
 

Anul I                                       Numărul 1                               ISSN: 2344 – 5832                      

                                              (2020 – 2021)                         ISSN-L: 2344 – 5832     
 

 

Coordonator: prof. Gabriela Condrache 

 

 

 

 

2K1 
Revista Școlii Gimnaziale nr. 2, București 

 

 

 

 

 



2 
 

                                                      Cuprins 

 

x Școala Ginmazială nr. 2 – Nedelciu Ana-Maria (secretar) 
x Imnul Școlii Gimnaziale nr. 2:  2K1 
x Semnificațiile cifrei 2 – Secrieru Andreea, clasa a XI-a  
x 2 – Despre semnificații și înțelesuri ascunse -  Bărăscu Marius – Florin, clasa a X-a 
x Scurt istoric al cartierului unde este localizată Școala Gimnazială nr. 2  – prof. 

Vasile Paula – Tatiana (geografie) 
x Interviu în oglindă cu domnii directori ai Școlii Gimnaziale nr. 2 ( prof. Vasile 

Marian – Director; prof. Bocman Mariana – Denisa – Director-adjunct) -  Piscureanu 
Sorana Andreea Georgiana,  clasa a VII-a B 

x Invitație într-o lume minunată – înv. Negulescu Gina - Maria 
x Călătoresc prin vise – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română) 

Spre o altă lume – Călae Alexia – Maria, clasa a VI-a B 
În sfârșit, eu! – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B 
Între două lumi – Secrieru Andreea, clasa a VII-a B 
Din nou primăvară la Paris … - Călae Alexia – Maria, clasa a VIII-a B 
Puterea zâmbetului și a iubirii – Carp Alexandra, clasa a VIII-a B 
Câștigător la loteria vieții – Haralambie Mihai – Cristian, clasa a VI-a A 
Un suflet rătăcitor – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B 

x Braț la braț cu poezia – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română) 
Eu – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VIII-a B 
Locul tău – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B  
Încerc imposibilul – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B 
Cândva  – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VIII-a B 
Normalul  – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B 
Numele tău  – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B 

x Travel to Infinity – Coordonator: prof. Florescu Cristina (limba engleză) 
The Price – Nour Andreea, clasa a VIII-a A 
A Magic Night – Secrieru Andreea, clasa a VIII-a B 

x En ce qui me concerne – Coordonator: prof. Mitran Ionela – Aura (limba franceză) 
Moi et la musique – Măgădan Daria, clasa a VIII-a B 
Les loisirs – Despa Theodora – Elena, clasa a VIII-a A 

x Suntem arhitecții propriului drum – prof. înv. primar Cocioabă Diana – Georgiana 
x Matematică și antibiotice – prof. Țânțaru Cristimonia (matematică) 
x La pas prin Ferentari – Carp Alexandra – Andreea, clasa a XI-a 
x Top 3 – Haralambie Mihai – Cristian, clasa a X-a 
x Liga de volei – prof. Simu Tiberiu (educație fizică și sport) 
x Scrisori (ne)oficiale și jurnale de conștiință – Coordonator: prof. Condrache 

Gabriela (limba română) 
Scrisoare oficială - Haralambie Mihai – Cristian, clasa a VI-a A 
Scrisoare neoficială - Haralambie Mihai – Cristian, clasa a VII-a A 
Jurnalul unui pisoi rănit … în suflet – Călae Alexia – Maria, clasa a VI-a B 
Jurnalul Ioanei – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VI-a B 

x Pagina de știință și de conștiință 
De ce (nu) citesc elevii noștri? – prof. Condrache Gabriela (limba română) 



3 
 

Factorii care influențează reușita școlară – prof. înv. primar Cocioabă Diana - 
Georgiana 
București – o călătorie în timp – prof. Marinescu Mihaela (biologie) 
Deșeurile – o problemă a omenirii – prof. Vasile Paula – Tatiana (geografie) 

x Pe aripi de poveste – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română) 
Culoarul adolescenței – Călae Alexia – Maria, clasa a VII-a B 
Misum, nusum, Nek dum vor me luseu – Carp Alexandra – Andreea, clasa a VII-a B 
Nici măcar un studiu – Popescu Vlad – Ștefan, clasa a VII-a A 
Zâmbetele nefolosite se reportează -  Burcea Florin, clasa a VIII-a A 
O lume cât o vacanță – Bărăscu Marius – Florin, clasa a VII-a A 
Dragobetele sărută fetele! – Pleșescu Alisia – Bianca, clasa a VI-a A 
În sfârșit, sub lumina reflectoarelor! – Călae Alexia – Maria, clasa a VII-a B 

x Trendy & Fashion 2021 – Pleșescu Alisia – Bianca, clasa a IX-a 
x Doza zilnică de inspirație – Călae Alexia – Maria, clasa a XI-a  
x Glume fără catalog în școala on-line – Popescu Vlad – Ștefan, clasa a IX-a 
x Zodiac 2021 Carp Alexandra – Andreea, clasa a XI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                    Școala Gimnazială nr. 2, 
București   

    
Odată cu dezvoltarea municipiului Bucureşti, a apărut 

necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza oraşului. Astfel, 
în noiembrie 1980, a fost înfiinţată Şcoala Generală nr. 2. 
Începând cu anul şcolar 2012-2013, unitatea funcţionează sub   
denumirea de  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, în cadrul 
căreia există clase de nivel primar și gimnazial.  
 
Adresa: Strada Lacul Bucura nr. 14, sector 5, București 
Telefon: (021) 450 11 92 
Fax: (021) 451 00 92 
E-mail: scoala2bucuresti@gmail.com  
Website: http://scoala2bucuresti.ro  
Cursuri: Schimbul I (8,00 – 11,45/12,30) – clasele P-IV 
               Schimbul II (12,30 – 18,30) – clasele V-VIII 
Baza materială: trei laboratoare (fizică, chimie, biologie); 
                          un cabinet de informatică, dotat cu 30 de calculatoare, imprimantă, xerox; 
                          o sală de Resurse umane, dotată cu tablă Smart, xerox, laptop; 
                          o bibliotecă școlară cu peste 10 000 de volume 
                          o sală de sport performantă, unde pot fi organizate competiții naționale; 
                          fiecare sală de clasă are laptop conectat la internet și mobilier nou;  
Resurse umane: Director – prof. Vasile Marian 
                          Director-adjunct – prof. Bocman Mariana – Denisa 
                          Secretar: Nedelciu Ana-Maria 
                           Cadre didactice: 36, din care 25 titulari și 11 suplinitori (un doctor, 14 gradul   
                          I, 2 gradul II, 11 – definitivat, 7 – debutanți) 
                           Personal didactic auxiliar: 5 (un secretar, un administrator de patrimoniu, 0,5  
                          administrator financiar, un analist programator, 0,25 bibliotecar) 
                          Personal nedidactic: 7 (un mecanic, 2 paznici, 4 îngrijitoare)  
 Efectivul de elevi: 502, din care 266 la clasele P-IV și 236 la clasele V-VIII 
 Proiecte, parteneriate, contracte, convenții, protocoale, sponsorizări: Asociația de părinți  
                                 ,,Lacul Bucura”, Asociația Europeană pentru Progres, Asociația Sportivă 
                                   Sportivă Școlară a Școlii cu clasele I-VIII nr. 2 ,,Lacul Bucura, C.S.M.     
                                   București, Școala Gimnazială nr. 2”, Asociația Valentina, Biblioteca  
                                   Metropolitană București, Direcția Generală de Jandarmi, CMBRAE,  
                                   ISMB, Agenția Națională Antidrog, Partida Romilor Pro- Europa, Radio 
                                   România Muzical, Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”,  
                                   Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 5                                     
Activități extrașcolare: două echipe de volei masculin (minivolei și speranțe),Trupa de teatru  
                                  ,,Cod roșu de talent”, corul școlii, trupa de dans romani ,,Gipsy Girls”,  
                                    trupa de dans contemporan ,,Zvonuri”, revista școlii ,,2K1” 
 
                                                                                                              Nedelciu Ana-Maria 
                                                                                                                     secretar 

easy

mailto://(null)scoala2bucuresti@gmail.com
http://scoala2bucuresti.ro/
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                                          Semnificațiile cifrei 2 
 
O seară învăluită de monotonie, sfârșit de vacanță și pragul unui nou an școlar, care 

sună din clopoțel cu un entuziasm tacit. Dar ce aud eu nu este binecunoscutul clopoțel 
prevestitor începerii anului școlar, ci telefonul a cărui sonerie mă 
dezmeticește din rutină.  Un fost dascăl. Să fie oare un apel din greșeală? 
Nicidecum. Telefonul este menit să mă informeze în legătură cu o sarcină 
importantă, pe care urma să o am de îndeplinit, căci fostul meu dascăl dorea 
să îmi dea ceva de rezolvat. Ați ghicit ce? O temă. Fiind mânată de 
conștiinciozitate și interesul pentru a descoperi lucruri noi, calități ce mi-au 
fost sădite încă de pe vremea când eram și eu elevă la Școala Gimnazială nr. 
2, este de la sine înțeles că am acceptat cu entuziasm. Așa că, în pagina ce 

urmează, vă prezint tema mea rezolvată, în speranța că va primi cel puțin calificativul ,,Bine”. 
Ce am avut ca temă? O experiență de mic cercetător pentru a descoperi semnificațiile 

cifrei 2. 
Și unde aș fi putut începe căutările pentru semnificațiile unei cifre, dacă nu în 

matematică? Așa am aflat că 2 este o cifră specială pentru că este singurul număr prim par, 
din acest motiv fiind denumit ,,cel mai ciudat număr prim“. 

Apoi, știind că matematica poate semăna cu limba chineză uneori, mi-am îndreptat 
atenția spre cultura chinezească, unde am citit despre conceptul Yin și Yang. Yin și Yang 
reprezintă idea centrală a filozofiei, care se referă la existența a două forțe, aparent opuse, dar 
care există în aceeași măsură și se completează, creând astfel un echilibru ce face ca universul 
să își continue existența. Simbolul prezintă procesul constant de schimbare, evoluție a 
existenței, roata în mișcare a contrariilor și transformarea energiilor. Totodată, punctul negru 
din interiorul figurii albe și invers arată că în fiecare dintre cele două principii există și opusul 
său. Pe scurt, nu poate exista una fără cealaltă, iar în orice rău există cel puțin o fărâmă de 
bine, la fel cum în orice bine există o urmă de răutate. 

Munca mea de cercetător s-a terminat în domeniul științific. Din punct de vedere 
simbolic, cifra 2 semnifică parteneriatul. De asemenea, este simbolul sensibilității și al 
tactului, al obținerii rezultatelor fără control sau autoritate, dar cu armonie și muncă în echipă. 

Cifra 2 mai are, însă, și o altă semnificație, față de cele prezentate mai sus, o 
semnificație specială, nescrisă nicăieri altundeva decât în sufletele celor care pășesc pragul 
Școlii Gimnaziale nr. 2. Cifra 2 înseamnă suflețele de școlari îngrămădindu-se, la fiecare 
început de an, în curtea școlii, cu ghiozdane în spate și cu emoții în priviri. Înseamnă cadre 
didactice pregătite să insufle dragostea de învățătură și cunoaștere, să-i ajute pe elevi să 
descopere lumea înconjurătoare, dar mai ales să se descopere pe sine. 

Cifra 2 este ... Școala 2, locul pe care îl privești cu emoție la început de drum și cu 
nostalgie odată ce pășești pentru ultima dată pragul școlii, lăsând în urmă titlul de școlar și 
îmbrățișându-l pe cel de absolvent. Școala 2 este locul unde visele se nasc și unde prind 
contur aripi, ce te înalță cu încredere, putere și ambiție spre viitor! 

                                                                                                    Secrieru Andreea 
                                                                                                            clasa a XI-a 
                                                       Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai”, București  
 

 
Nota redacției: Minunat! Ai obținut calificativul Foarte bine și nota 10 (cu felicitări), așa 
cum ne-ai obișnuit în toți cei opt ani de școală.  
Eleva Secrieru Andreea a fost șefa promoției 2017-2018, la Școala Gimnazială nr. 2. 
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                      2 – despre semnificații și înțelesuri ascunse 
 
                     Lucrurile bune se întâmplă numai câte două, în pereche. 
 
 

x Cifra 2 semnifică dragostea, separarea unității în doi, caritatea. 
x 2 întruchipează toate opozițiile: masculin și feminin; noapte și zi; 

lună și soare;  viață și moarte; suflet și trup; stânga și dreapta. 
x 2 este numărul Lunii și al lui Saturn. 
x 2 simbolizează contopirea erotică. 
x Din punct de vedere spiritual, 2 indică bunătatea, tactul, 

echilibrul, deciziile bine cântărite. Ne îndrumă către reciprocitate, parteneriat și 
comunicare.  

x În astrologie, Taurul este a doua zodie, semn zodiacal ce are ca puncte forte: 
perseverența, loialitatea, răbdarea și generozitatea, iar ca puncte slabe: încăpățânarea, 
posesivitatea și răsfățul personal. 

x În matematică,  2  este un număr natural, precedat de 1 și urmat de 3. Este o cifră 
specială, fiind primul număr prim par, un număr intangibil. 

x În fizica nucleară, 2 este primul număr magic. 
x În religie, cifra 2 este simbolul dualismului: Adam și Eva; Cain și Abel; Vechiul și 

Noul Testament; suflet și trup; bine și rău. 
x În numerologie, numărul 2 este al femeii, al mamei și simbolizează atracția spre viața 

de familie și spre artele plastice; este cifra pacificatorului, cu o intuiție puternică în 
legătură cu nevoile oamenilor. 

x Numărul de destin 2  este simbolul asocierii și al complementarității. Persoanele 
născute sub semnul 2 sunt amabile în relațiile cu cei din jur, apreciază inteligența, 
spiritualitatea și finețea. 

x Numărul 2 din vis semnifică echilibrul și  receptivitatea; reflectă credința și încrederea 
în omul de lângă noi; subliniază perechea (nașterea unor gemeni, o nouă relație). 

x În cafea, cifra 2 se traduce prin îndoiala în privința alegerii între două lucruri. 
x În Tarot, 2 corespunde cărții Înaltei Preotese, care simbolizează înțelepciunea și buna 

judecată.  
x În Orientul Îndepărtat, 2 este cel mai norocos număr. 
x În cultura ebraică, cifra 2 este reprezentată de litera Beth, care înseamnă o rază de 

lumină la două orizonturi sau casa lui Dumnezeu și a omului dintre cele două coloane 
ale templului naturii. 

x Cifra 2 în anul 2021 simbolizează nevoia de autonomie, de independență, de a te 
menține axat strict pe obiectivele tale. 

 
 
 
 
                                                                                                         Bărăscu Marius – Florin 
                                                                                                                              clasa a X-a 
                                                                                       Liceul Teoretic ,,Benjamin Franklin”   
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Scurt istoric al cartierului unde este localizată Școala Gimnazială nr. 2 
                                                                                 prof. Vasile Paula – Tatiana (geografie) 

 
 
Școala Gimnazială nr. 2 

a fost înființată în anul 1980, ca 
urmare a extinderii rețelei școlare 
a municipiului București și a  
funcționat până în anul 2012 sub 
denumirea de Școala Generală nr. 
2.  

Instituția de învățământ 
este situată pe Strada Lacul 
Bucura, nr. 14, în cartierul 
Ferentari, sectorul 5 al 
Municipiului București. Strada 
Lacul Bucura este mărginită la 
sud de Strada Zorilor, la vest de 
Strada Persicani, iar la nord de 
principala arteră de circulație 
Prelungirea Ferentari. Aceasta 
din urmă  este continuarea Căii 
Ferentari născută din Calea 

Rahovei (fostă Calea Craiovei).  
 
Ce se cunoaște despre cartierul unde este localizată Școala Gimnazială nr. 2? 
Cartierul Ferentari este situat în sectorul 5 al capitalei României, limitat la vest de 

cartierul Rahova, iar la est de Cartierul Giurgiului. 
Din punct de vedere al originii numelui său există mai multe teorii: prima teorie 

susținută de unii istorici, se referă la soldații - ferentarii, din oastea lui Mihai Viteazul, care ar 
fi avut câmpul de exerciții prin această zonă; a doua teorie presupune că numele de Calea 
Ferentarilor ar fi apărut în cinstea soldaților olteni ai Domnitorului Alexandru Ioan Cuza – 
ferentarii – care ar fi fost împroprietăriți cu pământ ca răsplată pentru vitejia pe care au arătat-

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rahova_(cartier)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giurgiului
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o; a treia teorie  este aceea că numele ar proveni de la latinescul “Ferentarius” – soldat din 
infanteria ușoară a legiunilor romane. 

Astăzi, Ferentari nu se bucură de o reputație foarte bună între cartierele bucureștene, 
imagine întărită și de sursele media. Însă, reputaţia este dobândită încă din perioada 
interbelică și a continuat și după cel de-al doilea Război Mondial, când acesta a devenit 
ascunzătoarea celor mai temuţi tâlhari care terorizau Bucureştiul în acele vremuri, considerat 
ca fiind un loc al drogurilor şi al infracţionalităţii. 

 Teritoriul ocupat de cartierul Ferentari era destinat podgoriilor și livezilor, de aici 
provenind şi numele uneia dintre cele mai sărace străzi din acest cartier, Livezilor, un loc 
considerat ,,rău-famat”, cu blocuri construite în perioada comunistă și care au devenit, după 
plecarea muncitorilor din 1989, prin gradul lor de degradare, adevărate ghetouri. 

 Deși Școala Gimnazială nr. 2 se află în vecinătatea străzii Livezilor, la vest de aceasta, 
putem spune chiar la o distanță de o stație de autobuz, este de remarcat faptul că zona școlii 
este una liniștită, elevii instituției de învățământ au avut de-a lungul timpului rezultate foarte 
bune la diverse olimpiade, concursuri și competiții școlare și extrașcolare, ceea ce 
demonstrează faptul că asemenea altor cartiere din cadrul municipiului București, cartierul 
Ferentari nu este cu nimic mai prejos. 

 Cum ajungem la Școala Gimnazială Nr.2? 
  Accesul se realizează  prin intrarea din dreptul străzii Lacul Bucura. Având în vedere 

că școala este situată la intersecția străzii menționate cu principala arteră de comunicație, se 
poate ajunge la aceasta, din diverse zone ale orașului, cu ajutorul mijloacelor de transport 
rutier (autobuze 139, 141, 220, 323) și feroviar (tramvaiele 8 și 23), coborându-se la stația 
Vadu Nou. Instituția de învățământ se află în spatele singurului bloc de 10 etaje de pe 
Prelungirea Ferentari, construit de altfel și el în perioada comunistă și care avea la parter 
spații comerciale, printre care și un restaurant care a dispărut între timp, însă amintirea lui se 
păstrează prin numele ce identifică azi acel punct pe harta cartierului: „Vadu Nou”. 
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                                                 Interviu oglindă  
                                                  Director: prof. Vasile Marian  
 
 

1. La ce școală ați învățat în gimnaziu? 
Am învățat la Şcoala Generală nr. 4, Turnu-Măgurele, Teleorman. Foarte 
frumoase amintiri de atunci... Oraşul de care se leagă numele lui M. Preda,  
Z. Stancu, D. Stelaru... 

2. Care erau materiile dumneavoastră preferate? 
În gimnaziu nu prea pot vorbi de preferințe. Abia cu liceul au început să apară adevăratele 
pasiuni: literatura universală, latina, filosofia. 

3. Ce materii nu vă plăceau?  
Matematica - deloc! 

4. Cum era adolescentul Vasile Marian? 
Adolescentul - nu prea mai ştiu. Adolescența, în schimb, i-a cam pus la grea încercare pe 
părinți, profesori, vecini...  

5. Ce doreați să deveniți când erați elev? 
Bibliotecar. Profesie pe care mi-o doresc şi acum şi de care sper să mă pot bucura cândva. 

6. Ce iubeați cel mai mult când aveați vârsta mea? 
Iubeam tot ceea ce nu se înscria în dogmă, în normă, în regulamente... îmi plăceau răzvrătiții, 
rock-ul, Schopenhauer, Cioran, romanticii germani. 

7. Dar acum? 
Acum iubesc dogma, norma, ascultarea, moralitatea, buna cuviință. 

8. Ce pasiuni aveți? 
Cititul. Îmi place să citesc. Şi agricultura. Mă simt liber în grădină, pe câmp... In literatura 
celor O mie şi una de nopți grădina şi biblioteca sunt aproape sinonime..., în fiosofia greacă 
antică - la fel! 

9. În ce zodie sunteți? 
Berbec. 

10. De la ce a pornit pasiunea pentru filozofie? 
De la literatură. Pe filiera romantismului german care, după mine, pune toate temele şi 
motivele umanității şi apoi prin Dostoievski. 

11. Care este filosofia dumneavoastră de viață? 
Memento mori. Cine ştie să citească aceasta - ştie să trăiască. Mărturisesc că nu sunt dintre cei 
care se pricep prea tare, dar mă străduiesc. 

12. Vă iubiți meseria? 
E perfect ales verbul a iubi aici. Da. 

13. De câți ani sunteți director al Școlii Gimnaziale nr. 2? 
De zece ani. 

14. Cu ce realizări vă mândriți până acum? 
Cu elevii care se realizează în viață, care fac ceea ce şi-au dorit să facă. 

15. Ce vă propuneți să realizați în continuare? 
Calitate, calitate şi iar calitate. 

16. Ce părere aveți despre școala on-line, pe care am derulat-o în perioada 
pandemiei COVID-19? 

Catastrofă! Dar aceasta este o discuție pe care nu aş putea să o înscriu într-un interviu. 
17. Există ceva ce am omis despre dumneavoastră elevul și doriți să adăugați? 

Nu. E ok! 
18. Cum ați dori să încheiem acest interviu? 

Cu bune gânduri, nădejde şi să avem sufletele tinere mereu! 
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                                                     Interviu în oglindă 
                                             Director-adj: prof. Bocman Mariana - Denisa  
 
  

1. La ce școală ați învățat în gimnaziu? 
La Școala nr. 194 din  București. 

1. Care erau materiile dumneavoastră preferate? 
Matematica și  geografia. 

2. Ce materii nu vă plăceau? 
Fizica și chimia. 

3. Cum era adolescenta Bocman Mariana? 
Rebelă. 

4. Ce doreați să deveniți când erați elevă? 
Pe le 10 ani, doream să devin astronaut (a durat vreo 2 ani), apoi învățătoare. 

5. Ce iubeați cel mai mult când aveați vârsta mea? 
Muzica și muntele. 

6. Dar acum? 
Muntele și călătoriile, în general, muzica. 

7. Ce pasiuni aveți? 
Călătoriile și sportul. 

8. În ce zodie sunteți? 
Pești 

9. De la ce a pornit pasiunea pentru a deveni învățătoare? 
Nu știu exact, dar cred că profesorii din gimnaziu au contribuit la acest lucru. Părinții 
mei și-ar fi dorit să devin contabil sau economist.  

10. Care este filosofia dumneavoastră de viață? 
Atunci când nu mai pot, mai pot puțin. 

11. Vă iubiți meseria? 
Da 

12. De câți ani sunteți director-adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 2? 
De 7 ani. 

13. Cu ce realizări vă mândriți până acum? 
Mă bucur că am reușit, alături de colegii mei, să schimbăm aspectul și reputația  școlii. 

14. Ce vă propuneți să realizați în continuare? 
Îmi doresc să continuăm ceea ce am început (în ceea ce privește dotările și reputația 
scolii). 

15. Ce părere aveți despre școala on-line, pe care am derulat-o în perioada 
pandemiei COVID-19? 
A fost greu pentru toți - cadre didactice, copii, părinți - am evoluat împreună și am 
descoperit că nimic nu este imposibil. Cred că ne-am descurcat onorabil. 

16. Există ceva ce am omis despre dumneavoastră - eleva și doriți să adăugați? 
Ar fi multe lucruri de adăugat, dar cel mai important cred că este sentimentul pe care îl 
am când mă gândesc la perioada în care am fost elevă – mi-aș dori să mă 
întorc in timp … 

17. Cum ați dori să încheiem acest interviu? 
Să fim cu toții sănătoși, să ne întoarcem – voi în bănci și noi la catedră – dar, 
în același timp, să valorificăm ceea ce am învățat în perioada on-line. 
 
                                                                      Piscureanu Sorana – Andreea – Georgiana 
                                                                                                                 clasa a VII-a B 
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                                      Invitație într-o lume minunată 
 

                înv. Negulescu Gina - Maria  

          Începutul clasei I a fost o provocare pentru toată lumea.  La noi,  
în clasă, ,, Școala altfel”, pe timp de pandemie, a devenit motiv de a crea 
povești.  Elevii clasei IB au pătruns  într-o lume, în care adaptarea la noi 
reguli a devenit o experiență, din care și-au îmbogățit cunoștințele. Azi,  
sunt  mai responsabili cu ei și cu cei din jur, demonstrând că sunt o 
echipă în orice situație. 

 

 

        Surprizele nu au încetat să apară. Vă prezentăm o mică parte din călătoria noastră: 
        Ziua de 1 Martie a fost sărbătorită de elevii clasei IB prin participarea la activitatea  
,,Mărțișor, de noroc aducător”, care a avut loc în sala de clasă. Aceasta a avut drept scop 
confecționarea unor mărțișoare și felicitări. În urma desfășurării activității, s-a realizat o 
expoziție în incinta școlii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Iubitori de poezie, elevii clasei IB au desfășurat o  activitate  în cinstea poetului Mihai 
Eminescu, intitulată ,,Dor de Eminescu”, care a avut drept scop cunoaşterea unor aspecte din 
viaţa şi opera  poetului. Activitatea s-au desfășurat online, în etape, după cum urmează :                                                               

- expunerea unor informații despre viața și opera lui Mihai Eminescu, adecvate vârstei 
elevilor, folosind o prezentare PPT; 

- recitarea unor poezii din lirica eminesciană activitate practică 
- confecționarea  unui cuib și a unor păsărele, precum în poezia ,,Somnoroase păsărele” 

de Mihai Eminescu. 
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- activitate practică – confecționarea  unui cuib și a unor păsărele, precum în poezia 
,,Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu.   

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

          Activitatea ,, Suntem cetățeni europeni”, care a avut loc în sala de clasă, pe data de 10 
mai 2021, a avut drept scop cunoașterea semnificației  zilei de 9 mai. Activitatea s-a 
desfășurat în etape, după cum urmează :                                                               
9 expunerea unor informații despre însemnătatea zilei de 9 mai, adecvate vârstei 

elevilor, folosind o prezentare video-audio realizată de învățător;  
9 ,,Supa de cuvinte”- Activitate desfășurată în cadrul orei de Comunicare în limba 

română  
9 activitate practică – ,,Jurnal de călătorie”          
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          Au fost create atât situații educaționale atractive, care să contribuie la sporirea 
interesului pentru școală, cât și secvențe educaționale provocatoare, care au presupus 
abordarea interdisciplinară a conținuturilor. Printre toate aceste activități educative, formarea 
unor competențe sociale a fost abordată într-un mod creativ, iar creșterea interesului pentru 
școală și cultivarea interesului pentru nou, pentru ieșirea din rutină, au fost ,,punctele forte” 
ale echipei noastre. 
 

Ziua de 1 Iunie a însemnat alt  prilej de bucurie, datorită activității intitulate ,,Vivat 
veselia!” Elevii clasei I B au participat la activități care au presupus dezvoltarea abilităților 
sociale interpersonale, capacitatea de adaptare la reguli, dobândirea abilităților de reglare 
emoțională. 
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 Ultimul act al aventurii noastre a fost ,,Serbarea Abecedarului”, unde am înțeles 

faptul că doar cărțile care te ajută cel mai mult, sunt cele care te fac să gândești cel mai mult. 
 
 

 
 

Cum orice poveste are și un sfârșit fericit, povestea clasei IB a avut cel mai frumos și 
mai fericit final, în cadrul ,,Festivității de premiere”, desfășurată în Parcul Tineretului. 
             Așa că, am încălecat pe-o șa, și v-am spus povestea așa! … 
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                                                          Călătoresc prin vise 
                             Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română)                                          

 
       Spre o altă lume 

  
    Călae Alexia – Maria 

clasa a VI-a B 
                                              Lucrarea a fost publicată în revista 

,,Ordinul povestitorilor” 
 

 
          Anul 2336, tehnologie mega-avansată... Supraviețuitorii multor catastrofe cumplite și a 
trei apocalipse. Uneori mă întreb: ,,Cum ar fi fost dacă mă nășteam și eu în trecut, cu vreo 
200-300 de ani înaintea acestor vremuri cumplite?” Ai crede că tehnologia este visul oricărui 
adolescent: să aibă cel mai performant telefon de pe piață, cea mai bună și strălucitoare tabletă 
și toate rețelele de socializare actuale, dar nu e așa. Suntem în secolul al XXIV-lea, anul 2336, 
anul în care fiecare clipă de viață este ceva incredibil. Nu mă credeți? Am auzit din moși-
strămoși, de la mama, care știe de la bunica, bunica de la străbunica, străbunica de la stră-
străbunica și tot așa, că prin anii 2000 tehnologia era o vagă poveste de adormit copiii. Totul 
era liniștit și plăcut, iar ceea ce îi înduioșa pe oameni erau plimbările printr-un univers paralel 
numit ,,parc”. Mie mi se pare incredibil! Cu toții stăm baricadați în turnurile de 
cumulonimbus, conectați la laptop-uri și telefoane. Nu mai e civilizație! Nu mai e democrație! 
Oamenii s-ar mânca între ei pentru cel mai nou brand de telefon I-PHONE 19 sau pentru un 
televizor digital de 4 centimetri pătrați. 
          Autorutele sunt patrulate de roboți-soldați, negri ca neliniștile umane, care au ca arme 
megatronicele, iar la conducere  este PODDLY-TREMPLETONY AL 66-LEA. E o lume 
mediocră și perversă, în care nu poți avea încredere în nimeni. Oamenii poartă haine negre, iar 
cerul este brăzdat de metamorfoze ale celor 49 de rotații solare, nefiind niciodată lumină 
naturală de la soare. 
          Mereu am visat să călătoresc în trecut! Ar fi cea mai frumoasă experiență pe care aș 
putea să o am: să călătoresc pe Terra, să plec din dimensiunea Acwariss. Avem atâta 
tehnologie la bază, încât aș putea să construiesc, alături de cea mai bună prietena a mea, 
Anna, o mașină a timpului! Hm... Știu, știu! Am visuri mari să cred că aș putea evada din 
această lume reală într-un univers sigur, deschis, destins. 
 
          Două săptămâni mai târziu: 
          M-am gândit serios la ideea cu mașina timpului, am vorbit și cu Anna și într-adevăr 
pare a fi un plan de a evada fără ca nimeni să știe, pentru că dacă vor ști, vor spune 
Consiliului Juridic, care va trimite robo-soldații după noi. Iar, dacă cineva din altă dimensiune 
află despre această escapadă, poate ieși o catastrofă și am putea fi exilați pe Insula Pierduților! 
Dar, stop! Să fim optimiști! Am început să strângem piesele necesare pentru mașinărie. 
Estimez că într-o lună va fi gata! Până atunci, îmi voi face o fișă cu tot ce pun la cale pentru 
generațiile viitoare: 
 
Nume:             ODRIN HELKENDREWICHER 
Vârsta:             15 ani 
Anul:                2336 
Țara:                EHITTUS 
Orașul:             OSSTELLGROR 
Dimensiune:    ACWARISS 
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         Mod de operare: 
- De ce ai de gând să faci asta? 
- Vreau să fac acest lucru pentru a le putea oferi generațiilor viitoare o șansă la 

normalitate. 
 
          O lună mai târziu: 
          Proiectul nostru a reușit! Mai avem câteva zile și îl putem pune în funcțiune. Până 
atunci, vom începe să ne pregătim. Ne-am documentat și am aflat că putem călători în multe, 
multe ere. Avem în gând să începem cu preistoria și de abia la urmă să ne oprim în anul 2000, 
unde sperăm să ne integrăm cu bine. 
 
          Peste câteva zile: 
          Este gata! Suntem pregătite să îl activăm. Îl vom seta, pentru început, ca să călătorim  în 
preistorie.  Știu la ce vă gândiți! ,,Două fete de cincisprezece ani să construiască o mașină a 
timpului... nu e posibil!”, dar totuși, pentru noi nu reprezintă mare lucru. 
          Ne-am făcut bagajele: am luat mâncare solidă, niște hârtii colorate, care se numesc 
,,bani”, dar lipsea ceva. Oare ce? Am stat, am căutat și iar am căutat, până când ne-am dat 
seama că nu putem călători fără telecomanda inter-dimensională. S-o construim a fost o joacă! 
Oricine știe formula compușilor meta-organici, dar nu oricine este hotărât să-și asume un 
astfel de risc. Dar, chiar înaintea plecării, am fost depistate de Patrula Nopții, un grup de robo-
soldați XX-4VG. Cu toate acestea, am reușit să sărim într-o nouă dimensiune, mai precis în 
epoca pietrei. 
          Ne-am uitat de jur împrejur. Eram fascinate. Piatră. Multă piatră: construcții ciudate 
create pentru familii numeroase, îmbrăcate cam sumar și cu corpurile acoperite de piei de 
animale; unelte cu care te puteai răni ușor; meserii care frizau ridicolul. 
          Deodată am zărit un laser roșu tăind o floare. Bănuiala noastră s-a adeverit: când am 
ajuns în preistorie, am uitat să închidem portalul, iar acum ne va fi greu să scăpăm de intruși. 
Printre săgeți eoliene și lasere cu programe video prin satelit, am pornit din epoca de piatră 
spre epoca metalului, mai precis epoca fierului. Ajunse acolo, ne-am împiedicat și am scăpat 
telecomanda, care s-a dezasamblat. Cu grabă, nervi, frică, am încercat să o asamblez și să 
închid repede portalul CIP-ului hidraulic. Nu mai aveam nicio șansă de a ne întoarce (și nici 
nu vrem!), așadar vom merge înainte.  
          O idee salvatoare ne-a făcut să zâmbim una alteia. Mașinăria noastră poate fi 
programată astfel încât să nu mai trecem prin fiecare epocă – antică, medievală, modernă, 
contemporană – ci direct în anul 2000, acolo unde voiam, de fapt, să ajungem. 
 
          O săptămână mai târziu: 
          Suntem în anul 2000, pe un tărâm minunat, unde am fost primiți cu pâine și sare. E cald 
și e soare. E lumină naturală! Am coborât 200 de ani lumină în Țara de Jos, peste 19 
metamorfoze hidronimbus. Persoane drăguțe ne-au zâmbit și ne-au oferit ceea ce se numește 
,,casă”, un spațiu excedentar căruia i se spune ,,grădină”, în care se află o instalație 
rudimentară cu numele de ,,leagăn”, unde putem să și dormim atunci când soarele intră într-o 
rotație. 
 
          Prima zi de școală: 
          Suntem în prima zi de școală. Sperăm să ne integrăm, cu toate că avem mari probleme 
de adaptare. Anna nu înțelege ce trebuie să facem cu ceea ce numește profesorul ,,manual”, 
câtă vreme informațiile sunt deja postate pe satelitul de deasupra Terrei. În ceea ce privește 
jucăria intitulată ,,telefon mobil”, cu care se distrează colegii de clasă, pot spune că este 
depășită, stereotipă și pare o invenție nereușită a tehnologiei. Cu toate acestea, copiii sunt 
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veseli si ne impresionează cu gălăgia pe care o fac în ,,pauze”, o milisecundă terțiară pe 
planeta noastră. 
 
          Epilog: 
          Călătoria spre o altă lume a fost cea mai bună idee din ultima perioadă de ev. Nu 
regretăm decizia luată. Terra este minunată! Și, în legătură cu telecomanda inter-
dimensională, ei bine, am distrus-o! Nu ne vom mai întoarce niciodată în acea lume!  
 

 
    
Desen: Vlad Rodica-Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                                                        În sfârșit, eu! 
 
                                                                        Carp Alexandra – Andreea 
                                                                                             clasa a VII-a B 

Premiul I la Concursul Interdisciplinar de creație pe audiție 
muzicală ,,Muzica: artă, știință, emoție” 

 
 

 
          Tăcere. Mister. Lacrimi. Cu aceste trei cuvinte pot descrie locul în care trăiesc acum. 
Eram un copil normal, până într-o zi melancolică de toamnă, în care viața mi s-a schimbat … 
          Visam că eram într-un loc întunecat, unde nu vedeam decât o luminiță. Am înaintat cu 
greutate, încercând să ating cu mâna mea rece și tremurândă acel spațiu, în care timpul 
eliminase ceasul rău și de jur împrejur stăpânea vraja. În acel moment, s-a ivit o strălucire 
neegalată de nimeni în frumusețe, iar eu am închis ochii.  
          După un timp, în care am levitat asemenea unei troițe răsturnate, am deschis ochii. Luna 
își împerechea logodnele pe un mesteacăn, iar la geamul casei se zbăteau, în vânt, două tufe 
de măceșe. Eu eram în camera mea, doar că nu eram în patul meu, ci în mijlocul camerei. M-
am dus să mă privesc în oglindă, însă nu mi-am văzut reflexia. Am încercat să vorbesc, dar 
nimeni nu mă auzea.  
          Era clar: devenisem un suflet rătăcitor, un înger care avea aripile prinse în capcana 
trecutului. Am știut acest lucru, deoarece am citit mai demult într-o carte că atunci când o 
persoană nu poate avea o inimă împăcată, aceasta devine un suflet rătăcitor. De afară, vântul 
umbla dumnezeiește în spinii  trecutului. 
          Mă gândeam la un singur lucru: cum să scap de blestemul rătăcirii? Atunci, mi-am 
amintit de ,,remediul” din cartea magică: Pentru a scăpa de blestem, trebuie să te duci în 
Tărâmul Pierdut, unde vei găsi Leacul Vieții. Dacă vei vrea să deschizi o ușă, intră într-una 
din amintirile tale. Atunci, vei putea să devii ființă umană și vei avea darul imaginației.  
           După ce am citit aceste rânduri, aveam un singur scop. Voiam să fiu liberă, să vorbesc, 
să cânt, să dansez, să fiu din nou centrul microuniversului meu. Îmi doream viața înapoi, să 
urc dealul zorilor, să atârn în ceruri suferința, chiar dacă mă bântuia o tristețe subțire.  
          Am călătorit foarte mult, prin mii de tărâmuri magice și întunecate: Tărâmul Viselor, 
Tărâmul Iubirii, Tărâmul Speranței. Mult timp, miercurile de la mijlocul lui noiembrie, mi-au 
fost prag de palidă idilă sau gură de moarte. Apoi, deodată, am deschis Casa Vieții, dar nu cu 
o cheie obișnuită, ci cu o lacrimă pură a unui suflet rătăcitor. 
          Bineînțeles că aceasta a fost prima provocare. Mai târziu, a trebuit să răspund  la trei 
ghicitori, adresate mie de o creatură mitică, pentru a putea să intru în Holul Amintirilor. Nu 
mai era nimic de făcut. Un gând îndurător îmi șoptea că nu pot fi mereu pana de la pălăria 
nenorocului, chiar dacă știam tiparul frunzei de laur.  
          Am vrut să intru într-o amintire și m-am simțit ciudat. Luminița diurnă aproape că m-a 
orbit. Noiembrie și-a topit buzele în miros de crizanteme, iar coroana de fulgere brăzdează 
depărtările. Lumina își amesteca plopii goi în amintirile mele.  
 
Epilog 
          M-am trezit tot în camera mea! Lumina subțire a visului strica o caligrafie a vremii. 
Puteam vorbi, puteam cânta, puteam dansa! Devenisem centrul microuniversului meu. În 
sfârșit, eram eu, un copil normal, dar care avea darul imaginației. Poate și de aceea am putut 
realiza această compunere …   
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Desen: Vlad Rodica-Andreea,  
clasa a VIII-a A 
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                                               Între două lumi 

 
                                                                                                                     

Secrieru Andreea                                                                                                                     
clasa a VII-a B 

     Premiul I la Concursul Internațional 
 ,,Cufărul cu poveștile copilăriei” 

 
 
           N-am crezut niciodată în supranatural, asta până când am devenit parte din el.  
           Era doar o altă zi din minunatul meu basm, o altă zi din vacanța de vară, la bunici. 
Împreună cu prietena mea de suflet, Lexi, am decis să facem o mică ,,escapadă” în păduricea 
din apropierea cabanei. Așa că, ne-am luat ghiozdanul în spate și am pornit. Totul era atât de 
verde și plin de viață: de la copacii înverziți, care parcă priveau cu veselie spre cerul curat ca 
lacrima, până la gâzele și animăluțele care mișunau prin pădure, fără încetare. Câteva raze de 
soare se strecurau printre crengile înalte ale copacilor, călăuzindu-ne pașii. Ne plimbam și 
admiram frumusețea naturii, când, ceva ne-a atras atenția. O rază de soare căzu pe scorbura 
unui copac, lăsând la iveală două obiecte strălucitoare. Nu ne puteam da seama ce erau, atfel 
încât, curiozitatea ne-a împins să ne apropiem. Spre dezamăgirea noastră, erau doar niște 
simple brățări. Însă, câteva secunde mai târziu, după ce le-am luat în mână, am simțit cum 
degetele de la picioare ne furnică și cum pământul parcă fuge de sub noi. 
          Și brusc, ne-am trezit pe o plajă. Ei bine, nu erau doar niște simple brățări, având în 
vedere faptul că în doar câteva secunde am ajuns de la munte la mare. Marea era agitată și ba 
era albastră, de parcă reflecta cerul în ea, ba era verde ca smaraldul, iar pe nisip erau presărate 
ici-colo mici steluțe și cristale colorate. Din când în când, vântul adia melancolic. Trezită din 
uimire de o voce răgușită, am constatat că nu eram singurele de pe plajă. Alți cinci 
adolescenți, de vârsta noastră, erau așezați într-un cerc din care făceam și noi parte. În centrul 
acestuia, se afla o femeie cu părul alb, până la umeri, îmbrăcată într-o jupă de un verde închis.  
         - În sfârșit! Bine ați venit!, a început femeia să vorbească. 
         - Probabil vă întrebați cu toții de ce vă aflați aici și – de fapt ... unde vă aflați. Ei bine, 
acum două mii de ani, oamenii obișnuiau să conviețuiască cu Lanyenii, oameni speciali, care 
aveau fiecare câte o Putere. De exemplu, unii puteau să citească gândurile, alții puteau călători 
în timp, iar o altă categorie putea să înghețe lucruri. Atât oamenii simpli, cât și cei speciali 
aveau câte  un conducător: Leyla, respectiv Marcus. Cei doi au fost prieteni foarte buni, asta 
până într-o zi, când Marcus i-a trădat încrederea Leylei. În acel moment, Leyla s-a înfuriat din 
cale afară și prin intermediul unui vrăjitor foarte puternic, Jace, a aruncat un blestem asupra 
Lanyenilor și i-a exilat pe această insulă, împreună cu oamenii normali, cu care formaseră 
familii. Câteva zile după acest blestem, Leyla și-a obligat poporul să se răzvrătească împotriva 
Lanyenilor, planificând un întreg măcel. Însă, în ultimul moment, aflând că fratele său, 
Austin, era și el exilat pe insulă, întrucât formase o familie cu Katy, una dintre oamenii 
speciali, a căutat disperată ajutor. Ajutor pe care l-a găsit tot la Jace. Vrăjitorul și-a înzestrat 
cei șapte copii cu puteri magice și i-a instruit, astfel încât să mențină pacea între cele două 
lumi și să împiedice războiul. De-a lungul timpului, copii și strămoși ai acelor șapte tineri au 
slujit acestei lumi și au reușit să mențină pacea. Voi sunteți descendenții acestora, cea mai 
tânără generație a Menținătorilor Păcii.” 
          Apoi, după o tăcere apăsătoare, de un minut, adăugă: 
          - Desigur, nu vă putem obliga. Aveți  puterea de a alege: puteți să vă păstrați viață 
voastră de dinainte sau ne puteți ajuta. Alegerea vă aparține! 
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          Au urmat câteva schimburi de fețe nehotărâte, iar apoi, mi-am adus aminte ce mi-a spus 
bunica odată: ,,Când ai alegeri în viață, poți fi laș ori campion.” Atunci, m-am simțit foarte 
sigură pe mine și am spus hotărâtă: 

- Accept!   
          După mine, alte câteva voci au repetat același lucru. 
          Femeia din centrul cercului ne-a zâmbit blând și cu căldură, iar apoi ne-a oferit 
fiecăruia dintre noi câte un colier de care atârna o mică calcedonie. Se pare că aceste coliere 
ne vor ajuta să ne folosim puterile. A urmat apoi ritualul. Ne-am prins cu toții de mâini și am 
început să repetăm cuvintele femeii: 
          ,, Pământ și apă,  
             Aer și foc,  
             Voi, toate martore să fiți. 
             Cu toții, copii, ați promis să slujiți 
             Și să păstrați pacea între cele două lumi.” 
          Acela a fost momentul când viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna. 
 
 
 
 

 
 
Desen: Vlad Rodica-Andreea, 
clasa a VIII-a A 
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                                       Din nou primăvară în Paris … 

                                                                                                            
Călae Alexia – Maria                                                                                                           

clasa a VIII-a B 
                                           Premiul I la Concursul Municipal 

,,Primăvară dulce europeană” 
 
 

          Fiecare dimineață începea la fel: o rutină zilnică și comodă însă, de azi, este un nou 
început și totul s-a schimbat. ,,Ce dimineață frumoasă și însorită de primăvară”, își spuse ea, 
sorbind tacticos din cafea. Nimic nu prevestea tragedia care avea să se întâmple. De pe balcon 
se pot vedea razele soarelui reflectându-se pe metalul turnului. Ale Turnului Eiffel. 
Întotdeauna a fost atentă la astfel de detalii, fiind o fire profundă și sentimentală, 
impresionând-o chiar și cel mai mic și mai rafinat detaliu dintr-un peisaj. A crescut în sudul 
Franței, la țară, printre întinsele livezi și viță-de-vie, de fiecare dată văzând și fiind parte din 
apusul și răsăritul soarelui, care erau un adevărat spectacol al naturii pentru ea. Aceste mici 
frânturi ale copilăriei sale pe care și le mai amintește constituie esența ființei ei, care au 
format-o ca adult. Astăzi, Lilou Mailys locuiește într-un apartament modern din partea 
centrală a Parisului și este redactor la revista ,,Charlie Hebdo”. 
          Cam așa urma să înceapă fiecare dimineață de acum încolo, Lilou savurându-și cafeaua 
la mica măsuță de pe balconul apartamentului său cu vedere asupra întregului Paris. Îi fusese 
dor de astfel de dimineți calde și liniștite de primăvară în care observa viața cotidiană a 
oamenilor și orașul care se deștepta. De obicei, în timp ce își bea cafeaua, se gândește la 
subiectele pe care le va aborda pentru revistă în săptămâna care vine. Astăzi, însă, este diferit. 
A venit primăvara iar, odată cu asta, și inspirația pentru un nou articol care, speră ea, să aibă 
succes în rândul cititorilor.  
          Lilou se îmbracă și se pregătește să plece spre biroul de redacție. Este o zi mare, cu 
multe lucruri mărețe și importante de făcut odată cu un nou început pentru ea: Lilou își reia 
pentru prima oară după mult timp activitatea la redacția revistei. 
          Câți dintre noi ne-am gândit că în timp ce noi, europenii, avem parte de o oarecare 
liniște și pace, în alte părți ale lumii sunt mii de oameni nevinovați care mor zilnic în războaie 
pe tema religiei sau a mentalității? În timp ce copiii din Europa trăiesc în pace și în armonie 
alături de familiile lor, bucurându-se de venirea primăverii și de soare, alți copii sunt chinuiți, 
speriați și obligați să își părăsească familiile, sunt omorâți și puși la încercări grele ale vieții 
lor necoapte și nepregătite pentru asemenea chinuri. Ei bine, știm sigur că pe Lilou chiar o 
preocupă aceste aspecte negative ale lumii islamice. Deși lucrează pentru o revistă satirică 
franceză, care publică în mare parte ilustrații, dar și reportaje, articole controversate și glume, 
de această dată, este hotărâtă să se abată de la subiect și să încerce să îndrepte ceva și să 
transmită un mesaj, atât cât poate, prin intermediul pasiunii pe care o are: scrisul. Acesta va fi 
articolul de săptămâna aceasta. Pentru Lilou, este un articol important, poate cel mai 
important din cariera sa de redactor și de scriitoare. Va fi un articol diferit, care va avea ca 
scop îndreptarea acestor aspecte negative și fapte morbide care se întâmplă, din păcate, în 
fiecare zi și care, pe noi, nu ne afectează cu nimic.  
          Mergând spre birou, de-a lungul Senei, Lilou privește pe geam și observă cu ochii săi 
formați micile detalii ale Parisului, care de abia se trezește din amorțeala nopții și, ușor, ușor, 
prind viață. Lilou se bucură să vadă tarabele de flori, buticurile și cafenelele deschizându-se 
de dimineață, într-o forfotă continuă, sub adierea lină a vântului care învăluie Parisul. Acesta 
este farmecul lui, al Parisului, toate aceste aspecte și mici frânturi ale vieții cotidiene 
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desprinse, parcă, din filme. Lilou observă o mamă care își învață copilul să meargă pe 
bicicletă. Imediat, o cuprinde un sentiment de melancolie și de dor față de perioada copilăriei 
care nu se mai întoarce și față de mama sa care – de asemenea – a învățat-o să meargă pe 
bicicletă. 
          Ajunsă în fața clădirii, coboară cele trei trepte ale autobuzului și ajunge în biroul său, 
unde începe să își așeze gândurile în ordine și să se pregătească pentru ședința de redacție. 
          În timpul ședinței de redacție, Lilou se ridică și își spune opinia despre următorul articol 
al revistei. Aceasta propune o schimbare în legătură cu structura și tema revistei pentru o 
singură dată, însă aceasta nu este văzută cu ochi buni de colegii săi. Dintr-o dată, în cameră 
năvălește o persoană îmbrăcată din cap până în picioare în negru cu o armă asupra lui. Se aud 
două împușcături violente și bruște. Lilou cade la pământ, o ultimă lacrimă prelingându-se pe 
obraz, din ochii ei de un albastru intens. Își dă ultima suflare sperând că, într-o zi, lumea va 
înțelege sacrificiul făcut și îi va continua munca. Cu toate acestea, nu putea urî și nu regreta ce 
făcuse: acesta fusese modul ei de a transmite un mesaj de alarmă cu privire la activitatea din 
statele islamice. Se simțea împăcată cu ideea că se sacrificase pentru o lume mai bună. 
          Și primăvara din Europa își vedea nestingherită de drum ... 
 
 

 
Desen: Vlad Rodica-Andreea, 
clasa a VII-a A 
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                                     Câștigător la loteria vieții 

 
                                                                          Haralambie Mihai – Cristian 

                                                                                              clasa a VII-a A 
                                               Mențiune la Concursul Național  

,,Un condei numit fair-play” 
 
 

          Astăzi mi-am început ziua cu ritualul matinal de sorbire a cafelei negre, pe care soția 
mi-o prepară cu fidelitate de aproape zece ani. Știu, mă încadrez perfect în categoria 
oamenilor plasați sub semnul automatismelor. Acesta este și motivul pentru care nu pot 
renunța la obișnuința de a fi un simplu pământean, viciat de rutina cotidiană. Am pierdut 
demult pariul cu societatea, dar am câștigat totul prin intermediul cuvântului scris. 
          Vreau să scriu un reportaj despre un sportiv care se luptă cu sine de ceva vreme, care a 
transformat sportul în artă. Va fi conceput într-un stil proaspăt, cu o pasiune debordantă 
pentru cuvinte și pentru jocul lor ... secund. Mi-ar plăcea să cred că va fi un semnal de alarmă, 
dată fiind tematica sportivă pe care o propun unui public adormit de mirajul modernității. 
Cafeaua s-a terminat; soția a plecat la serviciu; cuțitul a rămas la mine ... 
 
Născut sub o stea norocoasă 
          Cel despre care voi scrie, însuflețește meandrele cunoașterii de sine, răstoarnă în 
varianta sa finală poziția clasică a tot ceea ce înseamnă sport. Se numește  Michael Fred 
Phelps, este înotător american și multiplu campion olimpic. S-a născut pe data de 30 iunie 
1985, la Baltimore, în statul Maryland din SUA.  Provine dintr-o familie de sportivi. Surorile 
sale, Hilary Phelps Eldridge și Whitney Phelps Flickinger au practicat același sport, în 
colegiu. Whitney a fost campioană națională la proba de 200 m fluture, la vârsta de 14 ani, iar 
Hilary a fondat propria companie, intitulată ,,GJ Media”. 
          Înzestrat cu calități native excepționale, Michael Phelps a avut drept unică dorință 
scoaterea aurului din noroc, precum în alchimie. La vârsta de 10 ani, cu doar trei ani de 
experiență în accest sport, a obținut recordul național pentru grupa sa de vârstă, la proba de  
100 m fluture și a început să se antreneze la North Baltimore Aqustic Club, cu antrenorul Bob 
Bowman, cel care i-a fost alături la toate succesele importante din carieră. Cinci ani mai 
târziu, Michael s-a calificat pentru Olimpiada de la Sydney, din 2000. Deși nu a câștigat o 
medalie olimpică, s-a poziționat pe locul cinci în proba de 200 m fluture. La doar un an 
diferență, la Campionatele Mondiale din 2001, Phelps a reușit primul său record mondial la 
200 m fluture. De atunci, steaua lui a răsărit. 
 
Atena, 2004 – un succes răsunător 
          Nu a venit să sfărâme lumea în două, să descrie traiectorii-capcană, ci să câștige. A fost 
vremea lui, a fanaticului ascuns deasupra veacurilor, într-o junglă de simboluri. S-a ajutat să 
iasă din capcana imperfecțiunii. E, oare, de condamnat? Personal, îi voi dăltui piedestale. 
          În prima probă, cea de 400 m mixt, Michael și-a demoralizat adversarii, obținând 
recordul mondial, cu timpul de 4 minute și 8 secunde și, totodată, prima sa medalie olimpică 
de aur. A urmărit apoi bronzul la 200 m liber. Întrebat la finalul cursei dacă e dezamăgit, 
Phelps a dat dovadă de fair-play, motivând – ca un adevărat campion -  că adversarii săi sunt 
cei mai buni din lume: ,,Cum aș putea fi dezamăgit? Am înotat într-un bazin cu doi dintre cei 
mai rapizi freestylers din lume.” 
          La Olimpiada de la Atena, Michael Phelps și-a împlinit un vis: acela de a deveni 
campion olimpic, de a reprezenta cu mândrie țara. Cu șase medalii de aur și două de bronz, a 
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scris o pagină de istorie, închistată în muncă și talent, creându-și drumul spre unicizare. Dar, 
,,opera” sa era abia la început, era doar o schemă pentru ceea ce avea să urmeze. 
 
Beijing, 2008 – un vis devenit realitate 
          Olimpiada de la Beijing, din 2008, a fost – de departe – o revoluție a moralului, un 
succes răsunător, o confirmare a faptului că Phelps e unic. Campionul olimpic și-a asumat 
răspunderea de a schimba – dacă nu lumea – măcar o lume, asemeni lui Orfeu, care împreună 
cu harpa sa, avea puterea de a reorganiza universul cuiva. Michael Phelps a fost atât cântec de 
leagăn, cât și foc dogoritor, împrumutându-ne făptura lui grațioasă pentru câteva secunde. A 
obținut aurul olimpic la toate probele la care a concurat: 100 și 200 m fluture, 200 m liber, 
200 și 400 m mixt, precum și la ștafetele de 4×100, respectiv 4×200 m liber și 4×100 m mixt. 
A instaurat un nou record mondial:  este cel mai decorat sportiv olimpic din toate timpurile. 
           În acest sens, Sport Illustrated, una dintre cele mai importante agenții de presă din 
lume, i-a acordat premiul ,,Sportsman of the Year”, Michael devenind primul înotător care a 
fost distins cu acest titlu. Editorul revistei, Terry Mc. Donell, a declarat că a fost cea mai 
ușoară decizie pe care a trebuit să o ia, în ceea ce privește ierarhia anului 2008: ,,Este clar că 
Michael a revoluționat nu numai înotul, ci și lumea olimpică.” În timpul ședinței foto, Phelps 
a sărit în piscină, cu toate că era îmbrăcat la patru ace, după care a spus: ,,Sincer, sunt aceeași 
persoană dintotdeauna. Fac ceea ce îmi place. Am reușit să îndeplinesc tot ce mi-am promis 
anul acesta. A fost un vis devenit realitate și cu siguranță n-aș vrea să schimb nimic din ceea 
ce s-a întâmplat anul acesta.”    
 
Londra, 2012 – recurs la medalii 
          Michael a promis o continuitate în realitatea sa prezentă și concretă, o continuitate care 
a fost respectată. Chiar dacă a început cu stângul, clasându-se pe locul patru în prima probă, 
cea de 400 m mixt, acest lucru nu l-a descurajat. Nu și-a pierdut credibilitatea în față fanilor, a 
miilor de spectatori și a milioanelor de telespectatori, ci s-a reinventat. 
          A obținut patru medalii de aur și două de argint. A rescris, cu o altă semnificație, o nouă 
traiectorie, ca și cum ar fi stat în caverne unde s-au descins războaie. Întrebat de reporterii 
speciali acreditați la olimpiadă dacă va continua și peste patru ani, Michael Phelps a declarat: 
,,Bazinul este un rai sigur: două ziduri la fiecare capăt, benzi de circulație pe ambele părți și o 
dungă neagră dedesubt pentru direcție.” 
 
Rio de Janeiro, 2016  – ultimul cadran 
          La festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, Michael Phelps 
a fost desemnat să poarte drapelul SUA, ca o confirmare a carierei sale extraordinare. El a 
adăugat la colecția sa încă cinci medalii de aur și una de argint, ajungând la 23 de medalii 
olimpice de aur, trei de argint și două de bronz. A fost declarat ,,cel mai medaliat sportiv 
olimpic din istorie.” Deși nu este oficial, 2016 ar putea însemna retragerea din activitatea 
competițională a marelui sportiv. ,,Corpul meu suferă, am probleme cu picioarele. Sunt 
obosit.” a declarat Phelps la scurt timp după obținerea aurului în proba de 200 m mixt. 
 
          Imaginează-ți că pentru câteva secunde te regăsești în reportajul pe care l-am scris. Îl 
închizi  într-un sertar și – involuntar – în subconștientul tău, mai moderezi o posibilă viitoare 
greșeală. Și ce-mi place mereu să cred despre fiecare relatare este faptul că, de fiecare dată, 
poți să vizionezi o premieră. Am să-ți las stiloul și – după ce voi fi pășit pe coridorul clădirii – 
să bifezi și ultimul cadran. E semnul că îți pasă. 
          Am mizat pe sensibilitatea cititorilor mei, pe relația care se generează între cel care 
scrie și cei care citesc. Am învățat că nu e tupeu să crezi că lumea începe cu tine și continui să 
sper că acest text va reprezenta un interes aparte pentru istoria sportului. Nu pot garanta 
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existența vieții după moarte, însă pot oferi șansa apariției unui reportaj excelent, despre un 
sportiv excelent, chiar dacă sunt un simplu om. Sper să câștig la loteria vieții ... 
 

 
Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                                                      Un suflet rătăcitor 
 
                                                                 Carp Alexandra – Andreea                                                                                                                     

clasa a VII-a B 
                                       Premiul II la Concursul Național ,,Bucuria lecturii” 

 
 
Mister, pagini, cărți, rafturi pline ... Toate aceste cuvinte au fost 

auzite de mine de când m-am născut. Deoarece bunicii îi plăcea să citească, biblioteca din 
living a reprezentat microuniversul meu încă dinainte de a merge la școală. Însă, printre toate 
acele cărți și înșiruiri de litere, se ascundea un secret ce avea să-mi schimbe definitiv vacanța 
de vară.  
          Era o zi de iunie. Păsările cântau trilurile  melancolice ale verii, în timp ce florile se 
unduiau în bătaia adierii suave a vântului. Stăteam pe fotoliul din mijlocul bibliotecii și mă 
uitam plină de entuziasm la pozele de acum 70 de ani ale bunicilor, pe care le descoperisem 
într-o carte veche. Analizam cu atenție fiecare detaliu, fiind fascinată, mai cu seamă, de stilul 
vestimentar al secolului trecut. Era o continuă  conexiune între oameni și dorința oarbă de a 
mă regăsi în întâmplările și faptele pe care le identificam cu această ocazie. Spre surprinderea 
mea, între filele îngălbenite, am găsit o scrisoare. Era scrisă de bunicul pentru mine și datată 
13 iunie 2000. Cum el murise înainte ca eu să mă nasc, ,,documentul” căpăta o 
incomensurabilă valoare sentimentală pentru mine. 
          Cu emoție și evlavie am deschis-o și am început s-o citesc. Încet. Atentă la detalii. Cu 
mare interes. Bunicul îmi scria că trebuie să îndeplinesc o misiune. El nu se oprea însă aici, ci 
îmi zguduia existența în varianta sa finală. Cum stilul acesteia nu era o problemă de tehnică, 
ci de viziune, am acceptat să o privesc ca pe un adevăr. Pe spatele scrisorii era desenată o 
hartă, care-și păstrase prospețimea, în ciuda trecerii timpului. Bunica a fost cea care mi-a 
deslușit înțelesurile-i ascunse într-unul din vise: 
          - Of, Emily, am vrut să îți divulg acest secret mai demult, dar nu am avut curaj! Bunicul 
tău a fost un Gardian al Sufletelor Pierdute. El avea misiunea de a captura o sută de suflete 
rătăcitoare, iar mai apoi să le ducă în Tărâmul Primăverii Infinite. Din păcate, a murit înainte 
să îndeplinească ultima misiune. A vrut ca tu să o finalizezi. Pentru a captura sufletul 
rătăcitor, trebuie să te teleportezi în Tărâmul Vieții Fără de Moarte. Îl vei găsi pe o stâncă nu 
prea înaltă. Celelalte indicii îți vor fi transmise pe parcurs. 
          După ce m-am trezit și mi-am revenit din șoc, bunica a spus o incantație într-o limbă 
necunoscută, gesticulând cu brațele spre cer, iar eu m-am teleportat urgent pe o plajă 
tropicală. Simțeam nisipul cald lipit de picioarele-mi desculțe și apa care îmi trecea dincolo de 
călcâie. Nu am așteptat prea mult, căci aveam la dispoziție doar două ore terestre. Folosindu-
mă de câteva liane, am reușit să sar peste craterul imens din stânga plajei. Cel mai greu lucru  
a fost să traversez Râul Minunilor Pierdute, pe o plută, improvizată din frunze de palmier. În 
cele din urmă, ea a cedat, iar eu m-am trezit udă în fața unui zid vechi, pe care scria: ,,Dacă 
vrei să treci dincolo de zid, îți trebuie o lacrimă a unui suflet pur.” Imediat mi-am amintit că 
bunica spunea că un copil are un suflet pur. Am pus o lacrimă proprie pe zid, iar acesta s-a 
deschis imediat. În spatele lui era o mică stâncă, iar pe stâncă o strălucire. Era sufletul 
rătăcitor! L-am capturat folosind o bilă magică. Mai repede decât m-am așteptat, m-am trezit 
în biblioteca bunicii. Ea m-a îmbrățișat și m-a felicitat. 
           
Epilog: 
          Au trecut două luni de atunci. Părinții m-au anunțat că voi urma liceul în New York. 
Acum, stând în mașină și văzând cum casa bunicii se depărtează, am o singură întrebare: 
,,Oare sufletele umane devin într-o zi și ele suflete rătăcitoare?”   
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Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                                      Braț la braț cu poezia 
                          Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română) 
 
Eu de Carp Alexandra – Andreea             Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 
      clasa a VI-a B 
 
Eu sunt copilul tău, dar al zilei de ieri, 
Vin prin tine, dar nu la tine. 
Îți sunt alături, dar stau cu mine. 
 
Eu sunt copilul tău, dar al zilei de azi, 
Îți ofer dragostea mea, dar nu și gândurile mele. 
Îmi adăpostești trupul, dar nu și sufletul cu ele. 
 
Eu sunt copilul tău, dar și al zilei de mâine, 
Încerc să fiu ca tine, dar am propriile vise. 
Cred în povești cu zâne, dar în aripi deschise. 
 
 
 
Locul tău  de Carp Alexandra-Andreea    Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 
                  clasa a VI-a B 
 
Când absentezi motivat, 
locul tău este în dreptul inimii mele, 
ușor lateral stânga. 
 
Când te refugiezi în trecut, 
locul tău umple locul meu gol 
pe cealaltă parte a paginii. 
 
Când mă împiedici să scriu, 
locul tău este deasupra ideilor mele, 
dincolo de text.  
 
 
Când fugi de mine, 
locul tău sălășluiește pretutindeni  
în vacarmul de cuvinte al disperării. 
 
Când îți țin locul, 
locul tău este și al meu, 
dedesubtul acestor rânduri. 
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Cândva de Carp Alexandra – Andreea    Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 
               clasa a VII-a B 
 
Cândva voi scrie 
o poezie doar pentru tine, 
în care cuvintele te vor ademeni 
în lumea lor adâncă. 
 
Cândva voi compune 
un cântec doar pentru tine, 
în care notele îți vor mângâia 
simfonia lacrimilor îndoliate. 
 
Cândva voi picta 
un tablou doar pentru tine, 
în care penelul fumului de culoare 
se va pierde pe o câmpie pustie. 
 
Cândva voi opri lumea din mersul ei 
doar pentru tine, 
iar tu vei ști că atunci 
poți asculta pașii timpului. 
 
 
 
Normalul de Carp Alexandra – Andreea   Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 
                  clasa a VII-a B 
 
Priveam amândoi pe fereastra viselor noastre la nucul din stradă. 
Acela era singurul nostru moment de intimitate, 
când țintuiam cu privirea, minute în șir, lumina de undeva. 
Într-o zi, când am știut c-am devenit indispensabilă 
în curcubeul emoțiilor tale, 
am înlocuit nucul cu un cățeluș pripășit sub el: 
maidanez, obosit, flămând. 
Am încercat să-l îmblânzim, 
Dar constatam că îmblânzeam patima din noi. 
Ne-am antrenat mușchii imaginației 
Și-am învățat împreună de unde să apucăm și încotro să ajungem 
dincolo de pervaz. 
Dar, din locul în care eram,  
nu făceam altceva decât să trecem în revistă tristețea, 
cu o voce impregnată de iluzii deșarte. 
Mi-ai luat palma în palma ta cu o solemnitate cu care 
evadai din necunoscut în infern. 
Normalul acesta mă ținea în tensiune 
ca o regie care ascundea traume profunde.  
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Numele tău – de Carp Alexandra           Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 
                        clasa a VIII-a B 
 
Numele tău, care venea din numele meu, 
pe trepte de foc, 
de noroc, 
din silabe de rug, 
mai aproape de Dumnezeu. 
 
Numele tău, care era chenar aprins, 
pe filamente de dor, 
de amor, 
din  scurgeri de nor, 
în loc să se piardă în aer, era stins. 
 
Numele tău, ca orice nume de prieten, odată, 
mi s-a lipit  pe tâmplă, pe sprânceană, 
pe dană, 
din privirea carnivoră pe-o rană 
și nu mai am cu ce să mă acopăr niciodată.   

 
Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                                           Travel to Infinity 
                             Coordonator: prof. Florescu Cristina (limba engleză) 
 

                                                    The Price 

                                                                                  Nour Andreea, clasa a VIII-a A 

It was a horridly unpleasant night. Pale neon lights were flickering over all lost hopes, the 
streets were paved with bloody cobblestone and the air was filled with utter dread. It had 
always been like that, so it seemed. Or at least since their cursed arrival. 

Demon-like creatures had taken over Edenia. They could neither 
see, nor smell. Yet they could hear- and kill all rustling living 
things. The Edenians had been forced to a life of sheer silence ever 
since. Until Arthur, whom all the prophecies claimed to be the sun 
reborn, opened his eyes upon this wretched world.  

At no proper age, he set out for the witch’s hut up on the White 
Mountain. She greeted him with a faint smile and a potion which 
caused him to fall into a deep slumber, only to find himself facing 
Vanthu, the spirit of the demonic creatures he so despised and feared. With trembling knees 
and a muffled voice, Arthur pleaded with him for the sun to rise up in the sky again. “There is 
only one way-your soul for the sun!”, Vanthu whispered.  

What a price Arthur had to pay! Yet he never faltered. But for the heavy tear in the corner of 
his eye, there was no remorse. There was only light, to warm all other souls again. 

 

                                                            A Magic Night 

                                                                                          Secrieru Andreea, clasa a VIII-a B 

It was a lovely bedstraw-scented midsummer night. The moon was glittering softly and the 
sky was crowded with brave sparkling stars. Yet the scourging heat of the Mol Volcano could 
still be felt in the Queen’s garden, stretching out on the northern border of Onyxland.  

We had gathered there again, not for the Queen’s annual 
celebration, but for a mysterious  announcement she would make. 
When she stepped into the garden in her white flowing gown, 
holding a peculiar wand, we all bowed in reverence and fell into 
deep silence. “ On this very night, our coldest wish is going to be 
granted. We will rid ourselves of the curse of eternal heat!”, she 
chanted. 

As she took a deep breath, eyes lifted towards the puzzled moon, her wand turned into a 
dazzling light source. The next thing we knew, thousands of snowflakes began to fall 
dreamily on the dry ground. And this went on and on until the first touch of dawn. So did our 
utter joy and cheer.  

But alas! Along with the first sun rays, the thick blanket of blessed snow melted away. We all 
felt an excruciating sense of loss which would only be lessened by its cooling memory. 
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Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VII-a A 
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                                                  En ce qui me concerne 
                       Coordonator: prof. Mitran Ionela – Aura (limba franceză) 
 
 

Moi et la musique 
 

                                                                                                      Măgădan Daria 
                                                                                                     clasa a VIII-a B 

 
                                             

          La musique....Je vous avoue que je ne peux pas vivre sans 
l’écouter. 
           J’apprécie un bon réveil en musique pour me requinquer et me 
mettre en jambes pour la journée.  
          Parfois, la musique c’est juste un fond sonore pendant que je fais 
autre chose ( mes devoirs, le ménage, la cuisine, etc…). Un peu comme la 
TV que je  mets parfois en arrière-plan quand je suis seule chez moi, 
histoire de pas être dans le silence complet . Bon après, quand j’ai de la 
bonne musique dans les oreilles je peux  gérer les activités qui demandent 
de la concentration, comme les révisions. Pas simple de me retenir de 
chantonner ou de danser quand le son est plus entrainant que le cours que 

je suis en train de lire  
       La musique peut aussi être une activité à part entière, une passion qui mérite d’être 
savourée à 100% !  Que ce soit dans une salle de concert ou dans ma chambre en mode 
enceintes 360° et lumière tamisée, je profite de chacune des notes, de chaque parole. 
         Les chansons que J’ écoute varient selon mon humeur et ce que je ressens. La musique 
peut  m’aider à m’évader quand il y a besoin.  
          Comme avec les odeurs, une chanson peut parfois me ramener à une personne, un lieu, 
un moment qui y est rattaché pour une raison ou pour une autre. Quand ça arrive, ça ne me 
laisse pas totalement indifférente… Tout dépend du souvenir auquel ça me renvoie ! Si c’est 
un peu douloureux, ce n’est pas l’idéal c’est sûr, mais je peux avoir de bonnes surprises et 
revivre, le temps d’un instant, des moments qui sont chouettes à se remémorer. 
     La musique ce n’est pas seulement une expérience en solo, au contraire ! La musique ça se 
partage et ça unit ! Même avec les gens que je  connais pas, aimer les mêmes styles de 
musique ça crée des liens ! C’est le genre de point commun qui permet de briser plus 
facilement la glace. Et ouais, quande  je me retrouve à chanter à tue-tête une chanson avec 
l’inconnu d’à côté, ça met tout de suite plus à l’aise   
      Et avouons-le, si mes goûts en matière de musique sont similaires à ceux de mes amis, 
c’est plutôt pratique pour les soirées entre potes  Mais c’est aussi agréable quand un de mes 
amis me font découvrir un nouveau son ! 
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Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                                                                    Les loisirs  
 
                                                                                                        Despa Theodora – Elena 
                                                                                                                      clasa a VIII-a A 

 
 
          Les loisirs peuvent se définir comme des activités auxquelles 
l’on s’adonne en dehors des occupations  quotidiennes. Ce sont des 
moments d’évasion qui sont avantageux à plusieurs égards. Ainsi, le fait 
d’avoir des loisirs permet de réduire le stress, de renforcer le système 
immunitaire et d’améliorer la mémoire. Pour les jeunes, ce sont des 
activités qui sont très appréciées. À cet effet, voici une présentation des 
loisirs préférés des enfants de notre école : 
              Le sport est une activité physique qui permet d’être en pleine 

forme. Il est généralement pratiqué par les jeunes qui souhaitent perdre du poids ou se 
muscler.  
De plus, l’une des raisons pour lesquelles le sport est si apprécié, c’est qu’il y a une grande 
diversité d’activités. Ainsi, les jeunes peuvent jouer au football, aller à la salle de gym, faire 
de la course à pied tous les matins ou les arts martiaux. Pouvant être pratiqué en groupe et par 
tous, le sport est incontestablement le loisir préféré de tous les jeunes. 
           Les voyages pendant les vacances 
Les vacances sont le moment privilégié par les jeunes pour voyager et aller à la découverte du 
monde. Voyager est une activité très prisée parce qu’elle permet de se distraire et de 
rencontrer de nouvelles personnes. Ces expériences sont utiles pour avoir une vision plus 
globale du monde et comprendre d’autres cultures. 
            Les jeux vidéo 
 Dans l’univers de ses jeux vidéo, le joueur a la possibilité de s’évader vers de nouveaux 
horizons pour se distraire. L’avènement des jeux vidéo en ligne a marqué une nouvelle 
révolution dans le domaine de ses jeux. 
            Les fêtes et soirées en groupe 
Pour les jeunes en quête de nouvelles expériences et de rencontres, les célébrations sont des 
occasions à ne pas manquer. Souvent, ils organisent des fêtes ou des soirées entre eux pour 
s’amuser.  
            Les loisirs créatifs  
Ce sont des loisirs qui ont rapport au bricolage et à la création par soi-même. Avec de telles 
activités, le jeune apprend à se servir de ses mains et à faire de nombreuses créations. L’avantage, 
c’est qu’on stimule la créativité et qu’on peut révéler une vocation. 
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Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                                Suntem  arhitecții propriului drum … 

                                                                   prof. înv. primar Cocioabă Diana - Georgiana  

 

          Pe drumul pe care l-am ales, ne-am folosit de idei ca de o 
fixare – în cuvinte puține – a semnificațiilor ascunse din spatele 
activităților extra-curriculare. Și pentru că nicăieri nu se vorbea 
despre un concurs, elevii clasei a II-a B, au acceptat ideea ca 
atare. Chiar dacă s-au abătut de la ,,scriitură”, de la forma 
tradițională, s-au concentrat, au fost expresivi, originali. 
          Iată câteva din activitățile derulate în anul școlar 2020 – 
2021: 
          Pe 31 octombrie, am desfășurat proiectul Halloween 
Party, prilej de a petrece online câteva ore împreună. Am 

împărtășit povești, am vizionat un film, am discutat și dezbătut semnificația Zilei Tuturor 
Sfinților. Nu în ultimul rând, ne-am costumat în dovlecei, în spiriduși și am ,,colindat”, 
strigând: ,,Trick or treat!” (,,Păcăleală sau dulciuri!”), referindu-ne la amenințarea cu o farsă 
la adresa gazdelor sau a proprietății acestora, în cazul în care colindătorii nu primesc dulciuri. 
          Ziua de 13 noiembrie a adus o altă activitate, de care ne-am bucurat: Sănătate în 
farfurie. S-a desfășurat online și a avut: 1.  o activitate integrată, care a constat în vizionarea 
unui film despre alimentația corectă, urmat de discuții libere, precum și de realizarea unor 
afișe, postere, desene, prin care să prezentăm beneficiile fructelor și legumelor în meniul 
zilnic; 2. o activitate practică: realizarea unor sandviciuri amuzante. 
 

 
 
          UNICEF a organizat în acest an Cea mai lungă lecție din lume (World Largest Lesson), 
cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, pe data de 20 noiembrie, 
dată care marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului. Tematica 
protecției mediului, din acest an, vine atât ca răspuns la cererea globală din partea cadrelor 
didactice de a avea materiale de predare adaptate cerințelor vieții actuale, cât și ca urmare a 
interesului crescând al autorităților de a include în programa școlară o nouă materie: Educație 
pentru dezvoltarea durabilă. Ne-am alăturat și noi demersului UNICEF și iată ce am realizat: 
 
 
 



40 
 

 
 
 

 
 



41 
 

          Serbarea de Crăciun a meritat toate aplauzele, deoarece, în calitate de actori, am jucat 
în primul nostru rol, alături de părinți, în sceneta ,,Spiridușii”. Debutul actoricesc s-a 
consumat pe data de 20 decembrie. 
           Ziua Nonviolenței în școli, activitate pe care am abordat-o pe  30 ianuarie, a fost una 
extrem de serioasă. Elevii clasei a II-a B, au înțeles că între conceptul de drept la siguranță și 
mediul școlar există o relație de interdependență. Mai mult decât atât, violența în școli a 
devenit un obiectiv politic la nivel național și internațional. Am spus cu toții ,,Stop violenței!” 
prin desen, grafică și pictură. 
 

 
 
           
 
 
Avdives Khetanes este un proiect local, de care m-am ocupat personal și  pe care l-am derulat 
în școală, împreună cu colega mea, înv. Negulescu Gina – Maria. Vizează creșterea 
sustenabilă a calității vieții comunităților de romi și contribuie la creșterea incluziunii și 
abilitării acestora, din două zone marginalizate ale  României: comuna Belin, din județul 
Covasna și cartierul Ferentari din București. De asemenea, beneficiază de un  Grant de 856 
678 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin Granturile SEE, în cadrul 
Programului de Dezvoltare Locală. Proiectul este în derulare. 
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Serbarea de sfârșit de an școlar, care a avut loc pe data de 25 iunie, a încununat munca 
noastră pe tot parcursul anului școlar 2020 – 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Drumul străbătut atât de laborios s-a apropiat de final. Ne-am construit idealuri, ne-am 
realizat obiectivele propuse, am identificat poteci necunoscute, dar nu ne-am abătut de la 
cărare. Am proiectat, am analizat și am finalizat arhitectura propriului nostru drum.  
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                                              Matematică și antibiotice 
 
 
 Știați că? 

- Pitagora a murit în flăcările școlii sale de la Crotona, incendiată de 
dușmanii învățăturii pitagoreice? 

- Arhimede își desena figurile geometrice pe propriul corp, uns în 
prealabil cu ulei? 

- Matematicianul Descartes a făcut congestie pulmonară și a murit, după 
ce regina Cristina a Suediei l-a invitat la ,,întrețineri științifice” iarna, la 
ora 5 dimineața, într-o cameră neîncălzită și cu geamurile deschise? 

- Newton era atât de cunoscut în lume, încât atunci când împăratul Chinei 
i-a trimis o scrisoare, pe care a scris: Lui Newton, în Europa, acesta a primit-o? 

- Euler a orbit la 59 de ani și timp de 18 ani, până a murit, a făcut doar calcule mintale 
cu 15 zecimale? 

- Geniul matematic Galois nu a reușit niciodată să fie admis la Școala Politehnică din 
Paris, din cauză că făcea prea rapid calcule matematice și trecea rezultatele direct pe 
tablă? 
 
 

Legi matematice - 
Legea problemelor: Dacă în problemă sunt implicate mai puțin de trei variabile, aceasta nu 
este o problemă; dacă numărul lor este mai mare decât opt, atunci problema este irezolvabilă. 
Principiul rezultatului final: Prin definiție, când cercetați necunoscutul, atunci nu se știe ce 
veți descoperi. 
Legea întrebărilor: Întrebările mărunte se rezolvă rapid, iar cele mai importante nu se 
rezolvă nicicând. 
Legea cheltuielilor: Cheltuielile tind să fie egale cu veniturile. 
Axioma instrucțiunilor: Atunci când toate modalitățile dumneavoastră de a efectua 
experimentul vor eșua, citiți instrucțiunile. 
Legea competenței: Dacă ești competent într-un domeniu, aceasta nu înseamnă că nu vei face 
prostii în alte domenii.  
Legea costului: Întotdeauna, compromisul ne costă mai scump decât oricare alte alternative. 
 
 
Ghicitori matematice 
Dacă numitoru-i 2,                                              Cine-mi spune dintr-o dată 
Iar numărătorul 3,                                               Câte colțuri are-o roată?   (zero)                                     
Spune ce fracție sunt? 
Că vă dau pe loc un punct.  (3/2)                          În mănușă sau ciorap                                 
                                                                         Câte degete încap?  (cinci) 
Câte stele lucitoare 
Strălucesc în Carul Mare? (șapte)                        Câte colțuri, în total,  
                                                                        Are micul tău penar?  (opt)                                           
 
 
 
                                                                                       prof. Țânțaru Cristimonia (matematică) 
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                                                   La pas prin Ferentari 

Studiourile Ferentari 
Adresa: Strada Prelungirea Ferentari, nr. 16, sector 5, București 
Telefon: 0725 565 375 
E-mail: contact@zidebine.ro  
    
          În urmă cu șapte ani, actorul profesionist Ionuț Oprea a demarat un proiect, intitulat 
PlayHood, care s-a dorit a fi un club de teatru, în cadrul Asociației 
Policy Center for Roma and Minorities, ce derula activități 
culturale în apropierea ghetto-urilor din cartierul Ferentari. 
Misiunea acestuia era să folosească artele vizuale și ale 
spectacolului pentru a-i ajuta pe copiii din cartier să-și dezvolte 
abilitățile de bază, precum cititul, scrisul și gândirea critică. Dintr-
o joacă la Clubul de Educație Alternativă, din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 136, totul a devenit 
serios și peste 30 de copii au fost cooptați în trupa de teatru. Însă, proiectul avea nevoie de o 
casă, deoarece copiilor din Ferentari le trebuia aer proaspăt și curat pentru mințile și inima lor. 
          În martie 2021, proiectul Studiourile Ferentari, a fost demarat de Asociația Zi de Bine, 
într-un spațiu comercial din cartierul Ferentari. Este un loc de numai 90 de metri pătrați, care 
cuprinde trei camere: un studio audio pentru podcasturi, un studio foto/video pentru 
înregistrări și o sală de meditații și cursuri. Lângă Ionuț Oprea s-a alăturat actrița Mădălina 
Dorobanțu și împreună își doresc ca proiectul PlayHood să devină un nod cultural-
educațional, conectat la viața culturală și educațională a capitalei. Cei doi fondatori își propun 
să sprijine copiii din cartierul Ferentari aflați în situații vulnerabile, să creeze notorietate în 
jurul unor cauze ignorate.  
          Pentru copiii din Ferentari, proiectul Studiourile Ferentari înseamnă nu doar educație, 
ci și o șansă la viitor. Dacă vrei să-i ajuți, donează 2 euro, în ziua ta de naștere, cu mesajul 
,,SUS”, la 8845. Astfel, banii tăi vor ajuta un copil din cartier să se ridice.  
 
Biblioteca Gheorghe Șincai 
Adresa: Strada Prelungirea Ferentari, nr. 5, sector 5, București, 051866 
Telefon: 021 539 65 05 
E-mail: gs.bmb@yahoo.com  
Orar: luni – vineri: 9 – 16; sâmbătă și duminică – închis 
 
          Biblioteca Gheorghe Șincai este o filială a Bibliotecii Metropolitane, care își așteaptă 
cititorii, oferind – în condiții de siguranță – toate serviciile de bază, acces liber la raft și 
program prelungit după-amiaza, pe timp de vară, până la ora 20. Este o bibliotecă publică, ce 
oferă împrumuturi la domiciliu, acces la informații de interes comunitar, catalog topografic. 
De asemenea, cititorii au acces gratuit la internet, un calculator pentru public și o bibliotecă 
digitală, putând să-și satisfacă setea de lectură cu: cărți (beletristică, poezie, știință și tehnică, 
SF, memorialistică),  reviste, articole și jurnale.   
          Biblioteca are o sală cu acces liber la raft și o sală de lectură. Misiunea sa nu este aceea 
de a proteja cărțile, de a le ține sub cheie, ci de a le oferi, mai ales elevilor, ca pe niște sfaturi 
de viață. Cititorii fideli își vor găsi aici un refugiu, o eliberare, o dependență fericită de 
lectură. 
 
                                                                                                      Carp Alexandra – Andreea 
                                                                                                                              clasa a XI-a 
                                                                      Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, București 

mailto://(null)contact@zidebine.ro
mailto://(null)gs.bmb@yahoo.com
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                                                        Top 3 – 2021 
 
 
 
 

Top 3 - Melodii de vară: 
 Alături de vară și-a făcut simțită prezența și distracția, așa că nu o 
vom ignora. Melodiile următoare reprezintă un adevărat flux de energie, 
deci vă recomandăm ascultarea acestora dis-de-dimineață sau când vă 
simțiți obosiți. 

1. Blacklist feat. Carla's Dreams – Tequila 
2. Spike – Salcâmii 
3. Mario Fresh X Dorian Popa – Caliente 

 
 

Top 3 - Melodii românești: 
 Nu ne putem numi români, dacă nu am ascultat măcar o data una dintre melodiile 
acestea. De la dansuri populare, precum ,,Brașoveanca ” la melodii armonioase, asemeni 
,,Ciocârliei”, poporul român este plin de tradiții și obiceiuri cu o însemnătate culturală, ce se 
regăsesc în tot ceea ce facem. Propun, prin urmare, să ascultăm împreună câteva dintre aceste 
piese. 

1. Alesis – Brașoveanca 
2. Gheorghe Zamfir – Ciocârlia 
3. Laura Olteanu - Acasă-i România 

 
 
Top 3 - Manele: 
 Nu vom crea o listă fără a include, bineînțeles, manelele. Deși nu putem nota tot 
repertoriul ce răsuna in boxele fiecărui român, acestea sunt selecțiile ce considerăm că ,,Dau 
Moda” la momentul actual. 

1. Jador x Lino Golden - Dau Moda 
2. Tzanca Uraganu - Buzele cu Roșu Închis 
3. Jador x Emilia x Dodo x Jay Maly x Costi – Jale  

 
 

 
Top 3 - Filme: 
 Anul încă nu s-a terminat, dar asta nu înseamnă că nu avem deja filme demne de 
numeroase premii. Popcornul și băuturile răcoritoare ar trebui să fie la îndemână, căci nu vei 
putea pune pauză datorită acțiunii captivante. 

1. Black Widow – având în rolul principal pe Natasha Romanoff, a fost un film așteptat 
cu nerăbdare de catre fanii Marvel 

2. Godzilla vs Kong – prezintă bătălia a două personaje monstruoase, ce satisface cu 
succes dorința pasionaților de ficțiune 

3. The Suicide Squad – o brigadă de ,,sinucigași” îndeplinește o misiune periculoasă, 
neținând cont de riscuri. Acțiunea ia o întorsătură comică și pe alocuri sinistră de-a 
lungul filmului. 
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Top 3 - Jocuri video: 
 Piața jocurilor video a fost mai înfloritoare ca niciodată, continuând să crească, dat 
fiind că tot mai multă lume este pasionată de acestea. Titluri noi acaparează atenția în fiecare 
zi, dar noi am ales să ne concentrăm asupra celor ce au reușit să rămână relevante și să 
confere bucurie jucătorilor chiar și în aceste zile. 

1. League of Legends (2009) – MMORPG 
2. Grand Theft Auto V (2013) – Action, Singleplayer & Multiplayer 
3. Valorant (2020) – First Person Shooter, Multiplayer 

 
 
Top 3 - Proiecte extrașcolare desfășurate în cadrul Școlii Gimnaziale nr.2: 
 Școala Gimnazială nr. 2 este adepta evenimentelor, iar asta nu ar trebui să fie o 
surpriză pentru nimeni. De la proiecte caritabile, la evenimente culturale, iar mai apoi la 
petreceri destinate elevilor, școala noastră a reușit să implice tot colectivul în activitățile sale, 
care nu au fost deloc puține. Am decis să notez aici câteva dintre cele ce, cu siguranță,  ne-au 
fascinat atât pe mine, cât și pe voi.   

1. ,,Creativitate în sprijinul comunității” (18 decembrie) - acțiune de voluntariat, în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic București, organizată la Școala Gimnazială 
,,Sfinții Voievozi”, ce a constat într-o strângere de fonduri, prin vânzarea a diverse 
articole confecționate de elevi. Aceștia au vândut articole hand-made în valoare de 490 
RON, bani pe care i-au donat copiilor bolnavi de leucemie. 

2. ,,Unitate în diversitate”, dedicat Zilei Limbilor Europei (26 septembrie), care s-a 
desfășurat în fiecare an și a căutat să atragă atenția asupra imensei bogății lingvistice. 

3.  ,,Prima zi la bibliotecă” (11 octombrie) – proiect inițiat de către Biblioteca 
Metropolitană București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București și Școala Gimnazială nr. 2, care a oferit elevilor școlii noastre șansa de a 
petrece o zi în interiorul Bibliotecii Gheorghe Șincai, unde au efectuat activități 
practice. 
 
 

          Doresc să închid acest top, arătându-mi recunoștința față de profesorii și directorii ce au 
făcut posibilă desfășurarea acestor activități și au continuat să le susțină. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
                                                                                                 Haralambie Mihai – Cristian 
                                                                                                                             clasa a X-a 
                                                                    Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, București 
 
 
 
 
Nota redacției: Îți întoarcem aceleași sincere mulțumiri – atât pentru colaborarea la revista 
școlii, cât și pentru că reușești să te menții în top la liceu.  
Elevul Haralambie Mihai Cristian a fost șeful promoției 2018-2019, la Școala Gimnazială 
nr. 2. 
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                                                              Liga de volei 
 
 Începând cu anul 2016, Școala Gimnazială nr.2 este partenera Clubului Sportiv 
Munincipal București, cu beneficii importante în dezvoltarea tinerilor sportivi ai școlii 
noastre. Echipele de volei au fost înscrise pe diferite categorii în Campionatele Naționale ale 
Federației Române de Volei, cu rezultate remarcabile. 
 
 
 Categorii: 

x Minivolei 
x Speranțe 
x Beach Volley 

 
 

Campionatul Național de Beach Volley Speranțe       Campionatul Național de Beach Volley 
masculin, București, 2017                                           Minivolei masculin, București, 2019                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionii Naționali, Minivolei masculin, Zalău,       Locul 7, Campionatul Național Speranțe  
2019         masculin, Blaj, 2019 
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Campionii Naționali Minivolei masculin,           Vicecampionii Naționali, Speranțe masculin,  
Baia Mare, 2021           Zalău, 2021 
 
 

Ne distrăm, vizităm și învățăm în cantonamente și în turnee 
 

Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia, 2019                     Alba Iulia, 2019 

 
Baia Mare, 2021                   Baia Mare, 2021 
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Baia Mare, 2021             Predeal, 2018                                                         
 
 

 
Predeal, 2017                  Predeal, 2018 
 

Câmpia Libertății, Blaj, 2019     Câmpia Libertății, Blaj, 2019 
 

 
 

                                                                                            Profesor coordonator: Simu Tiberiu 
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Scrisori (ne)oficiale și jurnale de conștiință 
Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română) 

 
Scrisoare oficială 

 
 

                                                                Haralambie Mihai – Cristian 
                                                                                                    clasa a VI-a A 

                   Premiul II la Concursul Național  
,,Creativitatea – o șansă pentru evoluție” 

 
                                                                                 Nanjing, 14 februarie 2017 
 
                            Alteța Ta, rege al Japoniei, 

 
           
          Vă scriu astăzi, într-un moment de cumpănă, pentru a vă încredința de adâncul meu 
respect și pentru a vă spune că vă sunt alături în orice situație. Cu toate acestea, nu pot să 
ascund faptul că vestea declanșării războiului cu Coreea m-a tulburat profund atât pe mine, cât 
și pe supușii mei. Mai mult decât atât, cei 30 de ani de prietenie care ne leagă, mă fac să vă 
reamintesc cât de bine mă simt în Regatul japonez atunci când vă sunt oaspete. 
          Am petrecut împreună clipe de neuitat la castelul din Osaka, la palatul din Kyoto și la 
reședința Alteței Tale din Takayama, împodobită cu Kodomotsu de Anul Nou. Am rămas 
impresionat de gastronomia japoneză, iar delicatesele precum otoso, mochi, osomai ori 
sashimi sunt deja favoritele mele, datorită rețetelor pe care mi le-a oferit Mai Marele Bucătar, 
Totomoshi. Totodată, în aceste ocazii deosebite, am observat cât de echilibrați sunt soldații 
japonezi și ce mult înseamnă să ai liniște în regat.  
          Știind cât prețuiți pacea și cât de mult urâți violența, îmi permit, Alteța Ta, să vă 
povestesc o întâmplare petrecută de curând între două triburi vecine cu regatul pe care îl 
conduc: May-Toy și Oge-Oro. Acestea se războiau pe o regiune de mare însemnătate 
strategică și economică pentru amândouă. Tribul May-Toy era pașnic, locuitorii se hrăneau cu 
carne din vânat, cu fructe și legume și nu purtaseră niciodată vreun război. În schimb, cei din 
tribul Oge-Oro erau războinici, trufași, se ocupau cu confecționarea armelor de luptă și aveau 
zeci de războaie de cotropire câștigate.  
          Ambii șefi de trib au adunat Sfatul Bătrânilor, care a gândit înțelept pe parcursul mai 
multor zile și a decis că nimeni nu merită să piardă atâtea suflete nevinovate doar pentru o 
bucată de pământ și pentru orgolii nemăsurate. Astfel, au ajuns la un armistițiu și au împărțit 
regiunea în două parcele. După ce au fumat Pipa Păcii, niciunul dintre șefii de trib nu a mai 
purtat vreun război. Astăzi, luptă împreună împotriva violenței de orice tip.  
          Vă rog, Alteță Regală, să luați în considerare acest exemplu și să vă gândiți la o soluție 
de compromis, pentru a nu declanșa un tsunami devastator, violența nefiind utilă la nimic. 
Considerați că o împărțire egală a parcelei comune, de la Naraiaka,  ar fi o soluție avantajoasă 
pentru ambele părți? Cugetați drept și veți înțelege ce e mai bine pentru țările noastre vecine 
și prietene. De ce să adunați cioburi de sticlă colorată, de vreme ce puteți atinge stelele? 
 
 
 
                                              Cu deosebită considerație, respect și prietenie necondiționată, 
                                                                                    Shoto Yoko 
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                                            Scrisoare neoficială 
 
 

                                                                              Haralambie Mihai- Cristian 
                                                                                                     clasa a VII-a A 
                           Premiul II la Concursul Național  

,,Creativitatea – o șansă pentru evoluție” 
 

                                                                                                                                  Milano, 1 martie 2018        
 

Alteța Ta, rege al Spaniei, 
 

          Vă scriu astăzi, în prima zi de primăvară, din două motive: primul, este legat de 
mulțumirile pe care doresc să vi le adresez în urma vizitei efectuate în minunata 
dumneavoastră țară; al doilea, se referă la faptele grave despre care mi-ați povestit în 
scrisoarea recentă.  
          Așadar, fiind oaspetele Alteței tale, vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul depus 
pentru a mă simți extraordinar. Nu voi uita niciodată excursia în  Munții Pirinei, spectacolul 
oferit de toreadorii și matadorii catalani din ,,Plaza de Torros”, exponatele de excepție de la 
Muzeul Prado și de la Centrul de Artă ,,Regina Sofia”, sejurul de vis din insulele Mallorca, 
Menorca și Ibiza,  răcoarea și simplitatea reședinței de vară din Valencia și nu în ultimul rând, 
,,El Teide”, cel mai înalt con vulcanic, a cărui umbră pe Pământ se vede de la 30-40 de 
kilometri depărtare. Pentru toate acestea, vă  rămân adânc recunoscător! 
          Al doilea motiv pentru care vă scriu m-a tulburat profund. Am aflat cu stupoare de la 
Alteța ta că deținuții din Insulele Canare și cei din Insulele Baleare consumă o substanță 
nocivă, interzisă prin lege, numită ,,La Maladive”. Este revoltător, mai ales că, datorită 
regimului deschis, în Las Palmas de Gran Canaria, dar și în Palma de Mallorca deținuții au 
reușit să plaseze acest drog și turiștilor. Întrucât suntem prieteni vechi, dați-mi voie, Alteță, să 
vă sfătuiesc cum puteți să eradicați acest flagel, dându-vă exemplu o întâmplare petrecută în 
Italia. 
          Cu ani în urmă, pe Insula Pantelleria din Sicilia, locuitorii din celebrele ,,dammusi” 
produceau cel mai dulce vin, numit ,,Passito di Pantelleria”. Traficanții din Asinara au 
contrafăcut acest vin și l-au introdus pe piață, folosind în rețeta de veacuri o substanță 
interzisă: o plantă cu fructe mici, violacee, puternic mirositoare (echivalentul nocivei ,,La 
Maladive”). După numai câteva săptămâni, doctorul Gianluca Forebienni, un renumit 
toxicolog italian, a fost copleșit de numărul mare de pacienți, care acuzau simptome ciudate: 
halucinații, stări de vomă, diaree, lipsă de concentrare, pierderi de memorie sau chiar decesul. 
Analizând compoziția vinului cu mare atenție, acesta a identificat substanța interzisă ce afecta 
sistemul uman. Toți pacienții au beneficiat de tratament special, fiind internați în clinica sa de 
specialitate. După moartea doctorului, rețeta secretă a ieșit la iveală. Cu permisiunea Alteței 
tale, pot să o dezvălui, pentru a rezolva problema care vă macină. 
          Aștept cu nerăbdare un răspuns sau un telefon pe firul roșu pentru a-mi confirma că 
sunteți de acord. Azi, când lupta contra drogurilor este prioritatea noastră zero, e obligatoriu 
să ne ajutăm toți semenii pentru a deveni din nou liberi... De asemenea, vă reamintesc, Alteță, 
că mi-au plăcut întotdeauna drapelele frumoase, chiar dacă flutură pe ziduri prăbușite ... 
 
 
                                                                                    Cu mult respect, sinceritate și prietenie, 

                                                                      Umberto al III-lea, regele Italiei 
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                     Jurnalul unui pisoi rănit … în suflet  
 

                                                           
 Călae Alexia – Maria                                                                                                            

clasa a VI-a B 
                             Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 

 
 
 

 
Azi, primăvară, ,,cu narciși, cu crini, cu lotuși”, vorba poetului 
          Dragă Jurnalule, te avertizez, încă de la început, că nu sunt un mare scriitor. Ceea ce 
vreau să-ți spun, este faptul că m-am hotărât să-mi pun gândurile pe hârtie, pentru ca, atunci 
când va fi cazul, eternitatea să înțeleagă drama prin care am trecut odată. Sunt o fire visătoare, 
ușarnică (îmi place să ies adesea pe ușă și să fug afară), și ușor melancolică, poate și datorită 
asteniei de primăvară.   
           Numele meu este Fetițu. Totul a început când stăpânii mei au aflat că sunt băiat, nu 
fetiță. Mda, știu la ce vă gândiți: ,,De unde acest nume?!” Păi, de la Fetița, după ce la 
veterinar li s-a spus că sunt băiat.  
           Viața mea e plină de încercări și de obstacole în fiecare zi. Dar, mai întâi să vi-i prezint 
pe frații mei, Norwey și Pufos. Norwey este un pisoi gri cu alb, aventurier și hoinar, ca și 
mine. Pufos este un grăsan portocaliu cu pete albe. Este geamănul meu. Cu ei îmi petrec viața, 
zi de zi, hoinărind pe câmpul din fața casei și pe străzi, de dimineața până seara. Sunt frățiorii 
mei și singurii mei prieteni. 

 
Ieri, primăvară,  când caisul avea ,,zulufi de floare la urechi”, cum bine-a zis poetul 
          De ce crezi, dragă Jurnalule, că am ajuns la veterinar? Există o singură explicație: 
vecinii mei chiar nu mă plac! Dar asta e o poveste pe care am de gând să ți-o destăinui chiar 
acum: 
           Ieri, eram cu Pufos prin curtea vecinilor. Deși aceștia ne-au spus de nenumărate ori să 
nu mai venim pentru că deranjăm, am decis că nu ne pasă de gura lumii și am continuat să 
cotrobăim prin ograda lor. Tocmai ce făcuseră grătarul – și noi nu mai mâncasem nimic de 
dimineață – așa că, am zis că nu vor observa dispariția a doi cârnați de pe tavă. Ne-am pitit în 
iarbă. Eram pregătiți de atac. Când bucătăreasa, sau cum îi zicem noi, femeia cu gustări, s-a 
dus în casă după celelalte preparate, am sărit pe masă ca să luăm și pulpițele de pui, și 
șunculița afumată, și cârnăciorii, toată tava, ce mai! O apucasem dintr-o parte și Pufos din 
cealaltă, ne pregăteam să sărim de pe masă și să plecăm, dar, când să facem asta, a apărut Ea, 
în șorțul ei alb, pătat cu sos de roșii, cu un băț în mână, nervoasă. Venea parcă zburând și 
tunând spre noi. În acel moment, Pufos a dat drumul tăvii și a fugit cât a putut de iute. Toată 
greutatea fiind pe partea mea, nici eu nu am mai putut ține vasul și i-am dat drumul. Toate 
bunătățile s-au împrăștiat pe jos. Am rămas singur, înlemnit de frică. Mă holbam la femeia 
care urla și venea spre mine cu bățul ridicat: ,,Pisic afurisit ce ești! Îți arăt eu ție!” A început 
să mă izbească cu nuiaua. Căutam disperat să scap de nebună, dar nu reușeam să mai găsesc 
poarta. După ce aproape nu mai aveam deloc puteri, de spaimă și de alergat, am zărit gardul 
de sârmă. ,,Mă cațăr pe el!”, mi-am zis. Dar, chiar atunci, m-a prins de lăbuța stângă, din spate 
și m-a tras tare de ea. M-a trântit și m-a lovit cu bățul! Iar! ,,Au, mă doare! Au, nu mai da!” 
Abia am scăpat din mâinile ei! Cu bietele mele oase fărâmate, m-am târât spre casă. Mă 
gândeam întruna: ,,Cum să bați o pisică, mă rog, un pisoi, pentru că a dărâmat un vas cu 
,,porcării”? Ce răi sunt oamenii uneori!” 
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La o săptămână după ziua de ieri 
          A trecut o săptămână de la pățania mea. În această perioadă de timp, nu am putut mânca 
nimic, nu am ieșit afară din casă, am plâns continuu și mi-am lins rănile. Am slăbit mult. Zile 
întregi am fost speriat și șchiop și mi-am petrecut timpul doar cu prietenii mei.  Rămăsesem 
cu o urmă adâncă în suflet și cu o sperietură groaznică. Nu mai eram eu. Mă durea, nici nu 
știu ce mă durea mai tare: oasele lovite sau sufletul?  
 
Revenire la azi, primăvară, când caisul avea ,, zulufi de floare la ureche” 
          Dragă Jurnalule, azi am fost,  pentru prima oară în viața mea, la un cabinet medical. 
Cum s-a întâmplat? Ei bine, prietena mea, Aggie, copila stăpânilor mei, a reușit să o convingă 
pe mama ei să mă ducă la doctor. Prea mă jigărisem, prea sufeream! Era ceva nou pentru mine 
și îmi era frică, foarte frică! Dar era Aggie cu mine, care a reușit să mă liniștească, 
mângâindu-mă. 
           După ce am intrat în cabinet, Aggie m-a așezat pe o masă rece, iar o doamnă cu ceva ca 
o oglindă în mână s-a apropiat de mine. Era o lupă, cred. Se uita cu ea la dinții mei, la ochii 
mei. M-a controlat la piciorul rănit, la toate oasele. Ne-a spus că lăbuța e ruptă, că nu se mai 
poate face nimic. Și - ca și cum nu era destul – le-a spus lui Aggie și mamei ei că nu sunt 
fetiță, ci băiat. Aha, deci toată viața mea de până atunci, de vreo șapte luni, a fost o minciună? 
Mă rog, să nu dramatizez chiar așa! Aggie nu s-a gândit mult până să îmi spună Fetițu, noul 
meu nume de băiat. Yey, ce fericire! Asta chiar îmi plăcea! Un nou nume! Totuși, vizita la 
veterinar fusese o dezamăgire completă. Când am plecat de acasă, eram bucuros că voi avea  
șansa unei vieți normale, dar acum era clar! Seara m-am culcat fără să le spun fraților mei 
nimic din ce se întâmplase. 
 
Următoarea zi, de dimineață 
          Nu știu cum, însă frații mei au aflat totul. M-au asigurat că vom trece împreună peste 
beleaua  asta și că ne vom distra în continuare. În fond, suntem  frați. 
 
După două săptămâni, la ceas de seară 
          Cu ajutorul lui Pufos și a lui Norway mi-am revenit. Am reînceput să vânăm șoricei, 
apoi să îi mâncăm la masa de prânz, să ne plimbăm pe câmp și să ne jucăm cu Honey, câinele 
familiei sau, mai bine spus, mama noastră. Faptul că e mai mare, foarte blănoasă și bună cu 
noi, o face să pară mama noastră vitregă.  
 
Vară, ,,cu miros de alge”, ca-n cântec 
          Dragă Jurnalule, iartă-mă că  n-am mai scris de atâta timp, însă azi am ceva tare. Îți mai 
aduci aminte de vecinul nostru care avea o pisică enervantă, pe nume Miuzet? Ei bine, are și 
un papagal, pe care l-a tot scos pe terasă, vara asta, unde noi nu ajungeam ușor. Ne plăcea să 
ne băgăm labele în colivia lui, ca să îl necăjim. Ce mai ciripea, săracul! Până la urmă, vecinul, 
disperat de atâta gălăgie, l-a dus în casă. Nici măcar nu s-a supărat pe noi! Dimpotrivă, azi, 
ne-a servit cu Kite Kat de la simandicoasa aia de Miuzet.  
 
,,S-a ivit pe culme Toamna”, la fel ca-n rapsodii 
          Azi, am asistat, dragă Jurnalule, la lupta dintre Pufos și un șobolan aproape cât el. A 
reușit să îl dovedească într-un sfârșit, dar este foarte rănit: e zgâriat și i-a căzut, în unele 
locuri, blănița.  
 
După o săptămână 
          Rănile Pufosului au dispărut, dar nebunia lui, nu. Nu s-a schimbat deloc. E la fel de 
zbuciumat și de curios. Și de curajoooos! 
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Iarnă, cu ,,capiteluri de zăpadă”, cum îi stă bine iernii,  în realitate și în poezii 
          Dragul meu Jurnal, îți dedic în întregime următoarea relatare, de care mă simt foarte 
mândru. Chiar dacă evenimentul cu bucătăreasa și cârnații mă speriase rău, Norwey și Pufos 
m-au convins azi să vin cu ei, pentru că aveau să îmi arate ceva la Ea în curte. Cum vorba aia 
despre curiozitatea care a omorât pisica trebuie să aibă și un exemplu, nu am să rezist 
tentației. M-am dus. Despre ce era vorba? Zău, nu cred că-ți trece prin cap! În curte era un 
brad, unul mare, plin cu lumini, beteală și globuri. Totuși, nu înțeleg: de ce ai pune un pom 
așa împopoțonat afară, cu două săptămâni înainte de Crăciun?  
          Norwey a spus că el vrea să se urce în brad, după bomboanele cu turtă dulce. Pufos l-a 
urmat și mă așteptau și pe mine. Le-am spus că nu pot face asta. Dacă ne-ar prinde cineva? Iar 
să iau bătaie? Nu, mulțumesc, îmi fusese de ajuns ultima pățanie. Au spus că sunt un laș. S-au 
urcat fără mine. Apoi, m-am gândit ca aș putea să mă răzbun pentru ce îmi făcuse reaua aceea 
și să îi dărâm bradul.  
          Așadar, m-am urcat după Norwy și Pufos, m-am îndopat cu toate bomboanele, nu 
numai cu cele de turtă dulce, iar apoi, am început să sărim din creangă în creangă toți trei, ca 
să trântim bradul. Eram așa de încântați! În câteva minute, bradul ,,leșinase”, cum zice la 
reclamă. S-a auzit o bubuitură puternică, lumina din casă s-a aprins, în timp ce beculețele din 
brad s-au stins. Eram acoperiți de beteală și de lanțuri de sârmă cu beculețe încinse. Când ușa 
casei s-a deschis, ne-am luat tălpășița toți trei, care încotro am văzut, mândri de ceea ce 
făcuserăm.  
          Am sărbătorit victoria (că am reușit să facem bradul să leșine și că nu ne-a prins 
nimeni) cu câte un șobolan festiv fiecare. Tot acum, am tras și o concluzie: momentele 
prețioase din viață sunt cele petrecute alături de prieteni. 
 
Sfârșit de an și de jurnal ... 
          Dragul meu Jurnal, grăbit să închei anul acesta (cu mari pierderi pentru mine), nici n-
am observat că, de fapt, am câștigat totuși ceva. Suferință.  Jurnal. Scris. Ai prins ideea, nu-i 
așa? Dacă nu, ți-o spun eu (cu toate că, sunt sigur că ai remarcat!): am devenit un pisoi  
scriitor!  În cazul acesta, ne vom auzi și la anul. La mulți ani, dragă Jurnalule! Și vouă, 
cititorilor lui!    

 
  
 Desen: Vlad Rodica-Andreea, clasa a V-a A 
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                                                 Jurnalul Ioanei 
 

 
                                                                      Carp Alexandra – Andreea                                                                                                                         

clasa a VI-a B 
                                   Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 

 
 
 

Fiecare fată are o poveste. This is the story about Ioana... 
Fiecare poveste are personaje: principale, secundare, episodice. 
Fiecare personaj aduce cu el o lume. 
This is the story about Ioana and Emily... 
 
PROLOG 
21 iunie 1952 

Romane, rafturi, bibliotecă ... Aceste cuvinte le-am auzit de când am apărut în această 
lume. Deoarece mama era bibliotecară, iar biblioteca se afla lângă casa noastră, primii mei ani 
de viață au fost foarte interesanți. Îmi plăceau mult verile în bibliotecă. De câte ori nu puteam 
să dorm, luam pe furiș lampa și cheia de acces și intram în microuniversul alăturat, unde-mi 
petreceam timpul citind. Câteodată, dimineața, mama mă găsea dormind pe un pat de cărți. 
Ce-i drept, îmi și plăcea! Tu ai dormit vreodată așa? 

De când m-am născut, în urmă cu 12 ani, am răspuns la numele de Ioana. Mamei i-a 
plăcut acest nume deoarece, spunea ea, inspiră un aer de mister și de eleganță. În ceea ce mă 
privește, nu știu ce să spun; cert este faptul că nu-mi displace. 

 
 

22 iunie 1952 
                   Astăzi mi s-a întâmplat ceva foarte bizar. Am descoperit, printre rafturile prăfuite, o 

carte ciudată, cu coperți aurii și cu un titlu aiuritor, într-o limbă străină, pe care nu o 
cunoșteam. Chiar dacă sunt în vacanță, am dus-o repede la școala din sat, unde învăț, în 
speranța că vreun profesor isteț mă va ajuta să înțeleg despre ce e vorba. N-a fost să fie ! 
Nimeni nu înțelegea slova ciudată și alambicată a cărții. Dezamăgită, am adus-o înapoi și am 
așezat-o pe un raft, la loc sigur, printre alte cărți. 

 
 
          23 iunie 1952 
                   Noaptea trecută am avut un vis straniu. Se făcea că eram într-o casă, undeva prin 1899. 

Casa era goală, ferestrele erau sparte, ușa se ținea în două șuruburi șubrede, iar pe la 
încheieturile pereților se împleteau uriașe pânze de păianjen. Deodată, în fața mea a apărut, ca 
o fantomă, o fetiță slabă, înaltă și grațioasă, cu alură de balerină, cu părul blond, ochi albaștri 
și un zâmbet cald asemenea zânelor bune din povești. Era îmbrăcată - îmi aduc bine aminte ! 
– cu o rochiță albă cu buline albastre. M-am apropiat de ea și am întrebat-o – ce puteam s-o 
întreb, luată pe neașteptate și vădit emoționată ? – cum o cheamă. Ea mi-a spus, cu o voce 
suavă și cristalină, că se numește Emily. 

                  M-am trezit brusc, speriată și vulnerabilă. Imediat, am simțit ceva tare sub pernă. Am 
ridicat-o, cu precauție și – spre marea mea mirare – am văzut chiar cartea cu coperți aurii. 
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24 iunie 1952 
         În această zi, am făcut, alături de mama, curățenie în bibliotecă. Cărțile, mai mici sau 
mai mari, mai noi sau mai vechi, mă priveau curioase. În lumina blândă a soarelui de vară, 
păreau prietenoase, familiare, sociabile. Lumea lor fascinantă mă acapara cu totul. La un 
moment dat, am găsit, sub niște cărți demult uitate pe raft, câteva documente vechi, din 1880. 
În ele era vorba despre un palat regal care fusese construit pe terenul actualei biblioteci. 
Documentele menționau câteva lucruri despre o familie regală, numită Caroline. Soții 
Caroline aveau o fetiță care se numea Emily. ,,Deja e prea mult ! Nu poate fi adevărat !”, m-
am gândit într-o fracțiune de secundă. La finalul înscrisurilor era atașată o poză de familie. 
Am recunoscut-o din prima clipă pe Emily, fetița blondă cu ochi albaștri, care zâmbea alături 
de părinții ei. Era chiar Emily, cea din visul meu!  
         Dintr-o dată, o neliniște ciudată m-a cuprins pe de-a-ntregul: ,,Ce legătură există între 
mine și Emily ? De ce îmi bântuie visele ? Ce vrea de la mine ? Își vrea cartea  înapoi ?” 
Buuun, știu ce voi face: la noapte, voi sta cu cartea sub pernă, sperând să o visez pe Emily și 
să elucidez misterul. 
 
 
25 iunie 1952 
         Planul meu a funcționat cu succes! Noaptea trecută am visat-o pe Emily. Plângea, iar eu 
am întrebat-o care e motivul pentru care e nefericită. Mi-a spus că fostul lor palat regal a fost 
dărâmat și că acolo, printre ruine, a rămas o casetă de argint cu documentele care atestau titlul 
lor regal. Mi-a mărturisit că, după un an de la demolare, părinții ei au murit și că acestea ar fi 
fost singurele amintiri de la ei.  
 
 
26 iunie 1952 
         Toata ziua am încercat să caut informații în documentele vechi, care m-ar putea ajuta să 
rezolv problema, care a devenit, între timp, și a mea. Am aflat cu stupoare că în 1881 soții 
Caroline au murit, iar Emily a fost crescută de ... bunica mea, Claudia, care avea pe atunci 20 
de ani. Șase ani mai târziu, în 1887, Emily a murit, fiind răpusă de o maladie necruțătoare.  
         Imediat, am alertat-o pe bunica mea, care acum are 91 de ani, căreia i-am povestit totul. 
Draga de ea, și-a amintit pe loc de fetița adorabilă pe care a avut-o alături câțiva ani, dar și 
despre cutia de argint, cu acte și fotografii, despre care Emily vorbea mereu. Am întrebat-o pe 
buni Claudia dacă știe ceva despre acest subiect. A aprobat fericită din cap și mi-a spus că 
acea casetă se află în pivnița secretă a bibliotecii. Am plecat de la bunica cu gândul de a mă 
întoarce noaptea în bibliotecă.  
 
 
27 iunie 1952 
         Am ieșit pe furiș din casă, ținând strânse în mână lampa cu gaz și cheile de la pivniță. 
Inima îmi bătea ca la competițiile sportive. Gândurile-mi erau amestecate. La ușa bibliotecii, 
însă, mă aștepta ... Emily. Stătea în fața mea și mă privea. Purta aceeași rochiță albă cu buline 
albastre. Era fericită și îmi mulțumea că o ajut.  
         Am început căutările. Nu aveam nici cea mai vagă idee unde ar putea fi ascunsă caseta 
de argint, însă cotrobăiam cu înverșunare prin toate cotloanele. La un moment dat, m-am 
împiedicat de ceva, care s-a dovedit a fi o trapă. Cu viteza luminii am deschis-o. Din 
întuneric, se vedea ceva strălucitor. Era cutiuța de argint! Am deschis-o atentă, cu mișcări de 
bijutier, ca nu cumva să se piardă ceva. Înăuntru erau tot felul de hârtii galbene, pătrunse de 
timp, cu însemnele regale aplicate.  
 



58 
 

         Emily m-a prins de mână și mi-a șoptit să nu încetez să visez niciodată și să am grijă de 
cartea cu coperți aurii. A dispărut apoi cu cutia, ca prin farmec, lăsându-mă singură în pivniță, 
nedumerită și speriată de ce mi se întâmplă numai mie. Cert este, că în viitorii ani, mă voi 
apuca serios de studiul limbii sanscrite.  
 
 
EPILOG 
29 decembrie 2015 
         Numele meu e Alexandra, am 12 ani și sunt în clasa a VI-a. Îmi place mult matematica, 
dar în ultimul timp, mi-am descoperit o nouă pasiune: literatura. Am devorat cu nesaț toate 
cărțile din biblioteca personală, iar acum fac schimb de cărți cu prietenii mei, astfel având 
șansa de a comunica în colectiv, de a ne împrieteni, de a ne descoperi gusturi comune, ceea ce 
ne ferește de singurătatea internetului și ne înfrumusețează viața. Cred că o carte care circulă 
este o carte fericită, își împlinește menirea și îi ajută pe cititori – deci și pe mine – să se 
descopere și să se dezvolte. Uneori, cărțile pot ascunde o întreagă istorie de întâmplări 
neobișnuite.  
         În ceea ce privește ,,Jurnalul Ioanei”, aceasta este altă nouă pasiune, care vine în 
completarea celei menționate anterior: scrisul, care-mi dă posibilitatea de a călători peste tot, 
în timp și spațiu, în lumi reale sau imaginare. 
 
 Fiecare fată are o poveste. This is the story about Ioana and  Emily ... 
 Fiecare poveste are personaje: principale, secundare, episodice. 
 Fiecare personaj aduce cu el o lume. 
 This is the story about Alexandra ... 
 

 
   Desen: Vlad Rodica-Andreea 
   clasa a VIII-a A 
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                                Pagina de știință și de conștiință 
 
                                       De ce (nu) citesc elevii noștri? 

                                                                          prof. Condrache Gabriela (limba română) 

 

Rezumat: Într-o lume, în care tehnologia avansează cu o viteză 
covârșitoare, cartea clasică nu mai este prima opțiune a elevilor 
noștri. Cartea electronică, dar mai ales audio-book-ul câștigă din ce 
în ce mai mult teren. Nici temele clasice nu mai sunt la modă, 
deoarece elevilor le place să fie puși să gândească, să își asume 
riscuri, nu să fie atenți la scriitura perfectă ori la valoarea estetică a 
cărții. Așadar, la vremuri noi, pentru noile generații de elevi ai 
secolului al XXI-lea, ar trebui să creăm și cărți noi, ,,cărți libere”. 

Cuvinte cheie: elevi, cărți, educație, profesor, programă, familie  

 
,,Cărțile libere” – posibilități de evadare în actualitate pentru ,,cititorii liberi” 
Unii spun că suntem ceea ce mâncăm. Dar e sigur că suntem și ceea ce citim. Prin ființa 
noastră circulă nu numai sânge, ci și cuvinte. Iar cele mai bine alese cuvinte sunt în cărți. 
(Cordoș,  2004: 51) 
 
          Cărțile libere sunt repere ale timpului în care trăim, cărți deschise către ceilalți, cărți cu 
priză la publicul tânăr, chiar foarte tânăr, lipsit de instinctele folositoare ale cititorului de 
cursă lungă. Neconvenționale, cu personaje imprevizibile, ce creionează o lume actuală, care 
intrigă, iese din tipare, cărțile libere sunt cele care îi schimbă pe cititori, îi pun pe gânduri, îi 
confruntă cu teme contemporane. Sunt povestiri despre o lume nefuncțională, mai apropiată 
de lumea de azi, mai puțin ideală, dar totuși reală.  
          Timpul trăit în cărțile libere reprezintă prețul șansei irosite: toate întâmplările la care 
cititorii nu au luat parte, toate lucrurile pe care nu au avut șansa să le facă sunt iluzii în fiecare 
viață de hârtie (Cordoș, 2004: 72). Ele au rolul de a invita cititorii la implicare civică, la 
dezbateri pe teme incomode, care le stârnesc curiozitatea, provoacă schimbări de atitudine, 
anticipează realități. Sunt cărți ce pun la bătaie complementaritatea, diversificarea, inteligența 
publicului-țintă, deoarece tinerilor le place să fie derutați, să își asume riscuri, să fie puși în 
situații-limită, să gândească.   
          Temele cărților libere s-ar putea concentra în jurul familiilor monoparentale, al 
Instagram-ului ori al fenomenului selfie, al sportului urban, al bunicilor activi, care folosesc 
telefoane sofisticate și merg de trei ori pe săptămână la sală pentru a trage ,,de fiare”. 
Totodată, sexul, comunitatea LGBTQ+, pandemia COVID-19, cărțile motivaționale de tipul 
,,How-to?, ,,pop culture” (entertainment, fashion, muzică, artă), ,,Big Brother”, cu  limbaje la 
limita dintre vulgar și colocvial, ar putea fi tot atâtea subiecte actuale, pe care cititorii tineri 
le-ar putea descoperi în cărțile libere. De asemenea, aceste cărți formează profiluri morale 
convingătoare, fără rețete transparente sau tonuri moralizatoare, cu abordări pragmatice, 
referitoare la comportamentul adecvat în situații uzuale.  
          E nevoie ca cititorii liberi să citească cărți libere, de o realitate complexă, 
multiculturală, globală, realitate în care își desfășoară activitatea zilnică (Pennac, 2008: 26). 
Ar fi corect să-i lăsăm să aleagă, cu sinceritate, ceea ce vor să citească, să se regăsească în 
paginile pe care le parcurg, să fie în armonie cu personajele despre care citesc, să își permită 
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luxul să decodifice pasaje, scene, fragmente, să își pună întrebări și să își dea singuri 
răspunsuri. Cărțile libere ar trebui să-i învețe pe cititorii liberi că nu sunt mai puțin importanți 
decât eroii cărților, că pot face rău fără să vrea; că li se poate face rău intenționat, dar că sunt 
cititori contemporani, care pot satiriza oricând curente educaționale ori probleme sociale 
actuale. 
 
De ce nu citesc elevii noștri? 
Nu știu și n-am știut probabil niciodată ce înseamnă să citești de dragul de a citi. Aceasta 
este o infirmitate. (Manolescu, 2006: 14) 
 
          Pentru a începe să citești o carte, dar mai ales pentru a putea să treci de primele pagini, 
este nevoie de o stare, de acel ,,ceva” care să te atragă, să te incite, să fii curios. De fapt, este 
esențial să ai o trăire suficient de puternică pentru a depune un efort constant de a citi și mai 
ales de a înțelege ce ai citit. Așadar, vorbim despre un proces, prin care cititorul se transpune 
în locul, timpul și acțiunea din carte, intră în lumea personajelor, se sperie, este neliniștit, se 
bucură și se revoltă odată cu ele (Salinger, 2001: 71).  
          Este vorba despre antrenament, perseverență, ambiție, dublate de voință și putință. Prin 
urmare, elevii noștri consideră că pentru a reuși performanța de a citi o carte trebuie să fie 
,,zen”, să deslușească rând cu rând, pagină cu pagină realități despre care nu au auzit. Cauzele 
pentru care cititul nu mai este o prioritate sunt multiple. 
     1.    O primă cauză a lipsei apetenței pentru lectură o reprezintă contextul social, economic, 
tehnic, care oferă alternative de petrecere a timpului liber, dar nu și posibilități de evadare în 
spațiul lecturii.  

1. Tarele sistemului educațional românesc constituie o altă cauză a eșecului lecturii în  
rândul elevilor. Astfel, este impardonabilă greșeala de a le induce acestora dorința de a fi 
vioara întâi, în loc să fie membri ai unei orchestre. În locul unor înșiruiri de rânduri terne, de 
simple cuvinte, elevii vor opta întotdeauna pentru ecranizarea unei cărți sau prezentarea 
acesteia cu ajutorul imaginilor de pe platformele de specialitate. 

2. Este adevărat că programele școlare stipulează ,,cultivarea interesului pentru lectură, a  
plăcerii de a citi și a gustului estetic în domeniul literaturii”, însă aceste ,,valori și atitudini” 
rămân în plan secundar în cadrul evaluărilor realizate la examenele naționale (Evaluarea 
Națională, Bacalaureat), întrucât notele obținute de elevi nu le vizează deloc. În acest sens, 
învățământul public preuniversitar românesc riscă să piardă curând cititorii de literatură, care 
nu mai regăsesc bucuria sinceră de a căuta și de a se căuta în cărțile literaturii, reducând-o 
doar la o materie obligatorie.  

3. O cauză importantă pentru care elevii nu citesc este lipsa unei biblioteci/ unui CDI în  
școală. Într-o bibliotecă școlară, orice elev ar trebui să vadă, în cele mai ,,prăfuite” cărți, o 
promisiune a unui nou început. Misiunea bibliotecarului devine extrem de importantă, 
deoarece el trebuie să prezinte, într-o manieră actuală, oferta de carte, să poarte discuții cu 
elevii și să le intuiască personalitatea, pentru a le sugera cărțile potrivite. Chiar și locul unde 
există biblioteca a rămas, din păcate, în cele mai multe cazuri, neactualizat, neinvitant, 
nemodernizat și cu un stoc de carte neadus la zi. Centrul de Documentare și Informare (CDI) 
le-ar conferi elevilor independență, studiu nedirecționat, neimpus, ci personalizat și consiliat 
(Pamfil, 2007: 103). Este un spațiu școlar, unde au loc proiecții de filme, întâlniri cu 
personalități, simpozioane, sesiuni de comunicări, unde poți discuta despre cărți, poți naviga 
pe internet și ai tihna de a citi pe săturate. Dar, câte din școlile românești dispun de un astfel 
de centru? 

4. O parte din responsabilitate revine și  profesorului de limba și literatura română, care  
insistă prea puțin asupra aspectelor de acest gen, oferind strict informațiile cerute de programa 
școlară , fără să încerce să-și apropie elevii prin discuții captivante despre anumite lecturi ori 
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despre modul în care ei pot avea acces la carte. Metodele de predare-învățare utilizate de 
profesorul de limba și literatura română sunt – în multe dintre  situații -  cele tradiționale, 
acesta fiind  un alt impediment în calea atragerii elevilor spre lectură. De asemenea, 
interdisciplinaritatea rămâne un concept mai mult teoretic, destul de rar sau deloc pus în 
practică (Petcu et all., 2021: 596). Fără a face eforturi consistente, coerente și consecvente de 
promovare a lecturii, totul rămâne. Menirea Dascălului este să pună în mâna elevului cartea  
și în mintea acestuia instrumentele pentru înțelegerea ei pentru ,,mai târziu”, cu scopul de a 
forma cititori pe termen lung, pentru viață, nu elevi cu rezultate foarte bune la examenele 
finale. Prin urmare, profesorul de limba și literatura română trebuie să-și facă meseria 
profesionist, să repună atât lectura (cu voce tare) în centrul orelor, cât și povestirea orală, să o 
cultive cu bunăvoință, cu răbdare, cu bunătate. Totodată, acesta are sarcina de a le arăta 
elevilor că în literatură este vorba despre lume și viață, nu despre concepte și teorii; că cititul 
se învață, este o plăcere și nu doar o modă de odinioară, care azi nu mai are ce căuta pe 
podium.  

5. Elevii nu mai citesc din cauza lipsei modelului în familie. Nici părinții lor nu citesc  și  
nici nu sunt preocupați de lecturile propriilor copii, fiindcă cei mai mulți sunt încărcați cu 
problemele zilnice, au câte doua-trei locuri de muncă și timp insuficient pentru a face un 
feedback al lecturii. Sunt atenți la cerințele copiilor, le cumpără cărți, adică le oferă hrana 
trupească, însă sunt deficitari la cea spirituală. Un cadou pentru orice aniversare poate fi o 
carte, dar nu orice carte citită de părinți în urmă cu 30 de ani, ci o ,,carte liberă”. Mai mult 
decât atât, nu toți elevii au șansa unor familii care să le ofere repere corecte în viață. În acest 
caz, calea le este dată de eroii lecturilor: unii și-ar dori să fie un ,,Cireșar”, alții, să navigheze 
pe o corabie, cu ,,Toate pânzele sus!” ori să devină un muschetar curajos, care să lupte pentru 
onoare, precum d’Artagnan.   

6. Lectura nu intră în sfera preocupărilor prietenilor elevilor, care nu sunt  cititori  activi 
și care nu au impresii de împărtășit despre o temă, o idee, un mesaj (Scheen, 1995: 31). Nici 
dialogul dintre elevii de diverse vârste, din clase diferite, din școli distincte despre lecturile 
preferate nu mai este ,,la modă”, câtă vreme lectura se prezintă ca o temă pentru acasă și nu ca 
un prieten bun, alături de care poți petrece clipe minunate.   

7. Factorul media le fură copiilor o mare parte din timp, fiindcă  nu le mai atrage atenția  
asupra bucuriei de a răsfoi o carte, ci asupra lucrurilor perisabile: reality-show-uri, concursuri 
de supraviețuire, cu așa-zise vedete ,,de carton”. Din pricina bombardamentului media, elevii 
digeră greu sau eronat temele propuse. De aceea, consider că – mai ales -  prezentarea cărții 
trebuie adusă în contextul actual.   

8. Rețelele de socializare limitează comunicarea și relațiile interumane, aducând în prim  
plan falsele modele. Din cauza lor, cititul a rămas cumva opțional sau, mai grav, desuet. Prin 
urmare, tinerii citesc azi – cât e ziua de lungă – postări, comentarii, însă toate acestea au o 
natură efemeră. Totodată, au la îndemână sute de alte portaluri, softuri educaționale, cu mult 
mai comode, cu feed-back rapid.  

9.  Elevii noștri nu mai sunt interesați de cărțile existente. Ei nu mai doresc să citească un  
best-seller, deoarece caută răspunsuri la întrebările care îi frământă. Pentru ei, o carte ,,bună” 
este cea care le schimbă viața. Nu valoarea estetică primează, nu este apreciată scriitura, 
originalitatea ei, ci ceea ce le spune acea carte.   
 
De ce citesc elevii noștri? 
Căci mai era și lectura. Pe atunci nu știam că ea mă va salva. Citind, m-am instalat fizic într-
o fericire care durează și acum. (Pennac, 2008: 19)   
 
          A nu citi dăunează grav sănătății, minții, sufletului. O minte care nu exersează continuu, 
oricât de strălucită ar fi nativ, devine, în cele din urmă, lentă, greoaie, înceată. Citind, provoci 
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nevoia de schimbare (Grűnberg, 2008: 7), îți asumi textul și îl transformi într-un text al tău, 
pentru că senzațiile trăite sunt incomparabile. 

1. Elevii noștri citesc atunci când nu sunt îngrădiți, au șansa de a citi liberi, neconstrânși  
de niciun fel de canoane, restricții sau rigori impuse de profesorul de limba și literatura 
română, de părinți sau de rude.  Orice, oricum și oriunde. Cititul le transformă viața, le dă un 
nou sens, le creează un flux de adrenalină, o senzație, o emoție, îi ajută să gândească cu mai 
multă prudență înainte de a lua o decizie, îi bucură, le dă soluții și răspunsuri, îi amuză sau îi 
liniștește. Din cărți, cititorii neîngrădiți află o mulțime de lucruri despre lumea în care vor trăi, 
observă cum ,,vorbesc” între ele, cărțile, dincolo de spațiu și timp, le descifrează, în diverse 
registre de lectură, de la simple aventuri la ample filozofii de viață (Petcu et all.2021: 468). 
Personajele cărților vor fi îndrăgite de cititori datorită capacității lor de a face față 
provocărilor, datorită suspansului acțiunilor obișnuite, care ajung să presupună răsturnări de 
situație.  

2. Deprinderea cititului se formează prin exercițiu și emoție. Elevii ajung să citească din 
sete de mister, deoarece sunt plămădiți din taine nespuse, neliniști și tranziții. Își caută 
importanța în mediul pe care îl acceptă în lectură, care pare enigmatic, neînțeles și totuși atât 
de apropiat de nevoile lor.  

3. O carte se adresează, în primul rând, spiritului, așadar trebuie citită cu plăcere. 
Plăcerea lecturii este un sprijin, un drum pe care elevii pot vedea luminița salvatoare. Ei își 
construiesc o atmosferă de sărbătoare, departe de locurile comune. Fără catalog, fără note,  
intră în pielea personajelor, care se potrivesc naturii lor interioare.  

4. Dacă trăiesc într-un mediu în care se citește, elevii noștri vor adopta, prin imitație, un 
comportament de cititor, pentru că așa au văzut în familie. De aceea, părinții-cititori – cu 
respect pentru carte și învățătură – dau alt ritm vieții copilului.  

5. Pe elevii noștri nu îi interesează ideile generale, ci viziunea individuală a cărții, pe care 
să o împărtășească cu prietenii, pentru că acest lucru înseamnă dialog (Pamfil, 2006: 87). 
Cărțile nu au solemnitatea textelor obligatorii din manual și dau frâu liber discuțiilor. 
Totodată, elevii au prilejul să vorbească liber, cu persoane de vârsta lor,  despre ceea ce au 
citit, fără complexe, au posibilitatea de a-și împărtăși opiniile, părerile, ideile, ca de la cititor 
la cititor, nu ca de la elev la profesor.  

6.  Elevii citesc din constrângere: pentru a obține o notă mare, un punct în plus, pentru a 
plăcea profesorului. În acest sens, lectura devine un cumul de cunoștințe, iar cititorul nu este 
afectat real de ceea ce află din paginile cărții și nu are nicio satisfacție sufletească. Uneori, 
elevii parcurg un număr mare de texte, chiar dacă înțelegerea lor nu este integrală, ci lacunară 
(Pamfil, 2007: 62).  

7. Sunt și situații în care elevii noștri citesc din interes, pentru a afla lucruri noi, 
interesante, atractive, unde ar putea să-și petreacă vacanțele (tabere, excursii), ca stimulente 
oferite de către părinți.  

8. Totodată, elevii citesc doar ce se cere obligatoriu la școală. Pentru realizarea 
proiectelor și portofoliilor, pentru a face față unor olimpiade școlare, ei citesc, conspectează, 
selectează. Uneori au termene precise, sarcini date de profesori, pe care le rezolvă citind, într-
un timp relativ scurt, sute de pagini.  

9. Un alt motiv pentru care elevii noștri citesc este pentru a-și putea exprima corect 
emoțiile, pentru a înțelege și a fi înțeleși, pentru a putea trece peste trăirile intense sau pentru a 
nu interpreta greșit sentimente, intimități. Înțeleg că a citi înseamnă a trăi experiențe multiple 
de viață. Aceste cărți au forța de a emoționa, de a fi ținute minte ori recitite periodic.  

10. Nu în ultimul rând, elevii citesc fiindcă au timp liber, fără ca nimeni să le ceară acest 
lucru, cu discreție, sensibilitate și maturitate. Pornind de la îndemnul lui Goethe - ,,Să nu lași 
să treacă o zi fără să auzi, să vezi sau să citești ceva.”, elevii care citesc astfel sunt curioși, 
iubesc provocările, investesc pe termen lung. 
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          În concluzie, în avalanșa de informații pe care internetul le oferă, în actuala eră digitală, 
cititul unei cărți nu mai reprezintă o prioritate pentru elevii noștri, deoarece lectura 
documentară, de informare câștigă teren în fața lecturii de plăcere. Acest lucru se datorează 
accesului rapid și eficient al informației, pe care îl pot obține cu un singur click. În acest 
context, profesorul de limba și literatura română are menirea de a realiza strategii de 
promovare a lecturii, care să ajute elevii să-și dezvolte încrederea în ei, să se inițieze, să ia 
decizii alături de personajele cărții, să se transforme în cititori avizați.   
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                         Factorii care influențează reușita școlară 

                                                                   prof. înv. primar Cocioabă Diana - Georgiana 

               În ultimul deceniu, în pedagogia românească au fost 
promovate diferite definiții ale reușitei școlare. În „Dicționarul 
de pedagogie”, reușita școlară este definită de către Julieta 
Alexandru ca fiind „o obținere a unui înalt randament în 
educație” (Alexandru, 1979, p. 394). Din această definiție 
reiese faptul că nu doar obținerea unor calificative foarte bune 
la învățătură reprezintă reușita școlară a copilului, ci și 
integrarea acestuia în grupul de elevi, astfel încât  să asimileze 
anumite valori sociale adecvate vârstei. Reușita școlară 
subliniază necesitatea unui echilibru între exigențele școlare și 
capacitățile elevilor, în așa fel încât aceștia să poată acumula 
informațiile necesare integrării lor în societate, dar și pentru 
dezvoltarea personalității la care participă o serie de factori 

externi. 
Factorii intelectuali dețin un loc important în ceea ce privește reușita școlară, fiind 

într-o strânsă legătură cu inteligența copilului. Aceștia fac referire la caracteristicile 
inteligenței și ale proceselor cognitive (limbaj, gândire, atenție, imaginație, memorie), care 
evidențiază structura intelectuală a personalității umane. Inteligența reprezintă „capacitatea 
de adaptare la situaţii problematice noi, instrument al reuşitei, al cunoaşterii; se referă la un 
instrument al abstractizării, al combinării, al sintezei” .(Kulcsar, 1978, p. 35) 

Inteligența școlară constituie o formă specifică a inteligenței generale și poate fi 
definită doar în raport cu activitatea și performanțele școlare. Acestea exprimă un prim factor 
al reușitei școlare și pot fi ierarhizate în diferite niveluri ale eficienței mintale, de la 
inteligența superioară, până la deficiența mintală. Inteligența școlară surprinde pe de-o parte 
cunoștințele dintr-un singur domeniu, iar pe de alta însumează informațiile din diferite 
domenii, conturând o activitate cu un conținut variat. Cel mai utilizat criteriu în cunoașterea și 
diagnosticarea inteligenței este reprezentat de performanța intelectuală, care se poate 
concretiza în capacitatea de a face. (Kulcsar, 1978, p. 50) 

Un alt factor intelectual, care ocupă un loc central în sfera factorilor de natură 
psihologică,  este aptitudinea școlară. Aceasta determină performanțele elevilor în procesul de 
instruire și formare specific școlii. Aptitudinea școlară este o structură dinamică și complexă 
ce cuprinde anumite funcții psihice, precum: atenția, gândirea, imaginația, spiritul de 
observație, memoria, organizarea perceptiv-motrică, având rolul de a facilita adaptarea 
copiilor la cerințele școlare pornind de la un randament sporit. (Radu, Golu, & Șchiopu, 1983, 
p. 128) 

Interesul cognitiv este considerat ca fiind un factor important în sfera intelectului, fiind 
văzut în psihologia științifică contemporană drept o motivație specifică sau o acțiune de 
dobândire a atitudinilor de explorare și investigare a mediului și realității înconjurătoare. El 
poate fi definit ca un aspect superior de motivație, constând în orientarea durabilă și selectivă 
pe care o deține copilul spre anumite domenii de activitate, obiecte sau fenomene, cu scopul 
de a le explora, descoperind trăsăturile esențiale și generale ale raporturilor cu caracter logic. 
(Stoica, 1982, p. 35) 

Fiecare dintre acești factori intelectuali își pun amprenta asupra obținerii unor rezultate 
ideale. Inteligența primează în evaluarea performanțelor școlare pentru că, vorbind despre 
acestea este imperios să le asociem cu factori intelectuali. Pentru asimilarea cunoștințelor din 
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variate domenii, avem nevoie de factorul dezvoltării cognitive al copilului, astfel încât să se 
poată adapta mediului școlar și să reușească însușirea acelor conținuturi.  

Factorii intelectuali asigură posibilitatea de modelare a personalității, sub influența 
mediului educațional și socio-cultural. Atât inteligența în sine, cât și corelarea acesteia cu 
motivația superioară, intrinsecă, pozitivă, cu perseverența, încrederea și cu atitudinile eficace 
față de educație și cultură, conduc către performanțe pe plan educațional. 

Factorii non-intelectuali ai reușitei școlare includ factorii caracteriali, motivaționali și 
afectivi- atitudinali. Copiii manifestă unele preferințe pentru anumite fenomene, obiecte sau 
chiar situații din mediul înconjurător. Această orientare activă, selectivă și persistentă spre un 
obiect căutat sau favorizat, ce direcționează și dinamizează, în același timp, comportamentul 
uman, se numește motivație. (Stoica, 1982, p. 35) 

Gama factorilor motivaționali constituie un orizont extins, în cadrul căruia se 
evidențiază, atât motive primare și secundare, cât și motive intrinseci și extrinseci. Cu privire 
la activitatea școlară, motivația cognitivă prezintă un grad sporit de apartenență. Aceasta este 
de natură intrinsecă și se alimentează cu efectele nemijlocite ale activității intelectuale. În 
acest sens, se confirmă faptul că „orice proces cognitiv are implicaţii motivaţionale şi orice 
emoţie nouă se leagă de un conţinut cognitiv”. (Popescu- Neveanu, 1978, p. 188) 

În sfera factorilor externi sunt incluse: personalitatea profesorului, noutatea și 
conținutul cunoștințelor școlare, cunoașterea importanței sociale pe care o au disciplinele, 
caracterul interesant și atractiv al predării. Factorii interni încadrează componentele de ordin 
afectiv ale motivației, capacitățile și interesele cognitive, sentimentul reușitei sau eșecului, dar 
și capacitatea de auto-estimare care formează nivelul de aspirație al elevilor. 

Finalitățile educației urmăresc corelarea obiectivelor educaționale cu motivația reușitei 
școlare. Atunci când motivația personală a elevului se întâlnește cu idealul, scopurile și 
obiectivele operaționale, se creează condiții motivaționale ale reușitei școlare. (Dimitriu- 
Tiron, 2000, p. 276) 

Tot în această categorie de factori, regăsim dimensiunea stabilitate-instabilitate 
emoțională, cu rolul de a influența organizarea internă a personalității, de a dezvolta 
capacitățile de autoreglare și adaptare la sarcinile activității școlare. Angajarea eului în 
activitatea școlară și nivelul de aspirație al elevului conturează un alt factor non-intelectual al 
reușitei școlare. În cazul în care nivelul de aspirație este scăzut, copilul nu va depune efort în 
realizarea sarcinilor de lucru. În procesul instructiv-educativ, acest nivel poate fi crescut cu 
ajutorul aprecierilor pozitive care să stimuleze obținerea succesului. 

Așadar, reușita școlară este determinată de un ansamblu de factori care pot activa 
succesiv sau concomitent, condiționând în măsură diferită, rezultatele la învățătură. La un 
moment dat, nivelul reușitei școlare va avea consecințe asupra factorilor declanșatori, situație 
care va consolida o relație de interdependență. Finalitățile educaționale specifice 
învățământului primar urmăresc, atât adaptarea copiilor la noul mediu școlar, prin activitățile 
de tranziție prezente la clasele pregătitoare, I și a II-a, cât și asigurarea condițiilor optime de 
valorificare a potențialului micului școlar, în vederea reușitei școlare a acestuia. 
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                                                         Bucureşti – o călătorie în timp 

                                                                                  prof. Marinescu Mihaela (biologie) 

 

             Cum arăta oraşul nostru acum 100 de ani?  
Vă invit să călătorim împreună în timp, în Bucureştiul de 

odinioară cu frumuseţile sale şi în cel de azi. 
 La acea vreme, traficul era mult mai restrâns şi multe dintre 

străzile care astăzi sunt copleşite de automobile, în trecut erau alei 
pietonale. Împrejurimile clădirilor ofereau mai mult spaţiu pietonilor 
decât maşinilor, fapt ce permitea circulaţia liberă şi plimbările lungi pe 
jos. În faţa multor clădiri, cât şi la marginea străzilor, erau pomi înalţi 
care „apărau” oraşul de soarele puternic din zilele de vară. 

Acum 100 de ani, capitala avea aproape de 7 ori mai puţin locuitori decât are astăzi. 
Suprafaţa pe care o ocupa oraşul era de doar un sfert faţă de suprafaţa din zilele noastre. 
Numărul parcurilor era mult mai mic. 

 Însă, vegetaţia îşi făcea simţită prezenţa mai mult printre clădiri şi străzi. În plus, la 
doar câţiva paşi de „centura” Bucureştiului de altădată, ajungeai în comunele limitrofe. 
Practic, erai, după doar câţiva kilometri, „la ţară”. 

În Bucureştiul de altădată clădirile erau mult mai mici. Cele mai înalte aveau doar 3 
sau 4 etaje, iar cei mai mulţi bucureşteni locuiau la case fără etaj.  

 
 
 

 

                                    fig. 1 Bucureştiul de odinioară 
 
 
Vegetaţia din Bucureştiul de la acea vreme ocupa o suprafaţă semnificativ mai mare. 

Grădinile şi parcurile, deşi nu atât de numeroase, ocupau mai mult teren decât cele de acum, 
raportat la suprafaţa oraşului.   
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                                  fig. 2  Parcul Cişmigiu 
 
În municipiul Bucureşti, în anul 1962, suprafaţa spaţiilor verzi era de 714,4 ha 

împărţită astfel:  
o raionul N. Bălcescu        50 ha 
o raionul 16 Februarie       192 ha 
o raionul Griviţa Roşie      56 ha 
o raionul V.I. Lenin           32 ha 
o raionul 30 Decembrie     148 ha 
o raionul T. Vladimirescu  53 ha 
o raionul 1 Mai                  118, 4 ha 
o raionul 23 August           65 ha 

(Anuar statistic al orasului Bucuresti, 1963) 
 
Cum arată Bucureştiul astăzi ? 
Bucureşti este al treilea cel mai aglomerat oraş din Europa din punct de vedere al 

traficului auto, iar la nivel global se clasează pe locul al XI-lea. 
 

 

                       fig. 3  Trafic auto intens în prezent 
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Potrivit Comisiei Europene, în 2016, valorile limită zilnice  ale poluării aerului au fost 
depăşite pentru o perioadă de 38 de zile. 

Staţiile Ministerului Mediului care măsoară poluarea aerului în Bucureşti arată zilnic 
depăşiri peste valorile admise şi de 2-3 ori pentru poluarea cu praf.  

Pe baza observaţiilor efectuate între anii 1990 şi 2005 se constată o accentuată tendinţă 
de scădere a suprafeţelor spaţiilor verzi ( cu circa 50% intre 1990 si 2005) şi de degradare a 
spaţiilor verzi. Astfel, suprafaţa spaţiului verde cu acces nelimitat care revine unui locuitor al 
capitalei a scăzut din 1989 până în 2002 de la 16,79 mp la 9,38mp (9 mp/locuitor minima 
stabilita de Organizatia Mondiala a Sanatatii). Situaţia este îngrijorătoare dacă se ţine cont de 
faptul că doar 18% din spaţiile verzi sunt parcuri şi grădini publice, ceea ce reprezintă 1, 68 
mp pe locuitor ( norma recomandata este de 8 mp parc pe locuitor, 6 mp grădină publică pe 
locuitor). 

Indicele de spaţiu verde public calculat la nivelul spaţiilor verzi administrate de 
Administraţia publică locală, raportat la o populaţie de 1.924.959 locuitori este de 12,39mp pe 
cap. locuitor, din care parcuri şi grădini 3,46 mp/cap.loc., aliniamente stradale 2,22 
mp/cap.loc., ansambluri de locuinţe 6,71 mp/cap.loc. 

În municipiul Bucureşti, există doar 3712 ha terenuri cu vegetaţie forestieră, 
aproximativ 15% din totalul Bucureşti +Ilfov, fapt care reliefează caracterul specific al 
Bucureştiului, respectiv o imensă aglomerare de locuinţe şi terenuri ocupate de industrie. 

În prezent Bucureştiul este înconjurat de o centură verde de păduri tip parc, brăzdate 
de alei şi poieni. Printre acestea se numără pădurile Brăneşti, Andronache, Băneasa, Snagov, 
Comana.  

Parcurile şi grădinile se află cu precădere în partea de nord, în jurul salbei de lacuri de 
pe valea Colentinei-Mogoşoaia, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita sau pe cursul râului 
Dâmboviţa. Parcurile aparţin stilului mixt, vegetaţia lor fiind autohtona şi alohtonă. 
 Dintre grădinile Bucureştiului o menţiune specială o merită Grădina Botanică, 
situată în cartierul Cotroceni, unde îşi găsesc adăpostul majoritatea arborilor ocrotiţi.  
 Grădinile din jurul blocurilor noi au o dezvoltare mai mare în cartierele centrale şi 
mărginaşe (atingând pâna la 300-400 mp) faţă de zonele ultracentrale unde lipsesc sau ating 
maxim 60 mp. 

Prin urmare, caracteristicile Bucureştiului de astăzi sunt: 
 Creşterea densităţii populaţiei către zona centrală 
 Efectul de “insulă de caldură” 
 Poluarea aerului 
 Poluarea apei de suprafaţă 
 Terenuri agricole sau împădurite fragmentate  
 Prezenţa cu preponderenţă a speciilor alohtone 

 
Cum va arăta Bucureştiul în viitor ? 
Un Bucureşti inteligent (smart city) pare a fi un scenariu science fiction în condiţiile în 

care încă mai există străzi neasfaltate şi cartiere fără canalizare în capitală. 
Conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană oraşul ar urma să-şi schimbe faţa 

până în 2030. 
Bucureştiul viitorului va avea grădini suspendate, parcări subterane noi, zona centrală 

va fi modernizată, vor fi plantaţi sute de arbori  pe bulevardele oraşului şi vor fi amenajate 
mai multe zone de promenadă. 
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                                 fig. 4 Bucureştiul în viitor 
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Deșeurile – o problemă a omenirii 
 
 

                                                                           prof. Vasile Paula – Tatiana (geografie) 
 

 
 Deşeurile nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci şi o 
pierdere economică.  

Creșterea populației globului afectează, de asemenea, 
cantitatea de deşeuri. Aproximativ 10 % din totalul deşeurilor 
generate în Europa reprezintă deşeuri municipale" – deşeuri generate, 
în principal, de gospodării şi, în mai mică măsură, de întreprinderile 
mici şi de clădirile publice, precum şcolile şi spitalele. În medie, 
europenii produc 481 de kilograme de deşeuri municipale pe an. O 
parte din ce în ce mai mare a acestei cantităţi este reciclată sau 
transformată în compost, în timp ce o parte mai mică ajunge la depozitele de deşeuri. Dintre 
toate tipurile de deșeuri, ambalajele de plastic au cea mai mică rată a reciclării. 

Situația actuală, în care populația globului se confruntă cu pandemia de COVID-19, 
impune o mai mare grijă în ceea ce privește păstrarea unui mediu curat, o gestionare mai bună 
a deșeurilor.  

Însă, lupta împotriva poluării cu plastic a fost afectată în timpul pandemiei de COVID-
19 deoarece utilizarea măștilor, mănușilor și a altor echipamente de protecție de unică 
folosință a crescut. Activiștii Organizației franceze non-profit Operation Mer Propre, care se 
ocupă de adunarea deșeurilor și resturilor aruncate pe Coasta de Azur, au atenționat asupra 
comportamentului oamenilor în ceea ce privește aruncarea măștilor și a altor astfel de 
consumabile. Scufundătorii au descoperit în apă „deșeurile COVID” – o mulțime de măști, 
sticle goale de dezinfectant de mâini și mănuși de latex. Dacă nu se iau măsuri acum, 
cantitatea de deșeuri plastice din oceane se va tripla până în 2040, de la 11 la 29 de milioane 
de tone pe an. 

Cu toate acestea, dacă sunt puse în aplicare măsuri eficiente, cantitatea de materiale 
plastice aruncate în fiecare an poate fi redusă în mod semnificativ sau chiar eliminată, susține 
Organizația Națiunilor Unite.  

Statele membre ale UE, inclusiv România, pot face progrese suplimentare pentru a 
transforma deșeurile într-o resursă și a construi o economie circulară prin reducerea generării 
de deșeuri, sporirea gradului de reciclare și reducerea volumului de deșeuri depozitate.  

Ce este economia circulară? Economia circulară este un model de producție și 
consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și 
produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins. 

Economia circulară are multe beneficii atât pentru mediu, cât și pentru societate. 
Aceasta contribuie la reducerea deșeurilor, la creșterea productivității resurselor, asigurând o 
economie mai competitivă, va crea locuri de muncă, iar prin reducerea semnificativă a 
deșeurilor generate contribuie la reducerea impactului asupra mediului, al producției și al 
consumului, permițând regenerarea resurselor și implicit o dezvoltare durabilă. Așa cum 
spunea și un proverb al indienilor nativi americani: ”Nu moștenim Pământul de la străbunii 
noștri, ci îl împrumutăm pentru copiii noștri.” 
  La noi în țară, situația nu este una încurajatoare. În prezent, România se numără printre 
cele 14 țări membre ale UE care riscă să nu poată îndeplini ținta de reciclare a deșeurilor de 
50%. Din analiza Comisiei Europene reiese că principalele cauze ale problemei sunt legate de 
faptul că: 
- procesul de colectare selectivă a deșeurilor nu este implementat suficient; 

https://news.un.org/en/story/2020/07/1069151?fbclid=IwAR0MDE7F1BsJMS6snUYFxMEEPSR55SU6OEu07zLAMmx8qp14XofjtXK9aY0
https://news.un.org/en/story/2020/07/1069151?fbclid=IwAR0MDE7F1BsJMS6snUYFxMEEPSR55SU6OEu07zLAMmx8qp14XofjtXK9aY0
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- nu au fost adoptate suficiente stimulente pentru direcționarea deșeurilor către reciclare. 
România reciclează doar 13% din deșeuri, iar rata de eliminare a deșeurilor prin depozitare 
finală la rampele ecologice este de 69%, printre cele mai ridicate din Europa; 

- schemele privind răspunderea extinsă a producătorului în ceea ce privește ambalajele nu 
sunt eficiente și nu au capacitatea de a acoperi costurile colectării selective; 

-  nu există o infrastructură de susținere a colectării selective, ceea ce îngreunează implicarea 
cetățenilor în acest proces. 

 Cum se poate rezolva această situație – problemă? Primii care ar trebui să ia măsuri 
sunt producătorii și comercianții, care trebuie să reducă treptat și apoi să renunțe la producția 
ambalajelor din plastic de unică folosință și să investească prioritar în sisteme reutilizabile, 
venind astfel în întâmpinarea noastră. Apoi, autoritățile statului trebuie să prioritizeze politici 
publice care să pună în centru sănătatea oamenilor și a mediului și să creeze un cadru legal 
favorabil, în care eforturile cetățenilor să poată fi implementate. Si, nu în ultimul rând, Noi  va 
trebui să continuăm să adoptăm un comportament responsabil față de natură și de noi înșine, 
să cumpărăm mai puțin, să evităm produsele ambalate inutil în plastic de unică folosință, să ne 
obișnuim să refolosim cât mai mult, să reciclăm. Dezvoltarea unui comportament ecologic 
trebuie începută încă din anii copilăriei, de acasă, când copilul ia contact cu natura, cu mediul 
în care trăiește și continuând pe tot parcursul vieții. 

 Ce este colectarea selectivă? Colectarea selectivă este o parte a procesului de 
reciclare, prin care materialele reciclabile sunt adunate și transportate către centre de reciclare. 
Procesul de reciclare presupune compostarea deșeurilor, colectarea separată și tratarea 
deșeurilor pentru reintroducerea lor în circuitul economic. Colectarea selectivă a deșeurilor 
reprezintă responsabilitatea noastră. Ea trebuie să facă parte din stilul nostru de viață, 
indiferent dacă vorbim despre reciclarea din propriul oraș sau despre locurile în care noi 
călătorim. În acest mod, menținem mediul în care trăim cât mai sănătos. 

Educarea populației începe prin puterea propriului exemplu, atât ca persoană, cât și ca 
localitate.. Primul pas este de a avea un sistem bine pus la punct de colectare selectivă, 
primării, școli, centre medicale, asociații de proprietari, gospodării etc. Al doilea pas, este 
informarea și educarea cetățenilor prin diverse mijloace, spații special amenajate și 
inscripționate, transmiterea corectă și detaliată a modului de colectare selectivă, precum și 
riscurile care pot apărea în urma ignorării lor.  

Ce putem face noi ca indivizi?  Pașii pe care îi putem urma, începând încă din locuința 
noastră, sunt: identificarea tipurilor de deșeuri, presarea acestora, sortarea, depozitarea în 
containere special amenajate. Astfel, vom  colecta selectiv în funcție de tipul de deșeu. 

 Neglijența noastră în privința utilizării deșeurilor are consecințe grave cum ar fi: 
poluarea și distrugerea mediului (apă, aer, sol), dispariția anumitor specii de plante și animale, 
apariția unor focare de infecție și, implicit, afectarea sănătății. 

Pandemia ne determină să acordăm o atenție și mai mare curățeniei, iar curățenia 
înseamnă să aruncăm ce trebuie, unde trebuie. Cu atât mai mult, în astfel de perioade, este 
important să avem grijă să trăim într-un mediu curat.  

Astfel, deşeurile pot reprezenta o problemă sau o resursă doar în funcţie de modul în 
care noi le gestionăm! 

 
Webgrafie:  
https://ambasadasustenabilitatii.ro 
https://ec.europa.eu/romania 
https://www.eea.europa.eu/ro 
https://www.ecotic.ro 
https://www.greenpeace.org/romania/  
https://www.adidobrogea.ro 

https://ambasadasustenabilitatii.ro/cinci-lucruri-pe-care-trebuie-sa-le-stii-despre-mastile-de-unica-folosinta-si-poluarea-cu-plastic/
https://ec.europa.eu/romania
https://www.eea.europa.eu/ro/semnale/semnale-de-mediu-2014/articole/deseurile-o-problema-sau-o-resursa
https://www.ecotic.ro/
https://www.greenpeace.org/romania/articol/4507/pentru-un-viitor-nesufocat-de-plastic/
https://www.adidobrogea.ro/wp-content/uploads/2019/03/schita22.png
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                                           Pe aripi de poveste 
                          Coordonator: prof. Condrache Gabriela (limba română) 
                                              Culoarul adolescenței 
                                                                                            Călae Alexia – Maria 
                                                                                                                      clasa a VII-a B 
                         Premiul II la Concursul Național ,,Creativitatea – o șansă pentru evoluție” 
 
          Te pierzi adesea pe culoarul adolescenței, simțind că nu poți 
călca mai departe. Dar ești aici, bătătorindu-ți aleile și încercând să le 
presari nonviolent, cu dragoste, cu flori, cu muzică. Multă muzică... 
          Aștepți toată viața un moment, ... momentul în care crezi și 
speri că ți se va scrie destinul. Te pregătești intens, săptămâni, luni, 
ani întregi... Nu ai somn și nici liniște, ești criticat constant, deși 
acceptând asta, speri ca toate criticile să te ajute... Aștepți, aștepți și iar aștepți. Cu o 
săptămână înainte, știi că va fi șansa ta, știi că vei străluci și că vei da tot ce e mai bun din 
tine. Tragi tare, repetând, exersând, nedormind și chiar plângând de emoție în ultimele zile. 
Știi că nu te poți lăsa influențată de emoții (pentru că ți s-a mai întâmplat!) și totuși, cu câteva 
clipe înainte de ,,momentul magic”, se întâmplă: o mie de emoții și frici năvălesc asupra ta ... 
toate deodată și știi că nu vei face față ... simți că vei eșua lamentabil și nu te simți pregătită, 
cu toate că visai la acest moment, sperai, te pregăteai și munceai din greu, te stresai, dar tot te 
simțeai mult mai pregătită până să te confrunți cu situația. 
          ... Intri, te prezinți – cu toate că știi că nu vei reuși și presimți asta – începe ,,momentul” 
și (evident) dai fail. Picioarele îți tremură, la fel ca și vocea, de care ai atunci nevoie mai mult 
ca oricând ... și ... aștepți să vină punctul culminant al melodiei. Înainte îți ieșea! Te rogi la 
Dumnezeu și tot speri să nu îți scape vocea. Speri și speri! Te gândești că e cineva afară care 
te așteaptă,  te iubește mai mult ca orice și e alături de tine la fiecare pas. Te gândești ... de 
fapt, te gândeai ... când ai intrat în sală ai uitat de tot și de toate, ai cântat mai prost ca 
oricând... ,,Până și un afon lua nota aia stupidă mai bine ca tine!”... și plângi, și te amăgești, și 
te oftici, gândindu-te la tot ce a fost, toată munca depusă și ce putea să fie ...  un viitor, o 
carieră la care visai... 
          Și NU! Nu voi da vina pe viață! Și nici pe destin! Și nici pe soartă! Toată viața mi-o voi 
reproșa doar mie ... a fost vina mea! Sau poate nu fusese momentul potrivit și poate nici 
timpul! Faptul că nu mi-am încălzit vocea (un fapt banal), mi-a adus eșecul. Nu am fost 
pregătită și asta a fost vina mea! Și mai ales, pentru faptul că nu am avut încredere în mine și 
că am lăsat emoțiile să mă copleșească. A fost o experiență, ... una urâtă pentru mine, dar o 
experiență... 
          Din această încercare, am înțeles că nu trebuie să-ți fie rușine să te exprimi liber în 
public (asta fiind cea mai mare greșală a mea: că nu am repetat înainte, de rușine să nu se uite 
lumea urât la mine, să nu mă judece sau să nu cânt bine), nu ar trebui să-ți fie frică, să nu ai 
emoții în nicio situație, să nu te dai bătut și MEREU, da` MEREU să fii pozitiv. Nu gândi că 
nu ai trecut mai departe sau că nu te-au acceptat, ci gândește-te că nu a fost momentul tău... și 
chiar dacă treceai, ai fi pierdut etapa următoare. Nu fi dezamăgită! Mai există ocazii! Ești abia 
la început de drum!... Cât despre lume, ... lumea te judecă oricum ai fi și oricum ai face, deci 
fără emoții și frici, că și ei sunt tot oameni și la început au căzut și ei, iar apoi s-au ridicat... 
Știu cine sunt și ce pot și știu că într-o zi, nu contează că e apropiată sau îndepărtată, voi 
ajunge unde mi-am propus. 
          Mă pierd adesea pe culoarul adolescenței, simțind că nu pot călca mai departe. Dar sunt 
aici, bătătorindu-mi aleile și încercând să le presar nonviolent cu dragoste, cu flori, cu muzică. 
Multă muzică...  
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Nici măcar un studiu 
 

 
                                                                                    

Popescu Vlad - Ștefan                                                                                                                          
clasa a VII-a A 

                                        Premiul III la Concursul Național ,,Bucuria lecturii”  
 
 
           
 

 
Viața mea nu are limite, excepție făcând doar cele pe care singur mi le impun. Dacă 

într-o zi voi publica această poveste, voi încredința manuscrisul unui notar public, căruia îi 
voi cere să îl scoată la iveală în jurul anului 2 813, când conceptul de ,,extraterestru” va suferi 
o inevitabilă evoluție. Azi, îmi aștern gândurile pe hârtie nu pentru a recupera viața mea 
pierdută, ci ca să mă regăsesc în timpul care trece pe lângă mine. 
          În anul 2 813, eram într-o misiune dată de guvern, de a găsi noi planete pe care oamenii 
puteau conviețui. Încălzirea globală a afectat planeta Pământ, făcând ghețarii de la poli să se 
topească și ridicând astfel nivelul mării. M-am teleportat împreună cu alți membri ai 
guvernului Căii Lactee din USA pe planeta Omega X3, un satelit al Soarelui. 
           De la depărtare, planeta părea un mic punct mare, care își schimba poziția des. Însă, am 
putut observa imediat diversitatea diferitelor zone împărțite egal, care semănau cu niște orașe 
bine iluminate pe timpul nopții, deoarece lumina soarelui nu avea o viteză îndeajuns de mare 
pentru a ajunge pe suprafața planetei ziua. Încă din primele secunde, am constatat că există 
viață, ba mai mult, locuitorii omegazieni erau extrem de grăbiți. Am bănuit că acest tip de 
mers are un efect major, pentru că rasa planetei este una superioară comparativ cu specia 
umană.  
          Clădirile erau construite dintr-un material care nu putea fi văzut cu ochiul liber. Așadar, 
am purtat o cască specifică astronauților. Majoritatea clădirilor erau structuri masive, făcute 
cu scopul de a oferi o casă fiecărui cetățean extraterestru. Una singură era diferită, în sensul că 
părea impunătoare, dar rece. S-a dovedit a fi un laborator pentru lupte intergalactice, echipată 
cu ultimele noutăți în domeniu: tipuri de vehicule, scripturi, echipamente polifonice, muniție, 
nave de război.   
          Oare fac rău dând atâtea amănunte? Cine e interesat de ele? Totuși, îmi place să le înșir 
unul după altul, ca și cum ar fi importante. E întotdeauna atât de plăcut să te lauzi cu ceva … 
Povestea pe care o prezint acum nu este decât o teorie completă a imaginației și a invenției. 
Nu e nici măcar un studiu. Sper, însă, ca ea să poată fi utilă tuturor celor care înțeleg ce 
valoare eliberatoare are cuvântul ,,pace”. 
          Apoi, am deschis o ușă, înăuntrul căreia era multă lumină. Pe măsură ce înaintam, 
lumina creștea. Sursa acesteia provenea de la meteoritul Alkae. O singură bucată te făcea 
invincibil, dar dacă se spărgea, puterea era anulată. Deodată, mesajul meu de pace a fost 
înțeles greșit. Pictograma mea a apărut pe toate ecranele laboratorului de lupte, din toate 
serverele montate pe dispozitivul central. S-a declanșat o agresiune, cum rar mi-a fost dat să 
văd. Desigur că nu am fost inferior. Guvernul Statelor Americane se aștepta la așa ceva, iar eu 
eram acolo ca să contraatac, dacă era nevoie. Și apoi, era imposibil să nu câștig … 
          Până la urmă, am închis jocul și am mers la culcare. 
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                                    Zâmbetele nefolosite se reportează 
 

                                                                       
Burcea Florian – Marian                                                                                                                     

clasa a VIII-a A 
                                  Premiul II la Concursul Național ,,Bucuria Lecturii” 

 
 

 
 Războiul dintre cele șapte națiuni ale Atlantidei, care avea să le 

unească, să formeze cea mai puternică armată din câte se văzuse și să invadeze uscatul, s-a 
terminat acum trei zile, când situația a fost salvată de Arthur, care l-a învins pe Orm, fratele 
său mai mic, cu Tridentul lui Atlan. 
          Astăzi era încoronarea lui Arthur ca rege al Atlantidei. Capitala era năpădită din toate 
părțile de locuitori subacvatici și creaturi ale apelor. Toate regatele au venit: Pescarii – regatul 
lui Xebel; Tranșeele – creaturi sălbatice mortale, ce aduceau doar distrugere, dar care trăiau la 
capătul lumii; Viscii – creaturile adâncurilor. Au venit pentru că Arthur controla creaturile 
oceanelor cu Tridentul său, deși cândva, într-o vreme, care acum este pomenită doar în 
povești, Tranșeele erau ca orice locuitori ai Atlantidei, însă statul s-a schimbat de la Marea 
Scufundare. 
          Mulțimea era pe cât de numeroasă, pe atât de variată. Eu eram înconjurat de locuitori ai 
Atlantidei, deoarece tata considera că nu ar fi în regulă să stau lângă creaturile adâncurilor. 
Visul meu este ca într-o zi să stau la dreapta regelui – ca general al armatelor sale și ca un 
atlant de încredere. Dar visul meu se sparge în milioane de bucăți, căci sunt înconjurat de 
atlanți foarte iscusiți, iar eu am 14 ani. Sunt doar un punct mic printre milioane de giganți, 
care ar putea să-mi ia locul, la fel ca Soarele, care este o stea mică printre milioane de stele, ce 
sunt mega-structuri pe lângă acesta. Dar, gândul meu este întrerupt, căci au sunat trompetele: 
          - Vi-l prezint pe noul rege, pe linie directă cu Atlan însuși, care îi posedă până și 
puterile și care este puntea între uscat și regatul Atlantidei!, a strigat răsunător, cu intenția de a 
inspira mulțimea credinciosul sfătuitor și maestrul lui Arthur, Vulko. 
          - Astăzi începem să lăsăm frica și dușmănia față de pământeni. Ne-am adunat toți ca să-
l încoronăm pe Arthur – fiu al reginei Atlana și al unui pământean – ca rege al Atlantidei!, a 
strigat Meera, cu speranță în glas și cu entuziasm în ochi, cu emoții și cu inima bătând. 
          Vulko a luat coroana și a pus-o pe capul lui Arthur. Acesta o privea ca pe un dar la care 
sperase toată viața. 
          - Vă sunt recunoscător și … ei bine, eu nu am cele mai alese cuvinte și mă exprim ca un 
puști, dar nu aș fi reușit niciodată să termin cu bine aceste aventuri mortale fără ajutorul lui 
Vulko și Meerăi. La început nu voiam să fiu rege, nu credeam că sunt în stare, nu credeam că 
eu, jumătate pământean, aș putea să conduc un regat de atlanți puri, dar cineva a crezut în 
mine, a fost mereu lângă mine, m-a contrazis și mi-a arătat calea cea bună, cineva a văzut 
ceva în mine. 
          Mulțimea era ochi și urechi, toate creaturile și toți atlanții se uitau la Arthur ca la cea 
mai neprețuită comoară. Acesta s-a îndreptat ușor, a cuprins-o pe Meera cu brațele lui 
puternice și a sărutat-o. 
          - Ca rege voi avea nevoie de o regină, a murmurat el încrezător. 
          - Chiar ai, dacă vrei să nu distrugi ceva, a răspuns ea și a urmat o replică a semnăturii pe 
care o lași când iubești.  
          În ochii mei, speranța și extazul se loveau cap în cap, gândurile erau acoperite de 
aclamațiile mulțimii. ,,Trebuie să ajung general!”, mi-am zis. Nu prea îl cunoșteam pe Arthur, 
dar toată lumea, inclusiv eu, îl avea în inimă. Cât despre Meera, toți o știau pentru vitejia, 
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sufletul bun și frumusețea ei. ,,Chiar vreau să slujesc acest cuplu, care pare să aibă cel mai 
mare potențial! Trăiască regele Arthur!” a răsunat încontinuu și probabil pentru multă vreme 
de acum încolo glasul inimii, iar zâmbetul mi-a deschis inima … 
 
 
 
 

 
Desen: Vlad Rodica – Andreea 
clasa a VIII-a A 
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                        Misum, nusum, Nek dum vor me luseum! 
 

                                                    
Carp Alexandra – Andreea                                                                                                                     

clasa a VII-a B 
                          Premiul I la Concursul Național  

,,Creativitatea – o șansă pentru evoluție” 
 
 

 
          E o altă zi monotonă pe planeta Golbronus. Miliarde de extratereștri sunt treziți de 
alarma sofisticată, conectată la satelitul K-1279, în fiecare dimineață. Adulții pleacă la 
serviciu, iar copiii la școală, cu ajutorul megatroanelor zburătoare, ce folosesc mai puțină 
energie, conform regulii impuse de conducătorul Cormenius Venordius, un extraterestru mic 
și verde, cu antene cârlionțate, multicolore și cu o pasiune neobișnuită pentru filmele SF. 
          Școala intergalactică este un imens ecran panoramic, cu transmitere prin sateliți 
naturali, de pe planeta sistemului solar. Elevii studiază pe computere de ultimă generație, un 
nou program: jocuri de strategie. Uniformele sunt obligatorii. Băieții poartă pantaloni de 
aluminiu stratosferic și o bluză rotativă cu laser, pe care scrie ,,Niskeusmen sum Golbronus!”, 
ceea ce înseamnă, în limba lor, ,,Trăiască planeta Golbronus!” Fetele au același gen de tricou, 
asortat cu o fustă roșie, optică și o bentiță termoizolantă, verde, pentru antene. Cele două 
materii pe care golbronusienii le studiază la școală - și care sunt cele mai importante, în 
același timp -  sunt nurkeem și dorsiumus. Ei învață despre fascinanta natură a secolului al 
XXI-lea și despre istoria acestui secol îndepărtat.  
          Serviciul adulților este locul unde aceștia pătrund în tainele universului, deasupra 
plafonului de cumulonimbuși, în setosfera primară. Totul se pregătește pe autorute 
biodimensionale, în milisecunde terțiare. Ei setează și transmit date de interes planetar 
necesare propagării sunetului prin vibrații cuantice. Munca asiduă de cercetare nu le aduce 
nicio renumerație, căci ei lucrează pentru propria plăcere și pentru generațiile viitoare. 
          Dar, în toată acestă monotonie, există ,,ceva” care tulbură liniștea golbronusienilor. Cei 
doi frați – Cormenius Venordius, conducătorul planetei Golbronus și cel mare, Comerusem 
Verdeus, conducătorul planetei Vordium – nu-și vorbesc de 200 de nimornus, adică de peste 
20 de ani-lumină. De ce? Fratele mai mare consideră că i se cuvine, conform tratatului 
neratificat încă de ambele părți, atât planeta Vordium, cât și Golbronus. Războiul riscă să 
înceapă. Scânteia trebuie doar declanșată. Necazul plutește asupra tuturor ca o umbră. 
          ,,Pregătiți o sută de miliarde de OZN-uri și tot armamentul din dotare! Vom lua cu asalt 
Golbronus! Vom distruge tot, absolut tot!”, a decretat într-o zi fratele cel mare. Lupta începea. 
          Într-o nurosecundă, satelitul K-1279 a alertat locuitorii. O lumină incandescentă brăzdă 
cerul. În mai puțin de o milimornus, cei doi frați se priveau consternați. Pe fețele livide trăiau 
doar ochii. Erau ca odinioară, când se jucau ,,Netkin Lautkamus”. Trilioane de gânduri nu le 
dădeau pace. Și-au amintit cum Cormenius îl ajutase pe Comerusem să construiască satelitul, 
OZN-urile și tot armamentul; cum fratele cel mare studiase 100 de ani-lumină pentru a putea 
schița, desena și construi planurile de atac ale planetei. Pe deasupra capetelor lor, Luna părea 
un nasture de aur.  
          Primul a zâmbit Cormenius, apoi Comerusem l-a îmbrățișat cu drag. Și-au zâmbit 
reciproc, iar antenele cârlionțate și multicolore au emis sentimente uitate demult, dincolo de 
protosfera secundară. Era – dintr-o dată – cald și bine. Inimile lor băteau la unison, căci doar 
acolo unde dragostea lipsește e mereu frig. Din acel moment, cei doi frați nu s-au mai certat 
niciodată, iar ca semn de împăcare au făcut o alianță: planetele Vordium și Golbronus au 
devenit surori, fiind conduse de cei doi frați. Marea împăcare purta dublă semnătură. 
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Epilog: 
          Ador epilogurile. Am aflat că nu se mai poartă, dar, personal, nu m-am sinchisit 
niciodată grozav de modă. Bineînțeles că modul de trai al celor aproape o mie de miliarde de 
golbronusieni și vordiumeni s-a schimbat radical. În fiecare dimineață, satelitul K-1279 
afișează un mesaj, care poate fi văzut de întreaga galaxie Ordeux: ,,Minum nusum: Nek dum 
vor me luseum!”, ceea ce înseamnă ,,Nu uitați: Noi, toți, suntem frați!” 
 
 
 
            

 
 Desen: Vlad Rodica-Andreea, 
 clasa a VII-a A 
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                                           O lume cât o vacanță 
 

 
                                                                               

Bărăscu Marius – Florin 
                                                                                                    clasa a VII-a A 

          Premiul II la Concursul Internațional 
 ,,Cufărul cu poveștile copilăriei” 

 
 

 
          Sunt convins că – uneori – viața mă încearcă și-mi pune în cale tot felul de provocări, 
pentru a mă așeza față în față cu propria persoană, cu gândurile pe care le-am avut odată, cu 
mustrările pe care mi le adresez mai tot timpul. Ca să nu existe dubii, de o astfel de întâmplare 
-  ciudată, misterioasă, dar de-a dreptul palpitantă – am avut parte în vacanța de vară trecută. 
          Mă trezesc greu, deschid un ochi, mă întind și n-am chef de nimic. E prima zi de 
vacanță și am de gând să vegetez. Întind mâna după smartphone, dar ... stupoare! ... sunt 
înconjurat de apă. Mă aflu pe o insulă, care pare a fi pustie. Mă ridic brusc. Încă nu realizez ce 
e cu mine. Timp de două ore caut apă și hrană. Îmi fac un mini-adăpost pentru a mă apăra de 
fiarele sălbatice. Aparent, insula e pustie. Mă duc la malul mării ca să înot, dar zăresc în larg o 
corabie care se apropie de țărm. Pe punte sunt niște oameni cu petice pe ochi, cârlige în loc de 
mâini, picioare din lemn și haine rupte. Da, sunt pirați! Căpitanul lor îmi propune să vin pe 
corabie. Eu accept, fiind singura mea scăpare de pe acea insulă. Sunt pus la muncă: spăl 
puntea, pescuiesc, fac mâncare. Este o zi grea, sunt obosit, așa că singurul lucru decent e să 
dorm ... pe jos, deoarece nu e niciun pat liber.  
          Când mă trezesc, realizez că nu mai sunt pe corabie, ci pe Planeta X3-45Y. Am o 
armură intergalactică, care pare a fi impenetrabilă și un pistol încărcat cu acid XY. 
Pretutindeni sunt miliarde de extratereștri, care au ca obiectiv eliminarea mea. Sunt invincibil 
și anihilez tot ce-mi iese în cale. Mă lupt cu mine să-mi amintesc formula magică cu care pot 
distruge întreaga galaxie intergalactică. Nu-mi amintesc și pace! ,,Poate că noaptea e un 
sfetnic bun”, îmi zic, căci pentru prima dată, după mult timp, mă întind într-un pat moale și 
confortabil, capturat de la extraterestrul-șef, Tetrax.  
          Când mă trezesc, pe bune, aflu că mâine începe școala. Să mai spună cineva că n-am 
avut o vacanță de vis! Sau de coșmar? De fapt, e lumea mea, mare cât o vacanță de vară ...  
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                          Dragobetele sărută fetele! 
 
                                                                                           Pleșescu Alisia – Bianca 
                                                                                                        clasa a VII-a A 
             Premiul II la Concursul Internațional ,,Primăvara, povestea unui nou început” 
 
 

          Dragobeții sunt atât feciorii cuprinși de fiorii dragostei, cât și 
mugurii culeși de fete de pe crengile copacilor și prinși la ureche, precum 
cireșele în luna mai. Originea sărbătorii de Dragobete este în ciclul 
naturii, mai ales în lumea păsărilor. Nu întâmplător, pasărea este 
personificarea dragostei, fiind considerată una dintre cele mai vechi 
divinități ale naturii și iubirii. Românii spun că pe data de 24 februarie 
păsările se împerechează și își fac cuib, de la ele obiceiul fiind preluat de 
către oameni. Păsările neînsoțite rămân stinghere și fără pui până în ziua 
de Dragobete a anului următor. Motivațiile preluării sunt  profunde, din 
moment ce păsările sunt  privite ca un mesager al zeilor, cuvântul grecesc ,,pasăre” însemnând 
,,mesaj al cerului”. Asemănător păsărilor, fetele și băieții trebuie să se întâlnească azi pentru a 
fi îndrăgostiți pe parcursul întregului an. 

Se spune că dacii, care locuiau pe aceste meleaguri cu mii de ani în urmă, aveau un 
simbol pentru fertilitate, forță vitală și dragoste: un țap, pe care îl numeau ,,Trago”. Cealaltă 
parte a numelui provine dintr-un cuvânt dac uitat, ,,Pede”, care însemna ,,picioare”. De aici,  
derivă  ulterioara denumire, ,,Drago - Bete”, cuvânt,  evident,  cu înțeles diferit. El simboliza, 
la daci,  zeul care o dată cu începutul primăverii oficia în cer nunta tuturor animalelor.  
          Dragobetele, Cap de Primăvară, Logodnicul Păsărilor sau Năvalnicul, zeul dragostei și 
al bunei dispoziții pe plaiurile carpatice, este fiul Dochiei. El este identificat cu zeul iubirii, 
Cupidon, în mitologia romană și cu zeul dragostei, Eros, în mitologia greacă. Este un flăcău 
frumos, voinic, puternic și foarte iubitor, care poate fi întâlnit prin păduri în ziua de 24 
februarie. Există chiar unele fete sau femei care doresc să fie pedepsite de Dragobete. Astfel, 
ele lucrează în această zi, apoi iau drumul pădurii, fiind ,,nevoite” să se lase iubite de zeu. 
Chiar dacă mai ,,pedepsește” sexul frumos, Dragobetele ocrotește și poartă noroc 
îndrăgostiților. 
          La sat, dimineața devreme, tinerii se îmbracă în haine de sărbătoare. Dacă vremea este 
urâtă, se strâng în cete pe la casele unora dintre ei; dacă vremea este frumoasă, fetele și 
feciorii ies la pădure. Băieții adună lemne pentru foc, iar fetele culeg primele flori de 
primăvară – ghiocei și brândușe – folosite apoi în descântece de dragoste. Pretutindeni se 
strigă: „Dragobetele sărută fetele !” De asemenea, fetele strâng apa din zăpada netopită, care 
are proprietăți magice, fiind născută din surâsul zânelor și putând astfel face fetele mai 
frumoase. Precum păsările, fetele „zburătoresc” , fugă rituală care se încheie cu prinsul și 
sărutatul lor de către băieți.  Tradiția cere ca atunci când se întorc acasă, fiecare băiat să-și 
„zburătorească” partenera favorită. Dacă fata este prinsă, poate fi sărutată în văzul celorlalți. 
Fetele de măritat se pot lăsa prinse de băieții cu care se află în vorbă.  Dacă doi băieți 
„zburătoresc” aceeași fată, ea se lasă prinsă de cel preferat, sărutul celor doi pecetluind 
logodna lor, cel puțin pentru un an. Conform tradiției, băiatul trebuie să-i confecționeze 
partenerei sale un leagăn, pe care să-l împodobească cu flori și pe care să-l atârne de crengile 
unui copac. Atât fetele, cât și băieții trebuie să-și vorbească unii altora, să-și spună cuvinte 
frumoase și „să se picure” (să se ciupească). 
          Cu acest prilej, iau cunoștință și părinții despre ,,alegeri” și fie că se arată sau nu 
satisfăcuți, declararea publică a iubirii este respectată, pentru că ea reprezintă o formă rituală 
sacră. Petrecerea durează câteva ore, timp în care, strânși în jurul focului, tinerii cântă, 
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dansează, spun poezii, snoave ori povestiri specifice lumii satului. Maturii au și alte activități 
casnice. Femeile scot din pământ rădăcină de spânz, folosită în practicile de medicină 
populară, au grijă să dea mâncare bună animalelor și păsărilor din curte, în această zi nefiind 
sacrificată nicio vietate. Ziua de 24 februarie este lăsată de Dumnezeu pentru sloboda 
împerechere a animalelor.   

La oraș, pe tot parcursul zilei de Dragobete are loc fraternizarea rituală pe sexe, 
legăminte rituale pe viață între fete  - numite „însurățiri” -   și între băieți - numite „înfrățiri”. 
Astfel, tinerii devin frați, respectiv surori de cruce. Legământul făcut este sfânt și nu se poate 
desface cel puțin un an de zile. Seara de Dragobete este dedicată petrecerilor.  Tinerii cântă, 
dansează, recită poezii de dragoste, spun proverbe, zicători, ghicitori. Tradiția cere ca de la 
masa de Dragobete să nu lipsească turta dulce și clătitele umplute cu petale de trandafir,  
miere și fistic, precum și ceaiul de busuioc, de cicoare sau de sulfină. 

Ziua de 24 februarie atrage ca un magnet tinerii din întreaga Românie. Orașul Târgu – 
Jiu este unul dintre locurile căutate, întrucât Poarta Sărutului, una dintre cele mai de seamă 
sculpturi ale umanității, executată de Constantin Brâncuși, semnifică calea de acces spre 
binecuvântarea iubirii. Îndrăgostiții consideră Poarta Sărutului un loc  ideal pentru a aduce în 
fața lumii întregi iubirea lor. Pentru ei, contează  doar Dragobetele și sărutul cuprins în Poarta 
lui Brâncuși. 

În Apuseni, între localitățile Buteștiu, Giurgiuț și Zânzești, venind dinspre Horea, există 
un deal special, amenajat pentru îndrăgostiți, numit ,,Dâmbul lui Gâf”, unde se află un fel de 
,,poartă a sărutului”, o ,,fântână a iubirii” și o ,,joampă a fericirii”. Dâmbul îndrăgostiților are 
cântecul lui: 

,,Cântă dorul sus, pe Gâf, 
Dâmb de Gâf și Gâf de Dâmb, 
Stai aici, pe-acest pământ, 
Tot iubit și gâfâind.” 

        Oamenii locului spun că nicio moață care a trecut pe la Dâmbul lui Gâf  nu a scăpat 
neatinsă de zeul iubirii. De Dragobete, aici au loc adevărate manifestări artistice, însă tinerii 
nu trec cu vederea faptul că pot profita de frumusețea locului ca să se iubească cu foc. 
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                              În sfârșit, sub lumina reflectoarelor! 
 
    

                                                                                    
 

Călae Alexia – Maria                                                                                                                       
clasa a VII-a B 

                                  Premiul II la Concursul Național ,,Tinere condeie” 
 

 
         
 

Păi, ... ce pot să mai zic: după toate cele întâmplate, eu chiar nu renunț! Sunt 
ambițioasă! Deși am avut atâtea motive să renunț la tot și să îmi trăiesc viața normal, nu am 
făcut-o. Și, pot spune, că totul a meritat. Calea succesului și a destinului meu a avut multe 
obstacole, multe refuzuri și înfrângeri, multe dezamăgiri. Dar, am iubit ceea ce fac și știam că 
într-o bună zi toate acestea vor fi doar amintiri din cariera mea de cântăreață, momente care 
m-au ajutat să mă lansez. 

Prima apariție publică a fost la vârsta de zece ani, la un concurs, ,,Muzica Mundi” 
(parcă), la care am avut primul meu spectacol cu interpretare solo. Dar, să nu încep de aici, să 
o iau de la început! De mică eram pasionată de muzică: cântam, dansam, ascultam melodiile 
copilăriei mele, de dimineața până seara și le învățam versurile din două-trei ascultări. Îmi 
aduc aminte cu drag și țin minte ca și acum când cântam cu fetele din clasă în pauze și ,,ne 
prosteam”, râdeam și dansam. Deși am intrat în colectivul lor în clasa a doua, m-au primit cu 
brațele deschise, ca și cum aș fi fost una de-a lor din totdeauna. Apoi, am început să cânt la 
serbările școlare și așa, doamna profesoară de muzică m-a luat sub aripa-i de instructor. 
Datorită dumneaei am ajuns acolo unde sunt acum! M-a sprijinit și m-a încurajat să merg la 
primul meu spectacol, în prima tabără de muzică, la tot felul de concursuri și să încep să mă 
fac ,,mai auzită”. Însă, întotdeauna, părinții au fost parte din cheia succesului meu pentru că 
erau mereu lângă mine încurajându-mă. 

Multe, multe concursuri câștigate, multe repetiții și multă muncă m-au îndemnat să mă 
înscriu la prima audiție importantă din cariera pe care o voiam: audiția la ,,Românii au talent”. 
M-am înscris cu o săptămână înaintea preselecțiilor, căci mă simțeam pregătită. Cu o ținută 
sclipitoare si o melodie greuță, cea a Rihannei, ,,Russian roulette”, pe care plămânii mei la 
doisprezece ani o duceau la bun sfârșit, am intrat în sala preselecțiilor, unde m-au cuprins 
toate emoțiile. Afară, aveam galerie: doi prieteni de-ai mei, Ana și Edi, împreună cu mama 
lor, au venit să mă susțină cu tot felul de pancarte colorate, de tipul ,,Alexia, starul nostru!” 
sau ,,Ești cea mai bună! Știm că poți s-o faci!” Când a pornit negativul, deja începusem să 
tremur din cale-afară. Prima notă am cam ratat-o, dar apoi m-am lăsat dusă de val pe ritmul 
melodiei și am cântat-o perfect până la refren, când am fost întreruptă. O doamnă tânără și 
drăguță mi-a spus să aștept câteva minute pe hol pentru a primi rezultatul. Ghinion! Cum 
eram un copil total necunoscut, nu am trecut testul. Am fost dezamăgită, am plâns, căci nu 
eram pregătită să primesc un refuz. M-am ridicat, însă, repede întrucât urmau alte concursuri. 

Am repetat mult mai mult, zi și noapte, pentru că, în curând, aveam să particip la 
audițiile pentru ,,Vocea României Junior”. M-a încurajat și ambiționat și mai tare faptul că 
doamna profesoară de română și colegii mei au fost lângă mine și m-au susținut. Nici acum nu 
le-am putut spune cât le mulțumesc pentru că au fost acolo, că au crezut în mine. După o 
săptămână și ceva am primit rezultatul prin e-mail: nici de data asta nu trecusem testul! 
Lumea mea se năruise! Nu mai aveam chef de nimic, nu mai voiam să cânt! Am luat o pauză 
de vreo lună, timp în care mi-am mai revenit și ușor-ușor mi-am reintrat în ritm. Eram 
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pregătită ca la toamnă să particip și la ,,Next Star”, dar a intervenit ceva: trebuia să mă mut în 
San Francisco. Tatăl meu avea posibilitatea de a lucra acolo. Nici nu prea știam ce să zic: să 
mă bucur sau să fiu tristă? Erau ultimele mele luni alături de colegi, familie, prieteni ... În 
august mă mutam. Pe de altă parte, începeam o viață nouă, aveam o șansă unică, acolo unde 
mi-am dorit mereu să trăiesc: în America. Un viitor strălucit mi se deschidea în fața ochilor.  

San Francisco nu a fost doar un oraș mare, frumos, cu străzi curate și fără trafic, ci și 
noua mea casă. Locuiam lângă port, într-o zonă superbă. Împlinisem 15 ani și am fost 
acceptată la un liceu de muzică. Cariera mea începea să înflorească cu fiecare spectacol, cu 
fiecare concert. La 17 ani deja eram cunoscută de toată America, ajungând să particip la 
evenimente foarte, foarte importante: ,,Radio Disney Awards”, ,,Met Gala”, ,,Bilboard Music 
Awards”. Cu timpul, am început să îmi scriu propriile melodii și să ajung faimoasă în toată 
lumea. Când am împlinit 22 de ani, m-am stabilit în Los Angeles și mi-am anunțat primul 
turneu internațional, datorită faptului că am avut un mare succes cu noul album lansat. Eram 
cântăreață! Eram faimoasă! Visul meu devenise realitate din toate punctele de vedere. Eram 
sub lumina reflectoarelor!  

Acum, la 25 de ani, scriu aceste rânduri în cinstea zilelor superbe petrecute la 
concursuri, audiții și cu colegii. Toate acestea mi-au deschis drumul către șansa vieții mele. 
Scriu aceste rânduri și pentru a le mulțumi oamenilor care mi-au fost alături: părinți, prieteni, 
profesori, colegi, pentru tot sprijinul și încrederea acordată. Apreciez gestul oamenilor dragi, 
chiar dacă nu sunt genul declarativ. Cheia succesului meu este o lecție de viață pentru toată 
lumea: dacă iubești ceva cu adevărat, să nu renunți niciodată, oricât de greu ar fi! 

Mă numesc Alexia și am rămas aceeași dintotdeauna: aceeași pasiune, același vis și 
aceeași speranță!...    

 
 

 

Desen: Vlad Rodica-Andreea, clasa a VIII-a A 
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               Trendy & Fashion 2021 
 

Motto: Moda nu este ceva care există doar în haine Moda este pe cer, pe 
stradă, , moda are legătură cu ideile, cu felul în care trăim, cu ceea ce se 
întâmplă.    (Coco Channel) 

          Fiecare generație are ,,uniforma” sa neoficială, categoria sa de băieți 
și fete populari. Însă, codurile vestimentare ale adolescenților sunt 
guvernate de reguli precise și arbitrare, pe care lumea adulților, în cele mai 
multe cazuri, nu o înțelege. Este important ca înainte de orice să îți găsești 
stilul vestimentar, căci el îți va crea o imagine completă și complexă. 

 Iată câteva sfaturi practice pentru tine, adolescentule: 

1. Pentru început, alege paleta de culori. Deschide șifonierul și vezi care sunt 
dominantele cromatice, adică ce culori porți cel mai des sau ce nu reușești să asociezi 
cu nimic. 

2. Acceptă-ți greutatea și morfologia corpului. Alergarea după subțiere sau, din contră, 
după volum, estompează găsirea stilului. În loc să ascunzi ce nu-ți place, învață să te 
joci cu proporțiile și cu morfologia corpului tău pentru a stabili un echilibru. 

3. Sortează hainele din garderoba ta. Aruncă ceea ce este uzat, oferă prietenilor 
duplicatele și păstrează doar ce porți și ce-ți place. 

4. Nu te încrede în binevoitori! Ascultă-ți instinctul, atunci când unii îți spun că felul tău 
de a te îmbrăca este prea îndrăzneț sau, din contră, prea liniștit. Importante sunt 
confortul și starea pe care le ai, în funcție de alegerile tale.  

5. Decide care sunt nevoile tale, chiar dacă gusturile tale nu coincid cu  tendințele dictate 
de social media. 

6. Permite-ți să faci greșeli. În loc să te faci vinovat pentru că porți o îmbrăcăminte sau 
un accesoriu greșit, încearcă să te gândești cum să-l integrezi inteligent într-o achiziție 
viitoare. 

7. Adaptează-ți stilul la activitățile pe care le ai. Fii încrezător și curios, dar practic, cu 
simț al proporțiilor, în funcție de locul unde te afli și de activitatea pe care o ai. 

          Iată și câteva elemente-cheie ale tendințelor 2021, care sper să-ți fie utile și mai ales 
benefice imaginii tale, adolescentule: 

Stilul: casual, cu asocieri de texturi diferite; 
Culoarile vedetă: ultimate gray (gri saturat), illuminating (galben luminos), culori pudrate; 
Încălțăminte: bascheți albi – ziua și bascheți luminoși – noaptea; 
Accesorii: șosete cu imprimeuri hazlii; ochelari de soare de tipul ,,ochi de pisică”, cu print 
animalier; șepci de tip ,,baseball”, ghiozdane de spate cu imagini imprimate de pe computer; 
Pantaloni: denimul din materiale subțiri, de toate culorile; 
Rochii: midii, cu tăieturi simple și cu aplicații de broderii din cele mai îndrăznețe; 
Fuste: scurte și lungi, asimetrice, plisate, în falduri, din denim  și materiale dense;  
Bluze: unisex; tricouri largi, cu imprimeuri, cu mâneci asimetrice, topuri metalice; 
Pulovere și jachete: supradimensionate, într-o singură culoare; 
Paltoane: cu imprimeuri florale. 
                                                                                                             Pleșescu Alisia - Bianca 
                                                                                                                                 clasa a IX-a 
                                                                                  Liceul Teoretic ,,Marin Preda”, București  
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                                       Doza zilnică de inspirație 

 

           În acest număr al revistei școlii, în rubrica Doza zilnică de 
inspirație, vom dezbate o temă interesantă pentru adolescente: cum ar 
trebui să arate machiajul perfect la această vârstă. Machiajul, în sine, ar 
trebui să accentueze trăsăturile existente și să le pună în evidență, nu să 
estompeze sau să modifice trăsături deja existente. Din cauză că multe 
adolescente nu înțeleg sau nu li se pare important acest aspect, fetele tind să 
exagereze cu machiajul, pe unele îmbătrânindu-le. Consider că nu este 
adecvat un astfel de  machiaj pe niște chipuri așa tinere. 
          Desigur, machiajul este folosit și pentru a ascunde unele defecte la 
nivel facial, dar nu cred că putem vorbi despre astfel de lucruri în 
adolescență. Cel mai mare ,,defect” (cum îl consideră fetele) este acneea, 
unele fete fiind atât de nesigure pe ele din această cauză, încât nu pot ieși 
din casă fără niște corector sau fond de ten pe față. Însă, pentru toate există o rezolvare. Știm 
cu toții cât de neplăcută poate fi ideea de a avea acnee, că toată lumea se uită la tine, însă nu e 
chiar așa.  
          Ei bine, de aici, rubrica noastră se va împărți în două capitole: machiajul pentru ten 
normal și machiajul pentru ten problematic. 
 
Machiajul pentru ten normal, de zi, pentru scoaterea în evidență a trăsăturilor 
          Tenul normal (fără acnee, pete de culoare, arsuri) nu necesită atât de multă atenție 
precum tenul acneic, însă necesită o îngrijire corespunzătoare, în funcție de tipul de ten (gras, 
uscat, mixt). Pentru fiecare tip de ten trebuie cumpărate creme, primere și fonduri de ten 
potrivite și adecvate acestuia. Având în vedere faptul că machiajul poate fi unul natural, 
datorită vârstei mici, putem începe prin hidratarea tenului cu cremă, apoi să aplicăm o bază de 
machiaj/ primer, un fond de ten cu acoperire mică sau medie, corector pe micile 
imperfecțiuni ale feței sau anticearcăn (pentru cearcăne). De asemenea, putem pune, în 
funcție de preferință, puțină pudră pentru fixarea machiajului, iluminator pe pomeți,  blush în 
obraji, rimel și creion pentru sprâncene.  
           Rimelul ar trebui să fie în aceeași nuanță cu părul ( pentru fetele cu părul natural), iar 
pentru cele cu părul vopsit, sprâncenele trebuie făcute în ton aproximativ ori cu nuanța 
naturală a părului (dacă este vizibilă), ori cu cât mai apropiată cu nuanța culorii părului vopsit. 
Se mai pot face sprâncene ,,neutre”, acestea fiind un șaten mediu, potrivit oricărei culori de 
păr. Se pot aplica farduri pentru pleoape, în funcție de preferință și de natura machiajului, însă 
nu în nuanțe foarte stridente. Cele mai purtate culori sunt maro, roz sau portocaliu-piersică în 
umbră, pe pleoape. 
            Pentru buze, începem prin a le contura cu un creion cu o nuanță sau două mai închisă 
decât rujul pe care îl vom aplica. Apoi, aplicăm rujul, în interiorul buzelor, încercând să facem 
trecerea ușoară de la nuanța creionului de ruj, prin tamponarea buzelor cu un șervețel. Acesta 
este un machiaj lejer, simplu de făcut, adecvat în orice împrejurare, care să scoată în evidență 
naturalețea și tinerețea. 
 
Machiajul pentru ten problematic (cu acnee, rozacee, cuperoză, arsuri, semne) 
          Machiajul pentru un astfel de ten necesită o îngrijire specială, fiind nevoie de sfaturi și 
creme dermatologice. Pe lângă acestea, produsele de make-up trebuie alese cu atenție, 
deoarece fondul de ten, pudra și baza de machiaj trebuie să fie speciale pentru tenul fiecăreia. 
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Dacă nu sunt adecvate tipului de ten, simptomele deja existente se pot înrăutăți, pot apărea 
afecțiuni noi ale pielii sau se pot dezvolta alergii.  
          Așadar, pentru fetele cu astfel de tip de ten, este recomandat un primer pe bază de 
silicon (însă, atenție mare, trebuie curățat foarte bine de pe față în timpul demahierii!), 
corector verde pentru roșeață, rozacee, coșuri, care trebuie blenduit pe față foarte bine, un 
fond de ten cu acoperire mare (în special pentru tenul acneic). Apoi, punem pune o pudră 
mată peste fondul de ten, pentru a nu îngrășa tenul și pentru ca machiajul să-și păstreze 
prospețimea de-a lungul zilei. După parcurgerea acestor reguli, putem urma pașii de mai sus 
cu privire la machiajul ochilor, sprâncenelor și al buzelor.  
 
Sfaturi: 

1. Folosiți tratamente naturiste pentru tratarea acneei: o dischetă demachiantă înmuiată în 
ceai pelin, cremă de gălbenele, tinctură de propolis aplicată pe coșuri. 

2. Încercați să fiți cât mai naturale. Sunteți tinere, sunteți frumoase și este normal să 
treceți prin niște schimbări în adolescență. Nu vă panicați, toate vor trece! Trebuie 
doar timp, răbdare și produse potrivite pentru tenul vostru. 

3. Nu cumpărați machiaje contrafăcute! Acele produse sunt realizate în locuri murdare, 
neigienizate, neadecvate, iar ingredientele din care sunt făcute sunt toxice pentru 
pielea voastră. Nu cumpărați astfel de produse doar pentru că sunt ,,de firmă” și au 
mărci consacrate. Calitatea, categoric, nu este aceeași. Mai bine cumpărați produse de 
make-up accesibile buzunarului vostru, produse drugstore, sigilate, ambalate, care sunt 
de calitate superioară. Și țineți minte! Toți trebuie să pornim și să învățăm de undeva, 
așa că, pentru început, aceste machiaje sunt perfecte pentru exercițiu, până deprindeți 
suficientă dexteritate pentru a investi în produse de firmă.  

 
                                                                                                                  Călae Alexia – Maria 
                                                                                                                                clasa a XI-a 
                                                                          Colegiul Național ,,Grigore Moisil”, București   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Desen: Vlad Rodica-Andreea,  
    clasa a VI-a A 
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                                         Glume fără catalog în școala on-line 

 
Profesorul: Te-ai pregătit pentru ora de română? 
Elevul: Desigur, domnule profesor. 
Profesorul: Bine. Vorbește-mi despre Creangă … 
Elevul: Parte a unui copac, uscată sau nu, îi mai spune și ramură sau cracă. 
 
 
Profesorul: Vreau să-ți adresez o întrebare și mă conving imediat dacă ai 
învățat. 
Elevul: Bine, domnule profesor, dar numai una! 
Profesorul: Unde se află Australia? 
Elevul: Acolo! 
Profesorul: Unde, acolo? 
Elevul: Asta este deja a doua întrebare! … 
 
 
Profesorul: De ce vorbești singură când faci calcule matematice? 
Elevul: Păi, în doi, terminăm mai repede. 
 
 
Elevul: Domnule diriginte, un băiat m-a bătut, în pauză. 
Profesorul: Și poți să-l identifici? 
Elevul: Da, am o ureche de-a lui în ghiozdan. 
 
 
Profesorul: Tu crezi în viața de după moarte? 
Elevul: Bineînțeles că nu, nu există nicio dovadă! 
Profesorul: Ei bine, eu am dovada. Ieri, în timp ce lipseai de la ore, ca să participi la 
înmormântarea bunicii tale, ea m-a sunat, ca să întrebe de tine. 
 
 
Elev 1: Cu ce mergi la școală? 
Elev 2: Cu forța! 
Elev 1: Mă refeream, cum mergi? 
Elev 2: Înjurând! 
Elev 1: Bă, eu mă refeream, cum ajungi acolo? 
Elev 2: Cu depresie! 
 
 
,,Ziceri” on-line:  
Mâine lipsesc de la școală, pentru că nu a plătit tata internetul. 
La școala on-line, absențele se motivează cu scutire de la RDS-RCS. 
M-am dus până la baie, iar când m-am întors, tata dădea noroc cu profesorul de istorie. 
Școala on-line este ca o ședință de spiritism: o umbră vorbește și alte umbre răspund … 
uneori … 
                                                                                                    Popescu Vlad – Ștefan 
                                                                                                                     clasa a IX-a 
                                                                                           Colegiul Energetic, București 
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                                                          Zodiac 2021 

 

Dragă Berbecule, prima jumătate a anului vine la pachet cu 
rezultate școlare foarte bune. Ar trebui să te implici mai mult 
în activități sportive și să nu ratezi niciun concurs de creație 
literară sau plastică, întrucât poți descoperi o nouă pasiune. 
Cineva din clasă îți va fura inima, dar este recomandat să nu 
vă trimiteți bilețele în timpul orei de chimie. Luna decembrie 
este potrivită pentru excursii la munte, așa că propune acest 
lucru la orele de dirigenție. 

Tăurașule, în primăvara acestui an te vei confrunta cu probleme de sănătate, dar nu este cazul 
să te îngrijorezi. O răceală te va ține departe de școală, dar cu ajutorul colegilor de clasă vei 
recupera materia pierdută. Ar trebui să îți faci curaj și să îi dăruiești o floare unei colege de 
clasă. Sfârșitul anului aduce recompense școlare, o tabără sau o bursă de performanță. 
Indiferent de rezultate, fii mândru de tine și de rezultatele tale. 

Gemenilor, luna februarie începe cu conflicte, așa că aveți grijă la discuțiile cu colegii. 
Profesorii vă vor pregăti teste dificile și ar fi indicat să vă pregătiți mai mult. Luna mai este o 
perioadă potrivită pentru realizări personale și profesionale. În toamnă, vei reuși să îți 
organizezi timpul și să profiți la maximum de acesta. 

Dragălașule Rac, anul îți va pregăti multe schimbări în viața socială. Este posibil să primești 
un nou coleg de bancă sau să fii mutat în alta, dar asta nu ar trebui să te afecteze. Îți vei face 
prieteni noi de la clasele mai mari și vei petrece mult timp cu ei în pauze. Ai grijă cu numărul 
de absențe, doamna dirigintă nu va fi prea bucuroasă! Toamna ar fi bine să faci cumpărături, 
poate să achiziționezi o nouă bicicletă, cu care să vii la școală. 

Dragă Leuțule, în primele trei luni ale anului ar fi bine să profiți de timpul tău liber. Este 
momentul potrivit pentru plimbări în natură cu prietenii. O persoană care ține la tine te va 
ajuta și nu ar trebui să refuzi acest gest. Clipele petrecute alături de familie te vor încărca cu 
energie pozitivă. Totodată, vei realiza că nu toți cei apropiați îți sunt prieteni. 

Fecioaro, sensibilitatea și simțul tău practic îți vor aduce beneficii în iarna acestui an. Ar fi 
recomandat să ai grijă la cuvintele pe care le adresezi colegilor, pentru că îi poți răni ușor. De 
asemenea, este momentul potrivit să reiei legătura cu un prieten vechi din copilărie. Luna 
septembrie îți va aduce succes pe plan financiar. Vei încheia anul școlar pe podium. 

Dragă Balanță, în prima jumătate a anului vei îndeplini tot ce ți-ai propus. Atitudinea ta 
pozitivă va atrage persoanele de pretutindeni. Încearcă să faci diferența dintre vis și realitate, 
pentru a nu cădea în capcanele pe care ți le întinde viața. La începutul lunii octombrie vei 
primi un apel neașteptat de la o rudă din străinătate. 

Scorpionule, este momentul potrivit să te faci remarcat în proiectele de grup. Primăvara vei 
avea o mulțime de oportunități pe care nu ar trebui să le ratezi. Mai mult decât atât, vei primi 
o sumă consistentă de bani de la cei dragi, pe care trebuie să o cheltuiești cu chibzuință doar 
pentru tine. Atenție la profesoara de matematică, întrucât dorește să te evalueze într-o manieră 
inedită! 

 



90 
 

Săgetătorule, începutul anului școlar va veni cu surprize, de care te vei bucura atât tu, cât și 
întreaga clasă. Datorită carismei tale, vei fi în centrul atenției tuturor, lucru care nu ar trebui să 
te sperie. Necazurile te vor surprinde la sfârșitul anului, mai ales la geografie și istorie, materii 
pe care le-ai neglijat. Cu muncă și perseverență, vei trece și peste acest obstacol. 

Dragă Capricornule, experiențele pe care le-ai acumulat până acum te vor ajuta să obții cele 
mai bune rezultate la franceză și engleză. Totuși, ar trebui să te preocupi și de limba română, 
materie pe care o vei susține la examen. Fă-ți un program bine stabilit și nu te abate de la 
acesta. Mănâncă mai multe fructe și legume, pentru că ai deficit de fier. 

Vărsătorule, nu mai fi atât de timid și lasă imaginația să zburde. Profită de sfaturile primite 
de la părinți și schimbă ceva în viața ta. Fă mai multe exerciții fizice dimineața, întrucât 
trebuie să scapi de kilogramele acumulate. Încearcă să dormi mai mult, practică jogging-ul și 
fă-ți abonament la o sală de fitness. În ceea ce privește rezultatele școlare, aceasta vor veni la 
pachet cu efortul fizic depus. 

Peștișorule, nimic semnificativ nu se va întâmpla până în luna aprilie, moment în care vei 
primi o cerere de prietenie din partea unei colege dintr-o clasă situată la etajul al treilea al 
școlii. Nu intra în panică, sentimentele sunt reciproce! Ai curaj să intri în relație! Nu uita că 
secretul este să fii tu însuți. La școală nu vei întâmpina probleme, dar nu te culca pe o ureche. 

 

                                                                                                          Carp Alexandra – Andreea 
                                                                                                                                  clasa a XI-a 
                                                                        Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, București 
 
 

 
 
Desen: Vlad Rodica-Andreea,  
clasa a VII-a A 
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