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Şi s-a născut „Gând peste timp”… 

 

Şcoala noastră „a strâns” deja 50 de ani de fiinţă. Desigur, scriu fiinţă, 

căci este mai mult decât vie. Şi asemenea unei fiinţe, a fost sărbătorită în luna mai 

a anului trecut, ceremonios, în cântec, cu bucurie. Pentru şcoală e doar prima 

tinereţe, are cale lungă şi pentru asta stau mărturie profesorii de azi şi elevi cu 

rezultatele lor excepţionale. 

Orice în astă lume, se conturează prin muncă, dar mai ales, prin dăruire. 

Cu un colectiv de redacţie remarcabil, cu colegi atenţi la detalii, cu suflet 

şi mai ales, Zâmbet, revista „Gând peste timp”, a ajuns în cel de-al doilea an de 

viaţă. 

Născută din dorinţa de a dărui şcolii ceea ce merita drept dar în al 50-lea 

an de existenţă,  publicaţia şcolii noastre şi-a diversificat conţinutul, incluzând: 

editorial, creaţii literare ale talentaţilor noştri elevi, articole cu caracter ştiinţific, 

pagini dedicate limbilor moderne studiate, dar şi divertismentul, curiozităţi 

măiestrit adunate de către elevi, sub atenta îndrumare a domnilor profesori. 

Nici lipsa sponsorilor şi a resurselor financiare(în aceste vremuri... “pe 

cale de dispariţie”), nici limitele în “ale tehnoredactării” şi graficii, nu ne-au tăiat 

elanul, ci dimpotrivă, ne-au motivat, dar ne-au făcut să înţelegem, o dată-n plus, că 

totul este perfectibil.  

Nu spun desigur că nu ne dorim o mai reală implicare a elevilor care 

aduc o hârtie scrisă şi au impresia că o revistă se face cât ai bate din palme! Sunt 

mai mult decât convinsă că la următorul număr se vor implica mai multe “capete”, 

căci orice treabă, mai “adevărată” iese, când se distribuie sarcinile(şi m-aş gândi 

atât la corectură, cât şi la grafică, ori selecţia conţinuturilor). 

Cum însă trăim într-o societate în care plusvaloarea e din nou la modă, 

suntem convinşi că revista va câştiga un plus de valoare, cu siguranţă, prin 

permanenta noastră perfecţionare! 

...iar SUCCESUL va sosi! 

 
     

  Redactor coordonator al revistei, prof. Silvia Marina BACIU 
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“Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa.” 
                                               – Fernando Savater 

MISIUNEA BIBLIOTECII ŞCOLII: 

 

 Încurajarea lecturii în toate segmentele de vârstă şcolară prin organizarea unor 

servicii diversificate, flexibile, de acces la orice material purtător de informaţie şi cunoaştere 

(cărţi, CD-uri, mijloace electronice, filme), susţinerea studiului individual la orice nivel şi a 

proceselor de educaţie permanentă şi de deschidere către toate domeniile cunoaşterii 

Biblioteca Şcolii Nr. 7 din Focşani şi-a axat întreaga activitate pe realizarea 

următoarelor obiective generale menţionate în programul managerial: eficienţa lecturii, 

completarea şi organizarea riguroasă a fondului de publicaţii, colaborarea cu cadrele didactice în 

vederea stabilirii bibliografiei, activităţi biblioteconomice, artistice, omagiale, comemorative, 

urmărirea lecturii, returnarea la timp a publicaţiilor, popularizarea tuturor activităţilor şi a 

fondului de publicaţii, stabilirea colectivelor de sprijin.  

Este extrem de importantă consilierea în studiul publicărilor, a manualelor şi a 

bibliografiei recomandate. Primele impresii ale cititorilor se referă la dispunerea cărţilor în 

rafturi, la ambianţa pe care o creează şi care îndeamnă la lectură. Accesul liber la raft are un 

mare impact în rândul cititorilor prin eficienţa în alegerea lecturii, privind cele mai sofisticate 

publicaţii referitoare la o anumită temă, la un eveniment, la opera unei personalităţi politice, 

ştiinţifice sau cultural artistice, la valorificarea cât mai largă şi multilaterală a fondului de 

publicaţii. 

La baza aranjării stă C.Z.U., care este cea mai avantajoasă formă de organizare a 

colecţiilor cu acces liber la raft. În acest spaţiu unde este şi sala de lectură au loc activităţi 

complementare, care urmăresc dezvoltarea  priceperilor şi deprinderilor de tehnică a muncii 

intelectuale. Biblioteca este promotorul valorilor spirituale şi iniţiatorul de relaţii culturale. 

Pentru ca activitatea să fie eficientă, trebuie foarte multă creativitate şi conştiinciozitate.  

În acest sens, în acest an şcolar s-au demarat o serie de proiecte şi parteneriate din care 

amintim: „Expoziţii de cărţi şi afişe informative“, “Scriitorii lunii”, “Ziua Holocaustului’’, în 

parteneriat cu Sinagoga Focşani, vizionarea de filme documentare, expoziţii de cărţi si foto-

documente, întâlnire cu preşedintele Asociaţiei evreilor din Focşani, întâlniri cu personalităţi şi 

scriitori ai comunităţii locale, Activităţi cultural-artistice, Tehnici de promovare şi stimulare a 

lecturii, Cercul bibliotecarilor şcolari în parteneriat cu I.S.J. Vrancea şi C.C.D. Vrancea, 

“Caravana lecturilor frumoase”, “Terapia prin lectura”. 

Tot biblioteca a iniţiat şi desfăşurat lansarea de carte ”Din cele patru zări”, la care e 

coautoare eleva şcolii, Marina Raluca Baciu de la clasa a VII-a, eveniment desfăşurat cu invitaţi 

de seamă ai Asociaţiei Culturale Duiliu Zamfirescu: însuşi preşedintele acesteia, scriitorul 

Gheorghe Andrei Neagu, doamne ale scrisului vrâncean, Mariana Vicky Vârtosu, Ştefania 

Oproescu, Elena Otavă, Constanţa Cornilă, domnul Ionel-Mony Constantin, inspectori de 

specialitate, profesori, elevi, părinţi.            

Activitatea cu cititorii se bazează pe un sistem echilibrat de forme şi procedee de 

muncă, adaptate specificului fiecărei etape şcolare, gustului literar, având în vedere atât 

particularităţile individuale, cât şi cele de vârstă, studiu, de cultivare şi relaxare a spiritului.              

Biblioteca şcolii s-a modernizat treptat, beneficiind de un fond de carte actualizat, de 

mijloace audio- video, de calculatoare conectate la internet, ea fiind locul de întâlnire al tuturor 

actorilor implicaţi în viaţa şcolii. 

Elevii formaţi într-un mediu sensibil, inteligent, complex şi stimulator, ajung să se 

simtă puternici, competenţi, îşi pot permite să viseze, să fie curioşi, să-şi manifeste dorinţa de 

explorare şi să adopte în viaţă o atitudine pragmatică. 

    Prof. documentarist Mirela HANGANU 
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Mirajul copilăriei 
 

Un copil poate învăţa oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum 

să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte. Copiii găsesc totul 

în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Cel ce a avut o copilărie fericită şi-a adunat o comoară 

nesecată în care-şi găseşte mângâiere şi-n cele mai dureroase clipe ale vieţii. Astfel, ca un foc 

uitat, copilăria se poate aprinde din nou, oricând, în noi. 

Când răsfoiesc albumul celor şapte anişori de-acasă, în minte mi se ivesc toate jocurile 

ce mă făceau fericită, toate poeziile pe care le-nvăţam împreună cu mama, toate poveştile în care 

chiar credeam, şi toate întâmplările ce aduceau zâmbetul pe buze mie şi părinţilor mei. Acum, 

am cele mai crunte datorii faţă de pozele mele din copilărie. 

Timpul a trecut, m-am maturizat, am devenit om, în adevăratul sens al cuvântului, însă 

pot fi în continuare fericită, atâta  timp cât în adâncul sufletului rămân veselă şi copilăroasă... 

Parcă mai ieri aveam şi eu 7 anişori şi, când priveam în jur, vedeam imagini cu totul 

diferite de cele pe care le văd acum, ochii mei vedeau o lume mare, la care adesea se alăturau 

mici prinţi şi prinţese, din frumoasele basme ale copilăriei. Vedeam o lume plină de  noi taine ce 

pentru mine păreau imposibil de aflat, unicul lucru pe care îl inţelegeam pe deplin era faptul că 

am o mulţime de  prieteni ce veşnic vor fi alături de mine. În ochii mei mereu zâmbea un soare, 

chiar şi iarna, deoarece, mama şi bunica aveau grijă să-mi amintească de el în orice poveste pe 

care mi-o citeau seara, înainte de curatele vise copilăreşti. 

Acum, căzând într-un somn adânc, revezi imagini din acel trecut fantastic, în care nu au 

existat probleme sau dezamăgiri. Atunci lumea era altfel pentru tine. Erai mic şi visai să creşti 

mai repede; în fiecare dimineaţă te trezeai cu gândul că ai mai crescut un pic… Bunicul îţi dădea 

un măr înainte de masă,  fără să vadă bunica, iar tu te bucurai de un asemenea desert. Mama îţi 

cosea o rochiţă nouă, iar tăticul, de fiecare dată, la cererea ta, te plimba pe umeri. Atunci nu 

puteai înţelege cum de oamenii sunt atât de mari...?! 

Dar, trezindu-te din somn, îţi dai seama că totul este ireal, este o frântură din acel trecut 

pe care îl visezi zi de zi. Îţi revezi primul prieten, care ţi-a dăruit o lopăţică în cap când ai venit 

pe terenul de joacă, demonstrând că el e şefu’; cabinetul alb al dentistului, în care ai intrat pentru 

prima dată şi nu ştiai sub ce pretext s-o ştergi cât mai repede de acolo; primul dans de Crăciun… 

. Părinţii realizează că eşti mare deja şi nu te mai dădăcesc ca mai înainte, iar bunicii te alintă 

doar atunci când îi vizitezi, după două luni de tăcere. Priveşti lumea sarcastic, având o mie şi 

una de probleme, majoritatea fiind neserioase. Uneori te simţi fericit. Alteori parcă nu eşti în 

largul tău; zilele-ţi par monotone, lipsite de culoare şi de acţiune, îţi vine să fugi undeva cât mai 

departe, să te refugiezi de tot şi de toate, chiar şi de propriile gânduri. 

Dacă vii acasă târziu, primeşti o porţie bună de morală; mai demult fugeai singur acasă, 

îngrozit de poveştile cu duhurile rele care fură copiii întârziaţi; îţi aminteşti cum invocaţi în 

pivniţa bunicii fantomele şi cum vă speriaţi toţi de cea mai mică adiere de vânt ce stingea 

lumânarea; retrăieşti fericirea că nu ai întârziat la emisiunea ta preferată – „Noapte bună”!… Şi 

câte şi mai câte îţi aminteşti …Da, e minunat uneori să-ţi revezi copilăria! Simţi că îţi înfloreşte 

pe buze acel zâmbet de altădată, revezi acel chip inocent pe care l-au văzut cândva oamenii, 

chipul pe care l-ai avut acum 5, 15, 20 sau poate… de ani în urmă … 

Pentru mine copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul cu maximă  

intensitate,  în care râdem şi plângem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm în câteva 

secunde; copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la 

care omenirea aleargă fără încetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, de 

bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune. 

                                                                                                     Mihaela TRIFAN  

                                                                                                clasa a VI-a   
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MAXIME despre copilărie: 
 

Copilăria este ca o oglindă care reflectă în viaţa 

de mai târziu primele imagini. (Samuel Smiles) 

Copiii au mai multă nevoie de modele decât de 

critici.  ( J. Joubert) 

Copilăria este o boală de care scapi pe măsură 

ce citeşti. (William Golding) 

Copilăria este inima tuturor vârstelor. (Lucian 

Blaga) 

Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc 

nimic în tot.  ( Giacomo Leopardi)                              

Un copil poate oricând să înveţe un adult trei 

lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu 

stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte. (Paulo Coelho) 

Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată. (Tom Stoppard) 

Copiii învaţă să zâmbească de la părinţii lor. (Shinichi Suzuki) 

 

  Culese de elevii clasei a II-a A, sub îndrumarea prof. Felicia ŞTEFAN 

      

 

 

       

 

Copilăria mea 
 

 

 Ce pot spune oare despre copilăria mea? 

 A fost şi încă mai este una dintre cele mai nepreţuite comori ale vieţii pe care nimeni nu 

ţi le poate lua. 

 Mi-am petrecut prima parte din ea, într-un sătuc situat pe Valea Râmnicului, la marginea 

unei păduri. În vacanţa de primăvară mergeam cu bunica la cules de ghiocei şi viorele. Copacii 

înmuguriţi de pe  .poiana verde ardeau de nerăbdare să ne vadă, iar soarele trimitea raze 

călduroase, bucurându-se şi el, deoarece totul parcă revenea la viaţă. 

 Vara, când soarele ardea cu putere, mergeam la râu, unde ne petreceam aproape toată 

ziua privind însorita întindere de apă… Ne scăldam, ne jucam în nisip şi colecţionam pietricele 

colorate. Când ne săturam de scăldat ne întreceam în culesul cireşelor,  a murelor şi a fragilor 

dulci. Ajunse acasă găseam bunătăţuri: o grămadă de gogoşi pufoase şi mâncărurile preferate. 

După ce ne potoleam foamea, ne adunam toţi copiii din sat la poarta unuia dintre noi. Acolo 

jucam diferite jocuri, cântam şi câteodată ascultam poveşti spuse de un vecin: un bătrânel vesel 

şi fericit să povestească, cu har, celor dornici să-l asculte! 

 Toamna mergeam cu bunica la cules de mere, pere, gutui şi nuci. Seara ne odihneam în 

grădina din faţa casei, plină de flori viu colorate şi frumos mirositoare, unde veneau harnicele 

albine pentru a culege polenul pe care mai apoi îl transformau în miere. 

 Iarna era şi ea frumoasă. Zăpada albă şi pufoasă punea stăpânire pe tot satul, învăluindu-

l într-o mantie strălucitoare. Bunicii îi era mai greu să ajungă la animale, să facă pârtie, să aducă 

apă, lemne. Noi, însă, eram cei mai fericiţi, nu ne interesau grijile celor mai în vârstă: de 



 - 7 - 

dimineaţă până seara ne dădeam cu sania, 

făceam oameni de zăpadă, ne bulgăream şi 

intram în casă uzi şi îngheţaţi. Bunica ne 

schimba şi ne lăsa din nou afară să ne 

plimbe nea Marin cu sania trasă de cai. 

 De Sărbători mergeam, în fiecare an, 

la colindat şi ne bucuram de fiecare mic 

gologan, covrig sau măr pe care îl primeam, 

ajungând acasă foarte obosiţi, dar nu înainte 

de a termina tot satul de colindat. Moş 

Crăciun  nu ne-a uitat niciodată şi a venit la 

noi, an de an, cu jucării şi dulciuri, ce ne  

impresionau mereu. 

 Lemnele trosneau în sobă, motanul 

torcea liniştit şi noi adormeam târziu în 

noapte, cu gândul la ziua următoare.  

 Am crescut sub învăţăturile bunicii 

şi ale părinţilor, într-o lume frumoasă, parcă 

de basm, plină de armonie, unde toţi 

oamenii se înţeleg bine. Pot spune fără doar 

şi poate că am trăit şi încă trăiesc o copilărie 

de basm! 

      Nu uitaţi reţeta pentru o copilărie 

frumoasă: se pune o rază de soare, o petală 

de trandafir, o stea strălucitoare, o picătură 

de ploaie, câţiva fulgi de nea, un curcubeu, 

un câmp înverzit, o mare nesfârşită, cântecul 

duios al mamei, vorba înţeleaptă a bunicii, 

apoi se amestecă totul cu zâmbetul tău 

cristalin… 

Ana Maria TUDOROIU 

clasa a IV-a Step by Step 

 

 

 
 

 

Copilăria mea 

     

Copilăria mea, tu eşti   

Cu tristeţi şi bucurii                           

Chiar din zori de zi  

Viaţa-mi înveseleşti. 

 

Cu surprize mă primeşti 

Şi sunt foarte fericit, 

Zi de zi mă iubeşti 

Şi ştiu că sunt iubit. 

 

 

Alex STANCU 

Clasa a II-a A 

În altă lume cu… adevărul 
 

Era o zi de vară cu cerul senin. Stăteam în curtea casei mele dragi. Dintr-o dată apăru, 

Luisa, o fetiţă frumoasă. Cerul s-a întunecat şi a început să plouă. Am invitat fetiţa la mine în 

casă. Pe masă se afla o vază preţioasă. Din greşeală, am spart-o. Mama a întrebat ce s-a 

întâmplat cu vaza. Eu am răspuns mirat, că nu ştiu nimic. Luisa a început să plângă întristată.      

Când am văzut-o aşa mi-am dat seama de greşeala făcută şi i-am spus mamei adevărul. 

Mama m-a iertat şi m-a sfătuit să nu mint niciodată. Eu i-am cerut iertare fetiţei şi ne-am 

împăcat. Parcă am rămas fraţi pe vecie. 

Acum ştiu că, indiferent de situaţie, o să fiu sincer. Astfel voi avea de câştigat. Eu am 

câştigat mult: o prietenie sinceră. 

       Andrei CÂRLAN 

clasa a II-a A 
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Mama, cea mai dragă fiinţă  

 

Mama este cea mai îndrăgită fiinţă de pe pământ. Ea a fost prima care ne-a ajutat când 

am avut nevoie. Şi primul cuvânt a fost tot mama. Acest cuvânt simbolizează dragostea şi 

sinceritatea copiilor faţă de mamele lor. 

O privire caldă şi ocrotitoare ne urmăreşte fiecare pas al vieţii, făcându-l astfel sigur, 

pentru ca noi să sorbim fără grijă din pântecul ei fermecat, cu sufletul împăcat şi cu siguranţa că 

orice greşeală va fi imediat îndreptată. Atunci când ne simţim nesiguri, când ne este frică şi nu 

avem lângă noi un ajutor de nădejde, când ne este foame, când ne este frig, când simţim nevoia 

ca cineva să ne îngrijească rănile sufleteşti şi trupeşti, când avem nevoie de ocrotire şi de iubire, 

când suntem singuri şi ne este teamă, vrem ca lângă noi să se afle mama, să ne ocrotească şi să 

ne ofere ceea ce numai ea poate, în modul cel mai sincer şi cel mai curat: Iubirea necondiţionată. 

Cum orice frunză se află ocrotită în copacul ei, iar orice rază doreşte să ştie că soarele 

o are în grijă, tot astfel, orice copil îşi doreşte mama alături.  

Mama este fiinţa căreia îi suntem datori cu un respect profund, căreia îi mulţumim 

pentru faptul că ne-a adus pe lume şi că alături de Dumnezeu, a contribuit la existenţa noastră, 

dăruindu-ne cel mai frumos cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă: viaţa. Tot ceea ce 

avem şi tot ceea ce vom avea, trecut, prezent şi viitor, îl datorăm mamei, celui mai bun prieten 

pe care îl avem alături în clipe grele. 

 

     Anca – Maria GĂINĂ 

clasa a IV-a A 

 

SUFLETUL PĂDURII 

 

Prin pădurea fermecată, 

Cu miresme încărcată, 

Mă plimbam în zi cu soare  

Şi-admiram cu încântare: 

Păsări mii, ciripitoare, 

Frunze, foşnet, dor şi-o floare, 

O ciupercă, o veveriţă 

Şi un chip de copiliţă. 

Ştiu, Pădurea-i mândră tare, 

Că răsfaţ-atât în soare: 

Păsări, oameni, frunze, flori, 

Gâze, fluturi, căpriori! 

 

Bogdan CHILIAN  
clasa a IV-a Step by Step 

 

 

 

MICUL GRĂDINAR 

 

Aseară, prin grădiniţă, 

Am plantat un copăcel, 

Şi-l ud, vânjos el să se înalţe, 

Când voi creşte măricel. 

 

Îi plantez aşa mereu, 

Fraţi să-i ţină de urât, 

Şi ştiu că în curând şi eu, 

Mă voi bucura mai mult. 

 

Căci voi aştepta să crească, 

Dragul meu codruţ cu fragi, 

Să mă plimb pe-a lui cărări 

Cu părinţii mei cei dragi! 

 

Dan SIMA 

clasa a IV-a Step by Step 
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Începem grădinăritul  

 

Primăvara nu ne lasă 

Să ne lenevim în casă. 

L-a trimis pe domnul Soare  

Să ne dea o sărutare. 

Haideţi, gata cu dormitul! 

Să-ncepem grădinăritul!  

Dacă vrem s-avem de toate                   

Fără muncă, nu se poate. 

Cu sapa, grebla lopata  

Straturile iată-s, gata. 

Iar bunica vine-ndată 

Seamănă morcovi, salată, 

Castraveţi, ţelină, ceapă,  

Ridichii, roşii, pătrunjel, 

Zarzavaturi fel de fel. 

Soarele le încălzeşte, 

Ploiţa le răcoreşte. 

Ele cresc nevoie mare 

Şi dau gustul la mâncare.   

 

Cristina FÎNACĂ 

clasa a IV-a A 

 

 

 

Legenda Pădurii 
 

Primăvara şi-a intrat în drepturi şi a început să coloreze pădurea, să scoată la iveală 

floricele multicolore. Am ieşit la o plimbare în pădure şi am fotografiat mulţimea de floricele 

care ieşeau mândre din iarba scurtă. 

Mireasma pădurii îmi îmbată simţurile. Mă apropii cu grijă de ea, pentru a nu o deranja, şi 

o privesc minute în şir. Mă încearcă un sentiment care mă copleşeşte. Atât de tăcută şi liniştită, 

aşa cum o ştiam din totdeauna, dar atât de prezentă în viaţa noastră a oamenilor. Fragilă, dar 

rezistentă în acelaşi timp nu ştie să se supere. Ştie doar să vieţuiască. Indiferent de cât de rău îi 

facem, ăi tăiem copacii, îi rupem crengile şi frunzele, ea se încăpăţânează să reziste. Dar nu 

orice fel de rezistenţă, ci o rezistenţă demnă şi falnică, precum copacii seculari care cresc în ea. 

Au trecut peste pădure vremuri foarte grele. Astă iarnă, una din cele mai grele din ultimi ani, 

jumătate din copaci au îngheţat. Uni au rezistat în picioare, iar alţii în genunchi au continuat să 

lupte. Cu toţii au suportat povara grea a omătului. S-au luptat cu viforul ce ameninţa să crape şi 

pietrele. Singura lor alinare a fost regina nopţilor, care le şoptea neîncetat că iarna va trece, că de 

acolo din regatul sau din înălţimi se vede primăvara venind. 

Zi după zi, pădurea a aşteptat nerăbdătoare venirea primăverii. A sperat cu fiecare crenguţă 

şi rădăcină că mai prinde o primăvară. La un moment dat, Luna i-a dat vestea bună: călare pe 

raze de soare blânde, se vede venind Primăvara. La auzul acestei veşti mult aşteptate, pădurea  

şi-a îmbrăcat verzi straie de sărbătoare şi a pornit Marea Petrecere, cât un anotimp de lungă. A 

ţinut să anunţe în cele patru zări că este bine şi că iar a învins în lupta cu iarna. În semn de 
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mulţumire pentru Mândrul Soare care i-a mângâiat călduros crengile în vremurile grele, pădurea 

a zâmbit, înflorindu-şi bobocii nerăbdători să plesnească. Miresemele ce au prins a se învăluri 

emoţionate, plutind cu graţie spre îmbătarea simţurilor, au ameţit de fericire păsările ce-au 

început a se întrece in triluri felurite. Noapte de noapte, sub adierea vântului blând de primăvară, 

pădurea îşi salută prieteneşte Luna, amica sa de-o viaţă. Adevărată prietenă care nu lipseşte de la 

nicio întâlnire, o ascultă şi o înţelege. 

Deşi nu mulţi înţeleg, pădurea este asemenea nouă, oamenilor. Dacă petreci timp cu ea, 

reuşeşti să îi auzi şi să-i înţelegi foşnetul neîntrerupt. Dimineaţa, lacrimi de rouă se scurg de pe 

braţele pădurii. Sunt lacrimi care o hrănesc şi o înviorează totodată. Seara, liniştită, pădurea îşi 

întinde obosită crengile şi îmbrăţişează cu căldură amurgul dulce al nopţii. Adoarme liniştită cu 

gândul la o lume mai bună, o lume în care oameni îi recunosc meritele şi mai mult decât atât, o 

respectă. 

Se zice că românul e frate cu codrul. Pădurea ne-a dat totul fără a cere ceva în schimb. 

Acum însă e vremea ca noi să oprim tăierea copacilor şi să luptam pentru viitorul nostru. 

 

Ana Maria TUDOROIU 

clasa a IV-a Step by Step 

 

 

 

 

 

VERDE PENTRU VIAŢĂ 

 

“Nu pământul aparţine omului, ci omul pământului” 

       Jeannine Pontaine 

 

Respectul faţă de natură nu se poate doar moşteni, ci trebuie educat, exersat. Căci de 

ar fi să ne consolăm mereu doar cu gândul că am avut cândva, în înţelepciunea ancestrală a 

strămoşilor noştri, respectul faţă de Creaţie, ar însemna să ne resemnăm, privind neputincioşi, la 

distrugerea lentă, dar sigură a Verdelui, a Vieţii. 

E timpul să ne trezim din somnul indolenţei şi să reînvăţăm să păstrăm Ce ni S-a 

Oferit, Natura, cu tot ce e viu în ea: păduri, ape, cer, pământ... 

Nimic nu poate fi mai minunat decât să te plimbi într-o pădure şi să-i asculţi 

feluritele glasuri, să-i simţi tresăririle şi să-i desluşeşti temerile-i cele mai adânci! 

Aţi îmbrăţişat vreodată un copac? V-aţi răsfăţat vreodată cu energia tainică a sevei cu 

care ne încarcă iubirea faţă de acesta? Ştiu sigur că de nu aţi făcut-o până acum, doar o clipă vă 

mai desparte de acest verde impuls... 

Uităm – intenţionat sau nu – că amenajarea spaţiilor verzi (păduri în miniatură – cum 

îmi place să le alint) în oraşe, e imperios necesară, că scopul acestora este de-a  armoniza 

peisajele artificiale cu cele naturale, prin interpunerea vegetaţiei, în vederea realizării ambianţei 

favorabile desfăşurării multiplelor activităţi sociale cât şi a sănătăţii populaţiei. Uităm că doar 

dacă ne mai amintim să şi zâmbim Măriei Sale, Pădurea, aceasta ne va răsfăţa cu prospeţime şi 

sănătate! 

Credeţi că ar fi prea greu să alegem a trăi o viaţă verde? 
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Omul e tot mai preocupat să construiască şi de cele mai multe ori omite un aspect 

demn de luat în seamă când îşi amenajează teritoriul: pădurile. 

Parcă nu mai sunt ce erau odată! Aceste daruri primite de Sus, risipite la limita 

ingratitudinii, nu mai pot fi regenerate, nu mai pot fi primite, pentru a putea fi apoi, dăruite... 

Aşa că, Omule, culege din ultimul spaţiu verde care ţi-a mai rămas şi anume inima ta 

şi recreează ceea ce a fost odată! 

Chiar dacă ocrotirea Planetei a devenit problema mondială, până când această grijă 

nu se va interioriza în fiecare dintre noi, pentru ca dorinţa de Bine să pornească din interiorul 

OMULUI, până când fiecare om nu îşi va asuma această responsabilitate, fără a fi constrâns, va 

fi destul de dificil... 

Dar acest “interior” al omului nu este altul decât inima sa, un verde continuu, care 

însă nu a fost vreodată îndeajuns exploatat. Dacă ar fi fost exploatat, ar fi ajuns la un cu totul alt 

nivel, iar acest “verde pentru viaţă” ar fi fost mai mult decât “la îndemână”, ar fi fost deja un 

mod de viaţă... 

Pentru ca Pământul sa rămână o planeta vie, interesele oamenilor trebuie corelate cu 

legile naturii. 

Omule, ştii să lupţi? Ai luptat vreodată? Tot ceea ce nu ştii, ori ţi se pare prea greu, 

poţi învăţa cu multă uşurinţă de la Pământ! Dacă nu ar fi luptat, Pământul ar fi pierit demult! 

Omule, învaţă de la Pământ şi luptă pentru el, ca şi el, cu el, pentru că tu, Omule, 

trebuie să te zbaţi pentru a transforma totul în Verde pentru viaţă! Transformă-te întâi pe tine 

însuţi într-un om mai bun şi totul va deveni un Verde Universal, asemenea Măriei Sale, 

Pădurea! 
 

Pădurea e vrajă, aromă şi vis, 

Este Verde Divin, 

poate Zâmbet extins, 

e magie, speranţă şi dor împlinit, 

e Credinţă, Iubire şi zbor. 

… Infinit! 

                   

                     Marina Raluca BACIU 

                                          clasa a VII-a A 

 

 

 

VINO, VARĂ! 

 

 

Vara a venit şi iată că prietena ei, Vacanţa, a întârziat ca de obicei, însă e gata, ca în 

fiecare an, să ne ofere surprize plăcute. 

O, Vacanţa! 

Mi-o amintesc pe cea de la terminarea clasei I. Ţin şi acum minte cum, un băieţel 

zglobiu ca mine, termina primul său an şcolar, tocmai când se obişnuise cu orarul, cu 

kilogramele de caiete şi cu ghiozdanul colorat şi mai mult decât greu. Însă, toate acestea au 

dispărut când am văzut razele puternice ale soarelui……..şi revederea cu prietenele dragi, 

VARA şi VACANŢA! 

Era prima zi de la terminarea şcolii şi încă exersam A-ul perfect pe nisip sau adunarea 

cu cireşele coapte ale lui iunie. 
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Gândul nu îmi era decât la doamnele mele învăţătoare şi mă tot aşteptam să le 

reîntâlnesc pe stradă sau la magazin. Îmi era deja dor de ele. Sunt însă printre puţinii fericiţi că 

am avut două, căci am fost răsfăţat zi de zi de două mame perfecte la şcoală, într-o clasă de Step 

by Step. 

Şi ca dorul să nu fie devastator, doamnele mi-au oferit cu mare drag, un drag caiet 

verde, cu multe cifre zâmbitoare, intitulat: CAIET DE VACANŢĂ PENTRU CLASA I. Fusese 

un dar minunat, însă nu singurul meu prieten pe perioada verii. 

Eram fericit, deoarece în sfârşit reuşeam să citesc revistele pentru copii şi cărţile de 

basme, ce până atunci doar îmi făceau cu ochiul şi mă ispiteau să ghicesc ce se întâmplă, 

savurând doar imaginile. Puteam să îmi calculez banii de buzunar, puteam să vorbesc corect… 

Mă simţeam un om mare, poate prea mare... chiar dacă ştiam că mai am mulţi ani de învăţat, 

citit şi lecturat. Eram fericit, pentru că nu mai eram considerat acel copil mic de grădiniţă, care 

era abia la început, ci devenisem şcolar. 

Vacanţa trecuse cu paşi repezi, printre valurile mării şi firele de iarbă.  Era din nou acel 

moment din an, în care aveam de ales caietele, de încărcat stilourile, de curăţat uniforma... şi de 

întors la şcoală. Vara se sfârşise. Îmi aduc aminte cu nostalgie de acele momente minunate, în 

care am resimţit mirosul de şcoală, dar atunci unul nou şi îmbunătăţit: cel de clasa a II-a. Apoi a 

III-a, pe nesimţite a IV-a… 

Şi acum, că vara a venit, sunt iar pregătit să închei cu succes încă un an şi nu oricare, ci 

pe cel al ABSOLVIRII! Şi da, aţi ghicit: deja opt ani de şcoală generală au zburat! 

... şi să mă întorc la mirosul plăcut al florilor din parc şi al nisipului de pe plajă!!! 

Spun, cu  braţele deschise şi cu multă bucurie emoţionată: VINO, VARĂ, CU DRAGA 

DE VACANŢĂ!!!... dar cu emoţie, încântare şi zâmbet deopotrivă, rămas bun domnilor 

profesori, rămas bun şcoală generală, bun venit, mult aşteptat liceu! 

       

    Radu POPESCU 

    clasa a VIII-a 

 

Primăvara 

 

Primăvara … 

Uşor ea vine 

Cu bucurie pentru tine! 

Cu lumina zilei soseşte, 

Pe copii îi înveseleşte. 

 

 

Flori galbene-aurii … 

Zburdă mieii pe câmpii. 

- Primăvară, vrei să vii? 

- Vin degrabă, dragi copii, 

Cu alai de bucurii. 

    

  Maria MĂLUREANU 

   clasa a III-a 
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                  Primăvara zglobie 

 

Primăvara e frumoasă 

Şi e tare drăgălaşă! 

Rândunele vin voioase, 

Florile împart miresme.   

  

 

Toţi copiii se grăbesc 

Spre păduri ce înverzesc. 

Iarbă verde, floricele,  

Să se bucure de ele. 

 

Mii de strigăte se aud 

Şi e un timp foarte plăcut! 

Totul e aşa frumos, 

Cer senin şi luminos. 

 

Primăvara-i o copilă 

La ureche c-o zambilă, 

Cu o rochie de crin, 

Eu în faţa ei mă-nchin. 

 

Beatrice NEACŞU 

clasa a IV-a A 

 

Vara 
 

Vara se apropie cu paşi domoli de ţinuturile noastre. Copiii aşteaptă cu nerăbdare 

acest anotimp în care excursiile şi poznele sunt în plină desfăşurare. 

Valurile înspumate, câmpiile ca smaraldul, grădinile pline de flori gingaşe şi 

multicolore, încântă magicul peisaj de vară. Parcă totul e un paradis! 

Pentru agricultori, vara înseamnă un anotimp în care munca parcă nu se mai termină, 

dar pentru micii prichindei este un vis plin de drumeţii, voie bună şi joacă fără oprire. Mersul cu 

barca, înotul, pescuitul şi multe alte activităţi încântă sufletele tuturor. 

Ultimele zile de şcoală par nesfârşite, iar gândurile îţi sunt pline de vise mari. 

Răbdarea a ajuns la capăt. 

 Dulce vară, te aştept cu drag la noi să vii cu căldura şi spectaculoase peisaje care ne 

aduc bucurie în inimi! Şi nu uita: adu cu tine şi draga Vacanţă Mare! 

 

Larisa Mihaela PETROIU 

clasa a IV-a A 
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TOAMNA 

 

 

 

Era o zi frumoasă de toamnă cu mii de frunze colorate ce pluteau uşor în aer. Diferitele 

nuanţe de galben-maroniu şi roşcat se aşezau încet pe pământ ţesând un covor moale în grădina 

mea. Eram nerăbdătoare să termin temele şi s-o zbughesc afară, ca să mă bucur de minunatul 

peisaj de toamnă. Mama era deja în curte trebăluind. 

M-am oferit s-o ajut, dar ea m-a îndemnat să mă aşez sub cireşul în care nu mai 

rămăsese decât o frunză. Razele soarelui tomnatic îmi mângâiau faţa şi m-a cuprins o moleşeală 

plăcută. 

Am închis o clipă ochii şi când i-am deschis am văzut cu uimire că frunza din copac se 

agita într-un mod ciudat. Ea vorbea cu glas omenesc strigându-mă din răsputeri: 

- Hei, tu de jos, ştii cumva ce se va întâmpla cu toate frunzele căzute pe pământ, cu 

suratele mele? 

Am rămas nedumerită câteva clipe după care am prins curaj şi i-am răspuns: 

- Îmi pare rău, chiar nu ştiu. Dar tu, cum de poţi vorbi? Eşti doar o frunză! 

- Ei, tu nu ştii că noi vorbim tot timpul între noi într-un grai pe care oamenii nu-l pot 

pricepe? Regina noastră, Toamna, ţi-a dat ţie acest dar de a ne înţelege, drept răsplată. 

- Cum aşa? Dar ce-am făcut ca să merit o răsplată? 

- Stăpâna noastră ţi-a văzut desenul intitulat „Bucuriile toamnei” expus pe holul şcolii. 

Îţi aminteşti că ieri dimineaţă ai intrat în şcoală şi o pală puternică de vânt a ţinut deschisă uşa 

câteva clipe? Atunci s-a strecurat şi Toamna ca să colinde prin clase. Ea a văzut ce fac copiii şi a 

observat şi desenele de pe pereţi. Al tău, pesemne, i-a plăcut cel mai mult. La fel şi comportarea 

ta. 

Cu emoţie în glas, îngânai un „- Mulţu …..”, când tresării. Cineva mă zgâlţâia cu 

putere şi-mi spunea:  

- Trezeşte-te! Hai să intrăm în casă! 

Era mama care terminase treaba pe-afară. 

Soarele dispăruse deja la orizont. Se lăsa înserarea şi frigul. Mi-am dat seama că 

aţipisem şi avusesem un vis ciudat. 

Înainte de culcare, am întrebat-o totuşi pe mama ce se va întâmpla cu puzderia de 

frunze căzute. 

- Vor dormi lipite de pământ până se vor face una cu acesta, pentru 

ca din ele să răsară la primăvară alte frunze noi, verzi şi fragede. 

Acum, că ştiam răspunsul la întrebarea frunzei am adormit liniştită, 

hotărâtă să vorbesc cu ea a doua zi. 

Ce s-a petrecut în ziua următoare nu e greu de înţeles pentru copiii 

isteţi. 

 

       Maria MĂLUREANU 

       Clasa a III-a 
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Iarna 
 

Este luna decembrie. Iarna, îmbrăcată în mantie ei de ninsori şi viscol a fost mult 

aşteptată de copiii din toată lumea. 

Zâna cea albă a sosit pe dealurile noastre, aducând multe zâmbete. A venit în sania ei 

de argint trasă de reni. Ca o adevărată războinică, pune stăpânire pe pământ.  

După ce coboară din săniuţă, se încalţă cu pâslari moi şi mănuşi din puf, pentru a 

porni prin munţi şi văi. Ia cu asalt oraşele şi satele, pădurile şi munţii. Îmbracă totul în albul 

imaculat al zăpezilor. Cerul e posomorât şi trist, iar soarele, prizonier în dosul draperiilor de nori 

grei şi ameninţători, încearcă în zadar să se elibereze. Ieri – dimineaţă a nins cu fulgi mari şi deşi 

care pluteau, se învălmăşeau, zburau, fluturau uşor, erau jucăuşi şi sclipitori. După – amiază a 

prins din nou să ningă agale. Oraşul s-a învăluit în fluturarea luminoasă şi ferică. 

În câteva minute, iarna a aşezat peste întinderi, broderii şi urzeli albe, ţesute 

mărunţel, cu miliarde de cârlige. Copacii s-au înfăşurat într-o mantie lucitoare, iar clădirile s-au 

împodobit cu lâna rece, scânteietoare. Copiii au devenit mai veseli parcă. Se întorc de la şcoală 

zburdând, strigând, chicotind, hârjonindu-se. Parcă nu-i mai muşcă frigul. Nu-şi mai simt 

urechile sloi, nasul de sticlă şi obrajii de lemn. 

- Ninge! strigă din când în când câte unul. 

- Ninge! Ninge! răspunde alte glasuri. 

Copiii încearcă să prindă fulgii. Am atins şi eu cu palma ca să prind o fărâmă din 

această roire argintie. Am prins o floare mică, rotundă, mlădios lucrată. 

- Micuţă floare, poţi să-mi spui şi mie povestea ta? 

Dar micuţa floare de-o secundă, s-a topit repede. Abia a putut să şoptească: „Am fost 

o picătură de apă. Am poposit pe Norul cel Uriaş şi m-am întâlnit cum Moş Crivăţ…” 

Altceva n-am înţeles. Sper că la următoarea întâlnire, fulgul să-şi continuie povestea, 

pentru ca să pot afla cât mai multe lucruri despre cel mai frumos anotimp: IARNA. 

 

 

Anca – Maria GĂINĂ 

clasa a IV-a A 
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Alb de sărbătoare 
 

Ninge. 

Ninge mereu. Zăpada cade neîncetat, îmbrăcând cu o zale argintie satul bunicilor mei. 

Fulgi mari şi pufoşi plutesc în văzduh şi se aştern într-un covor imaculat. De la fereastra 

încărcată cu flori de gheaţă, privesc uimită cum natura se îmbracă cu o nouă mantie. Ramurile 

copacilor atârnă greu de parcă amicii lui Fram şi-ar fi dezbrăcat blănurile albe şi mătăsoase şi le-

ar fi lăsat în curtea bunicilor. Mii de steluţe cad necontenit din cerul plumburiu, dorind să aducă 

cu adevărat, iarna în sărbătoare! 

Sosirea Crăciunului este cea mai aşteptată sărbătoare din an, în speranţa că lumea va 

deveni mai bună, mai pură. Zăpada cade parcă în cinstea acestui moment sfânt, care reuneşte 

orice familie în jurul unui brad strălucitor şi luminat de bucuria tuturor! 

“Cireaşa” de pe tortul acestei sărbători, o reprezintă sosirea Moşului încărcat cu bunătate, 

veselie şi mai ales, daruri pentru toţi: mici sau mari. În cinstea iernii şi a sărbătorilor ei, cu toti 

prietenii mei, am hotărât să înălţăm un om de zăpadă. Vesel mai era moşul îmbrăcat parcă la o 

magică casă a modei: avea suman roşu, cu trei buzunare în care parcă-şi îngrămădise toate 

zâmbetele, iar jobenul măiestrit croit, ii stătea pe-o ureche frumos meşteşugită de unul dintre 

băieţii pricepuţi. Haiosul om avea drept nas, un ardei uscat de frig, iar în colţul gurii strângea 

într-un rânjet parcă, o lulea veche de-a bunicului meu. 

Ningea atât de frumos, că nu m-am putut abţine să nu ies la săniuş! Pe drum, tăcutele 

case îmi păreau tot mai mici, sub haina de zăpadă! Din depărtări, luminiţele vesele se zbenguiau 

la ferstre, iar fuioare de fum se ridicau necontenit deasupra satului. 

Am ajuns la derdeluş. Cu chiote de bucurie m-am alăturat amicilor şi nu am putut să nu îi 

mulţumesc iernii pentru darul ei minunat! 

Ana-Maria TUDOROIU 

clasa a IV-a Step by Step 

 

A VENIT IARNA! 

 

                                 

 

Peste dealuri şi coline, 

Neaua albă se aşterne, 

În casa mea e cald şi bine, 

Cerul rece omăt cerne. 

 

Ziua vine, neaua-i mare, 

Derdeluşu-i vesel tare, 

Copiii-s tare bucuroşi, 

Chiar de cad, tot sunt haioşi! 

 

 

 

 

             Bogdan CHILIAN 

             clasa a IV-a Step by Step 

 

 

Anotimpul alb 
 

Totu-i alb, ceru-i senin, 

Iarna a înstăpânit deplin 

Şi-a adus mult aşteptate 

Sărbători prea minunate! 

 

Ştim că iarna e frumoasă, 

Dar este şi friguroasă. 

Ne-aduce doar bucurii, 

Pentru toţi, iubiţi copii! 

 

Moşu-l aşteptăm acum, 

Uite-l, a pornit la drum! 

Se îndreaptă către noi, 

Fericit, sprinţar, vioi. 

Şi ne strigă-n gura mare: 

Iarna-i ca o sărbătoare! 

                               

                            Darius LICIU                                                                           

clasa a IV-a Step by Step
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Pomul ce nu şi-a lepădat frunzişul 
 

 

Mă plimb prin zăpada înaltă şi admir paltoanele copacilor. 

Pare o prezentare de modă aparte, dar monotonă, în care spectatorul defilează. 

Copacul acesta, al doilea la dreapta, are paltonul verde-deschis 

Iar verdele dă spre un negru. 

În acest eveniment al iernii s-a lansat moda cu paltoanele verzi, 

Copacul nevrând a mai renunţa la frunze. 

Dar, oricât ar vrea copacul să impresioneze,  

Moda aceasta e veche 

Însă mă bucur că a scăpat de monotonia celor de lângă el. 

Deci pe el am să-l punctez mai bine. 

A câştigat! Căci pe el am să-l iau trei zile 

De Crăciun, cu mine. 

 

Marina - Raluca BACIU 

clasa a VII-a  

 

 

 

IARNA ÎN SĂRBĂTOARE                                    
                                        

 

Licurici lucind la geamuri,  

Fulgi de nea, parcă-s cristale, 

Cad din ceruri rânduri-rânduri, 

Asta-i IARNA ÎN SĂRBĂTOARE! 

 

 

Brrr!!!... că frig mai e! Hei, tu! Ceva de mâncare nu ai? Hei! Hei! Dar ce se întâmplă oare 

de sunt toţi atât de grăbiţi, de ce nu mă înţelege nimeni? Sunt şi eu un biet căţeluş... 

Mai bine vă reţin atenţia cu câte ceva despre mine... Am doar puţin peste o lună şi sunt un 

drăguţ maidanez, tare frumos dacă ar fi să-mi plec urechea la unii copii... acei copii ce şi-au 

împărţit cu mine biscuiţii, ieri, în parc. Dar... de-atunci nici c-am mai mâncat ceva! Şi nici de 

dormit nu mi-a prea ars... Căci era pe acolo o pisică tare gălăgioasă!... 

Cândva aveam şi eu o mămică ce mă îngrijea şi-mi dădea mereu sfaturi. De la ea am 

învăţat cum să trec strada, cum să mă feresc de rău şi tot ea îmi povestea în nopţile lungi şi reci 

de iarnă, despre frumuseţea sărbătorilor de iarnă... Ah!!!... că frumos şi bine-mi mai era!!!... 

Dar într-o bună zi, mămica nu s-a mai întors în adăpostul nostru drag... O luaseră unii 

într-o maşină, îmi spusese un dulău de prin vecini. 

   Brrr!!!... că frig mai e! Şi uite: cad iară fulgii strălucitori, la vederea cărora se tot bucură 

copiii! 

- Ce căţeluş minunat!!! Strigă lângă urechile mele zgribulite, un puşti mai cârn chiar decât 

mine. Mami, mami, tare-mi doresc şi eu un asemenea dar! Nu cumva Bunul moş mi-a făcut o 

surpriză? 
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Ce aş putea să vă povestesc mai departe, fără riscul de a vă plictisi?... până să înţeleg ce mi 

se întâmplă, am devenit stăpânul unui mare coş căptuşit, în care tronez asemenea unui prinţ, în 

vreme ce vă latru istorioara...  

Aşa-i că există şi un moş al căţeilor?...că prea mi s-a întâmplat o minune! 

Mulţumesc, fulgi de nea, mulţumesc, Moş bun şi drag!  

Iubesc IARNA ÎN SĂRBĂTOARE! 

Neputând a pune stop 

La a timpului cărare, 

Trece anul cât spui hop, 

Vine IARNA ÎN SĂRBĂTOARE! 

Delia-Elena STANCU 

                                                clasa a IV-a Step by Step 

 

 

Gerule, îndură-te! 
 

 

A venit Iarna în goană, în caleşti de vijelii, şi-a aruncat, aşa, într-o doară, hărnicia-i 

toată: mantia sa dalbă, ţurţuri, franjuri meşterite, mănuşi şi căciuli pufoase, ca să ne încânte. 

E frumos afară, dar nu-ndrăzni să ieşi! 

Afară,  stă de pază Gerul, vrăjitorul cu inimă de 

gheaţă...În casă e cald şi bine, dar mă 

îngrozesc...trebuie să plec! 

Păşesc... cu greu... E un frig amar, cumplit, 

dar rezist… Mă simt ca un călător în mijlocul naturii 

mute. 

Pe stradă, sub cuşme, casele visează, 

scoţând pe horn fumul gri. Pomii şi tufele-ncărcate 

cu promoroacă îmi farmecă privirea...Înaintez... cu 

greu...Albul mă înalţă, gerul mă doboară. Mă 

opresc... Prin zăpadă, doar urmele adânci ale paşilor mei... linişte, monotonie. Pornesc cu 

zâmbetul pe buze. Adio, plictiseală!Promoroaca mă pudrează şi pe mine. În curând voi arăta ca o 

fantasmă albă pe o insulă pustie. Soarele-mi surâde printre dinţi. Mi-e frig… 

Dar ce văd? La o fereastră, copilaşi nerăbdători îşi turtesc nasurile şi privesc întrebători: 

Oare nu mai trece frigul ca să ieşim la săniuş? 

Ca într-o poveste, gerul se îndură şi începe să cedeze din a sa putere. Soarele, acum 

descătuşat, dezmiardă şi scaldă-n strălucire oceanul de diamante. În curând, copiii vor  roi voioşi, 

dealurile să le cucerească. 

În sfârşit, în drum spre casă, mă simt şi eu dezmierdată. Soarele-mi surâde. Gerul a 

plecat! 

Peste puţin timp, ghioceii vor deschide poarta primăverii şi toată natura se va deştepta 

din somnul hibernării! 

 

 

Mihaela TRIFAN 

clasa a VI-a  
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IARNA 

 

 

În acest ultim amurg, nenumărate amintiri năpădesc cerul şi pământul în visare, lăsând 

să se audă, încă o dată, foşnetul începutului. 

Pe aceste tărâmuri ale melancoliei şi presimţirii, unde nimic nu se sustrage de la aceeaşi 

esenţă, o Sfântă Biserică se înalţă măreaţă, străpungând limita realului şi orice latură a sa. 

Naşterea lui Hristos aduce locului inefabil şi preamărit, desăvârşirea. Vântul nestatornic se zbate 

în valuri sublime şi glasurile angelice ale corului bisericesc se înalţă către Dumnezeu. 

Stelele, meditând la timpul care, pentru o clipă, s-a oprit în loc, stau mărturie 

rugăminţilor fierbinţi ale creştinilor. Sunt îngheţate...În răceala lor, prezintă o incandescenţă 

aparte. Lumânările, părăsite în văpaia lor nedesluşită, se leagănă în unde pacifiste, grandioase, 

reinventând, fără risc, altarul credinţei, al tuturor  miracolelor şi misterelor care nu pot fi analizate 

de legile ştiinţei. Reveria înnobilează suflete şi chipuri amorţite, învelind ca o mantie cenuşie, 

geamurile ce strălucesc în luciri insondabile. 

Atmosfera din sfântul lăcaş aduce fiori de încântare în spiritul oricui. Ninge... Preotul, 

cu al său glas puternic şi stăruitor, stă de-a dreapta mirului sfânt. Aerul se încarcă, până sub 

crucea fruntaşă ce atins-a apogeul, de o mireasmă pe care paradisul n-a putut-o avea decât în 

prima lui zi. 

Din vale, de la Piatra, vântul grăbit descoperă două siluete umane, aidoma unor 

fantasme. Vorbeau încurcat acele fiinţe şi ochii lor, ce înotau în orbite, păreau temători şi 

îndureraţi. Bătrânul, cu a lui bătrână, “două jucării stricate”, răpeau ceva din măreţia întregului, 

amestecându-se jignitor în perfecţiunea singurătăţii. Aveau o căutătură blajină şi paşnică, atât de 

sinceră, încât vântul, încărcat cu eternele colinde, nu îi încetinea. 

Arareori, femeia îşi înălţa ochii-i tulburi spre cer şi în pământ, cu îngrijorare, simţind 

cum imensitatea văzduhului pulsează. Apoi, cu mâinile tremurânde, ştergea lacrimile solidificate 

de pe obrazul ei, aşternându-se iar într-o lungă letargie, mergând exclusiv îndrumată de al său 

bărbat. Cu un scârţâit surd, uşa bisericii se deschide, lăsând ieşite miresmele irealului şi o parte 

din magie. Bătrânii se feresc de ochii mult-stăruitori ai credincioşilor. Ninge... liniştea s-a lăsat 

adâncă în Neamţ, străjuind fereştile bisericii. 

Este locul unde înălţimile îşi trăiesc cu o intensitate extremă destinul. Satul vechi, 

îngropat în zăpezile vremii, adăposteşte  suflete prea sincere, solitare şi neînţelese. Pentru ei, eroi 

ai timpurilor tulburi, sărbătoarea înfăţişează divinitatea, închipuită de luceferi. Tradiţia se 

frământă la rădăcina fiecărei neaoşe colibe, înfiripând emoţia şi candoarea în inimile puerile ale 

veteranilor senectuţii. Rodul muncii lor nu s- a echivalat vreodată cu lucruri ordinare, umbrite de 

viaţa materială. 

Rătăcind acele pustietăţi, coline şi râpe, poţi exclama că eşti fericit. Observându-i, ai 

convingerea că nu au nimic, “Oamenii nimănui”, îţi zici. 

Însă, ei oferă şi primesc, în ceasul sărbătorilor, în vremea colindelor... speranţa. 

 

 

Diana DUMITRESCU 

clasa a VIII-a 
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Puterea Cuvântului 
 

Sunt o visătoare şi mi-aş dori să pot aşterne pe hârtie gândurile mele. Mi-e greu să pot 

încropi ceva în amalgamul din capul meu. Caut acel ceva, Cuvântul magic. 

- Bună, domnule Cuvânt! În sfârşit am reuşit să te găsesc, orbecăind prin beznă, fără 

să mă izbesc sau să dărâm ceva. 

- Ce vrei fato, de la mine? 

- Vreau să mă înveţi cum te joci tu şi surorile tale, sunetele şi literele, dând naştere 

minunatelor poveşti, poezii, scrisori. 

- Păi e cam greu, ne jucăm unele cu altele, ne prindem de mână, în rime draga mea şi 

mergând aşa din vers în vers, plămădind poezie. Eu sunt o plăsmuire şi am să te ajut să mă 

descoperi. Închide ochii, zboară, visează, ia-ţi un toc şi scrie tot ce vrei. Vei reuşi să ajungi în 

labirintul meu. 

- Mulţumesc, domnule Cuvânt! 

Bianca VRÂNCEANU 

Clasa a V-a A 

 

În lumea furnicilor 
 

Afară este cald. Stau la umbra salciei din gradină, când deodată o furnică urcă pe 

mâna mea. O salut: 

- Bună, furnicuţo! 

- Bună! 

- Ce cauţi pe mâna mea? 

- Păi vreau o prietenă cu care să mă joc. Vrei să fii prietena mea? 

- Da. 

- Atunci, hai să intrăm pe uşa aceasta! 

- Dar eu nu încap acolo! 

- Uite o sticluţă cu o soluţie de micşorare. Hai, bea-o.  

Am băut-o. Mă micşoram din ce în ce mai tare. 

- Hai să intrăm! 

Acolo erau multe furnici. 

- Unde suntem? 

- Suntem în mall-ul Furnica la modă. Hai să facem cumpărături! 

- Dar eu nu am banii la mine. 

- Nu-i nimic, am eu 500 de furnicari. 

- Atunci hai să mergem. 

După puţin timp am terminat cumpărăturile. 

- Acum trebuie să merg acasă. Cred că mama s-a îngrijorat. 

- Bine, acum bea licoarea asta, care te va face mare. Dar ne vom mai întâlni aici. 

- Bine, furnicuţo. Pa!!! 

- Pa!!! 

A fost o aventură foarte frumoasă. O voi vizita mereu. 

 

 

Mălina BERCUCIU 

Clasa a V-a A 
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Călătorie în lumea cărţilor 
 

Este o zi frumoasă. Afară e un dulce vânt de primăvară. Sunt 

copaci în floare, soarele cald şi vesel îşi revarsă căldura mângâietoare pe 

muguraşii, umblă gândăcei de tot neamul, iar furnicile harnice lucrează toată 

ziua. Albinele caută nectar, de sub frunze moarte se iveşte ghiocelul, iar cea dintâi rândunică 

venită de departe taie albastrul cerului ca o săgeată. Peste tot flori, verdeaţă, zumzet de albine, 

ciripit de păsărele. Câtă frumuseţe… câtă viaţă şi câtă veselie peste tot locul! 

Pe câmpul cel verde zburdau mieii, iar Monica îi priveşte şi spune: 

- Ce frumos este afară! Să citesc o carte este cel mai potrivit lucru pentru această 

vreme! 

Monica dori să citească o carte despre iarnă, pentru că iarna era anotimpul ei preferat 

şi dorea să-şi amintească de el. Monica începu să citească: 

Este o zi minunată de iarnă! Norii au început să se cearnă în steluţe argintii, încet, 

încet zăpada se aşterne pe câmp ca o mantie, au început să roiască albinele cele albe. Şi cerul 

este uneori înnorat, alteori alb ca zăpada, soarele nu mai este darnic şi nu mai are putere. 

Câmpul este de cristal, şirag de săniuţe verzi cel tare de oglindă. 

Păşind în lumea cărţilor, cu siguranţă va găsi mii de expresii frumoase. Fetiţa s-a 

pierdut în lume şi a uitat de primăvară, crezând că este iarnă. 

 

Roxana GHEORGHE 

clasa a V-a B 

O întâlnire cu Apolodor 
 

Într-o zi, mă plimbam împreună cu prietenii mei Ilie şi Amadeu. 

Amadeu se gândi să mă prezinte prietenului său Apolodor. Eu fusesem încântă de idee 

şi ne îndreptarăm spre casa lui Apolodor. Pe drum, Amadeu îmi spuse câte ceva despre Apolodor. 

Vroiam neapărat să îl cunosc. 

- Cioc! Cioc! bătuse Amadeu la uşă. 

- Bună! 

- Salut! spuse Apolodor 

- Dar de ce ai o pungă cu gheaţă la obrăjior? 

- Am o durere groaznică de măseluţă. 

- Păi de ce nu te duci la dentist?  

- Mi-e cam ruşine să spun dar, mi-e tare frică de dentist! 

- Nu trebuie să-ţi fie! Noi te vom duce şi te vom încuraja! 

- Dar dacă nu vreau? 

- Nu-i nimic, tot vei merge şi promit că voi sta lângă tine. 

Apolodor, speriat, se ascunse. 

- Apolodor, dacă nu îţi repari măseaua, nu vei mai putea mânca. Iar dacă vei face asta, 

îţi voi da un peştişor. 

Merserăm la dentist, iar eu îl ţineam de aripioară. Şi aşa mi-am făcut un nou prieten. 

Mă bucur că l-am întâlnit pe Apolodor, un pinguin vesel şi prietenos. …doar cam fricos! 

 

 

Oana PODGOREANU 

clasa a V-a A 
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Călătorie în lumea cărţilor 
 

 

Cartea este cheia învăţăturii, care ne îndrumă spre aventură, 

imaginaţie şi realitate. Ea ne este cel mai sincer şi loial prieten, deoarece 

nu ne minte niciodată, ci ne învaţă de bine. 

Când citeşti o carte intri în lumea ei şi faci parte din conţinut, eşti învăluit în magie şi 

aventură. Este o lume magică! Te călăuzeşte spre bine îmbogăţindu-te atât spiritual, cât mai ales, 

sufleteşte! 

Când citeşti ai un sentiment plăcut, care îţi umple sufletul de bucurie şi iubire. 

De aceea este bine să citim cărţi pentru îmbunătăţirea vocabularului şi pentru cultura 

noastră generala. 

Sfatul meu este: citiţi! 

 

Denisa PETROŞEL 

clasa a V-a A 

 

Un căţeluş 
 

Am ieşit la plimbare şi am întâlnit pe stradă un mic căţeluş. L-am luat acasă şi mi-am 

întrebat părinţii dacă îl pot păstra. 

Părinţii mei au zis:  

- Te lăsăm să îl păstrezi dacă vei avea zi de zi grijă de el. 

Eu le-am răspuns: 

- Bine voi avea grijă de el mereu. I-am pus numele Puf. 

Se face seară. Mă duc în pat însoţit de Puf. Adorm brusc. 

A doua zi am mers cu el în parc. Căţeluşul meu s-a împrietenit cu un alt căţeluş alb.  

S-au jucat o oră împreună apoi am plecat acasă. 

Ce zile frumoase! 

Sînziana GEORGESCU 

Clasa a II-a A 

 

Motanul meu neastâmpărat 
 

Motanul meu este foarte neastâmpărat. Nu poate sta liniştit nici două minute. Mereu 

miaună. Toată ziua, miau! Miau! Miau! Miau! Şi apoi se culcă. El doarme numai în timpul zilei, 

iar noaptea sare pe picioarele mele şi intră în ladă, apoi bagă ghearele pe dedesubt special ca să 

mă pişte pe mine. Într-o zi, i-am zis mamei: 

- Mamă, nu mai pot suporta acest motan. Ce pot să fac?  

- Ai putea să-l vinzi. 

- Bine! 

M-am dus la magazinul de animale şi am spus: 

- Am un animal care aţi putea să-l vindeţi. 

Şi motanul a fost acceptat. Peste câteva zile cineva l-a cumpărat. Stând singură, mi-am 

dat seama că fără motan nu e la fel de distractiv. 

Am fugit la magazin sperând că mai este motanul acolo. Dar cineva îl cumpărase. Aşa 

că i-am spus doamnei care lucra acolo: 

- Atunci, daţi-mi numele acestei persoane! 
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- Numele este Nicoleta Vărganu. 

Am sunat la poştă şi am întrebat: 

- Cum găsesc locaţia Nicoletei Vărganu? 

- Mergi pe strada Maior Gheorghe Pastia, numărul 10. Apoi caută blocul numărul 6 şi 

apartamentul unsprezece. 

- Mulţumesc foarte mult! 

- Cu plăcere! 

Ajunsesem. Am ciocănit la uşă şi i-am zis acelei fete: 

- Motanul pe care l-ai cumpărat este de fapt al meu. Dacă mi-l dai înapoi îţi înapoiez 

banii. Te rooog!!! 

- Bine! 

- Mulţumesc! 

- Cu plăcere! 

Deci mi-am recuperat motănelul, iar Nicoleta ştiu sigur că a reuşit să îşi cumpere un 

alt motănel. Pentru că acum mergem amândouă în parc cu motăneii să se joace împreună, în timp 

ce noi stăm de vorbă. Am jurat că de acum încolo nu o să mai vând motanul meu frumos! 

Ce zile nebune am avut şi eu şi motanul! 

 

Nicoleta Alina MREANĂ 

Clasa a II-a A 

 

 

Copilărie, dulce copilărie 
 

E târziu! Moş Ene îmi dă târcoale pe la gene şi-mi deschide poarta 

visului. E o stare de trezie şi somn, care-mi copleşeşte trupul şi-mi alungă 

gândurile spre trecut.  

Privesc în jurul meu şi sunt fascinată de vraja cărţilor frumoase aranjate pe birou. Magia 

foilor citite pe ascuns, mă trimit într-o lume de basm, unde totul pare ireal, iar eu însămi sunt un 

personaj. Şi ce personaj! O zgâtie cu părul bălai, care mai tot timpul este pusă pe şotii. 

Îmi amintesc cu duioşie de jocurile şi jucăriile mele. Mi-e dor... mi-e dor de păpuşile cu 

rochii de dantelă, cu sufletele lor de cârpa şi cu ochii lor albastri sticloşi care te cucereau pe dată. 

Rememorez şi odăiţa primitoare şi albă ca spuma laptelui, în care trona pătuţul meu înconjurat de 

un sobor de prinţese şi cavaleri îmbrăcaţi în armuri, care dădeau un aer medieval micului meu 

paradis. Într-un colţ al camerei un căluţ înaripat era gata oricând să se lase încălecat de 

frumoasele ce-l înconjurau. Pitit într-un colţ era un broscoi hidos. Puţin mai încolo era setul de 

bucătărie pe care mi l-am dorit foarte mult şi de care eram mândră. Toate astea acum îmi dau 

fiori. În inocenţa mea, eu mă credeam stăpâna lor, antrenându-le în ghiduşiile mele: jucam şotron 

cu ele, le făceam injecţii atunci când erau bolnavioare, le dojeneam, le pieptănam şi multe altele. 

Îmi plăcea foarte mult să mă joc de-a mama şi de-a tata. Rolul tatălui îl primea Râiosul, pe 

care îl certam de fiecare dată. Nu concepeam să îmbrac şi să hrănesc doar eu alaiul din jurul meu. 

Îi făceam morală de fiecare dată, iar într-o zi am făcut-o lată, i-am smuls un picior Hidosului şi l-

am aruncat în curtea vecinilor. Mi-a părut rău şi tare mult am plâns. Mă obişnuisem cu el şi de 

fiecare dată când intram în cameră, colţul său era pustiu, iar eu mă simţeam vinovată. 

Dar erau şi zile când mă plictiseam şi abandonam cămăruţa mea. Eram înfiptă şi-mi 

găseam imediat tovarăşi de joacă. Mă urcam pe gard fluierând, iar acesta era un semnal pentru a-

mi aduna ceata de copii. Apoi, mă furişam în camera mamei, îi luam pantofii cu toc şi o 

zbugheam pe stradă. Acolo, eu eram tartorul, făceam echipele pentru raţele şi vânătorii, eram 
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educatorul, doctorul sau proful de gimnastică. Mă considerau o erudită şi toţi stăteau în şir indian 

în faţa mea. 

Dar eram şi o tovarăşă bună, şterpeleam dulciurile din casă sau pâinea aburită din cuptorul 

bunicii şi le dădeam lor, asigurându-mi rolul de lider. 

În sufletul meu voi rămâne mereu copil şi voi păstra acea lume inocentă,vie şi neîntinată 

în amintirea mea.   

 

Bianca VRÂNCEANU 

clasa a V-a A 

 

 

 

          Învăţăm jucându-ne ! 

 
 

La început de an şcolar, boboceii din clasa I B au trecut speriaţi pragul şcolii, dar 

neliniştile le-au dispărut pe măsură ce doamna învăţătoare i-a poftit la joc şi voie bună. 

Încet, încet, elevii au păşit spre tainele învăţăturii prin activităţi didactice distractive. 

Învăţarea numerelor naturale de la 0 la 30 a fost o joacă pentru cei mici, deoarece au beneficiat de 

material didactic din plin: fructe, bomboane, obiecte, plastilina, riglete, jetoane, planşe. Au primit 

şi răsplata pentru munca lor, câştigătorii unor concursuri primind premii hazlii. 

Întrebaţi, boboceii au răspuns repede, fără să stea pe gânduri, cât de mult le place 

şcoala. 

Andreea: “Nu m-aş mai întoarce la grădiniţă niciodată! Mie îmi place mult la 

şcoală!” 

Albert: “Nu e greu la şcoală! Doamna învăţătoare ne ajută să descoperim repede 

multe lucruri pe care înainte nu le ştiam!” 

Andrei : “La terminarea unui joc ne dăm seama că am învăţat un lucru nou!” 

Aşadar, cei cărora nu le lipseşte curajul şi pornesc hotărâţi să înveţe au răsplata 

binemeritată : calificativul “foarte bine”. 

prof. Aneta ROTARU 
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Cum pot ajuta copiii mediul… de la A la Z                               

 

Adoptaţi o stradă, un parc sau un râu pe care să-l menţineţi curat şi sănătos! 

Bucuraţi-vă de natură: mergeţi la iarbă verde, faceţi excursii, dar aveţi grijă ce lăsaţi în urma 

voastră! 

Cumpăraţi obiecte solide pe care le puteţi folosi mai mult timp! 

Donaţi hainele care vă rămân mici, cuiva mai sărac! 

Economisiţi spaţiu aplatizând cutiile şi conservele goale! 

Formaţi echipe în care să colectaţi împreună sticla, plasticul şi diverse recipiente metalice! 

Găsiţi etichete care indică dacă produsul cumpărat are consecinţe negative asupra mediului!  

Hârtia poate fi economisită folosind ambele părţi ale unei coli!  

Insistaţi să căutaţi şi să cumpăraţi acele produse ambalate în materiale reciclabile! 

Jucaţi-vă în aer liber şi mai puţin în faţa calculatorului care consumă energie electrică! 

Limitaţi consumul de prefabricate. Amuzaţi-vă construind singuri lucrurile de care aveţi nevoie! 

Mergeţi pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, şi mai bine, plimbaţi-vă,mergeţi cu 

rolele sau cu bicicleta! 

Nu aruncaţi gunoiul la întâmplare. Folosiţi containerele de gunoi şi locurile special amenajate 

pentru colectarea produselor reciclabile! 

Obişnuiţi-vă să închideţi apa cât vă spălaţi pe dinţi. Lăsaţi-o deschisă numai pentru a vă umezi 

periuţa şi pentru a vă clăti! 

Plantaţi un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca să aveţi umbră şi ca să le daţi păsărilor 

un adăpost!  

Reduceţi cantitatea de apă pe care o folosiţi!  

Stingeţi lumina când ieşiţi din cameră! Închideţi aparatura de uz casnic dacă nu o folosiţi!  

Transformaţi-vă într-o persoană căreia îi pasă de viitorul ei si al planetei!  

Utilizaţi produse fără ambalaje suplimentare, coloranţi sau substanţe chimice dăunătoare!  

Valorificaţi fiecare produs cumpărat folosindu-l de mai multe ori sau găsindu-i cât mai multe 

întrebuinţări! 

Zâmbeşte! Ai ajutat şi tu la reducerea poluării! 

 

Prof. Stela LĂCĂTUŞ şi Mircea MARIN 
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CSS Focşani s-a înfiinţat în 1979, cu sediul în Şcoala 

Nr 7, iar antrenamentele se desfăşurau în incinta sălii de 

sport. 

Prin eforturile susţinute ale profesorului Sergiu Popa 

şi altii, în 1980 s-a ridicat sala de Gimnastică şi încep să 

apară primele rezultate ale micuţelor gimnaste. 

Clubul de gimnastică şi-a câştigat reputaţia de a fi 

printre cele mai bune din ţară, datorită performanţelor 

notabile, obţinute de sportive dar şi de către antrenorii extrem 

de bine pregătiţi şi atât de dedicaţi. 

Înfiinţat în urmă peste trei decenii, clubul a dat lumii gimnaste de elită, precum : 

Gina Gogean (fost elev al Şcolii Nr. 7), nume de renume mondial, una dintre 

personalităţile marcante ale gimnasticii feminine româneşti, medaliată cu aur, argint si bronz la 

JO de la Barcelona 1992, la Atlanta în 1996, este acum antrenor la CSS Cetate Deva şi profesor 

la Universitatea Deva. 

Datorită rezultatelor excepţionale Gina Gogean este Cetăţean de Onoare al oraşului, iar 

sala de gimnastică îi poartă, cu mândrie, numele.(asemenea multor elemente din gimnastică) 

Mirela Tugurlan este un alt nume cu care ne mândrim. 

Componentă de bază a echipei naţionale de gimnastică feminină, acum tot profesor, 

asemenea colegei de echipă, Gina, a ocupat locul III cu echipa la JO din Atlanta şi locul I tot cu 

echipa, la Campionatele Mondiale din 1997 la Louisiane pentru ca apoi, în Belgia, să obţină tot 

un aur, la Campionatul European din 1995, să contribuie iarăşi la înălţarea pe cel mai înalt catarg, 

a drapelului românesc, prin aurul obţinut pe echipe. 

Aurelia Gheba, care antrenează cu succes acum în State, a fost campioană la bârna în 

1996, dupa ce în 1995 obţinuse locul I la Individual Compus, la Stockholm. 

Daniela Trandafir, ce este actualmente profesor de gimnastică, la clubul din Focşani, 

antrenor, este Vicecampioana Europeană 1998, de la Sankt Petersburg şi multiplă campioană 

naţională. 

În urmă cu 17 ani, în anul 1995, Focşaniul a fost reprezentat la Campionatul European de 

la Charleroi de Gina Gogean, Aurelia Gheba, Mirela Ţugurlan şi Adriana Lescovar, ultima în 

calitate de arbitru internaţional. 

C.S.S. Gimnastică Focşani a „fabricat” campioni şi continuă să o facă. Printre ei se 

numără numeroase sportive care au obţinut titlul Naţional: Gabriela Lazăr, Diana Bostan 

(profesor Focşani), Dana Blănaru, Claudia Pelin, Abrasu Otilia, Andreea Rotaru, Diana, 

Ceobotaru Georgiana, Oana Spînu, Aida Orheanu, Denisa Năstase, Mădălina Racoş, Teodora 

Saulea. 

Fostele gimnaste, astăzi profesori, antrenori, Cherciu Jenica, Drăgan Mariana, Marinescu 

Daniela, Smeu Carmen, Răducan Nicoleta, Liusnea Diana, Ciobanu Antoaneta, Stoica Cezar, 

Roşioru Florin, Vulcan Dănuţ continuă tradiţia gimnasticii focşănene, fiind o pepinieră de 

campioni, legând trecutul de prezent prin componentele actuale ale Lotului Naţional de Junioare 

de la Deva reprezentate prin Maria Răuţă şi Diana Damian. În prezent, clubul este  denumit 

C.S.S. Gimnastică Focşani – Gina GOGEAN având personalitate juridică. Se dezvoltă şi 

câştigă spaţiu de cazare pentru sportivele din judeţ, având o sală modernă, cu aparatură de înaltă 

performanţă, îşi schimbă generaţiile de sportivi dar şi de antrenori, însă sufletul clubului, energia 

şi încrederea în performanţă, sunt sădite adânc de doamna profesor emerit şi arbitru internaţional, 
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Adriana LESCOVAR. Prin abnegaţie, determinare şi devotament, munca de la club este una de 

echipă, profesori, antrenori si specialişti, ce formează un grup care a adus Focşaniului sute de 

medalii şi tot atâtea motive de mândrie. 

Şi aşa cum frumos afirmă adesea, cu mândrie, doamna Lescovar, "am învăţat să fim nişte 

învingători, pentru că noi am promis, am dat şi ne-am ţinut de cuvânt, i-am respectat pe toţi 

ceilalţi, dar mai ales am dovedit că suntem şi vom rămâne o echipă".  

...căci gimnastica modelează caractere, formând adevăraţii OAMENI. Cu şi doar prin 

dăruire! 

 

Prof. Nicoleta RĂDUCAN 

 

 

 

 
 

SCRISOAREA UNUI EDUCATOR, ADRESATĂ ŞCOLII 

 

Dragă Şcoală, 

 

Preşcolarul meu a crescut mare. O vreme, totul va fi nou, provocator, dar ciudat, odată 

cu păşirea lui în Şcoală. pentru el. Şi te-aş ruga să-l tratezi, cumva, cu blândeţe. 

Vezi tu, Dragă Şcoală, până acum, el a fost regele grădinii mele. A fost stăpânul curţii, 

iar eu i-am fost întotdeauna alături.  Acum, însă, lucrurile se vor schimba. Şi sper că din Bine, în 

şi mai Bine.  

În anul acesta, va coborî treptele în faţa casei, îmi va face semn cu mâna şi va porni în 

marea aventură care se numeşte şcolaritate. Ca să-şi ducă viaţa în lumea în care trebuie să 

trăiască, e nevoie de încredere, dragoste şi curaj. 

De aceea, Dragă Şcoală, aş dori să-l iei de mânuţă şi să-l înveţi tot ce trebuie să ştie. 

Învaţă-l, cu blândeţe, învaţă-l că pentru fiecare ticălos există un erou, că pentru fiecare duşman 

există un prieten. Învaţă-l minunile din cărţi şi din măiestria profesorilor tăi devotaţi. 

Lasă-i timp, în linişte, să reflecteze la misterul etern al păsărilor care zboară în înaltul 

cerului, al albinelor în lumina soarelui şi al florilor pe dealurile înverzite. Învaţă-l că e mai 

onorabil să pierzi decât să înşeli. 

Învaţă-l să aibă încredere în propriile-i idei, chiar dacă toţi îi spun că nu sunt bune. 

Învaţă-l să-şi vândă cât mai bine forţa mâinilor şi a minţii, dar să nu-şi negocieze niciodată 

sufletul şi inima. 

Învaţă-l să-şi astupe urechile în faţa unei gloate care urlă... dar să rămână pe poziţie şi să 

lupte dacă crede că are dreptate. Învaţă-l, Şcoală, dar nu-l cocoloşi, căci numai în foc se căleşte 

oţelul. 

Ai o sarcină grea, Lume, dar vezi ce poţi să faci. E un copil aşa de bun şi vă meritaţi, 

ştiu asta! Doar tu îl poţi face OM!  

 

  Prof. înv. preşcolar, Adrieana SOARE şi Liia CHIRILĂ 
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Desene realizate de preşcolarii Mihnea Iustin Baciu, Diana Constantinescu şi Cristian 

Gurguiatu 

 

                                                      
Să ajutăm animalele să zâmbească! 

 
 

Ajută-l pe Moş Crăciun să găsească drumul până la sania sa. 
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Ghicitori  
  

1.  Noapte şi zi 

     Te luminează când scrii. 

                                  (veioza) 

  

2.  El e frumos pictat 

     Şi la muzeu arătat. 

                                  (tabloul) 

  

3.  Ţii portofel şi acte în ea, 

     Pe umăr ţi-o aşezi să stea, 

     poţi şi-n spate să o porţi, 

     Uneori are şi torţi. 

                                  (geanta) 

  

4.  Nu gândeşte, dar vorbeşte, 

     Uneori te plictiseşte! 

                                  (televizorul) 

  

5.  E dorita din vitrină, 

     E din pluş, lemn, vatelină, 

     Copiii se joacă cu ea. 

     Ai idee ce-i, cumva? 

                                  (jucăria) 

  

  

  

Larisa Mihaela PETROIU 

clasa a IV-a A 
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 Într-o zi de sfârşit de noiembrie 2011, păşind pragul Şcolii Nr. 7 din Focşani, m-a 

întâmpinat, cu un zâmbet cald şi “cultivat”, Raluca Marina Baciu, eleva “model” de la clasa a 

VII-a şi mi-a oferit o carte sugestiv intitulată, ,,Din cele patru zări” , un minunat volum colectiv, 

care parcă se prezenta singur, prin însuşi numele său. Atunci am aflat că Raluca frecventa 

Cenaclul Asociaţiei Scriitorilor, ”Duiliu Zamfirescu” şi publica deja de aproape un an, în 

“Oglinda literară”, revistă manageriată cu suflet şi dăruire, de scriitorul Gheorghe Andrei Neagu. 

Creaţiile din volum au fost girate de  scriitorul Marian Ruscu din Ploieşti, graţie 

căruia au văzut lumina tiparului la Editura Premier din Ploieşti, în 2011. (scriitorul fusese cucerit 

de scrierile Ralucăi, pe care o cunoscuse la un Festival de Poezie) 

Parcurgând cu emoţie paginile, fără a mă sătura să savurez conţinutul  ce   m-a vrăjit şi 

m-a înălţat sufleteşte, I-am mulţumit Domnului că, în negura vremurilor pe care le traversăm, mai 

există copii care fac viaţa să pară mai frumoasă, mai senină.  

Talentul revelat unei lumi în răspăr îşi strigă cu ardoare emoţia, visul şi culoarea, 

copilăria şi bucuria nativă, scriindu-se cu litere de-o şchioapă: RALUCA BACIU. 

În Călare înapoia unei fotografii, un înger plăpând destăinuie cititorului iubirea-i 

panteistă, îşi deschide sufletul vitalist, explorând minţile noastre obosite, încercând să le 

revigoreze cu un preaplin de fericire ancestrală. Amprenta subiectivităţii e conturată de filonul 

amintirilor de-o vară care se dăruie prin inocenţa sufletului de copil, dând curs unui reportaj 

savuros ce frapează prin descrierea minuţioasă a unor locuri sălbăticite de timpul bătrân, a unor 

munţi ce se tot înalţă şi asmut cu perseverenţă tăriile universului. Tablourile descriptive se 

zugrăvesc cu talent, prin simplul joc de cuvinte al împătimitului de literatură, prin expresii ce-şi 

caută conotaţiile în varietăţi de epitete, metafore şi imagini artistice ce-şi nuanţează sensurile cu 

subtilitatea unei mâini novice, scriitoriceşti, dirijate de o maturitate surprinzătoare. 

Nostalgia hărţilor imaginare ce se agaţă de o realitate supradimensionată atemporal şi 

aspaţial, amintesc de drumeţiile lui Calistrat Hogaş sau de jurnalul de călătorie al lui Geo Bogza, 

adevărate poeme în proză ce se desăvârşesc în “poveşti” alegorice cu “iz de românitate”. 
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Lirismul ludic folosit în proza şi în poezia volumului ,,Din cele patru zări”,  pendulează, 

căutând cu interes, cum spune şi titlul, din toate zările, cochetând când cu neomodernismul, când 

cu postmodernismul. 

Părăsind textele Ralucăi Marina Baciu, rămânem cu un zâmbet şi, “cine ştie, poate nu 

fel de cultivat ca al autoarei”, cum sugestiv afirmă doamna scriitoare Mariana Vicky Vârtosu, 

căreia îi datorăm “descoperirea” Ralucăi, prin oferirea unui binemeritat premiu, la un concurs de 

scrisori către Moş Crăciun, în iarna anului 2010. 

Darul oferit cu atâta generozitate de această copilă sprinţară este menit să ne 

binecuvânteze cu rânduri de “nu-mă-uita”, “călare înapoia unei fotografii”, cerşitorindu-şi 

înrămarea reveriilor. 

 

       Prof. Mirela NISTOR 

 

 

 

Între prieteni 
 

Logica unui prieten m-a întrebat 

Dacă deşteptăciunea gâdilă… 

 

I-am răspuns scurt: 

Nu. 

Dacă ar fi adevărat, 

atunci s-ar deduce că pana 

este elixirul înţelepciunii. 

 

 

 

 

Cuget scurt 
 

Deştepţii îşi bat joc de proşti, 

Proştii de deştepţi, 

Doar Dumnezeu… de nimeni. 

 

Deştepţii- complicati, 

Proştii - odihniti, 

Dumnezeu e Unic. 

 

Marina Raluca BACIU 

clasa a VII-a 
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1. Statuia lui Zeus este una dintre cele şapte minuni ale lumii antice, sculptată după 

tehnica criselefantină, în fildeş ornat cu aur şi având o structură internă din lemn. Statuia, cu o 

înălţime estimată la aproximativ 12 m, a fost realizată de către sculptorul Phidias în preajma 

anului 435 î.Ch. în oraşul Olympia din Grecia.  

 

2. Farul din Alexandria a fost ridicat în micuţa Insula Faros din apropierea Alexandriei, 

în Marea Mediterană. Acest port foarte circulat a fost construit de Alexandru cel Mare, atunci 

când a vizitat Egiptul. Farul se mai numea şi Faros, după numele insulei în care fusese amplasat. 

Se presupune că lucrările de construcţie pentru finalizarea farului au durat aproximativ 20 de ani, 

farul fiind terminat în jurul anului 280 î. Cr., în timpul domniei faraonului egiptean Ptolemeu al 

II-lea. 

 

3. Grădinile suspendate ale Semiramidei. Conform unor autori greci şi romani, 

grădinile suspendate au fost create in jurul anului 600 î. Cr., la ordinul regelui Babilonului, 

Nabucodonosor al II-lea. Marele oraş Babilon era aşezat pe malul fluviului Eufrat, la sud de 

Bagdad, capitala Irakului modern. Dacă este să dăm crezare unei legende, atunci aceste grădini 

suspendate au fost comandate de rege pentru tânara lui soţie, Amytis, chinuită de dor după 

plaiurile natale. 

 

4. Marea Piramidă a lui Keops  (din Gizeh) este localizată pe Platoul 

Gizeh - oraşul Gizeh, necropola anticului Memphis, actualmente 

parte a capitalei Cairo. Aceasta este singura minune a lumii ce nu 

necesită descrieri ale istoricilor din antichitate sau ale poeţilor. 

Este singura minune a lumii asupra căreia nu se fac speculaţii 

referitoare la formă, mărime şi prezentare. Este cea mai veche şi 

totuşi singura care a supravieţuit timpului. 

 

5. Templul zeiţei Artemis din Efes  cunoscut şi ca „Templul Dianei”, a fost un edificiu 

antic grec construit pentru zeiţa Artemis. Templul a fost ridicat în anul 550 î.Cr. în Efes, oraş 

aflat atunci pe teritoriul imperiului babilonian. Templul zeiţei Artemis din Efes se află 50 km la 

sud de oraşul Izmir, Turcia. Din templul original, considerat una din cele şapte minuni ale lumii 

nu au rămas decât puţine relicve. 

 

6. Mausoleul din Halicarnas  a fost opera arhitecţilor Pytheos şi Satyros şi  

a sculptorilor Scopas şi Timotheos. Mausoleul poartă numele guvernatorului local  Mausol, care a 

fost guvernatorul (satrapul sau regele)  provinciei elenistice Caria (377-353î.Ch.) pentru care 

fusese destinat,  ca mormânt-templu.  

 

7. Colosul din Rhodos Locuitorii Rodosului au hotărât să înalţe o statuie in cinstea lui 

Helios, zeul Soarelui, mulţumindu-i astfel pentru protecţia acordată. Nu se ştie exact cum arăta 

această statuie, ba mai mult, nu se ştie nici măcar unde a fost amplasată. Se ştie doar că a fost de 

bronz şi că avea aproximativ 33 m. A fost concepută de un arhitect care se numea Chares, iar 

finalizarea statuii a durat 12 ani. 
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CELE 7 MINUNI ALE LUMII MODERNE 

 

 1. Marele Zid Chinezesc  este o construcţie strategică de mii de kilometri lungime cu 

rol de apărare. Zidul a fost construit cu scopul de apărare a graniţei imperiului chinez contra 

atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei. Este o construcţie gigantică considerată după 

volum ca cea mai mare de pe glob, cu o lungime controversată, după datele mai recente ar fi avut 

o lungime de 6 350 km, zidul principal având 2 400 km lungime.  

2. Chichen Itza ( „La gura fântânii Itza”) este un uriaş sit arheologic 

recolumbian construit de civilizaţia Maya şi aflat în partea central-nordică a peninsulei Yucatán, 

în Mexic. Chichen Itza a fost un centru regional al câmpiilor mayaşe din nord din perioada 

clasică târzie până în cea clasică terminală şi spre începutul perioadei postclasice. Situl prezintă o 

multitudine de stiluri arhitecturale, de la ceea ce se numeşte stilul „mexicanizat” şi cu influenţe 

din stilurile văzute în centrul Mexicului şi până la stilul Puuc din câmpiile nordice. 

3. Colosseumul este un monument turistic din Roma vizitat de foarte mulţi turişti din 

toată lumea. El este probabil cea mai impresionantă clădire-ruină a Imperiului 

Roman. Cunoscut iniţial sub numele de Amfiteatrul Flavian,  Colosseumul era 

cea mai mare construcţie a vremurilor sale şi astăzi este cel mai 

mare amfiteatru antic care poate fi vizitat. 

4. Taj Mahal-ul este un monument în Agra, India. A fost comisionat de împăratul Shah 

Jahan ca un mausoleum pentru soţia sa, Mumtaz Mahal. Clădirea a fost construită  

între 1630 şi 1653. El este cel mai faimos monument din India, magnific templu ce aminteşte 

lumii bogata civilizaţie a unei ţări care a fost treptat înghiţită de industrializare.  

5. Petra este un loc cu valoare arheologică deosebită situat în sudul Iordanului. Este 

celebră datorită faptului că are numeroase structuri săpate direct în 

stânca. Cetatea Petra era numita în trecut şi Rekem şi 

apare în Scrierile de la Marea Moarta fiind asociată cu 

munţii Seir. 

 Se consideră că cetatea s-a construit sub 

autoritatea lui Iosif (Josephus) fiind după părerea altor 

scriitori capitala nabateenilor popor din sudul Iordanului   

 

6. Ruinele oraşului Machu Picchu, 

redescoperite în 1911 de către arheologul Hiram 

Bingham, sunt unele dintre cele mai frumoase şi 

enigmatice locaţii străvechi din lume. Oricare ar fi originile sale, incaşii l-au 

transformat într-un mic (5 mile pătrate), dar extraordinar oraş. Invizibil de dedesubt şi complet 

natural limitat, înconjurat de terase agricole suficiente pentru a hrăni populaţia, şi irigat de 

izvoare naturale, Machu Picchu pare să fi fost folosit de incaşi ca un oraş ceremonial secret.   

 

7. Statuia lui Iisus Christos din Rio de Janeiro, Brazilia A fost inaugurată pe data de 

12 octombrie 1931. Construcţia statuii a început in anul 1927, după modele de diferite mărimi. 

Levy.  

Faimoasa şi impunătoarea statuie a lui Isus Cristos, care se înalţă deasupra oraşului Rio 

de Janeiro, a fost desemnată sanctuar religios.  

                          

                                   Elevii clasei a V-a , sub îndrumarea prof. Viorel Grădinaru 
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1. Precizaţi numărul patrulaterelor din figura de mai jos: 

 
 

2. Cu cinci linii drepte determinaţi şase zone; pentru fiecare zonă suma numerelor să fie aceeaşi. 

Precizaţi suma. 

 

 

    12 

      11            1 

        10              2 

  9          3 

              8            4 

         7               5 

      6 

3.    Produsul vârstelor a trei fraţi este 25 . Mezinul fiind blond, iar ceilalţi gemeni, câţi ani are 

fiecare? 

 

4. Un tânăr a împlinit vârsta de 20 de ani. În cei 20 de ani, ziua lui de naştere a apărut în calendar 

numai de 5 ori . 

Cum vă explicaţi acest lucru? 

 

 

 

 

Umor matematic 
 

David Hilbert vorbind despre un elev al său spunea: "El a devenit poet. Pentru matematică avea 

prea puţină imaginaţie".  

 
Într-o noapte Blaise Pascal avea o groaznică durere de dinţi. A întrebuinţat totul pentru potolirea 

durerilor, dar în zadar. Atunci s-a ocupat de studiul cicloidei, descoperindu-i o serie de 

proprietăţi, ca să constate în final, că durerea de dinţi a dispărut.  

 
Vorbind despre feciorul său, David Hilbert spunea: "Aptitudinile matematice el le-a moştenit de 

la mamă-sa, iar restul de la mine".  
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În timpul uneia dintre prelegerile sale, David Hilbet spunea: 

– Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se 

transformă în punct şi atunci omul zice: "Acesta este punctul meu de vedere".  

 
Odată Isaac Newton a vrut să-şi fiarbă un ou de găină, fără a întrerupe lucrul. Îşi lua un 

cronometru pentru a fierbe oul numai în timp de trei minute. Era, însă, preocupat de problema sa 

matematică, pe care încerca s-o rezolve în acel moment. Când îşi aduse aminte, mare-i fu 

mirarea: a pus ceasul la fiert, iar în mână ţinea oul ca să numere minutele.  

 
Marele fizician Josiah Gibbs, fiind un om foarte retras, nu scotea, de obicei, nici o vorbă la 

consiliile ştiinţifice ale universităţii unde el preda. La una din şedinţele în cadrul căreia se discuta 

întrebarea cărui obiect trebuie de rezervat mai mult spaţiu în noul program de studiu: matematicii 

sau limbilor străine. Gibbs n-a răbdat, totuşi, şi a luat cuvântul: 

– Matematica tot este limbaj, – a spus el.  

 
Carl Gauss se distingea încă din şcoală prin agerimea minţii sale. Odată învăţătorul său îi zise: 

– Carl, aşi vrea să-ţi dau două întrebări. Dacă la prima o să răspunzi corect, apoi la a doua poţi să 

nu mai răspunzi. Aşadar, câte ace are bradul şcolii noastre, împodobit de Anul Nou? 

– 65786 de ace, domnule învăţător, – a răspuns imediat Gauss. 

– Bine, dar cum ai aflat acest lucru? – îl întrebă învăţătorul. 

– Această întrebare de acum este cea de a doua, – remarcă cu promptitudine elevul.  

 

 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adunate de elevi ai claselor VI- VIII, sub îndrumarea domnului prof. Marin STRAPCIUC 

 

 

 

 

  6  8 9    

7 5 4 2  3    

8    7  2  3 

5  8 9 1  3  2 

         

9  2  4 5 8  7 

6  5  3    8 

   4  6 5 3 1 

   8 5  9   

2 4  9    6  

7 3  4 8 5    

  1 6 2   4 5 

         

         

 2 3      9 

4 6   9 8 2   

   2 7 4   96 

  1   3  7 4 
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The squirrels 

The squirrels are small and they are brown on reddish. The squirrels eat hazelnuts, 

biscuits. The squirrels live in trees. The rodents are nice and clever. The rodents were 

once a baby squirrels. Their tail was small and now it’s bushy. The squirrels are fast. 

Squirrels live in the forest. 

 
                                                       Bianca VRÂNCEANU – clasa a V-a A 

Some thoughts… 

 

 This is the last year which, we, the eighth grade students, spent it alongside our 

teachers who have directed us with love and passion, where we are today. This is a 

special year, the last year of gymnasium, where we became more solidary, we became 

closer and better. 

 The time passed as a thought in its fast fly from the first classes, when I was an 

apprentice and I walked with fear and restraint in the schoolyard. It brought me here, at 

the end of the school. Some very important tests separate us from the future, of our dream 

to walk through the high school. But we have just a little time. 

 I am thinking with gratitude and precious at our teachers, who have given us from 

their experience with talent and skill. 

 

      Claudia STAFIE 

 clasa a VIII- a 

 

 

We are not permitted to choose 

the frame of our  destiny, 

But what we put into is ours… 
 

 

Among the biggest dreams of the humanity, healthy, vitality and not only 

wisdom, there have been changeless targets during the historical course of the human’s 

becoming. All this human’s aspirations could form the frame of the destiny, all that leads 

to its formation. But does destiny really exist? Should we guide in our life after certain 

pre-established laws? Could it be a superstition, certitude or a written word with red letter 

on forehead before we come into being? Is it possible that our soul story should already 

be printed on a playing card and then, accidentally, thrown in an already existent pack? 

Who knows…? 

Obviously, a little boy who discovers the 

world through the two parallel worlds, doesn’t know 

his own destiny. The growth brings attitudes, feeling, 

information that the brain is developing, transforming 

then into visual images. We, being of reason and 

normality, learn. Maybe, this word is ideal for 

defining the person as a whole. Is school a part of our 

destiny? Can we guide our lives having  school as a 
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reference? I think we can. The school is not a rule, it isn’t a superstition, it isn’t even able 

to solve our mind problems, to respond at our rhetorical but, however, something 

distinguishes it from the other things…How? You see your books every day, you learn, 

you are proud when you get a good mark. If somebody learns just for getting a mark(and 

I think there are many students that do this), school loses, every moment, the magic. If 

you want to feel a different world, a better world, don’t say,,I’m going to school,, ,say: ,,I 

follow my destiny going to school,,. 

 

     Diana DUMITRESCU 

                                                                   CLASA a VIII-a

  

The Grown-up way 
 

 I  have always wanted to join the challenge of being an adult. I have been making all 

kinds of plans for my future. 

 I remember I have drawn my new home. It would be a kind of villa with two floors and 

balcony. I have been making plans for future, for my twin daughters’s room, for my living room, 

the kitchen, my furniture and my terrace. 

 But now I realise it’s too much. I have been spending all my childhood making my 

future. I have reached the conclusion that life is not lived by a plot. People evolve 

spontaneously, we need a few time to realise whe we are and who we want to be. It would be 

such a boring life if I lived my life by a timetable. 

 So I started dreaming. But I realise that I had to be a child as long as I could. So I threw 

away the idea that I will have such an organised future. I went for a walk in the park. But then I 

saw a lot of people: teens, adults, just married people. I saw how different I looked in 

comparison with them. 

 I thought about being an adult. I thought about the daily worries. I realised that I have to 

evolve myself. I still was an unable child. And I saw a couple. They seemed to be happy with 

their child. But I thought about the dishes which were waiting for that woman…and the clothes. 

And I thought about the man’s work and the time spent in front of the desk. 

 I supposed: I was that adult. Could I do everything I wanted? …..No. I would be a 

worker and I couldn’t see my family. I worked a lot for little money and when I came home I 

would dance with the dishes. Wait a minute! It looks like my life: school all day long and 

homework…it’s not that different.  

 So, I can say I’m an adult too? We are all adults? There is no difference anymore so we 

can say we are equal?... no. 

 Actually, I think that “ADULT” is a time zone. We evolve. Our life is the same thing in 

another cloth. 

 But when that time comes…I would do my best to make it happen. 

 

      Marina Raluca BACIU 

      CLASA a VII-a  
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Halloween is one of the oldest holidays with origins going back 

thousands of years. The holiday we know as Halloween has had many 

influences from many cultures over the centuries. The holiday 

originally comes from the Celts, who celebrated New Year on 

November the 1
st 

and they had to store all the crops from October the 

30
th

, and prepare the for a cold winter. Then came the Druids, who 

used to dress like animals using animals’ skins and heads. That was really the first Halloween 

celebration.  

Every late November, people in every house hang at lest one ornament on their doors, to 

get in the spirit of the holiday. There are more than one ornamentation options, and everybody 

decorates his house just as he pleases. The most “notorious” ornaments is the candle-pumpkin. 

It’s practically a pumpkin emptied on the inside, and two eyes and a mouth are cut on its shell, 

and a candle is placed inside so it can brighten the whole holiday.  

Another Halloween habit is trick-or-treating. It’s a game 

for the kids, which goes like this. Kids put on masks of ghosts, 

witches, zombies, or scary monsters, and go from door to door 

yelling out “Trick or Treat”. It means that either you give them a 

treat or they play a trick on you. The trick could be letting the air 

out of the person’s car’s tires, filling their windows with soap, 

throwing toilet paper rolls over their house’s roof, or anything 

else that makes them pay for not giving them a treat. The most 

preferred treats are candy, chocolate, or any other kinds of sweets, and sometimes pumpkin pie 

and fruit salad and try to avoyd dentists because they usualy give you toothbrushes and 

toothpaste.  

 But, no mater what they do, people always find a way to get into the spirit of the holiday, 

like everyone else should. 

 Boys and girls of every age Wouldn't you like to see something strange? Come with us 

and you will see This, our town of Halloween!  

 This is Halloween Pumpkins scream in the dead of night!...  

 This is Halloween, everybody makes a scene! Trick or treat till the neighbours gonna die 

of fright! It's our town, everybody screems, in this town of Halloween. 

 

Complete with the english translation of the following words     

        2  

 1. Ou  5              

 2. Morcov           

 3. Orez   3           

 4. Ceapă 6          

 5.Pui                       4                   

 6. Portocală            

           

           

           

1            

Adunate de elevii clasei a VII-a, sub îndrumarea doamnei prof. Maura MOCANU 
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SOYEZ  POLIS !  

 

Soyez polis 

Crie l’homme 

Soyez polis 

Avec le monde vivant 

Il faut aussi être poli avec la terre 

Et avec le soleil                                                    

Il faut les remercier 

Pour la chaleur 

Pour les arbres 

Pour les fruits 

Pour tout ce qui est beau à regarder 

A toucher 

En somme pour résumer 

Deux points, ouvrez les guillemets : 

« Il faut que tout le monde soit poli avec le 

monde, ou alors il y a des guerres…des 

épidémies…des coups de fusil… »  

                                                                               

SĂ RESPECTĂM NATURA 

 

Fiţi politicoşi ! 

Respectaţi lumea vie 

Şi tot ce pe pămînt a fost să fie 

Soarelui să-i mulţumim 

Pentru căldură 

Pentru copacii din natură 

Pentru fructe şi flori 

Ce dau frumuseţii culori 

Deci să ne reamintim mereu că 

Lumea îşi datorează politeţe 

Menită să alunge oricînd război, suferinţă, 

tristeţe. 

 

Jacques Prévert 

 

Petales 
 

Fleure qui chante facile 

Lilas brun, nuit et jour 

Me dis une devinette 

Et me demande si je sais aimer 

Ni à cette heure n’ai répondu 

Même si je la vois chaque jour en herbe 

Prête la tuer 

Les larmes ont osé 

Salir le trille de l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETALE 

 

Floare ce cântă uşor  

Liliacul brunet, noaptea şi ziua 

Îmi spune o ghicitoare 

Şi mă întreabă dacă ştiu să iubesc. 

Nici acum nu i-am răspuns 

Deşi o văd în fiecare zi înviorată în 

iarbă 

Gata să ucidă. 

Lacrima a îndrăznit 

Să murdărească ciripitul verii. 

 

Raluca Marina Baciu 

Clasa a VII-a 

 

 

Traduceri : prof. Irina Nenciu 
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Cher Père Noël, 

 

        Je m'appelle Denisa, et j'ai dix ans. Je suis élève, en V-eme, et j'habitte à Focsani. 

        Cette année, j'ai beaucoup grandi et je suis devenu plus sage. 

        J'ai bien fait quelques bétises, mais tu connais les enfants!  

        J'attende Noël avec impatience et cette année, je rève de trouver au pied du sapin: un 

chocolat, un livre et une poupée. 

 

                        Je t'embrasse très fort, 

    Denisa Petroşel. 

 

Le Louvre 
 

       Le Louvre est le plus grand musée parisien, et les musées les plus célèbres dans le monde. 

Le bâtiment est un ancien palais royal au coeur de Paris, entre la rive droite de la Seine et la 

rue de Rivoli. Cour a été l'accent principal est mis sur les Champs-Élysées.  

      Initialement, le Louvre était une forteresse médiévale en 1200, puis devint une résidence 

royale sous le règne de Charles V en 1365. Peu de temps après qui a été mis à niveau après 

goût de la Renaissance par Francis I en 1546. Pendant des siècles, il a été étendu, détruit ou 

transformé sous les règnes successifs d'Henry IV, Louis XIII, Louis XIV, Napoleon I et 

Napoleon III. 

      Le musée a été ouvert à la fin du XVIIIe siècle, en 1793, pendant la Révolution française. 

L’accès dans le musée se fait par une pyramide en verre, œuvre de l’architecte Ieih Ming Pei. 

      Le Louvre est un musée complet qui regroupe des collections de sculptures antiques, 

grecques, romains, etrusques et plus modernes de tous les pays d’Europe. C’est ainsi à la fois 

un musée d’histoire et un palais, reposoir d’une grande et universelle collection d’art et 

berceau de l’histoire d’une nation. 

 

Andreea ABEABOERU şi Cristi CAŢAN 

Clasa a VII-a 

Qu’est- ce qu’il y a dans le sac de Christine? 

 

Z 

 

W T S T Y L O      B G S R 

L 

 

U S L I V R E N P L M 

E 

 

C A L C U L E T T E B 

Z 

 

T C R A Y O N B R C T 

C 

 

K J C A H I E R F O S 

I 

 

T R O U S S E N S V D 

Y 

 

O B R E G L E P T M O 
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Nu aş fi scris acest articol poate niciodată dacă nu aş fi fost întrebată de foarte 

multe ori „de fapt, cu ce se ocupă educaţia tehnologică?”. Iar această întrebare nu-mi era pusă 

de oamenii din afara sferei învăţământului, ci chiar de o parte dintre ei, făcând confuzie cu 

„lucru manual” de pe vremea lor. 

Întrebarea ne-a preocupat şi de fiecare dată am încercat să-i dau un răspuns care să 

scoată în evidenţă importanţa pe care o are această disciplină pentru elevi. Astfel că, în primul 

rând, educaţia tehnologică este o componentă clară a educaţiei, venind să completeze educaţia 

intelectuală, punând-o în valoare şi asigurând o educaţie profesională de valoare. 

Indiferent de profesia pe care şi-o va alege şi exercita, deci şi în cazul celor 

umaniste, se cere o pregătire tehnologică generală, care să-i ofere oricărui om posibilitatea de 

a face faţă intensei tehnologizări ce a cuprins viaţa socială. Şi acest lucru are în vedere 

disciplina educaţie tehnologică, cu însuşirea noţiunilor fundamentale, a legilor şi principiilor 

din punct de vedere al aplicabilităţii lor. Iar toate acestea nu pot fi realizate decât prin 

înţelegerea legăturii ce există între cele mai diverse discipline şi educaţia tehnologică. 

Trebuie să recunosc că manualele şcolare elaborate la această disciplină pun elevul 

poate prima dată în legătură cu un conţinut de învăţare, profesorul având doar rolul de a dirija, 

pentru a înţelege semnificaţia, spre conştientizarea căilor şi procedeelor prin care se 

construieşte aceasta. De fapt, modulele parcurg în mod gradat dobândirea de cunoştinţe 

necesare pornind de la un prag minim de acceptabil (clasa a V-a) şi ajungând la o valoare 

maximă (clasa a VIII-a) ce se poate atinge în condiţii riguros determinate. 

Am observat că elevii iubesc această disciplină, au o anumită rapiditate în gândire 

de a face diferite conexiuni cu cele învăţate la alte obiecte, având o oarecare înclinaţie spre 

tehnică, fără să-şi dea seama. 

De asemenea, pun în evidenţă legătura dintre cunoştinţele abţinute la matematică, 

bilogie sau fizică, ajungând la noţiuni ştiinţifice despre tehnologizarea obţinerii materialelor 

lemnoase, textile, piele, sticlă, cauciuc etc. 

   Dar cel mai important mi se pare folosirea calculatorului la această disciplină: 

având programe adecvate putem să ne desfăşurăm orele la un nivel ştiinţific cerut oricărei 

discipline. 

Şi aşa, de fiecare dată, după explicaţiile date, ascultătorii mei încheie cu fraza 

„a…, acum     ne-am lămurit ce este cu această disciplină, da, e bine ca elevul să ştie de toate, 

că nu se ştie ce va face în viaţă”. 

Cum aş putea încheia fără să nu amintesc că la această disciplină elevii care obţin 

locul I pe judeţ la olimpiadă pot merge la faza pe ţară? 

De asemenea, n-aş putea să trec cu vederea performanţa obţinută în 2010 de către 

eleva şcolii noastre, Raluca Baciu, care a obţinut locul I la olimpiada de educaţie tehnologică, 

mergând la faza pe ţară. Este singura disciplină unde elevii au posibilitatea de a se întâlni cu 

performanţa, încă din clasa a V-a. 

 

Prof. Aurelia ARNĂUTOIU 
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Joc dadaíst 
 

Se decupează două fotografii din filmul unei vacanţe estivale şi înarmat cu un condei 

pertinent, se creează o monografie metaforică a imagisticii expuse privitorului. Dar jocul 

scriitoricesc se vrea unul dadaìst! Două perechi de ochi savurează peisajul şi se dă startul 

competiţiei stilistice. Cuvântul meu este preluat în esenţa proprie de cuvântul tau, conferindu-i 

o altă interpretare, apoi cuvântul meu îl cheamă pe al tău, creându-se un colaj de tropi inedit. 

Ludicul eliberează emoţiile unei minţi călătoare prin labirintul cunoaşterii. Produsul finit e 

poemul reveriilor noastre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeii apuşi sunt chemaţi în sanctuarul făgăduinţei robinsoniene pentru a mărturisi 

peneloplismul şi pentru a dezlega mişcarea epocală a eternităţii abandonate. Fuga încetinită de 

lumina difuză şi caldă este descrisă de o roată stâncoasă şi curioasă la zborul metalizat a unei 

stranietăţi. Umbra monotonă a siluetelor terifiate, învie la glasul hodorogit al podului 

cataleptic ce tranzitează cuadratura în asonanţă pântecoasă a liturgicului. Valpurgic trup în 

linearitatea febrilă a lui Alexander Calder se desfată mimetic azurului histrionic. Drumul  

deschis de către avatarul iubirii e urmat de modestia bolnăvicioasă a unei iluzii înrămate de un 

călător  al timpului prin obiectivul retrospect şi circumspect. Visele şi amintirile unui zid sunt 

curbate de-vreme de săgeata domesticită, care se avântase într-o călătorie pentru a descoperi 

lumea din unghiul unei răzvrătiri infantile.  

Clepsidra mării străluceşte unduindu-se în rubinul solar ca o fereastră demiurgică spre 

fluiditatea unor reverii narcisiste. Urmele de solitudine clandestină pe nisipul nichelat al 

sticlei afrodisiace sunt uitate de un călător, într-un timp desfrânat. Oglinda infatuată a 

Afroditei s-a ascuns de privirea Selenei care o otrăveşte de invidie şi gelozie. Parfum al 

nimfelor invadează ţărmul bătătorit de ecoul poveştilor cu îndrăgostiţi. Capturat în mrejele 

unei sticle de epocă, cerul de plută eliberează dezlănţuitele crepuscule şi tardivele iluzii din 

temniţa păcatelor. Departe de visul mării se întrupează transparenta plutire a sufletului într-o 

esenţă candidă şi vitrială. 

 

 

 

 

 

Prof. Nicoleta HURMUZACHE (HRISTU) 

Prof. Oana OLTEANU (PANŢÂR) 

 

 

 

 

 

 



 - 43 - 

 

  

Să le spunem: reflecţii la absolvire... 

 

La fiecare început de an şcolar dar şi la fiecare sfârşit, trăim emoţii puternice, ne 

podidesc lacrimile, vedem cu ochii minţii anii care au trecut şi străbatem în viitor peste câţiva 

ani, poate când nu vom mai fi... 

Repetabila povară, mereu aceleaşi sentimente, răscolitoare, emoţionante... 

Alte vieţi, alte destine se înscriu la şcoala vieţii chiar sub ochii noştri. Reuşim sau nu să-

i îndrumăm pe calea cea bună, încercăm şi tot încercăm de 2, 3, ori poate 30 de ani... 

Ani mulţi, ani ai unor vieţi, ai unor destine, ai unor suflete care s-au dedicat meseriei, s-

au dedicat copiilor, şcolii, s-au dedicat dezvoltării personalităţilor umane. 

Iată-ne ajunşi în prag de absolvire. În curând, cei patru ori opt ani petrecuţi împreună, 

vor rămâne doar o amintire. Va veni şi ultima zi de curs, poate mai emoţionantă decât prima 

întâlnire a clasei întâi.  

Acum se închide cercul anilor petrecuţi împreună, ani de muncă, de eforturi, de succese 

şi de bucurii. Privind în urmă, totul ni se pare atât de simplu şi ne vine să zâmbim, nu-i aşa?  

Să zâmbim noilor orizonturi, pentru ca şi ele sa ne zâmbească, spre împliniri! 

 

                       Învăţătorii claselor a IV-a, prof. Violeta COMAN, Maricica NEAGU, 

Silvia-Marina BACIU şi prof. Diriginte al clasei a VIII-a, Mirela NISTOR 

 

 

Pentru anul care vine îmi doresc în afara de sănătate, putere să învăţ şi multă minte,  

răspunsuri la întrebări, uşi deschise şi Oameni lângă mine. Va mulţumesc vouă, celor ce faceţi 

parte din familia mea, cele ce-mi sunteţi colege şi sper prietene, prieteni, mulţumesc 

doamnelor învăţătoare pentru permanentele încurajări, îmbrăţişări, lacrimi, urări, iubire şi 

respect,  vă mulţumesc pentru că prin voi toţi, mă cunosc mai bine şi ştiu că voi reuşi mai 

departe! 

     Delia STANCU, clasa a IV-a Step by Step 

  

Pentru mine, orele petrecute alături de doamnele învăţătoare, lecţiile prin care am 

învăţat atâtea, plimbările spre teatru, ori spre biblioteca, împreună cu colegii de clasă, vor 

deveni amintiri de neuitat, momentul absolvirii celor patru minunate clase, marcându-le 

sfârşitul unei perioade a vieţii mele, spre începutul uneia noi. 

…îţi spui în gând ” am mai crescut cu un an ! “ 

 

    Dan SIMA, clasa a IV-a Step by Step 
  

Zâmbesc la clipele dătătoare de lumină: la prima poezie şi serbările din clasa I, la 

scenetele binecunoscute dintre greier si furnica ce au colindat atât anii preşcolari cat mai ales, 

clasele primare. Sfâşietor este momentul despărţirii de doamna învăţătoare - „Alba-ca-

Zapada” din poveste, cea care ne-a fost mama, patru ani de zile şi care ne-a învăţat să scriem 

şi să citim. Mă întreb cum de au trecut anii? Cum de azi suntem la sfârşitul clasei a IV-a, când 

mai ieri eram a I, a II-a, apoi… am crescut. 

Am tot crescut. Si continuăm... e abia începutul! 

     

Anca Maria GĂINĂ, clasa a IV-a A 



 - 44 - 

 

 

 

 
 

 

Curgerea timpului şi trecerea omului se aseamănă prin faptul ca ambele se petrec la fel 

de repede. Însă, pe când prima lasă urme pentru totdeauna, cealaltă prea arareori.       

Vânturile Destinului ne poartă pe fiecare dintre noi - seminţe de umanitate - peste orizonturile 

devenirii. Într-o bună zi vom găsi poate un petec de speranţă în care să ne înfigem rădăcinile 

spre a rodi fructul fiinţei noastre. Dar câte ţinuturi ale deznădejdii trebuie străbătute până la 

acel petec de speranţă ?!... 

       Ca după orice trecere şi după cea a timpului rămân doar URMELE: urmele trecerii 

lui peste noi şi urmele trecerii noastre prin el. Pe cât de multe şi  profunde sunt primele, pe 

atât de rare şi efemere, cele din urmă. Venim ,,de unde nu se ştie” şi mergem spre ,,nu se ştie 

ce”. La mijloc, un ,,nu se ştie cum” ne face să ne irosim perioada numită ,,viaţă”, trăind 

printre rânduri. Însă, prin această mare înfuriată a vieţii ne putem întâlni cu prea simplul ,, de 

ce” care ne salvează de această rătăcire, aducându-ne spre noi înşine. 

      Idealul loc unde noi, elevii, ne regăsim, ne cunoaştem pe noi înşine şi pe alţii, este 

doar ŞCOALA. Prin excelenţă, aceasta înnobilează spiritul uman, înălţându-l spre abisul 

înţelepciunii. În acelaşi timp, frumuseţea copilăriei transfigurează până la divin simpla 

învăţare, devenind expresia vie a fantasticului. Pentru nostalgicii  clasei a VIII-a, nimic nu 

poate egala în intensitate sentimentul trăit, ştiind că se despart de două exuberante lumi: cea a 

copilăriei şi cea a şcolii generale. Au un singur destin de care vor să lege, pe mai departe, 

originile lor, chiar amintirile lor. 

     Cu aleasă stimă pentru învăţătorii şi profesorii care ne-au plămădit într-un pământ 

etern, crescându-ne dintr-o tulpină sănătoasă, nealterată, dar şi cu multe regrete datorate 

desparţirii de colegi, de clasa, de anii copilăriei, părăsim Şcoala 7, fără a uita magia cifrei 

simbolice 7 care, doar în basme ne mai poate încânta, deci ne va urmări pe vecie… 

 

Tot am să sper că-n taina lui 

Şi glasul şcolii va chema 

un spirit crud…zicându-i: 

,,N-ai să mă uiţi, cât de mult timp si de departe tu porneşti, 

Chiar de uitarea-i scrisă sumbru şi-n legile omeneşti!...” 
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 Dacă vorbiţi la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din urechea 

voastră va creşte de cel puţin 700 de ori? 

 Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a învăţat într-o zi? 

 Girafa este singurul animal care îşi poate introduce limba in ureche? Limba unei 

girafe adulte măsoara peste 50 de centimetri. 

 Furnicile nu dorm niciodată?  Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind 

asemenea oamenilor pentru a se dezmorţi. 

  Aproximativ 90% din populaţia întregii planete locuieşte în emisfera nordică? 

  Limba unui crocodil este imobilă? Ea este atasată de cerul gurii acestui animal. 

 Lungimea unui elefant este egală, aproximativ, cu lungimea limbii unei balene 

albastre? De asemenea, limba unei balene este mai grea decât un elefant adult. 

 Cel mai lung cuvânt al limbii române e 

"pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza"? Acesta conţine 44 de caractere. 

"Electroglotospectrografie" (termen medical, 25 caracatere) este cel mai lung 

cuvânt cuprins in DEX `98 şi înseamnă: “Metoda de stabilire a compoziţiei 

armonice a semnalelor vorbirii prin analiza impulsurilor obţinute cu 

electroglotograful”. 

 "schwyz" (numele unei rase de taurine) este cel mai lung cuvânt al limbii române, 

format numai din consoane?  

 din punct de vedere al numărului de vorbitori, limba română se află pe locul 5 

(dupa spaniola, portugheza, franceza şi italiana) în cadrul familiei limbilor 

romanice? Pe lânga cei din România (aproximativ 20 de milioane), sunt încă 6 

milioane de vorbitori ai limbii române pe glob, formând astfel un total de 

aproximativ 26 de milioane. 

 cuvântul “patetic” înseamnă, de fapt, “plin de patos”? El este folosit în mod 

incorect, de către vorbitorii cu o slabă pregătire lingvistică, în expresii peiorative, 

cu sensul de “penibil, jalnic”. Şi aici, cauza o reprezintă influenţa limbii engleze 

unde cuvântul cu o pronunţie asemănătoare, “pathetic“, are sensul de “jalnic, 

disperat”. 

 cuvântul “locaţie” nu are, de fapt, sensul de “spaţiu, amplasament, loc etc”, asa 

după cum greşit este folosit de unii vorbitori? Locaţie înseamnă, conform DEX, 

“chirie, închiriere, suma platită drept chirie”. Confuzia se datorează influenţei 

limbii engleze unde cuvântul “location” are sensul de “loc, spaţiu”. 
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Cum poţi face din copilul tău un copil...”rău” 

 

1. Dă-i copilului tău tot ce-ţi cere încă din fragedă copilărie. Astfel, va creşte convins că 

cei din jur sunt datori să-i satisfacă toate dorinţele. 

2. Când foloseşte cuvinte murdare, râzi. Asta îl va face să se creadă interesant. De 

asemenea, îl va face să folosească cuvinte şi mai urâte. 

3. Nu folosi cuvântul “greşit” atunci când vorbeşti cu el. S-ar putea să-i dezvolţi un 

sentiment de vinǎ. 

4. Aranjează totul în urma lui – cărţi, haine, pantofi. Fă totul pentru el, astfel va ajunge să 

creadă că toată responsabilitatea e pe umerii celor din jur. 

5. Lasă-l să citească orice şi să vizioneze la Tv, absolut oricare emisiune! Ai grijă să bea 

apă numai din pahare curate, să mănânce doar din farfurii curate, dar, din punct de 

vedere intelectual, lasă-l să se hrănească cu orice gunoi. 

6. Ceartă-te cu soţia/soţul în faţa copiilor, astfel ştii că e corect să crească în ceartă. 

7. Dă-i cât de mulţi bani poţi, nu-l întreba ce face cu ei, nu-l obliga să lucreze pentru a 

câştiga. La urma urmei, de ce ar duce o viaţă la fel de grea ca şi tine? 

8. Îndeplineşte-i orice dorinţă, dă-i să mǎnânce orice, cumpără-i tot ce-i place. Nu cumva 

să crească un copil frustrat. 

9. Indiferent ce face, dă-i dreptate. Fii de partea lui în faţa celorlalţi copii, în faţa 

profesorilor sau în faţa autorităţilor. Ceilalţi au ceva împotriva copilului tău, el nu este 

vinovat. 

10. Când ajunge la încurcătură, plânge-te : ”Oare ce-aş putea face pentru el ?” 

 

 

DACĂ FACI TOATE ACESTEA….  Pregǎteşte-te pentru o viaţă de suferinţă!  

      O vei avea, o meriţi din plin! 
   

  „culese” de elevii clasei a III-a, sub îndrumarea prof. Daniela CHIRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


