PAORAMIC ŞCOLAR
CALEDARUL
admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul
şcolar 2013-2014
13 – 31 mai 2013 – Şedinţe
de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare.
5 iulie 2013 – Completarea,
de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu
codul unităţii de învăţământ
gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a
VIII-a, cu mediile generale
de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la tezele cu
subiect unic, cu mediile obţinute la evaluarea naţională
din clasa a VIII-a, cu mediile
de admitere.
Afişarea în fiecare unitate de
învăţământ gimnazial, a listei
candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere.
Anunţarea ierarhiei la nivel
judeţean / al municipiului
Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
8 iulie 2013 – Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.
Probele de aptitudini
23 mai 2013 – Eliberarea
anexelor fişelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenţii
care doresc să participe la
probe de aptitudini.
27 - 29 mai 2013 – Înscrierea
pentru probele de aptitudini.
30 mai - 1 iunie 2013 – Desfăşurarea probelor de aptitudini.
3 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la
probele de aptitudini, acolo
unde metodologia permite
acest lucru.
4 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

21 iunie 2013 – Actualizarea
listelor candidaţilor declaraţi
admişi la probele de aptitudini.
5 iulie 2013 – Validarea listei candidaţilor admişi la liceele / clasele la care s-au
susţinut probe de aptitudini şi
afişarea listei în unitatea de
învăţământ liceal respectivă.
8 iulie 2013 – Ridicarea, de
la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi
la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.

sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.
4 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare
a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
5 - 6 iunie 2013 – Ridicarea
anexelor fişelor de înscriere
de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de
verificare a cunoştinţelor de
limbă.
10 iunie 2013 – Depunerea
de către candidaţii care au
participat la probele de veri-

pentru candidaţii din seria
curentă, precum şi pentru
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până
la data începerii cursurilor
anului şcolar 2013 - 2014
5 - 9 iulie 2013 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii
clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii
clasei a VIII-a proveniţi din
alte judeţe, la centrul special
desemnat din judeţul pentru
care solicită înscrierea.
Introducerea în baza de date
computerizată a datelor din
fişele de înscriere.
6 - 10 iulie 2013 – Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de
calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
23 mai 2013 – Eliberarea
anexelor fişelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenţii
care doresc să participe la
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă.
27 - 29 mai 2013 – Înscrierea
candidaţilor pentru probele
de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau maternă.
30 mai - 1 iunie 2013 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
3 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

ficare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a
anexelor fişelor de înscriere
la unităţile de învăţământ
gimnazial absolvite.
Admiterea candidaţilor pe
locurile speciale pentru romi
si a candidaţilor pentru învăţământul special
15 mai 2013 – Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
21 iunie 2013 – Data limită
pentru primirea cererilor de
înscriere a candidaţilor pe
locurile speciale pentru romi.
8 - 10 iulie 2013 – Repartizarea candidaţilor pe locurile
speciale pentru romi.
11 - 13 iulie 2013 – Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Prima etapă de admitere în
învăţământul liceal de stat,

12 iulie 2013 – Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene /
al municipiului Bucureşti, la
Centrul Naţional de Admitere.
16 iulie 2013 – Repartizarea
computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu
împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului
şcolar 2013 – 2014.
17 iulie 2013 – Afişarea în
unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din
şcolile respective şi a listei
cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de
stat din judeţ / municipiul
Bucureşti.
17 iulie 2013 – Afişarea de
către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate.
17 -26 iulie 2013 – Depunerea dosarelor de înscriere la
şcolile la care candidaţii au
fost repartizaţi.

PAORAMIC ŞCOLAR
BULETI
IFORMATIV
PREMII ŞI MEŢIUI
OBŢIUTE DE ELEVII
ŞCOLII Î AUL
ŞCOLAR 2012 - 2013
OLIMPIADE ŞCOLARE
ETAPA JUDEŢEAĂ
PREMIUL I
1. STUPINEAN CRISTINA
– VIII A, – Fizică – prof. Rus
Daniela.
PREMIUL II
1. NEAMȚ RAUL – VIII A
– Fizică – prof. Rus Daniela.
2. ECHIPA DE FOTBAL
BĂIEȚI – clasele III – IV –
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – prof. Dragoș
Grigore.
MEŢIUI
1. RUS ILIE DANIEL – IV –
Matematică – prof. Todoran
Irina.
2. RUSZ ANAMARIA – V
B – Religie Ortodoxă – prof.
Sîmbotelecan Iustina.
3. MARE ANDREI – VI A –
Religie Ortodoxă – prof.
Sîmbotelecan Iustina.
4. MARE MARA – VI A –
Religie Ortodoxă – prof.
Sîmbotelecan Iustina.
5. GHERGHEL ANDREEA
– VI C – Religie Ortodoxă –
prof. Şofran Sanda.
6. GHINDEAN GABRIELA
– VI C – Religie Ortodoxă –
prof. Şofran Sanda.
7. RACOȚI NARCIS – VI C
– Religie Ortodoxă – prof.
Şofran Sanda.

8. MUREȘAN ALEXANDRU – VI C – Fizică, prof.
Rus Daniela.
9. POP ADRIAN CRISTIAN
– VI C – Fizică, prof. Rus
Daniela.
10. CRĂCIUN DRAGOȘ –
VII A – Fizică, prof. Rus
Daniela.
11. IOJA SORINA – VII B –
Fizică, prof. Rus Daniela.
12. CRĂCIUN DRAGOȘ –
VII A – Limba şi literatura
română – prof. Gâţa Ioana.
13. ANDRECUȚ ALEXANDRA – VIII A – Limba
şi literatura română – prof.
Gâţa Ioana.
14. STUPINEAN CRISTINA – VIII A – Matematică –
prof. Duicu Ioan.
15. STUPINEAN CRISTINA – VIII A – Chimie –
prof. Ciogolea Maria.
16. NEAMȚ RAUL – VIII A
– Chimie – prof. Ciogolea
Maria.
17. BORZ RAREȘ – VIII A
– Fizică – prof. Rus Daniela.
18.
ANDRECUȚ ALEXANDRA – VIII A – Fizică
– prof. Rus Daniela.
19. ECHIPA DE HANDBAL
– BĂIEȚI – clasele V – VIII
– Olimpiada Naţională a
Sportului Şcolar – prof. Covrig Flavius.
20. ECHIPA DE HANDBAL
– FETE – clasele V – VIII –
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – prof. Petrescu
Tomina.
ETAPA LOCALĂ

COCURSURI ŞCOLARE
ETAPA JUDEŢEAĂ
PREMIUL I
1. Trupa de teatru “SPERANŢA” – VI A / VII A –
COCURSUL
AŢIOAL DE TEATRU ŞCOLAR “ARLECHI)O” – coordonator, prof. Spinei Mihaela.
2. MOLDOVAN AMALIA –
VII A - COCURSUL JUDEȚEA DE LIMBA EGLEZĂ PETRU CLASELE VII-VIII – prof. Spinei Mihaela.
PREMIUL II
1. ANDRECUŢ ALEXANDRA – VIII A – COCURSUL „TI)ERE CO)DEIE
– SECȚIU)EA PROZĂ”,
prof. Gâţa Ioana.

MEŢIUI
1. CIOȘAN ANDRA MARIA –VIII A – Istorie – prof.
Țară Dan Călin.
2. POP LARISA MARIA –
VIII C – Istorie – prof. Țară
Dan Călin.

MEŢIUI
1. ZARA ALEXANDRU –
V B – COCURSUL ITERDISCIPLIAR
“+/Poezie” – prof. Coman Crina
/ Patrașciuc Maria.
2. CRĂCIUN DRAGOȘ –
VII A – COCURSUL
AȚIOAL DE CHIMIE
“RALUCA RÎPA)” – prof.
Ciogolea Maria.
3. ”PRIETENII POMPIERILOR” – clasele VII – VIII –
COCURSUL ”CU VIAŢA
MEA, APĂR VIAŢA” –
prof. Dragoș Grigore / Mititean Traian.

REZULTATE OBŢIUTE LA COCUR-

SURILE: „LUMI)A
MATH”, „EVALUARE
Î) EDUCAŢIE”, ŞI
„PROEDUCAŢIA”:
CLASA IV B - ÎV. EGRUŞA MARIA
1. DOMNIŢI TEODOR
2. FRĂSILĂ AMBRUŞ PATRICK
3. LEACH GEORGIANA
4. MÂNZAT ANDREEA
5. PÎRJA PAUL
6. ŞOFRAN DANIEL
7. UIFELEAN AURORA
CLASA V B - (PROF.
COMA CRIA)
1. ZARA ALEXANDRU
CLASA VI A (PROF.
COMA CRIA)
1. MARE MARA
CLASA VI C (PROF.
MOLDOVA IULIAA,
GÂŢA IOAA)
1. GHINDEAN GABRIELA
2. MĂRTARI BIANCA
3. MUREŞAN ALEXANDRU
4. PETRICAN CRISTINA
5. POP ADRIAN
6. PRALEA DELIA
7. RUS DARIUS
CLASA VII A
GÂŢA I.)

(PROF.

1. CRĂCIUN DRAGOŞ
CLASA VIII A (PROF.
GÂŢA IOAA)
1. ANDRECUŢ ALEXANDRA
2. CIOŞAN ANDRA
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Trecut … Prezent
… Viitor …
La răscruce de drum,
când gongul timpului răsună
cu ecou vestind despărţirea,
privim în viitor amintindu-ne
de trecut. Cei opt ani de
şcoală petrecuţi împreună nu
au fost perfecţi, dar aşa cum
au fost, cu bune şi cu rele, au
fost ai noştri şi ai noştri vor
rămâne pentru totdeauna.
Lăsăm în urmă prieteni,
colegi, profesori şi ne îmbarcăm în corabia necunoscutului. În opt ani am construit
fundaţia viselor noastre, am
cules informaţii şi am legat
prietenii. Dacă stăm să ne
gândim la cum eram atunci şi
cum suntem acum, la ce planuri ne făceam prin clasa a
V-a şi la ce gânduri ne străbat acum mintea şi sufletul,
vom vedea că nu am crescut
doar în înălţime, ci şi sufletul
nostru aspiră la mai mult. Fiecare nouă disciplină pe care
ne-a dezvăluit-o gimnaziul,
ne-a deschis alte porţi spre
viitor, construind drumuri
spre noi cariere. Acum, când
gimnaziul şi-a predat toate
lecţiile, suntem pregătiţi să
ne „inventăm propriul drum”
după cum spunea Jean Paul
Sartre.
Şi oriunde ne vom afla,
linia timpului va rămâne aceeaşi ... Trecut … Prezent …
Viitor … Trecutul nu îl putem schimba, iar prezentul nu
ne rămâne decât să îl acceptăm aşa cum e, însă viitorul e
în mâinile noastre şi de alegerile pe care le facem acum
depinde tot ceea ce va fi
cândva …
Cu unii colegi ne vom întâlni la liceu sau poate în alte
împrejurări, dar s-ar putea ca
pe alţii să-i mai vedem doar
trecând pe stradă, şi atunci,
din grabă sau din alte motive,
să nu îi salutăm. Şi orice am
spune şi oricât de mult am
încerca să mascăm emoţia ce
ne încearcă, fiecare dintre noi
ştie că îi va lipsi tot ce a fost.
Simţim că ne va fi dor de gălăgia din pauze, de năzbâtiile
doar de noi ştiute, de banca
în care am stat şi care păstrează atâtea amintiri şi chiar

de catalogul cu coperte învechite care ne-a dat atâţia fiori
... Dar zâmbim ... Zâmbim şi
ascundem totul adânc în sufletele noastre pentru că nu
mai suntem copii şi, ca absolvenţi ai clasei a VIII-a,
trebuie să arătăm că suntem
tari.
Ne îndreptăm fiecare spre
un alt drum şi de multe ori în
loc să ni se deschidă uşi ni se
vor construi în cale ziduri,
dar vom continua să luptăm
pentru visele noastre la fel
cum luptăm de opt ani încoace şi fiecare mic efort va fi o
piesă importantă a victoriei
pe care o vom afla. Atunci
când nu vom reuşi, ne vom
aminti că „ceea ce ne dorim
nu este întotdeauna ceea ce
avem nevoie” şi, căutând cu
atenţie, vom găsi o alternativă mai bună, fiindcă cel mai
important este să faci totul cu
plăcere.
Iar peste ani, privind înapoi spre drumul anevoios pe
care l-am străbătut pentru a
ajunge unde am vrut, ne vom
aşterne un surâs în suflet şi o
lacrimă în ochi, căci medici,
artişti, sportivi sau ingineri,
vom rămâne mereu elevii
clasei a VIII-a A.
Şi ca un gând de încheiere, să zâmbim mereu şi să
continuăm să lăsăm urme pe
oriunde am trece şi, orice s-ar
întâmpla, să nu uităm niciodată de unde am plecat ...
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa ... Şcoala de pe Strada
Florilor în care va rămâne o
parte din sufletul nostru ...
Andrecuţ Alexandra Ionuţa
Cls. a VIII-a A

Rămas bun, clase
primare! Rămas
bun, doamna învăţătoare!
•
Aceşti patru ani au
fost cei mai frumoşi ani. Aş
vrea să dau timpul înapoi, să
retrăiesc fiecare moment, fiecare laudă primită şi fiecare
mică boacănă din aceşti ani
ai ciclului primar.
Îmi amintesc că odată, în
clasa I, m-aţi chemat, doamna învăţătoare, în faţa clasei
ca să spun numele fiecărui
coleg, dar nu le-am putut
spune pe toate. Mi-aţi spus că
nu-i nimic. Voi reuşi să îmi
cunosc colegii şi îmi vor deveni toţi prieteni dragi. Şi aşa
a fost. Îmi amintesc că odată
mi-am pus şi eu ecusonul la
buzunar, asa cum am văzut
pe unii elevi mai mari. Mi-aţi
şoptit, să aud numai eu, că
îmi stă bine şi aşa, dar că cel
mai bine e să mi-l pun ca toţi
colegii mei şi să fiu mândră
că sunt şcolăriţă.
Îmi amintesc de primul
meu concurs din clasa I,
„Canguraşul Matematician”.
Atunci, aveam mari emoţii,
dar, de fapt, a fost o nimica
toată. M-am descurcat bine şi
am primit calificativul Excelent. A urmat, după puţin
timp, şi „Canguraşul în Lumea Poveştilor”, la care am
luat tot Excelent.
Îmi amintesc şi de excursia din clasa I la Grădina Zoologică din Tg. Mureş, unde
am văzut o mulţime de animale: lei, tigri, şerpi, cămile,
struţi. Am mers cu trenuleţul
prin pădure şi ne-aţi lăsat să
ne jucăm în părculeţul de distracţii. Îmi amintesc şi de excursia din clasa a II-a, în Maramureş, şi de cea din clasa a
III-a, la Suceava. Au fost minunate. Cu multe întâmplări
hazlii şi cu multă voie bună.
Ne aşteaptă acum ultima
noastră excursie cu dumneavoastră: excursia pe care o
vom face la Cluj şi Turda.
Îmi amintesc de începutul
clasei a III-a, când am participat la Concursul „Evaluare
în Educaţie” la Limba română. Eram foarte emoţionată,
dar m-am descurcat bine. Am
obţinut 96 de puncte. Îmi

amintesc de toate concursurile la care am participat şi pot
spune că la toate am reuşit să
obţin rezultate frumoase. Îmi
amintesc cum făceaţi cu noi
pregătire suplimentară, pe
lângă consultaţii, pentru ca să
fim bine pregătiţi şi să reprezentăm cu cinste şcoala noastră la fiecare concurs.
Îmi amintesc şi de serbările foarte reuşite care au fost
răsplătite de către părinţi şi
bunici cu multe aplauze. Ce
bucuroşi eram! Ne simţeam
mici artişti şi eram mândri de
noi.
Îmi amintesc cum ne
spuneaţi în fiecare zi să fim
ordonaţi, să scriem frumos,
să ne străduim să învăţăm la
fiecare disciplină. Să fim
cuminţi şi să ne înţelegem
bine între noi. Ne-aţi pretins
să păstrăm întotdeauna clasa
curată, iar elevii de serviciu
şi şeful clasei trebuia să stea
în fiecare zi, după plecarea
colegilor, pentru a verifica ca
totul să fie bine. Clasa să rămână curată. Şi nu a fost în
zadar. Ne-am obişnuit să păstrăm curăţenia şi eram lăudaţi
de toţi cei care intrau în clasă. În fiecare an, clasa noastră a primit premiul I la concursul „Cea mai frumoasă şi
cea mai curată clasă”.
Din toamnă, voi trece în
ciclul gimnazial. Nu voi uita
niciodată primii mei ani de
şcoală, clasa în care am învăţat şi nici pe dumneavoastră,
doamna mea învăţătoare Negruşa Maria.
Leach Georgiana
Cls a IV-a B
•
Când mă gândesc că
timpul a trecut aşa de repede,
mă întorc în trecut, rechemând amintirile şi rugându-le
să îmi vorbească ele despre
anii claselor primare. Şi am
multe amintiri. Prima amintire e legată de întâia zi de
şcoală din clasa I şi de festivitatea de deschidere a anului
şcolar. Îmi amintesc cât de
emoţionată eram. Am venit
la şcoală cu mama şi bunica
mea, iar după festivitate, am
intrat în clasă. Clasa noastră
era foarte frumoasă. Cu multe baloane, cu flori şi cărţi pe
fiecare bancă şi cu o inimă
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mare desenată pe tablă, în
care erau scrise numele noastre, ale elevilor care formam
clasa I B.
Timpul a trecut foarte repede. Acum, suntem în clasa
a IV-a. Mai avem foarte puţin de stat în clasa noastră
frumoasă. Chiar azi a fost un
concurs între clase: „Cea mai
curată clasă”. Din nou, am
luat premiul I. Aşa de bucuroşi am fost! Am strigat toţi:
yes!
Învăţătoarea mea dragă a
fost foarte bună cu noi şi s-a
străduit foarte mult să ne înveţe tot ceea ce trebuia să
ştim. M-a lăudat, m-a şi mustrat uneori, dar am citit mereu în privirea ei un îndemn
şi o încurajare spre mai mult
şi mai bine. Să pot ajunge să
fiu o elevă deosebită în ciclul
gimnazial.
Vă mulţumesc, doamna învăţătoare! Mă voi strădui să
fiu aşa cum ne-aţi îndemnat
mereu să fim.
Mânzat Alexandra
Cls. a IV-a B
•
A venit şi sfârşitul
unui capitol magic din viaţa
mea, capitol pe paginile căruia am însemnat multe trăiri:
bucurie, câteodată şi tristeţe,
emoţie, zâmbete şi, nu în ultimul rând, satisfacţia multor
reuşite. Pe fiecare rând al paginii, mâna mi-a fost purtată
de o persoană deosebită. Ea a
însemnat pentru mine raza de
soare care mi-a luminat drumul învăţăturii. A fost cea
care mi-a dăruit afecţiunea în
momentele în care aveam
nevoie, cea care mi-a dat
mâna să mă ridic, când mă
împiedicam de vreun obstacol şi al cărei zâmbet îmi făcea ziua mai frumoasă. Ea
este învăţătoarea mea, care
mi-a fost mama de la şcoală
în aceşti patru ani din ciclul
primar.
În prima zi de şcoală, cu
paşii mei mărunţi, cu bujori
în obraji şi cu codiţe împletite, am simţit pentru prima
dată mirosul unei cărţi noi,
abecedarul. Am deschis
atunci cartea aceea, curioasă
de cunoştinţele ce se ascundeau în ea. Aceleaşi emoţii le
am şi acum, când ştiu că, în

curând, clasa a IV-a va deveni o amintire. Zgomotele paşilor pe coridorul şcolii şi
râsul colegilor în pauze sunt
nişte sunete care îmi sunt bine întipărite în minte.
Închei această compunere
cu un gând frumos pentru
draga mea învăţătoare şi îi
promit că mă voi strădui să
rămân aceeaşi elevă silitoare
şi în clasele următoare.

Şcolii. Am făcut multe activităţi frumoase. Peste puţin
timp, vom merge în excursie
la Cluj şi Turda şi, după aceea, vom face serbarea de
sfârşit de ciclu primar.
Din toamnă, voi fi elev în
clasa a V-a şi voi descoperi
alte lucruri interesante. O să
îmi fie dor de clasa în care
am învăţat patru ani şi de
doamna învăţătoare.

Muscari Roberta
Cls. a IV-a B

Pîrja Andrei
Cls. a IV-a B

•
Eu sunt Andrei. Am
10 ani şi sunt elev în clasa a
IV-a B. În clasa aceasta frumoasă şi luminoasă, am petrecut cei mai frumoşi patru
ani din viaţă, alături de colegii mei şi de doamna învăţătoare.
În clasa I, nu ştiam cum va
fi la şcoală. Nu ştiam să scriu
şi nici să citesc. A trecut însă
repede prima clasă şi, cu ajutorul doamnei învăţătoare,
am învăţat să scriu, să citesc
şi să fiu cuminte şi ordonat.

•
Bun rămas, doamna
învăţătoare! Dacă astăzi ştim
atâtea lucruri este pentru că
v-am avut pe dumneavoastră
alături patru ani.
Am petrecut multe momente frumoase şi distractive.
Lecţiile întotdeauna le-aţi
repetat şi iar le-aţi repetat, ca
să înţeleagă toată clasa. De
fiecare dată, ne-aţi dat mai
multe cunoştinţe decât cerea
manualul, ca să fim bine pregătiţi pentru clasele gimnaziale. Niciodată nu ne-aţi jignit
şi nici nu ne-aţi lovit, chiar şi
atunci când eram poate mai
răi.
Cu fiecare an ce trecea, era
un pic mai greu, lecţii mai
multe de învăţat, dar, cum
eram bine educaţi şi instruiţi,
nouă ni se părea uşor. De fiecare dată, ne bucuram că ştim
lecţiile şi că ne puneaţi să ne
aplaudăm. Ne spuneaţi că
aplauzele aduc energie pozitivă care ne va ajuta să ne
desfăşurăm activitatea într-o
atmosferă lipsită de teamă.
Clasa noastră a participat la
multe concursuri şi am fost
buni la toate. La fiecare concurs, am avut punctaje bune.
Am făcut multe serbări şi excursii. Am învăţat împreună
să fim buni colegi, să ne ajutăm între noi şi să fim uniţi.
Ne-aţi citit de multe ori ghicitori, poveşti, glume de care
ne-am distrat. Apoi, când am
ştiut noi să citim bine, am
citit multe lecturi, aşa cum
ne-aţi spus mereu să facem.
Vă mulţumim, doamna învăţătoare! Iar acum, când ne
apropiem de finalul celor patru ani petrecuţi împreună:
„Aş vrea din inimă s-adun /
Flori albe, dalbe flori de
prun, / Să vi le dau în dar

Încet, încet, am învăţat apoi
tabala înmulţirii şi a împărţirii. Am învăţat să scriu corect, să am o exprimare frumoasă, să recunosc părţile de
vorbire şi de propoziţie.
Acum, mi se par toate foarte
uşoare, dar mi-a trebuit multă
muncă până să ajung aici.
Doamna învăţătoare şi părinţii noştri s-au străduit să
ne facă clasa cât mai frumoasă. În clasa I, ni s-au schimbat dulăpioarele şi uşa clasei.
Apoi, la începutul clasei a
treia, în clasa noastră a apărut
parchetul pe care noi l-am
îngrijit şi l-am păstrat foarte
bine.
Acum sunt în clasa a IV-a.
Anii care au trecut au fost
minunaţi. Am învăţat multe
lucruri noi, dar am şi devenit
prieten bun cu toţi colegii
mei. E săptămâna cu Zilele

acum, / Doamna mea învăţătoare, la sfârşit de drum.”
Viala Robert
Cls. a IV-a B
•
Uneori, când mă
trezesc dimineaţa să merg la
şcoală, mă întreb de ce e atât
de importantă şcoala. Aş putea să stau acasă, să mă joc
toată ziua sau să fac ceea ce
doresc eu. Dar, gândindu-mă
bine, mă întreb dacă îmi doresc cu adevărat acest lucru.
Şi răspunsul vine imediat: cu
siguranţă, nu.
Mergând spre şcoală, mă
gândesc că acesta este drumul care mă conduce spre
reuşita în viaţă. Şi cât sunt de
norocoasă! Îmi vin în minte
copiii din ţările sărace. Ei nau avut şansa mea de a avea
o şcoală, un învăţător bun,
iar, mai apoi, un profesor care să le vorbească şi să-i înveţe despre atâtea lucruri
frumoase. Să le spună o poveste sau o poezie ori să-i
înveţe să adune şi să scadă
numerele.
Copii din lumea întreagă!
Cu toţii avem dreptul la copilărie. Cu toţii avem dreptul
de a merge la şcoală, de a
intra în lumea necunoscută şi
nebănuită a cărţilor. Tuturor
copiilor le doresc să trăiască
emoţia şi bucuria, teama şi,
în acelaşi timp, dorinţa de a
învăţa pe care am avut-o eu
în prima zi de şcoală.
Când voi fi mare, aş vrea să
devin profesoară. Doar aşa,
cred eu, aş putea ajuta mulţi
copii. Voi împărţi cu ei toate
cunoştinţele mele. Îi voi ajuta
pe cei care nu pot, îi voi încuraja pe cei care nu vor şi îi
voi susţine pe aceia care doresc să ştie cât mai multe. Şi,
pentru toţi, voi avea o mână
caldă care să le mângâie
fruntea, o voce duioasă care
să le vorbească şi un suflet
mare în care să încapă toţi
copiii.
Acesta este profesorul pe
care mi-l doresc. Sunt bucuroasă că doamna învăţătoare
şi profesorii pe care îi am eu
la şcoală sunt exemple pentru
mine.
Muscari Roberta
Cls. a IV-a B
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Incendiu
crepuscular
Ninge cu flăcări din soare.
Zăpada şi spuma învolburatelor mări capătă nuanţele macilor de sub cerul cu aspect
de catifea al nopţilor de vară.
Valurile se izbesc nevăzut de
rotunjimea imensului astru,
iar visele ... visele se prăbuşesc în mare, pentru ca mai
apoi, corăbii cu un singur
vâslaş, să se întoarcă la mal
sau să plutească în derivă ...
De la fereastră, totul pare
decorul perfect pentru un
film sau pentru o piesă de
teatru. Regizor este soarele.
Actorii, razele cu miros de
speranţe coapte. Spectatori ...
eu şi cana mea cu ciocolată
fierbinte. Mă îndepărtez privind mereu înapoi, ca nu
cumva decorul să dispară.
Îmi iau pensula şi întind pânza pe şevalet. Un astfel de
spectacol al naturii trebuie
imortalizat. Încep să desenez
linii drepte şi curbe, cercuri
şi linii frânte. Perfect! La fel
ca afară. Numai că, între
timp, s-a schimbat decorul şi
razele s-au stins în mare ...
Cerul e arsura copilului ce sa jucat cu focul, neştiutor,
inocent ... O mare de nori
rumeniţi, şi flacăra e aproape
biruită de-ntuneric ...
Întind altă pânză. Potrivesc
culorile de cireşe coapte ale
unui soare îndreptat spre
adâncuri. Pictez iarăşi. Şi totul e asemenea realităţii, doar
că prezentul se transformă în
”A fost odată ca niciodată” şi
tabloul meu se demodează ...
Luminile sunt aproape stinse
în circularul castel al marelui
astru ... O urmă palidă de culoare ţine loc strălucirii. Şi-a
lepădat şi coroana ... e incomod să doarmă cu ea pe cap.
Pe trei sferturi dispărut în
lumea de dedesubtul calotelor de gheaţă, schiţează iscusit surâsul unui împărat care
a mai cucerit un teritoriu şi
pleacă grăbit să mai supună
şi alte lumi ... Acestea din
urmă, pe pânza unei noi dezamăgiri ...
Mă ridic, îmi iau paltonul
şi cele trei tablouri şi mă îndrept spre uriaşul patinoar
vălurit al mării. Găsesc o

scoică, ce-i drept, îngheţată şi
ea, o strâng în pumn şi îmi
continui drumul. Apoi mă
opresc, sparg cu piciorul luciul de oţel şi îndes ca-ntr-un
buzunar descusut tablourile
... Să se ducă şi ele spre
adâncuri, spre soare sau să
dispară. Plec. Cerul, cenuşa
fostului platou al incendiului
crepuscular. Sufletul meu,
ecou fascinat de incantaţia
blagiană, ”Soarele, lacrima
Domnului, / cade în mările
somnului.”
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VIII-a A

Uneori
Mă iau în braţe
Şi-mi mângâi fiinţa
Cu vechile amintiri.
Buzele sunt prea uscate
Ca să-i ceară gândului
altceva.
E ciudat cum
Chipul unei singure persoane
Te face mai fericit
Şi, uneori, o singură secundă
Poate să te zguduie atât de
intens,
Încât ... să uiţi tot.
Mare Mara
Clasa a VI-a A

Din jurnalul unui
autist
16 decembrie 1988
Dragă jurnalule, astăzi mam distrat de minune cu legendarul explorator Cristofor
Columb, cu o bărcuţă de hârtie navigând pe Marea de
Spumă. Parcă eram regele

lumii. Dar Cristofor a stricat
tot farmecul. În sfârşit, navigam liniştiţi, când un
monstruleţ de burete a început să ne atace. Era foarte
înfometat, deşi nici gură nu
avea în care să ne pună precum boabele de cafea într-un
sac, şi nici dinţi cu care să ne
mestece ca pe nişte drajeuri
cu gust de fructe. Dacă stau
bine să mă gândesc, cred că
ne-a confundat cu nişte jeleuri. Aşa că am sărit peste
bord ca SuperMan şi am înotat ca un delfin în spumă. Mam urcat pe Bureţel, dar
dintr-odată şi bărcuţa, şi eu

cu cal-buretele meu de mare
ne-am scufundat în adâncul
Mării de Spumă. Şi asta s-a
întâmplat doar în ora de Istorie.
Să vezi la ora de Geografie. Odată călăream o cămilă
în deşert, odată înotam în tot
Amazonul. Am fost surprins
chiar şi într-o explozie, dar
nu mai ştiu unde exact, că mă
dădusem cu capul de o stâncă
din Marele Canion. Cucuiul e
suvenirul meu de acolo. E
roşu ca lalelele pe care le-am
văzut în Olanda. Am rupt una
şi m-au trimis la un penitenciar din Rusia, iar de acolo
m-au dus în Marea Britanie,
de unde m-au aruncat în
Oceanul Atlantic. Urât din
partea lor. Şi apoi nu mai
ştiu, că a trebuit să sune clopoţelul.
La ora de Limba germană,
am primit un ştrudel cu mere
de la soţia unui anume Hans.
A, da! Şi o pereche de
saboţei din lemn. Ştiai că
erau doar de decor? Eu nu
am ştiut, şi un cui mi-a intrat
în picior. Groaznică durere!

În plus, la Educaţie fizică am
ratat cu poarta goală, după ce
am primit o super-pasă de la
un viitor Hagi.
Iar la ora de Limba română
...
Oare ce s-a mai întâmplat?
Nimeni nu ştie. Doar el şi cu
mine ştim. Veţi afla şi voi,
chiar de la el, data viitoare.
Crăciun Dragoş
Cls. a VII-a A

Miracolul vieţii
Tot ce îmi amintesc este că
într-o clipă, încă necunoscută
mie, am început să
exist. Totul în jurul meu
părea atât de cunoscut.
Era poate doar un sentiment, deoarece trăiam
într-un spaţiu mic, plin
de apă. Primul gând care mi-a venit a fost că
trăiesc în mare. Ce interesant! Din când în când
îmi era foame, dar nu
trecea mult şi mă săturam ... nu ştiu cum şi cu
ce. Auzeam adeseori
vocea unei persoane:
”Voi avea o fetiţă! Of,
scumpa mea!” Prima
dată am crezut că este vocea
mea interioară, dar apoi miam dat seama că nu are niciun sens: despre ce fetiţă vorbesc eu?! Pe urmă am auzit
mai multe voci. Toţi întrebau: ”Ce ai?” ... Poate aşa e
în mare. Visam o lume în care să nu fiu singură. Oare
cum ar fi?
Într-o zi, când visam la
acea lume, o lumină puternică m-a orbit. Nu ştiam ce se
întâmplă. Auzeam multe voci
agitate. O forţă iscată din senin m-a împins afară. Era frig
şi cineva m-a învelit. Altcineva m-a luat în braţele-i
calde şi m-a sărutat. Un izvor
a început să mă hrănească.
Mă simţeam atât de bine!
Cu fiecare zi care trecea,
cunoşteam oameni noi. Înţelegeam mult mai multe şi, în
final, au reuşit şi cei din jur
să mă înţeleagă: vorbeam.
Acesta este începutul vieţii
mele.
Stupinean Cristina
Clasa a VIII-a A
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Orizont noncolor
Totul e alb ... Pământ alb,
cer alb, aer alb ... Totul! Sunt
ca un fulg de nea stăpân pe
nemărginirea zăpezii. Din
când în când, tropotul ritmic
al caleştilor cu roţi din scoarţă bătrână anunţă sosirea unui
”Bună dimineaţa”.
E un loc vechi, cu înţepător
miros de dezordine ... Printre
”O-uri” şi ”A-uri” turtite,
primesc din când în când vizite. Uneori aş vrea să fac
curat, dar e mai bine cum e.
Nimic nu se compară cu satisfacţia de a culege de pe
podea rime optimiste sau, din
tavan, litere suspendate ... Nu
poţi să cureţi un muzeu, căci
în praful anticelor exponate
stă magia unor amintiri perene. E strigătoare sclipirea aerului într-un loc aşa alb ...
Deseori, din particule de litere se înfiripă zglobiu cuvinte, iar din cuvinte clădite cu
truda unui meşter Manole îmi
construiesc o nouă încăpere
în căsuţa numită ”Tăcere”. În
fiecare dimineaţă primesc în
casă un soare viu, ale cărui
raze răsfrânte în nonculoare
le adun pentru a prepara vopseaua mea specială, pe care o
folosesc atunci când scald
cuvintele în ea. Asta se întâmplă doar când, răsfăţată
de prea multă lumină, însăşi
Tăcerea dezvăluie lumii tainele minţii mele. Cine ştie să
le asculte, închide cu lacăte
viaţa netrăită şi trece în albul
meu alb ... alb ... alb ... Aici,
fiecare ”mâine” e un ”azi” şi
fiecare ”ieri” se păstrează

pentru când mâna nu va
mai avea putere ... În
lumea de celuloză, ”dacă” e doar din tuş, aşa,
de faţadă, iar condiţionalul ţine de basm, de râvnire incertă.
E-o lume cu vise respirate de secunde şi
speranţe. E ţara lui ”A
fost odată ca niciodată”
şi oraşul personajelor cu
chip de cerneală şi suflet
de cuvinte. E universul
cu planete suspendate în
dorinţele mele şi cu un
soare modelat din plastilină. Aici, ”eu” face cât
doi, eu şi cu tine, iar
”noi” e puntea de legătură
între realitate şi curcubeu.
Fiecare se transformă în virgulă, sau ”va urma”. E lumea
fără un sfârşit previzibil şi al
cărei început încă se caută ...
Inspiri alb, expiri litere.
Prinzi literele şi fabrici cuvinte. Pe ”nu” îl lăsăm personajelor, iar pe ”pot” ni-l
însuşim din prima zi de cetăţeni ai Scrisului. ”Pământul”
nostru are resurse inepuizabile şi chiar dacă nu-l găsim
întotdeauna , îl creăm din copaci, printre copaci, pe copaci ...
În albul pereţilor atât de
îndepărtaţi, strălucesc cristale
de gânduri şi raze pânditoare
de lună. Podeaua e norul de
consistenţă incertă, pe care
calc, totuşi, încrezătoare, iar
tavanul e orizontul spre care
tind.
Poate deveni planeta tuturor, dar creatorul ei sunt eu.
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VIII-a A

Doar vis
Se pare
Că nu ne mai ajunge
O primăvară.
Nu ne mai ajunge
Să reînviem,
Să ne pierdem prin păpădii
Şi să privim rândunicile.
Ne ajunge doar
Să privim răsăritul,
Iar după aceea
Ne pierdem în visul
În care ne-am trăit noaptea.

E primăvară pentru vis.
E primăvară pentru visuri.
Mare Mara
Clasa a VI-a A

Migălos faur
de-aş fi
Migălos faur aş fi, dacă
agerele versuri le-aş stăpâni.
Aş fi cu adevărat ceva nemaivăzut, un miracol pe pământ. Palate de cristal aş
avea, pe care le-aş doborî
sâmbăta şi le-aş reconstrui
duminica. Aş avea cuvintele
la picioare şi - chiar ar trebui
să se-ntâmple – silabele miar face masaj la tâmple.
M-aş îmbrăca mereu cu o
rochie numai din rime şi aş
glumi cu peste o sută de mezine. M-aş încălţa cu cele
mai frumoase sinonime şi teaş amuza cu jocuri uimitoare
de paronime.
Caii mei cu potcoavele rimelor de aur ar zbura prin
cerneală şi foi, şi niciodată
nu m-ar trăda.
Aş lua în caleaşca mea numeroase domnişoare şi le-aş
arăta crăiasa de imagini pe
albele pagini stropite cu vopsea.
Când aş merge pe drumuri
întortocheate, aş lăsa în urma
mea fărâme de litere şi de
cuvinte ca să regăsesc calea.
... Dar, cum migălos faur
nu te faci de la zi la zi, am să
fiu scriitor amator pentru copii şi am să te-nvăţ chiar ceva: nu lăsa niciodată garda,
fii atent, fii precaut, fii copil
şi ... punct.
Pop Raluca
Cls. a VIII-a A

Singură
A fost odată
O roată cauciucată.
Ea se rotea, se rotea,
Dar se şi plângea
Pentru că părinţi nu avea.
Se uita, se rotea,
Se mira
Şi părinţi îşi dorea.
I-a găsit într-un vis,
Dar visul s-a stins
Şi, pentru viaţa ei toată,
A rămas
Doar o singuratică roată
cauciucată.
Magda Denisa Naomi
Cls. a V-a A

Monolog adresat
De ce cazi, Soare? De ce te
pierzi în mare? Nu-ţi pasă de
tot ce e sub a cerului boltă
mare?
Tiptil - tiptil îţi iei ”la revedere”, ne iei lumina şi ne rătăceşti visele printre stele. Ţie greu a mai sta să-mi mai
scald pletele în vâltoarea ta.
Închizi ochii, te laşi să pluteşti pe apa sărată şi dintrodată nu mai poţi vorbi până
a doua zi.
Acest lucru, de neînţeles
pentru obişnuiţii nevisători,
lasă loc de multe interpretări
uluitoare în compuneri, copiilor.
Mie, de exemplu, mi se pare că te descompui în stele,
altfel din ce s-ar naşte milioane şi milioane, decât dintrun soare aşa de mare. În plus,
obişnuiai să-mi faci cu ochiul
când zâmbeam; acum, când
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zâmbesc, stelele strălucesc în
zorii zilei, amintindu-mi că
n-ai plecat ... Sau aveţi şi voi
program încărcat? Dacă-i
aşa, oare câţi sori oi fi văzut?
Pe câţi i-oi fi înnebunit cu
poveştile mele plictisitoare?
Dar, cum stilul te dă de gol,
cred că eşti doar unul, un
supererou.
Apropo, îmi place foarte tare când eşti original, deci
aruncă-ţi ochelarii de VIP din
buzunar. Apar deja în fiece
parte, dar tu nu mai ai nevoie
de certificat de celebritate.
Şi, te rog, nu te mai pierde
prin nori, că mă faci să-mi fie
dor.
Pop Raluca
Clasa a VIII-a A

Cavalerul de aur
A fost odată ca niciodată, a
fost odată un împărat peste
măsură de trist, fiindcă fata
lui a fost furată de Cavalerul
negru. Acesta avea de gând
să se însoare cu fata, dar ea
nu voia nici în ruptul capului
să-l ia de bărbat. Aşa că, fata
a fost închisă al castelului
negru.
Mulţi voinici şi fii de împăraţi au încercat să o salveze, dar nu au reuşit nici măcar să se apropie, că era păzită de un dragon negru care
scuipa foc şi avea şapte capete.
În cele din urmă, şi-au încercat puterile şi cei trei fii ai
unui împărat de peste mări şi
zări. Primul a plecat, dar
drumul era prin pădure şi,
când ajunse la capătul drumului, în faţa lui se desfăceau trei cărări: una prin pădurea de aramă, a doua căra-

re prin pădurea de argint, iar
a treia prin pădurea de aur.
Nu ştia care e drumul bun.
Doar cel cu inima bună şi
curată va şti cărarea. El o luă
prin pădurea de aur, dar ajunse în gol. S-a întors nemulţumit acasă. Încercă şi cel
mijlociu, dar păţi la fel ca şi
cel mare.
Iată, a venit şi rândul lui
Matei, feciorul cel mai mic.
Spre deosebire de fraţii lui
care străbătuseră calea călare
pe roibii lor, el merse pe jos
căci nu avea cal. Ajunse la
capătul drumului şi văzu cele
trei cărări. O vrăbiuţă îl întrebă:
- Ce cauţi pe aceste meleaguri, tinere?
- Caut drumul spre castelul
unde e închisă fata împăratului, că vreau s-o salvez, zise
Matei.
- Dragul meu, du-te prin
pădurea de aramă şi ia dintrun copac o rămurică, apoi
du-te şi prin pădurea de argint, rupe şi de acolo una şi,
la urmă, ia o crenguţă şi din
pădurea de aur. După ce ai
cele trei crenguţe, vei găsi
acolo o armură de aur şi un
cal cu cinci picioare.
- Mulţumesc, vrăbiuţo!
Aşa şi făcu. După ce a luat
crenguţele, Matei a găsit în
pădurea de aur armura şi calul. A îmbrăcat armura, s-a
urcat pe spinarea calului şi a
plecat mai departe.
A mers şi a mers mult,
când la trap, când la galop şi
iată că a ajuns la castel, unde
l-a întâlnit pe dragon. S-a
luptat cu el şi l-a învins, şi a
fost la un pas de a deschide
poarta, dar a apărut cavalerul
negru. S-au luptat ca două

focuri, trei zile şi trei nopţi,
iar Matei era să moară, doborât lângă zid. Dar gândul că
trebuia să o salveze pe fată,
vrăbiuţa şi rămurelele i-au
dat putere şi el s-a ridicat,
luptând mai departe, cavalerul negru a fost nimicit, iar
fata, eliberată.
Apoi au urcat amândoi pe
spinarea calului şi au pornit
spre palatul împărătesc. Împăratul s-a bucurat nespus să
o revadă pe fiica lui şi, ca
răsplată, i-a dat-o de soţie lui
Matei. Şi s-a făcut o nuntă
mare, iar Matei a avut cinstea
de a fi numit Cavalerul – de
– aur.
... Şi-am încălecat pe-o şa,
şi v-am spus povestea aşa.
... Şi-am încălecat pe-un
scut, şi-am spus cum m-am
priceput.
Biliboacă Alexandra
Clasa a V-a A

ota de la teză
Era o zi de duminică foarte
aglomerată în capitală. Nesfârşite coloane de maşini se
deplasau încet, ramificânduse
la
semafoare
ori
încolăcindu-se la sensurile
giratorii. Pe trotuare, oameni
de toate vârstele, grăbiţi, surâzători sau îngânduraţi.
Printre ei, elevul Preda de
la Colegiul Naţional ”Ion
Luca Caragiale” din Bucureşti se plimba tăcut, dar neliniştit, nerăbdător să afle
mai devreme ce notă a primit
la teza de la matematică. Întâmplător, i se păru că îl zăreşte în mulţime pe profeso-

rul lui: un domn foarte înalt,
cu păr scurt, negru, cu nas
mic şi ochi verzi. Purta un
costum negru şi mergea cu
paşi măsuraţi. ... Oh, da! Era
chiar domnul profesor de matematică! ... Şi în mapa pe
care o purta sub braţ, sigur
erau tezele ...
Aşa că, ce credeţi că a făcut eroul nostru? L-a urmărit
pe profesor. L-a văzut intrând în clădirea colegiului şi
apoi în sala lor de clasă. Însă,
de data aceasta nu întâmplător, elevul s-a trezit tras de
guler şi dus exact lângă catedră.
- Ce cauţi aici, Preda? întrebă indignat profesorul.
- Păi ... să vedeţi ... Eram şi
eu în trecere pe aici ...
- Ca să mă spionezi?
- Păi ...
- Răspunde!
- Da! Nu! Ăăăăă ...
- De ce? ... Stai, ştiu! E
vorba de nota de la teză, nu?
- Păi, oarecum, ... da. Nu
mai pot aştepta. Vreau să
ştiu!
- Ce să ştii?
- Nota.
- Luni. Numai luni ... spuse
cu un zâmbet fals profesorul.
Dezamăgit, băiatul dădu să
plece, nu înainte însă de a
arunca o privire indiscretă
înspre catedră. Deasupra
teancului de hârtii era chiar
teza lui ...
Vreţi să ştiţi ce notă a luat?
Eu ştiu. Dar va trebui să aşteptaţi până luni.
Crăciun Dragoş
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PAGINA LIMBILOR STRAINE
Friendship
“Friendship is unnecessary, like philosophy, like art ... it has no survival
value; rather it is one of those things
that give value to survival.” – C. S.
Lewis

A Yummy World
Have you ever thought that somewhere in this huge world there is a fully
edible world? Well, you should have,
because this kind of place exists. It’s
called “The Yummy World”.
That place is populated by small
gingerbread men and jelly bears that
don’t do anything besides walking
around all day, eating everything without anything to worry about.
As I was saying this whole world is
edible, and delicious. All of the rivers
there are made of chocolate milk and
there is an ocean of lemonade in which
actual jelly fish swim. And, in the sky,
there are marshmallow birds that make
chocolate eggs and have nests made out
of bubble gum.
Even the sand on the beach is made
out of sugar and various jelly animals
are walking around all day. The houses
are made of white chocolate, beautifully
decorated with all kind of sweets that
you haven’t even heard of.
Even when it rains you don’t have to
worry, because it rains with orange
juice. Also the mountains are made out
of ice cream with different delicious
flavors and it snows with sprinkles. Also, the moon is actually made of cheese.
It is also said that all the vegetation
is made of mint flavoured gum, but I
also heard that the trees are made of
fondant. All of the roads are made out of
pancakes covered with syrup and butter.
The cars are not that popular, but even
the few of them that are used to drive
around are made of different types of
chocolate and marmalade.
Wouldn’t you like it is a place like
this existed on our planet? I sure would.
Now, if you you’d excuse, I have to
finish eating my dessert even though
after all of this sweet talk I don’t think it
will be enough to satisfy my stomach.
Moldovan Amalia
Cls. a VII-a A

We have many friends but few of us
appreciate their value and their importance in our life. We don’t make
friends because they are useful, but the
bond of friendship, once it grows
stronger and stronger has a number of
positive aspects. For example, when we
are facing a difficult situation in our
lives, our friends will help us overcome
all the difficulties.
Every friend is important and their
importance is known to us when certain
situation arise which can only be solved
by our friends. That’s why it is very
important to know how to choose our
friends.
Fortunately, I chose my friends a
while ago and it was the best choice I
could ever make. They have all proved
to be good friends and they helped me
each time I was in need; that’s why I
can say “A friend in need is a friend
indeed “.Although, we sometimes fight
or argue over minor things we always
forgive each other and try to move on.
Andra and Vali are two of my best
friends. I can always talk to them about
anything because I know they always
tell me the truth and they always try to
find the best solution to my problems.
Andra is older than me. She’s quite
tall for her age bu she doesn’t see herself that way. She is slim and she has
straight dark brown hair. She is funny
and she always tells jokes and makes me
laugh out loud. Of course, this usually
happens during classes.
Vali is the funniest person I have ever met. He is 13 and he is short. His eyes
are green and big.
We get on very well. Of course, I
have other friends too but nobody compares to Andra and Vali. We usually
spend our free-time together. For example, every day after we finish our
homework we go out for a walk.
Friendship isn’t how you forget, but
how you forgive
Not how you listen, but how you understand
Not how you see, but how you feel
Not how you let go, but how you
hold on !
Bungărdean Andreea
Cls. a VII-a A

The Arctic Worm
Somewhere in Alaska, U.S.A five
students from Atlanta arrived to a cottage to explore the animal’s activity
from there. Dilan, Jessica, Pablo, Byron
and Mey-Yong promised to their teachers that after a two-month expedition
they’ll prepare a work with features
about all animals which live in Alaska.
But their plans were turned upside
by an unusual thing. One day, exploring,
they saw a polar bear dead and covered
by hundreads of tiny eggs. They brought
the beat to the laboratory to establish the
cause of its death. But then...a worm
came from its eye. The students were
very scared. They didn’t know what
believe. After a more attendively examination they noticed small holes, probably the places where the worms penetrated. So, they put the room in quarantine.
After one week Mey-Yong accused
abdominal pains and she vomited continously, after a few days in which she
was suffering, she died. Jessica thought
about something and she checked MeyYong’s abdomen. Again worm’s eggs. It
was a true epidemic. Pablo, MeyYong’s boyfriend and Byron were also
sick. And in few days, they also died.
Jessica and Dilan realized that they must
go back to Atlanta, when a worm exited
from Dilan’s arm. He was also infected.
In that moment, Dilan decided something unimaginable: to cut his arm off
from the place where the worms were.
He did that. But because he bleeded
abundantly he stopped and died on the
field.
Jessica kept going on the field. Going on the field, she stopped suddenly.
In her face it was something fantastic;
eh...maybe fantastic. An enormous glacier where inside it was a mamooth. On
the mamooth were the same worms.
When Jessica came back home, she
reported in an interview: “In Alaska a
namely species of worms kill people
doing holes in their body and laying
eggs in their organism. My colleagues
died because of this. That kind of worm
methinks that this species existed even
in The ICE AGE. It’s a kind of Arctic
Worm.”
Crăciun Dragoş
Cls. a VII-a A
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MATEMATICA
Amuzament Matematic
Heron din Alexandria
Heron din Alexandria (c. 10 - 70 d.Hr.) a fost un matematician, enciclopedist și inginer grec ce a trăit în Alexandria,
Egipt, Imperiul Roman.
Despre viața acestui om nu se cunosc detalii, în ciuda faptului că numele său este legat de istoria învățământului, fiind
primul din lume care a deschis o școală - politehnică, la Alexandria, Egipt, unde a activat toată viața, ca profesor și conducător.
A adus contribuții în geometrie, astronomie, fizică, tehnică, matematică. A stabilit formula pentru aria rombului (ca și
produsul diagonalelor); a determinat volumele corpurilor; a
tratat problema duplicării cubului; a redat metoda de determinare aproximativă a rădăcinii cubice, a definit termeni tehnici
din geometrie.
I se atribuie formula lui Heron de calcul a ariei unui triunghi cunoscând lungimile laturilor.
Lucrări
Geometria (în matematică);
Stereometria (în matematică);
Katametrisis (în matematică);
Peri ton geometrias ke streometrias onomaton (în matematică);
comentarii la Elementele lui Euclid (sec 3 î.e.n.) (în
matematică);
Peri automatoponytikon (despre puterea aburului);
Geoponika (studii despre Pământ și a imaginat o metodă pentru determinarea diferenței de longitudine dintre
două puncte);
Mihanika (definiția lucrului mecanic, regula paralelogramului de adunare a forțelor, mișcarea pe plan înclinat);
Katoptrika (principiile opticii);

Matematica distractivă
1. Ce te faci atunci când îţi trebuie exact cinci litri de
apă, dar ai la dispoziţie doar două găleţi: una de patru şi una de
şapte litri? Te-ai descurca?
2. Poate fi cineva de 600 de ori mai în vârstă de cât o rudă de a sa?
3. Acum este 11 noaptea. Afară e frig, e urât şi plouă. Ce
credeţi, peste 72 de ore vremea se va schimba, va fi frumoasă
cu soare?
4. Folosind cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – o singură
dată, ordonate crescător sau descrescător - construiţi o expresie
aritmetică al cărei rezultat să fie 2010.
5. Un copil urcă o scară procedând astfel: urcă 7 trepte şi
coboară 4 trepte, apoi 6 şi coboară 3, apoi 5 şi coboară 2 şi aşa
mai departe. Câte trepte are scara dacă el începe acest procedeu
urcând 10 trepte şi ducând procedeul acesta până la final?
Armenean Bianca
Cls. a VI-a A

Rebus

Formula lui Heron
Atriunghi =
unde p=(a+b+c)/2, a,b,c-laturile triunghiului
Crăciun Dragoș
Cls. a VII-a A
1. Figurǎ geometricǎ ce are trei laturi.
2. Unitatea principalǎ pentru mǎsurat lungimea obiectelor.
3. Instrument cu ajutorul cǎruia se construieşte cercul.
4. Suma lungimilor tuturor laturilor unei figuri geometrice.
5. Figurǎ geometricǎ ce are douǎ câte douǎ, laturile opuse,
egale.
6. Porţiunea dintr-o dreaptǎ mǎrginitǎ la ambele capate.
7. Porţiunea dintr-o dreaptǎ mǎrginitǎ numai la un capǎt.
8. Douǎ semidrepte care au aceeaşi origine şi nu sunt în
prelungire, formeazǎ ……………
9. Linia este formatǎ dintr-o infinitate de ...............
Armenean Bianca
Cls. a VI-a A
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CALEIDOSCOP

•
Parcul Naţional Piatra Craiului a fost creat în vederea
protejării unuia dintre cele mai spectaculoase reliefuri dezvoltate pe calcare din România, cea mai lungă creastă calcaroasă,
cu o lungime de circa 25 de km, aflându-se pe teritoriul parcului. Dar Piatra Craiului, în ansamblu, şi parcul, în special, adăpostesc specii unice de floră şi faună, fiind identificate 1170
de specii şi subspecii de plante, adică peste 30% din totalul
speciilor existente pe teritoriul României. Dintre acestea, garofiţa Pietrei Craiului, simbolul masivului, poate fi întâlnită numai aici.

•
Laleaua pestriţă, cunoscută şi sub denumirea de floarea de şah, bibilica, căldăruşa sau corma, poate fi întâlnită doar
în rezervaţia botanică Pădurea de Şes din comuna Cetate, judeţul Bistriţa-Năsăud. Legenda legată de laleaua pestriţă spune
că la curtea Şahului Persiei muncea o fată orfană de ambii
părinţi, Daria, împreună cu alte fete, toate îmbrăcate în haine
pestriţe. Daria era cea mai frumoasă dintre toate şi avea grijă
de lalelele de la curte. Într-o noapte, a visat că a dat lalelele
unei tinere domniţe, care i-a promis că va apărea în grădină o
lalea pestriţă, ceea ce s-a şi întâmplat. Daria a mers cu Şahul
Persiei în Egipt, iar pe drumul spre casă s-a îndrăgostit de un
tânăr prinţ, cu care s-a căsătorit. Ea avea în păr lalele pestriţe.
Mama vitregă a prinţului l-a plătit pe un subaltern s-o omoare
pe Daria, dar acesta n-a reuşit. Bucuroşi că au scăpat, Daria şi
prinţul au plantat din loc în loc, în ţara în care s-au mutat, lalele pestriţe,semnul prieteniei. La Cetate, în cinstea acestei flori,
se ţine şi un festival numit ”Festivalul Lalelei Pestriţe”, în fiecare a treia săptămână din luna mai.

•
Mulţi dintre cei care au pisici spun că, atunci când le
este rău, pisica li se cuibăreşte în braţe. Oamenii de ştiinţă cred
că temperatura ridicată a corpului pisicii are efectul unei perne
cu apă caldă, dând senzaţia unei stări de mai bine. În plus,
când toarce, produce 25 de vibraţii pe secundă şi astfel stimulează scăderea presiunii arteriale a stăpânului. Pe de altă parte,
atât câinii, cât şi pisicile reduc stresul. Prin mângâierea acestora, după un minut sau două, organismul uman emană o cantitate mare de substanţe neurochimice cu efect pozitiv. De asemenea, persoanele care deţin un animal de companie au un nivel
al grăsimilor în sânge considerabil mai mic faţă de ceilalţi oameni.
•
Cu o suprafaţă de 580 000 ha, din care 84% pe teritoriul României, a douăzecea din lume ca mărime şi a doua din
Europa, după cea a Volgăi, Delta Dunării este delta celui mai
poluat fluviu european şi reprezintă cea mai întinsă zonă umedă de stufăriş, migraţie şi habitat al păsărilor de apă din Europa. Cu cele peste 5 400 de specii de plante şi animale cunoscute până în prezent, este a treia zonă din lume ca biodiversitate,
după Marea Barieră de Corali şi Insulele Galapagos. Delta, cel
mai tânăr pământ românesc, apărut în ultimii 20 000 de ani,
găzduieşte cea mai mare colonie de pelican-comun din Europa
şi peste 15 situri de patrimoniu (castre romane, cetăţi greceşti,
bizantine, getice).
(După texte nonliterare din Teste pregătitoare pentru Evaluarea aţională – Limba şi literatura română, Ed. Tamar 2013)

•
Ca şi vestita Bojdeucă din Ţicăul Iaşilor, primul muzeu memorial din România (inaugurat în 1918), Casa Ion
Creangă din Humuleştii Neamţului se situează în topul celor
mai vizitate locuri. Anual îi trec pragul peste 40 000 de turişti
români şi străini, interesaţi de universul în care s-a născut şi a
copilărit cel despre care profesorul Jean Boutiere de la Sorbona afirma, în cunoscuta-i monografie apărută la Paris, în 1930
– La vie et l’oeuvre de Ion Creangă – că este unul dintre cei
mai mari povestitori din literatura universală. Casa a fost ridicată în 1830 de către Petre Ciubotariu, bunicul patern al lui Ion
Creangă, şi transmisă ca moştenire, din generaţie în generaţie,
până la începutul anilor ’50 ai secolului trecut, când unul dintre urmaşi, Zahei Creangă, a donat-o statului român pentru a fi
muzeu memorial. În acest muzeu pot fi admirate obiecte de
mare valoare documentară privind biografia lui Creangă şi
care evocă totodată civilizaţia rurală a unei întregi epoci de
câteva secole.
(După texte nonliterare din Limba şi literatura română – Evaluarea naţională – Teste, Ed. Booklet, 2012)

divertisment
Culmi …
¤ Culmea cruzimii: să-ţi omori tmpul.
¤ Culmea melancoliei: să cazi pe gânduri şi să-ţi spargi
capul.
¤ Culmea lăcomiei: să mănânci bătaie şi să nu te saturi.
¤ culmea somnului. Să visezi că dormi.
¤ Culmea prostiei: să stingi lumina şi să aprinzi un chibrit să vezi dacă s-a stins.
¤ Culmea floriculturii: să faci să înflorească un boboc de
raţă.
¤ Culmea pescuitului: să pui cenuşă într-un cârlig şi să
prinzi un peşte afumat.
Crăciun Dragoş
Cls. a VII-a A

Glume
¤ Un nebun scria o scrisoare. Un tip vine şi îl întreabă cui
scrie scrisoarea. Nebunul îi răspunde:
- Mie.
- Şi ce scrie în ea?
- Nu ştiu, că încă n-am primit-o.
¤ - Cum îşi botează chinezii copiii?
- Pun într-un lighean linguriţe furculiţe şi cuţite, le aruncă
apoi pe scări şi după cum ies sunetele, aşa îl botează.
¤ Un român, un englez şi un chinez merg la Marele Canion
să audă cât de puternic este acolo ecoul. Românul spune:
Te iubesc!
Ecoul: Te iubesc!
Englezul spune: I love you!
Ecoul: I love you!
Chinezul spune: Hom tan tong!
Ecoul: Cum aţi spus?
Crăciun Dragoş
Cls. a VII-a A
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