coq qui n’a plus sommeil	
Éclair fauve et charmant

Parlant latin et javanais,
Ça n’existe pas.
Eh ! Pourquoi pas?

Une souris verte

Coquerico! Coquerico!
La queue en parasol

Cott, cott, cott, codetta!
Et, sur la branche haute
Font à leur tour les poulettes.
D’un vieux chêne endormi,
Le soleil rit au jour nouveau:
Une seconde, il saute.
Levez-vous vite, il fera beau.
Hop,hop!
Il est parti.
Les jolis petits cochons

Picota,
Je la montre à ces messieurs.
Lève la patte,
Ces messieurs me disent:
Et puis s’en va
Trempez-la dans l’huile,
Par ce petit chemin-là.
Trempes-la dans l’eau	
Ça fera un escargot
Tout chaud.

Metamorfauve

Douze petits cochons sont nés
Fatigué de ses rayures,
Douze petits cochonnets en peau rose!
Un tigre voulut changer de parure.
Ils sont venus au monde avec des poils blonds très
légers
Il s’assit sur un banc peint de frais
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Avec des cils décolorés,
… et repartit tout écossais.
Leurs yeux sont encore fermés.
Leur mère, l’énorme truie ronde
A soin de ne pas les écrasser.
L’araignée
Flip, flap, flop!
L’araignée Gypsie	
Et flip! Flap! Flop!
Monte à la gouttière	
Et bzzz! Et vlan! Et vroum!

Des phrases imprononçables
-Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit.
-Trois petites truites non cuites, trois petites truites
crues.
-Si six scies scient six cyprès, six cent six scies
scient six cents cyprès.
-Papier, panier, piano.
-Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant
t’entêter.
-Où niche la pie? La pie niche haut.
Où niche l’oie? L’oie niche bas.

Tiens, voilà la pluie	
Et tic! tac! toc! plouf!

Où niche l’hibou? L’hibou niche ni haut, ni bas.

Gypsie tombe par terre	
Et ouiz!

-Fruits frais,

Mias le soleil a chassé la pluie.
Et badaboum!
C’est la chanson des bruits
Et si le cœur vous en dit
Chantons-la toute la nuit!

Fruits cuits,

Il était une fois

Fruits frits,
Fruits crus!
-Ces six saucissons-ci sont si secs qu’on ne sait si
c’en sont.
-Cinq chiens chassent six chats.

Il était une fois
Un grand ver tout vert

-Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son
chien.

Dans la ville de Foix
Entre dans un verre

-Je veux et j’exige d’exquises excuses.

Un bonhomme de foi	
Qui est en verre vert…

-Les chaussettes de l’arhiduchesse sont-elles sèches,
archi sèches?
-Tes laitues naissent-elles?

Qui vendait du foie	
Il porte le ver vert

Si tes laitues naissent,

Il se dit ,,ma foi	
Dans le grand verre

-Petit pot de beurre, quand te petitpotdebeurreriserastu?

C’est la première fois
Qui est en verre vert

-Seize jacinthes séchant dans seize sachets secs.

Et la dernière fois
Vers un livre de vers…

Le tas de rats tentés tâta le tas de riz tentant.
-Des blancs pains,

Que je vends du foie

Des bancs peints,

Dans la ville de Foix”.

Des bains pleins.

Mes laitues naîtront.

-Le tas de riz tentant tent au tas de rats tentés.

-Seize chaises sèchent.
prof. Mariana Tudoran
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CELE MAI FRUMOASE PROVERBE
- Înţ�����������������������������������������������
eleptul nu spune tot ceea ce gândeşte, dar gân�
deşte tot ceea ce spune;
- Mintea de la tinereţe e toiag la bătrâneţe;
- Ne trebuie doi ani să învăţăm să vorbim şi întreaga
viaţă să învăţăm să tăcem;
- Banii nu aduc învăţătură, dar învăţătura aduce
bani;

dărniciei. Se trăgea din părinţi creştini şi bogaţi, dar
după moartea acestora şi-a împărţit întreaga avere să�
racilor şi s-a călugărit. Ajungând mitropolit, Sfântul
Nicolae se ocupa mai mult decât oricine de soarta ce�
lor necăjiţi, ajutându-i cu merinde şi bani, cu sfaturi
şi rugăciuni. Sfântul Nicolae este ocrotitorul marina�
rilor, al pescarilor şi al celor ce călătoresc pe ape, pa�
tronul şi ocrotitorul copiilor, care aşteaptă în fiecare
an daruri de ziua acestuia - 6 decembrie.

- Când nu eşti sigur de caracterul unui om, priveşte-i
prietenii;
- Norocul merge în urma minţii;
- Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt
aspru aţâţă mânia (Sfânta Scriptură, Pilde 13, 10);
- Ferice de acela căruia îi spui o vorbă şi pricepe
zece şi vai de cel căruia îi spui zece şi nu pricepe
nici una;
- Prieten adevărat e cel care te sfătuieşte de bine, nu
cel care îşi laudă nebuniile;
- Cine nu vrea să scrie cu condeiul să scrie cu furca.
prof. Alina Toma

Ioan/Ioana
Acest nume deosebit este foarte vechi şi vine
din limba ebraică - adică limba evreilor de odinioară,
în care a fost scris Vechiul Testament - şi înseamnă:
Dumnezeu a avut milă, numele acesta fiind printre
cele mai frecvente la popoarele creştine, amintindune dragostea şi mila cele fără de sfârşit ale Domnului
pentru noi, oamenii.
La români se întâlnesc numeroase variante şi
derivate, cum ar fi: Ioan, Ionuţ, Oana, Ionica, Ioani�
chie, Ionel, Ionela, Nelu, Nela, Ianoş, Janina, Gianina
şi multe altele.
Biserica Ortodoxă cinsteşte mulţi sfinţi care
s-au numit Ioan sau Ioana (peste 100). Trebuie amintit
Sfântul Ioan Botezătorul, cel care propovăduia veni�
rea Mântuitorului şi care L-a botezat pe Domnul nos�
tru Iisus Hristos în râul Iordan.

CE ÎNSEAMNĂ NUMELE MEU?
Nicolae
Acest nume este foarte iubit şi răspândit la
români şi vine din limba greacă,
însemnând: victoria poporului,
izbânda neamului. Astfel, acest
nume ne arată că nu trebuie să
fim egoişti, să ne interesese doar
binele şi izbânda noastrã sau a
celor apropiaţi nouă, ci trebuie să
dorim şi să contribuim, după pu�
terile noastre, la bunăstarea tutu�
ror oamenilor, dăruind înainte de
toate, un zâmbet, o vorbã bunã, un sfat. Existã mai
multe variante şi derivate ale acestui frumos nume:
Nicoleta, Nicu, Niki, Nic, Nicoară, Nicola, Neculai,
Naie, Laie, Nicuşor, Niculiţă, Neculce, Niculina.

Fără a se teme de autorităţile vremii aceleia,
Sfântul Ioan a spus mereu adevărul, în cele din urmă
fiind întemniţat, apoi tăindu-i-se capul. Este unul din�
tre cei mai importanţi sfinţi în cultul creştin, simbol al
adevărului, al lucrării neîntrerupte şi al smereniei, de�
oarece sfântul trăia modest, sărac pe dinafară, dar atât
de bogat în inima sa. A rămas pentru noi un exemplu
de curaj, căci sfântul a mărturisit mereu adevărul, fără
a se teme de nimic.
Sărbătorile Sfântului Ioan Botezătorul sunt:
7 ianuarie, 24 iunie, 29 august ş.a.

Sfântul Ierarh Nicolae (†342) este un mare
sfânt al Bisericii Ortodoxe, bucurându-se de o alea�
să cinstire. Sfântul Nicolae este icoana bunătăţii şi a
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prof. Alina Toma
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Părţile de propoziţie
Auzind toată această discuţie, mi-am dat seama că
Într-o zi�������������������������������������������������
, părţile de propoziţie s-au întâlnit şi au înce�
put să se laude:

toate aveau dreptate şi că trebuie să le cunosc mai
bine.
prof. Mihaela Rotaru

-Eu, zicea SUBIECTUL, sunt cea mai im�
portantă parte a unei propoziţii. Dacă nu aş fi eu, nu
s-ar şti despre cine se vorbeşte în propoziţie sau cine
face acţiunea. Deşi uneori pot să lipsesc, eu sunt bine
ascuns în persoana verbului sau în propoziţia anteri�
oară. Caută-mă cu atenţie şi mă vei găsi fie în haina
unui substantiv, pronume, numeral sau chiar verb. Nu
mă căuta la întâmplare, ci foloseşte-te de întrebarile
cine? sau despre cine se vorbeşte?
-Cea mai importantă sunt eu, a spus PREDICATUL, uitându-se cu înţelegere la subiect. Fără mine
propoziţia n-ar putea exista. De aceea, caută-mă
şi mă vei găsi îmbrăcat în haina verbului (aflat la
moduri personale). Atunci mă numesc PREDICAT VERBAL, sau mă poţi întâlni în mantaua
verbului”a fi”(când nu are sensul “a exista”, ”a se
afla”) care împreună cu alte părţi de vorbire cum ar
fi: substantivul, adjectivul, pronumele sau numeralul
formează PREDICATUL NOMINAL. E destul
să te foloseşti de una din întrebările ce face?; ce se
spune despre?; ce este?; sau cum este? pe care le vei
adresa subiectului. Noi suntem mereu legate pentru
că ne numim părţi principale de propoziţie.
Văzând atâta îngâmfare, ATRIBUTUL şi-a făcut cu�
raj şi a spus:
-Este adevărat că voi sunteţi părţi principale
de propoziţie, dar nici noi nu suntem de neglijat. De
exemplu, dacă eu însoţesc substantivul prin care eşti
exprimat tu, subiectule, propoziţia are un înţeles mai
clar, mai precis. De aceea, este bine de ştiut că pot
fi găsit cu întrebările: care?; ce fel de?; a, al, ai, ale
cui?; câţi?; câte? puse substantivului pe care-l deter�
min indiferent ce parte de vorbire sunt.

Calul
La început simţi bucurie şi nerăbdare. Apoi un
fior mic de teamă şi încaleci cu emoţie.
Acest animal extraordinar te acceptă în spatele
lui cu răbdare si încredere. Călăria este un exemplu
extraordinar al rela������������������������������������
ţ�����������������������������������
iei��������������������������������
 �������������������������������
dintre om ş��������������������
���������������������
i animal. Foarte re�
pede, ajungi să-ţi dai seama că nu vă puteţi descurca
unul fără celălalt. Devine prietenul tău şi poţi să fii
sigur că şi în cazul lui e la fel. S-ar putea să simţi că
vei cădea, dar calul va avea grijă de tine.Un cal matur
atinge înaltimea de 175 de cm. Sunt multe rase de cai:
Pur Sânge, Pur Sânge Arab, Pur Sânge Englez, etc.
Ei sar foarte departe.
Caii sunt cele mai frumoase şi mai deştepte
animale!

-Nici eu nu sunt de neglijat, spunea COMPLEMENTUL. Fără mine, acţiunea verbului prin
care esţi exprimat tu, predicatule, nu ar fi precisă,
clară. Eu sunt cel care te ajut să afli: când?; cum?;
unde? se petrece acţiunea verbului. Cu cine?; cu ce?;
pe cine?; pe ce?; la cine?; la ce? etc. sunt alte între�
bări cu ajutorul cărora mă poţi găsi. Nu mă trece cu
vederea! Caută-mă într-un substantiv, pronume, nu�
meral, verb, adverb şi propoziţia va avea de câştigat
în frumuseţe şi în claritate.
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Emilia Munteanu
clasa a V-a B

Descreţește-ţi fruntea!!
-	 Unele ţări plantează păduri întregi de eucalipt
care transformă mlaştinile ������������
în����������
terenuri cultiva�
��������
bile?

Ştiaţi că...

-	 Uleiul de eucalipt ������������������������������
înlătură����������������������
stresul, combate obo�
seala şi omoară bacteriile?
-	 Eucaliptul nu face umbră, petru că frunzele lui
îşi îndreaptă muchia spre pământ, astfel razele
soarelui reuşesc să se strecoare printre ele direct
spre pământ?

-	 În 10 minute un organ degajă mai multă energie

decât toate armele nucleare din lume combinate?

-	

Zapada murdară se topeşte mai repede decât cea
curată?

-	

80 % dintre miliardari conduc maşini secod hand?

-	

Ploaia conţine vitamina B12?

-	

Cel mai lung cuvânt din DEX are 25 de litere şi este
ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE ?
-	 Pisica are în corp 230 de
oase, în timp ce omul are doar
206 ?

Alexandra Decu
clasa a VI-a C

-	 Cel mai înalt vârf din
Munţii Bucegi este Vârful
Omu, care se află la 2505 m,
adică cât 50 de şcoli puse una peste alta?
-	 Pielea noastră pierde aproximativ 50. 000 de ce�
lule moarte în fiecare minut? În întreaga lume se
risipeşte în atmosferă un milliard de tone de praf
alcătuit din celule moarte desprinse de pe pielea
întregii populaţii ale globului? 60% din praful
aşezat pe mobile e reprezentat de celulele moarte
ale pielii?
-	 Culoarea pielii ne trădeaza starea de sănătate?
Ex: cei care suferă de hepatită au culoarea pielii
gălbuie.
-	 În�������������������������������������������������
Italia există o discotecă pentru câini, unde oa�
menii pot veni cu patrupezii lor. Unii şi dansează
cu ei.
-	 Rin Tin Tin a fost primul star canin de la Hol�
lywood şi şi-a semnat toate contractele în număr
de 22 –cu amprenta lăbuţei.
-	 Frunzele de eucalipt sunt hrana principală a
urşilor koala?

-	 În limba maghiară Lacul Roşu poartă denumirea
de Gyilkosto, care înseamnă Lacul Ucigaş. De
ce? Deoarece se spune că, la prabuşirea acelei
părti din Muntele Ghilcos, un cioban din zonă
a murit. I se spune Lacul Roşu deoarece pârâul
roşu străbătea straturi de culoare roşie.
-	 Există piramide pe tot cuprinsul planetei noastre,
nu doar în Egipt? S-au mai găsit piramide în
Peru şi Mexic, dar şi în Nubia, India, precum şi
în arhipelagul Marianelor, respectiv în insulele
Rota şi Tinian. Acestea au fost construite drept
morminte sau ca templu servind diferitelor ritua�
luri şi obiceiuri religioase.
-	 În Scoţia există o legendă conform căreia în
lacul din Loch Ness trăieşte un monstru? El ar
fi fost un soi de dinozaur, şi anume pleziosaur.
Dovezile despre exitenţa acestui animal sunt
amintirile unui călugăr irlandez, notiţele unui
scriitor, câteva fotografii neclare, posibil tru�
cate. În ciuda numeroaselor cercetări întreprinse
până în prezent, nu au fost descoperite schelete,
urme, exemplare vii sau ţesuturi. Localnicii l-au
botezat Nessie, un nume de alint preluat astăzi în
toată lumea.
-	 Recordul pentru cea mai mare omletă a fost sta�
bilit în Bucureşti, în luna mai a anului 2009, la
un Campionat Internaţional de Gătit ����������
în��������
Aer Li�
ber. Zeci de bucătari au lucrat la această omletă,
care a măsurat 9. 17 metri lungime, 2. 27 metri în
lăţime şi 13 centimetri în grosime. Pentru acest
record s-au folosit 30. 000 de ouă, 1. 5 tone de
cartofi, 16 kilograme de sare , 2 kilograme de
piper negru, 200 kilograme de caşcaval si 300
kilograme de legume.
-	 Cea mai mare prăjitură tiramisu din lume a fost
realizată anul trecut, în cadrul unui festival de
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mâncare din Franţa. Pentru această prajitură
s-au folosit aproximativ 4000 de ouă, 60 kilo�
grame de smântână, 300 kilograme de mas�
carpone şi multe alte ingrediente. Prăjitura a
cântărit cu puţin peste o tonă şi a fost scoasă
la vânzare, iar banii obţinuţi au fost utilizaţi în
scopuri caritabile.
-	 Cel mai mare sandwich a fost făcut de 150 de
bucătari din Mexic, care au lucrat doar 6 minute
20 de secunde. Sandwichul a măsurat 46 de me�
tri în lungime şi a avut o greutate de aproximativ
750 kilograme.
-	 Cea mai lungă linie de pizza din lume a fost
înregistrată�������������������������������������
������������������������������������
în����������������������������������
vara anului 2008, ���������������
în�������������
Anglia, avâ�
nd o lungime, nici mai mult nici mai puţin de
467, 7 metri. Pentru acest record, restaurantul
Tamburino a folosit 2. 129 de pizza.
Iulian Cezare Dediu
clasa a V-a B
-	 Ştiaţi că în România există
peste jumătate de milion de vor�
bitori de limbă spaniolă?
-	 Ştiaţi că zăpada este benefică
în agricultură?
Vasilică Pîrvu
clasa a VII-a A
- Rinocerul păros este cel mai mic rinocer din lume
şi face parte din cea mai veche specie de pe Pământ.
Poate avea până la 1,5m în înalţime şi o greutate de
aproape o tonă.
- Porcul de apă este cel mai mare rozător al planetei.
Poate ajunge până la aproximativ 1,5m în înalţime şi
poate cântări până la 45 de kg.
- Broaştele de copac pot fi găsite în America de Sud.
- Planta-ulciour aparţine unei spe�
cii de plante carnivore şi mănâncă
insecte.
  
Andreea Georgiana Munteanu
clasa a V-a B

Proverbe despre hărnicie
Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi.
Harnicul găseşte întotdeauna de lucru.
Lucrul dobândit prin muncă este mai preţios decât
orice moştenire.
Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor.
Hărnicia aduce pâine, lenea sărăcie.

George Cujba
clasa a III-a B
Glume
Tăticule, tu poţi scrie cu ochii închişi?
-Nu ştiu, puiule, am să încerc.
-Bine, atunci eu închid������������������������������
������������������������������������
lumina şi��������������������
����������������������
tu îmi�������������
����������������
semnezi car�
netul de note.

- Ce ai de gând să te faci, Ionele, când vei fi mare?
Inginer ca tatăl tău sau medic ca maica-ta?se intere�
sează bunicul.
- Nici una, nici alta, ci pensionar ca dumneata!
Mama către Gigel:
-Grăbeşte-te, Gigele, trebuie să ajungi la şcoală, e
târziu!
-Nu-i nimic, mămico, e deschis toata ziua.
-Ce-ai făcut cu şapca asta de-i aşa de murdară?
-Au jucat băieţii fotbal cu ea!
-Şi tu ai stat şi te-ai uitat?
-Nu. Eu eram portarul!
-Mamă, ce cămaşă îmi dai azi, cu mânecă lungă sau
scurtă?
-Încă nu m-am gândit. Dar de ce mă întrebi?
-Ca să ştiu până unde să mă spăl !
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Agatul

-De ce nu mănânci? Spuneai că ţi-e o foame de lup.
-Da mămico, aşa este, dar ai văzut vreun lup să
mănânce spanac?
-Ce fapte bune aţi făcut în această săptămână,copii?
-Am ajutat o bătrânică să traverseze strada.
-Şi eu!
-Şi eu!
-De ce a fost nevoie de atâţia copii s-o ajute ?
-Păi…bătrânica nu voia să traverseze strada !
-Ionele, de ce te-ai ascuns după masă ?
-Ca să iau medicamentul .
-Şi de ce acolo ?
-Păi aşa a spus doctorul : de trei ori pe zi,după masă.
-Georgică, tu ai văzut cum se plantează un pomişor?
-Da, la televizor.
-Eu te-am întrebat dacă ai văzut asta în natură ?
-Nu, tăticul nu ne dă voie să scoatem televizorul
afară.

		
Agatul este o
varietate microcristalină
a mineralului cuarţ. Ca�
racteristic agatului sunt
dungile colorate dife�
rit. Repartiţia regulată
a dungilor se datoreşte
unei cristalizări ritmice.
Agatul cristalizează în
golurile din rocile înconjurătoare��
����������������
, care
�����������������
pot fi frec�
vent roci magmatice dar şi roci sedimentare unde se
întâlnesc��������������������������������������������
aşa-numitele microagate. Agatul cu varietă�
ţile sale este folosit cel mai frecvent ca piatră semi�
preţioasă. Prin tăiere şi���������������
�����������������
��������������
şlefuire������
s-au creat
���������������
agate de�
osebit de frumoase, ca inele, broşe, mojare, agrafe,
mânere de tacâmuri, nasturi, vase, etc.
Cuarţul
Cuarţul (cunoscut şi sub
denumirea ştiinţifică α-Cuarţ)
este un mineral răspândit în
scoarţa terestră, care are compo�
ziţia chimică SiO2 cristalizând
în sistemul trigonal. În stare pură
cuarţul este incolor, impurităţile
din cristal determină culoarea
mineralului.

Glume culese de colectivul clasei a III a B Pirita
Pirita este un mineral
din clasa sulfurilor, cu formula
chimică FeS2, de culoare găl�
LUMEA CRISTALELOR
bui-arămie cu reflexe verzui şi
Diamantul
care cristalizează în sistemul
cubic. Este una dintre cele mai
răspândite sulfuri, fiind întâlni�
tă în roci magmatice şi meta�
Diamantul este un morfice bogate în magneziu şi fier (roci de culoare
mineral nativ şi în acelaşi închisă), roci hidrotermale şi roci sedimentare sau în
timp o piatră preţioasă. acumulările de cărbuni. Din punct de vedere econo�
Din punct de vedere chi� mic este importantă pentru obţinerea acidului sulfuric,
fierului şi cuprului, sau ocazional la obţinerea aurului
mic este una din formele
de existenţă ale carbo� Rubinul
nului pur. Diamantul cristalizează în sistem cubic şi
Rubinul (din latină rubens,
poate atinge duritatea maximă ( 10) pe scara Mohs,
duritatea variind în funcţie de gradul de puritate a rubinus = roşu, cel roşu) este o piatră
cristalului. Ţările unde se găsesc diamante în cantităţi preţioasă din familia corindonului.
importante sunt: Rusia, Botwana, Australia, Congo, Culoarea roşie se datorează ionilor de
crom. Numai varietăţile roşii se nu�
Canada, Africa de Sud, Brazilia
mesc rubine, celelalte sunt denumite
safir. Rubinele sunt întâlnite pe toate
continentele lumii, în afară de Antarc�
tica.
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Safirul
Sub denumirea de safir sunt
cunoscute toate pietrele preţioase din
corindon cu singura excepţie a vari�
antei de culoare roşie rubinie care
este denumit rubin. Însă este foarte
răspîndită denumirea de safir, a pie�
trelor preţioase de culoare albastră, dar acest albastru
nu trebuie înţeles ca şi culoarea cerului senin, ci toate
nuanţele de albastru până la albastru foarte închis şi
chiar negru.

Punctul este când se termină un cântec. Când se
pune punctul înseam că s-a terminat cântecul.
Portativul este alcătuit din cinci linii lungi cât caietul
de muzică pe care se scriu note muzicale, cheia sol şi
pauzele.
Măsurarea cântecului cu ajutorul braţului şi balan�
sarea pendulului în timpul executării melodiei se
numeşte ritm.
Fanfara este un grup de oameni care cântă la instru�
mente mari si mici.
Diapazonul este un instrument care are rol de a pre�
lungi sunetul.

Sarea gemă
Sarea gemă este o clorură
naturală de sodiu (natriu) cristali�
zată în sistemul cubic (sinonim: halit). În România
zăcăminte de sare se află în localităţi care poartă des
denumirea de ocnă (mină de sare) ca de exemplu:
Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Ocna Mureş, Ocna De�
jului, Târgu Ocna.

Orchestra de muzică populară este formată din or�
chestre de lăutari şi muzicanţi.
Diapazonul este un instrument care prin lovire scoate
nota do.
Corul de bărbaţi este format din glasuri de copii şi
bărbaţi.Opera are la început o cuvertură.

Smaraldul

Înv. Florica Goraş

Smaraldul este un
mineral care cristalizează în
sistemul hexagonal; culoa�
rea verde este dată de ionii
de crom şi vanadiu. Cea mai
frecventă utilizare a sa este
de piatră preţioasă. Smaral�
dul are o culoare stabilă; nu�
mai la o temperatură de 700800 °C, îşi schimbă temperatura.

-�����������������������������������������������������
Şti��������������������������������������������������
ti care este diferen�����������������������������
ţa���������������������������
dintre un mort ş����������
�����������
i un muzi�
cian?
-Muzicianul compune şi mortul se descompune!
Când un om iese dintr-un restaurant, moare.
De ce? Fiindcă era un vagon restaurant şi a ieşit pe
ieşirea de urgenţă.
Înv. Florica Goraş

Din perlele elevilor

Un om intră într-un restaurant şi
strigă:
-Chelner!

Octava este a timpului, a măsurii, a sunetului.
Punctul este unitatea de măsură a pătrimii.
Măsura este o unitate de măsură a pătrimii.
Calitatea sunetului muzical să fie frumos muzical,
sensibil.

-Da, domnule!
-De ce are puiul acesta un picior
mai mic şi unul mai mare?
-Dar, domnule vreţi să-l mâncaţi
sau să-l înscrieţi la rodeo?

Calitatea semnului cu punct se numeşte punct.

Un om intră într-un restaurant. Strigă:

Înălţimea sunetului este un grup de cuvinte cu mai
multe sunete.
Măsura este intervalul măsurii.

-Chelner!

Ritmul este îmbinare de sunete care dă rimă cuvân�
tului respectiv.

-Da, domnule!
-Prăjiţi-mi şi mie puiul acesta, că îmi mănâncă toată
salata!
      Mihaela Gheorghiţă
clasa a V-a A                   

Tinerii zilelor
noastre
nr. 8, 2011
44

Momente de neuitat

dine acţiunii de voluntariat.

Let’s do it!
Motto
…”Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să
salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă
n-am fi încercat deloc”.
Sir Peter Scott

Septembrie…Dacă nu ar fi sunat primul
clopoţel ai fi spus că încă e vară.�������������
Doar colori�
tul frunzelor trădează toamna.
	La televizor e zarvă
mare. Zeci de spo�
turi TV şi vedete ne
îndeamnă să schim�
băm faţa României
într-o singură zi: cu
mic şi mare să por�
nim să facem curăţe�
nie. Chiar mi-a plăcut cum suna�������������
: “Pe 24 sep�
tembrie schimbarea stă în mâinile noastre. În
mâinile fiecăruia dintre noi. Pe 24 septembrie
nu sta cu ele ������������������������������
în����������������������������
sân. Hai să facem din Româ�
nia o ţară mai curată! Într-o singură zi!”
Recunosc! Pe mine m-a prins. Am
văzut în idee provocarea de a lupta împotriva
curentului de lucruri negative care ne loveşte
din toate părţile.
Am încercat să le vorbesc şi elevilor
despre cel mai mare proiect de implicare so�
cială: Let’s Do It, Romania!, un proiect în
care se implică cei care s-au săturat să mai
aştepte să schimbe alţii ceva. Cu surprindere
am descoperit că stiau multe despre această
acţiune. Desigur!... Vedete şi prezentatori TV
ca Smiley, Busu, Măruţă, Cabral şi-au făcut
bine treaba şi mesajul lor a ajuns la destinaţie.
Şi a mai fost şi reclama cu muştarul.... Mulţi
au fost entuziaşti şi au răspuns cu promptitu�

Aşa că, ne-am strâns gaşcă mare, în
dimineaţa zilei de 24 septembrie şi am por�
nit spre zona alocată pentru curăţenie, o arie
naturală, respectiv albia râului Milcov. Ajunşi
la faţa locului, la început ne-a încercat pe toţi
sentimentul neputinţei. Peisajul era dezolant.
Nu mai plouase de luni bune, totul în jur era
uscat. Şi peste toate acestea tronau mormane�
le de gunoaie, cele aruncate de localnici sau
aduse de apă de prin alte părţi. Ni s-a părut
imposibilă misiunea de a curaţa complet lo�
cul de gunoaie. Dar, gândul ca a doua zi, cu
ajutorul nostru, o mică parte din ţară avea să
fie mai curată şi că în acelaşi timp zeci de mii
de voluntari făceau acelaşi lucru în alte sute
de locuri din ţară, ne-a dat puterea şi ambiţia
de a face curaţenie, de a schimba ceva.
Finalul acţiunii l-a reprezentat zecii de
saci de gunoi strânşi şi un mic loc mai curat.
Dar pentru cei implicaţi a fost mult mai mult.
Am învăţat ca pentru a fi mai buni, trebuie să
ne pese, iar dacă ne pasă atunci ne implicăm.
Bucuria de a ajuta, oricât de puţin, ne-a ofe�
rit o bază concretă de a ne dezvolta personal
şi colectiv. Am dovedit respectul nostru faţă
de mediul înconjură�
tor, faţă de România
şi vrem să fim o sursă
de inspiraţie şi pentru
ceilalţi.
Şi pentru că
puterea exemplului funcţionează, desigur că
la anul o să fim mult mai mulţi şi o să spunem
cu mândrie la final “We did it again!”
								
Prof. Amalia Rusu

Tinerii zilelor
noastre
nr. 8, 2011
45

Momente de neuitat
Visul devenit realitate continuă
Experienţa cunoscută sub numele de STEV
a fost ceea ce a făcut ca acest an să se transforme
în aşa numitul An al Celor de la
Teoretic, Odobeşti. A fost total
diferit de primul an, de iniţiere
în artele teatrului, deoarece am
reuşit să ne familiarizăm cu tot
ceea ce ţine de scenă, public,
replici, cu fiecare emoţie pe
care o simţi la fiecare mişcare
, fiecare privire aţintită asupra
ta şi mai ales pentru că trupa
noastră de teatru a spus bun
venit noilor membri care au
păşit alături de noi în această
minunată experinţă care avea să ne aducă satisfacţia
deplină. Acum trupa noastră poate spune cu mândrie
ca este alcătuită din 15 oameni minunaţi: doamna
profesoară, Mădălina Temelie si regizorul nostru,
Florin Cucu, cunoscut drept Floris, care sunt cei fără
de care visul nostru nu putea deveni realitate şi mai
apoi din tinerii actori: Andrei Balută, Andrei Băncilă,
Cristin Chipăilă, Ionuţ Gogonel, Florin Ponea, Olga

Ivona, Principesa Burgundiei de W. Gombrowicz şi
este cea datorită căreia am caştigat marele trofeu şi
Premiul de cel mai bun rol secundar, feminin acordat
Ancăi Saghin. Dar pentru noi cea mai mare răsplată
a fost bucuria cu care ne-a întâmpinat publicul dupa
terminarea spectacolului şi fericirea pe care am
simţit-o cu toţii pentru simplul fapt că am putut duce

la bun sfârşit un lucru atât de frumos ca acesta.
Nimic nu îţi oferă o mai mare satisfacţie decât
să faci un lucru cu cea mai mare plăcere şi mai apoi
toata munca să îţi fie rasplătită chiar şi printr-un singur
zâmbet al celor dragi ţie.
	Deşi această experinţă se va termina, ştim ca
amintirile ei vor rămâne pe veci!!
Iulia Untrece
clasa a XI-a A

Leahov, Mihaela Lefter, Anca Saghin, Mariana
Munteanu, Iuliana Untrece, Oana-Iulia Roşca,
Lavinia Guzinschi, Ana Maria Ungureanu.
Piesa care ne-a adus apreciere din partea
tuturor, dar mai ales din partea juriului, se numeşte
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