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C O N D E I
A fost odată ... 

 toamna ...

A sosit în caleașca aurită toamna, cea mai darnică fiică 
a batrânului an. Zilele sunt mai scurte, iar nopțile mai 
lungi. Soarele încălzește mai blând pământul cu razele 
lui mângâietoare. 
Gospodarii culeg cu mare bucurie toată munca lor de o 
vară, așezând recolta în hambare, iar alții au plecat în 
vii să culeagă strugurii cu boabe mari din care se face 
mustul dulce ca mierea. 
În pădure, animalele își fac pregătirile pentru iarna. 
Ursul și-a făcut așternutul din frunze uscate. Veverița 
și-a umplut cămara cu alune coapte, iar vulpea și-a 
pregătit vizuina pentru a se adăposti de frigul iernii. 
Multe dintre păsările care înveseleau tot timpul pădurea 
acum și-au luat zborul spre țările calde. Privind în 
depărtare, pădurea pare un covor mare, mare cu 
modele frumos colorate care strălucesc în bătaia 
soarelui cu dinți. 
Eram cu fratele meu în livada bunicilor exersând la
desen. El picta pomii cu merele roșii ca focul. Deodată, 
în preajmă se aude un ciripit. Lăsând desenul deoparte, 
Cătălin se îndreptă spre locul de unde venea zgomotul
și, curios, începe să caute. Dinspre frunzele aurii se 
ridică doi ochi minusculi. Era o pasăre plăpândă, cu 
pene negre și mică cât o palmă. Era o rândunicâ, dar 
era rănită la una dintre aripi. Fratele meu a ridicat-o 
dintre frunze și a dus-o acasă pentru a avea grijă de 
ea. Cu fiecare zi care trecea, rândunica devenea tot 
mai puternică și mai voioasă. Într- o zi, la fereastră, 
băiatul auzi niște țipete subțiri de păsărele. Se apropie 
de pervaz și observă câteva rândunele care zburau 
aproape de geam și parcă chemau pe cineva. 
Rândunica, prietena fratelui meu, se agita și parcă voia 
să-i spună acestuia să o lase să plece cu surorile ei, 
deși nu era hotărâtă ce să facă...Cătălin înțelesese ce e 
în sufletul ei și îi deschise fereastra. 
Cu inima grea, uitându-se în urmă, rândunica zbură 
împreună cu surorile ei în lunga călătorie spre alte țări. 
Cătălin se uită cu tristețe, întrucât pierduse o prietenă 
bună, dar era în același timp fericit și mulțumit că a 
reușit să o salveze. El spera ca primăvara viitoare 
prietena lui să se întoarcă și să-i povestească 
peripețiile ei dar, până atunci, a fost odată.....toamna! 

Micu Alexia 
Clasa a VI-a B 

A fost odată ca niciodată un băiețel pe nume Cosmin. 
Cosmin locuia cu bunicul lui, moș Dumitru, într-un sat aflat departe de oraș. 
Într-o zi, băiatul se trezi și observă că frunzele copacilor se făcură galbene, dar nu 
se gândi prea mult...Încet-încet, ele deveniră portocalii, apoi ruginii, căzând ușor, 
una câte una. Băiatul era nedumerit, avea doar cinci ani, nu avea de unde să știe 
de ce copacii plini de frunze se transformaseră  în unii goi, fără viață. 
Nu trecu mult timp până să înțeleagă toate aceste schimbări. Venise toamna! Din 
acea zi băiețelul a fost fascinat de anotimp și atent la fiecare detaliu. 
Într-o dimineață friguroasă, moș Dumitru îl anunță pe copil că vor merge la cules 
de prune. Acesta, foarte încântat, se îmbrăcă și porni la drum. Pentru a ajunge la 
destinație, ei erau nevoiți să meargă prin pădure, apoi pe o cărare. Au mers ei cât 
au mers, până când, din niște tufișuri, se auzi un sunet. Cosmin sări în spatele 
bunicului, privind doar cu colțul ochiului, în timp ce bunicul era pregătit pentru ce e 
mai rău, ținând în mână bastonul ca armă. 
Când colo, din tufiș sări un arici, speriat și el de prezența celor doi. Aceștia 
chicotiră și își continuară drumul. Trecând prin pădure, băiatul observă 
transformarea acesteia: era viu colorată, precum o pânză plină de culori, fremăta, 
deschidea mirosuri amestecate de pământ și de apă, căuta cerul prin miile de 
brațe întinse...Deși a rămas fără viețuitoare, iar copacii ce erau odată case pentru 
păsări au rămas pustii, frunzele reușeau să păstreze frumusețea, prin covorul 
multicolor așternut sub copaci. 
Peste ceva timp ajunseseră și ei la livadă, iar când Cosmin a văzut-o, nu i-a venit 
să creadă! În livadă nu erau doar prune, erau rânduri întregi cu meri, peri, gutui, 
iar într-un colț, viță-de-vie. Intrând în livadă, simți un miros dulce și puternic de 
fructe, un miros nou și plăcut. Băiețelul a început să alerge prin livadă, pentru a se 
uita atent la toate, începând cu rândul de meri. Nici nu ajunse bine, că înfulecă un 
măr roșu, zemos, apoi se mută spre alt copac, alt gust, altă culoare...Până  să 
înceapă culesul prunelor, avea deja burta plină.  
Bunicul și nepotul au petrecut întreaga zi în livadă. O lume nouă, nemaiîntâlnită, 
cu forme, arome și culori pe care copilul le cunoștea din cărți, i le citise bunicul 
mai demult, dar niciodată  nu le mai văzuse cu adevărat. O zi luuungă și plină de 
fructe...o zi cu gust intens de prune, și de mere, și de gutui. O zi în care copilul s-a 
întâlnit cu toamna.  
Ajuns acasă, înainte de a adormi, băiatul i-a cerut bunicului să-i promită că vor 
mai merge la livadă, că vor aduna și restul fructelor, că le vor pune și ei în coșuri, 
așa cum aflase din poezia de la grădiniță... Aia cu ”mere, pere, în panere...”. 
Poate au și ei în grădină?... 

Macovei Eliza, 
Clasa a VII –a C 

Sbârcea Maria,  
Clasa a II –a SBS
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A fost odată...toamna... un om bătrân care culegea  mere din livada de 
după casă. Era un om obișnuit și făcea lucruri obișnuite, pe care toți 
bătrânii le fac. Avea o livadă obișnuită, cu mere obișnuite, într-o 
toamnă obișnuită...Partea cea mai interesantă la el era că nu avea 
limite și, dacă îi ofereai ocazia, trăia fiecare clipă la maxim. 
Într-o zi, bătrânul a mers la piață. Nu se găseau prea multe acolo, de 
aceea era puțin supărat. Dar, la intrarea în piață, erau trei băieți care 
stăteau pe bordură și se jucau pe telefoane. Bătrânul nu s-a uitat nici 
cu coada ochiului la ei, pentru că nu suporta aceste generații de 
copii... 
Băieții, în schimb, s-au gândit să deschidă un subiect despre el:
 - Nu înțeleg de ce mai iese din casă la vârsta asta! Nu are copii 
care să-i facă cumpărăturile? întrebă un băiat roșcat, creț și pistruiat.  
 - Nu cred că ar trebui să intervenim în treburile lui! 
 - Doar întrebam! Nu voiam să sune pe un ton arogant sau  
nepoliticos.  
 Când bătrânul ieși din piață cu două plase grele, băieții s-au oferit 
să îl ajute. Erau mai degrabă curioși decât drăguți, serviabili. Nu prea 
știau ce să spună, nu știau cum să înceapă o conversație. Totuși, unul 
dintre ei zise:  
 - Poate vă întrebați cum ne numim sau care e motivul pentru care 
vă ajutăm... 
 - Nu, chiar deloc! Fiți siguri că fapta voastră va fi răsplătită! 
 - Nu credeam că o să vorbiți cu noi tot drumul.  
 - Plin de surprize, nu? răspunse bătrânul cu un zâmbet pe față. 
 Ajunși la casa acestuia, băieții intrară în bucătărie și lăsară  
cumpărăturile pe masă. Bătrânul a coborât la subsol, spunând că le va 
aduce răsplata...Timpul trecea, iar bătrânul nu mai dădea semne că va 
urca, de aceea tinerii au hotărât să meargă după el.  
În timp ce coborau, au realizat că pe peretele din dreapta lor era plin 
de cruci și de icoane. Deja înspăimântați, nu voiau să se gândească la 
cât de înfricoșător, de întunecat și de umed va fi totul când o să 
ajungă jos. Se și gândeau la monștri cu trei ochi, la negru și peșteri 
ascunse într-un subsol de locuință veche, unde nu i-ar mai găsi 
nimeni. Nu mai erau siguri că voiau să coboare. 
Atunci, o muzică necunoscută se auzi de nicăieri. Băieții au încercat 
să fugă, dar cel roșcat nu a vrut să-și recunoască slăbiciunea și 
teama, de aceea a îndrăznit să coboare... a luat-o la fugă, dar spre 
subsol. Când a ajuns, l-a văzut pe bătrân cântând la pian, într-o 
încăpere total diferită de cum și-o imaginase el. Era mare și 
luminoasă, plină de cărți și de instrumente muzicale vechi, cu tablouri 
ciudate, plină de lămpi. 
 - Puteți coborî! strigă băiatul către prietenii săi. 
 - Îmi cer scuze că nu am mai urcat, dar, de fiecare dată când văd 
pianul, nu mă pot abține...le spuse încet bătrânul copiilor. 
Copiii văzură pianul, văzură lumina aceea plăcută, fotolii colorate, 
măsuțe pline de dulciuri, mai ales caramele. Parcă era căsuța piticilor 
din poveste. Care să fi fost răsplata lor? Nu știau nici ei, nici bătrânul...
Caramelele? Lumina? Muzica? 
De atunci, copiii și bătrânul se tot intersectează pe stradă și, când au 
timp, povestesc... 

C O N D E I
A fost odată ... 

 toamna ...

Copacii plini de frunze colorate își așteaptă trezirea, așteaptă 
întâlnirea anuală cu vântul ce le va răvăși frunzele...Momente 
magice, de libertate și abandon... 
Maria, o fetiță de 13 ani, așteaptă cu nerăbdare covorul bogat de 
frunze ce se va așterne în fața casei ei, pentru a se putea juca 
împreună cu prietenii. Maria este o fetiță care adoră toamna. 
Aceasta, în compunerile de la română, spune că toamna o 
liniștește, deschizând-o spre creativitate.  
Pentru Maria, toamna este o capodoperă a naturii. Spune că norii 
sunt pufoși ca vata de zahăr, că frunzele sunt covorul care 
acoperă cimentul rece și umed...din lume și din viață...Vede cerul 
acoperit de nuanțe de gri, cerul care aduce o ploaie deasă și grea, 
un cer care, la rândul lui, acoperă cu un strat umed tot ce natura a 
creat, lăsând în urmă un miros proaspăt, de vis, de bucurie...o 
deschidere spre alte zări, spre frumusețe și lumină... 
Fetița este olimpică la Limba și literatura română, ceea ce explică 
pasiunea ei pentru anotimpuri și expresii frumoase, expresii 
”bogate”, cum le spune mama. Maria își continuă acum 
compunerea cu titlul ”A fost odată...toamna...”, compunerea în 
care vorbește despre tabloul toamnei ei, nu despre toamna din 
lume. Pentru ea, fiecare concurs e important, deoarece se poate 
exprima așa cum vrea, așa cum simte și are nevoie, mai ales în 
compunerile în care trebuie să descrie un peisaj sau să imagineze 
ceva. Acolo e lumea ei...acolo poate fi orice, se poate vedea 
oricum, mereu alta, mereu aceeași... 
Fiecare toamnă îi amintește asta, fiecare toamnă o provoacă la 
transformare, îi vorbește despre culori și mirosuri, îi arată și își 
arată frumusețea, o cheamă la visare, pe cărări noi, pline de 
magie...Toamna e mereu aproape, va fi acolo mereu, cu frunzele 
ei colorate, cu păsările ei cu dor de ducă, cu cerul ei nesigur...E 
acolo... E aici... 

Bolbos Patricia,  
Clasa a VII –a C

Câmpan Maya, 
Clasa a VII-a C

Jurcan Ariana,  
Clasa a III –a SBS
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C O N D E I
Prietena mea 

vrăjitoare

13 octombrie 2022, o zi obișnuită ca oricare alta. Cel 
puțin asta sper în fiecare dimineață după ce mă ridic din 
pat, îmi pun papucii pufoși cu urechi de iepuraș în 
picioare și îmi încep ziua...Mama spune că sunt un
copil-problemă, doar pentru că sunt genul de persoană 
care intră în bucluc din motive de-a dreptul absurde: 
spre exemplu, ieri mă plimbam cu bicicleta prin cartier, 
dar am fost distrasă de decorațiunile de Halloween ale 
doamnei Robinson și am căzut în grădina cu flori a 
domnului Harris. A trebuit să îmi cer scuze și să îi 
plantez alte cinci flori în locul celor pe care le-am strivit. 
În timp ce o ajutam pe mama să agațe ghirlandele cu 
dovlecei și pânzele de păianjen, fratele meu mai mic 
alerga prin fața casei, încercând să ne impresioneze cu 
noua lui pelerină de Batman. Nu înțeleg de ce un copil 
de cinci ani crede că este un supererou dacă poartă o 
pelerină ieftină, luată la reducere din Target sau de ce 
părinții sunt de părere că economisesc bani dacă nu 
cumpără decorațiuni noi în ficare an, așa cum fac 
familiile tuturor prietenilor mei. Tatăl meu este de părere 
că decorațiunile pe care le facem la școală din hârtie 
creponată și carton sunt mai frumoase decât cele reale. 
Da, sunt de-a dreptul înspăimântătoare, dar asta 
datorită faptului că eu și fratele meu nu ne pricepem la 
arte plastice, ba din contră, nu vreți să îmi vedeți temele 
la desen! 
După ce am terminat de făcut ultimele retușuri, am 
pupat-o pe mama pe obraz, mi-am luat căștile, m-am 
urcat pe bicicletă și am pornit spre parc, unde mă 
aștepta Chloe. Voia să îmi spună ultimele bârfe care se 
auzeau prin școală și să îmi arate noua ei tunsoare, 
tipică unor fete de 14 ani. În timp ce vorbeam, pedalam 
spre pădure, unde urma să ne vedem cu restul 
prietenilor noștri. Mama spune că sunt o influență rea, 
însă eu nu înțeleg de ce crede asta! Tot ce facem este 
să râdem și să pedalăm prin pădure toată ziua! Probabil 
am să realizez doar peste doi ani de ce mă influențează 
într-un mod negativ. Așa se întâmplă mereu! 
 În timp ce ne îndreptam spre locul nostru, am văzut o 
broscuță mică-mică de tot. Am fost ignorată atunci când 
am spus că mă voi îndepărta de grup, însă sunt sigură 
că îi voi prinde din urmă. M-am dat jos de pe bicicletă și 
m-am îndreptat încet către broasca pe capul căreia se 
afla o frunză mică. Aceasta a început să sară, însă nu 
m-am dat bătută și am început să țopăi și eu după ea. 

 Ea a sărit sub un trunchi de copac. Eu mi-am întins mâna după ea, însă 
degetele mele erau mult prea scurte pentru a ajunge la ea. Mereu mi s-a 
spus că am mâini de bebeluș, însă nu am crezut niciodată asta - cel puțin 
până azi. M-am ridicat rapid și am dat cu capul de o creangă. Hainele îmi 
erau pline de noroi și de pete de la iarbă (abia acum încep să înțeleg la ce se 
referea mama când spunea că mai bine ar fi adoptat un porcușor, pentru că 
ar fi fost mai curat...). Am vrut să mă întorc la prietenii mei, însă atunci când 
mi-am ridicat privirea am văzut o mulțime de broaște. Am început să merg 
înspre ele, când, dintr-o dată, am văzut o fată mică de  statură, cu părul scurt 
și breton, stând în fața mea. Era îmbrăcată într-o salopetă de blugi, care îi era 
foarte mare și avea niște cizme de cauciuc în picioare. Părea să se certe cu 
cineva, însă nu mai vedeam pe nimeni. M-am apropiat de ea. Îi ieșise o 
pasăre micuță din mânecă, însă nu părea se fie mirată, ci chiar mândră. Își 
nota cu atenție ceva în carnețel. Nu puteam să văd ce, așa că am vrut să 
merg mai aproape. M-am dezechilibrat și am căzut chiar în fața ei. Nu mă mai 
miră faptul că mi se spune „împiedicata”! Ea m-a ajutat să mă ridic. În timp ce 
îmi scuturam hainele se uita la mine îngrijorată. 

- Ai…văzut ceva mai devreme? mă întrebă. 
- Dacă te referi la broaște și la pasăre, da. Dar nu îți face griji, nu e mai rău 
decât să îl văd pe unchiul Oliver stând pe canapeaua noastră, în chiloți, în 
timp ce se uită la TV! 
 Ea râde și se uită din nou la mine. Începe să îmi povestească despre  
familia ei, care nu este ca oricare alta (și nu mă refer la niciun unchi de data 
asta), deoarece făcea parte dintr-o familie de vrăjitori. Venea în fiecare seară 
în pădure ca să exerseze. A încercat să îmi arate o mulțime de trucuri, însă 
tot ce reușea să facă era să scoată broaște din mâneci. 
De atunci, ne-am întâlnit în fiecare zi. Îmi plăcea foarte mult să petrec timp cu 
ea și să o privesc evoluând. Am invitat-o chiar și la colindat de Halloween, 
unde a avut ocazia să arate mai multor persoane trucurile ei cu broaște, 
aceștia crezând că ascundea animăluțe în mânecă, lăsându-le să sară atunci 
când strigam „Surprizăăă!”. 
Mă bucur foarte mult că am întâlnit-o. Nu mă gândeam că voi avea vreodată 
ocazia să întâlnesc o vrăjitoare care să îmi devină cea mai bună prietenă. 
Sper ca toate persoanele care citesc asta să aibă parte de un Halloween 
distractiv și să întâlnească, la un moment dat, o persoană la fel ca ea! Sau…
să descopere prieteni în vrăjitorii de lângă ei! 

Ceteraș Anamaria-Laura, 
Clasa a VII-a A

Stan Eliza,  
Clasa a VII –a A
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Din cerul presărat la tot pasul cu nori negri, fulgere orbitoare încă mai 
brăzdează cerul. În împărăția norilor era pe vremuri, demult, o mare 
neînțelegere între mai mulți nori: 
Norul Gri ar trebui să conducă peste tot cerul! 
Marele rege, Soarele, ar trebui să conducă!  
Așa se certau ei, până într-o zi când s-a organizat o întâlnire între nori. 
Toți se îmbrânceau, se loveau, plângeau, iar pe pământ o mare 
furtună și-a întins aripile.  
Cel mai bătrân a spus: 
De acum înainte marele rege, Soarele, va conduce primăvara și vara, 
iar Norul Gri, toamna și iarna. 
O liniște aparentă, căci de atunci Norul Gri continuă să-și verse 
năduful asupra naturii, prin stropi de ploaie ca niște săgeți, mai ales 
primăvara și vara, iar Marele rege, Soarele, iese de sub plapuma 
norilor încălzind sufletele tuturor în toate anotimpurile. 

Jarda Maria 
Clasa a III-a Step by Step 

C O N D E I
Marele rege

Basmele 
învățăturii 

        Vreau ca școala să îmi fie,  
 Ca un basm de fericire, 
 Cartea dragă să îmi fie, 
 Copilăria e-o bucurie!

 Deschid cartea și citesc,  
 Printre basme și povești, 
 În vise călătoresc, 
 Și mereu povețe primesc... 

Jarda Maria 
Clasa a III-a Step by Step 

        Port o rochie regală, 
 Și pe cap am o coroană, 
 Am pantofii de cristal, 
 Și am și un rol regal. 

 Să fiu un elev cuminte, 
 Să fiu mare cavaler, 
 Să am aripi sclipitoare 
 Să zbor sus până la cer. 

Kiss Claudiu,  
Clasa a VIII –a C

Chiș Kevin,  
Clasa a II –a SBS
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C O N D E I

Este o zi de primăvară minunată! Copacii au început, rând pe rând, 
să-și deschidă mugurii și să-și arate frunzulițele fragede, moi și 
firave. 
Chiar și rândunica, abia sosită din țările calde, începe să-și 
construiască cuibul pentru puișorii ei. După ce aceștia au apărut pe 
lume, flămânzi și gălăgioși, au început să piuie. Harnica de 
rândunică a plecat, îndemnată de plânsul puișorilor, să caute 
mâncare. După ce i-a hrănit, s-a gândit că ar fi timpul să-i învețe să 
zboare. Când a ajuns la cuib, aceasta le-a arătat cum să-și țină 
aripioarele pentru a putea zbura. Cel mai îndrăzneț dintre pui a 
reușit să zboare primul, iar după el, și ceilalți și-au făcut curaj. 
Cu trecerea timpului puii creșteau tot mai mari, se făceau tot mai 
cuminți și mai ascultători și puteau zbura din ce în ce mai bine. Se 
pregăteau de MAREA PLECARE SPRE SUD și doreau să fie 
pregătiți. 
Mama rândunică era tare mândră de ei! Îi încuraja și îi lăuda 
mereu, așa cum face orice mamă din lume! 

Pelion Miruna, 
Clasa a III-a B 

Mama 
rândunică

Prințesa –Honey- Mizura este animalul meu de companie. Ea este o
pisică de trei luni. Este foarte jucăușă și curioasă . 
Are blănița albă, cu pete negre și maro, ochii vioi și strălucitori, 
lăbuțele moi ca niște pernițe. Măncărurile ei preferate sunt: granulele 
pentru pisici, salamul, șunca. Îi mai plac foarte mult și prăjiturile. 
Mereu când merge la vecina noastră primește ceva dulce. 
Se delectează cu prinderea șoriceilor și îi place tare mult joaca. Am 
uitat să vă spun că Prințesica mea are și un frățior, pe nume Ninja. 
Ninja este motanul fratelui meu. Lor le place să urmărească cu atenție 
obiectele lungi, sforile cu ață și uneori se distrează cu ciucurii de la 
perdea. Deci, mai fac și unele prostioare. 
Când mă joc, desenez sau îmi face temele, Prințesa îmi distrage 
atenția cu un mieunat lung. Asta înseamnă că vrea să fie mângâiată 
pe burtică sau pe micuțul ei căpșor. Când citesc și mă relaxez îi face 
mare plăcere să stea în brațele mele și să mă audă. 
Doarme deseori la soare pe băncuța de lemn din fața casei bunicii 
mele. Prințesa și Ninja iubesc să lenevească pe pervazul casei, 
admirând frunzele ce cad ușor adiate de vânt. De cate ori mergem la 
bunica, pisicuțele sunt foarte bucuroase să ne vadă pe mine și pe 
fratele meu. Ele sunt prietene drăguțe, ascultătoare, poznașe, istețe, 
simpatice, zglobii. Îmi place să le alint și să le am aproape de mine.  
Mă bucur că mi s-a îndeplinit visul de a avea propria pisică și mă 
bucur că și frățiorul meu are un suflet pereche.  

Dedean Maria Daniela 
Clasa a III-a B 

Prietena mea, 
pisica

Mireșan Izabela,  
Clasa a III –a SBS

Scurtu Septimiu,  
Clasa a II –a SBS
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Ș T I I N Ț E
APA – SURSĂ A VIEȚII! 

Ce este apa? 
Apa este cea mai răspândită substanță de pe planeta noastră, are formula 
chimică H2O și este singura substanță care se poate întâlni în toate stările de 
agregare: solidă, lichidă și gazoasă. Privită din spațiu planeta noastră pare să 
fie albastră, de aceea este supranumită și Planeta Albastră. Prin atribuirea 
acestei denumiri Pământului, reiese că cea mai mare parte din suprafața 
planetei este acoperită de apă, iar culoarea albastră se datorează capacității 
de reflexie a apei. 

Răspândire 
Apa ocupă 71% din suprafața totală a planetei, în timp ce 29% din suprafață 
este acoperită de continente și insule. Din cantitatea totală de apă regăsită la 
nivelul planetei, 96,5% se regăsește sub forma apei sărate în mări, oceane și 
lacuri sărate și doar 3,5% constituie apa dulce regăsită în apele de suprafață, 
apele de adâncime, ghețari și calote glaciare. 

Originea apei 
Mulți cercetători cred că apa a apărut pe Terra la multe milioane de ani după 
formarea sa, sub formă de gheață conținută în asteroizi și comete. Cea mai 
recentă teorie indică faptul că Terra ar fi fost, încă de la origini, bogată în apă, 
datorită existenței ei în rocile care au alcătuit-o. 

Cum folosim apa? 
Apa este o resursă foarte prețioasă și necesară în viața noastră. 
 Agricultura folosește aproximativ 70% din totalul de apă dulce. Apa din râuri, 
lacuri naturale și lacuri artificiale este folosită pentru irigații, hrănirea 
animalelor. 
Industria este al doilea consumator de apă dulce, folosește 20% din 
consumul total de apă. Apa este folosită pentru producerea de bunuri și 
energie. 

 Știați că? 
⁕ Sunt necesari mai mult de 10 litri de apă pentru a fabrica o singură foaie de 
hârtie. 
⁕ Producerea curentului electric necesar vizionării a nouă episoade dintr-un 
serial TV necesită aproape 2 litri de apă. 
⁕ Pentru a produce 1 litru de lapte sunt necesari 1000 litri de apă. 
⁕ Cultivarea bumbacului pentru o singură cămașă necesită 2700 litri de apă. 
⁕ Pentru producerea unei perechi de blugi sunt necesari 8000 litri de apă. 
Activitățile casnice folosesc 10% din apă, apa potabilă reprezintă mai puțin 
de 1%. 

     Structura consumului casnic de apă într-o zi: 

   22 informații interesante despre apă 

• Circuitul apei în natură poate dura de la zeci de ani până la o 
sută de ani. 
• Apa fierbinte îngheață mult mai repede decât apa rece, 
sărind peste faza de răcire. 
• Apa se extinde cu 9% când îngheață. Gheața este mai 
ușoară decât apa, motiv pentru care gheața plutește în apă. 
• Punctul de fierbere al apei pe vârful muntelui Everest este de 
71°C. 
• Există mai multă apă în atmosferă decât în toate râurile 
noastre combinate. 
• Punctul de îngheț al apei scade când cantitatea de sare 
dizolvată în ea crește.
• Acolo unde există apă lichidă, există viață. Chiar dacă apa 
este aproape de fierbere sau zona este puternic acidă.
• Apa reglează temperatura Pământului. 
• Sunetul se propagă mai rapid prin apă decât prin aer. 
• Un trilion de tone de apă este evaporată în fiecare zi de 
soare. 
• Cea mai mare parte din apa potabilă se află în ghețari. 
• Circa 30% din apa proaspătă se găsește în pământ, și nu în 
mări sau oceane. 
• Oasele umane conțin aproximativ 31% apă. 
• Un castravete și o meduză conțin 95% apă. 
• Apa poate dizolva mai multe substanțe decât orice alt lichid, 
inclusiv acid sulfuric. 
• Până când o persoană se simte însetată, a pierdut deja 1% 
din totalul lichidelor corporale. 
• Apa pură (numai hidrogen și atomi de oxigen) are un pH 
neutru de 7, care nu este nici acid, nici bazic. 
• Peste 90% din rezerva mondială de apă dulce se află în 
Antarctica. 
• Apa este a doua cea mai comună moleculă din Univers. Cea 
mai comună este gazul Hidrogen, H2. 
• Greutatea pierdută de o persoană după activitățile fizice 
intense provine din apă și nu din grăsime.
• Pe parcursul vieții un om consumă aproximativ 35 tone de 
apă. 
• Apa trebuie consumată la o temperatură de circa 5°C pentru 
a putea fi benefică organismului uman. 

„Amintește-ți uneori că pe jumătate ești apă. Când nu poți 
depăși un obstacol, curgi pe lângă el, ocolește-l și mergi mai 
departe, așa cum face apa.” – Margaret Atwood 

22 Martie -  
 Ziua mondială a apei 

Gabor Erika,  
clasa a VI –a B
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Apa este un compus majoritar al corpului omenesc, fiind esențială pentru menținerea sănătății celulelor și facilitând o mulțime de procese ale 
corpului, printre care transportul eficient al oxigenului către celule, reglarea temperaturii corpului, lubrifierea articulațiilor sau menținerea sănătății 
gastrointestinale. Cu toate că apa pură nu conține calorii sau nutrienți organici, este un element vital pentru toate formele de viață pe care le 
cunoaștem. 

Ș T I I N Ț E
ROLUL APEI ÎN ORGANISM 

                              Apa în organism: 
  
• Protejează coloana vertebrală și țesuturile moi. 
• Contribuie la asigurarea unei digestii sănătoase. 
• Ajută funcționarea rinichilor și optimizează procesele 
de detoxificare ale corpului. 
• Ajută sistemul imunitar.
• Ajută la transportarea oxigenului și  
substanțelor nutritive către toate celulele  
organismului. 
• Ajută la menținerea unei presiuni  
•sangvine normale și stabilizează 
 bătăile inimii. 
• Asigură producerea normală 
 a salivei. 
• Umezește membranele  
mucoase din plămâni și 
 cavitatea bucală. 
• Asigură menținerea unui nivel  
optim de electroliți în corp. 
• Activează sistemul nervos și micșorează 
 tendința spre stres. 
• Crește puterea de concentrare și de performanță. 
• Pielea devine proaspătă și elastică. 

                          Curiozități:                       
                      

De ce ne este sete? Setea este semnalul lipsei de apă 
în organism. Celulele din diferite țesuturi ajung la un 

moment dat să nu mai aibă destulă apă. Acest lucru se 
întâmplă în special vara. Celulele anunță creierul despre 

lipsa apei iar la nivel cerebral informația 
 este prelucrată formându-se astfel 

 senzația de sete, care ne 
 obligă să bem apă.

 
Cât timp poate să trăiască o 

 viețuitoare fără apă? 
 Aceasta  variază  mult de la 

 o specie la alta. Unele specii, 
 cum sunt moliile sau șerpii au o

  rezistență bună la deshidratare,
  la fel și cămilele. Însă majoritatea

  animalelor, la fel ca oamenii,
  nu pot supraviețui mai mult

  de 3 zile fără apă.
 

Bendik Patricia, clasa a VIII-a B 
Nistea Medeea, clasa a VIII-a B 
Simionescu Dania, clasa a VIII-a B 

Sursa: 
https://h2on.ro/care-sunt-principalele-beneficii-pentru-organism-ale-consumului-de-apa/ 
https://www.kineticsolutions.ro/importanta-apei-in-organism/ 
https://terramagazin.ro/ 
https://goki.ro/curiozitati/apa 

                                              Câtă apă trebuie să bem?  
Cantitatea necesară depinde de greutatea corporală (ex. 
în cazul unei greutăți corporale de 70kg avem nevoie 
de: 70kg x 30ml apă = 2.100ml apă = 2,1 litri de apă pe 
zi). 

Ce fel de apă să folosim pentru băut și pentru 
pregătirea mâncărurilor și băuturilor noastre? Pentru 
organismul nostru ar fi cel mai recomandat să folosim 
apa naturală, care conține puține minerale (apa de 
pârâu, de suprafață, de izvor necarbogazoasă). Apa cu 
cât conține mai puține substanțe diluate, cu atât puterea 
ei de curățire este mai mare. Din păcate azi, datorită 
poluării, apă cu adevărat curată nu mai găsim în 
Europa. 

Când să consumăm apă? Timpul cel mai recomandat 
pentru a consuma apă este între mese, cu un sfert, sau 
jumătate de oră înainte de mâncare și cu două ore după 
mâncare. La masă nu este recomandat consumul de 
apă, decât foarte puțină, deoarece apă diluează
secrețiile digestive, încetinind astfel procesul digestie.Scurtu Septimiu,  

Clasa a II –a SBS
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LIMBI MODERNE

My hobby – COSPLAY

Bine-ați ajuns la noi, la rubrica dedicată limbilor moderne! Așezați-vă comod, alegeți-vă cana și pliculețul 
de ceai preferat, puneți-vă centura și...Ei bine, nu chiar, dar pe-aproape! Pentru că aici noi spunem, facem, 
vizităm, gustăm, vedem, trăim și cunoaștem tot ce nu putem în viața reală, apelând la imaginație! 

I’ve always been interested in cosplay. If you don’t know, 
technically, cosplay is when you dress up as certain characters 
you’ve seen in an anime, movie, tv show, manga and many 
more. The main goal is to portray a character as well as 
possible, using accessories to represent the character. It’s 
pretty much a hobby. It’s not a competition, only in cosplay 
contests, which you can find at conventions. 
I, myself, got interested in cosplay two years ago...and to be 
honest, I won’t call myself a professional, just someone who 
likes dressing up for fun. But, there are times when I find out 
about a competition and that motivates me to do better in every 
project. I have this so-called tradition where I use my natural 
hair to cosplay certain characters. And I’m still doing it this day. 
At the moment I’m looking forward to cosplaying Baji Keisuke, 
from Tokyo Revengers, an anime. The only thing I’m missing is 
the wig, which yes, you can say it’s not necessary, but it is 
important (at least for me). 
I have so many dream cosplays, but one from the TOP 3 is 
Nikolai Gogol, from Bungou Stray Dogs, again, an anime. For 
this one, I have an organized plan. I’ll make the cape and the 
accessories myself, the clothes he wears are already in my 
wardrobe, and the wig will be bought online. It’ll be kinda a 
closet cosplay, similar to my others.  
Cosplays don’t have to be perfectly detailed with the 
characters, you can just have fun! 
  
 Mureșan Alexandra 
 Clasa a VIII-a C 

In the morning, after a relaxed sleep, I’d go watch the sunrise 
from the highest spot I could get. 
I would love that feeling: being on the biggest ship ever made 
and surrounded by water. After that, I’d go eat something
because eating is what I really like to do. I think I would spend 
my whole day making new friends and getting to know them 
because in those times smartphones, smart TVs or PCs didn’t 
exist. 
So this is what I’d love to do all day long, from sunrise till 
sunset: spending time with friends, because without my friends 
I would never go on a journey over the ocean! 
  
 Bădiță Ruben 
 Clasa a VIII-a B 

A day on the Titanic

Gabor Șerban,  
Clasa a V – a B

Mureșan Alexandra,  
Clasa a VIII –a C
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LIMBI MODERNE
La France – La République Française - Dix Curiosités 

• La France est le plus visité pays du monde entier. 
• La devise de l’état français est Liberté, Egalité, Fraternité et la devise du drapeau 
français est Honneur et Patrie. 
• Le français est la langue officielle dans vingt-quatre pays du monde. 
• La Tour de France est la plus connue compétition cycliste du monde. 
•  Le sommet Mont Blanc situé dans les Alpes français est le plus haut de l’Europe de 
l’Ouest, en mesurant environ 4810 mètres. 
• La Statue de la Liberté de New York a été un cadeau de la France pour les Etats 
Unis. 
• Le roi Louis XIV, surnommé le Grand ou le Roi Soleil a régné soixante-douze ans. 
• La tradition de la robe blanche de la mariée est apparue en 1499, en France. 
• Prendre des photos aux policiers ou aux voitures de police est interdit en France. 
• La monnaie nationale est l’euro depuis le 1er février 2002. 

Macovei Eliza 
Clasa a VII-a C 

• Qu’est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas? 
• Réponse: un peigne 
• J’ai un chapeau mais pas de tête, j’ai un pied mais pas de chaussures. 
Qui suis-je? 
• Réponse : un champignon 
• Qu’est-ce qui peut être dans le ciel et dans la mer? 
• Réponse: une étoile 
• Je suis plus utile quand je suis cassé. 
• Réponse: un œuf 
• Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin? 
• Réponse: un timbre 
  
Căprar Adrian 
Clasa a VII-a C 

Devinettes: 
Jarda Denisa,  
Clasa a VI –a B
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LIMBI MODERNE
When asked, by their English teacher, to create a completely new discipline (which they would be good at!) 
which could be added to the Olympics and imagine a perfect slogan to go with it, 7th  grade students just 
pressed the creative button and this is what came out of it! 

I would promote strategy games like chess, rummy 
etc., because some people are really good at them and 
they would give them a chance to participate at a more 
complex competition. Working smarter takes skills too! 
   
 Stan Eliza, class VII A

Backthrowing could be a sport in which you should 
throw the ball as far as possible, while facing the 
opposite direction, further than your opponent. Its slogan 
could be “Turn back and try your best!” which would 
encourage young athletes to turn their back on the 
obstacles and try their best to overcome them. How 
challenging and fun! It should definitely be added to the 
Olympics!  
  
 Pop Cătălin, class VII A

Hocksky, the new sport of 
the year! Come and sign up 
to try the new experience! It 
has the rules of hockey, but 
the puck is thrown up with 
the hockey stick. Refuse to 
lose. Losing is not an 
option! 
  
 Ionaș Roxana, class VII A

Rope skipping Olympic discipline: the competitor who jumps the 
highest, with the most beautiful moves and the quickliest, wins. Any 
person from the age of 2 to 60 can participate and by doing so children 
can have fun together with the other teens/adults or even their relatives! 
Those who don’t jump will never fly!  
  
 Enache Sofia, class VII C

Mountain biking could be a new Olympic sport 
because it’s hard but it’s also really fun! Don’t make any 
mistake, because it can be the last one!  
  
 Macra Robert, class VII A 

I would like to see roller 
skating football as an 
Olympic sport! Although I 
play football, it would seem 
super interesting to play it 
on roller skates! I think it 
would be a little more 
difficult but also fun. Just 
score goals!  
  
 Tripon Darius, class VII C

If I could add one more Olympic discipline, I would add 
dancing because it is fun and you can learn so many 
moves! Don’t be shy and try it! 
  
 Rus Iasmina, class VII C 

I would like to see mountain biking as an Olympic sport because 
biking is my favorite sport to do and I also love watching it. Always 
wear your helmet!  
  
 Popa Andreass, class VII C

I think that darts should be in the Olympics because it’s a 
popular game played all over the world. The competition of 
darts should have three rounds: players should stand at 2.37 
m from the target, then at 3.50 m and, at the end, at 5 m. If 
you win the first one, you get a bronze medal, if you win the 
second one you get a silver medal and if you win the last one 
you get a gold medal. I hope darts will be an Olympic 
discipline in the future! Don’t miss if you want to win!  
  
 Căprar Adrian, class VII C 

Zegrean Adelina,  
Clasa a VIII –a B
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LIMBI MODERNE
The sport I invented is the room cleaning contest. In this 
sport, if you do something that is required of you in less than 
ten minutes, you earn 100 lei. It’s more of a challenge than a 
sport, actually. I practice this sport because I always get 
pocket money out of it! Earn money instead of lazing!  
  
 Moldovan Maria-Iasmina, class VII A

Flaming archers, on your marks, set, 
fire! Burn it or stay on the lonely cold 
bench!  
  
 Scripeț Raul, class VII A

Emotions through art: You would have 
a circuit with several obstacles that you 
would have to pass. After each obstacle 
passed, you would have something to 
draw/paint (in 5 minutes), something that 
is related to what you learned from the 
experience you went through. There is 
always something to learn from every 
single experience in your life and art is a 
very beautiful way of transposing your 
emotions! Fight through art! 
  
Ceteraș Anamaria, class VII A

Online games should be added to the 
Olympic Games because this is a new 
way to compete against each other. It 
takes a lot of time to be the best player at 
any videogame! My slogan would be 
“Natus Vincere” which translated from 
Latin means “Born to win”.  
  
 Fechete David, class VII A

A planting competition would encourage 
saving the nature, which means saving our 
future, saving our lives. Plant more, live 
more!  
  
 Drăgănescu Isabelle, class VII A 

If there was a competition that I would be 
good at, it would be a painting one! I 
really love to paint. It could be a 
competition in which we would select a 
person that is close to us and we would
paint him/her. Paint me if you see me!  
  
 Bolbos Patricia, class VII C 

At the Olympic games I would like to 
see a discipline where animals like dogs 
and bunnies would do tricks because I 
think that would be cute! Spend your 
money and come see us!  
  
 Macovei Eliza, class VII C

My Olympic discipline would be the spike 
that is used in volleyball. I would put 
athletes, one by one, to hit a wall with a ball 
and that wall would show us the hand force 
and the speed of the ball. Spike, spike, 
spike it down, spike that wall!  
  
 Macra Bogdan, class VII C

I would be cool if they added a blinking 
game. Two “athletes” should stand face to 
face and the person who keeps his/her 
eyes wide open the most wins. I don’t think 
I would be that good at it but it would be 
fun! Do not close your eyes!  
  
 Dumitrean David, class VII C

Pelion Miruna,  
Clasa a III –a B

Timoce Lidia,  
Clasa a VIII –a A
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ARTĂ, MIȘCARE, IMAGINE

Portretul reprezintă o temă perpetuă in istoria artelor, cu ramificații in toate 
domeniile. 
Mereu, acest subiect este îndrăgit de elevii noștri. 
În studiile grafice ale Anei Ceteraș din clasa a VII-a A, se observă cum lumina 
și umbra surprind caracterul si esența ființei umane. 
În schițele ilustrate, eleva a reușit să capteze, printr-o manieră relaxată și 
bogată de sens, latura spirituală a omului indicând totodată profunzime în 
interpretarea și abordarea tematicii. 

Studiul după natură 
Natura a reprezentat, din cele mai vechi timpuri, o sursă inepuizabilă 
de inspirație pentru creatorii de artă. 
În studiul după natură, gama obiectelor reprezentate poate fi ofertantă 
(flori, fructe, vase, structuri vegetale etc.).  
Studiile de față au avut, pentru elevi, rolul de a forma diferite 
deprinderi, dexterități sau de a stimula acuitatea vizuală și simțul 
pentru estetic. 
Elevii noștri au urmărit cu succes, în lucrări, redarea formei, proporția 
fiecărui obiect, relația lumină - umbră, modelarea volumelor prin 
valorație. A fost un exercițiu care s-a dovedit util și interesant. 

Ceteraș Anamaria,  
Clasa a VII – a A

Ceteraș Anamaria,  
Clasa a VII – a A

Ceteraș Anamaria,  
Clasa a VII – a A

Barta Andrei,  
Clasa a VII – a C

Bolbos Patricia,  
Clasa a VII – a C
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ARTĂ, MIȘCARE, IMAGINE

Jarda Denisa,  
clasa a VI –a B

Peisajul fantastic ~ 
fragmente din 
suprarealism

Priveam pânza albă și mă lăsam copleșit de multitudinea de idei pe 
care le aveam. 
Stăteam lângă fereastră cu o cană de ceai și mă uitam la frunzele 
îngălbenite de vreme care cădeau și formau covorul auriu al 
toamnei. Pierdeam noțiunea timpului gândindu-mă la visul de 
aseară… O pădure fantastică, misterioasă, plină de creaturi 
mitologice și povești ascunse de ochiul liber. Flori nemaivăzute și 
ciuperci de toate culorile erau ascunse în spatele cortinei formate 
din arborii înalți. Un lac oglindea cerul înstelat.
Întors în lumea noastră, am început să transpun fantezia pe pânză 
cu multă emoție. Detaliile se pierdeau în neant. Cu timpul, tabloul 
meu devenea din ce în ce mai complex. 
Lucrarea exprimă un sentiment de libertate deplină și confort. 
Seara se așterne, iar luminile farurilor se aprind. Observ un roi de 
licurici trecând prin fața geamului meu. Adaug ultimele detalii 
picturii mele, ascultând adierea vântului tomnatic. Analizând 
lucrarea mea, gândul mă duce la Salvador Dalí, un artist spaniol, 
reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă. 
Timpul se scurge precum apa unui râu învolburat atunci când las 
gândurile să acopere ușor pe pânza fină. 
Mă ridic de pe scaun, îmi scutur hainele și analizez propria lucrare. 
Pe chip îmi apare un zâmbet larg atunci când realizez că toată 
munca depusă a dus la un asemenea rezultat. 

Ceteraş Anamaria 
Scripeţ Raul 
Stan Eliza 
Clasa a VII-a A 

Stilul de viață sănătos 
și exercițiile fizice

SĂNĂTATEA reprezintă o stare a organismului în care te simți bine și 
poți participa la diferite activități, atât fizice, cât și intelectuale. Practicate 
din copilărie, exercițiile fizice contribuie la obținerea unui stil de viață
sănătos. Activitățile de educație fizică și sport au multiple efecte 
pozitive.  
Activități fizice recomandate tuturor:  
• mersul în ritm vioi;  
• alergarea, înotul;  
• mersul cu bicicleta sau rolele; 
• jocurile de mișcare. 
În timpul liber se recomandă participarea la excursii, drumeții, tabere cu 
caracter sportiv, la munte sau mare. 
Exercițiile fizice sunt accesibile tuturor persoanelor, indiferent de 
particularitățile și vârsta acestora. 
Aceste activități contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate, la 
completarea unor cunoștințe din diferite domenii (geografie, istorie, 
biologie etc.).  

Deneș Alexandra, clasa a VIII-a B 
Mureșan Raluca, clasa a  VIII-a B 
Bolbos Patricia, clasa a VII-a C 

Ceteraș Anamaria, 
Clasa a VII – a A

Scripeț Raul,  
Clasa a VII – a A
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Cum să fii fericit la 

școală !

Ascultă muzică! 
  
Muzica cu un tempo rapid te ajută să 
te simți fericit și plin de energie. 
Pentru început, creează o listă cu 
muzica ta favorită optimistă. Ascult-o 
dimineața, când te pregătești 
pentru  școală și în drum spre școală. 
Dacă muzica optimistă nu este 
preferata ta, creează o listă cu orice 
melodii pe care le îndrăgești și care 
te fac să te simți bine! 

Așa cum bine știm cu toții, zilele de școală înseamnă teme, referate, 
teste și interacțiuni sociale - ca să nu mai vorbim despre trezirea 
devreme în fiecare dimineață. Este de înțeles dacă nu te simți 
întotdeauna cel mai fericit mergând la școală în timpul săptămânii, 
dar această stare se poate îmbunătăți! Urmează sfaturile de mai jos 
pentru a te simți fericit în zilele de școală. Și... cine știe? Poate chiar 
vei începe să le așteptați cu nerăbdare!
  
 Prof. Consilier Iulia Cihărean 

Concentrează-te pe lucrurile pozitive! 
  
Gândirea pozitivă te poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit. Gândește-te la imaginea de ansamblu și 
la modul în care educația ta va avea un impact pozitiv asupra vieții tale pe termen lung. Dacă ai o zi 
proastă, spune-ți că trebuie să fii la școală doar pentru o perioadă relativ scurtă din viața ta. După aceea, 
cerul este limita! 
Dacă ceva anume te supără, cum ar fi o notă proastă, o ceartă cu un prieten sau faptul că nu faci parte 
dintr-o echipă sportivă, nu te mai îngrijora și încearcă să o plasezi într-un context mai mare. Sunt șanse 
ca această notă proastă, ceartă sau respingere să nu aibă un impact major pe termen lung asupra vieții 
tale. 

Ieși afară pentru câteva minute! 
  
Petrecerea timpului afară te face în mod 
natural să te simți mai fericit. Chiar dacă 
sunt doar 5 minute între ore, fă efort să ieși 
afară ori de câte ori poți. Fă o scurtă 
plimbare sau recitește o lecție afară în 
timpul prânzului sau într-o pauză. Dacă 
poți face fie un traseu în interior, fie unul în 
aer liber între cursuri, alege opțiunea în aer 
liber pentru a respira puțin aer proaspăt și 
pentru a stimula starea de spirit! 

Practică exerciții fizice!  
  
Activitățile fizice eliberează endorfine, aducând în 
prim-plan sentimentele de fericire. Mergi la o 
plimbare sau fă câteva întinderi în pauza de prânz 
pentru a fi mai energic în timpul zilei de școală. 
Profită din plin de orele de educație fizică! Dacă nu 
ești o persoană atletică, încearcă să ridici greutăți, 
să faci yoga sau să te înscrii la un curs de arte 
marțiale. Nu trebuie să fii bun sportiv pentru a te 
antrena și a te simți bine! 

Surprinde cu un gest frumos!
  
Făcându-i pe alții să zâmbească, poți 
contribui direct la propria fericire. Oferă 
altui elev un compliment sau o încurajare 
pozitivă. Sau mulțumește unui profesor 
pentru o activitate distractivă sau o lecție 
interesantă. Amintește-ți că probabil nu 
ești singurul care se luptă să se simtă 
fericit la școală tot timpul. Dacă vezi pe 
altcineva care pare să se simtă supărat, 
spune-i că îți place ținuta lui sau fă-i un 
compliment pentru o prezentare pe care a 
făcut-o în clasă. 

Zâmbește mai des!  
  
Este dovedit științific că zâmbetul îți 
îmbunătățește instantaneu starea de spirit. 
Încearcă să zâmbești mai mult  celor cu care 
interacționezi la școală. Chiar dacă nu simți asta, 
„falsează până când reușești” și forțează-te să 
zâmbești când treci pe hol pe lângă cineva pe 
care îl cunoști sau când cineva face o glumă în 
clasă. 
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Folosiți feedbackul pentru a vă îmbunătăți performanța școlară! 
  
Ori de câte ori nu te descurci atât de bine la o temă sau la un test, ascultă cu atenție 
feedbackul profesorului, în loc să te demotivezi pentru o nereușită. Apoi, încearcă să-ți 
îmbunătățești modul de a învăța, ținând cont de ceea ce ți-a sugerat profesorul. Dacă 
primești o notă scăzută fără feedback sau simți că ai fost notat incorect, cere să discuți 
cu profesorul în privat pentru a afla de ce ți-a dat nota respectivă. 

Vorbește cu o persoană de încredere când te deranjează ceva! 
  
A scoate la iveală lucrurile care te apasă te ajută să te simți mai bine. Dacă ai ceva în 
minte, nu îl îmbutelia. Dacă ești stresat de o temă, supărat pe cineva din viața ta sau 
dezamăgit de o notă mică pe care ai primit-o, vorbește despre ceea ce simți cu un 
prieten. 
Dacă ești supărat pe un prieten, mergi direct la persoana respectivă și vorbește cu ea 
despre ceea ce s-a întâmplat pentru a încerca să rezolvi problema. Dacă ești 
dezamăgit de o notă, concentrează-te pe următoarea temă. Vorbește cu prietenul tău 
despre posibile soluții privitoare la îmbunătățirea modului de a învăța, cum ar fi să 
studiați împreună sau schimbând notițe. 

Ține gândurile și planurile tale într-un jurnal!  

 Una dintre cele mai bune modalități de a procesa gândurile și sentimentele este de a ține 
un jurnal. Nu contează ce scrii în jurnalul tău - doar notează tot ce gândești și simți pentru a 
scoate totul. Apoi revizuiește ceea ce ai notat, pentru a te ajuta să procesezi informația și 
pentru a te simți mai bine. Găsește un caiet cool, care îți place și încearcă să scrii în el o 
dată sau de două ori în timpul zilei de școală. 
Încearcă să scrii un lucru pentru care ești recunoscător în fiecare zi, pe lângă orice emoții 
negative cu care ai de-a face, pentru a te ajuta să te simți mai pozitiv. 

Răsfață-te din când în când! 

A fi drăguț cu tine însuți te poate face să 
te simți instantaneu mai fericit. Mănâncă 
o mâncare preferată la prânz sau adu o 
gustare preferată cu tine la clasă, pentru 
a te înveseli. Sau oferă-ți ceva în 
recreerea de după școală, cum ar fi să 
mergi să vezi un film, o piesă de teatru 
sau să te uiți la serialul tău preferat pe 
canapea. 

  

Încearcă să nu iei negativitatea altora prea în serios!  

Dacă cineva nu este drăguț cu tine la școală, probabil că nu 
este vina ta. Încearcă să-ți amintești că nimeni nu este 
perfect și gândește-te la ce s-ar putea întâmpla în viața lor, 
care îi face să acționeze negativ față de tine.  Dacă există 
cineva la școală care te agresează și/sau te face să te simți 
prost și nefericit, în mod regulat, e nevoie să ceri sprijin. 
Dacă simți că ești hărțuit sau ai o problemă majoră cu un alt 
elev, discută cu un profesor sau alt adult în care ai încredere 
despre ceea ce puteți face pentru a rezolva problema. 

  
Consultați consilierul școlar dacă vă simțiți 
nefericiți! 
  
Sarcina consilierului școlar este să te ajute să-ți 
îmbunătățești experiența. Intră în cabinetul de 
consiliere și cere ajutor dacă nu poți ține pasul 
cu ceea ce se întâmplă la școală sau dacă 
simți că ești hărțuit de alți elevi. Fii sincer cu 
privire la ce te neliniștește! Consilierii școlari au 
acces la tot felul de resurse pentru a te ajuta. 
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Poveste terapeutică 

                                          Balul norilor 
  
 Într-un orășel ca mai toate orășelele din zilele noastre locuia o fetiță pe 
care o chema Bobița. Deși avea destui prieteni era o fetiță mai puțin 
vorbăreață, cam visătoare și destul de sperioasă. Se temea de multe 
lucruri: norii negri și grei, fulgerele și tunetele, întunericul. Dacă cerul se 
întuneca de nori, ea nu mai avea liniște. Își imagina tot felul de lucruri, 
parcă vedea cum vântul puternic sau fulgerul va rupe pomii înalți din fața 
casei și aceștia o vor distruge. De multe ori se așeza în pat stăpânită de 
spaima vijeliei de afară. 
Un alt dușman al său care îi provoca momente de teamă era întunericul. 
Uneori noaptea era în stare să deslușească până și cele mai slabe 
sunete, iar alteori își imagina că întunericul este locul preferat al unor ființe 
miraculoase. Așa că dorea să doarmă cu mama sau să țină lampa 
aprinsă.  
Într-o seară mohorâtă înfiorarea Bobiței creștea, văzând cum norii se 
învălmășesc cu nepotolită înverșunare. Într-un târziu adormi și visă cum 
din înaltul cerului s-a desprins un rotocol pufos care s-a apropiat de ea. 
Palidă de uimire, ea ascultă vorbele neașteptate ale lui Bucurel, ființa 
pufoasă. 
  – Liniștește-te, fetiță, știu că lumea noastră e înfricoșătoare pentru tine, 
dar dacă vrei să scapi de aceste spaime, vino cu mine! 
 Tulburarea încremenită de pe chipul fetiței îl făcu pe norișor s-o  
încurajeze: 
  – Nu te teme, îți voi arăta o lume foarte diferită de cea pe care ai 
născocit-o tu. Imediat începe balul, vino să nu întârziem! 
Năucită, fetița se lăsă învăluită de norișor și purtată spre imensitatea 
cerului. Cât ai clipi se văzu într-o lume amețitoare. Norii primejdioși erau 
aici niște făpturi dornice să se îmbete de dans și voie bună. Mărețul bal 
tocmai începea. 
 Bucurel îi arătă mai întâi oaspeții cei mai de seamă: 
  – Uite, acolo sunt oaspeții cei mai importanți și Bobița îi recunoscu pe 
norii cei mai mari și mai groși. Uite cum se îngrămădesc să-și ocupe 
locurile cele mai bune, ca să-și arate veșmintele lor cele mai alese și 
perucile cele mai dichisite. Bobița căsca ochii spre doamnele lor pline de 
grație care își fluturau rochiile vaporoase pe muzica plină de însuflețire a 
vântului. 
Dar Bucurel era nerăbdător să-i prezinte și alți oaspeți: 
  – Iată, ei sunt sufletul petrecerii, cei mai zgomotoși si neobosiți 
petrecăreți. Acum Bobița îi recunoscu pe norii cei mai amenințători, cei 
care aruncau fulgere și tunete aprige. Bucurel continuă: 
  – Când se dezlănțuie sunt foarte gălăgioși pentru a face petrecerea de 
neuitat. 

Unii copii se tem de diverse lucruri, fenomene, ființe. Uneori o 
altă perspectivă asupra situației pe care o consideră 
înfricoșătoare îi poate ajuta să-și depășească stările de teamă. 
Acest lucru se poate realiza și cu ajutorul poveștilor care pot 
orienta imaginația copiilor într-o direcție pozitivă, plăcută, 
atractivă. Am încercat să exprim acest aspect în următorul basm: 
  
 Profesor logoped, Neamțiu Florina

Surprizele lui Bucurel nu se opreau aici. Deodată vântul a suflat 
ușor spre lumânările care împodobeau sala de bal și totul a fost 
cuprins de întuneric. Acum era rândul oaspeților zgomotoși să-și 
facă spectacolul. Încurajați de murmurul celorlalți ei au început să 
arunce pe cer artificii scânteietoare, ce brăzdau zarea și răsunau 
cutremurător. Bobița fremăta și ea cu căldură alături de Bucurel. A 
aflat astfel cum iau naștere tunetele și fulgerele care o tulburau 
atât de tare. 
Numai că acești maeștrii ai luminilor trebuiau răsplătiți cum se 
cuvine. În cinstea lor toți oaspeții închinau pahare pline de băutură. 
Sorbeau jumătate din pahar, iar restul îl revărsau spre pământ 
pentru ca și pământenii să afle bucuria lor. Așa se forma ploaia 
care uneori curgea șiroaie din cauza nenumăratelor cupe cu 
băutura. 
Bobița, în schimb, revărsa priviri duioase spre Bucurel. Era fericită 
că a aflat aceste minunății și că a avut un partener atât de grijuliu. 
Iar el, cu aceeași atenție, a învăluit-o în ceață și a purtat-o ușor 
spre pământ, până în fața casei. Primele raze ale dimineții, 
revărsându-i-se pe pleoape, stinseră ușor lumea viselor, iar fetița 
povesti mamei cu entuziasm despre aventura sa. 
De atunci, când se ridica vreo furtună, fetița privea cerul cu 
încântare și parcă îl zărea pe Bucurel cum închina o cupă de 
șampanie în cinstea ei. Apoi aștepta liniștită răcoarea picăturilor de 
ploaie, gândindu-se cu plăcere la mărețul bal din înaltul cerului. 

Gyorke Andreea,  
Clasa a VI – a A
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La școală cu un elev 
cu cerințe educative 

speciale
Eleva X este un copil cu cerințe educative speciale din clasa a II-a. Ea 
vine în fiecare zi la școală însoțită de mama ei, care este asistent 
personal și care o ajută și o supraveghează tot timpul. Problemele ei 
sunt multiple. Ea înțelege mai greu cerințele sarcinilor de lucru, de 
aceea mama ei îi oferă explicații suplimentare după ce doamna 
învățătoare îi dă ceva de lucru și îi explică ce are de făcut. Uneori 
înțelege din prima, rezolvă unele sarcini și singură, dar de multe ori este 
frustrată, pentru că nu știe ce se întâmplă în clasă, de ce colegii ei fac 
ceva în timp ce ea face altceva. Pentru că, da, X primește de multe ori 
sarcini de lucru diferențiate, pentru că nevoile ei speciale impun ca 
doamna învățătoare să îi pregătească fișe de lucru adaptate, uneori 
puțin simplificate față de cele ale colegilor ei. Atunci când este frustrată, 
X începe să plângă, să țipe, să se ridice din băncuța ei și să își 
manifeste zgomotos frustrarea. Și ce să vezi? E greu pentru toată 
lumea: pentru ea, pentru colegi, pentru doamna învățătoare și pentru 
mamă. De multe ori lucrurile se rezolvă ușor, pentru că X se calmează 
după ce înțelege ce are de făcut și reușește să ducă sarcina de lucru la 
final. Și atunci e fericită! Dar de multe ori „deranjul” este foarte mare și 
gălăgia pe care o face este greu de suportat pentru toată lumea. 
Situațiile sunt diferite de cele mai multe ori și soluțiile de rezolvare nu 
sunt întotdeauna la îndemână. Adaptarea este continuă și soluțiile se 
învață pe parcurs de către toți cei implicați. Nu e ușor, dar X face 
eforturi să se adapteze, să învețe regulile de conduită atât în timpul 
orelor, cât și în afara lor. Pentru că se întâmplă ca și în timpul pauzelor
X să se simtă deranjată de copii, de gălăgia care se produce în clasă, 
pe holuri sau în curtea școlii și atunci e nevoie de intervenția mamei, a 
învățătoarei sau chiar a colegilor pentru a dezamorsa situația și a o face 
și pe X să se simtă în siguranță.  
Din păcate, nu există o zână cu bagheta magică care să ofere 
rezolvările ușor, dar, până la urmă, fiecare zi este o zi de învățare 
pentru toți (adulți și copii) și de adaptare la mediul școlar al unui copil 
bun și frumos, cu nevoi educative speciale! 
  
 Învățător de sprijin, prof. Cătălina Sucilea 

Mentalitate rigidă 
versus mentalitate 

flexibilă  

,,O simplă părere despre tine însuți îți poate 
influența o mare parte din viață” 
(Carol S. Dweck) 
Mentalitatea sau modul de gândire se referă la credința personală 
cu privire la caracterul fix sau schimbător al unor calități precum 
inteligența și talentul. Există două tipuri diferite de mentalitate: fixă 
și flexibilă. 
Mentalitatea este o componentă importantă a personalității ce 
poate fi schimbată. Te naști sau crești după un model, cu o 
mentalitate rigidă, dar, la un moment dat, însuși faptul că știi de 
existența mentalității flexibile, de existența celor două tipuri de 
mentalități, te poate ajuta să te schimbi. Cu o mentalitate rigidă, 
orice eșec este o mare dezamăgire, fiind descurajant și fără prea 
multă speranță în fața unui nou efort lung sau intens. Abordarea 
unei mentalități cu totul noi, flexibile în fața eșecului, a provocărilor, 
te duce mai aproape de greșeli, te ajută să înveți din ele, să 
perseverezi la fiecare încercare care apare. 
Mentalitatea rigidă•  poate fi recunoscută prin afirmații sau 
gânduri de felul următor: 
• Îți este greu să continui când ai probleme sau greutăți; renunți 
foarte ușor. 
• Vezi eșecul ca pe un regres. 
• Crezi că oamenii inteligenți trebuie să reușească tot timpul. 
Mentalitatea flexibilă•  se poate recunoaște prin câteva afirmații 
sau gânduri de felul celor de mai jos: 
• Nu cauți perfecțiunea și rezultatele imediate. Ești interesat de 
perfecționare și știi că este nevoie de timp pentru ca potențialul tău 
să înflorească. 
• Eșecul poate fi o experiență dureroasă, dar nu este definitorie 
pentru tine. Știi că este o situație pe care trebuie să o înfrunți, să o 
rezolvi, să înveți din ea. 
• Ești  orientat spre rezolvarea problemelor întâlnite. 
                             TEST DE MENTALITATE 
Te-ai gândit vreodată ce tip de mentalitate ai? Pentru a afla, citește 
următoarele afirmații și decide cu care dintre ele ești de acord cel 
mai mult. 
1. Oamenii au o doză exactă de inteligență și nu există nicio cale 
de a schimba asta. 
2. Indiferent cine ești, nu sunt prea multe lucruri pe care le poți 
face pentru a-ți îmbunătăți capacitățile de bază și personalitatea. 
3. Oamenii sunt capabili de a schimba ceea ce sunt. 
4. Poți învăța lucruri noi și iți poți îmbunătăți inteligenta. 
5. Oamenii fie au talente remarcabile, fie nu au. Nu poți căpăta în 
timp talent în domenii precum muzică, scris, artă sau sport. 
6. Învățarea, munca asiduă și exersarea aptitudinilor noi sunt 
moduri de a dezvolta talente si capacități noi. 
Dacă ai tendința de a fi de acord cu afirmațiile 1, 2 și 5, probabil că 
ai o mentalitate fixă.  
Dacă, însă, ești de acord cu afirmațiile 3, 4 și 6, probabil că 
tendința ta este să ai o mentalitate flexibilă. 
  
Prof. Roșu Nicoleta 

Macovei Eliza,  
Clasa a VII – a C



Am gândit această rubrică a revistei drept un spațiu al împărtășirii unor experiențe de învățare relevante, în care conceptul de 
învățare permanentă să nu mai fie unul fantezist sau desuet. Accentul va fi pus, în special, pe expansiunea constantă a setului de 
competențe și abilități ce poate veni din interacțiunea cu ceilalți, colegi sau elevi. 
De aceea, fiecare activitate prezentată va cuprinde o descriere a contextului de realizare, urmată de exemple de sarcini de lucru sau 
produse ale activității elevilor. 

Dacă cineva ne-ar fi întrebat acum 2 ani dacă ar putea exista, 
în România, un tip de predare on-line, cu siguranță răspunsul 
ar fi fost NU. Am fi găsit o mie de motive pentru care am fi spus 
că așa ceva nu se poate realiza. 
Însă noua situație epidemiologică, „pandemia”, a impus școala 
on-line ca soluție inovatoare, provocatoare, care ne-a dat multe 
bătăi de cap. Provocarea a fost atât pentru copii și părinți, cât și 
pentru profesori. Școala on-line este un experiment care ne 
arată că avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le 
îmbunătățim, că putem să învățăm în același ritm și împreună 
cu elevii noștri, chiar să învățăm de la ei. Percepția noastră 
despre acest tip de școală este modelată de personalitate, 
condiție socială și încrederea pe care o avem în noi. 
Au apărut numeroase întrebări legate de această modalitate de 
lucru cu elevii, opinii pro și contra pe care o să încercăm să le 
prezentăm în câteva rânduri. 
Argumente PRO•  școală online: 
• Timpul petrecut în cadrul familiei, mai ales la cei mici, este 
mai mare. 
• Diminuarea stresului de dimineață, legat de trezire, îmbrăcat, 
drumul până la școală. 
• Flexibilitate maximă, deoarece copilul poate studia de 
oriunde, necesară e conexiunea la internet și desigur, 
echipamentul disponibil. 
• Copiii câștigă încredere, deoarece sunt acasă, în mediul lor, 
cu părinții sau bunicii alături. 
• Creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între 
părinte și copil pentru o implicare responsabilă în obținerea 
performanțelor academice. 
•  Copiii, dar și profesorii sau învățătorii vor deveni mai buni în 
relația cu tehnologia. 
• Creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre 
didactice. 
• Școala on-line reduce riscul îmbolnăvirii copiilor. 
Argumente CONTRA școală online: 
• Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interacțiune 
directă cu profesorii și colegii. 
• Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune 
la internet și chiar curent electric) și fluctuațiile imprevizibile ale 
rețelelor de internet. 
• Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și a 
elevilor/părinților pentru activitatea de predare-învățare-
evaluare online. 
• Evaluare deficitară. 
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ÎNVĂȚ DE LA TINE

Argumente pro / contra 
pentru școala on-line… 

Tipuri de activități mai deosebite desfășurate on-line: 
Am ales o zi pe săptămână, numită Ziua Jocului! 
Diferite sarcini: 
- Alege un obiect din casă de culoare: albastru, galben, 
etc….într-un timp bine definit. 
- Îmbracă-te în 2 min. într-un personaj cunoscut și prezintă-te. 
- Premierea celui mai frumos costum, prin acordarea de puncte 
pe chat. 
- Ne sărbătorim ziua de naștere cu aplicația: 
https://teacher.gynzy.com/#/en-us/docent/board?mode=pointer 
- Jocuri matematice: 
https://teacher.gynzy.com/#/enus/docent/board?mode=pointer 
-Jocuri/diferite întreceri: 
https://wordwall.net/community?
localeId=1048&query=organe%20interne 
- Fazan – cuvinte cu literele învățate, propoziții. 
Proiect tematic „Curcubeul din viața mea” 
În fiecare zi copiii s-au îmbrăcat într-o culoare a curcubeului 
stabilită de comun acord, au prezentat obiecte ce aveau acea 
culoare, au scris cu culoarea respectivă, au desenat doar 
lucruri, obiecte ce au culoarea respectivă, au avut o legumă, un 
fruct de acea culoare cu ajutorul cărora au încercat o rețetă 
„fantastică”. 
La sfârșitul proiectului am sărbătorit curcubeul cu tort virtual!!!! 
Foarte multe activități deosebite am realizat și în cadrul școlii 
on-line, chiar dacă, la început, păreau imposibile!!! 
  
 Prof. înv. primar Barteș Bombonica-Geta 

Hădărău Naomi,  
clasa a V – a B

https://teacher.gynzy.com/#/en-us/docent/board?mode=pointer
https://teacher.gynzy.com/#/enus/docent/board?mode=pointer
https://wordwall.net/community?localeId=1048&query=organe%20interne


INTERVIU: POVESTEȘTE–MI DESPRE TINE!

1. Care a fost momentul în care ați realizat care este calea 
dumneavoastră? 
Dacă te referi la profesia mea, momentul ”revelației” a fost în 
urmă cu ceva ani, când am văzut în ochii elevilor bucuria de a 
mă asculta când le explicam diferite fenomene geografice, 
când am realizat că merg cu drag la serviciu. 

2. Care a fost momentul în care ați realizat că ați reușit să vă 
îndepliniți scopul sau o parte din dorințe? 
În fiecare zi sau etapă a vieții noastre ne planificăm scopuri 
(obiective) sau avem dorințe. Asta se regăsește în natura ființei 
noastre și ne determină să învățăm, să ne depășim limitele, să 
progresăm pentru a ne atinge obiectivele; este un proces 
continuu și nu se oprește decât în momentul trecerii în neființă, 
deci încă mai am obiective de realizat. Cât despre dorințe, care 
țin mai mult de partea sufletească, acolo sunt împlinită. 
  
3. Ce v-a motivat să deveniți profesor? 
Copil fiind, nu mi-am planificat traseul profesional, dar odată 
ajunsă la facultate am înțeles responsabilitatea pe care mi-am 
asumat-o....Nu am avut o motivație, cred că profesia m-a ales 
pe mine. 

8. Ce exemplu de ,,Așa NU” din viața dumneavoastră ne puteți da? 
Dar de ,,Așa DA”? 
Pot căuta în memorie momente de ,,Așa NU!”, dar oricât ar încerca 
cineva să-ți spună că nu este ok calea pe care o urmezi, până nu 
ești tu cel care realizezi asta, nu se schimbă nimic. Poveștile 
adulților îi pot face pe cei tineri să înțeleagă că nimeni nu este 
perfect, dar că totul este posibil dacă te străduiești, dacă renunți la 
vechile obiceiuri și faci un efort în trasarea și apoi atingerea unui 
obiectiv. 
  
9. Dacă ați putea să îi dați un sfat variantei adolescente a adultului 
de azi, care ar fi acela? 
I-aș spune că nimeni nu este perfect! Că este important să se 
străduiască și, dacă știe că a dat 100%, dar nu a reușit, nu-i nimic, 
e totul perfect exact așa cum este! 
  
10. Credeți că visul unui om poate fi prea mare și imposibil de 
realizat? 
Depinde de vis....dacă vrei să ajungi pe Marte, mă tem că e cam 
imposibil. Visul e un ideal, cred în obiective pe termen scurt și 
mediu. Pot să le numești visuri sau obiective, toate presupun un 
efort din partea celui care și le stabilește sau poți, în timp, să 
descoperi că nu-ți mai dorești acel ceva. 

4. Ați avut momente în care nu ați 
fost sigură pe dumneavoastră sau 
ați vrut să renunțați? Dacă da, cum 
ați reușit să depășiți acele 
momente? 
Nu m-am gândit nicio secundă să 
renunț! Au fost ani în care nu eram 
sigură în ce școală îmi voi 
desfășura activitatea în anul 
următor, dar să renunț, niciodată! 
  
5. Credeți că a meritat tot efortul pe 
care l-ați depus? 
Efortul, în atingerea unui obiectiv, îți 
dă o stare de bine, vine cu răsplata, 
evident pe măsura muncii tale. Azi 
stau de vorbă cu un copil minunat 
ca tine, deci da, a meritat tot efortul 
depus de-a lungul celor 22 de ani 
de activitate didactică. 

6.Există vreun regret pe care îl aveți în legătură cu meseria 
dumneavoastră? 
Nu pot spune că regret ceva. La un anumit moment, poate atât 
am putut, sau poate nu am depus suficient efort. Dacă mă 
gândesc la elevii mei, uneori sunt tristă că nu pot să intuiesc 
mereu nevoile lor în învățare, să-i fac pe toți să înțeleagă că 
sunt responsabili de propria învățare, iar eu doar îi însoțesc în 
acest demers. 
  
7. Ce iubiți cel mai mult la profesia dumneavoastră? 
Cred că cel mai mult îmi place sus, la etajul 3, în laboratorul de 
geografie împreună cu voi, dar nici sarcinile suplimentare pe 
care le am în școală nu îmi displac. O provocare pe care o 
accept cu drag an de an este ,,Școala Altfel“ în care te prezinți 
în fața elevilor cu ateliere (activități) total diferite față de ora de 
curs. 

11. Care a fost cel mai special 
moment din viața dumneavoastră 
ca profesoară? 

Cred că s-a întâmplat în anul școlar 
trecut, mă îndreptam spre școală, 
iar o doamnă cu un copil m-a oprit 
să mă salute. Nu am recunoscut-o, 
mi-a spus că i-am fost profesoară 
(la un liceu din oraș), am stat 
câteva minute la discuții. Au trecut 
12 ani, de când am fost profesoara 
doamnei, dar atâta bucurie pe 
chipul unui om la revederea mea nu 
am întâlnit până atunci. Astea sunt 
momentele de mulțumire, când știi 
că ai lăsat o semnătură pe sufletul 
cuiva, nu doar în carnetul de elev.

12. Ce le-ați transmite părinților care își împing copiii spre meserii 
pe care ei le doresc, fără a ține cont de interesele copilului? 
Le-aș spune să vorbească cu copiii și, în special, să-i asculte. 
Fericirea copilului este, până la urmă, și împlinirea ta ca părinte. 
Dacă în familie există discuții sincere despre ceea ce își dorește 
copilul, nu cred că se sacrifică binele copilului în favoarea unei 
meserii bine plătite, dar care îi aduce nefericire. 
  
13. Ce părere aveți despre perfecțiunea în note? (doar10) 
Dacă notele de 10 sunt rezultatul studiului de plăcere, atunci este 
minunat! 
  
14. Care este cel mai important sfat pe care l-ați da elevilor? 
Să creadă în ei! Să știe că prin efort pot realiza tot ceea ce își 
propun, că pot învăța și că pot evolua. 21

În fiecare număr al revistei ne propunem un interviu, realizat de un elev al școlii, cu o persoană (cadru didactic, părinte sau oricine 
altcineva ce activează într-un domeniu public sau nu) pe care o consideră relevantă, fie prin activitatea pe care o desfășoară, fie 
prin modelul uman pe care îl reprezintă. În acest număr, eleva Alexandra Deneș, din clasa a VIII-a B, a fost interesată de 
răspunsurile pe care doamna profesoară de geografie, Nicoleta Roșu, le poate oferi. 
 Ne dorim ca fiecare respondent să fie o sursă de inspirație pentru noi toți! 
 Vă mulțumim, doamna profesoară, pentru momentele oferite! 
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