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Pagină coordonată de prof. înv  primar Monalisa Laura Gavriluţ  

 

PRIMĂVARA 
Maria Alessia Marcoci, clasa a II-a A 

 
Ghioceii parfumați ies de sub mantia albă și friguroasă a iernii. Fluturii jucăuși 

 s-au așezat în căsuțele lor de flori. 
Soarele mi-a zâmbit și mi-a rostit puține cuvinte calde: 
- Ia o floricică!  
Apoi, s-a oprit din vorbit. 
Am luat o floare și i-am zâmbit: 
- Îți mulțumesc, soare!  
Am plecat acasă fericită, cu sufletul înmiresmat...  

 
PRIMĂVARA A VENIT! 

Maria Teodora Judele, clasa a II-a A 
 

Primul ghiocel a înflorit sub soarele ce ploua cu raze calde și aurii. Copiii au ieșit de mult afară.  
Daria vine cu o idee: 
- Hai să jucăm șotron! 
- Ce bine te-ai gândit! spune Maria. Să ne bucurăm de primele raze ale soarelui harnic!  
- Pot să mă joc și eu cu voi ? întreabă Alexandra. 
- Desigur! aprobă cu bucurie fetele în cor. 
- Dar eu ? întreabă primăvara. 
- Tu ești invitata noastră specială, primăvară! răspunde Alexandra, uimită de frumusețea vie a 
zânei sosite din necunoscut. 

Cele patru au jucat șotron, apoi au organizat jocuri cu mingea și, în final, au sărit coarda pe rând. Jocul lor 
a durat toată ziua. Pe la sfârșitul zilei, fetele și-au luat rămas-bun unele de la altele: 

- La revedere! zice Maria. 
- Trebuie să plec și eu! spune Daria. 
- Și eu! rostește Alexandra. 
- Eu rămân aici, anunță hotărâtă primăvara. Vă aștept în fiecare zi la joacă! 

 
CAVALERUL COPILĂRIEI MELE 

Ana Mazilu, clasa a II-a A 
 

La mulți ani, tată! Ești cavalerul meu cu armură din inimi roșii, cel mai bun tată din lume! 
Îți simt mâna care mă ajută mereu. Cunosc zâmbetul care mă înveselește. Regăsesc în tine sprijinul de 

care am nevoie. Totuși, ai o slăbiciune! Când vrei să mă cerți, nu  îți găsești cuvintele, iar asta mă distrează. Nu 
îmi pot imagina o zi fără tine.  De aceea, te-am numit cavalerul inimii mele... 
 
 

VINE PRIMĂVARA IARĂ! 
Amalia-Ioana Lezeriuc, clasa a II-a A 

 
Fulgii dansatori cădeau delicat pe stratul de nea zâmbitoare. Geamurile erau împodobite cu flori de gheață 

sclipitoare. Orașul era un paradis al gheții. Străzile dormeau, acoperite cu un alb covor imaculat. Iarna era tristă 
pentru că trebuia să plece. Ea adoră perioada gheții cristaline și a fulgilor jucăuși. Până la urmă, iarna pleacă 
supărată din oraș.  Ea salută: 

- La revedere, copii! 
- La revedere, iarnă! rostesc copiii cu tristețe. 

         După plecarea iernii, ca în fiecare an, primăvara s-a întors în oraș. Ghioceii timizi și mititei se uitau 
încrezători spre văzduhul însorit, sperând că vor reuși să iasă la suprafața pământului dezmorțit. 

În copaci era puzderie de flori zâmbitoare. Ploaia de lumină aduse din nou la viață orașul adormit. Razele 
aurii ale soarelui iubitor au  încălzit natura plină de minuni. Pe câmpul înverzit zambilele vesele se bucură de 
atmosfera primăverii. În oraș, copiii se joacă veseli în parc.  

Maria spuse: 
- Primăvară, este o zi în care bat razele jucăușe în oraș. Hai să ne jucăm! 
- Copii, începu primăvara, ce mai așteptăm?! Cu ce vreți să ne jucăm? 
Mihai răspunse: 
- Să ne jucăm cu mingea!  

  În timpul jocului, razele blânde ale soarelui drăgăstos mângâiau copiii fericiți. Acea primăvară a fost de neuitat. 
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Pagină coordonată de prof. Costel Cutur  

 

  
      Robert Bălan         Maria Angelica Palade  

 
Mihnea Ştefan Rîpă    Ioana Ruxandra Palade 
 
 

Copilăria 
 

de Ioana Ruxandra Palade 
 
Copilărie, vis frumos, 
Mulţumesc că te am în folos! 
Sunt un zâmbet frumos;  
Vreau să ştii 
Că te voi iubi, 
Mereu te voi preţui ! 
Aş vrea să fie mereu aşa, 
Să fiu lângă mămica mea, 
Păpuşa mea şi slime-ul meu, 
În acest mic univers al meu !  
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                        Coordonator: prof. înv. primar Adam Aurelia Crina 
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Coordonator: prof. Simona Sachelaru 

 
 
 

 
 

O zi de Paşte 
Evelin – Elena Roşu, clasa a VII-a A  

 
O zi de Paşte aparent ca oricare alta: bunici, părinţi şi 

bucate alese. Toţi eram învăluiţi de o atmosferă unică. Discutam 
şi ne simţeam bine. Adulţii erau preocupaţi de treburi greu de 
înţeles pentru copilul din mine. Astfel, am fost ademenită de 
câteva mici lucruşoare de un roşu aprins, aflate la mijlocul 
mesei. Le analizam pe fiecare în parte şi îmi spuneam: “Oare 
care dintre ele este mai dur? Nu doresc să-mi pierd titlul de 
campioană la spartul ouălor!” Mi-am ales unul care credeam că 
este mai potrivit, fiind satisfăcută de alegere. 

A început aşa-zisul turneu, care se petrecea, desigur, doar 
în mintea mea de copil aiurit, căci, în realitate, era o tradiţie 
creştină. Ceilalţi şi-au ales ouăle, însă fără nicio atenţie acordată: 
“Un simplu succes, ca de obicei!”, îmi ziceam în minte. 

În sferturi l-am avut ca adversar pe tataia. O victorie a cărei pagube erau minore. În semifinală, un nou 
adversar de temut, venit din colţul de nord-vest al mesei: mama. Mi-am încurajat oul: “O poţi face! Am încredere 
în tine!” O luptă crâncenă, dar încă era în viaţă. Între timp, ceva ciudat se întâmplase în cealaltă semifinală, dintre 
tata şi bunica: ambele coji s-au spart. Niciun candidat nu mai era întreg, mai puţin al meu, ultimul rămas: 
“Misiune îndeplinită! La loc comanda, soldat! Să trăiţi!” 

Cât extaz, câtă bucurie: “Un căştig bun de povestit nepoţilor şi strănepoţilor!” 
După câţiva ani, când lucrurile sunt văzute cu alţi ochi şi nu cu cei ai unui copil de doar cinci ani, îmi 

aduc aminte de naivitatea acelei vârste. Şi chiar şi aşa, tot mai vreau să o trăiesc. Măcar o singură dată! 
 
 

 
Floarea sufletului primăverii 

Bogdan Doboşeru, clasa a VI-a  A 
 

Noaptea se aşterne, se aşterne peste lumea întreagă. Azi planeta se schimbă cu fiecare secundă trecută. O 
schimbare rapidă şi eficientă. 
 Dar scutul argintiu se mai opune puṭin şi, apoi, se sparge, în bucăṭele ce intră în inima ta roditoare, o 
inimă cu pereṭi elastici. Aceste bucăṭele de scut se plantează în inima ta şi te înveselesc în orice moment.  
 Fiinṭele cele mai mici şi puternice se întorc, dar, în acelaşi timp pleacă din inima ta. însă la momentul 
potrivit îṭi testează elasticitatea, dar, întotdeauna, pierzi… 
 Creierul tău înfloreşte, înfloreşte cu ajutorul 
psihicului, psihic a cărei psihologie nu o va înṭelege 
nimeni in totalitate. 
 Dar în aceste momente copilul din tine 
însufleṭeste si întinereşte spunându-ṭi “De ce? De 
ce?”. Oare la ce se referă? Poate la frica ta de a-ṭi 
afisa primavara ta sufleteasca? Dar, în acest fel, oare 
nu iṭi distrugi personalitatea ta adevarata si adopti o 
personalitate mai putin placuta de tine? O pesonalitate 
a personălitaṭii ce vrei să o arunci in negura unei 
scorburi a trunchiului universului… 
 Oare de ce nu luăm exemplu de la un anotimp 
preṭios ce luptă pentru personaltitatea lui însuşi? O 
personalitate pe care doreşte să o expună. Poate nu 
învăṭam ceva pentru că este doar un anotimp, un 
anotimp firav, preṭuit de toată lumea? 
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Coordonator: prof. Simona Sachelaru  

 
Zâna primăverii - mama 

Bianca Hazur, clasa a VI-a A 
 

 Este 8 Martie, cea mai minunată zi din an, ziua în care cu toţii ne 
sărbătorim mamele. M-am hotărât să umplu casa cu flori colorate şi 
parfumate de primăvară şi să-i cumpăr mamei un cadou deosebit. 
 Este o zi frumoasă, soarele zâmbeşte printre nori, trimiţând raze 
aurii spre pământ, iar vântul domol adie, scuturând ploi de miresme din 
copacii abia înfloriţi. Zâna primăverii a sosit îmbrăcând în straie princiare 
toţi copacii, iar gingaşele flori de primăvară se ivesc plăpânde, împânzind 
de culori pământul.  
 Vestitorii primăverii au început repetiţia pentru primul lor concert, 
iar fluturii multicolori, cu aripile de mătase se bucură de lumina soarelui. 
Totul în jurul meu se pregăteşte de sărbătoarea reînvierii naturii. 
 Încântată de vremea însorită, trec pe lângă grădinile pline de 
ghiocei, viorele şi toporaşi, care răspândesc un parfum proaspăt de 
primăvară şi ajung la florăria de la capătul străzii. Sunt atât de fericită să 
văd în jurul meu tot felul de buchete de flori colorate şi înmiresmate, încât 
nu mă pot decide ce să cumpăr pentru mama.  

 
Frezii, zambile, lalele şi narcise, toate îmi zâmbesc şi mă îndeamnă să le miros. Mă hotărăsc să iau un 

buchet mare cu toate florile de primăvară, ştiind că o va încânta nespus pe mama. 
 Deşi ea nu işi doreşte niciun cadou de ziua ei, eu, totuşi, aş vrea să  îi ofer ceva de suflet, de aceea, i-am 
cumpărat un lănţişor cu o inimioară, simbolizând dragostea pe care i-o port.  
 Acea privire caldă care mi-a zâmbit prima oară şi acel dulce glas care m-a încântat de la primele acorduri 
se împletesc acum în mintea mea sub chipul celei mai dragi fiinţe din viaţa noastră, a tuturor – MAMA.  

Pentru ea se nasc florile de primăvară, cântă păsărelele şi zâmbeşte soarele, căci ea este zâna primăverii, 
ea dă viaţă tuturor lucrurilor şi datorită ei, lumea noastră este vie, colorată şi minunată.  

 
Trebuie să ne preţuim şi să ne iubim mama pentru că, fără ea, noi nu am avea primăvară şi viaţa noastră ar 

fi doar o toamna întunecată şi friguroasă. 
  

 
 

Transformarea 
Bianca Giorgiana Popa, clasa a V-a 

 

    Într-un ţinut îndepărtat, exista un prinţ. Toate fetele din acel regat se topeau când 
acesta îşi făcea apariţia. Frumuseţea lui era remarcabilă, dar avea şi un defect :se lăuda şi se 
credea superior tuturor. Fiind la conducere, se presupune că trebuie să-ţi ajuţi supuşii.  
 
    Într-o dimineaţă, când soarele urca încet-încet pe boltă, o pasăre a aterizat pe 
marginea balconului. Aceasta a spus : 
      - Trezeşte-te, măreţe prinţe! Am o oportunitate grandioasă pentru tine!  
     - Cum îţi permiţi să mă deranjezi atunci când îmi fac somnul de frumuseţe? Te 
ascult! se răsti băiatul.  

     Zburătoarea l-a informat că în castel exista o piatră preţioasă pe care dacă o spărgea, 
deţinea toată frumuseţea din lume, dar, în acelaşi timp, putea să omoare toate vietăţile 
pădurii. Prinţul nu a stat pe gânduri şi a început să caute piatra. 

Într-un final, a găsit-o şi, fără nicio ezitare, a rupt obiectul în două cu o sabie. În acel 
moment a avut loc o transformare uluitoare. O lumină puternică l-a învăluit pe prinţ şi l-a 
prefăcut într-un cerşetor.  

 
     Inconştienţa lui a dus la uciderea magică a vieţuitoarelor.  
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Misteriosul secret 

 
Delia Grigoraş, clasa a VI-a A 
 coordonator prof. Simona Sachelaru  

 
Uşor ca puful păpădiei se prelinge pe firele de cleştar. 

Se rotunjeşte frumos, se transformă într-o oglindă şi revine la 
loc. Apoi se sparge, se împrăştie şi odată cu el toate amintirile 
dispar. Dacă m-ar întreba cineva, aşa aş descrie eu roua. 

Este primăvară! O primăvară obişnuită ca oricare alta. 
Cântece, bucurie şi parfumuri noi. Este ciudat. Pot să spun 
mai multe despre un strop de rouă decât despre primăvară. 
Însă acele trei cuvinte pe care le-am zis fac mai mult decât o 
sută de propoziţii. 

Ca în fiecare primăvară mă plimb prin pădure căutând 
flori. Însă ceva este diferit, este mai special. O lumină 
străluceşte. Mă apropii de perla de lumină. Nu pot s-o prind …. 
fuge ?! O urmăresc şi uit de toate. Apoi se face mică şi intră 
într-o pietricică albastră. Cristalul este aşezat în centrul unui 
piedestal, în faţa unui stejar uriaş. În jurul lui se află şapte 
spaţii goale de mărimi diferite. Lipsesc oare şi alte pietre? Mă 
apropii de cristal , iar el începe să lumineze. Îl ating şi atunci 
mă învăluie o lumină misterioasă şi dispar. 

Nu ştiu cum s-a întâmplat dar m-am trezit în patul meu. 
M-am ridicat şi mă îndrept spre oglindă. 

- Am părul albastru ?! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Primăvara 
de Andrada Crina Adam, clasa a VII-a C 
Coordonator: prof. Maria Vasilescu  

 
                          Primăvară, primăvară, bine te-ai întors în ţară! 
                          După albul îngheţat  vine verdele crud, curat, 
                          Păsările ciripesc şi cuibare construiesc 
                          Pentru puii ce-or să vină, aducând cu ei lumină. 
 
                          Pomii hainele îşi schimbă, florile zâmbesc din tindă, 
                          Ghioceii prin răzoare, toporaşi și lăcrămioare, 
                          Petuniile zâmbitoare, zambile, narcise şi brebenei, 
                          Toate au răspuns în cor: înflorim multicolor. 
 
                          Iarba cu verdele crud peste tot a apărut. 
                          Din văzduhul luminos apar  primii curioși, 
                          Gâze, fluturi și furnici, greierași și un arici. 
                          Pe un câmp, într-o poiană, oile cu a lor blană 
                          Protejează pe puiuți: mielușei și berbecuți. 

Ilustraţie realizată de 
Miruna Holtea, clasa a VII-a A 
Coordonator: prof. Ana-Maria Bersan 

    Ilustraţie realizată de 
    Daria Movileanu, clasa a VII-a A 
    Coordonator: prof. Ana-Maria Bersan 
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Coordonator: prof. Maria Vasilescu  

 

 

Renşterea 
de Alesia Postolache, clasa a V-a B 

 
Primăvara este anotimpul în care vieţuitoarele se trezesc la 

viaţă. Câteva raze aurii ale soarelui încearcă să pătrundă prin norii de 
cenuşă. Păsările cântă iar, cu glasul lor subţire şi firav. În văzduh se 
aude zumzetul harnicelor albine care culeg polenul florilor 
parfumate, iar mieii zburdă pe câmpiile înflorite. 

  Suavul ghiocel cu clopoţel de argint, mic şi plăpând, vesteşte 
primăvara. Livezile sunt pline de copaci cu floarea roz şi albă. 
Rândunica voioasă îşi face cuibul printre ramurile mândrilor copaci. 
Natura se îmbracă în straie de sărbătoare, în culori vesele şi vii: 
verde, galben, portocaliu, alb. Tractoarele ară câmpul, oamenii încep 
munca pe afară. Ziua este mai lungă, noaptea mai scurtă, soarele e 
mai cald şi vesel, încălzind cu razele sale pământul. Din belşugul de 
verdeaţă se arată cărăbuşul de aramă, iar furnicile harnice lucrează 
toata ziua. Buburuzele  colorate în roşu şi galben cu puncte negre, 
completează tabloul. 

           Primăvara este cel mai viu anotimp al anului, în care simţi 
natura cum renaşte! 

 
 

O zi de primăvară 
 

de Rareş, Nica clasa a VII-a B 
 

Soarele  răsare timid de după dealul din spatele casei părinteşti. A început să aibă mai multă putere de 
câteva săptămâni. Tot de atunci s-a făcut  primăvară şi în calendar. 

Florile mamei scot capul din pământ, sfioase ca nişte căprioare. Miroase a verdeaţă şi a pământ  umed. E 
un amestec multicolor de ghiocei albi ca neaua, brânduşe 
galbene sau mov şi verdele pătrunzător al ierbii 
proaspete. Lângă gard sunt toporaşii ce se închină 
gingaşelor lăcrămioare. 

Razele soarelui scaldă pământul într-o lumină 
cerească. E cald şi bine şi nu te mai saturi de stat în 
grădina plină de muguri pârâitori. Sub şoapta plăcută a 
vântului se deschid frunzele fragede. Flori parfumate şi 
diafane se ivesc în fiecare părticică a curţii .  

Într-un colţ ascuns se aud piuituri mărunţele ca 
picăturile de rouă pe iarba fragedă. E mama cloşcă cu ai 
ei puiuţi aurii ca soarele. Cei mici sunt repezi şi flămânzi 
mereu, iar mama le caută gâze şi verdeaţă. În curtea 
vecinului este gălăgie mare de la căpriţele şi oiţele vesele. 
E toată ograda o ţopăială şi o behăială continuă.  

Până şi căţeaua noastră, Leia, ce arată ca un urs 
mare şi alb, are patru pui pufoşi şi mâncăcioşi. Ai 
senzaţia că întreaga natură creşte şi se reînnoieşte sub 
lumina puternică. 

Soarele ajuns încet la apus. Şi-a făcut treaba şi 
astăzi: iarba e mai verde şi mai înaltă, mugurii stau să 
pocnească în floare, puiuţii sunt mai puternici, iar 
pământul abureşte a umezeală hrănitoare pentru câmp. În 
liniştea nopţii, întreaga natură îşi reface puterile pentru o 
nouă zi. 

Ilustraţie: Sara Donici, clasa a V-a B 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 

Ilustraţie: Daria Movileanu, clasa a VII-a A 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 
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   Coordonator: prof. Maria Vasilescu 

 
Primăvara 

 
                                       de Alexandru Popovici, clasa a V-a B 

 
Primăvara veselă a sosit,     Din zăpada albă, imaculată, 
Glasurile zglobii au revenit,     Scoate capul dintr-odată 
Soarele încălzește iară,     Gingașul ghiocel vestit, 
Bine ai venit, dragă primăvară!    De mama natură dăruit. 

 
Dealurile timid înverzesc,     Natura la viață se trezi, 
Copacii goi înmuguresc,     Oamenii încep a forfoti, 
Florile parfum dăruiesc,     Grădinile proaspăt curățate 
Iar păsărelele în cor ciripesc.     Se pregătesc a fi plantate. 
 

   E anotimpul înmiresmat, 
   De copii, cu dor așteptat. 
   Sprintenă s-a întors voioasă, 
   Primavara cea frumoasă! 

 
Lumină 

de Tudor Ciuchi, clasa a VII-a B 
 

O rază jucăușă  
Și-a muiat aurul greu 
În seninul albastru 
Și-a pictat frunzele 
Unui zarzăr inocent. 
 
O picătură de cer 
S-a strecurat prin arama amurgului 
Și-a colorat petalele 
Viorelelor sfioase. 
 
O aripă de rândunică 
A atins sufletul unui copil 
Și-a risipit în grădină 
Lumina primăverii. 

 
 

Școala 
de Avrămescu Tudor, clasa a V-a B 
 
La școală noi ne distrăm, 
Ne jucăm și colaborăm,  
Dar să nu uităm 
Că trebuie să și învățăm. 
 
În clasa a V-a este mai greu 
Decât la cele primare, cred eu, 
Acolo ne jucam mai mereu, 
Și ne simțeam ca-n empireu. 
 
Acum, cu profesori diferiți, 
Unii mai morocănoși, alții mai fericiți, 
Ne simțim mult mai ispitiți 
De doamna învățătoare să fim adăpostiți.  

Ilustraţie realizată de Miruna Holtea, clasa a VII-a A 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 

Ilustraţie realizată de Ana Maria Ciuche, clasa a VI-a A 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 
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Coordonator: prof. Maria Vasilescu  

 

 
 

 
Iubesc primăvara! 

 
de Mitrea Ștefan, clasa a V-a B 

 
 
 Sunt fericit! 
 Încetul cu încetul primăvara vine și pe 
meleagurile noastre! 
 Am avut parte de o iarnă grea, capricioasă. Era 
când frig, când cald, când frumos, când urât...  Nici nu 
mai speram să-şi ia Baba Iarna zdrențele şi să plece! 
 Cu fiecare nouă zi, Primăvara, fiica frumoasă şi 
veselă a naturii, se apropie de oraşul meu. În pomii de pe 
bulevard surâd frunzuliţele verzi şi muguraşii gingaşi; 
cerul este tot mai frumos colorat în albastru; soarele ca 
un împărat atotputernic ne binecuvântează şi ne răsfaţă. 
 Acum, la început de anotimp, totul este plin de 
culoare, de viaţă, de speranţă! Păsărelele vin din țările 
calde, îşi fac cuiburi, ne încântă cu ciripitul lor melodios. 
 Parcul este o zonă de socializare, cu aer curat și 
verdeaţă. Aici se adună băcăuanii de toate vârstele, se 
plimbă pe alei, admiră dansul fântânilor arteziene; aici 
vezi animăluţele de companie scoase la plimbare de 
stăpânii lor. 
 Iată de ce eu iubesc foarte mult primăvara!  
 

Ilustraţie: Andreea Palade, clasa a V-a B 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 

Ilustraţie: Matei Teleagă, clasa a VI-a A 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 
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Coordonator: prof. Maria Vasilescu  

 
A noastră primăvară 

 
de Sara Donici, clasa a V-a B 

 
Iarna de la noi s-a dus,   Berzele, din nou, în sat 
Și căldura a adus   Își fac cuiburi în copac. 
Primii ghiocei gingași.  Se aud glasuri de copii –  
Primăvara-i în oraș!    Bucurie zi de zi. 
 
Copacii au înflorit,    Semănatul e în toi, 
Grădinile au înverzit,    Așa-s ogoarele la noi. 
Totul e plin de culoare,   Totul a revenit la viață, 
De parfumuri îmbietoare!   După iarna cea de gheață. 

 
 

 
 
 

Strop de floare 
 

de Florin Irimescu 
clasa a VII-a C 

 
 

Primăvară, strop de floare,  
Vii mereu cu un ghiocel 
Alb, micuț și voinicel. 
De sub neaua albă, iată, 
A ieșit și el deodată, 
Să îl dăruiesc 

Ființei pe care-o iubesc. 
Primăvară, strop de floare, 
Zi mai mare ne aduci, 
Totul este-acum zglobiu. 
Primăvară, te iubim! 

 
Primăvara a venit 

 
de Francesca Merlo, clasa a V-a B 

 
Când vântul aspru al iernii și-a dat ultima suflare, 
Când cerul melancolic devine o splendoare a lumii, 
Când crengile sunt decorate cu frunze, 
Știm ca iarna s-a încheiat. 
 
Când iarba înghețată este înlocuită cu roua dimineții, 
Când câmpurile sunt împodobite cu zeci de mii de flori, 
Când tăcerea nesfârșită se preschimbă în melodioase triluri, 
Știm ca iarna s-a încheiat. 
 
Când răsună râsetele plăcute ale copiilor, 
Când lumea este învelită în razele aurii ale soarelui, 
Când cântecul naturii devine puternic, 
Știm că primăvara a venit. 

Ilustraţie: Raluca Droanga, clasa a VII-a A 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 

Ilustraţie: Alessia Postolache, clasa a V- a B 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 

Ilustraţie: Daria Movileanu, clasa a VII -a A 
Coordonator: prof. Ana Maria Bersan 
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Pagină coordonată de prof. Gabriela Veliche, prof. Irina Grety Moroi  

 
  
      

Ada AVRĂMESCU, clasa a VII-a C 
 

 
Palatul Brukenthal din Avrig, care odiniară era una dintre puținele embleme ale stilului baroc din 

România, este vizitat în fiecare an de tot mai mulți oameni. În ciuda impresiei de loc neîngrijit, turiștii sunt atrași 
de valorile istorice și culturale pe care le păstrează. 

Corpul central se deschide printr-un portal ce susține un frumos balcon care împarte clădirea în două 
jumătăți identice. Clădirea este străjuită de doi copaci ce ar putea fi oșteni din vechime, ale căror arme s-au 
transformat în crengi. În fața palatului se desfășoară un parc care acum cuprinde detalii din grădinile englezești, 
franceze și olandeze.  

Pentru a admira cu adevărat frumusețile îmbrăcate în verde, trebuie să coborâm scările aflate din față. 
Acestea se deschid sub o arcadă de copaci. Când am terminat de coborât  treptele, ne  întâmpină o fântână barocă 
minunată, ca un ochi de oglindă în care se reflectă tot cerul. 

În vremea când palatul Brukenthal de la Avrig reprezenta cu adevărat o frumoasă reședință, aici era 
păstrată o impresionantă colecție de 200 de tablouri și 130 de gravuri care, mai apoi, a fost mutată la palatul 
Brukenthal din Sibiu. 

Călătorul care ajunge la porțile acestui palat, nu are voie să rateze ocazia de a-l vizita. 

   
 

 

 
(Interviu Omul de lângă tine)  

Mihnea IVANCEA, clasa a VI a A 
 

         Paşi rapizi asupra frunzelor, nervii stafidiţi ce gem durerea uzării excesive a ramurii 
memoriei, uzare a uitării... ultima, speranţa fiind de faţă. Dar căutarea accelerează cronologia 
existenţei și ea rezultă în excesivitatea timpurie a misterului des, ce se depune ca o ceaţă a 
păcatului, blocând limpezeala şi simplitatea existenţei.                                  
         -Ce te-a adus tocmai aici, ca voluntar, în această lume cenușie? 
        - Aici m-au adus două lucruri ce rezultă unul din altul: iubirea şi satisfacția misiunii 
împlinite.    
        -Cu cine colaborezi în munca ta ajutorare a copiilor dezavantajați? 
        -În munca mea colaborez cu sufletul ce simte emoţia . 
        - Când ţi-ai descoperit această chemare? 
        -Mi-am descoperit chemarea abordând prima misiune ca pe o descărcare emoţională într-un 
mod recreativ. 
       -Cum reacţionezi într-o misiune imposibilă? 
       - Nu există misiune imposibilă, există doar doctrina imposibilităţii , ce de asemenea face 
situaţia mai dificilă prin limitarea aşteptărilor şi a capacităţilor. 
       Şi în eşecul căutării, în viciul și dependenţa acesteia, în regretul ce abureşte oglinda 
limpedului, în păcatele din care se ridică prelucrarea acestuia, sub el, o umezeală peste 
capacitatea de analizare şi filtrare emoţională, o contopire a mulţumirii sufleteşti, a extazului, a 
satisfacţiei şi  a iubirii… fericirea. 
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A PERSON WITHOUT EDUCATION IS LIKE  

A TREE WITHOUT LEAVES 
 

Berza Bianca, clasa a VI-a A 
Prof. coord. Popa-Mangu Ionela 

 
 Education is the most important aspect in people's lives. 

Without education people wouldn't know how to behave at home, at 
school or in society. Education enables people to understand themselves, 
to communicate and to have a proper relationship. 
        Education starts at home, from early years, when we first learn 
how to behave and to speak. Education is the thing that differentiates us 
from animals, being a sign of evolution. Our parents are our first 
educators as they teach us the basic things, essential for education. They 

teach us that it is important to speak proper words and to say “hello” to the others. Education determines us to 
respect the people around us. On the other hand, education is fulfilled in schools. Teachers have a special role in 
my life as they have taught to do sums, to read, to speak properly, to draw, to write and so on. They guided me 
and offered me a lot of information in many domains, they improved my knowledge.  
             I agree that a person without education is like a tree without leaves because education is the essence of 
society and we couldn't survive in this world without it, the same as a tree couldn't live without leaves as they are 
the elements which keep the tree alive. Thus, a person without education has no future. Education is the bound 
between our past, present and future, it is the element that prepares us for life and ensures our future.  
  In conclusion, people could not evolve without education; there would be chaos and disorder in the world, 
people could not understand with each other, they could not express themselves, they could not live in a community.  
 

HUMANS WITHOUT EDUCATION ARE LIKE TREES WITHOUT LEAVES 
 

Teleagă Matei-Andrei, clasa a VI-a A 
Prof. coord. Popa-Mangu Ionela 

 
’The mediocre man watches without seeing, listens without hearing, touches without feeling, eats without 

tasting, moves without physical awareness, inhales without awareness of odour or fragrance and talks without 
thinking.’(Leonardo da Vinci). These are the words said by the one of the greatest humans on the earth. 

It is not up to you how or where you are born. And the trees are of several kinds. Each has the same potential 
and is unique in its own way! Use your own skills and learn new ones! Evolve in your rhythm and enjoy the path of 
your growth! Trees are not envious like humans, they do not relate themselves to those who are bigger or stronger. 

Nothing lasts forever, and the trees have other branches and leaves, and do not cry after every yellowed 
leaf, but enjoy what they have. Powerful roots help every time. You do not have to forget from where you left 
and what lessons you learned during your growth. 

Dare to have higher aspirations! Many times when the trees see the moon in the sky, they lean towards it. 
Maybe they will never get there - or maybe they will. Whatever it is, something beautiful is waiting for them. It's 
the same for humans. Life is rewarding bold people. Anything would happen, no matter how much you are hit, 
destroyed or disappointed in life, men are not the same and it is in their power to continue to grow. 

Over time, education has been diffused through more or less studied and cultivated methods based on 
instinct and feelings. Over time, for pragmatic reasons and for efficiency, education has undergone major 
changes, has become rational, structural and organized. A society whose members have deficiencies in education 
is a hopeless society towards a good future. Education needs to meet the requirements demanded by national and 
international developments and is realized in the perspective of an ideal for the human personality, according to 
the cultural and historical landmarks. 

The importance of education in our society is huge. An educated generation to whom the moral, cultural 
and historical values have been passed, can carry forward the inheritance received from its predecessors and can 
have a better future. An educated society can make the difference between good and evil, between negative and 
positive influences. 

All in all, an educated individual will have the ability to respond to complex needs and situations and can 
become aware of new situations, individual and collective needs. An educated individual will support educational 
efforts, support the fight against ignorance, vulgarity, and the lack of value. 
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YOUR DREAM  IS YOUR FUTURE 

 
Branche Catalina, clasa a VIII-a C 

Prof. coord. Popa-Mangu Ionela 
 

I want to tell you a story. Last night, I had a dream. I was in a magical place, 
where the sky was clear, the sun was shining ahead and everything was green. A cat 
came at me and said:”You are the princess of this wonderful place!”. There were 
lots of kids playing happily in the grass. The children were going to school without 
fear and they had a teacher who was teaching them a lot of interesting things. It was 
a perfect world, that could be the future, I thought. 
The clock rang, Oh no! I was late for school! But, what about my dream? I’m sure you all had once a dream, and 
then wondered:”Will I ever have my dream come true?” In this world nothing is perfect, but all of us can do 
something to make it better. 
What does the future exactly mean for each of us? Of course, it’s not just to have a well-paid job and a place 
where to live. The future is more than that, it’s the time when we make a family and have a dream job. The 
family is the most important thing that we have. We are loved and learn from parents and relatives about the 
future itself. About our dream job: This job should be a passion that we have, and not doing it just because of 
money. We should do it because we like it and we are good at it. 
In the future we should develop our hobbies. Everyone is good at something and everyone  should do what he 
loves. Some people will hate you, or will try to change the way you are. You should not listen to them, and go 
forward in life with your personality and passions. Some  people will choose the easiest way to achieve 
something, or to assure their future. Well, in my opinion, the best way is the unusual and unique one, because in 
this way we make something that totally belongs to us, and it’s not made by someone else. 
If all of us made something small for this world, the result would be a better place in the future. We all want to 
make something wonderful and to live in a beautiful world. A perfect world  would be a world where are no more 
wars, fights, argues and other bad things that  people do, most because of little things. To make something 
wonderful, we should work hard and put effort in it! 
When we do something we can fail at first, but if we have hope and determination, we’ll succeed. 
When I grow up, I want to make animations for children. When I’m sad, I always watch a cartoon, and this 
makes me happy, like the known “Tom and Jerry”. I want to make people smile and be happy, and I see I ‘ve 
already done it, because you smile! 
We all have a dream that we want to come true, and we should work hard for it. 
We all can invent our future, based on our dreams and passions, but is this, the real one? We can invent all what 
we want in our dreams, but for the real future we should work hard, because we don’t know what the future has 
in store for us. 
 

School… 

 
Maria Chibzui, clasa a VI-a C 

Prof. coord. Popa-Mangu Ionela 
 

   School is an institution of education that is very important. We have to go to school to get educated, so 
we can have a bright future. A lot of kids say that school is "the worst". But, if you make everything right, you 
will never regret it. 
    I like school because it is a place where, as I said, we build our own future. Every day I go to school. The 
first class starts at half past eight, and the lessons end at half past two.  I like all the subjects, but I really enjoy 
English, Romanian, German, and Physics. I learn from them a lot of new things that I could use in my future, as 
an adult. All the classes are fun, but nevertheless, the teachers are serious.  
    At the moment we can't see that our life is being changed, but when we grow up, we will appreciate the 
essential role that education has. 
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A MUSEUM OF MEMORIES 
 

                                                                                                     Ivancea Mihnea Cătălin, clasa a VI-a A 
Coordonator, prof. Popa Mangu Ionela 

 

     The sun is getting drunk with the appealing fragrance of love, burning the last 
desires in the sky, leaving behind the indigo asbestos of sobriety. The weakened souls that 
illuminate the nostalgic path of the night, twilight in the morning chandelier. The leaves 
hang on their own fall, consumed by the kiss of the hoarfrost of the autumn over the fallen 
branches and the asphalt blurred in the darkness. 

    In the thickness of the windows of an apartment there vibrates the doings of the 
blackened wings. The gate of creativity opens and the creator's gospel comes to life: 

   “Suu, suu!” 
     With a stretch of fingers, stained by thoughts and dreams and two faint words of 

the old man, the bells are deaf. The elder stretches over the chair, but the ink stacks its 
clock. 

    “It’s half past seven!” 
     He hurries up to the bathroom, cooling his face, with the water in his hands, squeezes through his 
fingers, but with that, they cool down ... the years, but not the mind. 
    He is floating over the stairs of the block.  
     Eventually, a corner of the day springs over the morning sky curled into the spirals of the tumulus of clouds. 
So, the man has begun to put his shoe back on the runways of the school. In a classroom there sings childhood. 
     “I caught you!” 
     “Nay! I caught you!” 
    Over the knob of the door lays the warm hand of ... the teacher.  Again, with a flick of his fingers and two 
strong words. The games freeze. 
     “Hello!” 
     “Hello,  Teacher!” the children repeat, adding what they learned. 
     “Sit down, but you, the boy out there! “ 
      He caressed him so lovely, irresistibly to the child. He approaches and waves his hand through the top of the 
boy's head.  
     “You remember me of someone very close…strong, good, nice. “ 
     “But who?” 
    “ Maybe even ... of me. The child sat back in the bench. And the teacher.” But he has to stand up again. 
Another professor entered.  
      “Ah, Mr Porumbescu! or better, Teacher Porumbescu. 
But what’s wrong, are you excited?”  
      The man begins to cry.   
      Well, you interrupted me ... he looked at the benches, 
the class was empty ... the hour!  
      They both talked at the same time. 
        “Yes, I know what it is. Well, I'll see you later!”  
        He watches as he walks slowly down the hallways, 
turning to the right.  
        “Oh! I forgot! “The old man takes his notebook full of 
texts and notes. Recognized! That is good to paint in words.  
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CAN READING BE FUN? 

 
Tănase Vlad, clasa a VIII-a C 
Coordonator: prof. Popa Mangu Ionela 

 
Many pupils ask themselves if reading can be fun. Well…Reading is fun! If there is someone who has 

other opinion, I strongly recommend him or her to read “The reader in the cave”, a book that has changed my 
perspective upon reading. I recommend it because it is very funny and it has a lot of jokes. 

"The reader in the cave" is an action and amusement book in which a monster of a cave and a young man 
are friends, the monster wanting to have a friend close to him, someone with whom to discuss ideas on books and 
different topics. 
 The book is written by Rui Zink, published in 2006, with the occasion of the World Reading Day. The 
story is a humorous one and without ostentatiousness morals. It is about a boy who discovered the world and 
discovered by himself travelling through the worlds of literature. 
 I really liked the moment when the boy and the monster of a cave became friends and began to talk on 
certain topics without fear and stand together. The best part was their discussion from the beginning because the 
boy afraid of Anibalector because of the skulls there and he thought he would be eaten. Another moment that I 
liked was when the boy tried to save the monster from the zoo, but the monster saved himself and he said to the 
boy that he  just needed a friend. That was the moment when I understood that everyone needs a friend, even 
monsters need friends. Friends are the best thing in our lives. Maybe sometimes we need our friends to help us or 
other times we just need someone to be on our side and to be the shoulder we can cry on, to be the souls that 
listens to us and supports us. Even though at the beginning the boy preferred watching TV or playing games, the 
same as many children of our age do, he discovered that the world of the books is a magical one. 
 I recommend this book because it is a continuous action combined with much humor, friendship and it 
creates good mood. 

Reading this book I discovered that reading is not something boring as I thought.  This book made me 
laugh and I started to read more and more. It made me discover new worlds and I could see that books can be our 
friends. Reading should not be something superficial, something we do just because our teachers or parents ask 
us to do. “The river in the cave” made me understand reading is magical, it transports us to a new world, where 
we meet new people…new funny people and it helps us have fun.  

Reading is an entertaining means of spending our free time! We have just to discover the books we like. 
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Spring 

 
Maciuc Medeea Teodora, clasa a VII-a B 
prof. coord. Arseniu Adelina  

 
Spring is a very beautiful season. In my opinion, it is 

the perfect season because it is neither too hot nor too cold. 
Also, there are quite a lot of holidays such as 
Easter, International Women’s Day or April 
Fools’ Day. I’ll try to talk a little bit about each 
one of them. 

 
Women’s Day 

Women’s Day is celebrated on the 8th 
March every year. At this time, every woman is 

treated very nicely by men or everybody in general. 
They offer women flowers, chocolate, even a spa 

day or any other kind of gift. The intention 
counts, right? 

  The history of Women’s Day is steeped into antiquity. The first National Women’s Day was observed in 
the USA on the 8th February 1909. The Socialist Party of America celebrated this day in honour of the garment 
workers’ strike in 1908 in New York where women marched, demanding improved working conditions and equal 
rights. Women’s Day is also celebrated in commemoration of the first political activism to protect women’s 
rights.  

April Fools’ Day 
April Fools’ Day is celebrated on the 1st April. On this special day, no matter where you are or go, there is 

going to be a prank or maybe more. People plan pranks and tricks several months in advance because everything 
needs to be in the right place. All these started in 1582 when Pope Gregory XIII ordered a new calendar (the 
Gregorian calendar) to replace the old one (the Julian calendar). The new calendar called for New Year’s Day to 
be celebrated on the 1st January. Many people refused to accept the new date and continued to celebrate New 
Year’s Day on the 1st April. Thus, other people started to make fun of these traditionalists by tricking them into 
believing something false. 

Easter 
Easter doesn’t have an exact date, but this year it is celebrated on the 21st April. Some of the most famous 

Easter traditions are: Easter eggs, the Easter Bunny and the Easter fashion parades.  
Easter eggs 
Eggs used to be associated with pagan festivals and celebrations of spring. Eggs are symbolic of rebirth 

and new life, making them an appropriate part of the celebration of spring and the new life that comes after 
winter. It was common for eggs to be decorated and common to see these coloured eggs given as gifts to friends 
and family.  

The Easter Bunny 
Unfortunately, there is no story in the Bible about a long-eared, cotton-tailed creature known as the Easter 

Bunny. Neither is there a passage about young children painting eggs or hunting for baskets overflowing with 
scrumptious Easter goodies. 

Easter fashion parades 
There is an old superstition that says that wearing new clothes on Easter means good luck for the rest of 

the year. 
 
In conclusion, spring is an interesting season with no boring days! 
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My mind was changed by letters that were alive 
 
Barbu Alessia Nicole, clasa a VII-a B 
prof. coord. Arseniu Adelina 
 
 
 Today I will be one year older. I am not as happy as I should be, though. 
School has been waiting for me since I was born, which makes me pouting.  
 On the 14th of September I was angrily putting my books in my schoolbag 
when, suddenly, letters came out of the Music textbook!  
 “Hey, why are you so upset? School won’t be as bad as you 
heard. You’ll be learning many beautiful things such as drawing 
elephants, haha!” said Letter D.  

 “Exactly. I, Letter M, promise to make your Music class funnier than you’ll ever expect!” 
 “Miss D is right” added Letter B. 
 “Achoo!”  
 “I think that letter caught a cold and maybe it was from my Biology textbook. Am I going 

crazy?” I asked myself.  
 “No. We want you to change your mind about us. School builds a 
good character and you’ll also make lots of friends.” 
 “Oh! My dad is coming! Get out!” I told them when I  heard my 
dad in the hallway.  
      This has really changed my mind. School is actually the best way 
of making friends and receiving great knowledge.  
 
 

Most popular boys in school  
 

Ficău Alexandru, clasa a VII-a B 
 prof. coord. Arseniu Adelina 
 

My class wouldn’t be that special without my classmate Luke. A normal name?! No. L is for the Luckiest, 
UK for the United Kingdom and E because Luk doesn’t sound that good. Luke is the son of Willy the Billionaire.  

In July his father bought him an alien from Area 51. CTE, the COOLEST THING on EARTH, knew how to 
play football, swim and fight. In August another alien came to our city. It was like the fight between Rocky 
Balboa and Apollo, but CTE won. Luke’s father thought this was too dangerous, so he sent the alien back.  

Now you will ask me what does this have to do with school life. Well, as we were fighting, we were also 
being filmed, so they made a movie about us. This is how we became the most popular boys in school. 
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Matilda 

Duma Matei, clasa a VI-a C  
 prof. coord. Arseniu Adelina 

 
Mein Lieblingsbuch ist “Matilda” von Roald Dahl. Dieses Buch handelt von der Wormwood-Familie. Diese 
Familie war aber keine normale Familie. Herr Wormwood hatte ein Autoservice namens “Wormwood Motors”, 
während Frau Wormwood jeden Tag Bingo spielte.  
Familie Wormwood hatte zwei Kinder: Michael und Matilda. Die Eltern sagten über Matilda, dass sie kein gutes 
Mädchen war. Im Gegenteil begann Matilda mit einem Jahr und sechs Monaten, sehr fließend und gut zu 
sprechen. Mit drei Jahren las sie alle Zeitungen und Zeitschriften im Haus. Mit vier Jahren ging sie alleine in die 
Bibliothek. Die Eltern beobachteten, dass sie zu wenig Zeit vor dem Fernsehen verbrachte, und wurden deswegen 
immer unzufriedener. Mit fünf Jahren wurde Matilda von ihren Eltern an dem Crunchemhall General School 
angemeldet. Dort hat sie Miss Honey, ihre Klassenlehrerin, kennengelernt.  
Eines Tages hat ein kleiner Junge namens Bruce Bogtrotter ein Stück Kuchen von Miss Trunchbull, der 
Schuldirektorin, gegessen. Miss Trunchbull hat sich darüber geärgert und als Strafe gab sie ihm den ganzen 
Schokoladenkuchen zu essen. Miss Trunchbull war eine böse, alte Dame, aber Matilda war kein gehorsames 
Mädchen. Als Miss Trunchbull in ihrem Klassenzimmer war, schrieb Matilda nur mit Gedankenkraft ein paar 
Wörter an die Tafel. Trunchball fiel in Ohnmacht und verschwand am nächsten Tag. Die Schule hatte jetzt einen 
neuen Schuldirektor, und zwar Herrn Trilby. Am Ende sind Matildas Eltern und Bruder nach Spanien geflogen 
und Matilda ist mit Miss Honey glücklich geblieben.  
Ich mag dieses Buch, weil es uns viele wichtige Dinge für das Leben zeigt! 
 
 
 

Und dann gabs keines mehr 
 

Ilaș Isabela Andreea Maria, clasa a VII-a A 
 prof. coord. Arseniu Adelina 

 
 “Und dann gabs keines mehr” ist der 26. Kriminalroman von Agatha Christie. Er erschien im Vereinigten 
Königreich unter dem Titel “Ten Little Niggers” auf Englisch. 
 Zehn Personen bekommen je eine Einladung (teilweise einen kurzzeitigen Arbeitsplatz) nach Nigger 
Island. Auf die Insel gelangen sie mit einem Boot. Es ist nicht schwer zu realisieren, dass die Einladungen 
zugeschnitten sind und von verschiedenen Absendern stammen. Meistens kann der Absender mit U. N. Owen 
abgekürzt werden, was man “unknown” (“unbekannt” auf Englisch) übersetzen kann. Durch eine Kassette 
kommt ans Tageslicht, dass es mehrere Todesfälle gab.  
 Am Abend denkt noch keiner an eine Mordserie nach dem ersten Todesfall. Als aber die zweite Person 
stirbt (und das war Frau Rogers), glaubt keiner mehr an eine Koinzidenz. Nach einer organisierten Suche durch 
das Haus und über die Insel kommt die Idee, dass sich keine weitere Person auf der Insel befindet. Der Mörder 
muss also unter den noch verbliebenen acht Personen sein. Der Butler Herr Rogers hat die Erinnerung nach dem 
zweiten Mord gehabt, dass auf dem Tisch am Tag ihrer Ankunft zehn kleinen Negerlein standen und es nun nur 
noch acht sind. Am nächsten Tag werden weitere zehn Personen ermordet, und jeder findet den Tod genau wie 
das Negerlein in jeder Strophe des Liedes.  
 Die Frage wäre, wer der Mörder sei. Am Ende sind nur zwei Personen 
geblieben: Philip Lombard und Vera Claythorne. Während sie beide die 
Leiche von Dr. Armstrong aus dem Wasser herausholen wollen, erschießt 
Vera Claythorne Philip. Dann ist sie die Letzte und feiert innerlich ihren Sieg. 
Am Ende begeht sie Suizid durch den Strick, den sie in ihrem Zimmer, schon 
fertig präpariert von der Decke hängend, findet.  
 Bis zum Ende des Buches weiß niemand, wer der Mörder ist. Auf den 
letzten Seiten findet ein Ofizier einen Brief von dem Richter Wargrave, in dem 
er alles erklärt. Seinen eigenen Tod versteckt er mithilfe von Dr. Armstrong. 
Aus dem Brief geht hervor, dass er sich als der Letzte mit einer Pistole 
erschoss. Die Pistole war mit einem elastischen Band am Türknauf fixiert. Als 
sich die Tür schloss, wurde die Pistole freigemacht. Aus jedem Brief hat die 
Polizei die ganze Geschichte richtig verstanden.  
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Die Chroniken von Narnia 

 
Drob Mario Cristian, clasa a VII-a B  

prof. coord. Arseniu Adelina 
 

Meine Lieblingsserie ist “Die 
Chroniken von Narnia“. C.S. Lewis hat 
diese Serie geschrieben. “Narnia” enthält 
7 Bände und mein Lieblingsband ist der 
dritte: “Der Ritt nach Narnia”. 
Shasta ist 12, wohnt in Calormen und hat 
einen Vater. Sein Vater ist aber nicht nett. 
Shasta läuft die ganze Nacht mit einem 

sprechenden Pferd nach Hause. Ich glaube, Calormen ist wie Arabien. Dort trifft er ein Mädchen mit ihrem 
sprechenden Pfred. Sie reiten zusammen nach Tashbaan, eine Stadt in Calormen, und da trifft Shasta das Kind 
des Kaisers von Narnia. Er erfährt, dass ein Comandant von Calorman einen Krieg mit Narnia möchte, und der 
Sultan hat keine Probleme damit. So reisen Shasta und das Mädchen nach Narnia. Und die Kavallerie von 
Calormen mit ihnen. 
In Narnia läuft Shasta zu Kaiser Lune. Der Kaiser glaubt Shasta ist Corint. Aber Shasta erklärt ihm, dass er nicht 
sein Kind ist und dass die Kommandanten von Calormen Narnia angreifen wollen. Der Kaiser und seine Soldaten 
gehen zu Anvard. Und Shasta geht zu Kaiser Peter für Hilfe. Und endlich kommt die Hilfe. Peter und seine 
Soldaten greifen die Kavallerien von Calormen an und Kaiser Peter gewinnt! Am Ende erklärt Kaiser Lune 
Shasta, dass Corint sein Bruder ist. 
Das war mein Lieblingsbuch und ich liebe C.S. Lewis. Aber ich mag das siebte Buch nicht. Warum? Es hat zu 
viel Religion und Erwähnungen von Religionskriegen. Und meine Lieblingsfiguren, und zwar Peter Edmud, 
Eustache und Susan, sterben.  
 

Harry Potter und der Feuerkelch 
 

Tancău Ștefan Alexandru, clasa a VII-a B  
prof. coord. Arseniu Adelina 

 
Mein Lieblingsbuch  ist “Harry Potter und der 

Feuerkelch” von J.K. Rowling. Ich mag dieses Buch, 
weil es um Magie, Drachen und vieles mehr geht. 
Das Buch beginnt mit einem Jungen aus der 
Magieschule. Er hat sowohl Freunde als auch Feinde. 
Dieses Buch ist Teil der Serie namens “Harry Potter”. 
“Der Feuerkelch” ist das vierte Buch in dieser Serie 
und enthält viele Beschreibungen. Alle Dinge in 
diesem Buch beziehen sich nicht auf das wirkliche 
Leben. Zum Beispiel gibt es in diesem Buch lebende 
Wagen und so was gibt es in der Wirklichkeit nicht.  
Meiner Meinung nach ist dieses Buch wirklich 
lesenswert. Aber aus der Perspektive einiger älteren 
Menschen kann dieses Buch dumm scheinen. Ich 
finde, in diesem Buch gibt es Figuren für jedes Alter. 
Da ich meinen Standpunkt zu diesem Buch schon 
ausgedrückt habe, ist es jetzt die Zeit, es euch kurz zu 
präsentieren. 

Der Junge Harry Potter geht zurück zur Magieschule. Dort erfährt er, dass er an einem Wettkampf teilnehmen 
muss. Er gewinnt die ersten drei Runden und schließlich den ganzen Wettbewerb. Danach kämpft er mit seinem 
Feind, Lord Voldemort. Weiter gibt es drei andere Bände und drei andere Schlachten zwischen Harry Potter und 
Voldemort, bei denen das Gute immer am Ende gewinnt. 
Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Bände zu lesen und ich frage mich, was passieren wird. Abschließend 
ist Harry Potter das geilste Buch, das ich gelesen habe! 
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Pagină coordonată de prof. Gabriela Veliche  

 

 
 

Proiectul „Comorile trecutului, zbor spre viitor”, iniţiat 
de doamna dir. adj., prof. Gabriela Veliche, a continuat şi în 
acest an şcolar cu ce-a de-a doua ediţie. Acest proiect se bucură 
de aprecierea ISJ Bacău, fiind inclus în CAEJ 2019 şi a atras 
participarea a 15 unităţi şcolare, din 10 judeţe ale ţării: Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” din Piteşti, Argeş, Şcoala 
Gimnazială „Spiru Haret” Bacău, Şcoala Gimnazială Bijghir, 
Şcoala Gimnazială Buhoci şi Şcoala Gimnazială Filipeşti din 
judeţul Bacău, Grădiniţa cu Program Normal nr. 17 şi Grădiniţa 
cu Program Normal Nr. 7 din Târgovişte, Dâmboviţa, Liceul 
Tehnologic „Simion Mehedinţi” din Galaţi, Şcoala Gimnazială 
Haleş din Buzău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din 
Petroşani. Hunedoara,  Colegiul Tehnic „Decebal” din Drobeta 
Turnu Severin, Mehedinţi, Şcoala Gimnazială Năneşti din 
Vrancea, Şcoala Gimnazială „Lizeta-Paul Grecianu” din Cioeni-
Albeşti Paleologu, Prahova, Şcoala Gimnazială Nr. 8 din 
Suceava şi Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Vaslui. 

Tematica proiectului din acest an s-a axat în jurul 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, elevii participând cu 
poezii, eseuri şi creaţii plastice. Toţi participanţii au fost apreciaţi 
cu diplome, iar produsele proiectului au fost incluse în revista cu 
numărul 2, ce poartă titlul proiectului. 

Simţim româneşte! 
Realizator: Daria Movileanu, clasa a VII-a B   

  
Ştefania Roxana Curilă, clasa a VII-a C   Anastasia Duma, clasa a IV-a C 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău   Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 
 

001 
În țara-n care m-am născut 
Atâtea zile au trecut 
Și am uitat să mai vizez 
De frica marilor zăpezi 
Să mai miros un trandafir 
Nu praf de pușcă în fitil, 
Sau să mă joc ca un copil: 
Vreau să văd pânze albe și sper 
Că nu steaguri fluturate pe cer. 
Iar în degete am puterile nemuririi, 
Nu foamea și setea omenirii 
Pe drum vreau să văd flori 

Nu oameni cu arme și fiori. 
Și o casă mai vreau cu un pat 
Căci mă sperie păsările ce cad 
Vreau să-nchizi ochii și natura să o vezi, 
Nu sculpturi umane cu haine verzi. 
O sută de ani de atunci au trecut 
Și umbra marelui soare s-a pierdut, 
De-atunci dorințe pun sub nuc 
Și-aștept să cadă frunze vii 
Cu ochi și zâmbet de copii 
În vise calde m-am pierdut 
În țara-n care m-am născut.

 

 Larisa Mitiu, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Siminicea, Suceava 
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Pagină coordonată de prof. Teodora Plăeșu, Carmen Azoiţei 

 

 
 
ZIUA MONDIALĂ A APEI a fost marcată printr-o activitate 
desfăşurată în cadrul proiectului „Chimia şi viaţa”, cu implicarea 
directorilor şcolii, domnul prof. Constantin Codrin Ciuchi, dar şi a 
profesorilor de chimie, biologie, ed. tehnologică şi geografie. Din 
partea  A.P.M., ne-a onorat cu prezenţa d-na Maria Ionos. La activitate 
au participat elevii de la clsasele 7B, 7A, 8B şi 8C, care au realizat 
materiale diverse (desene, rebusuri, fotografii, ghicitori, prezentări 
multimedia, postere, machete), concretizată şi printr-o expoziţie, ce a 
evidenţiat importanţa sărbătoririi acestei zile. 

Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la 
Rio de Janeiro a adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua 
de 22 martie devenea Ziua Mondială a Apei (World Water Day) 
(rezoluţia 47/193). Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza 
populaţia atât în privinţa potenţialului pentru o cooperare extinsă, cât şi 
asupra răspunsurilor la provocările cu care se confruntă managementul 
resurselor de apă, având în vedere creşterea cererii de acces la apă şi la 
serviciile în domeniu. 

De-a lungul anilor, tematica s-a diversificat, pornind de la „Apa 
şi Cultura şi Provocările Emergentice în Regiunea UNESCAP” în 2006 
şi continuând în anii următori cu „Făcând faţă penuriei de apă”,  
„Sanitaţie”, „Ape transfrontaliere: împărţind apa, împărţind 
oportunităţile”, „Apă curată pentru o lume sănătoasă!”, „Apă pentru 

oraşe: răspunzând provocării urbane”, „Apa şi securitatea alimentară: lumea este însetată pentru că noi suntem 
flămânzi”, „Cooperarea în domeniul apei”, „Apa şi energia”, „Apa şi dezvoltarea durabilă”, „Apă şi locuri de 
muncă”, „De ce apa uzată?”, „Soluţii naturale pentru apă”. Sloganul sub care s-a sărbătorit Ziua Mondială a Apei 
în acest an a este „Apă pentru toţi”, obiectivul vizat fiind „asigurarea accesului şi managementul durabil al apei 
pentru întreaga populaţie a planetei”. 

 
“Daca exista magie pe aceasta planeta, aceasta se afla in apa”    (Loren Eisley, educator American) 
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Pagină coordonată de prof. Monalisa Laura Gavriluţ  

 
 
 
 

Ziua Mondială a Diabetului are loc 
în fiecare an în data de 14 noiembrie, la 
inițiativa Federației Internaționale de Diabet 
(IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a 
Sănătății. Cu prilejul acestei zile, elevii 
clasei a II-a A au participat la o lecție 
interactivă, intitulată ,,Super-eroii din 
farfurie”. Doamna doctor Roxana Barbu (de 
la Centrul de diabet MiniMed) și 

animatoarele (de la Clubul Hapciu) au stimulat, prin tehnici interactive, interesul elevilor pentru 
adoptarea unui stil sănătos de viață. Concursul pe tema alimentației a avut numai câștigători: de 
premii (tricouri, baloane, mere), dar și de noi experiențe valoroase pentru viață. Elevii au 
manifestat interes deosebit pentru cunoaşterea comportamentelor alimentare sănătoase adecvate 
sănătăţii fizice şi psihice. Au dovedit competenţe de comunicare, spirit de competiție. 
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                        Coordonator: prof. înv. primar Simona Sofrone 

 
 
 
 
ELevii clasei a IV-a C, coordonaţi de prof. înv. Primar Simona Sofrone, au 

desfăşurat în cadrul orelor de Stiinţe ale Naturii prezentarea proiectului intitulat 
« Adoptăm o planetă », activitate pe grupe. 

Elevii au avut la dispoziţie trei săptămâni, timp în care s-au format echipele 
de lucru, s-au documentat şi au ales spre studiu una din planetele Sistemului 
Solar, realizând mai apoi machete ale planetei preferate. 

Informaţiile prezentate şi machetele realizate ne-au îmbogăţit cunoştinţele, 
ne-au crescut curiozitatea faţă de misterele universului şi ne-au dat posibilitatea 
de a realiza o frumoasă expoziţie, din care vă prezentăm mai jos câteva fotografii. 

Voi ce ştiţi despre planete ? 
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Coordonator: prof. Grety –Irina Moroi 

Viaţa e în mâinile noaste... 
 

Cosmin Vlasie, clasa a VII-a C 
 

Primul element din tabel 
Se numeşte hidrogen.  
Fără el nu ar fi apă 
În loc de ocean, ar fi o groapă. 
Oxigenul e vital, 
Este gazul special 

Viaţa nu ar exista 
Nicidecum în lipsa sa. 
Hai să ne mobilizăm, 
Şi să nu mai poluăm 
S-avem grijă de pământ 
Şi de-al lui verde veşmânt!

  
 

 
 
 

De la începutul clasei a VII-a şi până în prezent, materia mea preferată a fost chimia.  
Am participat însă la un singur concurs, ţinut în cadrul unui 
proiect dedicat Zilei Mondiale a Apei, organizat la Colegiul 
Naţional Ferdinand.  
Concursul avea ca tematică probleme de chimie şi întrebări de 
cultură generală despre cea mai importantă substanţă de pe 
Pământ, apa. 
Aveam mari emoţii înaintea concursului. Eram, într-adevăr, bine 
pregătit, dar tot eram emoţionat, pentru că concursul consta din 
două probe: una individuală şi alta pe echipe. Am intrat în sala de 

concurs, am mai repetat unele noţiuni cu doi colegi de clasă care erau în aceeaşi echipă cu mine, apoi a început 
concursul. 

În timpul concursului, mi-am dat seama că nu mai ţineam minte câteva dintre noţiuni, ceea ce mi-a dat o 
uşoară nesiguranţă. Problema cea mai mare era că proba individuala avea întrebări tip grilă cu răspunsuri 
multiple, aşa că a trebuit să citesc cu mare atenţie întrebările, dar şi răspunsurile prezentate.  

După o oră, terminasem de rezolvat toate cele 25 de întrebări, aşa că am ieşit din sală. Chiar daca nu eram 
sigur că toate răspunsurile mele erau corecte, eram optimist şi speram la un punctaj bun.  

Când toţi participanţii ieşiseră din sălile de concurs, ne-am îndreptat spre o alta sală, unde se ţinea proba 
pe echipe. Această probă a durat doar 15 minute, aşa că a trebuit să răspundem cât mai rapid. 

Doamna profesoara a fost mulţumită de rezultatul meu la concurs, m-a încurajat atât pe mine cât şi pe 
colegii mei, iar eu pot spune că am avut parte de o experienţă unică, de experienţa primului meu concurs de 
chimie, de experienţa muncii în echipă.   

Sigur că mă voi pregăti în continuare, căci în acest an şcolar o să mai particip la alte două concursuri de 
chimie, unde îmi doresc să obţin rezultate la fel de bune sau chiar mai bune. 

Rareş Chiriţă, clasa a VII-a A 

 
 Rafaela Spătaru, clasa a VII-a A 



26                                                      RECREAȚIA MARE ~ NR. 22 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Privind adesea un copac, ne întrebăm cum o fi arătând 
rădăcina lui în pământ, cât este de mare, de adâncă, sau cât 
timp va putea susţine nişte ramuri atât de falnice?  
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Coordonator: prof. înv. preşcolar Codrina Ionela Panainte   

 

 
 

 
 

 

A  sarbatori are mai mult farmec împreuna! 

Curiosi despre ce vorbim? Va asteptam sa ne vizitati! 
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 Coordonator: prof. Ana Maria Bersan  
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