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O instituţie de învăţământ este un loc 
binecuvântat, prin menirea sa plină de 

nobleţe şi generozitate - aceea de a forma 

şi cultiva personalităţi, de a deschide 

porţile spre cultură, de a trezi interesul 

pentru cunoaştere, dar şi prin modul în care 

a fost realizată această datorie de-a lungul 

timpului, pentru multe generaţii, care, 

trecând pe acolo, au dat valoare acelei 

instituţii. Este de datoria noastră să arătăm 

generaţiilor de astăzi - elevi şi profesori - 

eforturile predecesorilor noştri. 

Fără istorie, nimic nu poate exista. 

Oamenii devin ceea ce au făcut din ei 

istoria, tradiţia, trecerea timpului. 

Şcoala, instituţie de marcă pentru 

societatea românească, a reprezentat un 

permanent factor polarizator al energiilor 

noastre naţionale. Cu o istorie destul de 

veche, ea a găsit un drum deschis prin 

covârşitoarea personalitate a lui Alexandru 

Ioan Cuza care, preocupându-se de 

educaţia "fiilor neamului", a elaborat o 

reforma în 1864, netezind accesul către 

carte şi cultura tuturor copiilor.  

Înscriindu-se în acest tablou general, 

Şcoala Numărul 7 din Focşani, a contribuit 

din plin la valorizarea informaţiei şi 

educaţiei. Situată în primul cartier de 

blocuri construite în municipiul Focşani, 

"Cartierul Gară", se integrează şi ea în 

structura moderna a şcolii româneşti. 

Cu un istoric bogat, ŞCOALA 

NUMĂRUL 7 are o tradiţie veche, 

rădăcinile ei regăsindu-se în anul 1961, 

informaţii sumare despre existenţa 

acesteia, fiindu-mi furnizate de arhiva 

şcolii şi în special, de memoria amintirilor 

unor cadre didactice pensionare, ori foşti 

elevi ai şcolii. 

De-a lungul anilor, ŞCOALA 

NUMĂRUL 7 şi-a propus să formeze 

personalitatea copiilor care i-au călcat 

pragul, să le modeleze caracterul, spre 

obţinerea unor performanţe remarcabile. 

Astfel, şcoala a devenit un laborator de 

cultură generală, prin educatorii săi dăruiţi 

aventurii cuvântului tipărit, dornici să se 

aplece asupra tinerelor vlăstare. Uneori, nu 

a fost tocmai uşor să faci educaţie şi 

instrucţie în condiţii, de multe ori, precare, 

dar tocmai aceasta a dovedit măiestria 

oamenilor şcolii, care, îmbinând în mod 

inteligent imperativele didactice imediate, 

cu preocupările de cultură generală, au 

reuşit să contureze convingător 

personalitatea şcolii şi mai ales, a elevilor 

săi. 

De la înfiinţare, conducerea instituţiei a 

fost asigurată de dascăli inimoşi şi 

remarcabili manageri care au continuat să 

ridice prestigiul şcolii pe trepte noi ale 

valorilor învăţământului preuniversitar. 

Primii care au trudit la organizarea şi 

desfăşurarea în cele mai bune condiţii ale 

actului educaţional, au fost prof. 

Manolescu Horia, Arvinte Constantin, 

Lenco Alecu, urmaţi cu succes şi dăruire 

de către Băcuţă Corneliu, Rumega 

Georgeta, Cârstea Aurel, Nuţu Elena, 

Istrate Cecilia, Cârstea Gabi şi Marin 

Strapciuc. 

Încă din primii ani, şcoala şi elevii 

acesteia, au beneficiat de un colectiv de 

cadre didactice de excepţie.  

În anii 1961 – 1970, instituţia a 

funcţionat cu câte două sau trei clase în 

paralel, cu un număr de 364 de elevi, din 

colectivul de cadre didactice, făcând parte 

învăţători de marcă, precum: Manolache 

Salomeia, Mihăilescu Gheorghe("Învăţător 

Emerit al Republicii Populare Române", a 

"Ordinului Muncii" clasa a III-a ), Ioan 

Elena, Nistor Vera, Tercler Aurora, Miron 

Silvia, Ghinoiu Maria, Stanciu Viorica, 

Aldea I., Ciobotaru V., Patrichi M., 
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 Linescu M. şi profesori dedicaţi: 

Arvinte Constantin şi Passan Elena 

(lb. Română), Avram Ecaterina şi Băcuţă 

Corneliu (matematică), Axente Aurelian 

(istorie), Brand Alexandrina (biologie), 

Marin Gabriela (geografie), Marcovici 

Nina (lb. Engleză), Ciobotaru Mihai şi 

Ceslov Arsina (lb. Rusă), Cibea Georgeta 

(desen), Mantale Virgil, Amihăiesei Rodica 

şi Ghenuche Tatiana (muzică), Vasiliu 

Ecaterina (ed. Fizică), Popescu Benoni 

(atelier). În următorul deceniu, acestora li 

s-au mai alăturat învăţători de renume 

precum Dănăilă Anastasia, Sfătuţă Elena, 

Scărlătescu, Fotin Eugen ori Popa 

Ecaterina şi profesori de seamă ai oraşului 

Focşani, asemenea prof. Apostol Ioan 

(matematică), Istrate Cecilia (lb. engleză), 

Denciu Ştefania (lb. Franceză), 

Constantinescu Sofia (fizică), Bejan 

Ludmila (desen), Mănăilă Geta (ed. fizică) 

şi numărul elevilor ajungând la 539. 

Anii 1980-1990, au marcat 

ascensiunea şcolii şi înscrierea ei între 

şcolile de top ale municipiului Focşani. 

După anul 1990, ŞCOALA 

NUMĂRUL 7 trece, ca de altfel toate 

şcolile din ţară, printr-un proces de 

înnoire, de reorientare, devenind astfel o 

provocare pentru părinţi, elevi şi mai ales 

pentru profesori. La fiecare clinchet al 

clopoţelului “lui septembrie”, instituţia a 

beneficiat de o echipă de învăţători şi 

profesori titulari care şi-au dovedit  

priceperea şi profesionalismul prin 

muncă stăruitoare, plină de tact şi 

strategie pedagogică. A fost greu, mai 

ales că noua democraţie a sădit în minţile 

multor părinţi  şi copii o mentalitate 

greşită, care  trebuia adusă pe făgaşul 

firesc. S-a impus astfel formarea şi 

perfecţionarea metodică permanentă şi 

organizată a cadrelor didactice, pentru 

circumscrierea învăţământului în ritmul 

schimbărilor, a tendinţelor majore care au 

loc în educaţie. Fiecare director, fiecare 

învăţător, fiecare profesor şi-a pus 

amprenta asupra  definirii identităţii şi 

personalităţii elevilor. Cu aproape 1200 

de elevi şi cam 5-6 clase pe serie, şcoala 

s-a făcut remarcată în spaţiul 

învăţământului vrâncean de  elită, printr-

o serie de rezultate de excepţie. 

În anii ce au urmat şi până în zilele 

noastre, corpul profesoral s-a înmulţit cu 

nume sonore ale unor dascăli ce au 

demonstrat, unii demonstrând încă, ce 

înseamnă plăcerea muncii cu pasiune, 

seriozitate şi mai ales, dăruire: Dafin 

Nicolae, Stoleru Constanţa, Roşu 

Aurelia, Chiriac Ecaterina, Tănase 

Dobriţa, Vornicu Mariana, Băncilă 

Maria, Popa Lenuţa, Radu Maria, Stoian 

Aurora, Chiper Irina, la catedra de limbă 

şi literatură română, Bordeianu Nicolae, 

Mititelu Anişoara, Lazăr Ana, Baiciu 

Iuliana, Strapciuc Marin, Cârstea Gabi, la 

matematică, Tudorache, Colea Carmina, 

Mocanu Maura, la limba engleză, 

Jugănaru Florenţa, Vrabie Vasilica, 

Mircea Vasilica, Nenciu Irina, la limba 

franceză, Popa Georgeta, Lădaru Stela, 

Stănilă Georgeta, Grădinaru Viorel, 

istorie, Ungureanu Maricel, Vărzaru 

Mircea, Bucan Costache, Mănăilă Petru, 

Plopeanu Petre, la educaţia fizică, 

Graţiela Soare, Popa Eugenia, Rotaru 

Maria, în catedra de fizică, la chimie, 

doamna prof. Voicu, Nuţu Elena, catedra 

de muzică fiind completată ori înlocuită 

în ani, cu Zaharia Georgeta, Predoiu 

Doina, Ianchievici Mircea, Băcanu 

Antonia şi Neagu Virginia, Barbu Liliana 

pentru biologie, Gheorghe Maria, Antohi 

Elena, Spirea Gheorghe, Constantin 

Gheorghe la atelier, doamna profesoară 

de tehnologie, Aurelia Arnăutoiu, precum 

şi învăţătorii: Andrei Lidia, Banu 

Anişoara, Anghel Elena, Târtan Maricica, 

Pădurariu Georgeta, Bornaz Firiţa, Satala 

Elisabeta, Vlaicu Petriţa, Lungu Maria, 

Kivu Valerica, Şerban Ileana, Ştefan 

Felicia, Marin Mircea, Aldea Aurica, 

Grigore Viorica, Coman Violeta, Rusu 

Mariana, Neagu Maricica, Baciu Marina, 

Rotaru Aneta, Desagă Titina, Lăcătuş 

Stela, Petroescu Maricica, Huzuneanu 

Valentina, Chiric Daniela. 

 S-au făcut şi se fac eforturi mari de 

către  întregul colectiv didactic, cu 

sprijinul autorităţilor locale şi judeţene, 
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 al părinţilor, al ISJ Vrancea, al unor 

sponsori, pentru crearea  unei baze 

materiale moderne, a dotării cabinetelor 

şi laboratoarelor cu aparatura necesară 

desfăşurării lecţiilor la parametri ceruţi 

de noua reformă a învăţământului 

preuniversitar românesc. Ca şi în anii 

trecuţi şi astăzi dascălii reuşesc să 

imprime fiecărei lecţii o notă de 

creativitate, elevul devenind, în aceste 

condiţii, un partener, un coparticipant în 

actul de predare–învăţare. 

  O mare realizare şi prilej de bucurie a 

constituit-o  anul 2007, când şcoala a 

intrat într-un program de reabilitare, care 

în acest an aniversar s-a finalizat, elevii 

beneficiind de un local nou şi de o sală 

de sport, cum puţine dintre şcolile 

municipiului, au. 

Deşi realitatea pe care o trăim în 

întregul învăţământ, aceea care ne arată 

că numărul de elevi scade, fapt evident şi 

în instituţia noastră, flacăra culturii arde, 

în continuare, în această şcoală, pregătind 

cu dăruire generaţii de elevi care 

contribuie la sporirea zestrei noastre 

spirituale. Mulţi dintre ei mărturisesc cu 

mândrie şi profundă emoţie recunoştinţa 

ce o poartă dascălilor care le-au îndrumat 

primii paşi în viaţă, care le-au sădit în 

suflete, pe lângă cunoştinţe, dragostea de 

muncă, pasiunea pentru studiu, 

perseverenţa, spiritul de dăruire, o înaltă 

conştiinţă morală şi dragostea faţă de om. 

Şcoala are interesul de a se ghida 

după o axiomă cunoscută: fără 

preocupări spirituale, fără o limbă aleasă, 

fără cultură, un popor nu poate dăinui în 

istoria lumii. 

Astăzi, mai mult ca niciodată, 

dascălul nu are voie să abdice de la 

misiunea sa educativă, pentru că şcoala 

este unul dintre puţinele foruri ale 

societăţii care înfruntă sistematic invazia 

de subcultură şi de kitsch şi ajută tânărul 

să discearnă valori reale. Dacă şcoala nu 

devine rapid un mediu educaţional 

atractiv, dacă profesorul nu va învăţa să 

predea jucându-se cu elevii, încurajându-

le iniţiativa şi creativitatea, gândirea 

pozitivă şi simţul umorului, copiii noştri 

vor creşte trişti şi nesiguri. 

În aceste condiţii şi Şcoala Numărul 7 

a devenit o redută, preocuparea noastră 

pentru derularea de programe educative 

fiind mai intensă ca oricând. 

Pe parcursul celor 50 de ani de 

existenţă, ŞCOALA NUMĂRUL 7 a 

obţinut performanţe deosebite, valoarea 

ei fiind demonstrată atât prin premiile 

obţinute de elevi la concursurile şi 

olimpiadele şcolare, cât şi prin numărul 

mare al celor care  şi-au continuat 

studiile în învăţământul liceal şi apoi cel 

superior, motiv pentru care, azi, ne 

mândrim cu personalităţi marcante ale 

vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi 

politice, foşti elevi ai acestei şcoli. 

Nu ezit în a aminti câteva nume 

sonore, ce fac cinste oraşului şi chiar 

ţării, precum Marian Oprişan, 

preşedintele Consiliului Judeţean 

Vrancea, Lidia Groza, medic oncolog, 

Deputat Alin Silviu Trăşculescu, Frunză 

Oscar, preot paroh, Gicu Avasiloaie, 

Seful Politiei municipiului Focşani, Dan 

Vasile, medic chirurg în Franţa, Florina 

Groza, chimist în Canada şi m ulţi alţii pe 

care acum, cu scuzele ce se impun, 

memoria nu îi mai încape… 

La ceas aniversar, conducerea şcolii 

aduce un respectuos omagiu tuturor 

dascălilor care au slujit în această 

instituţie de-a lungul celor 50 de ani, 

părinţilor elevilor care au sprijinit 

constant şcoala în demersurile ei, 

autorităţilor administraţiei locale şi 

judeţene, precum şi tuturor factorilor 

educaţionali care şi-au pus amprenta pe 

dezvoltarea instituţională mereu 

ascendentă a acestei şcoli.  

Cei  care s-au născut odată cu şcoala 

sunt acum  profesori, ingineri, medici, 

economişti, oameni de afaceri, 

parlamentari, muncitori...  iar cei care  i-

au deschis porţile la 1 septembrie 1961, 

fie că s-au dus să se odihnească pentru 

totdeauna – fie-le memoria binecuvântată 

– fie că s-au retras pentru a trăi o a doua 

tinereţe alături de nepoţi. 
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 Aparent, 50 de ani înseamnă 

puţin. Pentru o şcoală, bogăţia 

trăirilor şi semnificaţia zilelor de trudă 

asupra cărţii în conversaţia aproape 

religioasă dintre bancă şi catedră, paşii 

înainte făcuţi pentru înţelegerea 

universului şi cucerirea lui, cu tot ce are, 

face din fiecare oră de clasă un 

eveniment. Anii de învăţătură plesnesc 

sub greutatea seminţelor a ciorchinilor 

adunaţi de fiecare, ca merinde de drum 

pentru tot restul vieţii. 

În 50 de ani s-au format tot atâtea 

promoţii de elevi, la modelarea lor pentru 

viaţă şi-au adus obolul zeci şi sute de 

semănători ai învăţăturii de carte. 

Un ajutor de nădejde l-au constituit 

şi-l constituie cu succes încă, cele două 

compartimente TESA şi personalul 

didactic auxiliar, respectiv contabilitatea 

şi secretariatul şcolii, acolo unde, încă 

din primii ani şi-au desfăşurat activitatea 

doamnele Necula Aurelia, Cruceru Olga, 

Cândea Florica, Gârboiu Ionica, Roman 

Angela şi Bratu Elena. 

Se ştie că nu e simplă contabilitatea 

unei şcoli. E chiar mai complicată decât 

la o firmă medie (cu stocuri, facturi, 

mijloace fixe, obiecte de inventar, salarii, 

declaraţii...),  căci se folosesc atât 

articole bugetare, cât şi conturi. De 

asemenea, fără compartimentul 

secretariat, cine ar mai urmări evoluţia 

copiilor de la înscrierea în clasa întâi 

până la absolvirea lor în clasa a VIII-a, 

dar şi  parcursul cadrelor didactice, prin 

documente şi grafice/statistici, 

actualizate la zi? 

Pentru toţi, pentru tot, doar sincere 

mulţumiri! 

Acum…  

E greu să faci o retrospectivă succintă 

a atâtor ani, deoarece fiecare om, fiecare 

copil al şcolii a avut şi are o însemnătate 

specială în viaţa ei, reprezentând 

experienţe existenţiale ce nu pot fi 

neglijate. Sintetizând activitatea 

instituţiei, acum la 50 de ani, putem 

aprecia eforturile zecilor de generaţii de 

elevi şi dascăli, care au adus ofranda lor 

de muncă şi spiritualitate pe altarul 

acestei şcoli. 

Pentru noi, cei aflaţi încă sub 

“stindardul” Şcolii Numărul 7, a fi dascăl 

reprezintă o chemare – dăruirea totală şi 

pasiunea de a modela sufletele, 

caracterele copiilor veniţi să descopere 

lumea, de a-i ajuta să se definească.  

Pregătirea intelectuală a elevilor 

noştri, integraţi majoritatea, în cele mai 

bune licee, facultăţi ori firme de succes, a 

purtat şi poartă amprenta calităţii, 

determinând menţinerea şcolii pe locuri 

fruntaşe în judeţ. Elevii şcolii au fost şi 

sunt bine pregătiţi  pentru viaţă, aflându-

se într-o permanentă concurenţă 

intelectuală, fiind deprinşi cu munca şi 

educaţi pentru a deveni buni cetăţeni. 

Semicentenarul reprezintă pentru 

întreg colectivul didactic şi elevi un 

motiv de bucurie, dar şi de aducere 

aminte a ceea ce a însemnat existenţa 

şcolii de-a lungul acestor ani. 

 
 

 

 
 

Prof. ptr. înv. primar, Silvia-Marina BACIU 
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În grăbita noastră viaţă, prinşi în cleşte de ghearele tumultuoaselor 

evenimente, am crezut poate, că timpul stă pe loc pentru noi. Încercând acum să 

facem un scurt popas, descoperim că sunt atâţia câţi trebuie anii care s-au scurs. 

Ne mai salvează de nostalgie vrednicia faptelor celorlalţi. În ei şi în faptele lor, 

ne regăsim entuziasmul şi prospeţimea tinereţii.  Iată-ne laolaltă, ca la o poruncă 

a dorului din noi. E dorul după visele de diamant şi după nesăbuinţele energiei 

de altădată. Multe din dorinţele noastre s-au împlinit, iar energiile ni s-au mai 

aşezat în matcă. Doar timpul ne ceartă aparent risipitoarea vieţuire. Avem însă 

dreptul să ne uităm în urmă. Căci făptuirile promoţiei au rodire. Nu pentru roade 

suntem acum împreună, ci pentru că avem credinţa datoriei împlinite şi a 

lucrului bine făcut. Suntem aproape de capătul profesiei, mulţi chiar au şi 

încheiat-o, dar avem în priviri aceeaşi strălucire care parcă  spune pentru  noi: 

ne-am făcut datoria faţă de neam şi faţă de  noi înşine, după puteri de fiinţe 

muritoare. Din demnitatea profesiei ce ne-am ales-o fiecare şi-a tras seva, 

demnitatea noastră de fiinţe umane.  

În fiecare toamnă, în torentul de ruginii frunze care cad în ploaia de aramă a 

copacilor,  când clopoţelul mai sună un început, gândul ne poartă la şcolarul 

sfios care am fost, fiecare dintre noi. Nu putem uita strada copilăriei, şcoala cu 

bucuriile ei, locul unde am desluşit şi pătruns taina literelor şi a cifrelor. Ca 

director al Şcolii Numărul 7, şcoala ce se află la ceas aniversar, vă doresc 

tuturor, elevi, părinţi, profesori, să fiţi nişte învingători, iar în anii ce vor urma, 

să nu uitaţi: 

SĂ VĂ FACEŢI TIMP SĂ GÂNDIŢI! 

Aceasta e adevărata sursă a realizărilor. 

SĂ VĂ FACEŢI TIMP SĂ VĂ JUCAŢI! 

În joc stă secretul tinereţii. 

SĂ VĂ FACEŢI TIMP SĂ CITIŢI! 

Acesta e izvorul înţelepciunii. 

SĂ VĂ FACEŢI TIMP SĂ ZÂMBIŢI! 

Doar astfel vei face ca şi viaţa să zâmbească. 

SĂ VĂ FACEŢI TIMP SĂ OFERIŢI! 

Doar oferind, puteţi primi. 

SĂ VĂ FACEŢI TIMP SĂ IUBIŢI! 

Iubirea e cea care oferă necondiţionat. 

 

 
Director, prof. Marin STRAPCIUC 
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Ne căutăm rostul în viaţă din prima 

clipă… Punem întrebări, găsim 

răspunsuri… Când mai bune, când mai 

rele… Cădem şi ne ridicăm de-atâtea ori, 

că nu mai are rost să ne numărăm 

vânătăile, sau rănile, sau ce-o mai fi pe-

acolo prin sufletele noastre. Important este 

că am ales să dăruim bucată din suflet unor 

copii, important este că toţi am avut 

răbdarea să-i descoperim, să-i învăţăm, 

căci altfel cum am fi reuşit să rămânem 

mereu noi înşine, oameni atât de frumoşi, 

atât de tineri toţi la un loc, atât de bogaţi cu 

fiecare fărâmă de suflet dăruită copiilor 

noştri de la Şcoală? 

 De 5o de ani în această Şcoală “cresc” si 

se formează oameni, se modelează 

caractere.  Şi reuşim datorită tuturor celor 

care, trecând prin viaţa acestor copii 

minunaţi fac cinste numelui de dascăl, 

datorită unei munci nu întotdeauna 

răsplătită cu măsură dreaptă şi la timp, dar 

ce contează asta când pe stradă ne salută 

foşti elevi de-ai noştri, astăzi oameni cu un 

statut social de invidiat, chiar în lumea 

aceasta nebună, nebună…  

Profesori, preoţi, medici, informaticieni, 

ingineri, politicieni de renume, asistenţi 

sociali, mecanici auto, lucrători în 

confecţii… cu totii ne fac cinste!  În ei este 

răsplata noastră şi pentru aceasta nu o să 

pot găsi cuvinte îndeajuns de potrivite 

pentru a mulţumi tuturor dascălilor care au 

înţeles că rostul lor nu este altul decât cel 

de a fi în slujba Binelui! Sunt fericită să 

urez Mulţi ani Şcolii noastre dragi, 

colegilor mei, elevilor noştri, tuturor celor 

care aici şi-au găsit împlinirea şi care 

trudesc cu bucurie în numele dorinţei de a 

forma OAMENI. 

Să fim sănătoşi, să avem o viaţă tihnită, 

să avem putere de muncă şi să ţinem minte 

mereu că numai împreună vom şti să 

“construim” aripi, spre a învăţa zborul! 

 

 

Înv. Violeta COMAN 

 

Mă încurc în iţele sentimentelor, 

căutând calea spre sufletul vostru, 

cititorilor, cărora nu vă ascund faptul că 

asemenea tuturor Dascălilor, mă” scriu” şi 

mă “petrec” în fiecare zi, la piept cu 

iubirea pentru această meserie, care pentru 

mine reprezintă chiar raţiunea existenţei 

mele. Ştiu că într-o zi voi deveni o 

amintire, o fotografie într-un album 

îngălbenit de timp, dar cred cu tărie că tot 

va supravieţui ceva: acel ceva pe care l-am 

dăruit din prea plinul inimii generaţiilor de 

copii. Va supravieţui fapta. Şi cuvântul. 

Căci sunt puţini aceia care-şi amintesc şi 

spun corect numele profesorilor pe care i-

au avut de-a lungul perioadei şcolare. În 

general numele lor se uită; important e să 

le rămână învăţătura primită.  

 

An de an, ceas de ceas, clipă de clipă, 

se dă marea bătălie pentru timp: drămuit şi 

cumpănit până la ultima picătură în folosul 

elevilor noştri, care ne ascultă cu încredere 

pentru a ne culege vorba de pe buze ori 

surâsul din privire. An de an, ceas de ceas, 

clipă de clipă, ei -Elevii- cresc, fac aripi, 

pleacă. Lasă în urmă o şcoală oarecare, 

dintr-un cartier oarecare, cu pereţi de 

beton, cu geamuri largi şi gard de metal şi 

cu o curte unde vara desenează câte un 

şotron, primăvara măsoară cu privirea 

plopii, tremură cu braţele încărcate de flori 

toamna, se bat cu zăpadă iarna şi tot aşa. 

Căci şcoala este calea spre cunoaştere, spre 

viaţă... 

MULŢI ANI, ŞCOALA MEA DRAGĂ! 

MULŢI ANI, ELEVII MEI IUBIŢI! 

MULŢI ANI! 

Înv. Mariana RUSU 
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La vreme de şcoală, noi -Dascălii- ne 

luăm catalogul sub braţ, alături de 

nelipsitele manuale şi pornim cu mers 

sigur şi drept către sălile de clasă. După ce 

terminăm de desluşit inimi, de modelat 

caractere, putem fi găsiţi acolo unde nici 

cu gândul nu gândeşti: în grădina şcolii – 

plantând copaci, la bibliotecă – studiind 

cărţi, în excursii – unde descoperim că 

realitatea întrece orice închipuire, căci 

frumuseţile despre care vorbesc paginile 

cărţilor pălesc în faţa minunilor create de 

natură. O facem conştient, ştiind că în 

fiecare loc am lăsat o parte din noi. Ne 

stabilim obiective, construim cu trudă şi 

migală competenţe. Şi suflăm – neobosiţi 

Eoli – în pânzele catargului speranţei, cu 

credinţa că, dacă n-am reuşit să naştem 

doar semizei în luptă cu minotaurii 

moderni, am reuşit să înălţăm oameni 

drepţi şi adevăraţi.  

Ne măsurăm anii în generaţii de elevi, iar 

vârsta noastră nu mai contează atunci când 

totul începe cu „a fost odată”.  

Fiecare şcoală are o poveste; fiecare 

poveste are personaje: principale şi 

secundare; fiecare personaj aduce cu el o 

lume. Aceasta e povestea noastră, a 

Dascălilor, care veghează picăturile ticăite 

de timp, pentru ca la vremea „gutuilor 

amărui” copiii să pătrundă în şcoală ca 

într-o poveste.  

Mereu la început de drum, mereu la fel, 

egali cu noi şi din ce în ce mai avari cu 

timpul, oferim puterea cunoaşterii prin 

muncă. Atunci ştim că ne-am crescut 

copiii. Cresc şi pleacă. Alte lumi, alte 

orizonturi îi aşteaptă. Dar mereu vin alţii. 

Mici. La fel de timizi, la fel de neştiutori. 

Şi urcuşul începe iar. Numai că noi nu 

semănăm cu Sisif. Stâncile noastre rămân 

sus. Arareori mai cade câte una. Şi dacă o 

întâlnim pe drum, o purtăm înapoi spre 

creastă. Minţi iscoditoare vrem să sădim în 

conştiinţa elevilor noştri voinţa de a învăţa. 

Lucizi şi fermi îi pregătim pentru viitor.  

Iar ei aici s-au strecurat din copilărie în 

adolescenţă. Şi tot cresc. După înălţime 

unii şi-au depăşit dascălii. Fiecare -însă- 

este unic şi are nevoie de atenţie pentru a-i 

comunica astfel că este remarcat şi că 

persoana lui contează. Iubirea pentru copii 

ar trebui să ne determine, nu să le cerem 

lor să se maturizeze, ci să devenim noi mai 

buni, mai toleranţi.  

Meseria de Dascăl presupune dăruire, 

implicare, muncă asiduă, susţinute prin 

calităţi de ordin intelectual, afectiv şi 

moral. Un profesor nu dispune de influenţă 

sau venituri suplimentare, însă câştigă 

prestigiu şi satisfacţie, mai ales atunci când 

vocaţia a stat la baza alegerii profesiei. 

Profesia de Dascăl este complexă şi nobilă, 

deficitară, dar şi plăcută, umilă şi mândră, 

exigentă şi liberă, în care mediocritatea nu 

ar trebui să fie permisă, în care a şti nu 

înseamnă nimic, dacă ştiinţa ta nu o 

împarţi celorlalţi cu emoţie şi forţă 

spirituală.   

Când au trecut 50 de ani? Cum a zburat 

timpul atât de repede ?  

De 50 de ani clopoţelul cheamă într-un 

„mereu nou” început, sutele de elevi, 

deschizându-le porţile acestui lăcaş spre 

cunoaştere şi ştiinţă, spre viaţa. O scânteie 

izvorâtă din sacrificiu şi dăruire a luminat 

mintea a 50 de generaţii de elevi. 

Recunoştinţa lor, acum oameni de afaceri, 

doctori, profesori, studenţi, liceeni ne dă 

acel sentiment de împlinire şi de mândrie. 

Ştim cu toţii că într-o zi vom deveni o 

amintire, dar va supravieţui ceva, acel ceva 

pe care l-am dăruit din toată inima 

generaţiilor de copii: foşnetul roditor al 

falnicului copac ascunde în el atâtea 

zboruri de aripi. A dat putere, încredere şi 

speranţă atâtor generaţii !  

Trecut-au anii, oare când s-au dus? 

 

 

Prof. Maura MOCANU 
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În momente de adâncă trăire, când 

sufletul îşi caută reperele existenţei 

sale, fără a se elibera complet 

autocenzura intelectului care 

circumscrie o anume dimensiune a 

raţionalităţii sufletului inteligent, firul 

amintirii se deapănă fără a minimaliza 

emoţia firească a începutului de drum, 

nu numai pentru omul de la catedră, dar 

şi pentru tânăra care eram, în urmă cu 

20 de ani, copleşită de emoţia firească a 

întâlnirii cu această şcoală care era 

mândria Cartierului Gară. Dar, de 

atunci, „trecut-au anii ca nori lungi pe 

şesuri”, cum spunea Eminescu, iar pe 

covorul de frunze al anotimpurilor, am 

păşit, la început mai sfioasă, iar mai 

târziu cu profundă aplecare asupra 

problemelor vieţii, cu gândul îndreptat 

asupra parabolei fiului risipitor de 

visuri şi speranţe, care mereu păstrează 

neîntinată înălţarea spre absolut. LA 

MULŢI ANI ŞCOLII, COLEGILOR şi 

DRAGILOR NOŞTRI ELEVI! 

 

 

Înv. Maricica NEAGU 

 

 

 

Am convingerea că astăzi, totuşi noi nu serbăm doar o instituţie, ci de fapt, 

serbăm DREPTUL LA EDUCAŢIE în această şcoală a cărei menire este aceeaşi de 50 

de ani. Educaţia nu este doar un sistem în sine, ci un serviciu în folosul societăţii, iar 

şcoala este pilonul pe umerii căruia apasă greutatea asumării responsabilităţii de a 

transmite valorile culturale, ştiinţifice, civice la nivelul exigenţelor calitative  cerute de 

standardele educaţionale, adevărate pietre de hotar în progresul şi integrarea societăţii 

româneşti în Uniunea Europeană şi în lume, acolo unde ne este locul. Numai dascălii, 

“slujbaşii” învăţământului, ştiu cel mai bine ce înseamnă sacrificiu, dăruire, făcute cu 

emoţie şi înalte trăiri, ştiu că şcoala este “casa” unde îşi petrec cei mai frumoşi ani ai 

vieţii. Acest loc devine un al doilea “acasă”, locul unde trăiesc în armonie cadre 

didactice, copii, părinţi. Aceştia sunt principalii actori în marele spectacol al educaţiei, 

care aşteaptă aplauzele comunităţii. Acest “acasă” există şi în Şcoala cu clasele I-VIII 

Numărul 7 din Focşani, o şcoală mică, dar care, dintotdeauna participă onorabil la 

concursuri diverse, la viaţa palpitantă a învăţământului vrâncean. Toţi aceia care îşi 

desfăşoară activitatea sub acoperişul acestei şcoli doresc să meargă doar într-o 

singură direcţie: CALITATE şi asta, pentru binele elevilor noştri. Sunt în asentimentul 

lui Nicolae Iorga care spunea: “Şcoala trebuie să te înveţe să fii propriul tău dascăl, cel 

mai bun şi cel mai aspru”. 

 

La mulţi ani şcoală dragă, la mulţi ani tuturor ! 

        

 

 

Prof. Viorel GRĂDINARU 
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REMEMBER 

 

 

 

 

Ce reprezintă Şcoala Numărul 7 din 

Focşani printre sutele de şcoli din 

România? Mult! Foarte mult! Ea este 

pentru mulţi dascăli şi elevi „THE ONE, 

THE BEST!” 

Pentru mine? Însăşi munca de o 

viaţă. 

Din cele 50 de generaţii de elevi care 

au absolvit această şcoală, la 36 dintre ele 

am fost profesor de limbă engleză, la 

unele, diriginte, director educativ, director 

adjunct sau director. A fost mult, a fost 

greu, dar şi frumos, cu satisfacţii morale şi 

profesionale deosebite. 

Cunoscând foarte bine activitatea din 

învăţământ pe toate planurile şi în toate 

aspectele, atât la nivel judeţean cât şi 

naţional, afirm cu certitudine că această 

şcoală s-a impus, încă de la începuturile ei, 

prin seriozitate şi profesionalism, în 

aplicarea actului didactic şi acest lucru a 

condus spre instruirea şi impunerea unei 

conduite corecte la generaţiile de elevi, 

pentru formarea lor în pregătirea pentru 

viaţă. 

Că este adevărat, se certifică prin 

numărul de oameni bine pregătiţi 

profesional şi moral, care astăzi sunt în 

desfăşurarea diverselor activităţi din toate 

domeniile vieţii, oameni serioşi, destoinici, 

apreciaţi de colectivităţi. 

Ca o notă aparte care rămâne peste 

ani în amintirea celor care au trecut prin 

această şcoală este disciplina colectivelor 

de cadre didactice, care a fost impusă într-

o manieră elegantă şi colectivelor de elevi. 

Totul era serios, corect, orice activitatea 

era pregătită cu minuţiozitate în toate 

detaliile, totul trebuia să fie foarte bine şi 

în final, totul era foarte bine. A existat o 

unitate şi o comuniune de idei şi scopuri, 

care ne-au legat şi s-au obţinut prietenii 

între dascăli, între elevi, între dascăli şi 

elevi, ce durează şi astăzi. 

Tot ce ne propuneam să facem, 

trebuia să fie făcut, astfel încât rezultatele 

finale să fie apreciate la maxim şi se 

reuşea. Dovadă numărul mare de elevi 

olimpici, elevi fruntaşi admişi la şcoli 

superioare, elevi premiaţi la concursuri 

şcolare, cadre didactice perfecţionate prin 

examene de grad didactic şi gradaţii de 

merit. 

 

 

Am iubit meseria de profesor şi am 

desfăşurat-o cu multă dăruire, pentru 

fiecare elev în parte. Dacă ar fi să mă 

întorc în timp şi să-mi aleg din nou 

profesia, cu siguranţă acelaşi lucru aş face, 

cu aceeaşi dragoste şi devotament. 

Să fii profesor nu e uşor! Este o 

muncă permanentă cu tine, pentru tine, să 

ştii cât mai mult şi bine, dar mai ales să 

poţi da şi altora. Este consum fizic, psihic 

şi nervos, foarte mare, dar satisfacţia 

rezultatelor obţinute merită acest sacrificiu. 

„Dacă vrei să inspiri aer curat, 

trebuie să urci muntele!” E greu, dar 

merită! Merită pentru acel MULŢUMESC, 

DOAMNĂ PROFESOR!, pe care aceşti 

oameni mi-l dăruiesc cu sinceritate ori de 

câte ori au ocazia. 

Urez colectivului actual de cadre 

didactice şi de elevi, din Şcoala Numărul 

7, multă sănătate şi speranţă de mai bine, 

multe oportunităţi pentru realizarea actului 

didactic, în cea mai desăvârşită manieră şi 

cât mai multe rezultate foarte bune! 

 

Prof. pensionar, fost director al şcolii, Cecilia ISTRATE 
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Am funcţionat ca învăţătoare, încă de la înfiinţarea acestei minunate şcoli, între 1 

septembrie 1961- 15 iunie 1981, când de aici am ieşit la pensia binemeritată. 20 de ani în 

această şcoală, dintr-o viaţă de dascăl, cu bucurii, satisfacţii, dar şi multe greutăţi. M-am 

implicat în tot ce s-a realizat. Veneam la şcoală cu plăcere. Colectivele de profesori 

constituiau pentru mine o adevărată familie în deplin respect reciproc. Aniversarea de azi mă 

face să retrăiesc anii minunaţi ai tinereţii scolii, dar şi deopotrivă pe ai mei  şi ai colegilor mei 

profesori, aproape la fel de tineri.  

Vă mulţumesc pentru  bucuria acestor momente!  

MULŢI ANI, ŞCOALA NUMĂRUL 7! 

       Înv. pensionar, Salomeia MANOLACHE 

 

 

Cred că a fi învăţător, este o meserie 

binecuvântată de Dumnezeu. Timp de 

aproape 40 de ani, practicând această 

meserie, sufletul meu a primit cele mai de 

preţ daruri: formarea, succesele şi 

dezvoltarea elevilor şi, mai apoi, 

reîntâlnirea cu ei, ca oameni, OAMENI 

ADEVĂRAŢI. În aceşti ani, în afară de 

ceea ce cuprindeau, din copertă-n copertă, 

manualele şcolare, am încercat să picur în 

sufletele elevilor câte ceva din diamantul 

sufletului uman. La gândul că azi, cineva 

mă mai citeşte, inima îmi tresaltă de 

bucuria gândului că mai pot face o invitaţie 

tuturor: îi  invit pe toţi, să deschidă mereu 

cartea ca să înveţe ce au gândit alţii, iar la 

încheierea şcolii s-o închidă ca să 

gândească ei înşişi. 

Înv. pensionar, Lidia ANDREI 

 

 

Viaţa mi-a purtat paşii spre meseria de dascăl, dedicându-mi mai bine de 35 de ani, cu 

modestie, învăţământului românesc. Toate aceste date n-au prea mare importanţă; important e 

că am încercat să rămân acelaşi dascăl dedicat şi să încerc (sper că am şi reuşit), să fiu demnă 

de prietenia foştilor mei colegi, elevi şi părinţii acestora. Celor aflaţi acum în şcoală, le doresc 

să nu uite această instituţie, aşa cum cred eu, este una iubită de Dumnezeu. E un spaţiu 

spiritual unic. Este RAMUL de pe care-ţi poţi lua zborul spre VIAŢĂ. Iubiţi ŞCOALA 

NUMĂRUL 7 şi ea vă va apăra când vă va fi greu, când o amintire a ei poate fi portiţa spre 

zâmbetul şi încrederea în viaţă, în momentele grele. 

La Mulţi Ani, ŞCOLII MELE! 

Înv. pensionar, Viorica GRIGORE 

 

 

Mă las dusă pe pânza de păianjen a 

memoriei şi retrăiesc anii petrecuţi în 

această minunată şcoală. Sunt mândră de 

acest lucru şi mă bucur de fiecare dată 

când îmi parvin veşti de la foştii mei elevi. 

Nutresc nădejdea că la temelia formării lor 

ca oameni, individualităţi, chiar 

personalităţi marcante, unii, se regăseşte şi 

un strop din energia, pasiunea şi munca 

mea de profesor şi diriginte. Anii şi-au 

urmat însă curgerea şi ne-au convins, dacă 

mai era cazul, că tinereţea nu este veşnică. 

Şi totuşi, s-au scurs aşa repede 50 de ani. 

Să ne bucurăm de revedere iar Dumnezeu 

Să ne Binecuvânteze!  

Prof. pensionar, Virginica NEAGU 
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 Cred cu tărie că n-aţi uitat nicio clipă că rândurile învăţăturii sunt amare, dar 

roadele dulci. Prin strădania mea, am vrut să aflaţi cum se sparge-n câteo floare liniştea 

universului, să vedeţi cum râurile îşi pot regăsi matca, să înţelegeţi cum “curge” Calea Lactee; 

dar, mai ales, să învăţaţi că în dreptate se rezumă întreaga virtute şi că orice om e bun, dacă e 

drept. Mi-aş dori să cred că a trecut şi prin mine, stejarul din ghindă! Iar acum, la acest bilanţ, 

sunt mulţumită, recunoscând în voi străduinţa mea, a şcolii, a dascălilor, de a vă îndruma pe 

cărările cele mai drepte ale vieţii voastre! 

 

     Prof. pensionar, Viorica NECULA 

 

 

 

 

… 
 

 

Eram un copil firav, plăpând cu nişte 

ochişori senini şi deschişi spre necunoscut, 

caracterizaţi de o neastâmpărată curiozitate 

în tot ceea ce priveşte viaţa de şcolar. 

Primii paşi pe poarta şcolii i-am făcut 

alături de mama, dar şi de alţi  părinţi  

care-şi încredinţau pruncii dascălilor, 

având atât speranţa cât şi încrederea că ei 

ne vor fi şi mamă şi tată, dar nu în ultimul 

rând îndrumători apropiaţi ai sufletului 

nostru, în timpul petrecut alături de ei. Într-

adevăr, speranţele părinţilor au devenit 

realitate, deoarece datorită acestor părinţi 

de suflet, îndrumători desăvârşiţi ai paşilor 

noştri, am reuşit să ne îndreptăm spre 

lucruri măreţe, cu anevoie de urmat dar nu 

şi imposibil a fi realizate. 

Datorită dragostei, devotamentului şi 

înţelepciunii dascălilor noştri am devenit 

oameni încrezători în propriile puteri, 

cărora nu le este frică de provocări şi de a 

munci pentru a da satisfacţie părinţilor, 

dascălilor şi nouă înşine. 

Anii de şcoală sunt memorabili în 

sufletul unui copil… sunt ani în care eşti 

mai puţin responsabil de actele tale, dar 

pas cu pas, mai responsabil de ceea ce 

arată catalogul în dreptul rubricii tale. 

Bucuria de a ne revedea zilnic la 

şcoală, de a lega prietenii, de a ne bucura 

împreună de peripeţiile pauzelor ne-au 

făcut mai buni, mai puternici, mai 

sociabili, încrezători şi iubitori de tot ceea 

ce însemna şcoală. Totul în jur făcea parte 

din fiinţa noastră: şcoala, curtea şcolii, 

banca, sala de clasă ori cea de sport, care 

ne-au şi rămas complice şi tăinuitoare 

veşnice tuturor năzdrăvăniilor şi, 

întâmplărilor noastre… Toate aceste 

lucruri duc la formarea ta ca om, părinte, 

prieten şi tot ceea ce reuşeşti să devii 

datorită muncii tale, susţinute de oameni 

nemaipomeniţi care sunt părinţii şi 

dascălii. 

Cu ocazia revenirii mele în şcoală, de 

data aceasta nu ca elev, ci ca dascăl, am 

simţit aceeaşi emoţie ca şi în prima zi de 

şcoală. Ori de câte ori are loc un început 

sau sfârşit de an şcolar, mă încearcă nişte 

trăiri deosebite realizând paşii de la început 

de drum pentru fiecare copil în parte. 

Dragi copii, îmi doresc să descoperim 

împreună, zi de zi, oră după oră, o lume a 

încrederii, a seninătăţii şi a speranţei, 

deoarece totul devine posibil dacă te agăţi 

de idealuri şi nu orice idealuri, ci unele 

măreţe pe care sunt sigură că le veţi atinge 

datorită forţelor şi ambiţiilor pe care le 

“căliţi” pas cu pas! 

LA MULŢI ANI, şcoală dragă, îţi 

urează un fost elev, actual dascăl, Silvia-

Marina Baciu. 
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Cel mai mare duşman al omului este 

prietenul său, timpul. Căci dacă vom rosti 

1961 – 2011, într-o cadenţă de secunde, 

aparent, nu vom constata decât o sonoritate 

cel mult poetică, ritmată. Dacă vom 

recurge la istorie (această ştiinţă a trecerii 

cu urme şi fără putinţă de întoarcere a 

timpului) vom constata că avem de-a face 

cu două repere pe un răboj al anilor. 

Apelând la matematică, vom afla uşor că 

între aceste borne ale lui Cronos se află o 

rotunjire de decenii, o viaţă de om, 50 de 

ani. Dincolo de circumstanţa de timp, 

definind-o şi potenţând-o, se află 

circumstanţa de loc, care în câteva cuvinte 

poate fi: ŞCOALA NUMĂRUL 7 

FOCŞANI, instituţie de spirit şi cultură 

românească, aşezământ al educaţiei şi 

devenirii umane, pe care îl omagiem şi 

sărbătorim la ceas de jubileu. 

Ca fiinţă care m-am numărat printre 

colecţionarii de emoţii cu sarafan şi 

matricolă, şefă de promoţie chiar, am un 

motiv de satisfacţii în plus, pe care îl fac 

public cu plăcere: îl reprezintă faptul că 

mulţi dintre absolvenţii acestei citadele a 

înţelepciunii, sârguinţei şi harului au 

devenit intelectuali veritabili, cetăţeni 

integri şi performanţi, români cu vocaţia 

lucrului bine făcut, personalităţi care au 

adus fală şi cinste acestor locuri, eu însămi 

medic dedicat, în permanentă luptă cu 

flagelul secolului viteză, cancerul. LA 

MULŢI ANI, ŞCOALĂ DRAGĂ! 

Medic Lidia GROZA 

 

Mulţumiri tuturor cadrelor didactice care m-au format ca om! 

S-a demonstrat că renumele unei şcoli stă în oamenii formaţi şi nu în locul ei de amplasare 

într-un oraş. Un copil care vrea sa înveţe, învaţă în orice şcoală, dacă descoperă acolo oameni 

devotaţi profesiunii. 

Felicitări la împlinirea celor 50 de ani de la inaugurarea acestui lăcaş de cultură, SCOALA 

NR. 7. 

La mulţi ani! 

Comisar-şef, Şeful Poliţiei municipiului Focşani, Gicu AVASILOAIE 

 

Mă gândesc cu drag la şcoala noastră 

dintre blocuri, pe care am urmat-o din 

clasa a II-a până în clasa a VIII-a. La acea 

vreme, nu ştiam că şcoala avea aproape 

aceeaşi vârsta cu mine!  Când mă gândesc 

la anii petrecuţi la Şcoala 7, îmi vine în 

minte figura învăţătoarei mele, Stanciu 

Viorica, cea care ne-a îndrumat paşii în 

primele clase, învăţându-ne nu numai să 

scriem, să citim, să socotim ci, pe lângă 

cunoştinţele din manual, un învăţător îi 

pregăteşte pe copii pentru viaţă, îi învaţă să 

fie luptători şi să creadă că vor reuşi; 

trebuie să ştie că nimic nu se obţine fără 

muncă şi mai presus de orice, trebuie 

învăţată “profesiunea de OM”. 

 

O altă figură care-mi vine în minte este 

a profesoarei de ştiinţe naturale, doamna 

Brand. Profesoară excepţională, cu mare 

talent şi pasiune pentru meserie, doamna 

Brand este aceea care mi-a insuflat 

dragostea pentru ştiinţele naturale şi m-

a determinat să-mi aleg, mai 

târziu, meseria de biochimist.  

Amintiri frumoase păstrez şi de la mult 

aşteptatele ore de gospodărie, unde 

doamna Grobnic ne învăţa să coasem, să 

croim, să împletim şi să facem prăjituri. 

    La aniversare, îi doresc şcolii 

noastre, MULŢI ANI ÎNAINTE! 

Responsabil cu asigurarea calităţii, într-un comitet de etică medicală.- Montreal, Canada, 

Florina GROZA 
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 Ca învăţăcel care s-a numărat 

printre elevii acestei şcoli, acum 30 de ani, 

pot să afirm că prima oară când am simţit 

ce înseamnă să fii apărat şi înconjurat cu 

dragoste într-o comunitate, a fost în anii 

petrecuţi în draga mea şcoală. Atmosfera 

era aceea a unui şcoli adevărate; poate, 

datorită faptului că ne număram printre cei 

ce întemeiam ceva nou, cu preţuire faţă de 

carte, poate faptului că profesorii noştri 

erau speciali, poate pentru că Prietenia 

sinceră ne-a făcut să ne simţim o familie 

mai mare, nu ştiu ce anume, dar în şcoala 

generală, totul era special... Aici a fost 

primul moment al identificării conştiinţei... 

Aici am învăţat să fim mândri... Aici am 

învăţat aproape totul... Trebuie să 

mulţumesc din acest colţ de pagină tuturor 

profesorilor care ne-au îndrumat paşii 

nesiguri spre o viaţă adevărată şi cinstită. 

Vă mulţumesc! Mulţumesc colegilor mei 

alături de care am constituit „trupul firav al 

începutului acestei şcoli”, alături de 

profesorii noştri care, în acest context erau 

„inima şi mintea lui”. Întotdeauna anii de 

„generală” vor rămâne pentru mine seva 

bucuriei de viaţă şi căutare a EU-lui meu. 

 

Contabil şef, Violeta VLAD 

 

 

 

Fiecare îşi aduce aminte cu plăcere de 

mugurii florilor de cireş ale copilăriei, 

aceste amintiri se împletesc într-o perfectă 

armonie cu portrete ale unor fiinţe dragi 

care, într-un fel sau altul, au primit cea mai 

frumoasă şi curată bucăţică din inima 

fiecăruia. Pentru că vârsta copilăriei este, 

într-adevăr, un simbol al curăţeniei şi 

frumuseţii, orice încercare, pe care aş face-

o acum, de a retrăi, în adevărata lui 

măreţie, măcar unul din momentele ei 

minunate este, în mod firesc, sortită 

eşecului... Portretele acelor fiinţe dragi – 

colegi, profesori, recreaţii ori vacanţe – îmi 

stăruie în minte şi, cu bucurie, răsfoiesc 

amintiri în care şcoala cea mai bună e 

aceea în care vezi alături de tine suflete  

care-ţi sunt ca fraţii  şi surorile“, după cum 

spunea marele Nicolae Iorga şi mi-aş 

permite să completez că i-am perceput pe 

învăţători şi pe profesori  ca pe nişte pe 

părinţi! 

Pot spune că este o plăcere să-mi 

amintesc de D-na Anastasia Dănăilă, 

învăţătoarea mea care ne-a fost o a doua 

mamă la şcoală, ori de d-na dirigintă 

Passan Elena care a ştiut să ne ocrotească, 

ori de câte ori făceam câteo năzbâtie. Cu 

mândrie afirm că d-na Istrate, “profa de 

engleză”,  a ştiut prin mijloace deosebite să 

''ne bage'' o limbă străină în cap… cu toată 

îndârjirea noastră de a ne opune atunci. Şi 

nu pot să nu amintesc acum cu o lacrimă în 

ochi de d-nul profesor Vărzaru (Domnul 

să-l odihnească în pace!) profesorul de 

gimnastică, cel care alături de d-nul 

Ungureanu (care anul acesta îşi primeşte 

binemeritata pensie) au avut putere şi 

răbdare să facă chiar performanţă cu unii 

dintre noi. 

Domnilor dascăli, aveţi o meserie în 

care îţi trebuie har şi multă răbdare. Vă 

urez la ceas aniversar să ridicaţi din ''colbul 

nepăsării'' unora, Şcoala Românească! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să 

fiţi sănătoşi! 

La mulţi... elevi studioşi!!! 

 

Agent şef principal, Remus BOSNEA 
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 Sunt o fostă elevă a acestei şcoli. 

Mă numesc Ionela-Daniela Mocăniţă. Am 

terminat în anul 2003. tocmai am 

vizualizat site-ul şcolii şi am rămas uimită 

pe de o parte de ascensiunea şcolii, iar pe 

cealaltă parte de faptul că, în esenţă, a 

rămas exact aceeaşi şcoală care mi-a 

îndrumat primii paşi către lumea cărţii şi 

care m-a călăuzit până la frumoasa vârstă a 

adolescenţei. M-a încercat o mare nostalgie 

când am citit alcătuirea corpului didactic al 

şcolii deoarece în mare parte sunt aceeaşi 

profesori de învăţăturile cărora m-am putut 

bucura şi eu. A fost o reală bucurie şi 

adevărată calaătorie în timp să navighez 

prin galeria foto… Aş dori dacă se poate să 

trimit salutări tuturor profesorilor şcolii din 

partea mea şi să le spuneţi că le port un 

imens respect pentru toată munca pe care 

au depus-o cu noi. Este o şcoală 

nemaipomenită, cu nişte părinţi în loc de 

profesori. Ţineţi-o aşa şi cu bobocei 

următoarelor generaţii, că realizaţi o treabă 

extraordinară! 

 
Cu respect şi stimă, Dana MOCĂNIŢĂ, absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, 

din cadrul Universităţii din Bucureşti. 

 

 

 

 

Biblioteca şcolii numără peste 24 

500 de volume din toate domeniile, cărţi cu 

autograf, cd-bookuri, reviste şi cărţi 

publicate de către cadrele didactice din 

şcoală, ori din judeţ.  Pentru că o carte are 

puterea de a dărui lumi, fără să ceară nimic 

în schimb si este întotdeauna alături la 

nevoie,  aceste depozite ale sufletului, pot 

fi împrumutate atât elevilor, cadrelor, cât şi 

părinţilor „devoratori” de cunoaştere, 

aventură, ori romantism. Pentru toţi cei 

care cred în bogăţia pe care ne-o dăruiesc 

cărţile, pentru cei care cred că valoarea 

unui om nu constă în banii din cont, ci în 

experienţele netrăite, dar pline de viaţă pe 

care le exprimă cuvintele, biblioteca Şcolii 

Numărul 7, îşi propune implementarea 

unui program de biblioterapie, destinat 

copiilor cu vârste cuprinse între 5-6 şi 12 

ani, cu tulburări emoţionale şi de 

comportament,, respectiv copii timizi, 

hiperactivi, egocentrici, impulsivi, 

urmărind în special, modificarea 

comunicării cu ceilalţi, exprimarea 

normală a sentimentelor pozitive şi 

negative, găsirea de alternative pentru 

soluţionarea problemelor. Cartea este o 

lume în aşteptare. Când o deschide, 

cititorul dă viaţă spiritelor ei vrăjite şi 

cartea începe să trăiască. Făcută să 

lumineze mintea omului şi să-i încălzească 

sufletul, cartea este purtătoarea peste 

milenii a înţelepciunii şi a cunoaşterii 

umane, un obiect de cultură, deopotrivă de 

important în toate domeniile: literatură, 

artă, tehnică.   

„Ce este cartea? O trebuinţă de 

singurătate a omului neliniştit şi curios. 

Cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o 

călătorie prin suflete, gânduri şi 

frumuseţi”. (Tudor Arghezi – Carte şi 

cultură)  

 

Prof. documentarist, Mirela HANGANU 
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Motto: "Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când 

               Învăţăturile   primite   în     suflet cu plăcere şi cu bucurie  

                                        rămân de-a pururi." 

Acest motto găsit pe internet ni s-a părut foarte sugestiv pentru dascălii şcolii noastre. 

Colectivul de cadre didactice al şcolii noastre este format din profesori competenţi, bine 

documentaţi, marea majoritate fiind profesori dedicaţi meseriei, fapt ce ne bucură, deoarece 

am găsit în aceşti profesori nişte aliaţi în lupta cu neştiinţa. Vremurile tulburi şi destul de grele 

în care cu toţii trăim, nu-i împiedică să fie foarte buni dascăli, să ne imprime nouă elevilor 

dorinţa de cunoaştere. 

 Astfel, ne putem mândri cu învăţătorii şi profesorii noştri şi ne-am permis, cu acordul 

dumnealor, să pătrundem puţin în universul câtorva dintre ei. 

1. Vă place meseria de cadru didactic? 

2. Ce părere aveţi despre elevii şcolii noastre? 

Prof. Viorel Grădinaru:  

1. Această meserie are o menire foarte importantă şi anume aceea de a forma membrii 

societăţii viitoare, se formează oameni care ne vor respecta şi reprezenta în viitor. Îmi place să 

lucrez cu oameni, să simt că sunt mereu în preajma tinerei generaţii. 

2. Datorită societăţii şi circumstanţelor în care trăim, elevii sunt tot mai puţin interesaţi 

de învăţătură, fiind captivaţi de alte influenţe: internet şi petrecerea timpului liber într-un mod 

dezorganizat. Dar sunt şi elevi care conştientizează statutul lor de elev, având rezultate la 

învăţătură şi sperăm că şi pe viitor vom fi mulţumiţi de activitatea prestată în şcoală. 

Prof. Maura Mocanu:  

1. Consider că am cea mai frumoasă meserie din lume, pe care o profesez cu mare 

dragoste şi dăruire. Zilnic întâlnesc la şcoală elevi plini de viaţă care îmi transmit şi mie 

bucuria  de a trăi, chiar dacă uneori mai uită ei semnificaţia cuvintelor învăţătură,  politeţe şi 

respect.  

2. Elevii noştri sunt ca toţi elevii, mai mult sau mai puţin silitori, mai mult sau mai puţin 

argumentaţi ca să înveţe. Cred că unii dintre ei sunt dezinteresaţi parţial de şcoală, datorită 

vremurilor în care trăim, crezând că viitorul nu le rezervă mare lucru. Alţii sunt realişti, se 

gândesc că din ceea ce învaţă acum, se vor folosi mai târziu la locul de muncă  şi-n viaţă. 

Poate că ar trebui să conştientizeze mai mult importanţa şcolii în formarea lor ca viitori părinţi 

şi membri ai unei societăţi. Nu trebuie să uite că cea mai uşoară cale de a-ţi îndeplini visele 

este trezirea la realitate! 

Prof. Aurelia Arnăutoiu:  
1. Pentru această profesiune, trebuie sa ai “chemare”, să ţi se potrivească şi obligatoriu, 

sa iubeşti copiii, să le vii în permanenţă în întâmpinarea nevoilor, aşteptărilor, să încerci să-i 

înţelegi. Nu e deloc o viata monotonă, căci în fiecare zi, oră, se întâmplă altceva... aceeaşi 

lecţie predată la clase diferite îţi "iese" altfel...nu te poţi plictisi. 

2. Am o părere foarte bună despre toţi elevii acestei şcoli şi ştiu că în fiecare dintre ei, 

sălăşluieşte o sămânţă care udată cu dăruire, va rodi. Ştiu sigur că mai toţi elevii vor face 

cinste şcolii, părinţilor  şi cel mai important, lor înşişi. 

Le mulţumim cadrelor didactice care „au intrat” în joaca noastră „de-a reporterii” şi 

suntem convinşi că ne vor sprijini şi ne vor îndruma spre alegerea căilor celor mai potrivite în 

devenirea noastră ca oameni.          

 
Elevele, Raluca BACIU, clasa a VI-a A şi 

               Claudia STAFIE clasa a VII-a A 



 

ŞCOALA NUMĂRUL 7 FOCŞANI 

16  

  

 

 

 
 

Deşi lucrez de puţină vreme la această minunată şcoală, în care m-am mutat de curând, 

spun cu mâna pe inimă, că elevii reprezintă oglinda dascălilor, sunt rodul muncii lor, sunt 

mlădiţele care duc tradiţia şcolii mai departe, tocmai pentru că  sunt plămădiţi şi cresc dintr-o 

tulpină sănătoasă, tulpină nealterată de prea mult aşa zis "modernism". Deocamdată… 

Ei se aseamănă cu pământul în care am pus sămânţă, sămânţa la rândul ei, pentru a rodi, 

are nevoie de lumină (adică de dascăl) şi de multă căldură (adică de familia în care creşte). 

Elevul fiind sămânţa, el nu poate fi aruncat oriunde şi oricum, el are nevoie de multă ocrotire,  

tocmai pentru a nu compromite "viitoarea cultură",  adică generaţiile care vor veni, generaţii 

care se doresc a fi sănătoase.  

Elevii sunt cei în care se vede împletită munca părinţilor, munca dascălilor şi nu în cele 

din urmă munca lor personală şi numai atunci când sunt bine pregătiţi pot să susţină cu 

adevărat examenul vieţii, care nu este deloc uşor. Pregătirea pentru examenul vieţii se face în 

toţi aceşti ani de educaţie. 

Plutiţi drept înainte, dragi elevi şi dacă pământul pe care îl căutaţi nu există încă, să fiţi 

siguri că bunul Dumnezeu îl va crea într-adins pentru a vă răsplăti îndrăzneala! 

 
Prof. Irina CHIPER 

 

 

 

 
 

Voi nu v-aţi întrebat niciodată de ce 

mergeţi la şcoală? Eu da. Şi tot eu am 

încercat să găsesc şi răspunsul. 

Păi să zicem că venim pentru a ne 

întâlni cu colegii şi prietenii, dar nu este 

suficient. Cu ei ne putem întâlni oriunde. 

A, da, venim să învăţăm lucruri noi care ne 

vor ajuta mai târziu în viaţă. Asta da 

motivaţie de a veni la şcoală. Extraordinar! 

Îmi place să ştiu că voi ajunge un adult 

responsabil, precum părinţii mei. 

Dar, ia stai puţin! Toate lucrurile cele 

noi nu le învăţăm singuri, există alături de 

noi să ne înveţe şi să ne îndrume 

ÎNVĂŢĂTORII sau Dascălii, cum li se 

mai spune. Eu sunt o norocoasă pentru că 

am două doamne învăţătoare. 

Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri 

prima mea zi de şcoală din clasa I, când 

cele două doamne m-au întâmpinat 

zâmbitoare ca zilele e primăvară (cu toate 

că era toamnă). Ochii lor erau atunci şi au 

rămas şi acum, mângâietori şi blânzi, 

asemenea glasurilor lor, iar părul le este 

strălucitor. De-a lungul timpului ele s-au 

dovedit a fi foarte răbdătoare (şi sper să 

rămână aşa), învăţându-ne în permanenţă 

lucruri interesante, mergând cu noi în 

excursii sau la spectacole de teatru. 

Tare la mai preţuiesc pentru că mă 

învaţă mereu ce e bine! 

Iată de ce merg eu la şcoală. Voi? 

 

Delia-Elena STANCU, clasa a III-a Step by Step. 
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În urmă cu o zi, chiar cu un an, în 

urmă cu o viată, mă amintesc stand, cu mii 

şi mii de gânduri verzi şi negre, visând o 

dulce-amăruie ploaie ce se ilustra pe un cer 

imaginar şi, în acelaşi timp, vizibil ochilor 

mei. Cu atenţia înjumătăţită în miliarde de 

locuri – unul fiind tocmai examenul de 

lunea ce se anunţa puternic şi aproape în 

calendar – gândurile şi atenţia, nemăsurate 

înainte, au început a se împuţina uşor-uşor, 

ajungând la o seceta fatală, insuportabilă. 

Întinsă în pat, încercând a memora o 

definiţie simplă, de un veac şi jumătate 

parcă, o definiţie ce, sfioasă, se dădea în 

lături de la a ieşi pe buzele mele... observ o 

petală căzută din jurnalul radiind de juneţe, 

o petală îngălbenită de ceas, însă atât de 

graţioasă, atât de dulce, încât nici pământul 

nu îndrăznea a o atinge... Făcea magie 

parcă, doar – doar o reuşi să tragă de funia 

privirii mele încă nouăzeci de grade, către 

evenimentul demult petrecut. Şi a reuşit... 

Am apucat-o lin, aprinsă de vrajă. 

Căzuse tocmai “rădăcina!”... Era acel 

centimetru pătrat, ilustru în memoria 

nostalgiilor, dintr-o vag de frumoasă zi a 

lui 15 septembrie. 

 Într-o ipostază însorită, o fetiţă puţin 

bucălată, scunduţă, înflăcărată în obraji, 

era toata numai un zâmbet, ţinând un 

buchet, pe care, cuprinsă de emoţii aproape 

apăsătoare, îl tremura uşor. Era o forfotă 

imensă, cred, însă inimile împlinite ţineau 

locul aerului irespirabil, acaparat de bliţuri 

şi voci. 

Nu cred să fi avut zi mai frumoasă 

până atunci! Nu cred să fi fost altă zi în 

care emoţiile să mă fi tulburat până la 

refuz! 

Poate că fila aceasta, această arie 

lucindă a şcolii din mine, n-a mai avut o 

rememorare aşa de sublimă... ca pentru o a 

doua memorare, spre nemurire... 

M-am îndreptat către jurnal, când am 

auzit o voce strălucind în parfum: 

- Ce faci? M-am silit atât să-mi 

desprind cusătura, să cad graţios în bătaia 

adierii senine... şi tu? Atâta osteneală şi 

nici măcar o lăcrămioară de nostalgie? 

- Tu! am recunoscut înfrigurată...Unde 

erai când am plâns atâta, luna trecută..? 

lasă-mă! Nu mai am aceeaşi vârstă ca 

atunci. 

- Ce vârstă? De ce nu recunoşti? De ce 

nu mă mai citeşti o dată? Uită-te la 

strasurile de pe mine... La felul scrisului... 

La arta ta de relatare... La pasiunea cu care 

ai ilustrat prima zi de şcoală... Recunoaşte! 

Şcoala a fost mereu lumina ochilor tăi! 

Şcoala eşti chiar tu! Ce ruşine...! În locul 

tău aş plânge peste ani, dacă m-aş reciti! 

Tu, deloc! 

Cât pe ce sa urlu, să neg, să provoc 

cearta minţii mele, să lucească sângele 

melancoliei, am cedat. Am luat petala       

şi-am înfăşurat-o într-un pachet vechi. Am 

închis-o în capătul uşii. S-o închid? Nu... 

Da... Nu! 

Am luat-o, am vârât-o în caiet, mi-am 

făcut cruce şi-am adormit. Examenul 

pentru care trudeam atunci, va deveni o 

altă poveste, dar ştiu că nostalgia m-a 

condus către nota primită cu simţ de 

răspundere şi emoţia succesului ce mă tot 

încearcă de atunci... azi... mâine... 

 
Raluca BACIU, clasa a VI-a A 
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Astăzi este o zi frumoasă de 

primăvară. Dimineaţa, m-am trezit voioasă 

şi m-am pregătit pentru o nouă zi de 

şcoală. 

Şcoala mea se află în cartierul Gară, 

acolo unde locuiesc. La prima vedere ar 

părea puţin cam neprietenoasă. Dar vă 

spun că nu este deloc aşa! 

 În ea elevii şi profesorii muncesc ca 

într-un stup de albine, cu toţii ne dorim să 

obţinem rezultate cât mai bune. 

Dimineaţa, ne întâmpină doamna 

învăţătoare mereu zâmbitoare. Colegii sunt 

nerăbdători să-şi împărtăşească ce au făcut 

în ziua precedentă. În clasa mea, unele 

colege merg la cursuri de gimnastică, unde 

au rezultate excelente şi deseori vorbim 

despre asta. 

După ce ne-am aşezat în bănci, primul 

lucru este să rostim cu voce tare „Tatăl 

Nostru”. Sâmbăta, pentru a ne îmbogăţi şi 

consolida spre performanţă cunoştinţele, 

mergem la „Centrul de Excelenţă” unde 

vin şi copii din alte şcoli. Astfel, legăm noi 

prietenii. Anul acesta s-a dat în folosinţă 

noua sală de sport. Suntem mândri de ea! 

Primăvara aceasta, ca şi anul trecut 

vom planta fiecare câteo floare pentru ca 

şcoala să fie cea mai frumoasă. 

Te iubesc, dragă şcoală şi să ştii că ştii 

că vei avea mereu un loc special în inima 

mea ! 

 

 
Beatrice NEACŞU, clasa III-a B 

 

 

 

 
 

 

În general, majoritatea copiilor 

„adună” momente în care urăsc şcoala, 

considerând-o, prin natura ei, 

plictisitoare… 

Eu cred că nu este aşa, ci că noi o 

facem plictisitoare. Dacă am avea chef de 

ea, după cum avem de calculator, televizor 

şi alte activităţi neimpuse, poate ne-ar 

părea chiar distractivă. Dacă am participa 

cu spor şi mai cu viaţă la ore, totul s-ar 

schimba. 

O zi de şcoală pentru mine înseamnă: 

timp petrecut cu colegii, dar mai ales, 

aflarea multor lucruri noi de la profesori. 

Multe emoţii, bucurii şi uneori, tristeţe. 

Noi, copiii, suntem inteligenţi si avem 

posibilitatea de a ajunge cineva în viaţă… 

Pentru asta, trebuie doar să ne străduim, să 

învăţăm. Să avem voinţă si încredere în noi 

– disponibilitate există… 

Tare mi-ar plăcea ca la toţi copiii să le 

fie drag să vină la şcoală! Iar la ore să 

fie… nu ştiu cum, în orice caz, puţin 

altfel… 

Tu ce crezi? 

 
Ionuţ TABAN, clasa a VII-a A 
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Şcoala este un tărâm de învăţătură. Feeric tărâm unde îţi faci prieteni. Din prima clipă în 

care păşeşti în clasă, simţi cum parcă, praful de cretă te curăţă de orice griji. Când începi să 

scrii cu peniţa aurie a stiloului, o magie te face să pluteşti până în Raiul Ştiinţei. Atingi caietul 

ca şi cum ai atinge mătasea, iar glasul cristalin al învăţătoarei îi cufundă pe copii, în istorie. 

Clopoţelul devine, în timp, unul dintre cei mai buni prieteni ai elevului, căci el oferă pauzele 

atât de aşteptate de toţi. 

TE IUBESC, ŞCOALĂ DRAGĂ! 

LA MULŢI ANI!

Ana-Maria CHIPER, clasa a III-a B 

 

 
 

Parc-aţi fi o florăreasă, 

Ce cu dragoste... socot, 

Are grijă ca să crească, 

În grădină mândru rod. 

De spinii vieţii ascuţiţi 

Vă străduiţi să ne feriţi,  

Deschideţi Cale spre Lumină,  

Pentru toţi anii ce-or să vină, 

Să scriu frumos şi să citesc,    

S-adun, să scad şi să-nmulţesc... 

Am înţeles. Nu este vis 

Să mulţumesc, ştiu, n-am să pot 

Să demonstrez ceea ce vreau..... 

Cu sufletul, cu gând... cu tot 

Din dragoste, 

Măcar o floare-am să vă dau! 

 

Andreea ABEABOERU, clasa a VI-a A 

 

 
 

În primele mele rânduri de scrisoare, 

Vă sărut mâna, doamnă-nvăţătoare. 

Vă doresc, din suflet, sănătate, 

Şi bucurii din plin, pe săturate. 

V-aţi străduit, mereu, pe mine 

Să mă-nvăţaţi, doar ce e bine. 

La orice exerciţiu greu, 

M-aţi ajutat, cu drag, mereu. 

 

Niciodată nu voi uita,  doamnă învăţătoare, 

Cum ne-aţi crescut în patru ani, cu mic, cu mare. 

De-aceea simt nevoia să vă mulţumesc 

Şi-o viaţă zâmbitoare, cu drag, să vă doresc! 

 

Ana TUDOROIU, clasa a III-a Step by Step 
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De-ar şti, el, vântul, a vorbi, 

Cu siguranţă mi-ar şopti,  

Ca Bunului să-I mulţumesc, 

Părinţii mult să mi-i iubesc, 

 

Şi dacă Luna s-ar pricepe 

Poveţe-n grai să îmi “îndrepte”, 

Cu măreţie-ar spune-aşa: 

-Viaţa-i superbă, nu e grea! 

 

Ea se cere-a fi trǎitǎ 

Şi cu sinceritate, preţuită, 

de toate însă vei afla, 

La Şcoală, de «ochi» vei avea. 

 

Şi mai târziu vei înţelege 

Cum chiar o stea micuţǎ merge 

pe cerul tuturor, Cel Luminat, 

Din care lumea s-a format. 

 

Însă acum încă-s elevă, 

Şi sorb a şcolii, verde sevă, 

Cu clipe magice-n prezent, 

Zidind un Bine permanent. 

Raluca BACIU, clasa a VI-a A 

 

 
 

Trecut-au anii şi n-or să mai vie, 

Mai trece-un an şi voi fi licean, 

Şi-atât de mândră şcoala mea învie, 

În minte şi în suflet, în spiritul ce-l am. 

 

Păşeam sfios, boboc al şcolii şapte, 

Totul era fantastic, inedit, 

Şi-aud ca în surdină nişte şoapte, 

“Dragi bobocei ai mei, bine-aţi venit!” 

 

Era o voce caldă, diafană, 

Ce-n suflet încă arde-ncet, mocnit, 

Iar o fiinţă dulce şi suavă, 

În pragul primei clase ne-a primit. 

 

Prin raze scânteind tărâmuri albe, 

Sau prin luciri ce se afundă-n mare, 

Văd chipul ce se scaldă în visare, 

Mereu, al doamnei mele învăţătoare. 

 

                                                        Diana DUMITRESCU, clasa a VII-a A 
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„La mulţi ani”, iubită şcoală, 

Azi, cu toţi îţi spunem! 

Cu mult drag şi voie bună 

Urăm împreună, 

Vrem lumea să o vestim  

Că noi te sărbătorim! 

 

Dan SIMA, clasa a III-a Step by Step 

 

 

 
 

Şi tot privind în urmă, la timpul nestatornic, 

Un lucru va rămâne în sufletul meu, veşnic, 

Nu voi uita vreodată, de-ar fi şi vremuri grele, 

Să merg copilăreşte prin curtea şcolii mele. 

 

Să stau sfios în bancă, învăţăcelul doamnei, 

S-ascult cu nerăbdare poveşti, basme – ale toamnei, 

Iar totul să îmi pară fantastic şi perfect, 

Să cresc în vântul toamnei, să fiu un om corect. 

 

Şi ani, mulţi ani să treacă, eu să rămân acolo, 

În banca mea micuţă, pe scaunul de-acolo 

Nimic să nu se schimbe, eu să rămân la fel, 

Al doamnei preferat învăţăcel. 

 

     Diana DUMITRESCU, clasa a VII-a A 

 

 

 
Era o zi de toamnă aurie, 

Plină de emoţii, dar şi de mândrie. 

De mână mama m-a luat 

Şi spre şcoală am plecat. 

 

Mă aştepta semeaţă, luminoasă, 

Deşi eram cam mică şi sfioasă.   

Noroc de-o zână ce pe păr m-a mângâiat, 

Mi-a dat curajul şi timid m-am prezentat. 

 

În sală, cărţile-mi zâmbeau şi ele răbdătoare, 

Caietele –mi şopteau ispititoare. 

Iar din penar stiloul mă privea. 

În vreme ce acasă, singură, păpuşa mea plângea. 

 

                                                           Mihaela TRIFAN, clasa a a V-a A 
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Când merg la şcoală dimineaţa, 

Cu gând de a învăţa cu spor, 

Colegii mă privesc cu zâmbetul 

Prezent pe chipul tuturor. 

 

Când clopoţelul vesel sună  

Şi pauza ne-aşteaptă-n prag, 

Noi ne distrăm şi voia bună  

Prezentă-n clasă e, cu drag! 

 

Bine mereu este la şcoală,  

Căci îţi cresc aripi, zi de zi 

Şi îţi zâmbeşte prietenia: 

Izvor de bine şi de  bucurii! 

Oana PODGOREANU, clasa a IV-a A 
 

 
Clopoţelul când sunăm 

Toţi copiii ne-adunăm, 

În bancă ne aşezăm  

Lucruri bune să-nvăţăm. 

 

Şcoala e tare frumoasă, 

Fie şi de dragul ei 

Învăţăm „cartea aleasă” 

Cu sârg, drag şi cu temei. 

 

Darul nostru, sincer, este 

Acela de-a învăţa  

Multe şi noi lucruri care 

În viaţă, ne-or ajuta. 

 

Tudor DIAC, clasa a IV-a A 

 

 
Şcoala-i ca şi-a doua casă, 

Îţi oferă şansa-n viaţă, 

Numai dacă înveţi carte, 

Vei ajunge mai departe. 

 

Un copil ce-nvaţă carte  

Singur ştie-a-şi “face parte” 

Cu un viitor frumos, 

Fericit şi luminos. 

 

El nu se ceartă, nu se bate, 

Întotdeauna stă deoparte 

Are grijă doar să-nveţe 

Pentru note mai isteţe... 

     

Bogdan CHILIAN, clasa a III-a Step by 

Step 

 
Cum să-i mulţumesc, eu, oare 

Bunei mele-nvăţătoare, 

Pentru grija ce o are? 

De-aş şti fi un fulguleţ, 

Aş pluti prin vânt semeţ 

Ca-n privirea-i blândă, calmă, 

Să m-aşez, uşor, în palma 

Şi privită cu căldură 

Să ajung o picătură, 

Ca de-acolo, sprinteioară, 

Ca şi-un pui de căprioară, 

Să-ndrăznesc a săruta 

Pe scumpă-nvăţătoarea mea! 

   Iuliana Florentina CIMPOEŞU, clasa a VI-a 
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Cum râde soarele în fereastră 

În minunata lună Mai 

Aşa-i învăţătoarea noastră 

Cu vorba-i dulce, colţ de rai. 

 

Ne bucură copilăria,  

Ne-ndeamnă doar spre lucru bun, 

Şi ne aduce bucuria 

Pe lungul drum, pornit acum. 

 

Cu glas duios, parfum de floare 

Ne mângâie auzul fin 

Ea, draga mea învăţătoare 

Ne dă din sufletul ei bun. 

 

De e ştiinţă sau poveţe 

Din sufletu-i noi ne hrănim, 

Şi viitorul cu bineţe    

Ne pregătim să-i dăruim. 

 

Iar şcoala e altaru-n care 

Sorbim cu sete şi nesaţ 

Cu timpul, noi să devenim 

Oameni cinstiţi, adevăraţi. 

Alya DARDOUK, clasa a IV-a A 

 

 
 

Când pe-ale vieţii valuri 

Cărarea mi-o fi grea 

Am să-mi aduc cu drag aminte  

De învăţătoarea mea. 

 

O să-mi aduc aminte 

De chipul duios  

Ce m-a-nvăţat cuvinte 

Cu glas armonios. 

 

Şi când vreodată în viaţă 

Mi-o fi uşor sau greu 

A ta povaţă dragă 

O voi folosi mereu. 

 

Şi-n nopţile senine  

Când voi privi spre stele 

Pe-o mică stea va străluci  

Şi chipul învăţătoarei mele. 

 

Andreea Mădălina PERTA, clasa a IV-a A 



 

ŞCOALA NUMĂRUL 7 FOCŞANI 

24  

  
 

 

  
 

 

 

 

Cu puţin ajutor din partea fratelui 

meu, am reuşit să construiesc o maşină a 

timpului. Aşa a început călătoria mea spre 

şcoala viitorului.  

Zburam. Zburam printre norii jucăuşi şi 

pufoşi. Pretutindeni erau roboţi cărora le 

sclipeau ochii de fericire. La un moment 

dat, am observat o clădire cunoscută care 

zbura alături de mine. Stupoare... Era 

şcoala mea !  

M-am echipat urgent cu costumul W-

15 OBI, mi-am pus în spate rucsacul 

pneumatic AKX-3 şi am intrat. Şcoala era 

luminată feeric de meteoriţi, iar stelele 

presărau pe pământ o lumină 

incandescentă. Uşile claselor aveau 

detector de amprente şi erau transparente. 

Podeaua era din sticlă reflectorizantă, iar 

băncile erau moi şi miroseau a ciocolată. În 

locul tablei era un imens ecran panoramic 

cu transmitere prin sateliţi artificiali de pe 

planetele sistemului solar. Biblioteca era 

aproape goală; două rafturi erau ticsite cu 

CD-uri, semn că toate cărţile deveniseră 

fişiere deschise în memoria calculatorului. 

În sala de sport era un meci de puck-ball, 

sportivii zburând pe deasupra porţilor unde 

marcau.  

Dar chiar în acel moment, ceasul a 

început să sune, deci trebuia să mă întorc 

în maşină. De fapt, asta am şi făcut. Acum, 

când stau pe un nor şi mănânc o îngheţată 

cu fistic, mă gândesc dacă totuşi n-a fost 

doar un vis sau pură imaginaţie. Ştiu însă 

că îmi doresc ca şcoala mea să devină o 

şcoală a viitorului. 

 

Cristi CAŢAN, clasa a VI-a A 

 

 

 

 

Bine aţi venit în viitor!  

La fiecare început de an şcolar îmi 

imaginez că totul va fi altfel, că va veni o 

vreme în care „graniţele” şcolii vor fi 

libere. Libere aşa cum înţeleg eu libertatea.  

Şi atunci văd şcoala ca pe un imens 

ecran panoramic cu transmitere prin sateliţi 

artificiali de pe planetele sistemului solar, 

iar grădina şcolii luminată puternic după o 

ploaie de meteoriţi. Deschiderea anului 

şcolar are loc în sala de sport, luminată 

feeric de zeci de panouri solare. După 

meciul inaugural programat pe computere 

multifuncţionale, elevii primesc vizita 

megaroboţilor potenţaţi eolian, cu ajutorul 

cărora vor merge prin galaxie.  

Mă regăsesc admirând sutele de flori 

incandescente presărate pe pământ, pe care 

scrie cu litere de foc „Bine aţi venit!”  

 

Radu POPESCU, clasa a VII-a A 

 

 

 

 

 



 

ŞCOALA NUMĂRUL 7 FOCŞANI 

25  

 
 

 

This company called school” is a perfect place to develop your mind. The brain is like a 

garden, it will dry unless you take care. Here, the feeling of learning is an ordinary one and it 

must be continued.  

School No. 7 has been my second home for 8 years. My classmates have been my brothers 

and sisters and my teachers, my parents. They have been teaching us to choose the right way 

in our lives. They argued us when we did frolics and they congratulated us for our successes. 

I am certain that this school has prepared me to face the world outside it with a very well-

trained mind. My classmates, who have been an important part of my school time, have  not  

been competitors for me, they have been more than friends, they have meant  fun, we have 

been a valuable team. As  school  is meant to help us  build  our personalities, our hopes and 

ambition as far as the society is concerned, my school , with all the parts implied, teachers and 

classmates, has cultivated in my soul a set of attitudes and behaviors  according to what seems 

to be needed in real life. 

 Soon I am going to a high school, but School No. 7 will always remain in my heart. 

If I were reborn I would start again.

 

Mădălina MATEI   

Corina VALESEREANU  

 Alexandru MACOVEI  

                                                                                                                 Clasa a VIII-a A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
When the world  was born, the knowledge  God threw  seeds on the Earth. In 1961 one 

of  them began  to grow up. That  was School No 7 Focsani. The seed  was watered with 

education, wise  words  and  science. The God  sent his  guardian angels  to look after  the 

children. They were called teachers. 

Since then thousands  of children have been  building their future. For 50 years School 

No 7 has been the place where children have become important people that Romania is proud 

of. 

With  its well-equiped labs, its  large and clean classroom, with its modern gym, our 

school  is a second  home for us. We  are a large family. Teachers behave  like  parents  

students  respect  and help  each other  and they  are very  well protected. 
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 Când lumea a fost creată, zeul cunoaşterii a aruncat seminţe pe pământ.  

În 1961 una dintre ele au început să încolţească. Aceasta era Şcoala Nr.7 Focşani. 

Sămânţa a fost udată cu educaţie, înţelepciune şi ştiinţă. Zeul şi-a trimis îngerii păzitori 

să aibă grijă de copii. Ei au fost numiţi profesori. 

De atunci, mii de copii îşi construiesc viitorul în această şcoală. De 50 de ani Şcoala 

Nr.7 este locul în care copii au devenit oameni importanţi de care România este mândră. 

Cu laboratoarele sale bine dotate, cu clasele sale mari şi curate, cu sala de sport 

modernă, şcoala noastră este o a doua casă pentru noi. Suntem o mare familie. Profesorii se 

comporta ca nişte părinţi, elevii se respectă şi se ajută unii pe alţii şi sunt foarte bine 

protejaţi. 

 

“I’m sad because  I have  to leave for  the highschool because I’ll miss my teachers  and 

classmates.”                                                                      

 

“Sunt trist pentru că trebuie să plec la liceu, pentru că o să îmi fie dor de colegi şi 

profesori.”       

 

Florin NICUŢĂ  

 

 

“During the 8 years  spent in this school I have learnt how to lead my life and the 

thought that I have to leave makes me sad.”  

 

“În cei 8 ani petrecuţi în această şcoală am învăţat cum să îmi conduc viaţa şi gândul 

că va trebui să plec mă întristează. ” 

     

  Mădălina BĂLĂNICI                                                                       

 

 

 “School No 7 is the place where I grew up and where I learnt about how to become a 

responsable person. I will always remember the teachers who gave me an important suport.” 

 

“Şcoala Nr.7 este locul unde eu am crescut şi unde am învăţat despre cum să devin o 

persoană responsabilă. Îmi voi aminti întotdeauna de profesorii care m-au susţinut.”  

       

 Oana NEŞU                                                                     

 

 

“I feel sad and at the same time excited thinking that in a way, my childhood is finished 

. I hope I will not disapoint my teachers.” 

“Mă simt tristă şi în acelaşi timp emoţionată gândindu-mă că în acest moment, 

copilăria mea s-a terminat. Sper că nu îmi voi dezamăgi profesorii!” 

      

Roxana Iuliana Mariana SĂLĂTEANU                                                                    

 

 

 

“School No 7 has its roots in my heart and it will be there forever. I will miss my 

teachers and my mates. I laughed, I did a lot of bad things , I broke things, I upset my 

teachers, I argued with my mates, I forgot to do my homework. I’m sorry !!! I hope I will be 

forgotten by everybody!” 
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 “Şcoala Nr.7 a prins rădăcini în inima mea şi acolo va fi pentru totdeauna. Îmi vor 

lipsi profesorii şi colegii mei. Am râs, am făcut o mulţime de lucruri rele, am spart 

lucruri, mi-am supărat profesorii, m-am certat cu colegii mei, am uitat să îmi fac temele. Îmi 

pare rău!!! Sper că voi fi iertat de toata lumea!” 

     

   Costel TROMPAC                                                                     

 

 

“8 years. They were wonderful. I regret I have to leave this school, will remain my 

second mother.” 

 

“8 ani. Au fost minunaţi. Regret că trebuie să plec, şcoala aceasta va rămâne a doua 

mamă a mea.” 

 

     Alina STRATULAT  

                                                                         

   

“Many students who have graduated this school will become important people and they 

will be happy they learnt here.” 

“Mulţi elevi care au urmat şcoala aceasta vor ajunge persoane importante şi ei vor fi 

fericiţi că au învăţat aici.” 

      

Viorel GEORGESCU                                                                        

 

 

“During the 2 years I spent in this school it was wonderful, I found here good mates and 

very good teachers. It was unbelievable and I will remember them forever.” 

 

“Timp de 2 ani cât am petrecut în această şcoală a fost minunat, am găsit aici colegi 

buni şi foarte buni profesori. A fost incredibil şi îmi voi aminti de ei întotdeauna.” 

     

 Vasilica FANACA                                                                         

 

 

“I will miss my school. It was like a home for me. My teachers taught me how to be a 

well educated person and for this I thank them.” 

 

“Îmi va lipsi şcoala mea. A fost ca o a doua casă pentru mine. Profesorii mei m-au 

învăţat cum să fiu o persoană bine educată şi pentru asta le mulţumesc.” 

    

  Sorin SĂLĂTEANU  

 

 

 

“When I came to School No 7 I was 7 years. Now, that the years have passed,  it’s 

difficult for me to leave this second home of mine.” 

 

“Când am venit la Şcoala Nr.7 aveam 7 ani. Acum, când anii au trecut, e dificil pentru 

mine să părăsesc aceasta a doua casă a mea.” 

     

 Alexandra Roxana BĂLĂNICI                                                                        
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“My life as a student has been like a wonderful tree, gowing more ane more every 

year, developing the branches of my knowledge. I have been part of the wonderful family 

called School No. 7 and fot this I thank my teachers !” 

 

“Viaţa mea de şcolar a fost ca un minunat copac, crescând din ce în ce mai mult 

dezvlotându-mi ramurile cunoştinţelor mele. Am făcut parte din mirifica familie numită 

Şcoala Nr. 7 şi pentru asta le mulţumesc profesorilor mei!”                                    

        

  Sebastian Ionuţ BĂNCILĂ  

 

                                                        

 

 

 
 

 

We listen to lady teacher 

And she has no frown 

I remember… 

I made a trip to another town. 

Roxana-Lăcrămioara GHEORGHE  

Clasa a IV-a Step-by-Step 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dancing bees communicate between them. To tell the other bees in the hive where 

flowers are, the bees that return play a special dance. If   the flowers are near  them  they   

make   circles. Then they go over these circles to show direction. If the flowers are far away 

Scouts bees make eights followed by an indication of direction. 

 

 

* 

 

Ants form colonies that range in size from a few dozen predatory individuals living in 

small natural cavities to highly organized colonies which may occupy large territories and 

consist of millions of individuals. These larger colonies consist mostly of sterile wingless 

females forming castes of "workers", "soldiers", or other specialized groups. Nearly all ant 

colonies also have some fertile males called "drones" and one or more fertile females called 

"queens". The colonies are sometimes described as super organisms because the ants appear 

to operate as a unified entity, collectively working together to support the colony.  Ants can 

push a weight 30 times bigger than them and lift a weight   50   times   bigger than theirs. 
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* 

 

Koalas come from Australia. They eat bamboo and live in trees. They   are    very lazy. 

The koala is broadly similar in appearance to the wombat (its closest living relative) but has a 

thicker coat, much larger ears, and longer limbs. The koala has large, sharp claws to assist 

with climbing tree trunks. Weight varies from about 14 kg (31 lb) for a large southern male, to 

about 5 kg (11 lb) for a small northern female. The koala's five fingers include two opposable 

thumbs, providing better gripping ability. The first two fingers are positioned in apposition on 

the front paws, and the first three fingers for the hind paws. The koala is one of the few 

mammals (other than primates) that has fingerprints. Koala fingerprints are similar to human 

fingerprints; even with an electron microscope, it can be quite difficult to distinguish between 

the two. 

 

 

 

 

 

* 

 

 When cats attack, they point their whiskers towards the prey. The information received 

from the brains allows the cats’ whiskers to determine in a second the exact moment to bite 

and kill their victims. 

                                                                                       

 

 

 

 

* 

 

Lions live for ten to fourteen years in the wild, while in captivity they can live longer 

than twenty years. In the wild, males seldom live longer than ten years, as injuries sustained 

from continual fighting with rival males greatly reduce their longevity. They typically inhabit 

savanna and grassland, although they may take to bush and forest. Lions are unusually social 

compared to other cats. A pride of lions consists of related females and offspring and a small 

number of adult males. Groups of female lions typically hunt together, preying mostly on 

large ungulates. Lions are apex and keystone predators, although they scavenge as 

opportunity allows. While lions do not typically hunt humans, some have been known to do 

so. 

 

                                                                                                                Bianca VRÎNCEANU    

                                                                                                                       Clasa  a IV-a A 
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Cu lacrimi în suflet şi mii de regrete 

Rămâne-n urm-o şcoală şi o copilărie; 

Nostalgii şi trăiri ce nu vor putea fi şterse,  

Orizont ce ne-aşteaptă şi ne cheamă, 

Sunt o mie. 

 

 

Învăţători, profesori şi colegi 

Vom şti a fi doar prieteni, 

Şi-oriunde-ar fi să ne-ndreptăm, 

Amintirea clipelor plăcute 

Va rămâne vie.      

 

 

Recunoştinţă datorăm  tuturor: 

Vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut 

Vă mulţumim c-aţi înlăturat acel nor, 

De neştiinţă şi necunoaştere de care 

Ne-am temut. 

 

 

Şi de-ntâmplări plăcute ne vom aminti cu drag, 

De tot ce-a fost şi nu mai este, 

Doar împreun-am mai trecut de-un prag 

Vom deveni adulţi, dar de la  noi 

Veţi primi întotdeauna «veste». 

 

 

 

Învăţarea este frumuseţea cea mai aleasă a omului, avere ascunsă şi tăinuită; învăţarea 

procură plăceri; ea dă glorie şi bucurie; învăţătura este învăţătorul învăţătorilor; învăţătura 

este prietenul celui care pleacă în ţară străină; învăţătura este onorată de regi, nu averea... 

 

Clasa a VIII-a A 

 

 

 

 

Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este 

dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. În 

esenţă, educaţia este un al doilea soare pentru cei care o au. De aceea, ne folosim de acest 

prilej pentru a ne exprima via recunoştinţă pentru toţi educatorii noştri.  

 

Clasa a VIII-a B 
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Parcă ieri aveam doar şapte primăveri. Mâna rău îmi tremura, când l-am făcut pe 

primul a. 

Împreună cu noii mei colegi, ne-am întâlnit în curtea şcolii când frunzele ruginii se 

pregăteau să ţeasă covorul toamnei. Povestea noastră începea. Începea cu momentele de 

descoperire a şcolii, a clasei, a băncii, a fiecăruia dintre noi, începea cu lacrimi de teamă sau 

sfioase semne de prietenie. 

În toamna aceea, ghiozdanul mi se părea un geamantan, iar şcoala - o cetate din poveşti. 

Număram până la zece: castane, frunze, flori. 

Ceilalţi copii, şcolari ca şi mine, parcă mă priveau ciudat. Mă speria larma celor mari, 

precum şi teama din ochii bobocilor. 

A fost întâi vremea bastonaşelor, a literelor, a primelor adunări, apoi problemele, tabla 

înmulţirii, cititul poveştilor… şi anii au trecut... 

Privind în urmă, totul mi se pare acum atât de simplu şi îmi vine să zâmbesc, gândindu-

mă cât de greu mi se părea scrierea primului cuvânt: “mama”. 

Am învăţat calculând corect, să respect valoarea fiecărui număr. Când am înţeles jocul 

adunării repetate, tabla înmulţirii n-a mai constituit o dificultate. 

Câte întâmplări minunate am trăit la orele de lectură, împreună cu Pinocchio, cu 

Vrăjitorul din Oz sau Prinţul fericit!… Ce mult am suferit sub “Stejarul din Borzeşti”!… Am 

ascultat vrăjiţi “Amintiri din copilărie”, am călătorit prin “Dumbrava minunată” împreună cu 

duduia Lizuca şi Patrocle. 

La geografie am aflat cât de binecuvântat este pământul românesc. În centru, ca şi-o 

cetate se înalţă Carpaţii, unde domnesc umbrele strămoşilor. Coborând din munţi ne 

întâmpină dealurile cu vii şi livezi, apoi nesfârşita câmpie cu grânele aurii. 

Mai departe, câmpia este mângâiată de argintul Dunării, care-şi poartă apele spre marea 

cea mare… 

Vă mulţumim pentru toate gândurile bune şi pentru că ne-aţi arătat calea spre cunoaştere 

şi spre reuşită! 

Să ne trăiţi, doamnelor învăţătoare!  
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Mâinile mele sunt micuţe şi nu foarte pricepute, deci, nu vă aşteptaţi la perfecţiune 

atunci când mă îmbrac, când desenez sau când arunc o minge; picioarele mele nu sunt lungi, 

aşa că păşiţi mai rar pentru a putea ţine pasul cu voi; ochii mei nu au văzut încă lumea aşa 

cum aţi văzut-o voi, lăsaţi-mă să o explorez, nu-mi puneţi restricţii inutile; faceţi-vă timp 

pentru mine, sarcinile zilnice vor exista mereu, eu sunt copil o singură dată. 

Şi eu am sentimente, nu mă certaţi pentru curiozitatea mea; trataţi-mă cum ţi dori să fiţi 

trataţi; pentru a mă maturiza am nevoie de încurajări, nu de laude false. Nu fiţi duri cu mine, 

puteţi corecta lucrurile pe care le fac, fără să mă descurajaţi. 

Lăsaţi-mă să iau decizii, chiar dacă nu sunt întotdeauna juste. Permiteţi-mi să greşesc 

pentru a învăţa să mă corectez. 

Sunt un “dar”, preţuiţi-mă ca atare, trageţi-mă la răspundere, stabiliţi principii după 

care să mă ghidez în viaţă, arătaţi-mi lucruri frumoase şi educaţi-mă: totul cu dragoste!” 

 

Copilul vostru drag! 

 

 

 
 Copilul este o persoană: îl respect. 

 Copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul. 

 Copilul este curios: vorbesc cu el. 

 Copilul caută un model: sunt pentru el un exemplu. 

 Copilul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este o forţă. 

 Copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el. 

 Copilul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil. 

 Copilul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască. 

 Copilul se gândeşte doar la el: îl ajut să descopere societatea. 

 Dacă vrei să-i asiguri copilului o viaţă uşoară, nu-l scuti de greutăţi. 

 Nu feriţi copiii de eforturi, dar cereţi-le pe măsura posibilităţilor lor. 

 Educându-şi copiii în spiritul vremii, părinţii se autoeducă. 

 Nu frumuseţea copilului, ci educaţia lui trebuie să fie mândria părinţilor. 

 Din neînţelegerile părinţilor cu şcoala, cei care au de pierdut sunt copiii. 

 Nu obligaţi copilul la prea multe activităţi şi preocupări, ca să nu ajungă la prea 

puţine. 

 Buna dispoziţie a părinţilor este fericirea copiilor. 

 O bună educaţie este un fir de aur tras din viaţa părinţilor prin toată viaţa copilului. 

 Nu fiţi zgârciţi cu timpul acordat copiilor voştri. Oricât aţi sta cu ei, niciodată nu e 

prea mult. 

 Educaţia desăvârşeşte creaţia naturii. 
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Eficienţa „profesiei” de părinte se poate evalua pozitiv atunci când părinţii: 

 

 asigură copiilor, în familie, condiţiile necesare unei dezvoltări armonioase a personalităţii 

(climatul, existenţa materială, un regim adecvat de muncă şi învăţătură…); 

 reuşesc să-şi cunoască copilul în toate etapele dezvoltării sale şi sub toate aspectele; 

 formulează cerinţe unitare faţă de copil; 

 colaborează sistematic cu şcoala şi urmăresc permanent evoluţia copiilor (frecvenţa, 

punctualitatea, ţinuta, situaţia la învăţătură, comportamentul, îndeplinirea sarcinilor, 

anturajul, organizarea şi folosirea timpului liber…); 

 determină copiii să-şi asume responsabilităţi în cadrul familiei, pe măsura puterilor. 

 

 

 
 
“Faima mamei este şcoala copilului.” 

“Educatorul luminează capul cu ştiinţa, mama încălzeşte inima cu dragostea sa.” 

 

 

 

 

       
Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne; 

Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi; 

Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi; 

Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea; 

Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi; 

Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia; 

Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi; 

Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători; 

Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea; 

Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea; 

Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească; 

Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine; 

Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel; 

Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi; 

Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr; 

Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi; 

Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul; 

Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi; 

Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 
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,,Copiii tăi nu sunt copiii tăi. 

Ei sunt fiii şi fiicele vieţii care tânjeşte după ea însăşi. 

Ei vin prin tine, dar nu de la tine. 

Şi deşi ei sunt cu tine, ei nu ne aparţin. 

Poţi să le dai dragostea ta, dar nu şi gândurile tale. 

Pentru că ei au propriile lor gânduri. 

Poţi să le adăposteşti trupurile, dar nu şi sufletele, 

Pentru că sufletele lor locuiesc în casa viitorului. 

Pe care tu nu o poţi vizita nici măcar în visele tale. 

Te poţi lupta să fii ca ei, dar nu încerca să îi faci ca tine, 

Pentru că viaţa nu zăboveşte în ziua de ieri. 

Tu eşti arcul din care copiii tăi pleacă ca nişte săgeţi vii. 

Arcaşul vede ţinta de pe calea către infinit 

Şi-ţi dă puterea să vezi cât de departe poţi ajunge. 

Se încordează cu tine, cu puterea lui, aşa încât 

săgeţile să zboare iute şi departe. 

Lasă ca încordarea ta în mâinile arcaşului să fie spre bucurie 

Căci aşa cum iubeşte săgeata care zboară, tot astfel 

El iubeşte arcul care este stabil. ” 

 

 

 
 

 

 
 

Nu mă răsfăţa. Ştiu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer. Dar încerc totuşi. 

Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine. Asta mă aşează la locul meu. 

Nu folosi forţa cu mine. Asta mă obişnuieşte cu ideea că numai forţa contează. 

Nu fi inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură şi mă face să încerc să scap nepedepsit. 

Nu-mi face promisiuni. S-ar putea să nu le poţi ţine. Asta mă va face să-mi pierd 

încrederea în tine. 

Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri care te supără. Voi 

încerca atunci să capăt şi mai multe „victorii”. 

Nu te supăra prea tare când îţi spun „te urăsc”. Nu cred ce spun, dar vreau să te fac să-ţi 

pară rău pentru ceea ce mi-ai făcut. 

Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt. Voi încerca să-ţi dovedesc contrariul, 

purtându-mă ca o persoană „importantă”. 

Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea face singur. Asta mă face să mă simt ca 

un copil mic şi voi continua să te folosesc în serviciul meu. 

Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cât mai multă atenţie. Altfel nu faci decât să 

mă încurajezi să le continui. 

Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil dacă îmi vei vorbi blând între patru 

ochi. 

Nu încerca să discuţi comportamentul meu în febra conflictului. Din anumite motive, 

auzul meu nu e foarte bun în acel moment, iar cooperarea mea chiar mai slabă. 
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 Nu încerca să-mi ţii predici. Vei fi surprins să constaţi cât de bine ştiu ce e bine şi ce 

e rău. 

Nu mă face să simt că greşelile mele sunt păcate. Trebuie să învăţ că pot face greşeli fără 

să simt că nu sunt bun de nimic. 

Nu mă cicăli. Dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd. 

Nu mă pedepsi prea tare. Mă sperii uşor şi atunci s-ar putea să spun minciuni. 

Nu uita că-mi place să experimentez. Învăţ din asta. 

Nu băga prea mult în seamă indispoziţiile mele. S-ar putea să profit de faptul că îmi 

acorzi mai multă atenţie când sunt bolnav. 

Nu mă respinge când pun întrebări cinstite. Dacă o faci, vei constata că nu te mai întreb şi 

caut informaţii în altă parte. 

Nu-mi răspunde la întrebările prosteşti şi lipsite de sens. Altfel voi încerca mereu să te 

agăţ cu astfel de întrebări. 

Nu încerca niciodată să pari perfect sau infailibil, pentru că mă vei face să simt că nu te 

voi putea ajunge niciodată. 

Nu te teme că petrecem prea puţin timp împreună. Contează cum îl petrecem. 

Nu te teme dacă eu sunt speriat. Arată-te curajos ! 

Poartă-te cu mine ca şi cu prietenii tăi. Ţine minte: învăţ mai bine de la un model decât 

de la un critic. 

Nu uita că nu pot creşte fără încurajări şi înţelegere. 

 

... ŞI ÎN AFARĂ DE ASTA, TE IUBESC FOARTE MULT! TE ROG, IUBEŞTE-MĂ ŞI TU 

ÎN SCHIMB ! 

 

“adunate” de către elevii clasei a VI-a A 

 
 

 

   

 
Şcoala -  Castelul groazei  

Dirigintele şi elevii -    Ali Baba şi cei 40 de hoţi  

Profesorii                       -  Haiducii din Rio-Frio  

Şedinţa cu părinţii             -  Mult zgomot pentru nimic  

Anul şcolar                         -  Calvarul în serii  

Lipsa profesorului             -  O întamplare extraordinară  

Perioada tezelor                 -   Curg ape tulburi  

Ora de teză                         -   Contraspionaj  

Corigenţa                           -   Soarta unui om  

Extemporal                        -   Alarmă în munţi  

Elevul la tablă                    -   Cadavrul viu  

Elevul ce vine de la tablă -  Omul care a văzut moartea  

Cei ce nu suflă                   -   Mizerabilii  

Suflatul                               -    Vânt de libertate  

Fiţuica                             -   Reţeta fericirii  

Nota 4                               -   Salariul groazei  

Examenul                     -    Procesul maimuţelor  

 

 

 



 

ŞCOALA NUMĂRUL 7 FOCŞANI 

36  

  

 

 
 

 

 
- Întotdeauna are dreptate... chiar dacă nu i se dă.  

- Nu copiază niciodată... consultă.  

- Nu vorbeşte în ore... schimbă impresii.   

- Nu chiuleşte... este solicitat în alte părţi.  

- Nu citeşte reviste în timpul orelor... se informează.  

- Nu distruge şcoala... o decorează.  

- Nu aruncă cu creta... studiază legea gravitaţiei.  

- Nu râde în ore... e fericit. 

         
Radu POPESCU, 

   clasa a VII-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Nu contează valoarea hainelor ce le porţi, şcoala la care înveţi, ori mediul în 

care locuieşti, ci doar cunoştinţele pe care le capeţi!  

2. Nu te lăsa descurajat dacă ai luat o notă mică, pentru că nu eşti elev adevărat 

dacă nu ai măcar un patru. 

3. Să nu te gândeşti că faci  vreun rău profesorului, luând o notă mică, ci doar ţie! 

4. Scuzele în privinta neefectuării temelor, nu merg de multe ori, căci  

“MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE”, iar “ULCIORUL NU MERGE DE MULTE 

ORI LA APĂ”. 

5. Încearcă să eviţi conflictele şi anturajele proaste! 

 

     Iuliana Florentina CIMPOEŞU  

clasa a VI-a A 

 

 


