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1. BULETI� 
I�FORMATIV 

 
STRUCTURA A�ULUI 

ŞCOLAR 2009-2010 
 
Anul şcolar 2009-2010 

are 35 de săptămâni de cur-
suri, însumând 173 de zile 
lucrătoare. 

Începe pe data de 1 sep-
tembrie 2009, se încheie pe 
data de 31 august 2010 şi se 
structurează pe doua semes-
tre, după cum urmează: 

 
Semestrul I: 
 

Cursuri – luni, 14 sep-
tembrie 2009 – vineri, 18 de-
cembrie 2009. 

În perioada 2 - 8 noiem-
brie 2009, clasele din învă-
ţământul primar şi grupele 
din învăţământul preşcolar 
sunt în vacanţă. 

Vacanţa – sâmbătă, 19 
decembrie 2009 – duminică, 
3 ianuarie 2010 

Cursuri – luni, 4 ianuarie 
2010 – vineri, 29 ianuarie 
2010 
Vacanţa intersemestrială – 
sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – 
duminica, 7 februarie 2010 
 
Semestrul al II-lea 
 

Cursuri – luni, 8 februa-
rie 2010 – vineri, 2 aprilie 
2010 

Vacanţa – sâmbătă, 3 
aprilie 2010 – duminică, 11 
aprilie 2010 

Cursuri - luni, 12 aprilie 
2010 – vineri, 11 iunie 2010 

Vacanţa de vară – sâm-
bătă, 12 iunie 2010 – dumi-
nică, 12 septembrie 2010 

 
Tezele de pe semestrul I 

al anului şcolar 2009-2010 se 
susţin, de regulă, până la data 
de 18 decembrie 2009. 

Tezele de pe semestrul al 
II-lea al anului şcolar 2009-
2010 se susţin, de regulă, pâ-

nă la data de 14 mai 2010. 
La clasa a VIII-a, în semes-
trul al II-lea, tezele se vor 
susţine până la data de 23 
aprilie 2010.  
 

CALE�DARUL 
de desfăşurare a evaluării 
naţionale pentru elevii cla-

selor a VIII-a, 
în anul şcolar 2009-2010 

 
PERIOADA DE EVALUARE 
 
4 mai 2010 - Limba si litera-

tura română - probă scrisă; 
6 mai 2010 - Limba si litera-

tura maternă - probă scrisă; 
12 mai 2010 - Matematica - 

probă scrisă; 
 
PERIOADA SPECIALĂ DE 

EVALUARE 
 
25 mai 2010 - Limba si lite-

ratura română - probă scri-
să; 

27 mai 2010 - Limba si lite-
ratura maternă - probă scri-
să; 

2 iunie 2010 - Matematica - 
probă scrisă. 

 
2. PROMOVAREA 

IMAGI�II ŞCOLII 
PRI� I�TERMEDIUL 
PARTE�ERIATELOR 

 
Şcoala Generală Nr. 4 Bis-

triţa în colaborare cu Palatul 
Copiilor Bistriţa a organizat, 
în cadrul Săptămânii Educa-
ţiei Globale 2009, multiple 

activităţi educative şcolare şi 
extracurriculare pe tema ali-
mentaţiei sănătoase. 

Elevii au pregătit postere, 
au discutat despre hrana să-
nătoasă, au dezbătut şi au 
prezentat reţete specifice, au 
elaborat meniuri pentru 
„prânzul de criză”, au parti-
cipat la faza preliminară a 
concursului de artă culinară, 
întrecându-se în realizarea 
produselor gastronomice să-
nătoase, ecologice şi tradiţio-
nale. 

Echipajele formate din câte 
trei elevi, însoţiţi de diriginţii 
lor, au participat la faza fina-
lă a concursului de artă culi-
nară – meniul tradiţional de 
criză. Proba practică s-a des-
făşurat joi, ora 15, organizată 
în colaborare cu Palatul Co-
piilor Bistriţa. Elevii au pre-
gătit „Tocăniţa de criză”, 
întrecându-se în folosirea ce-
lor mai diverse reţete pentru 

tocăniţa de cartofi cu legume, 
pentru prepararea căreia au 
recurs la logistica tradiţiona-
lă: ceaunul, lingura de lemn 
şi au folosit produse biologi-
ce şi ecologice. 

Atmosfera a fost deosebit 
de plăcută, elevii şi profesorii 
lor au colaborat corect, iar 
faptul că această activitate s-
a desfăşurat într-un cadru 
non-formal a dus la succesul 
deosebit al acestei activităţi. 

Sperăm ca buna colaborare 
dintre şcoala noastră şi Pala-
tul Copiilor Bistriţa să conti-
nue la fel de bine şi în viitor. 

De asemenea, putem 
aminti acţiunile de voluntari-
at realizate în parteneriat cu 
organizaţia ”Cercetaşii bistri-
ţeni” dar şi acţiunile de co-
lectare de materiale pentru 
copiii aflaţi în dificultate de 
pe raza municipiului, realiza-
te în parteneriat cu societatea 
In-Action Bistriţa. 
 

„ECO IS ECHOI�G” –  
 

PARTE�ERIAT 
COME�IUS 

MULTILATERAL 
 

ROMÂ�IA, ESTO�IA, 
TURCIA, SPA�IA 

 
ECOSISTEME DI� 

EUROPA 
 

În săptămâna 1 – 8 noiem-
brie 2009, Şcoala Generală 
Nr. 4 Bistriţa, cu aportul ne-
preţuit al părinţilor elevilor, a 
fost gazda primitoare a pri-
mei reuniuni de proiect din 
cadrul parteneriatului 
Comenius multilateral pe ca-
re şcoala noastră îl desfăşoa-
ră alături de Spania, Estonia 
şi Turcia. 

Scopul proiectului nostru 
este ca elevii sa înveţe lucruri 
noi despre diferite ecosiste-
me din Europa, 
concentrându-se pe speciile 
ameninţate, pe parametrii ca-
re le modifică, pe tipurile de 
măsuri care se iau în zonă 
pentru protejarea ecosisteme-
lor şi pe influenţa pe care 
acestea o exercită asupra oa-
menilor. Aceeaşi problemă 
va fi studiată in 4 contexte 
socio-culturale diferite şi în 
locaţii geografice diferite: 
malurile râului Bistriţa / Ro-
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mânia, ecosistemul marin / 
Spania, mlaştina / Estonia şi 
ecosistemul urban / Turcia. 

Acest parteneriat îi ajută pe 
elevi să-şi dezvolte multe 
competenţe cheie, cum ar fi: 
competenţa de comunicare 
într-o limbă străină (elevii s-
au aflat în contact nemijlocit 
cu 6 copii de vârsta lor, din 
alte ţări europene, timp de o 
săptămână şi vor continua 
schimbul de informaţii şi în 
viitor), competenţa socio-
culturală (elevii află despre 
alte culturi), competenţe de 
protecţie a mediului (elevii 
învaţă despre ecosisteme), 
competenţe tehnologice (ele-
vii folosesc noile tehnologii, 
ca de exemplu poşta electro-
nică, prezentările PowerPo-
int, enciclopediile digitale, 
internetul, etc.), competenţa 
de a învăţa sa înveţe (meto-
dele de cercetare ştiinţifică: 
observarea, analiza, etc.). 

Oaspeţii, câte doi profesori 
şi doi elevi din fiecare ţară 
participantă, s-au bucurat de 
o primire caldă şi de un pro-
gram diversificat, care a in-
clus şi excursii de documen-
tare la barajul de la Colibiţa 
şi la Parcul Dendrologic de la 
Arcalia, dar şi vizitarea altor 
instituţii de învăţământ din 
oraş: Şcoala Generală „Dimi-
trie Cojocaru” Slătiniţa, 
structură a şcolii noastre din 
acest an şcolar, Liceul cu 
Program Sportiv, Grădiniţa 
Nr. 4, Palatul Copiilor, uni-
tăţi care, alături de Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean, prin 
intermediul d-nei inspector 
Susana Gălăţan, responsabilă 
cu gestionarea programelor 
europene şi comunitare şi 

Organizaţia Cercetaşii 
Bistriţeni, reprezentată prin 
prof. Sidor Costinaşi, ne-au 
acordat un sprijin nemijlocit 
în derularea tuturor activităţi-
lor cuprinse în program. 

Dintre acţiunile organizate 
de şcoală de un mare interes 
s-au bucurat prezentările ţări-
lor partenere, realizate de 
elevi, programul de cântece, 
poezii şi teatru în limbi străi-
ne, seara românească, sărbă-
toarea de Halloween, vizita-
rea obiectivelor turistice din 
oraş, schimbul de idei şi bune 
practici desfăşurat în cadrul 
orelor de curs, cu participa-
rea elevilor şi profesorilor 
străini. 

Primirea de care am bene-
ficiat la Primăria Bistriţa, or-
ganizată cu stil şi ospitalita-
tea caracteristică, ne îndrep-
tăţesc să sperăm în sprijinul 
acestei instituţii şi în cadrul 
altor activităţi ale şcolii noas-
tre. 

Discuţiile informale au dus 
la atingerea dimensiunii eu-
ropene iar lucrurile pe care 
le-am aflat despre sistemele 
de învăţământ din aceste ţări 
ne-au oferit posibilitatea de a 
face comparaţii între acestea, 
de a afla mai clar şi direct 
unde ne regăsim. 

Elevii noştri care, prin 
amabilitatea părinţilor lor, i-
au cazat pe copiii străini, au 
răspuns despre această expe-
rienţă în cadrul unui chestio-
nar la care au fost supuse toa-
te persoanele implicate în 
proiect: părinţii, cadrele di-
dactice din şcoală, oaspeţii 
străini. 

În general, percepţia pro-
iectului a fost pozitivă. Bine-

înţeles că există şi su-
gestii de îmbunătăţire, 
şi regrete că lucrurile 
ar fi putut fi realizate 
mai bine sau altfel … 

Dintre impresiile 
elevilor noştri spicuim: 
� „Acest proiect este 
ceva nou, foarte 
interesant. Astfel, ai 
ocazia să cunoşti copii 
din alte ţări, să vezi 
cum trăiesc, să înveţi 
lucruri noi. Săptămâna 
în care copiii străini au 
fost aici a fost una 
foarte frumoasă, cu 
multiple activităţi. 

Faptul că am cazat o fată din 
Spania a fost ceva nou pen-
tru mine. Am comunicat în 
limba engleză şi am partici-
pat la o mulţime de lucruri 
împreună. Totul a fost OK.” 
(POP DANIEL, clasa a VII-a 
D); 
� „Mi-ar fi plăcut să discu-
tăm mai mult despre obiceiu-
rile din fiecare ţară implicată 
în proiect.” (POP MARIA, 
clasa a VII-a B); 
� „A fost o săptămână extra-
ordinară. Mi-ar fi plăcut să 
stăm mai mult cu toţi oaspeţii 
străini” (SÂRBU ANDRA, 
clasa a VI-a A); 
� „Cel mai mult mi-a plăcut 
plimbarea cu barca pe lac”. 
(FĂGĂRĂŞAN RADU, cla-
sa a VII-a A); 
� „Petrecerea de Halloween 
şi excursiile”. (PLATON 
DANIEL, clasa a VII-a C); 
� „Comunicarea s-a realizat 
bine, acasă şi la şcoală” 
(FÜSTOS SILVIU, clasa a 
VIII-a B). 

Părinţii elevilor au apreciat 
beneficiile pe care le aduce 
copiilor participarea şcolii 
într-un astfel de parteneriat 
multilateral, interacţiunea 
nemijlocită dintre tineri apar-
ţinând unor culturi diferite. 

Copiii străini şi-au expri-
mat mulţumirile pentru felul 
în care au fost primiţi în fa-
milii, unde s-au simţit „ca 
acasă”, şi în şcoală, le-au 
plăcut activităţile desfăşura-
te, excursiile, prieteniile le-
gate aici, dar rămân cu regre-
tul că vizita lor a fost prea 
scurtă, dar şi cu speranţa re-
vederii pe parcursul desfăşu-
rării proiectului. 

Iată şi părerile câtorva din-
tre părinţii copiilor străini: 

� „Este foarte important pen-
tru copii să ia contact cu alte 
culturi, cu copii din alte ţări. 
*e bucură faptul că în Ro-
mânia toţi, în special familia 
la care a fost cazată fiica 
noastră, au tratat-o ca şi cum 
ar fi fost propriul lor copil. 
Le mulţumim tuturor pentru 
aceasta.”; 
� „În urma vizitei efectuate 
în România, fiica mea este 
mai sociabilă, mai încreză-
toare.”; 
� „A învăţat multe lucruri 
despre România, a reuşit să 
se integreze în grup, suntem 
fericiţi de experienţa fiului 
nostru în România şi recu-
noscători familiei care l-a 
ajutat să se acomodeze în 
România.” 

Profesorii străini, pe lângă 
aprecierile privind buna or-
ganizare a vizitei, a activităţi-
lor formale – întâlniri de pro-
iect - , non-formale şi infor-
male desfăşurate, şi-au ex-
primat încântarea faţă de 
primirea care le-a fost rezer-
vată şi mulţumirile adresate 
tuturor colegilor români, ele-
vilor care s-au implicat în 
desfăşurarea proiectului, fa-
miliilor elevilor, autorităţilor 
care ne-au sprijinit. Aceştia 
au plecat cu o impresie favo-
rabilă faţă de modul de abor-
dare a proiectului de către 
şcoală şi faţă de implicarea 
plenară a tuturor oamenilor 
şcolii în proiect, faţă de des-
chiderea acestora spre coope-
rarea europeană. 

Prieteniile legate în scurta 
perioadă a vizitei vor dăinui, 
cu siguranţă, toată viaţa. 

 
Prof. Danea Daniela 
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Frământări 
 

Adolescenţa! Nu găsesc o 
propoziţie prin care să o de-
finesc, ci numai nişte cuvinte 
fără noimă care îmi zboară 
prin cap în momentul de faţă 
şi pe care le aştern cu drag pe 
foaia care tot timpul mi-a as-
cultat suferinţa fără să îngâne 
sau să reproşeze. 

Sunt la o vârstă în care 
vreau să explorez lumea, să 
aflu mai multe, să trec de 
graniţa necunoscutului şi 
parcă din spate, două mâini 
mă împing să păşesc pe tă-
râmul interzis. Parcă cineva 
îmi şopteşte suav la ureche să 
îmbrăţişez ceea ce eu am as-
cuns mereu, cea mai mare 
temere a mea, necunoscutul. 
O briză îmi suflă pletele şi 
aduce de departe un miros 
cunoscut mie … închid ochii 
şi îmi apar surâsurile unor 
copilaşi, jocul lor zburdalnic, 
dar briza dispare, iar eu mă 
trezesc din transa copilăriei. 
De nicăieri apar mii şi mii de 
întrebări ce mi se bat de faţă. 
Pe unele le prind, dar altele 
îmi scapă printre degete. 
Trupul face nişte mişcări ci-
udate de parcă nu ar fi al 
meu, ochii se uită în toate 
direcţiile, parcă vor să gă-
sească ceva din adâncul meu. 

Cu mişcări uşoare fac câţi-
va paşi dincolo de barieră, 
ţinutul îmi este necunoscut şi 
în mintea mea apare doar o 
întrebare: unde a dispărut 
meleagul în care zmeii şi 
prinţii se luptă pentru a salva 
prinţesele? Aud cum curge 
un râu, mă îndrept grăbită 
spre el, cu uimire îmi văd 
imaginea în apă dar ea dispa-

re, aud un ciripit melancolic 
şi, fără să vreau, lacrimile 
încep să curgă, boabe argintii 
ce mi se sparg în palmele 
deschise. 

Miraculos, plânsul a înce-
tat şi un surâs a apărut pe faţa 
mea. Departe, sub un copac 
înalt, văd o umbră care îmi 
pare cunoscută, alerg spre ea 
dar dispare. Ajunsă la copac, 
văd scrijelit ceva pe scoarţă, 
încerc să citesc dar nu înţeleg 
şi mă aşez la umbra copacu-
lui, mă uit printre crengi şi 
văd firişoare de lumină ce-mi 
ating corpul sfioase. Brusc se 
înnorează, un tunet puternic 
şi apoi ploaie, picuri reci îmi 
alintă trupul înfocat, îmi spa-
lă faţa plină de gânduri şi-mi 
alungă totul din minte. Pri-
vesc în tăcere cum picurii 
umplu parcă un gol din fiinţa 
mea şi fericită strig ”Viaţa a 
fost dată pentru a o cunoaş-
te.” Încet, încet, norii se re-
trag pentru a lăsa razele de 
soare sa usuce totul. Priveliş-
tea este cu totul alta. Flori de 
diferite culori răsar ca prin 
miracol din pământ, una albă 
răsare la piciorul meu, o rup 
şi mi-o pun în păr. Ea emană 
un miros frumos dar necu-

noscut mie şi ştiu că într-o zi 
voi cunoaşte foarte bine mi-
rosul, închid ochii şi-mi apa-
re în faţă o pasăre albă, ma-
iestuoasă ce îşi ia zborul spre 
cerul necunoscut. 

Din când în când, îmi înec 
amarul printre râurile de cu-
vinte. Dacă nu ar fi fost cre-
ionul şi foaia, eu nu ştiu ce 
m-aş fi făcut, poate acum aş 
fi rătăcit printr-un întuneric 
adânc şi ochii mei ar fi încer-
cat zadarnic să găsească ”lu-
mina de la capătul tunelului”. 
 

Cătinean Alexandra 
Cls. a VIII-a A 

 

Fulgul de nea 
 

Într-o noapte am avut un 
vis ciudat. Se făcea că era 
iarnă, iar eu stăteam afară şi 
priveam dansul fulgilor de 
nea. Tot privind în sus, parcă 
dansam şi eu alături de ei. 
Deodată, pe mâna mea s-a 
aşezat un fulg. Acesta m-a 
întrebat de ce l-am prins. Dar 
eu i-am răspuns că l-am prins 
din greşeală cu mâna mea în 
timp ce mă jucam. L-am în-
trebat de unde vine, şi el mi-a 
spus că vine din norii reci şi 
îngheţaţi. Apoi l-am întrebat 
unde sunt prieteni lui, ceilalţi 
fulgi. El mi-a răspuns că toţi 
sunt în faţa mea şi mi-a mai 
spus că nici el nu mai poate 
sta, pentru că se topeşte. I-am 
dat drumul şi l-am urmărit 
apoi. Fulgul din mâna mea a 
plecat lângă prietenii lui cu 
care s-a aşezat pe pământ 
formând naturii o plapumă 
albă, sclipitoare şi călduroa-
să. 

Deodată, am auzit glasul 
mamei care îmi spunea că 

trebuie să mă trezesc. Atunci 
am deschis ochii şi am văzut 
că totul a fost doar un vis. 

Mi-ar fi plăcut să pot vorbi 
în realitate cu acel fulg. 
 

Pop Larisa Maria 
Cls. a V-a C 

 

Grivei 
 
Am un căţeluş 
Tare jucăuş. 
Grivei eu l-am numit, 
Si i-am dat tot ce-a râvnit. 
El mă apără acum 
De cei răi ce-mi stau în 
drum, 
Pe duşmani, el îi goneşte, 
De prieteni nu se fereşte. 
Să fie mângâiat îi place, 
Dar şi să te joci cu el, 
Să-l alinţi, să îi vorbeşti, 
Multe tu să-i povesteşti. 
El este prietenul meu, 
Şi mi-e credincios mereu. 
 

Andrecuţ Alexandra Ionuţa 
Cls. a V-a A 

 

Mă pierd cu 

gândul … 
 

Mă pierd cu gândul … Nu 
mai ştiu unde sunt. Nu vreau 
să ştiu unde sunt. Vreau doar 
… Dar, nu ştiu ce vreau! Să 
cutreier prin grădini eterne, 
neatinse de timp? Să mă joc 
cu florile, să ating cerul, să-l 
fac să-mi zâmbească. Aş vrea 
… să fiu mică-mică. Să mă 
plimb printre firele de iarbă 
şi o dulce veste să mă alinte 
şi să-mi spună că e primăva-
ră. 

Dar apoi … mi se face frig. 
Picioarele îmi îngheaţă şi mă 
simt atinsă de o rază a înghe-
ţului din urmă, a acelui în-
gheţ necruţător care te face 
să-ţi pierzi minţile. 

Însă flori de ninsoare izvo-
răsc din cerul care parcă se 
deschide şi nu mai simt fri-
gul. În câteva clipe lungi şi 
dureroase totul e alb. Nu ştiu 
cum … E ca un vis, dar e mai 
mult de-atât. Brazi copleşiţi 
de nea parcă vor să-mi ceară 
ajutorul, să mă cheme. Dar 
nu pot face nimic. Sunt sin-
gură, neajutorată precum un 
fulg de nea într-o palmă cal-
dă. 
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Şi totuşi … Ceva mă face 

să continui, să lupt în conti-
nuare. Un şarpe de fum se 
încolăceşte în depărtare dea-
supra unei case adormite sub 
căciula ei de zăpadă. Încerc 
să mă îndrept într-acolo şi-mi 
dau seama că e totuşi aproa-
pe. Închid ochii. Ceva se în-
tâmplă. O rază de soare mă 
poartă pe aripile ei şi mă în-
torc în acele grădini fantasti-
ce. 

Nu am visat. A fost adevă-
rat. M-am pierdut cu gândul. 
 

Mare Ilinca Georgiana 
Cls. a VIII-a A 

 

Marele meci 
 

E seara marelui meci. Săp-
tămâni de zile antrenorii şi-
au învăţat jucătorii elemente-
le de bază ale jocului: dri-
blingul, şutul, deposedarea şi 
preluarea. Antrenamentele 
obositoare au continuat zi de 
zi. Şi iată, acum, stadionul e 
plin cu suporteri care scan-
dează numele favoriţilor, iar 
adversarii sunt deja pe gazon. 
Înainte de a părăsi vestiarul, 
antrenorul îşi mai adună o 
dată echipa. Nu mai e timp 
de lecţii şi antrenamente, dar 
vrea să le mai spună un ultim 
cuvânt de încurajare înaintea 
confruntării care-i aşteaptă. 
Ştie că o dată ce echipa va 
intra în teren, va avea foarte 
puţine ocazii să-i mai spună 
ceva. Ultimele sale cuvinte 
sunt de o importanţă vitală şi 
ar putea chiar să schimbe 
soarta jocului. După ce a dat 
ultimele sfaturi, îşi trimite 
echipa pe teren să dea tot ce 
are mai bun. 

Un părinte care îşi pregă-
teşte copilul pentru adoles-
cenţă se aseamănă foarte 
mult cu antrenorul unei echi-
pe de fotbal. Din copilărie l-a 
învăţat ”elementele de bază”, 
cele care îl fac pe tânăr să fie 
gata pentru întrecerea ce se 
apropie. Au exersat îndelung 
în timpul anilor de şcoală 
primară şi apoi în cei de 
gimnaziu. Au revăzut cele 
mai potrivite atitudini şi va-
lori morale şi au lucrat din 
greu la întărirea încrederii în 
sine. Şi iată că momentul 
adevărului a sosit şi acum se 

ţine ultima şedinţă de pregă-
tire. 

”Nu uita ce te-am învăţat” 
spune tata. 

”Fii atent la problemele 
despre care am discutat”! 
atenţionează mama. 

”Să faci o treabă bună, fiu-
le. Avem încredere in tine”! 
strigă ambii părinţi. Juniorul 
dă din cap în semn că a înţe-
les şi ţâşneşte în teren. Părin-
ţii rămân pe marginea terenu-
lui cu ochii umeziţi, ştiind că 
misiunea lor de antrenori e 
aproape terminată. Acum to-
tul depinde de micuţul din 
teren. 

Aţi prins ideea? Dacă aveţi 
un preadolescent, trebuie să 
fructificaţi această „ultimă 
şedinţă de pregătire de dina-
intea marelui meci”, trebuie 
să folosiţi această ocazie pen-
tru a-i reîmprospăta memo-
ria, pentru a-i da ultimele in-
strucţiuni şi pentru a-i atrage 
atenţia asupra pericolului. 
Fiţi atenţi, daca lăsaţi ca 
acest moment să vă scape, 
oricând va fi prea târziu. 
 

Strîmbu Ani Emilia 
Cls. a VIII-a B 

 

O călătorie în timp 

- povestire SF - 
 

Intr-o zi, Mihai a mers în 
vizită la bunicul lui, pe care 
nu l-a văzut de mai bine de 
două săptămâni şi de care îi 
era foarte dor. 

Ajuns acolo, au povestit 
ore întregi despre diverse lu-
cruri, după care bunicul îl 
conduse într-una din camere 
şi îi arătă o maşinărie imensă 
spunându-i că aceea este o 

maşină a timpului, de care 
nimeni nu ştie şi pe care el a 
inventat-o. 

Copilul a rămas uimit şi l-a 
rugat pe bunicul lui să-l lase 
să intre în maşină pentru a 
admira interiorul. 

Bunicul acceptă, dar cu 
condiţia ca acesta să nu apese 
pe nici un buton. 

Neascultător din fire, Mi-
hai apăsă pe unul dintre bu-
toanele de la bord şi atunci se 
auzi un vâjâit şi o lumină pu-
ternică îi apăru în faţă. 

Copilul închise ochii, iar 
când i-a deschis din nou, a 
observat că nu mai era în 
acelaşi loc. 

Acum era într-un oraş fru-
mos, în care oamenii nu erau 
prea veseli, vehiculele lor 
erau nişte maşini zburătoare, 
iar locuinţele păreau nişte 
palate prevăzute cu un panou 
de securitate care verifica 
amprentele şi timbrul vocii. 

Mai erau şcoli, în care fie-
care copil avea un computer 
care scria după dictare. 

Plimbându-se pe străzile 
suspendate, a ajuns, la un 
moment dat în faţa unei clă-
diri impozante. 

Curios, intră în clădire şi 
îşi dădu seama că se afla într-
un muzeu în care se aflau 
multe lucruri din timpul din 
care a plecat. 

Printre ele se afla şi maşina 
timpului, pe care era trecut 
numele bunicului sau. 

Bucuros, intră în ea şi ad-
mira interiorul care i se părea 
atât de cunoscut. Apăsă pe 
două dintre butoanele de la 
bord şi auzi din nou acel vâ-
jâit puternic şi lumina orbi-
toare îi apăru din nou în faţă. 

În secunda următoare era 
din nou în casa bunicului ca-
re l-a întrebat, zâmbind ce 
părere are despre experienţa 
trăită. 
 

Barna Karen Cristiana 
Cls. a VIII-a A 

 

O ultimă suflare … 
 

E real? … sau doar îmi 
imaginez? Simt un fior care 
mă cutremură, un fior rece, 
care mi-a îngheţat sufletul, 
inima mi-a lăsat-o rece. Flori 
de ninsoare mi se aşează în 
păr, flori rupte din grădini 
eterne. Simt cum lacrimile 
îmi îngheaţă, şi-mi pocnesc 
în strigăte disperate, în doruri 
frânte. Ce dulce veste mi-ar 
putea lumina faţa? … durerea 
apăsătoare mă face să ard de 
durere, ieşind din mine şar-
pele de fum, care-mi fură ul-
tima speranţă, ultima suflare. 

În faţă mea, peste brazii 
copleşiţi de nea, stau suflete-
le păsărilor care nu-mi mai 
încântă dimineţile cu cânte-
cul lor dulce. E un vis? … 
sau doar un miraj? Este chiar 
o panglică aşa de dură pe ca-
re nici imaginaţia nu mi-o 
poate rupe? Sfârşitul e 
aproape … simt acea sfâşiere 
care îţi distruge şi ultimul 
gând, şi ultima urmă rămasă 
în suflet din copilăria dulce, a 
cărei gust îl simt şi azi. Aş-
tept îngheţul cel din urmă, 
acea pasăre neagră, întuneca-
tă, care-mi ia ultimul gând, 
care-mi suflă cu praful morţii 
şi ultima floare a vieţii. Nu 
mai e mult, ştiu asta, de ace-
ea încerc să-mi păstrez un 
ultim zâmbet, să-i demon-
strez cât de puternică sunt … 
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degeaba, nici respiraţia caldă 
nu mi-o mai simt, nici lumina 
ochilor nu mai este. Un ultim 
gând, o ultimă şoaptă îmi 
mângâie simţurile pe care le 
credeam de mult timp pierdu-
te, gândul că fiica mea este 
prezentă lângă mine. Ea mă 
ajută prin căldura şi dragos-
tea pe care o emite prin săru-
turile pe care mi le dă pe 
frunte. Lumina sufletului mi 
se stinge. Pe banca din parcul 
întunericului îmi iau rămas 
bun şi-mi arunc sufletul de la 
bordul navei speranţei. 
 

Muscari Roxana 
Cls. a VIII-a A 

 

O zi din viaţa unui 

fluturaş 
 

În această dimineaţă m-am 
trezit foarte bucuros, deoare-
ce soarele strălucea pe cer. 
Cu razele lui mi-a umplut 
sufletul de voie bună. 

Prietenii mei m-au invitat 
să merg cu ei în câmpia plină 
cu flori frumos mirositoare şi 
viu colorate. 

Văzându-ne ajunşi la locul 
dorit şi văzând atâta frumuse-
ţe în jurul nostru, am hotărât 
să ne jucăm de-a prinsa. Ne-
am aşezat pe o lalea pentru a 
hotărî cine va trebui să-i 
prindă pe ceilalţi. După o 
lungă numărătoare, s-a decis 
ca cel ce va trebui să-i prindă 
pe ceilalţi să fiu eu. 

Mi-am deschis aripioarele 
viu colorate şi am încercat 
din greu să prind pe unul din 
bunii mei prieteni. Nu a tre-
cut mult timp şi, spre ferici-
rea mea, am reuşit să-l prind 
pe unul din ei. 

Jocul nostru a continuat 
până când , soarele somnoros 

s-a dus la culcare. Fericite, 
aripile noastre s-au deschis şi 
au bătut până când fiecare 
dintre noi a ajuns la căsuţa 
lui. 

A fost o zi extraordinar de 
frumoasă petrecută cu cei 
care mi-au fost alături la 
greu. 
 

Stupinean Cristina Ionela 
Cls. a V-a A 

 

Prăpastia de lângă 

Oraşul 

Adolescenţilor 
 

Să începem printr-un joc 
imaginar. Închipuieşte-ţi că 
te afli singur pe autostradă 
într-o maşină. Abia ai trecut 
printr-un oraş micuţ, cu nu-
mele ”Pubertate”, şi deja eşti 
înapoi pe autostrada princi-
pală şi pe dreapta vezi un 
semn pe care scrie ”Oraşul 
Adulţilor, opt ani, drept îna-
inte”. Conduci pe autostradă 
cam cu 90 km/h, 
îndreptându-te spre acest 
oraş nou şi grozav, despre 
care ai auzit atât de multe. 

Deodată, după o curbă, 
vezi un om care flutură un 
steag roşu şi ridică în sus un 
semn de avertizare. Îţi face 
semn să te opreşti cât poţi de 
repede, aşa că apeşi din răs-
puteri pe frână şi reuşeşti să 
te opreşti chiar în faţa omului 
cu steagul. El vine la fereas-
tra maşinii tale şi-ţi spune: 
„Prietene am o informaţie 
pentru tine foarte importantă. 
Un pod s-a prăbuşit cam la 
un kilometru depărtare şi 
acum, acolo se cască gura 
unei prăpastii adânci şi întu-

necate. Dacă nu eşti atent, te 
vei prăbuşi în prăpastie şi, 
evident, nu vei mai ajunge 
niciodată în „Oraşul Adoles-
cenţilor”. 

Deci ce vei face? Nu te 
poţi întoarce înapoi fiindcă 
maşina ta nu are marşarier. 
Niciuna dintre maşinile care 
merg pe această autostradă 
nu poate merge înapoi. Aşa 
că îl întrebi pe omul cu stea-
gul: ”Ce am de făcut?”, iar el 
îţi va răspunde: ”Am o su-
gestie. Mergi înainte pe acest 
drum, dar condu încet şi 
atent, ca să poţi vedea podul 
care s-a prăbuşit. Când 
ajungi la el, ia-o la dreapta ta 
şi mergi spre sud 2-3 km. 
Acolo o să găseşti un loc pe 
unde poţi ocoli prăpastia şi te 
poţi întoarce la drumul prin-
cipal. Nu trebuie să cazi în 
prăpastie, poţi să o ocoleşti 
cu maşina. Să ai noroc şi 
condu cu atenţie!” 

Dă-mi voie să-ţi explic în-
ţelesul acestei povestiri. Au-
tomobilul pe care-l conduci 
reprezintă propria ta viaţă. 
Are numele tău scris pe uşă. 
De fapt, are toate caracteris-
ticile tale şi tu conduci aceas-
ta maşină pe autostrada vie-
ţii, spre timpul când vei de-
veni adult. Omul cu steagul, 
care stă pe marginea drumu-
lui sunt eu. Eu sunt cel care 
agit steagul înainte şi înapoi 
că să te opresc. Vreau să te 
avertizez asupra unei pro-
bleme care-ţi stă în cale, o 
prăpastie în care cei mai 
mulţi dintre adolescenţi cad 
în drumul lor spre maturitate. 
Aceasta nu este o problemă 
care afectează un număr mic 
de adolescenţi; aproape fie-
care are de-a face cu ea într-

un fel sau altul, în timpul 
anilor de adolescenţă. 
 

Felhazi Diana Gabriela 
Cls. a VIII-a B 

 

Să zbor … 
 

Aş vrea să mă înalţ. Nu 
să cresc în înălţime, să 
mă înalţ … Dar nu la 
ceruri! Pur şi simplu 
vreau să zbor. Să culeg 
stele, să-mi zâmbească 
luna, să mă joc cu norii 
… Să sfidez gravitaţia. Să 

nu ţin cont de regulile fizicii. 
Să-mi descătuşez sufletul şi 
să fiu liberă. 

Aş vrea să zbor, dar fără 
aripi. Să fiu doar eu şi aerul; 
unul cu celălalt, unul pentru 
celălalt … 
 

Mare Ilinca Georgiana 
Cls. a VIII-a A 

 

Lupta cu gândurile 
 

Nu pot să dorm … Ceva 
mă frământă, ceva mă între-
rupe. Gândurile … Gândurile 
mă copleşesc. Nu ştiu ce sa 
fac. 

Iau pur şi simplu caietul şi 
creionul şi scriu pe întuneric, 
fără să-mi pese de ortografie, 
caligrafie sau alte lucruri in-
signifiante. Scriu fără înceta-
re iar cuvintele vin de la sine. 

Şi după ce termin de scris 
o idee, încerc să dorm, dar 
gândurile tot nu-mi dau pace. 
Sunt chinuită de gânduri 
alambicate aflate într-un du-
te - vino neîncetat. 

Şi când izvorul gândurilor 
seacă, mă simt din nou un 
om normal care adoarme cu 
un zâmbet inexplicabil pe 
chipul nesfârşit de chinuita 
luptă cu gândurile. 
 

Mare Ilinca Georgiana 
Cls. a VIII-a A 

 

Un Crăciun 

de neuitat 

- povestire S.F. - 
 

Crăciunul … cea mai aş-
teptată sărbătoare. Când li-
niştea şi pacea nu se aştern 
doar în casa oamenilor ci şi 
în sufletul lor. Când bunăta-
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tea îţi ţine de cald şi te apără 
de roiul de fulgi de zăpadă pe 
care Regina de Gheaţă îi cer-
ne cu putere. Când dorinţele 
din seara de Crăciun aprind 
lampa speranţei, că vor de-
veni realitate, iar pătura de 
cristal opreşte bătaia inimii 
pământului. Cu toţii ne dorim 
ca această sărbătoare să de-
vină de neuitat. 

Într-o căsuţă modestă, de 
pe costişa unui deal cărunt, 
Denis şi familia lui aşteaptă 
rudele şi prietenii invitaţi la 
cina din Ajunul Crăciunului. 
Pe masă, cârnăciorii, cozona-
cul cu nucă şi friptura de 
porc zâmbesc unul altuia ale-
gând care din ei să fie primul 
gustat. 

- Mamă, când vor sosi in-
vitaţii? întreabă nerăbdător 
Denis. 

- Imediat trebuie să soseas-
că. 

Băiatul se retrage în came-
ra lui. În timp ce părinţii lui 
Denis primesc cum se cuvine 
musafirii, acesta aude un 
zgomot groaznic. Camera lui 
s-a înverzit datorită unei lu-
mini puternice care provenea 
din apropierea casei lui. 

- Mamă, mă duc sa iau o 
gură de aer, spuse Denis 
mamei lui. 

- Bine, dar nu sta mult! 
Imediat cinăm. 

Denis ajunge la locul din 
care provenea lumina. Vede 
o navă extraterestră, verde şi 
gelatinoasă. Şi-a dat seama 
că prăbuşirea navei a provo-
cat acel sunet asurzitor. 
Atinge nava şi o voce sinistră 
se aude: 

- Acum eşti de-al nostru, 
Denis! 

Băiatul fuge speriat spre 

casă. Nici nu a îndrăznit să 
spună părinţilor ce a văzut şi 
ce a auzit sperând că totul a 
fost în imaginaţia lui. Şi-a 
pierdut pofta de mâncare. 

- Mă duc să dorm, ne ve-
dem mâine. 

- Nu eşti tentat de cadouri-
le de sub brad? întreabă tatăl. 

- Nu, sunt prea obosit. 
Toată noaptea Denis nu a 

dormit. Se gândea doar la ce 
s-a întâmplat. 

- Oare este real sau a fost 
în imaginaţia mea? Trebuie 
să-mi fi imaginat doar. Eu nu 
cred în nave extraterestre. 

Denis se uită spre fereas-
tră. Două perechi de ochi îl 
priveau, ochi mari, foarte 
mari şi verzi. Acea voce si-
nistră care se auzea din navă 
ajunge până la el: 

- Vino cu noi, Denis, noi 
suntem părinţii tăi! Hai, nu-ţi 
fie frică! Nu-ţi facem niciun 
rău! ... 

Băiatul a ţipat cât de tare a 
putut. Părinţii lui au venit în 
fugă. După ce le-a povestit 
totul, aceştia l-au liniştit 
spunându-i că totul a fost 
doar un vis. După ce au ple-
cat părinţii copilului, acei 
ochi verzi şi-au făcut din nou 
apariţia: 

- Nu te vom lăsa aici, ne 
vom întoarce ... 

În următoarea zi băiatul a 
suferit nişte schimbări. Di-
mensiunea corpului său a de-
venit mai mică iar cea a ca-
pului său mai mare. Ochii 
erau mari, iar pielea lui căpă-
ta o tentă verzuie. A fost ne-
voit să le spună părinţilor ce i 
s-a întâmplat în noaptea din 
Ajunul Crăciunului şi să-i 
întrebe despre modificările 
lui genetice care au apărut 

din senin. Mamei şi tatălui 
lui Denis nu le-a venit să 
creadă. În următorul moment 
pielea băiatului a devenit 
verde strident. Părinţii lui 
presimţeau că se va întâmpla 
ceva rău şi deodată se auzi un 
sunet straniu. 

- Mamă, au venit după mi-
ne. Sunt unul de-al lor acum. 

- Nu, nu eşti, eşti fiul nos-
tru! 

Camera s-a luminat, un 
vânt puternic a smuls acope-
rişul casei, pereţii s-au depăr-
tat, iar în jurul lui Denis au 
apărut particule de lumină, 
gravitaţia a luat-o razna. 
Deasupra casei a apărut o 
navă extraterestră. Băiatul s-a 
ridicat spre navă. Părinţii lui 
plângeau, dar ştiau că printre 
oameni, el nu va fi niciodată 
acceptat datorită noilor sale 
trăsături şi au început să se 
împace cu ideea. Din navă se 
auzeau râsete de bucurie, iar 
noua mamă a lui Denis le-a 
spus că vor avea mare grijă 
de el. 

Magia Crăciunului s-a îm-
plinit. Primăvara se naşte do-
rinţa, vara înfloreşte, toamna 
se coace, iar iarna se împli-
neşte dorinţa. Părinţii lui 
Denis şi-au dorit ca fiul lor să 
nu fie unul obişnuit, comun, 
şi-au dorit să fie unic şi deo-
sebit, iar dorinţa lor s-a îm-
plinit. Dar cu ce preţ! 
 

Muscari Roxana 
Cls. a VIII-a A 

 

Zăpada albă 

- pagini de jurnal - 
 

Decembrie. Stăteam reze-
mată pe pervazul geamului, 

privind cum ninsoarea inun-
dă aleea. 

Mii de case erau acoperite 
cu o manta albă de zăpadă. 
M-am hotărât să ies puţin 
afară, să mă alătur şi eu dan-
sului fulgilor. Am ieşit grăbi-
tă din casă şi m-am oprit ui-
mită. O mare albă, superbă se 
întindea în faţa ochilor mei. 
Am păşit cu încredere şi, pas 
cu pas, mă depărtam tot mai 
mult şi mai mult de casă. 

Am căutat un loc întins, 
unde să fiu singură şi liberă. 
Am ajuns pe un deal din 
apropiere. Simţeam nevoia să 
zbier, să plâng, să fac orice, 
ca să mă descarc de durerea 
din suflet, dar ninsoarea nu-
mi dădea voie. 

A început să sufle un vânt 
uşor, apoi din ce în ce mai 
tare, şi nu mă lăsa să mă des-
carc. Îl uram. M-am adăpostit 
sub un copac care avea câte-
va frunze. M-am aşezat pe 
neaua rece şi priveam în gol. 
Am încercat să îmi amintesc 
ce m-a adus în starea asta. 
Nu reuşeam să îmi explic de 
unde a început totul. Atunci 
vântul a început să şuiere, 
atrăgându-mi atenţia. Am 
privit în sus şi atunci am vă-
zut. Fulgii pufoşi coborau 
dansând din cer şi se aşter-
neau pe pământ formând o 
plapumă pufoasă. M-am mi-
nunat cât de organizat era 
totul şi cât de liniştit. 

Privind cu atenţie, mi-am 
dat seama ce a vrut vântul să-
mi spună. Albul imaculat al 
zăpezii m-a făcut să uit griji-
le. 
 

Danciu Iulia 
Cls. a VII-a B 
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Adolescenţa 
 

 Adolescenţa reprezin-
tă vârsta copiilor cuprinsă 
între 14 şi 18 ani. Ea fiind 
acea perioadă fantastică din 
viaţa unui om, în care copiii 
cred că totul este posibil, vâr-
sta nebuniilor, a riscurilor 
asumate, vârsta la care copiii 
nu gândesc cu claritate, 
având impresia că lumea se 
învârte în jurul lor, iar pro-
blemele lor sunt cele mai im-
portante. 
Vârsta adolescenţei este una 
foarte dificilă atât pentru co-
pii, dar în special pentru pă-
rinţi. La această vârstă copiii 
fac foarte multe nazuri, nimic 
nu le este pe plac şi uneori au 
impresia că adulţii nu îi înţe-
leg, de aici izbucnind foarte 
multe certuri între copii şi 
părinţi. 
Totodată, la această vârstă li 
se înfiripă sentimentul fru-
mos de dragoste, de admira-
ţie, atât fetelor cât şi băieţi-
lor, ei îndrăgostindu-se foarte 
uşor, uneori chiar prostesc. 
În această etapă a vieţii, ado-
lescenţii sunt foarte influen-
ţaţi de anturajul din care fac 
parte, încercând să iasă în 
evidenţă, să fie ei în centrul 

atenţiei. 
Un factor important în dez-
voltarea adolescenţilor îl 
constituie şi moda. La aceas-
tă vârstă atât fetele cât şi bă-
ieţii prezintă un interes co-
mun, un interes mai mare în a 
se aranja, a se îmbrăca cât 
mai frumos, a folosi parfu-
muri sau multe alte lucruri 
care ajuta la înfrumuseţarea 
exterioară a trupului, pentru a 
trezi interesul anumitor per-
soane. 
La vârsta adolescenţei, copiii 
prezintă un anume dezinteres 
pentru şcoală, fiind neatenţi, 
neastâmpăraţi şi tentaţi să 
guste din „ micile plăceri” ale 
vieţii. 
Într-un cuvânt, adolescenţa 
este perioada de creştere, 
dezvoltare şi maturizare min-
tală a copiilor, fiind o vârstă 
minunată, care implică multe 
nebunii, trăsnăi şi riscuri asu-
mate. 
 

Man Roxana 
Cls. a VIII-a B 

 

 După cum ştie fiecare 
din noi, perioada adolescen-
ţei începe de la 13-14 ani. 
Fiecăruia ne apar câteva co-
şuri, unora mai puţine, altora 

mai multe, băieţilor li se în-
groaşă vocea, iar fetele încep 
să se deosebească mai bine 
de băieţi, deoarece corpul 
fiecăruia se dezvoltă în func-
ţie de sex. 
Mulţi dinte noi credem că un 
adolescent perfect este unul 
frumos, fără coşuri şi care să 
nu aibă nici un defect. Dar, în 
realitate un adolescent per-
fect este unul care are un su-
flet bun, în care să nu existe 
ură faţă de cei din jurul lui. 
Eu cred că niciunul dintre noi 
nu ne-am dori să fim sau să 
avem ca prieten, un adoles-
cent frumos, fără nici un de-
fect, dar cu o inimă plină de 
răutate şi ură pentru cei din 
jurul său, ci mai degrabă ne-
am dori să avem o inimă pu-
ră, în care să nu aibă loc 
nicimăcar o picătură de răuta-
te, deoarece, de obicei, o sin-
gură picătură de bunătate, 
cântăreşte mai mult decât un 
pahar plin de răutate. 
Totuşi, fiecare din noi avem 
obiceiul de a exclude din 
grupurile noastre adolescenţii 
cu defecte fizice, chiar dacă 
aceştia sunt sinceri, cinstiţi, 
altruişti. 
Adolescenţa este o perioadă 
dificilă din viaţa fiecăruia, 

deoarece corpul, mintea şi 
chiar sufletul nostru suferă 
o anumită schimbare. 
Totuşi, cu puţină credinţă, 
forţă şi încredere o să 
trecem peste aceste schim-
bări, pas cu pas, fără a ne 
fi greu să fim noi înşine şi 
să ne comportăm în 
continuare cumsecade, 
deoarece, fiind adolescenţi 
am trecut la un nivel mai 
înalt al vieţii, care presu-
pune mai multă responsa-
bilitate şi respect faţă de 
cei din jurul nostru. 
 

Hutină Sefora 
Cls. a VIII-a B 

 

Când ai 13 ani … 
 

 Când ai 13 ani, 
tocmai ai păşit pe pragul 
adolescenţei. Copilăria a 
rămas o amintire, pentru 
unii plăcuta dar, pentru 
alţii stânjenitoare. 

Adolescenţa nu te transformă 
dintr-o dată ci încet, încet te 
laşi de copilării care vor 
ajunge să ţi se pară ca nişte 
activităţi de bebeluşi, uitând 
că şi ţie îţi plăceau chiar şi 
când erai pe clasa a II-a şi 
chiar a III-a. 
Unora nu le place să se uite 
în trecut, deoarece le e teamă 
ca ceilalţi adolescenţi să nu 
râdă de lucrurile care-odată-îi 
făceau viaţa de copil frumoa-
să. Unora le place să râdă şi 
ei de vremea copilăriei lor, 
pentru a fi la fel ca ceilalţi 
adolescenţi care sunt mai 
,,cool şi mai mişto”. 
Însă, sunt şi cei pe care amin-
tirile nu îi fac să se simtă 
stânjeniţi sau umiliţi. Acelora 
le place să privească la poze-
le făcute când aveau cinci-
şase ani, când stăteau şi dor-
meau doar cu Superman, 
Spiderman şi cu maşinuţele 
lângă ei. Unii chiar îşi păs-
trează jucăriile, iar maşinuţe-
le sunt aranjate frumos pe 
dulapuri şi chiar mai sunt 
adăugate şi altele. 
Nu trebuie ca trecerea de la 
copilărie la adolescenţă să te 
schimbe complet şi dintr-o 
dată. Nu trebuie ca să-ţi dis-
pară complet amintirile şi nu 
trebuie să fii ca ceilalţi ado-
lescenţi: şmecheri, piştigoşi, 
hainele să-ţi fie numai de 
firmă şi mai rău, să te apuci 
de fumat, să mergi la discote-
că şi să nu mai înveţi chiar 
deloc. 
Ai grijă cu cine îţi petreci 
timpul liber, ai grijă de influ-
enţa pe care o au grupuri de 
prieteni asupra ta şi, dacă 
vezi că lucrurile o iau pe un 
drum greşit, cu toate că e 
greu, desparte-te de acei 
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,,prieteni” şi caută adevăraţi 
prieteni. 
Când ai 13 ani tocmai ai păşit 
pe pragul adolescenţei. Ai 
grijă ca să îţi rămână aminti-
rile din copilărie undeva în 
suflet, ai grijă să nu îţi fie ru-
şine de ele şi alege-ţi grupul 
de prieteni adevăraţi acei pri-
eteni care nu te învaţă lucruri 
rele. Ai grijă să nu depăşeşti 
unele limite. 
 
Archiudean Cătălin-Emanuel 

Cls. a VII-a A 
 

 Vârsta de 13 ani este 
una din cele mai grele etape 
ale vieţii, pentru că este gra-
niţa dintre copilărie şi ado-
lescenţă. Tinerii din zilele 
noastre – când ajung la 
această vârsta – încep să fie 
tot mai curioşi şi să încerce 
tot felul de lucruri noi. 
Aceasta nu trebuie neapărat 
să fie un lucru rău, dar, de 
fiecare dată, tentaţiile pe care 
ni le oferă societatea sunt de 
partea negativă a situaţiei. 
Şcoala este, de asemenea, un 
factor care influenţează viaţa 
adolescenţilor. Părerea mea 
este că această instituţie a 
statului ar trebui să se impli-
ce mai mult în dezvoltarea 
intelectuală a tinerilor şi să 
încerce să le captiveze atenţia 
mai mult, distanţându-i, ast-
fel, de tentaţiile negative pe 
care le oferă societatea. Asta 
nu înseamnă că profesorii 

trebuie să ne preseze cu mul-
te teme şi lecţii interminabile. 
Şcoala ar trebui să ne atragă 
cu diferite activităţi care să 
ne trezească interesul. 
Familia are un rol foarte im-
portant în dezvoltarea carac-
terului. Părinţii trebuie să fie 
foarte atenţi şi să se implice 
efectiv în gestionarea timpu-
lui liber al copilului. 
Această perioadă este foarte 
sensibilă şi tinerii trebuie în-
dreptaţi pe drumul cel bun, 
astfel, situaţia poate lua o în-
torsătură neplăcută. 
 

Marica Lorena 
Cls a VII-a A 

 

Viaţa de adolescent 
 

Perioada adolescenţei este 
cea mai frumoasă perioadă a 
vieţii. Ce poate fi mai frumos 
decât o viaţă fără griji? Dacă 
acest lucru ar putea fi posibil 
mereu, atunci totul ar fi per-
fect. În mare parte ne putem 
bucura de acest fapt în pe-
rioada adolescenţei, când nu 
ne prea interesează de nimeni 
şi nimic. 

Viaţa de adolescent este ca 
un vis pe care îl savurăm şi 
de care ne bucurăm din plin. 
Orice adolescent se confruntă 
cu anumite probleme. Şcoala, 
îmbrăcămintea, limbajul, do-
rinţa de a fi independent, de a 
nu fi controlat, de a-i fi per-
mis orice, sunt principalele 

motive care provoacă con-
flictele adolescenţilor cu pro-
fesorii, prietenii, fraţii şi în 
special cu părinţii. 

Adevărul este că o parte din 
vina conflictelor o au şi pă-
rinţii, care uneori sunt neînţe-
legători, nerăbdători, severi 
etc. Nu vor să asculte şi păre-
rile noastre, considerând că 
nu avem dreptate şi că tot ce-
ea ce facem este greşit. 

Se presupune că mama ar 
trebui să fie cea mai bună 
prietenă, atât a unei fete, cât 
şi a unui băiat. Ea ar trebui să 
fie cea căreia să-i împărtăşim 
toate bucuriile şi cea pe umă-
rul căreia să plângem atunci 
când simţim că ne cade cerul 
pe cap. Acest lucru nu poate 
fi posibil din moment ce, de 
la o discuţie banală, ea înce-
pe să se aprindă ca un vulcan, 
nu are răbdare, abia dacă 

vrea să asculte un cuvânt din 
ceea ce avem de spus, se răs-
teşte la noi cu furie şi ne pe-
depseşte. Aceste certuri fac 
ca relaţia adolescentului cu 
mama sa să fie un adevărat 
coşmar şi astfel, peste noapte, 
te trezeşti că nu mai vezi în 
mama decât un duşman. 

În ciuda acestor conflicte, 
care au loc cam des, totul es-
te perfect, distractiv, uşor, iar 
ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru pare puţin cam ciudat. 
 

Petrican Bianca Melisa 
Cls. a VIII-a B 

 

Adolescentul 
 
Dintr-o dată te-ai schimbat, 
Foarte mult te-ai transformat. 
Ieri ai fost doar un pitic 
Azi eşti mare şi voinic. 
 
Când ai fost mai mic, 
Priveai totul, un nimic. 
Astăzi totul s-a schimbat, 
Semn că te-ai maturizat. 
 
Nu mai eşti copil prostuţ, 
Şi nici nu mai eşti micuţ. 
Astăzi eşti mai gânditor, 
Curajos şi silitor. 
 
Astăzi pari mai educat. 
Oare chiar te-ai mai schim-
bat? 
Oare chiar ai mai crescut 
Şi pe toţi i-ai întrecut? 
 
Dar şi mintea s-a schimbat; 
Oare te simţi mai presat 
De dorinţa de-a-nvăţa, 
Pentru-ajunge cineva? … 
 

Toadea Eliodor Tinuţ 
Cls. a VIII-a B 
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� Parcă ieri am fost în 
clasa a I-a. Nişte bobocei sfi-
oşi şi speriaţi. Noi nu ştiam 
cum era şcoala. După câteva 
zile ne-am obişnuit cu ea şi 
cu doamna învăţătoare. Anii 
au trecut, iar noi am ajuns în 
gimnaziu. Înainte de marea 
despărţire, unor colegi le-au 
dat câteva lacrimi din ochii 
lor strălucitori. Pe mine 
această trecere de la ciclul 
primar la cel gimnazial m-a 
schimbat puţin. Dar mie îmi 
place foarte mult. 
 

Făgăraş Cecilia 
Cls. a V-a A 

 
� Aproape că nu-mi 
vine să cred că au trecut atât 
de repede cei patru ani petre-
cuţi împreună cu doamna în-
văţătoare. 
Îmi amintesc cu drag de 
glumele ei care ne făceau să 
radem uneori cu lacrimi. Ta-
re simpatică era doamna în-
văţătoare a noastră! 
Astă-vară mă gândeam cu 
emoţii la începutul ciclului 
gimnazial. Mă întrebam dacă 
o să am o dirigintă sau un 
diriginte, dacă o să înţeleg 
explicaţiile profesorilor. 
Vara a trecut repede şi în 
septembrie a început iar 
şcoala. Ce bucuroasă am fost 
când am văzut-o prima dată 
pe doamna dirigintă! 
Îmi place foarte mult în clasa 
a V-a. 

 
Bejan Tabita 
Cls. a V-a C 

 
� Mă 

numesc Ciurdea 
Oana. Acum câ-
teva luni eram în 
clasa a IV-a B, 
împreună cu 

doamna 
învăţătoare şi co-
legii mei. 
Eram la ore, 
fericită, dar dintr-
o dată mă trezesc 
în clasa a V-a B 
cu profesori şi 
dirigintă. 
Totul pare 
schimbat, mai 
ales că nu mai 
sunt cu aceiaşi 
colegi. În clasa 

mea sunt numai patru elevi 
cu care am fost eu în celelalte 
clase. Restul colegilor nu-i 
cunosc bine. 
Îmi plac noii copii din clasa 
mea, dar nu e la fel. Totul 
este diferit. La început mi-a 
fost greu, deşi acum m-am 
obişnuit, deoarece profesorii 
sunt drăguţi, iar diriginta este 
foarte bună. Clasa este fru-
moasă şi are flori. Odată ce 
creşti, totul devine mai greu, 
dar până la urmă te obişnu-
ieşti. 

 
Ciurdea Oana 

Cls. a V-a B 
 

� Abia am trecut în 
clasa a V-a şi deja îmi e dor 
de vremurile trecute cu 
doamna învăţătoare şi cu niş-
te colegi minunaţi care s-au 
transferat în altă clasa. Ado-
ram acele vremuri! Şi tuturor 
ne e dor de doamna învăţă-
toare. 
Acum totul e nou, schimbat: 
avem mai multe ore, alţi pro-
fesori, altă clasă şi chiar alţi 
colegi. Acum avem alt ”men-
tor”, pe doamna dirigintă, 
care ne îndruma şi ne ajută. 
Chiar dacă s-a schimbat 
aproape totul, ceva tot nu s-a 
schimbat: temele lungi, 
munţi întregi de lecţii, note 
de 4 dar şi de 10.  
Dar oricum ar fi, şcoala nouă 
tot ne place şi o iubim. 
 

Dranca Bogdan 
Cls. a V-a C 

 

� Afară cădeau frunze 
din ramuri ostenite. Mă gră-
beam către şcoală cu o căruţă 
de emoţii - metaforic vor-
bind. Când am ajuns în clasa 
cea nouă şi când am văzut-o 
pe doamna dirigintă, am fost  
mulţumit. Apoi m-am între-
bat: ”De ce am senzaţia ca 
anul acesta a fost mai bine 
decât în ceilalţi ani?” Dar, nu 
am ştiut răspunsul. 
Între timp, orele se scurgeau, 
se scurgeau, ca nisipul aurit 
din clepsidra timpului. 
Când am ajuns acasă, eram 
foarte fericit, totuşi. Apoi mi-
am dat seama: era faptul că 
am trecut de cele patru clase 
primare, într-un cuvânt, am 
crescut. Mintea mea a crescut 
şi ea. 

 
Felhazi Sergiu 

Cls. a V-a C 
 
� În clasa a I-a, am 
întâlnit o zână care nu era 
alta decât doamna învăţătoa-
re. Ea ne-a învăţat să scriem 
şi să citim, să număram şi să 
socotim, dar mai presus de 
toate ne-a învăţat ce înseam-
nă iubirea si pacea. Rând pe 
rând, anii au trecut, iar noi 
am ajuns la capătul unui 
drum, în faţa unei uşi. Din 
dorinţa şi din nevoia de a 

deschide această uşă, şi de a-i 
trece pragul, am părăsit-o pe 
doamna învăţătoare. 

 
Andrecuţ Alexandra Ionuţa 

Cls. a V-a A 
 

� Am trecut peste un 
prag important … Am făcut 
trecerea dintre ciclul primar 
şi ciclul gimnazial … O tre-
cere destul de grea, privită 
din trecut, dar destul de nor-
mală, privită din prezent. 
Acomodarea a durat ceva 
timp, dar uşor-uşor, am ac-
ceptat ideea că timpul trece, 
neputând fi oprit, iar etapele 
vieţii se schimbă neîncetat şi 
fără să ne dăm seama. Însă 
pe doamna învăţătoare, a do-
ua noastră mamă, ,,mama de 
la şcoală”, n-o vom uita. 
Chiar dacă am lăsat-o în ur-
mă, ştim că ea ne veghează, 
ne va fi alături şi ne va spri-
jini, de câte ori va fi nevoie. 
Cu tristeţe-n suflet şi cu la-
crimi mai mult de regret, 
spunem: 

RĂMAS BUN, CLASE 
PRIMARE! 

 
RĂMAS BUN, DOAMNA 

ÎNVĂŢĂTOARE! 
 

Stupinean Cristina Ionela 
Cls. a V-a A 
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Thanksgiving Day 
 

Thanksgiving Day is one 

of the most important na-

tional and religious Ameri-

can holidays. It is celebrated 

every year on the last Thurs-

day of November. The first 

Thanksgiving day was in 

1621. 

In 1620 about one hun-

dred Englishmen, who 

wanted to seek their fortune 

in the “New World”, sailed 

to America in a ship called 

the Mayflowers, who were 

English Puritans. After a 

months’ journey they landed 

on the east coast of North 

America near Cape Cod, on a 

cold November day. There 

they founded the colony of 

Plymouth, Massachusetts. 

Their life was hard, food was 

scarce and they hunted wild 

turkeys and other animals in 

the woods. About fifty of the 

first settlers died of hunger 

and illness during the first 

winter. 

Next spring nature sprang 

to life again and so did the 

hopes of the settlers. They 

started working the land, 

growing corn and pumpkins. 

Their first harvest was a 

good one and the Englishmen 

decided to thank God for it. 

That was the first Thanksgiv-

ing Day. 

Nowadays Thanksgiving 

is a day of family reunion on 

which members of a family 

come together from wherever 

they live to share a festive 

dinner. The traditional 

Thanksgiving dish is turkey 

with cranberry sauce and 

vegetables, to remind people 

of the wild turkeys the first 

settlers hunted. After that, 

they often have pumpkin pie. 

The table is beautifully deco-

rated with apples, nuts, au-

tumn flowers and leaves. 

In this merry mood of 

family reunion people re-

member the celebration of 

the first Thanksgiving Day 

almost three hundred and 

seventy years ago. 

Here is an English prayer 

said before meals: ”For what 

we are about to receive / O 

Lord make us truly thank-

ful.” 

 

Butnariu Andreea 

Cls. a VI-a A 

 

A Visit from 

St. �icholas 
 

He spoke not a word, but 

went straight to his work, 

And filled all the stockings; 

then turned with a jerk, 

And laying his finger aside 

of his nose, 

And giving a nod, up the 

chimney he rose; 

He sprang to his sleigh, to his 

team gave a whistle, 

And away they all flew like 

the down of a thistle, 

But I heard him exclaim, as 

he drove out of sight, 

"Happy Christmas to all, and 

to all good night." 

 

Costin Anda 

Cls. a VII-a C 

 

�o Room at the Inn 
 

No room that night was left 

at the Inn, 

No place could be found for 

a stranger 

Two weary travellers who 

turned from its din 

Found rest at last in a manger 

 

In the manger that night a 

baby was born 

To those whom the Inn 

turned again? 

And the Shepherds after 

come there in the morning 

Bringing gifts to the savoir of 

men 

 

Priscorniţă Simona 

Cls. a VII-a C 

 

Oh, Bethlehem Inn 
 

Oh, Bethlehem Inn, full of 

music and light 

With your quests decked in 

brightest array 

Had you given them room, 

turned into the night 

Your fame had gone forth to 

this day. 
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Pagină coordonată de: 

prof. Pop Doina 

Oh, soul, fling open your 

windows and door, 

Let the Bethlehem Stranger 

come in, 

For the baby was born in the 

manger of yore, 

Came from God to save you 

from sin. 

 

Curcă Patricia 

Cls. a VII-a C 

 

To you 
 

If I could do whatever I want 

to do 

To make complete your glad-

some Christmas Day 

I would not bring a single 

thing to you, 

But I would come and take 

things away: 

 

I'd take away all trouble from 

your heart 

Each pain and sorrow I 

would have relieved 

And every word that caused 

a single smart 

And every hour through 

which you sadly grieved 

 

I'd have them all be gone-

forever gone- 

Forgotten, like the things that 

cannot be 

And then each hour would be 

joyful one 

For only good things would 

be left, you see 

 

Now that is what I’d really 

like to do- 

If I could do the things I wish 

for you. 

 

Colectivul de elevi al 

Clasei a VII-a C 

 

Jealousy Can Be 

Like The Wind: 

A Refreshing 

Breeze or a De-

structive Hurricane 
 

We have all experienced 

jealousy at some point in our 

lives. 

Jealousy is a characteris-

tic feature and is not only a 

normal feeling, it can also be 

positive! It can encourage 

you to become as good as 

those you admire so much. 

Tendency to envy the 

other spreads everywhere. 

Jealousy can appear when 

the inferior person feels 

complexed by the superior 

person. 

You can feel jealous 

when you are wronged by the 

others, when someone has 

more success at study or in 

life. 

This is a very bad quality 

which can destroy friendship 

relations, is the incapacity to 

accept and recognise the oth-

ers’ success or to be happy 

for somebody. 

Just a valuable man can 

recognise the qualities of the 

others. 

If you are 

jealous of your 

friend’s success, 

you must try to 

develop your 

own qualities, so 

people will ad-

mire you. Be 

happy that your 

friend is admired 

by other people 

because jealousy 

and admiration 

are such 

common 

feelings that 

most friends 

have felt them. 

Jealousy can 

go so far that a 

man can feel a 

great satisfaction when the 

others are in pain. 

 

Barna Karen-Cristiana 

Cls. a VIII-a A 

 

Tips for jealousy 
 

I’m sure you were jealous 

on somebody at least once in 

your life, because I was as 

well. Jealousy is a normal 

feeling and we all experi-

enced it at some point in our 

lives. 

But jealousy is not al-

ways a bad thing. Sometimes 

you can use this feeling to 

develop your own qualities. 

You didn’t understand did 

you? Well let me give you an 

example: one of your friends 

has an athletic, slim and per-

fect body, a beautiful face 

and a long, healthy hair. 

You’re slim too, but not per-

fect, your hair is nice but not 

as long and beautiful as hers. 

Everybody wants to stay next 

to her and you’re left out. Of 

course, you’re jealous! But 

think a little! Don’t try to 

wish being in her shoes (as I 

did) because your jealousy 

will become as a destructive 

hurricane. Think of your own 

qualities and develop them. 

Maybe she is pretty, but 

you’re cleverer and funnier. 

As for the perfect body, try 

to practise more. 

Do you know where the 

word “jealousy” comes 

from? It comes from the 

Greek word “zelos” and 

means the desire to do as 

well or better than other per-

son. This can encourage you 

to become as good as those 

you admire so much. 

So, be careful and make 

jealousy work for you! 

 

Mare Ilinca 

Cls. a VIII-a A 
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CURIOZITĂłI 
DESPRE PLANTE 

 

 

� Cea mai 
mare floare 
creşte în pădu-
rile tropicale 
din sud-estul 
Asiei, în insu-
lele Filipine. 
Floarea are 3 
m circumferin-

ţa şi cântăreşte 10kg. 
 

� Cel mai 
vechi copac este 
un baobab care 
are 5000 de ani. 

 
� Cele mai mari 
frunze le are palmie-
rul rafie. Frunzele 
lui ajung la 22 m 
lungime şi 12 m lă-
ţime. 

 

� În Peru 
creşte un cactus 
care poate sa 
meargă. În loc de 
rădăcini are nişte 
excrescenţe aco-
perite cu ţepi 
ascuţiţi. Când 
bate vântul el se poate deplasa. 

 

 

� Trun-
chiul pinului 
este întot-
deauna încli-
nat spre sud. 
 

 

� Cel mai 
înalt copac este 
eucaliptul, care 
are 150 m înăl-
ţime. 

 

� Într-o oră, 
tulpina bambu-
sului creşte cu 
2-3cm. 
 

 
 

 

� Cafeaua 
creşte în tufişuri 
veşnic verzi. 

 
 
 
 

Muscari Roxana 
Cls. a VIII-a A 

 

 
 

CURIOZITĂłI 
 

 Ştiaţi că localitatea Ştefăneşti, 
Argeş, a purtat în trecut denumi-
rea Florica? 

 

 Iniţial, Turnul Londrei era o 
structură din lemn; însă, în anul 
1014 când scandinavii, pe atunci 
cuceritorii regatului britanic au 
ajuns cu corăbiile pe râul 
Tamisa, au legat pilonii turnului 
de navele lor şi au vâslit până l-
au doborât. 

 

 În iarna anului 1063 râul Tamisa 
a fost îngheţat timp de 14 săp-
tămâni, record rămas şi astăzi 
neegalat. 

 

 Una dintre primele femei care 
au purtat o rochie de mireasă al-
bă a fost Ana de Britania, cu pri-
lejul căsătoriei din anul 1499 cu 
regele Louis al XII-lea. 

 

 

 

 Până când Cristofor Columb a 
descoperit America, zona 
Gibraltar era considerată capătul 
lumii. Localitatea spaniolă Tari-
fa este denumită după cuvântul 
arabic ”taraf”, tradus prin ”capă-
tul unui loc”; dacă treceai de Ta-
rifa se spunea că te vei prăbuşi 
de pe marginea Pământului 

 
Ureche Iuliana 

Cls. a V-a C 
 

ŞTIAłI CĂ … 
 

� Pasărea colibri este cea mai 
mică pasăre? Este şi singura care 
poate zbura şi înapoi. 
 
� Bufniţa nu-şi poate mişca 
ochii, de aceea are gâtul foarte flexi-
bil? 
 
� Delfinul poate înota cu o 
viteză de până la 60 km/oră, pe când 
cel mai rapid înotător uman poate 
înota cu doar 10 km/oră? 
 

Anca Lorena 
Cls. a V-a C 

 
� În fiecare an, populaţia mon-
dială creşte cu 90 de milioane, ceea 
ce înseamnă aproape 3 oameni în 
fiecare secundă? 

 
Bejan Tabita 
Cls. a V-a C 
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Divertisment 
 
☺ Două blonde într-o maşină, semaforul roşu, se opresc: 

- Mamăă ... vezi ce roşu frumos?! 
- Da ... wow ... 
- Da’ ... uite ce galben fain! ... 
- Aha! ... 
- Da’ … uite ce verde frumos! ... 
- Da, ăsta chiar e super … 
- Aaa … iar roşul ăla … l-am mai văzut, hai să mergem!!! 

 
☺ Doi ardeleni în gară, la ghişeul de bilete: 

- Domnişoară, două bilete. 
- Da, sigur, până unde? 
- Gheo, îi spunem? 
- Nu. 
- Domnişoară, două bilete, vă rog. 
- Sigur, dar dacă nu-mi spuneţi unde mergeţi, nu ştiu cât 
să vă cer. 
- Gheo, îi spunem? 
- Apăi, spune-i. 
- No, domnişoară dragă, noi mer’em la o nuntă. 
 

Mărincean Robert 
Cls. a V-a C 

 

Ghicitori 
 
Urechi are, dar n-aude, 
E micuţ şi tot împunge. 

(Acul) 
 

Ce cade-n apă 
Şi nu face stropi? 

(Frunza) 
 
Care-i dobitocul 
Ce păzeşte focul 
Şi-şi apără cojocul? 

(Pisica) 
 
Am un dorobanţ 
Şi e pus în lanţ. 

(Câinele) 
 

Anca Lorena 
Cls. a V-a C 

Glume 
 

� Un domn găseşte un leu pe stradă. Îl ia şi îl duce la po-
liţie. 
- Duceţi-l la Zoo! este sfătuit el. 
A doua zi, domnul însoţit de leu se întâlneşte din nou cu poli-
ţistul. 
- V-am spus să-l duceţi la Zoo! 
- L-am dus ieri! Astăzi mergem la cinema. 
 
� Mamă, de ce învăţăm noi engleza la şcoală? 
- E bine să cunoaştem engleza, jumătate din populaţia globului 
o vorbeşte! 
- Şi ce! Nu e de ajuns? … 
 
� Ana are un frăţior de două zile. Maria o întreabă cum îl 
cheamă. 
- Nu ştiu, răspunse Ana, nu înţeleg nimic din ce spune … 
 
� Ce crezi, Luna este locuită? 
- Bineînţeles, nu vezi că este luminată în fiecare seară? 
 
� Câinele nostru este foarte deştept! 
Ne anunţă imediat când se apropie cineva de casă. 
- Latră aşa de tare? 
- Da de unde, se ascunde sub pat. 
 
� Ce spune un arici când se loveşte de un cactus? 
- Mami, ce bine că te-am găsit!!! 
 
� Pe o insulă pustie din Pacific, un naufragiat face cu 
disperare semn cu mâinile spre un vapor. Pe punte, un pasager 
îl întreabă pe căpitan: 
- Ce e cu omul acela? 
- Habar n-am! Trec pe aici de câţiva ani şi de fiecare dată ne 
salută. 
 
� Mămico, îmi spui şi mie cinci animale de câmpie? 
- Trei vulpi şi doi iepuri. 
 

Pop Larisa Maria 
Cls. a V-a C 

� Nu vă supăraţi, caut strada Eminescu. 
- Nu mă supăr, căutaţi-o! 

Bejan Tabita 
Cls. a V-a C 
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