PAORAMIC ŞCOLAR
CALEDARUL
admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul
şcolar 2011-2012
9 mai – 3 iunie 2011 – Şedinţe de instruire cu părinţii
şi elevii pentru prezentarea
procedurilor de admitere şi a
planului de şcolarizare.
29 iunie 2011 – 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.

15 iunie 2011 – Actualizarea
listelor candidaţilor declaraţi
admişi la probele de aptitudini.
28 iunie 2011 – Validarea
listei candidaţilor admişi la
liceele / clasele la care s-au
susţinut probe de aptitudini şi
afişarea listei în unitatea de
învăţământ liceal respectivă.
30 iunie 2011 – 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.

Probele de aptitudini

27 - 31 mai 2011 – Înscrierea
pentru probele de aptitudini.
1 - 3 iunie 2011 – Desfăşurarea probelor de aptitudini.
4 iunie 2011 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la
probele de aptitudini, acolo
unde metodologia permite
acest lucru.
5 iunie 2011 – Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

5 iunie 2011 – Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare
a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
9 iunie 2011 – Ridicarea
anexelor fişelor de înscriere
de la unităţile la care candidaţii au susţinut
probele
de
verificare
a
cunoştinţelor de
limbă.
10 iunie 2011 –
Depunerea
de
către candidaţii
care au participat
la probele de
verificare
a
cunoştinţelor de
limbă modernă
sau maternă a
anexelor fişelor
de înscriere la
unităţile
de
învăţământ
gimnazial
absolvite.

30 iunie 2011 – Eliberarea
fişelor de înscriere pentru
candidaţii care solicită să
participe la admitere în alt
judeţ.

24 mai 2011 – Eliberarea
anexelor fişelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenţii
care doresc să participe la
probe de aptitudini.

4 iunie 2011 – Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
24 mai 2011 – 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 - 31 mai 2011 – Înscrierea
candidaţilor pentru probele
de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau maternă.
1 - 3 iunie 2011 – Desfăşurarea probelor de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

Admiterea
candidaţilor pe locurile speciale pentru romi si a candidaţilor pentru învăţământul
special
15 mai 2011 – Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
1 iulie 2011 – Data limită
pentru primirea cererilor de
înscriere a candidaţilor pe
locurile speciale pentru romi.
4 - 6 iulie 2011 – Repartizarea candidaţilor pe locurile
speciale pentru romi.
7 - 9 iulie 2011 – Înscrierea
şi repartizarea candidaţilor
pentru învăţământul special.
Prima etapă de admitere în
învăţământul liceal de stat,
pentru candidaţii din seria

curentă, precum şi pentru
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până
la data de 12 septembrie
2010 inclusiv
29 iunie - 5 iulie 2011 –
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.
30 iunie - 6 iulie 2011 – Introducerea în baza de date
computerizată a datelor din
fişele de înscriere.
30 iunie - 7 iulie 2011 – Verificarea, de către părinţi şi
candidaţi, a fişelor editate de
calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
9 iulie 2011 – Transmiterea
bazei de date, de la centrele
de admitere judeţene / al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere.
12 iulie 2011 – Repartizarea
computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu
împlinesc 18 ani până la data
de 12 septembrie 2010 inclusiv.
13 iulie 2011 – 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.
15 iulie 2011 – Afişarea de
către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate.
15 -25 iulie 2011 – Depunerea dosarelor de înscriere la
şcolile la care candidaţii au
fost repartizaţi.
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mană – prof. Botezatu-Bob
Costelia.
COCURSURI ŞCOLARE
FAZA AŢIOALĂ
PREMIUL III

BULETI
IFORMATIV
PREMII ŞI MEŢIUI
OBŢIUTE DE ELEVII
ŞCOLII Î AUL ŞCOLAR 2010 - 2011
OLIMPIADE ŞCOLARE
FAZA JUDEŢEAĂ
PREMIUL I
1. STUPINEAN CRISTINA
– VI A, – Fizică – prof. Rus
Daniela.
PREMIUL II
1.
ANDRECUŢ
ALEXANDRA – VI A – Fizică – prof. Rus Daniela.
2. BUTACIU FLORINA –
VIII D – Limba şi literatura
română – prof. Spinei Mihaela.
3. ECHIPA DE HANDBAL
– FETE – CLASELE V –
VIII – Olimpiada Naţională
A Sportului Şcolar – prof.
Briciu Mircea.
PREMIUL III
1. POP ADRIAN CRISTIAN
– IV C – Matematică – prof.
Doboacă Mariana.
2. STUPINEAN CRISTINA
– VI A – Limba şi literatura
română – prof. Gâţa Ioana.
3. FĂGĂRĂŞAN RADU –
VIII A – Limba Germană –
prof. Botezatu-Bob Costelia.
4. ECHIPA DE FOTBAL –
CLASELE V – VIII – Olimpiada Naţională A Sportului
Şcolar – prof. Dragoş Grigore.

5. ECHIPA DE HANDBAL
– BĂIEŢI – CLASELE V –
VIII – Olimpiada Naţională
A Sportului Şcolar – prof.
Mâti Bogdan.
MEŢIUI
1. MĂRTARI BIANCA
MARIA – IV C – Matematică – prof. Doboacă Mariana.
2. IOJA SORINA – V B –
Religie Ortodoxă – prof. Şofran Elena Sanda.
3. CRĂCIUN DRAGOŞ – V
A – Religie Ortodoxă – prof.
Şofran Elena Sanda.
4.
ANDRECUŢ
ALEXANDRA – VI A –
Limba şi literatura română –
prof. Gâţa Ioana.
5. STUPINEAN CRISTINA
– VI A – Matematică – prof.
Moldovan Iuliana.
6. NEMŢ RAUL – VI A –
Fizică, prof. Rus Daniela.
7. BORZ RAREŞ – VI A –
Fizică, prof. Rus Daniela.
8. COT RAREŞ – VIII D –
Istorie – prof. Ţară Dan Călin.
9. BUTNARIU ANDREEA
– VII A – Limba Engleză,
prof. Pop Doina.
10.
MOLDOVAN
BEATRICE – VII C – Limba
Engleză,
prof.
Fűredi
Gabriella.
11. DOMNIŢI ALINA – VII
A – Limba Germană – prof.
Botezatu-Bob Costelia.
12. VULTUR PATRICIA –
VII A – Limba Germană –
prof. Botezatu-Bob Costelia.
13. FAUR DARIUS – VII A
– Limba Germană – prof.
Botezatu-Bob Costelia.
14. ARCHIUDEAN CĂTĂLIN – VIII A – Limba Ger-

1. IRINI KARINA – II STEP
BY STEP – COCURSUL
AŢIOAL DE EVALUARE Î EDUCAŢIE –
LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂĂ – prof. Bob
Lenuţa, Bor Mariana.
2. MĂRTARI BIANCA – IV
C – COCURSUL AŢIOAL DE EVALUARE Î
EDUCAŢIE – MATEMATICĂ – prof. Doboacă Mariana.
3. CETERAŞ ALINA – IV C
– COCURSUL AŢIOAL DE MATEMATICĂ
“LUMI%A MATH” – prof.
Doboacă Mariana.
4. MĂRTARI BIANCA – IV
C – COCURSUL AŢIOAL DE MATEMATICĂ “LUMI%A MATH” –
prof. Doboacă Mariana.
5. MUREŞAN ALEXANDRU – IV C – COCURSUL AŢIOAL DE MATEMATICĂ
“LUMI%A
MATH” – prof. Doboacă
Mariana.
MEŢIUI
1. ŞIMON CĂLIN – II STEP
BY STEP – COCURSUL
AŢIOAL DE EVALUARE Î EDUCAŢIE –
LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂĂ – prof. Bob
Lenuţa, Bor Mariana.
2. BIOLAN MIRCEA – IV C –
COCURSUL AŢIOAL
DE
MATEMATICĂ
“LUMI%A MATH”
– prof. Doboacă
Mariana.
3. GHINDEAN GABRIELA – IV C –
COCURSUL AŢIOAL DE MATEMATICĂ “LUMI%A MATH” –
prof. Doboacă Mariana.
4. PRALEA DELIA
–
IV
C
–
COCURSUL

AŢIOAL DE MATEMATICĂ
“LUMI%A
MATH” – prof. Doboacă
Mariana.
5. RUS DARIUS – IV C –
COCURSUL
AŢIOAL DE MATEMATICĂ
“LUMI%A MATH” – prof.
Doboacă Mariana.
6.
HARANGHELOVICI
ANDREI – V A – COCURSUL AŢIOAL DE
MATEMATICĂ “LUMI%A
MATH”
–
prof.
Patraşciuc Maria.
7.
ANDRECUŢ
ALEXANDRA – VI A –
COCURSUL
AŢIOAL “PROEDUCAŢIA” –
SECŢIUEA LIBRIA –
prof. Gâţa Ioana.
8. NEAMŢ RAUL – VI A –
COCURSUL
AŢIOAL “PROEDUCAŢIA” –
SECŢIUEA LIBRIA –
prof. Gâţa Ioana.
9. RUS GEORGIANA – VI
A – COCURSUL AŢIOAL “PROEDUCAŢIA”
– SECŢIUEA LIBRIA –
prof. Gâţa Ioana.
10. BUDELECAN DARIUS
– V A – COCURSUL
AŢIOAL
“PROEDUCAŢIA” – SECŢIUEA EUCLID – prof.
Patraşciuc Maria.
11. ŢÎRA CĂTĂLIN – VII A
– COCURSUL AŢIOAL “PROEDUCAŢIA” –
SECŢIUEA EUCLID –
prof. Măluţan George.
12. BUMBU SERGIU – VII
C – COCURSUL AŢIOAL “PROEDUCAŢIA”
– SECŢIUEA EUCLID –
prof. Moldovan Iuliana.
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1. ECHIPA DE HANDBAL
– FETE – CLASELE V –
VIII – Olimpiada Naţională
A Sportului Şcolar – prof.
Briciu Mircea.
2. ECHIPA DE HANDBAL
– BĂIEŢI – CLASELE V –
VIII – Olimpiada Naţională
A Sportului Şcolar – prof.
Mâti Bogdan.
MEŢIUI

13. ARCHIUDEAN CĂTĂLIN – VIII A – COCURSUL
AŢIOAL
“PROEDUCAŢIA” – SECŢIUEA EUCLID – prof.
Moldovan Iuliana.
FAZA
ITERJUDEŢEAĂ
MEŢIUI
1. CRĂCIUN DRAGOŞ – V
A – COCURSUL ITERJUDEŢEA DE MATEMATICĂ “MATEMATICA, DE DRAG” – prof.
Patraşciuc Maria.
2. MAGDA DARIUS – VIII
D – COCURSUL ITERJUDEŢEA DE MATEMATICĂ “MATEMATICA, DE DRAG” – prof.
Patraşciuc Maria.
FAZA JUDEŢEAĂ
PREMIUL II
1. STUPINEAN CRISTINA
– VI A – COCURSUL
ITERDISCIPLIAR
„DR. PAUL TA%CO”, prof.
Gâţa Ioana / Moldovan Iuliana.
PREMIUL III
1. ZARA ALEXANDRU –
III B – COCURSUL AŢIOAL DE EVALUARE
Î EDUCAŢIE – LIMBA
ŞI LITERATURA ROMÂĂ – prof. Varvari Floarea.
MEŢIUI
1. STEJEREAN RAUL – III
B – COCURSUL AŢI-

OAL DE EVALUARE Î
EDUCAŢIE – LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂĂ
– prof. Varvari Floarea.
2. CRĂCIUN DRAGOŞ – V
A – COCURSUL ITERDISCIPLIAR
“+/Poezie” – prof. Gâţa Ioana /
Patraşciuc Maria.
3.
ANDRECUŢ
ALEXANDRA – VI A –
COCURSUL
ITERDISCIPLIAR “+/- Poezie” – prof. Gâţa Ioana /
Moldovan Iuliana.
4. CIURDEA OANA – VI B
– COCURSUL ITERDISCIPLIAR “+/- Poezie” – prof. Spinei Mihaela /
Stejerean Voicu.
5. Trupa de teatru – III B –
COCURSUL
AŢIOAL DE TEATRU ŞCOLAR “THALIA” – coordonator, prof. Varvari Floarea.
6. Trupa de teatru “SPERANŢA” – VIII D – COCURSUL AŢIOAL DE
TEATRU
ŞCOLAR
“THALIA” – coordonator,
prof. Spinei Mihaela.
7.
ANDRECUŢ
ALEXANDRA – VI A –
COCURSUL
ITERDISCIPLIAR „DR. PAUL
TA%CO”, prof. Gâţa Ioana /
Moldovan Iuliana.
FAZA MUICIPALĂ
PREMIUL I
1. ECHIPA DE FOTBAL –
CLASELE V – VIII – Olimpiada Naţională A Sportului
Şcolar – prof. Dragoş Grigore.
PREMIUL II

1. ECHIPA DE FOTBAL –
CLASELE II – IV – Olimpiada Naţională A Sportului
Şcolar – prof. Dragoş Grigore.

GÂDURI
CĂTRE DOAMA
ÎVĂŢĂTOARE
Îmi amintesc şi acum, cu
nostalgie, prima zi de şcoală.
Un mic dejun înghiţit cu noduri, îmbrăcarea meticuloasă
cu hainele noi, ghiozdanul în
spate şi … gata, am plecat
spre şcoală: eu, mama şi tata,
toţi trei emoţionaţi peste măsură.
Pe drum, am observat cu
uşurare că nu eram singurul
care arăta ca un proaspăt
elev, ba chiar eram mândru
de ţinuta şi de rechizitele mele şi am început să merg mai
drept, cu capul sus şi privirea
înainte.
În sfârşit, am ajuns la
poarta şcolii care era invadată de copii dornici să-şi reîntâlnească prietenii, să-şi povestească amintirile din vacanţă sau, cum era cazul
meu, să vadă cum e! Am intrat pe coridoarele largi, strălucind de curăţenie, iar curajul mi s-a topit ca bulgărele
de zăpadă la soare … Parcă
nu mai voiam să rămân singur, fără mama şi tata, fără
prietenii mei de joacă.
A urmat repede şi momentul când a trebuit să-mi
caut clasa, să intru, să-mi iau
inima-n dinţi şi să mă aşez
într-una din băncile frumos
aliniate. A venit şi doamna
învăţătoare, cu faţa luminată
de zâmbet la vederea ochişorilor noştri miraţi. Cu sufletul
cald, cu vocea blândă, ne-a
apropiat de dânsa.

Eu eram mai timid. A stat
mai mult de vorbă cu mine şi
m-a încurajat. Apoi, mereu
m-a îndrumat cu răbdare,
învăţându-mă regulile vieţii
de şcolar. Îmi amintesc cum
ne-a învăţat litera a: ”Copii!
Litera a este prima literă din
cuvântul alune, dar şi din alfabet.”
Zâmbetul şi stăruinţa
doamnei învăţătoare m-au
învăţat să devin curajos şi să
păşesc hotărât pe drumul învăţăturii. A fost corectă în
aprecieri, răsplătindu-mă după munca mea. Acum însă,
cu ochii plini de lacrimi, mă
despart de domnia sa.
Nu pot uita firea blândă şi
delicată şi nu-mi rămâne decât să-i mulţumesc din suflet
pentru modul în care m-a învăţat şi m-a format ca elev.
Mai pot spune un singur
lucru înainte să izbucnesc în
plâns: Rămas bun, doamnă
învăţătoare!
Rus Darius
Clasa a IV-a C

PROMOVAREA
IMAGIII ŞCOLII
PRI ITERMEDIUL PARTEERIATELOR
„ECO IS ECHOIG” –
ECOSISTEME
DI EUROPA
PARTEERIAT
COMEIUS
MULTILATERAL
ROMÂIA, ESTOIA,
TURCIA, SPAIA
Mobilitatea în Spania
27 martie – 3 aprilie 2011
Ultima mobilitate din cadrul parteneriatului multilateral Comenius Eco Is
Echoing – ecosystems in
Europe 2009 – 2011 pe care
şcoala noastră îl desfăşoară
împreună cu Spania, Estonia
şi Turcia a prilejuit participanţilor – 3 elevi şi 4 profesori din şcoală – petrecerea
unor zile de neuitat în com-
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pania primitoarelor gazde şi a
celorlalţi vechi prieteni din
ţările partenere.
Activităţile realizate impecabil au cuprins cercetare
în ecosistemul marin – Mar
Menor şi Marea Mediterană,
vizitarea parcului Terra Natura din Murcia – animale
protejate din întreaga lume şi
Oceanographic
din
Valencia – cel mai mare parc
acvatic din Europa şi cel mai
mare din lume în ceea ce priveşte numărul speciilor aflate
aici – şi descoperirea speciilor de plante şi animale vulnerabile – căluţul de mare,
alga Possidonia şi multe altele.
Am făcut cunoştinţă cu
grădina de legume a şcolii,
pe care elevii o îngrijesc cu
drag, chiar dacă starea climei
calde şi aride din Murcia nu
permite creşterea legumelor
decât prin intermediul unui
sistem de irigaţii bine pus la
punct. Elevii participanţi la
mobilitate au sădit copaci,
delegaţiei noastre revenindu-i
cinstea de a sădi un smochin.
Vizitarea şcolii partenere
şi a altor trei şcoli de nivele
diferite ne-a facilitat accesul
la sistemul de învăţământ din
Spania, la modul în care educaţia şi instrucţia se împletesc fericit cu activităţile în
aer liber şi grija faţă de ceilalţi şi faţă de natură. Atmosfera relaxată care domneşte
în şcoli se evidenţiază prin
lipsa manifestărilor violente
între copii. Am avut cu toţii
plăcerea de a remarca buna
înţelegere şi respectul reciproc dintre elevi şi profesori,
atmosfera de încredere şi de
valorizare a celorlalţi.
Întâlnirile de proiect au

punctat ceea ce fiecare partener a realizat până acum, au
negociat produsele finale şi
folosirea site-ului proiectului.
Implicarea părinţilor elevilor
şi a comunităţii locale a fost
evidentă pe parcursul desfăşurării tuturor activităţilor
programate.
Trebuie subliniată primirea caldă şi ospitalitatea de
care au dat dovadă gazdele
noastre – profesori, elevi, părinţi, autorităţi locale – şi grija deosebită cu care ne-au
înconjurat în această perioadă, ca şi părerile de rău care
ne-au însoţit la despărţire.
Prieteniile legate în această
scurtă perioadă, atât între copii cât şi între profesori şi
familiile elevilor vor dăinui,
cu siguranţă, toată viaţa.
Prof. Danea Daniela
ECOURILE PARTEERIATULUI MULTILATERAL COMEIUS
2009 – 2011
“Eco Is Echoing ecosystems in Europe”
Parteneriatul multilateral
Comenius “Eco Is Echoing ecosystems in Europe” iniţiat
în urmă cu doi ani de şcoala
noastră se apropie de final
doar ca acţiune, deoarece a
lăsat urme în viaţa şcolii
noastre, a elevilor participanţi şi a cadrelor didactice
implicate. Ecourile proiectului scad ca intensitate odată
cu trecerea timpului, dar
efectele şi realizările datorate
lui sunt vizibile în caracterul
şi, mai ales, în sufletele noastre.
În urma unui chestionar
aplicat cadrelor didactice şi

elevilor care au vizitat şcolile
din ţările partenere, a reieşit
că proiectul a fost considerat
un succes (în procent de
100%). Argumentele acestui
succes sunt date de fiecare
participant, în note originale,
diferite, dar care alcătuiesc o
imagine complexă:
“ … curăţarea ecosistemelor cuprinse în proiect,
realizarea website-ului cu
informaţii despre activităţile
realizate” (profesor Măluţan
George).
“A avut un impact major
asupra elevilor implicaţi în
activităţile prevăzute în proiect. A responsabilizat elevii
în problema mediului înconjurător, concretizând noţiunea de ,,voluntariat” (profesor Spinei Mihaela)
“ … ne - a oferit deschiderea spre a cunoaşte în mod
direct alte sisteme de învăţământ europene” (profesor
Varvari Floarea)
“Profesionalismul cu care
proiectul a fost gândit şi
structurat, activităţile lunare
foarte bine concepute” (profesor Pop Doina)
“ ... am socializat cu alte
persoane, am câştigat experienţă în folosirea limbii engleze şi am vizitat locuri
frumoase în Estonia” (elev
clasa a VIII-a A, Făgărăşan
Radu-Robert)
“…am observat stilul şi
mediul de viaţă specifice celor din Estonia” (elevă clasa
a VIII-a B, Pop Maria
Alexandra)
“ ... atmosfera deosebită
între grupurile de elevi, profesori şi unii părinţi” (profesor Dragoş Grigore)
“Asimilarea de noi deprinderi, strategii şi metode
de educaţie” ( profesor
Seplecan Liviu-Ioan)
“Am văzut obiceiurile
lor, mi-am făcut prieteni
noi.” (elev clasa a VIII-a C,
Platon Daniel)
“Dimensiunea europeană,
implicarea elevilor şi cadrelor didactice din şcoală”
(profesor Danea Daniela)
“Posibilitatea
elevilor
şcolii de a intra în contact cu
elevi din alte ţări europene”
(profesor Săplăcan Andreea)
“Prin proiectul Comenius
am studiat mediul şi am învă-

ţat să-l protejăm cât de mult
putem” (elev clasa a VIII-a
D, Pop Daniel)
“Noutatea, totul”. (elev
Archiudean Cătălin, clasa a
VIII-a A)
Este dificil să cuprind
într-un scurt articol toate impresiile elevilor şi profesorilor.
Chestionarul a cuprins şi
o întrebare despre impactul la
nivel personal: ”Cu ce aţi
rămas în urma participării la
acest parteneriat?” S-a răspuns frecvent cu ”am vizitat
Spania, Turcia sau Estonia”
ceea ce nu-i o experienţă
obişnuită, dar şi cu:
“Eu personal m-am ales
cu o experienţă minunată, pe
care nu o voi uita!” (Pop Daniel)
“ ... prieteni noi, deschidere!” (Danea Daniela)
“ ... o impresie foarte bună despre Spania!” (Platon
Daniel)
“ ... prietenii, noi cunoştinţe
şi
informaţii!”
(Seplecan Liviu)
“ … multe, multe cunoştinţe şi metode aplicabile la
clasă şi în şcoală” (Dragoş
Grigore)
“Alte principii după care
mă pot orienta în viaţă!”(Pop
Maria)
“Personal, am simţit că
pot schimba câte ceva în sistemul de abordare al unor
teme. Speranţa că în viitor şi
dascălii români vor fi apreciaţi după valoarea muncii lor”
(Varvari Floarea)
“Cu o experienţă de neuitat, în care s-au îmbinat foarte bine utilul cu plăcutul, cu
foarte multe lucruri noi învăţate, pe care altfel cred că nu
le-aş fi dobândit, cu prieteni
noi, cu modele de bună practică deosebite, cu situaţii
aparte, în care nu am mai fost
pusă niciodată - şi în care a
trebuit să mă descurc - cu
dorinţa de a mai fi implicată
în astfel de parteneriate şi cu
plăcerea deosebită de a împărtăşi tuturor din activităţile
avute.” (Pop Doina)
Iar eu n-am să mai scriu
NIMIC … ca să nu risipesc
ECOURILE!!!!!!!!!!
Prof. Patraşciuc Maria
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Urmez exemplul
surorii mele
Mă numesc Roberta şi
sunt elevă în clasa a II-a. Sora mea se numeşte Roxana şi
este elevă la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa. A ajuns la acest colegiu
datorită rezultatelor pe care
le-a obţinut la învăţătură. Întotdeauna s-a străduit să ia
note cât mai bune.
A fost şi ea eleva şcolii
unde învăţ eu. Printre lucrurile ei, am văzut că are şi multe
diplome obţinute la diferite
concursuri şcolare.
Îmi place de sora mea
pentru că este drăguţă şi se
comportă frumos cu cei din
jur. Nu îi place să mă vadă
supărată şi mă ajută când am
nevoie. Cred că are un suflet
bun.
Pentru mine, sora mea este un exemplu în toate. Când
voi fi mare, îmi doresc să fiu
ca ea.
Muscari Roberta
Clasa a II-a B

Familia mea
Tatăl meu e Petrişor,
Mama mea e Zita,
Fratele, Andrei, e dansator
Iar eu, Karinuţa,
Furnicuţa-hărnicuţa.
Pe mama o preţuim
Şi-n ajutor îi sărim,
Când roboteşte fără-ncetare
Cât este ziua de mare.

Pentru toate-acestea,
Mult o îndrăgim,
Şi cu rezultate bune,
La învăţătură,
Noi o răsplătim!
Irini Karina
Clasa a II-a Step by Step

Mama
Mama mea m-a crescut bine
Şi-a avut grijă de mine,
M-a-nvăţat ce e iubirea
Şi în lume omenia.
Eu aş vrea să-i mulţumesc
Cu un sincer TE IUBESC
Şi-un buchet de ghiocei,
Gingaş ca sufletul ei.
Coprean Cătălin
Clasa a II-a Step by Step

Calc pe urmele fraţilor mei
Eu am patru
fraţi. Sunt cea
mai mică din
familie.
Sora
mea cea mai
mare
este
sudentă la Cluj
şi anul acesta
va
termina
Stiinţele
Economice. Al
doilea frate a
terminat Liceul
de Arte. Mai
am o soră în
clasa a IX-a la
Grupul Şcolar
Sanitar,
iar

cealaltă soră este
elevă în clasa a
V-a la Liceul de
Muzică.
Eu sunt elevă
în clasa a II-a la
Şcoala Gen. Nr.
4 din Bistriţa.
Avem o clasă
frumoasă,
iar
doamna noastră
învăţătoare este
foarte bună. Ea
se străduieşte să
ne înveţe şi să ne
educe cât mai
bine.
Mulţumesc
părinţilor
mei
care fac tot ce pot ca să ne
asigure condiţii bune pentru
pregătirea lecţiilor. Ne-au
spus că toţi fraţii trebuie să
învăţăm o meserie, fiindcă, în
viaţă, meseria este o brăţară
de aur.
Kisfaludy Mădălina
Clasa a II-a B

Măicuţei mele
Măicuţă scumpă, draga mea,
Ca simbol al iubirii,
Îţi dăruiesc toţi trandafirii
Şi-un gingaş bobocel de lalea!
Îţi dăruiesc un firicel
Plăpând, verde, cu clopoţel,
Ce curajos a înfruntat zăpada,
Ca să-ţi aducă-n suflet ...
PRIMĂVARA!
Măerean Evelin
Clasa a II-a Step by Step

Primăvara
Mă cuprinde-o bucurie:
Primăvara totu – nvie,
Natura e numai flori
Şi triluri de cântători.
Toată lumea e voioasă
Mare bucurie-n casă!
La bunica în ogradă,
Păsările-au pus de-o sfadă.
Gemenii voioşi aleargă,
Se rostogolesc prin iarbă,
Speriind găinile
Şi lătrându-i câinele.
Minteuan Vlad-Ştefan
Clasa a II-a Step by Step

O şansă la educaţie
pentru toţi copiii
Mă numesc Beatris şi am
8 ani şi jumătate. Fac parte
dintr-o familie formată din:
mama, tata, sora mea mai
mare şi eu.
Pe sora mea o cheamă
Evelin. Ea se deplasează întrun cărucior cu rotile, deoarece la o zi după naştere a fost
operată de spinabifidă pe coloana vertebrală. În urma
cestei operaţii, ea nu şi-a mai
mişcat picioarele.
Părinţii mei au făcut tot
posibilul să-i asigure o educaţie conform vârstei şi inteligenţei ei. La doi ani şi trei
luni, a fost dusă la o grădiniţă
americană din oraşul nostru,
iar la şapte ani a fost înscrisă
la Şcoala Gen. Nr. 4 Bistriţa.
Din cauza faptului că nu poa-
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te merge, IŞJ Bistriţa-Năsăud
i-a asigurat şcolarizarea la
domiciliu.
Clasele primare le-a făcut
sub îndrumarea şi educarea
domnului învăţător Sas Ioan,
care venea acasă şi o pregătea. Acum este elevă în clasa
a VII-a, diriginte domnul
profesor Măluţan George.
Chiar dacă nu poate merge la
şcoală, ea încearcă să ţină
pasul cu colegii ei, având note bune.
Îmi iubesc sora foarte
mult şi este un exemplu pentru mine. O mare luptătoare.
Ea vrea să devină psiholog.
Toţi copiii au nevoie de
educaţie!
Şutea Beatris
Clasa a II-a B

Tinereţe
O, primăvară frumoasă,
Dulce crăiasă,
Zână candidă,
Fată splendidă,
Soare blând ai răsărit
Ghiocei ai înflorit
Iarba crudă-ai înverzit,
Pomii i-ai înmugurit
Gâzele ai dezmorţit
Şi pe noi ne-ai fericit!
Minteuan Călin-Silviu
Clasa a II-a Step by Step

Primăvara veselă
Primăvara lin soseşte,
Soarele ne încălzeşte,
Păsările ciripesc,

Surorile se-nveselesc.
Denisa şi Bianca, sora ei,
Din grădină au cules ghiocei,
Să-i dea mamei, în dar,
De ziua ei!
Tămaş Denisa
Clasa a II-a Step by Step

Şi ei au dreptul la
educaţie!
În satul Balda, din jud.
Mureş, lângă bunicii mei,
locuieşte o familie sărmană
cu opt copii.
Maria este de vârsta mea,
în clasa a II-a. Ea nu a mai
mers la şcoală de la sfârşitul

toamnei,
pentru că nu
a avut cu ce
să se încalţe.
Violeta este
în clasa a Va şi merge
în fiecare zi
să-şi ajute
părinţii
la
munca câmpului. Viorel
are 13 ani
şi-ar dori şi
el să poată
merge
la
şcoală
cu
haine curate,
să aibă o
baie acasă
pentru a se
putea spăla ori de câte ori e
necesar.
Ceilalţi cinci fraţi sunt
mai mici şi nu pot merge la
grădiniţă pentru că părinţii
lor nu au cu ce să îi îmbrace.
Ca aceşti copii mai sunt
foarte mulţi în ţara noastră.
Ei nu au nicio şansă la educaţie. Trăiesc o viaţă grea şi
chinuită, în sărăcie. Pentru ei,
educaţia este un vis care ar
vrea să se poată împlini.
Fiecare dintre noi ar trebui să îi ajutăm, cu cât de puţin, pentru a le uşura viaţa.
Mureşan Alexandra
Clasa a II-a B

Mamei
Mama mea e cea mai bună,
Harnică-i ca o albină.
Cu mult drag mă îngrijeşte,
Pe mine mă ocroteşte.
Eu îl rog pe Dumnezeu
Să-i dea multă sănătate,
Să mă sprijine mereu,
Ca să-nvăţ mai multă carte.
Pal Kwirsfeld Eduard
Clasa a II-a Step by Step

Primăvara
Primăvară, tânără copilă,
Îmbraci natura cu lumină,
Readuci viaţă-n toate,
Dragoste în inimile noastre.
Pictezi pajişti înverzite
Cu păpădii aurite,
Trimiţi albinele-n zbor
Să culeagă mierea lor.
Prin poienile umbroase
Se-aud cântece voioase
De la a II –a STEP, copiii
Închină un imn naturii.
Pop David
Clasa a II-a Step by Step
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Copilăria în
mâinile mele
”De unde vine jocul?” mă
întreb eu pe mine. ”Oare s-a
născut din imaginaţie? Sau
din raţionament? Sau vine de
la Dumnezeu? … Nu ştiu …
e prea complicat!”
Ce-o fi cu întrebările acestea în miez de noapte? Rup
şirul întrebărilor amestecate
în mintea mea şi mă duc la
culcare, deşi ştiu, ştiu că nu
sunt simple întrebări, sunt
probleme ce trebuie rezolvate. ”Dar de ce să mă mai
complic? Am destule pe
cap.”
Vi se pare o scuză, nu-i
aşa? Ei bine, şi mie, dar aşa e
omul, nu-i mereu dispus să se
sacrifice pentru rezolvarea
problemelor ce nu-l privesc.
”Dar oare chiar nu mă privesc? Oare chiar aşa să fie?”
… Nu mai suport întrebările,
simt că mă aduc în pragul
disperării. Nu mă lasă să
dorm, să visez, să mă gândesc la nimic altceva. ”Ştiu!
Voi încerca să rezolv aceste
probleme, să dezleg misterul,
altfel nu voi mai avea nici
somn, nici linişte.”
Aşadar îmi fac bagajul, nu
cine ştie ce, o sticlă cu apă şi
ceva de mâncare, apoi pornesc la drum. Ies tiptil din
casă, ca nu cumva să mă audă cineva şi merg înainte,
fără să mă abat măcar cu
gândul. Am mers aşa, până
când deşteptătorul soarelui a
sunat şi minunatul astru s-a
trezit. Atunci am ajuns pe o
pajişte. M-am întins pe iarba
încă jilavă, să mă odihnesc.
Am închis ochii. Deodată,

am simţit cum ceva mi se
plimbă pe mână … Am tresărit! Era un Fluturaş cu aripi
de catifea în mai multe culori, cu antene tremurânde şi
trupşor din lemn dulce, cu
ochişorii rupţi din azurul abia
trezit, sau poate aşa mi s-a
părut mie, oricum, părea o
fărâmă vie de curcubeu şi îmi
plăcea tare mult.
Am vrut să-l prind, dar a
zburat pe o floare, apoi s-a
întors în palma mea:
- Rămâi cu mine! l-am rugat.
- Dacă te joci cu mine, rămân.
Şi m-am jucat cu el de-a
prinsa până ce noaptea ne-a
învăluit în caşmirul ei negru.
Atunci a apărut o luminiţă
umblătoare … un licurici.
Am vrut să rămână şi el cu
mine. Ca şi Fluturaşul, mi-a
spus că rămâne dacă mă joc
cu el … Şi m-am jucat!
În următoarea zi am ajuns
într-o pădure cu copaci din
mătase verde. Foşnetul frunzelor împletite dungat mă
agita. Licuriciul şi Fluturaşul,
care mereu stăteau unul în
stânga şi unul în dreapta,
mergeau acum în faţa mea.
Tot ce mă înconjura mi se
părea misterios şi misterul
urma să fie dezlegat. Presimţeam că aşa o să fie, căci
inima mea deja o luase razna,
cu bătăi năucitor de puternice.
Am ajuns, cred, în adâncul
cel mai de taină al pădurii,
căci prietenii mei s-au oprit
şi fiecare s-a aşezat pe câte o
floare şi, ca la comandă, copacii s-au dat la o parte fremătând uşor de data aceasta.
Prea mirosea totul a poveste! ... Dar fără o zână … Şi,

parcă la gândul meu, a apărut
şi zâna. Eram destul de surprinsă, căci numai straiele pe
care le purta erau de zână,
altfel părea drăgălaşă şi inocentă, veselă, fără griji, curioasă şi neastâmpărată sau,
poate, doar cu nestăpânită
poftă de joc.
- Bine ai venit! mi-a spus
ea.
- Bu - bună! m - am bâlbâit
eu. Ce Zână eşti?
- Eu sunt Copilăria, regina
jocului.
- De la tine vine jocul?
- Da, de la mine, din această pădure magică.
- Ce frumos!
- Dacă vrei, poţi rămâne o
vreme aici. Hai acum să ne
jucăm!
Şi ne-am jucat de-a prinsa,
de-a v-aţi ascunselea, şotron
sau în Rai, cum zicea bunica,
am sărit coarda şi nici o clipă
nu m-am mai gândit la jocurile pe calculator. E frumos
în Împărăţia Copilăriei!
N-am putut sta prea mult
acolo, dar, la plecare, fiecare
mi-a dăruit câte un gând din
lumea aceea, un fel de leac
pentru oricând îmi va fi dor
de ea.
… Sunt împăcată. Întrebările nu mă mai frământă. Miam făcut noi prieteni şi, mai
presus de toate, am ceva ce
orice copil îşi doreşte: Copilăria în mâinile mele!
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VI-a A

Jucăriile celor mari
Mă trezesc cu jocu-n gând
Şi descopăr, rând pe rând,
Lucruri care mă uimesc
Despre felul cum gândesc.
Nu mă stresez de nimic,
Mamei mele tot îi zic:
”Dac-aşa va fi să fie,
S-o luăm ca pe-o jucărie!
Nu îţi place la-nceput,
Dar apoi, gândind mai mult
Şi jucându-te mereu,
Începe să-ţi placă. Zău!”
Tot aşa şi pe Pământ,
Orice lucru la-nceput
S-ar părea că nu-l poţi face,
Mai apoi tu vezi că-ţi place.

Şi vă va părea şi vouă
Ca o jucărie nouă.
Stupinean Cristina
Clasa a VI-a A

Magia mării
O rază de lumină pătrunde
în camera mea şi, cu o forţă
inexplicabilă, îmi deschide
ochii. E dimineaţa cea mai
aşteptată. Astăzi plec împreună cu familia în vacanţă, la
Marea Roşie. Am aşteptat
atât de mult ziua aceasta, încât mi-am împachetat lucrurile de o săptămână!
De jos se aude un glas cristalin. E mama, care mă chema de câteva minute să cobor, pentru că suntem în întârziere.
Maşina înghiţea kilometru
după kilometru, iar urechile
familiei mele înghiţeau cuvinte după cuvinte ieşite din
gura mea. După o mulţime de
kilometri parcurşi în zbor,
am ajuns la destinaţia dorită.
Mama, hotărâtă îmi spunea
să mă odihnesc, dar eu bineînţeles că nu am acceptat şi
am pornit spre mare. Ochii
mei nu ştiau unde să se uite.
Încep să admir minunatul
soare şi strălucitoarea mare.
La umbra unui copăcel, un
căluţ de mare se zbătea să
ajungă în apă. Primăvara a
pictat marea într-un albastru
crud şi închis.
Cântecul păsărilor se împletea cu cel al unui cuc …
Zumzetul albinelor şi susurul
unui râu, construit de nişte
copii, îmi încântau auzul.
Timpul parcă a zburat, iar
seara s-a lăsat. Împreuna cu
sora mea, am ieşit pe plajă şi
am observat că regina lună
îşi certa slujitoarele, stelele.
Mă plimbam cu sora mea
pe plajă când, deodată, zărim
în nisip un tunel cu o uşiţă
neagră de brad. Eu şi sora
mea ne întrebăm unul pe altul ,,oare să intrăm”? Curiozitatea pusese stăpânire pe
noi. Când am deschis uşa, un
felinar s-a aprins. Spre subsol
se zăreau o multitudine de
trepte pe care trebuia să le
parcurgem, pentru a vedea
unde duce tunelul.
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Pe pereţii tunelului erau
mii de diamante şi rubine pe
care, dacă le atingeai, tunelul
se dărâma. După câteva ore
de mers tunelul s-a terminat,
iar noi am ajuns în Paradisul
Păsărilor.
- Unde ne aflăm?
- În casa păsărilor, unde altundeva?!
În acel moment din ceruri
coboară o pasăre colibri.
- Eu voi fi ghidul vostru!
Haideţi să vă arăt împrejurimile! Aici este şcoala păsărească, iar lângă este creşa.
- Aveţi aşa ceva?
- Sigur ca da! La şcoală se
învaţă părţile de vorbire flexibile şi alte lucruri educative.
- Ce frumos. Dar acesta ce
e?
- Acesta este ,,Palatul de
Cleştar”. În el locuieşte pasărea Paradis.
- Acesta este magazinul de
bijuterii ,,Penele Corbului”.
Am intrat acolo şi am văzut un lanţ superb din pene si
ghiocei.
- Ia-l. Să-ţi aducă aminte
de noi.
- Mulţumesc mult!
- E timpul să plecăm! spune ghidul meu.

- Bine îmi va fi dor de voi
şi în acel moment îmi scot
brăţara mea norocoasă de pe
mână şi i-o dau ghidului.
- Aceasta este o amintire
de la mine!
- Mulţumesc!
Atunci m-a cuprins un fior
şi m-am trezit. Am crezut că
am visat, până am văzut lanţul la gât.
Aşa am descoperit o nouă
lume…
Encean Andrei
Clasa a VII-a B

O dimineaţă de
primăvară
Vânturile ridică din apele
secate legiuni de vietăţi microscopice ... gândacii se
dezmorţesc şi încep să umble
prin atmosfera încărcată de
somn a dimineţii. Aburii unui
ceai fierbinte, mirosul de
frunze proaspete şi izul de
pământ răcit peste noapte,
aduc dimineţii un plus de
frumuseţe.
Răcoare, dar nu atât cât sămi îngheţe nasul; ies încet pe
balcon, după ce mă împiedic
somnoros de o cutie şi mă

întreb de ce am pus-o acolo.
Privesc sus, la apa albastră a
cerului, unde soarele strălucitor se mândreşte cu razele
sale luminoase.
Mă aşez înapoi în pat şi mă
uit la perna şifonată, apoi îmi
schimb direcţia privirii spre o
oglindă în care se frânge jocul de lumini al unei raze jucăuşe de soare. Îmi e lene să
mă ridic din pat, aici fiind
atât de cald! Aerul rece al
dimineţii umple camera şi, în
sfârşit, încep să îl simt. O voce răguşită se aude în mintea
mea: ”E foarte devreme; mai
am timp să lenevesc câteva
minute.”
Pantea Adina
Clasa a VIII-a D

Prima mea călătorie cu avionul
“Această aeronavă are opt
ieşiri: două aici, două lângă
aripi şi patru laterale“. Astfel
de indicaţii îmi par acum
prea îndepărtate pentru a le
revizualiza în mod corect,
sau în ordinea în care au fost
primite de către creierul nepreocupat să reţină astfel de
informaţii. Aş putea însă, sămi reamintesc emoţiile şi nerăbdarea din acele momente.
Cuprinsă de un entuziasm
demn de un copil de cinci
ani, aşteptam curioasă avionul. Aeroportul devenea cu
fiecare secundă, cu fiecare
minut, tot mai mic şi mai neîncăpător. Iar ca agitaţia mea
să fie şi mai mare, panoul din
incinta aeroportului anunţa,
nepăsător şi plictisit, o întârziere de jumătate de oră a
avionului - de parcă cele două ore de aşteptare nu erau
suficiente. Timpul căpăta o
nouă valoare, intensificând
impacienţa ce mă cuprindea
tot mai tare şi mai hotărâtor,
iar soarele asista şi el neputincios la frământarea mea
interioară şi încerca să mă
îmbărbăteze, trimiţând raze
somnoroase şi docile. Sub
această ploaie de lumină şi
căldură, maşinile din parcare
luceau ca nişte giuvaiere, iar
cimentul de sub picioarele
mele fără stare se încălzea şi
mai puternic.

Între timp, sala de aşteptare se umplea de alţi viitori
pasageri, care veneau însoţiţi
de numeroase bagaje, şi de o
parte a familiei. Astfel, forfota se intensifica; fiecare persoană era agitată şi îşi dorea
cu ardoare să vină mai repede momentul zborului.
După ce răbdarea mea
(diminuată curios de mult în
acele momente) a fost pusă
serios la încercare, am trecut
de obişnuitul control şi am
intrat în cea de-a doua sală de
aşteptare. Acolo, am găsit, la
scurt timp, alinare: puteam
simţi că intram pe “ultima
sută de metri”, iar dincolo de
peretele cu geamuri mari şi
curate de sticlă îşi făcu apariţia cel pe care îl aşteptasem
aşa de mult: semeţ, grandios,
impozant, avionul se fixă hotărât pe pistă şi îşi aştepta
blând pasagerii, într-o frumoasă atmosferă de apus victorios.
Cu paşapoartele şi biletele
verificate, mulţimea se îndrepta ca într-o procesiune
spre aeronavă, iar momentul
în care voi fi în sfârşit acolo
părea atât de aproape! Cu sufletul îmbrăcat în muuulte
straturi de fericire şi entuziasm şi cu picioarele puţin nesigure, înaintam ca prin vis
pe scara cea lungă de metal.
Nu îmi făcusem prea multe
planuri cu privire la interiorul
avionului, aşa că am fost puţin impresionată - era modern, primitor, iar aerul condiţionat făcea mari eforturi ca
temperatura să devină una
suportabilă. Bagajele erau
fixate la locul lor, pasagerii
pe scaune, însoţitoarele de
bord îşi făceau datoria, explicând locul ieşirilor de urgenţă, al măştilor de oxigen şi
alte detalii, iar eu parcă tot
nu realizam, că ceea ce sperasem timp de câteva zile
bune se îndeplinea acum şi
aşteptam (în mintea mea de
copil nerăbdător şi într-o oarecare măsură pesimistă)
vreo veste proastă. Dar aşa
ceva nu s-a întâmplat - spre
uşurarea mea, iar avionul îşi
porni ferm motoarele, făcând
un tur de pistă. Tot ce visasem cu atâta ardoare se îndeplinea acum, aproape ireal.
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Cu o înclinaţie pe care din
cauza concentrării nu o simţeam, avionul începea să câştige altitudine, lăsând în urmă numeroase beculeţe de pe
turnul de control şi de pe pistă, dar şi multiplele sentimente de nerăbdare. Acum
totul era o certitudine, real:
ZBURAM.
Lumea (oamenii, maşinile,
blocurile, şoselele, parcurile)
părea în miniatură. Totul se
micşora aşa de puternic şi de
rapid! Deşi eram cuprinsă de
entuziasm, am observat totuşi, că, la decolare se înserase suficient de mult ca soarele să dispară, iar cerul să fie
sângeriu; însă acum, deasupra lumii întregi, norii se
acopereau cu straie rubinii şi
arămii: era atât de frumos şi
de liniştitor! Toate emoţiile şi
grijile premergătoare erau
lăsate undeva departe, foarte
departe, căci un văl de relaxare şi pace mă îmbrăca în
veştminte străvezii.
Ce sentiment! Să te afli
deasupra tuturor - sus, sus de
tot! Iar prin hubloul micuţ să
nu deosebeşti nimic. Absolut
nimic.
Privind acum înapoi, la
aproape doi ani distanţă, realizez cât de frumos a fost
momentul. Căci, aşa cum
privesc în zilele calde şi senine de vară cerul înstelat,
dar pe care se deosebeşte totuşi câte o luminiţă ce provine de la un avion în care sunt
atâţia oameni, cu game foarte
variate de idei, sentimente şi
speranţe (unii probabil că fericiţi, nerăbdători să ajungă
la destinaţie, unde se vor întâlni cu persoane dragi, alţii
cu griji, probleme, ori alţii cu
tristeţi ce ar putea fi suficiente pentru o viaţă) aşa era pentru oamenii ce admirau cerul,
avionul nostru: o luminiţă ce
ascundea multe trăiri interioare, aşteptări şi gânduri.
Din când în când, negrul
atât de copleşitor, dar atât de
frumos şi misterios din faţa
ochilor, se transforma într-o
pânză de păianjen, în care
stăteau prinse milioane de
beculeţe, dar care se vedeau,
din cauza înălţimii, într-un
număr mult, mult mai mic. Şi
când te gândeşti, iar, câte

evenimente şi întâmplări
adăposteau!
Astfel de imagini se perindau în faţa ochilor mei, iar
mintea se străduia să le reţină
pe toate, să nu uite niciuna.
Timp de trei ore, reţelele de
luminiţe au alternat ca formă
şi dimensiune, când, din păcate, aterizarea se apropie,
făcându-se simţită. Altitudinea începea să scadă, iar oraşul în care era aeroportul, îşi
recăpăta treptat dimensiunile
normale.
Regretând faptul că zborul
va trebui să se termine, m-am
resemnat şi am aşteptat totuşi, aterizarea, care a fost ”la
înălţime”. Lin şi foarte plăcut, zborul se termină, iar
noua ţară, noul oraş (spre care ne îndreptam) şi noile
aventuri şi întâmplări de vacanţă aşteptau cu nerăbdare
să se prezinte şi să se desfăşoare, în timp ce mintea le va
înregistra cu exactitatea unui
ceas elveţian în memorie,
acolo unde vor dăinui întru
veşnicie.
Deşi pentru multă lume
acest mijloc de transport este
ceva obişnuit, pentru mine
rămâne ceva special, chiar
dacă s-a petrecut acum ceva
vreme: am putut să zbor, să
fiu deasupra tuturor şi să mă
las înconjurată de nori.
Butaciu Florina
Clasa a VIII-a D

Ţara mea
În Ţara Lucrurilor Fascinante, de-a dreptul impresionante trăiam eu, un zeu fericit şi pitic.
Ţara aceasta era una cum
nu aţi mai văzut, sau nici
măcar nu v-ar fi trecut prin
cap că există aşa ceva pe planeta noastră. O ţară cu oameni care în loc de cap au
picioare, cu copaci care în
loc de rădăcini au coroane. În
loc de acrobate avem maimuţe uimitoare, în loc de lună şi
de soare avem caşcaval şi
banane, iar în loc de stele
avem mingi care luminează
în noapte. Ba chiar sunt unii
oameni care, din cauza faptului că sunt cu susul în jos, şiau construit casele invers.

Eu mă consider printre cei
mai normali: am capul pe
umeri, ochii, nasul şi gura la
locul lor, iar picioarele pe
pământ. Alţii sunt de-a dreptul hidoşi şi, sinceră să fiu, e
destul de înspăimântător
când seara te duci la plimbare şi întâlneşti o asemenea
arătare.
E destul de ciudat să trăieşti viaţa toată într-o lume
aşa răsturnată.
Eu locuiesc într-o casă la
marginea unui lac sclipitor,
iar dimineaţa mă trezesc
uşor, în cântecul sirenelor.
Zâne de tot felul îmi aduc
mâncarea la pat, iar crăiesele
mă încântă cu rochiile lor de
caşmir şi mătase , pe care cu
talent le-au au cusut croitoresele.
Dar mie, totul mi s-a părut
prea imaginar şi prea de poveste, aşa că am pornit în căutarea unei explicaţii mai logice a acestor fenomene exotice. Poate că arhitectul care
mi-a creat ţara a avut ceva
imaginaţie, sau poate locuiesc într-un tablou, sau într-o
poveste, poate joc un rol întrun film de mare generaţie,
sau, poate, nu există explicaţie.

Totuşi, am continuat cercetarea mea şi am întrebat sirenele, zânele, crăiesele, localnicii, chiar şi pe greieri i-am
întrebat şi am aflat că problema îşi are rezolvare în
imaginaţia mea uimitoare.
Dacă vă gândiţi cumva
cum să ajungeţi în ţara mea şi
să-mi faceţi o vizită, închideţi ochii şi jucaţi-vă cu imaginaţia. Eu cu drag şi cu iubire vă voi întâmpina, căci jocul e bucuria mea, jocul e tot
ce poate un copil visa, e calea prin care îţi creează lumea.
Pop Raluca Doris
Clasa a VI-a A

Prima mea
scrisoare
- Roxana! Roxana! Vino
imediat in casă!
Mi-am ridicat privirea din
paginile cărţii pe care o citeam şi am văzut-o pe mama
în pragul uşii. Indiferent ce sar fi întâmplat, era în mod
sigur o problemă serioasă,
fiindcă altminteri mama nu
m-ar fi întrerupt în ruptul capului din lectură. Era nemai-
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pomenit de mândră de hobbyul meu, mai cu seamă pentru că nici unul dintre copiii
pe care îi cunoştea n-ar fi pus
mâna pe o carte nici în ruptul
capului ...
- Vin acum! am răspuns,
citind ultimele cuvinte de pe
pagină.
- Grăbeşte-te! strigă mama
din nou.
Probabil că se întâmplase
ceva grav. Am închis alene
cartea şi am luat-o la fugă
spre casă. Se pare că nu-mi
era dat să mă bucur de razele
soarelui primăvăratic, pe
băncuţa mea preferată, aşezată sub o tufă de liliac.
- Ce e? Ce s-a întâmplat?
am întrebat gâfâind, când am
ajuns.
- Nimic rău, răspunse mama, luându-mi cartea din
mână. Vino înăuntru să-ţi
arăt ceva. Uite! mi-a spus
mama arătându-mi un plic
gros şi alb, aşezat cu faţa în
jos pe măsuţa de lângă canapea.
- Pentru mine?
M-am uitat prosteşte la
plic, întrebându-mă cine îmi
putea trimite scrisoarea. Nu
cunoşteam pe nimeni care să
mai scrie scrisori, în afară de
bunica. Dar pe plic nu era
scrisul ei.
- Ia-l şi deschide-l! m-a îndemnat mama, plină de nerăbdare.
L-am deschis şi mi-am văzut scris numele cu litere negre, elegante:
,,Stimată domnişoară Roxana,
În atenţia Şcolii de Puteri
Magice a ajuns faptul că te
numeri printre puţinele persoane cu puteri supranaturale
din Bistriţa. Eşti conştientă
de importanţa pe care o are
antrenamentul, alături de o
bună pregătire, în utilizarea
acestor puteri. Şcoala s-a
specializat în pregătirea muritorilor neinstruiţi în cadrul
proiectului ,,Cei Dotaţi”. Noi
ne pregătim elevii pentru a-şi
asuma un rol important în
lumea aceasta plină de pericole. Vrem să ajutăm oamenii şi să nu lăsăm nici un posesor al unor astfel de puteri
să facă rău. În broşura pe care ai primit-o, ai informaţii
despre şcoala noastră, despre

profesori şi despre examenele pe care ar trebui să le treci
cu notă maximă pentru a putea deveni magician-expert,
cu diplomă. Deoarece un expert la ale cărui servicii am
apelat a hotărât, consultânduşi Sfera Magică, că eşti candidatul ideal la aceste cursuri, îţi propun să profiţi, să
completezi formularul de înscriere şi să te prezinţi la noi
la începutul anului şcolar.
Cu stimă, a dumneavoastră,
Miriam Fox, director”
Am ridicat ochii din scrisoare şi am văzut-o pe mama
privindu-mă ciudat. În ochii
ei am zărit un licăr jucăuş.
- Mamă, tu ştiai despre asta? am întrebat-o, fluturând
scrisoarea în faţa ei.
Ea a citit repede şi a dat
din cap.
- I-am spus unei prietene
că vrei să-ţi perfecţionezi puterile, iar ea mi-a povestit
despre şcoala aceasta şi mi-a
dat adresa. Le-am scris, nu
credeam c-o să-mi răspundă,
dar când a venit plicul am
simţit, am ştiut că asta e singură ta şansa să-ţi îndeplineşti visul şi să devii ce ţi-ai
dorit dintotdeauna!
Gândurile îmi zburau aiurea ... Da, era visul meu sămi pot folosi puterile la maximum. Da, mă încânta ideea
Şcolii de Puteri Magice, dar
... Cum s-o las pe mama?
Ştiam că eu sunt singurul ei
sprijin şi că nu se putea descurca singură. Parcă mi-ar fi
citit gândurile ... Oare care
dintre noi avea puteri magice, de fapt?
- Hai, nu mai sta pe gânduri! Fă-ţi bagajele şi pregăteşte-te pentru un an plin de
magie!
Am plecat cu îndoiala în
suflet, dar parcă îmi crescuseră aripi!
Drumul a fost lung şi greu.
Am ajuns târziu, în noapte, în
faţa unei porţi minuscule şi
părăginite. Asta să fie vestita
şcoală? Mă simţeam ca Alice
în Ţara Minunilor. Am bătut
încetişor la poartă, iar aceasta
s-a deschis, lăsându-mă să
privesc un tablou care mi-a
tăiat respiraţia: un palat de
cleştar strălucea în faţa ochilor mei larg deschişi. Era cel

mai frumos lucru pe care-l
văzusem vreodată! Imediat
ce am păşit către el, cerul s-a
aprins în mii de culori feerice, desenând cu litere de foc
,,BINE AI VENIT, MICĂ
VRĂJITOARE!”
Am fost întâmpinată cu
braţele deschise de copii din
toate colţurile lumii, care veniseră, ca şi mine, ca să devină Magicieni - experţi şi să-i
ajute pe semenii lor. M-au
condus în palatul de cleştar,
mi-au povestit despre cursuri,
despre profesori şi mi-au arătat drumul spre camera mea.
Eram în al nouălea cer!
Anul următor a trecut rapid; am învăţat multe lucruri
şi mi-am făcut mulţi prieteni.
Uneori, mai puneam la cale
câte-o şotie - ce e rău în a
ascunde măturile pe care
zburau profesorii noştri, astfel încât aceştia să nu poată
pleca pe la casele lor?
În sfârşit, a sosit ziua marelui examen! Doar dacă luam nota maximă primeam
diploma de Magician - expert
... Am tras un bilet din bolul
aflat pe masă, pentru a afla
ce aveam de făcut.
Trebuia să deschid pentru
o oră Poarta Timpului şi să
ajung în anul 2222, când în
oraşul meu, Bistriţa, se ducea
o luptă crâncenă între locuitorii Cartierului Bomboanelor şi cei din Cartierul Spanacului. Într-o singură oră
trebuia să găsesc modalitatea
de a-i împăca, de a-i face să
trăiască în armonie, iar apoi
să mă întorc prin aceeaşi
Poartă, care se închidea odată
cu expirarea timpului. Nu
trebuia să rămân prizonieră
în viitor.
Mi-am făcut curaj, aştep-

tând semnalul de începere a
acestei probe dificile ...
ŢŢŢŢŢRRRRRRRR!!!
- Roxana, iar ai adormit cu
cartea în mână! Trezeşte-te,
trebuie să mergi la cumpărături! Frăţiorul tău vrea nişte
bomboane, iar eu te rog să
cumperi nişte spanac. E primăvară, aveţi nevoie de vitamine! ...
Stejerean Roxana
Clasa a VII-a B

Un zgârie –nori
natural
Vârful Moldoveanu este,
aş putea spune, un zgârienori natural. În lumina roşiatică a răsăritului, acest vârf
de munte se trezeşte primul.
Cu salturi mari şi periculoase, se zbenguie de icicolo, de pe stâncă pe stâncă,
de dimineaţa până seara, caprele negre.
Coborâm odată cu argintul
curgător şi dăm peste aurul
verde al pământului: păduri
ce îmbracă muntele de la
poale până aproape de vârf.
Intrăm în taina pădurii … Un
glas dumnezeiesc îţi încântă
auzul. Dacă priveşti atent,
vezi făpturi mici, cu aripi
luminate de raza aurie ce pătrunde prin frunzişul des …
Ai crede că sunt îngeri …
Sunt doar păsări.
Zdup! Ţup-ţup! un iepuraş
îţi taie calea. Urecheatul te
vede, stă o clipă, se sperie şi
iar o ia la goană. Mai faci
câţiva paşi … se mişcă ceva
în tufişuri … Te dai puţin în
spate şi … e doar o căprioară
cu puiul ei.
Furat de aceste minuni ale
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naturii, te adânceşti în pădure. Un zgomot uscat de
vreascuri sfărâmate îţi atrage
atenţia. Observi la timp ursul
mare şi fioros care se apropie.
Te caţeri iute într-un copac
şi te piteşti după bolta de
frunze, cu speranţa că nu te
va vedea. Eşti în siguranţă
momentan. Ai doar grijă să
nu creadă vreo veveriţă că
vrei să-i furi alunele şi să te
alunge din copac. Eh! Glumeam! N-ar face asta … ar
răni curcubeul floral.
Şi, în sfârşit, când somnul
învăluie muntele, tu ai ajuns
deja la poale. Abia atunci îţi
dai seama că ai fost în Rai!
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VI-a A

Prima mea vacanţă
la mare
Era o zi toridă de vară.
Soarele arunca sclipiri de
platină peste întreaga lume.
Razele lui topeau pământul,iar puiul de vânt se juca
cu norii.
În ziua de patru iulie, era
mare forfotă acasă la noi.
Toată lumea îşi pregătea bagajele pentru vacanţă. Era
prima mea vacanţă la mare.
Aşteptam
cu
nerăbdare
această vacanţă de mult timp.
Eram neliniştit. Aruncasem
în geamantan tot ce-mi trecuse prin cap, spre nemulţumirea părinţilor mei, care mi-au
pus în vedere să-mi limitez
bagajul. Uşor de spus, greu
de făcut! Ce mă aştepta?
Eram în pragul unei experienţe inedite.
În sfârşit, toată lumea a
fost gata de plecare şi am
pornit la drum. Maşina înghiţea kilometru după kilometru
din panglica fosforescentă a
şoselei. Era o noapte răcoroasă, dar plăcută. În maşină,
distracţie şi amuzament. Cântecul şi gluma puseseră stăpânire pe fiecare dintre noi.
Ne-am exersat care mai de
care talentele, spre disperarea
tatălui meu, care trebuia să
fie atent la drum.
Drumul a fost foarte lung,
dar, în cele din urmă, am
ajuns cu bine la destinaţie. În

dimineaţa zilei de cinci iulie,
la ora opt si jumătate, am pătruns în incinta hotelului

înmuia dogoarea, mângâind
trupurile încinse.
După câteva ore în care am

,,Laguna albastră”.
Era un hotel mare de vreo
douăzeci de etaje, foarte
frumos amenajat şi foarte
primitor. Angajaţii hotelului
ne-au ajutat cu bagajele şi
ne-au condus în camere.
Abia aşteptam să văd camera
mea! Când am deschis uşa şi
am văzut camera superbă, am
avut o senzaţie stranie.
Parcă ajunsesem în paradis. Aveam un pat imens, un
dulap uriaş şi o privelişte uimitoare spre ţărmul mării.
Eram nerăbdător să văd marea de aproape, să mă las îmbrăţişat de valuri! Aşa că nam mai aşteptat şi am coborât spre plajă.
Mi s-a părut imensă şi prea
plină de oameni. Nisipul îmbibat în aur, despre care ştiam că ascundea scoicile
multicolore, îmi ardea tălpile.
Cerul îi zâmbea mării, pentru
a-i demonstra cât o iubeşte şi
o admiră. Marea se lăsa cuprinsă în mrejele soarelui,
care îi declara iubire eternă.
Apoi am descoperit: marea
e o întindere infinită de strălucire. În ea descoperi liniştea desăvârşită şi o imensă
iubire. Nicăieri n-am mai
avut sentimentul că ating cerul, scăldându-mă în infinit!
În depărtare, se zăreau vapoarele care veneau sau plecau din port. Din loc în loc,
se zăreau delfinii, întrecânduse în acrobaţii. Păsările păreau să-şi înmoaie penele în
albastrul cerului şi să-şi poarte aripile prin valurile zglobii. Simţeam cum soarele
arunca suliţe de jar, dar briza

ascultat vocile şoptite ale valurilor şi le-am simţit mângâierea, am petrecut o noapte
liniştită, în camera mea. Ceva
nu-mi dădea însă pace; m-am
trezit devreme şi am alergat
pe plajă. Deja mi se făcuse
dor de mângâierea nisipului
şi de şoaptele misterioase ale
valurilor. Eram fericit! Dar
nimic nu se poate compara
cu spectacolul ce mi se pregătea! În faţa ochilor mei
cârpiţi de somn, o uriaşă
minge înflăcărată ieşea,
proaspătă, dintre valurile cenuşii. Priveam cu gura căscată frumuseţea răsăritului; am
înţeles atunci ce înseamnă
perfecţiunea …
În aceeaşi seară, împreună
cu prietenii, am ieşit în oraş,
în Constanţa. Am străbătut
bulevardele largi şi străduţele
întortocheate, am colindat
magazinele de lux, am auzit
orchestrele cântând pe terase
şi am hrănit delfinii, la Delfinariu. Oraşul mi s-a părut un
amestec ciudat de modernitate şi necunoscut; lucruri cunoscute, obişnuite, se combină cu un ,,ceva” misterios, o
atmosferă bizară pare să
cheme turiştii.
Seara a venit din nou să viziteze oraşul. Împreuna cu
prietenii mei, am hotărât să
mergem pe plajă, să vedem
apusul. Văzusem deja cel
mai măreţ spectacol din viaţa
mea - răsăritul. Ce puteam să
mai aştept? M-am dus, totuşi,
pe faleză. În răstimpul scurs
între două glume, am simţit
aerul răcorindu-se, am auzit
pescăruşii jelind, în timp ce

soarele se scufunda în marea
tulbure acum şi adormită.
Pe perdeaua întunecată a
cerului se vedeau strălucind
mărgăritarele galbene ale stelelor. Luna plutea pe marele
albastru, ca o corabie rotundă
de aur. Un şuşotit încet şi
straniu se auzea dintr-un arbore. Ce este? ne întrebam cu
toţii. Era o bufniţă, care îi
cânta puişorului ei un cântec
de leagăn. Apoi, numai tăcere. Parcă şi valurile adormiseră.
Doar o oră mai târziu, am
fost trezit de un şuierat straniu; am ieşit pe balcon. Era
înspăimântător de întuneric.
Nu se mai vedeau nici stelele, nici luna. Marea, parcă
bolnavă, suspina şi gemea.
Apoi, brusc, un fulger albastru a spintecat întunericul,
urmat aproape imediat de tunete adânci. Ploaia năprasnică se izbea de geamuri de
parcă marea însăşi s-ar fi ridicat pe verticală.
M-am retras înspăimântat
în cameră, găsind adăpost
sub plapuma moale.
A doua zi, soarele strălucea mai vesel ca oricând, poleind întinderea de smarald
cu diamante scânteietoare.
Doar uşoara umezeală a nisipului amintea de furtună.
Zilele au trecut pe nesimţite. Mă simţeam minunat, n-aş
fi vrut să mai plec vreodată!
Vacanţele se sfârşesc însă,
nu-i aşa? Părăsind hotelul,
priveam pe geamul maşinii în
direcţia mării; s-o mai zăresc
o dată, doar un pic, şi încă o
dată şi ... am simţit două lacrimi fierbinţi alunecând pe
obraji. Mi-am luat rămas-bun
de la cea mai frumoasă vacanţă din viaţa mea.
Encean Andrei
Clasa a VII-a B

Primul Film
Iulie ... altă zi dogoritoare
de vară. Căldura soarelui ne
copleşea chiar şi sub umbra
nucului din grădină. Moleşeala din atmosferă ne ţinea
acolo, pe o pătură, în loc să
facem tot ce ne-am propus.
Eu, Alice şi Iosua ne-am dus
la Cristi şi am plănuit să
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mergem toţi patru la piscină
şi să ne distrăm de minune
vara aceasta. Priveam puţinii
oameni care treceau pe trotuar. Plictiseala se citea pe feţele lor. Nu mai puteam să suport atâta plictiseală şi moleşeală.
- Aş da orice să pot schimba starea oamenilor! Măcar
pentru o zi, am oftat eu.
- Şi dacă am putea? răspunse Iosua. Cum ar fi să
creăm noi o altă lume? Un
film care să rezolve problema
plictiselii!
- Ai dreptate, adăugă Alice. Dar ... de unde facem noi
rost de o cameră de filmat şi
de actori?
Într-adevăr, Alice avea
dreptate. Ne-a adus cu picioarele pe pământ, la realitate. Nu aveam de unde să facem rost de o cameră şi de
actori aşa de repede.
- Staţi puţin! a intervenit
Cristi. Eu am o cameră de
filmat mai veche, dar încă
filmează bine. O putem folosi!
- Genială idee, Cristi! am
remarcat eu. Şi, ca actori, putem filma câţiva din prietenii
noştri, sau chiar să fim noi
actori dacă e nevoie!
Şi aşa a început munca. Ne
adunam în fiecare zi acasă la
Cristi pentru a face pregătirile necesare. După două săptămâni, eram pregătiţi. Cristi
era cameramanul, Iosua scenaristul, eu regizorul, iar Alice ne-a făcut rost de actori.
Scenariul scris de Iosua era
perfect. Începea cu un băieţel
pe nume Caleb. El era singur
şi nu avea nici un prieten.
Dar, într-o zi, micuţa Ariana
devine noua lui vecină. De
aici, totul se schimbă. Cei doi
devin cei mai buni prieteni şi
cresc împreună. După ce trec
prin multe peripeţii, cei doi
ajung într-un final să se căsătorească. De ce peripeţii vor
avea parte pe drumul lor spre
maturitate, vom hotărî la
momentul potrivit.
Ziua următoare am început
filmările. Primele filmări au
avut loc în faţa casei lui
Cristi. Caleb, care era interpretat de frăţiorul lui Alice,
stătea jos pe trotuar. Deşi era
înconjurat de o mulţime de
copii zburdalnici, Caleb era

aproape invizibil în faţa lor.
Deodată, totul se schimbă.
Ariana, interpretată de sora
lui Iosua, coboară dintr-o
maşină, împreună cu familia
ei. Părinţii şi fratele mai mare
erau prieteni de-ai noştri. Ei
intră bucuroşi în noua casă
de vis-a-vis, care era de fapt
casa lui Iosua. Ariana se
opreşte să se uite un moment
la copiii jucăuşi şi atunci îl
vede pe Caleb. Ea merge direct la el şi cei doi fac cunoştinţă. Povestesc puţin şi apoi
Ariana intră mândră în noua
ei casă. Astfel s-a încheiat
prima zi de filmări. Eram atât
de entuziasmaţi şi la fel erau
şi ”actorii” noştri. Părea că
totul e perfect. Sau, poate,
chiar era. Ne-am dus fiecare
acasă, împăcaţi cu ceea ce
am realizat în acea zi.
Dar problemele nu au stat
deoparte. A doua zi de filmări, părinţii nu au mai fost
de acord să îi lase pe micuţii
noştri actori să interpreteze.
Cu toate insistenţele noastre,
aceştia nu au mai vrut şi susţineau că micuţii lor trebuie
să îşi facă temele pentru vacanţă. Şi aşa, filmările noastre s-au amânat.
După o săptămână, Alice
ne-a sunat pe toţi şi ne-a spus
că frăţiorul ei ne roagă să începem iar filmările. Înduioşaţi de rugăminţile fierbinţi
ale copilaşilor, părinţii ne-au
dat acordul să începem din
nou filmările. Eram extaziaţi!
Astfel, am început să lucrăm în continuare la filmul
nostru. Caleb şi Ariana au
devenit cei mai buni prieteni.
Erau împreună peste tot. La
magazin, la piscină, în excursii şi chiar şi la şcoală. Cu
mult efort am reuşit să obţinem aprobările necesare pentru a putea filma în şcoală şi
în magazin. A fost greu dar
am reuşit. Era magnific!

Simţeam că nimic nu ne mai
poate opri acum.
Am trecut la etapa din viaţa celor doi numită ”adolescenţă”. Pentru acest lucru iam adus pe Alex şi Bianca.
Ei vor fi Caleb şi Ariana acum adolescenţi. Cei doi
devin din ce în ce mai apropiaţi şi între ei apare o dragoste pe care nici unul nu are
curajul să o exprime. Caleb
îşi face curaj şi, într-o zi, îi
spune Arianei ce simte pentru ea. Aceasta îi dezvăluie şi
ea dragostea ei. Erau nedespărţiţi. Dar, considerând că îi
protejează, părinţii le interzic
să se mai vadă şi rup orice
legătură între cei doi. Deoarece Caleb şi Ariana nu puteau trăi astfel, hotărăsc să
fugă amândoi de acasă. Îşi
împachetează câteva lucruri
şi, în mijlocul nopţii, îşi încep viaţa pe cont propriu. Se
îndreaptă oriîncotro îi duc
picioarele. La un moment
dat, găsesc o căsuţă de lemn
abandonată şi se stabilesc
acolo.
Dimineaţa următoare, părinţii lor sună alarmaţi poliţia. Autorităţile, care erau
reprezentaţi de verişorii mei
poliţişti, încep să îi caute cu
disperare. Dar după luni întregi de căutare în zadar, ei
se dau bătuţi şi abandonează
acest caz. Părinţii, copleşiţi
de disperare, îşi pierd orice
speranţă de a-i mai revedea
vreodată.
Cei doi adolescenţi încep
să se maturizeze şi să se descurce singuri. Caleb învaţă să
vâneze şi Ariana devine o
bucătăreasă
excepţională.
Dar, aici ne-am confruntat cu
altă problemă. Nu aveam cine să joace rolul lui Caleb şi
al Arianei în calitate de oameni maturi. Am tot căutat şi
insistat şi până la urmă am
găsit doi doritori. Radu, prietenul
meu
pianist,
şi
prietena lui
Jesica. Erau
perfecţi!
Am
început din
nou filmările. Caleb şi
Ariana sunt
tot
mai
îndrăgostiţi

şi chiar se căsătoresc acolo,
în sălbăticie. Era uşor să citeşti dragostea în ochii celor
doi, deoarece şi între actorii
noştri era înfiripată o poveste
de dragoste.
Într-o zi ploioasă, Ariana a
început să danseze veselă în
ploaie. Dar, fiind atentă la
privirea dulce a lui Caleb, a
alunecat şi un buştean a rănit-o la picior. Ne-am amuzat
atunci când a trebuit să facem ca totul să pară real, dar
măcar ploaia era adevărată.
Ariana începe să piardă tot
mai mult sânge şi Caleb e
disperat, neştiind ce să facă.
El acceptă faptul că nu poate
face nimic pentru a îşi salva
iubita, o ia în braţe şi fuge cu
ea până in oraş. O duce la cel
mai apropiat spital şi Ariana
e în afara oricărui pericol.
După un timp, ea îşi revine şi
se trezeşte înconjurată de familia ei. Cât timp ea era la
Reanimare, Caleb şi-a sunat
părinţii şi cele două familii
au venit în cea mai mare grabă la spital. Recunoscându-şi
greşeala de a încerca să îi
despartă, părinţii le dau binecuvântarea celor doi şi o nuntă adevărată are loc în curând.
În prima săptămână din luna septembrie, la ora optsprezece, miercuri, filmul
nostru a fost proiectat la cinematograful Dacia, care era
arhiplin. Eu, Cristi, Alice şi
Iosua am fost aplaudaţi minute în şir. La fel a fost şi
filmul nostru, intitulat ”The
Stages of Life” sau ”Etapele
Vieţii”
Nu voi uita niciodată vara
aceea! A fost o experienţă
unică şi minunată. După acea
vară, Iosua a plecat în America şi Alice la liceu, la Cluj.
Eu şi Cristi ne-am înscris
într-un club foto pentru a
continua să ne dezvoltăm
aceste calităţi.
Deşi ne întâlnim foarte rar
toţi patru, de fiecare dată
când o facem ne uităm la
film şi ne amintim ce vară
grozavă am avut. A fost cea
mai frumoasă vară din viaţa
mea!
Danciu Iulia
Casa a VIII-a B
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Together
An ideal world … a
world without any regulation? To be or not to be … If
I ask my heart, the answer
will be “yes” but if I ask my
mind, the answer will be
negative. And I tend to listen
to my mind because it’s telling me that a world without
regulation can’t be an ideal
one, more than that, it is all
chaos …
Then, what is the ideal
world like, or where can it be
found? Well, I’m ready to set
out and make a journey to
find it. My luggage is ready,
my heart is up and here I am
… At the beginning of a fantastic journey.
I am sitting on a bench,
somewhere in the middle of
no man’s land. Everything
around me seems so deserted. All of a sudden, a
strong wind is blowing everything around, including
me. Where is it taking me?
Well, I am riding the wind up
and down, up again to the
clouds. Plenty of windows
are surrounding me, each of
them opening a different
world. Which one should I
open? I make up my mind
and I try door number 3.
I keep my fingers crossed
and, lucky me. I am stepping
into the ideal world. Well, it
seems perfect at the first
sight. People, here, have their
own opinions, there is no
pollution, no deforestation;
everybody rides bikes; here
and there old fortune-tellers
want to predict your future
… the old people are smiling

when their grandchildren
come to visit them …
Fascinated by all these I
am almost to step in a pond
… a pond in which I can see
a reflection of myself. Oh,
dear! What is that?! That
can’t be me!
Instead of the innocent
girl, I can see a ferocious
lioness, capable to do anything to achieve its goals!
I don’t like this new
“face” of mine. I wished I
had had a new world and
now I have it! But I don’t
like it anymore! I want to go
home! Where is that silly
wind which brought me
here? Here it comes … I am
happy again riding the wind
back home where I’ll try to
explain everybody that there
is no place like home.
I’ll try to flight for a better life in my real world, one
on my home-planet and together with all the people on
the Earth WE SHALL WIN!
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VI-a A

An Adventurous
Day
My adventure started one
night when lying on my bed I
had that strange feeling … At
midnight everything turned
into something unreal, something fantastic.
I was walking in the
street with a friend of mine.
Suddenly the people from the
town were running, very
frightened, to nowhere. I
tried to ask them what they
had seen or what had horri-

fied them but nobody answered. My friend knew a
witch who was living in a
wreck, near the town, so we
went there to find out what
was happening. After she had
asked her crystal ball, she
told us that an army of young
vampires were going to invade the town.
I ran home but there I
found another strange thing:
my cat pretended it was a
lion but you could notice
that, just watching it in a
mirror. We took everything
we needed, the cat too and
we started to save the people.
It wasn’t easy. We had to
fight bravely and after hours
and hours, the army of vampires was almost dead. Just
two of them continued to
make a lot of damage and to
kill people. That was the
moment when we understood
that we had to beat them with
their own weapons. In the
end everything went on well
and everybody came to life
again.
I was so happy that I
could help my hometown
people.
Everybody
was
laughing and jumping with
joy. It was as if somebody
had opened a window and a
clear blue sky overwhelmed
us.
Well, I must confess that
in the past I was fascinated
by the vampires’ world and,
many times I wished I could
live in such a world. But

now, I understand that nothing is more important than
the world we live in. I love
my world and I consinder it a
perfect world. A world with
good and bad people, with
teasing parents and teachers,
a world with failures and
success.
All I want now is to keep
this world safe from the
”vampires” and live a long
life here on my home planet.
Neamţ Raul
Clasa a VI-a A

If Only I was
a magician …
Sometimes, the world we
live in seems upside-down.
My greatest wish is to be a
magician; if I was a magician, I would try the most
difficult thing of all: I would
never think of myself, but
only of those around mefirstly the children who have
never felt the love of their
parents, the children whose
hearts long for motherly
warmth and protection.
I would use my black
magic stick to give them a
cosy home and a loving family:
beautiful,
smiling
mother, protecting, strong
fathers, wise grandparents.
Well, any black magic
stick is more powerful than
all fairies, so I
can do ever more
- I can really
change
the
world: I would
like a peaceful
world, with no
wars, no hate and
no weapons. I
dream of a world
where all the
countries
are
equally important, there is no
need for money,
no
poverty,
where
people
work and live
together in harmony, regardless
the colour of
their skin or their
religion.
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The whole process of
creating this new world
would not take more than
seven days; after all, God
himself created the world in
seven days, didn’t He? ...
At the end of this magical
week, I hear someone knocking at my door. I open it and
… guess what? All the presidents in the world, together,
smile to me. The president of
my country says:
“Are you the magician
who has changed the world?”
“Yes, I am” I answer, astonished.
“Congratulations” they
all say. You have done an
amazing job! Your wish for a
better world has come true
because of your innocence!
You are now the most respected child on the planet!
“Thank you” - I answer,
and I shut the door.
I feel happy as I never did
before … The world has become a better place! What
else should I wish for?
Finally, the wonderful
world in which we live is
much better, due to my
magic stick. At the moment,
everything on earth is so
beautiful! You can always
dream of a perfect world,
opening a window to
Heaven!
Crăciun Dragoş
Clasa a V-a A

The magic world
where I want to live
Usually mother takes me
to visit my grandfather.
Every time he asks me what
the perfect world would be
like, in my fantasy. I would
really like to change the
world but I don’t have much
self- confidence to accomplish this.
I told my grandfather that
I would like the world to
come back to life, people
stop working and have fun,
the environment would not
be polluted, that we live
healthier and that we never
get old, and all this even for a
day. But I still did not have
self - confidence. My grandfather told me that, if I had

more confidence, I could do
this through magic. Magic
means self - confidence, intelligence and courage.

realized that spending time
together can really change
our world. We realized we
love each- other, and our

From that moment on, I
told myself I must do this,
but I didn’t know how. My
grandfather told me I must
not hurry and think seriously
about what I really want.
“But grandfather, did you
ever want to change the
world?”
“Yes, I wanted to change
the world and, just like you,
didn’t know how. When I
began to think seriously, I
succeeded and everybody
was happy. So I strengthened
my positive thinking and …
landed in the perfect world:
fun, joy, young people enjoying pure beauty, no death, no
pollution, no sadness. But
after a day, the spell came to
an end and I was again in the
real world.”
I thanked my grandfather
for all the advice he gave me
and for making me believe in
myself and in my own powers. From then on, I started
listening to him and became
self - confident. I was better
in everything I did and everything changed.
After a while, I could feel
that something magic can
happen. My father started to
spend more and more time
with me, we planed our next
holiday - just for the two of
us - on a tropical island.
Suddenly, my father
came home and said:
“Son, I want to spend
more time with you. Let’s go
on a tropical island, far away
from the polluted world and
relax there.”
We didn’t make it to a
tropical island, but we both

love can make us better.
So, I didn’t need magic to
get to the perfect world. The
perfect world, for me, is the
love of my family.
Ionaşc Robert
Clasa a V-a A

The world as it
should be
I’ve always dreamt of a
better world without evil, a
world where everything is
good. And, like magic, my
wish came true.
There are no more
thieves, drug addicts, smokers, and bad things; everything is smooth and quiet.
There are no poor, no rich,
people stand up for eachother; in this world, nobody
is above or beneath. How
good is it to go to school,
learn to be a fully accomplished person and always
smile with yours whole
heart! How nice would it be
for parents go to work, come
home and not be tired! How
wonderful would it be day, to
match yourself in the mirror,
day after day, and see yourself stronger, and better! I
think it is always freedom
that opens a window to the
perfect world, to get the best
in the world and enjoy it.
And then, it hit me like an
earthquake: I can do it! I can
change the world by being
kinder, by showing love to
everyone! I can resist evil, I
can fight it and help the others see how powerful they

are! I don’t need any magic
stick, goodness means magic
and it can change every
thing! How sweet this
thought was! Kindness can
fill any emptiness in our
hearts, kindness makes you
feel happy, kindness is
stronger than evil. If everyone could realize this, we
would live in a perfect world
…
So, I promised myself I
will always be good and give
kindness as the most precious
gift to those around me.
Maybe, this is the way for
my greatest wish to come
true: people to be like angelsspreading the light of hope in
the whole world.
Tomoroga Patriciu
Clasa a V-a A

Wonderland
In my perfect world, is
peace everywhere. People
and animals are good friends
sharing everything together.
Every man can see himself
exactly the way he is: with
his good and bad sides. You
may appear in the others’
eyes as a harmless little cat
but in reality you are a ferocious lion. You can travel to
the other planets anytime you
want and meet the aliens. At
their turn the aliens can come
on the Earth anytime they
want.
After you die you will go
in the middle of the Earth.
There is the dead people’s
world there. Dead people can
meet the living creatures just
one night in a year: on Halloween night. During that
night the humans are building a tunnel with a stick cane
and they will meet those who
have already left us for ever.
On the Earth there aren’t
any cars and speedways.
Everything is green and pure
so there isn’t any pollution.
The animals are used like
vehicles. Everything is natural and nothing is artificial.
In my perfect world every
person lives a long life, a
happy and healthy life.
Stupinean Cristina
Clasa a VI-a A
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5. What’s grey and white and red all
over?
An embarrassed elephant
6. Where do you find elephants?
It depends on where you leave them!
Rauca Adriana
Clasa a VI-a A

Jokes
I. ”Don't be sad, don't be blue … Frankenstein was ugly too”
Rus Georgiana
Clasa a VI-a A

Froggy Boggy
Elephant Jokes

Froggy Boggy
Tried to jump
On a stone
And got a bump
It made his eyes
Wink and frown
And turned his nose
Upside down.

1. Why are elephants trumpeters?
It is too hard for them to learn to play
the piano!
2. Why do elephants wear blue sneakers?
Their red ones are in the laundry!
Pantea Florina
Clasa a VI-a A

Bubble, Bubble, Bubble
“Bubble”, said the kettle,
“Bubble”, said the pot.
“Bubble, Bubble, Bubble,
We are getting very hot!”
Shall I tahe you off the fire?
“no, you need not trouble.
This is just the way we talkBubble, bubble, bubble!”
Cioşan Andra
Clasa a VI-a A

Try to use your imagination
1. List words that begin with AM:
AMBULANCE, AMNESIA
2. Put the H back on:
HAMBULANCE, HAMNESIA
3. Fun questions:
 How do you take a pig to the hospital?
Answer: In a HAMBULANCE
 What do you call it when a pig
loses its memory
Answer: HAMNESIA
Peterfi Alin
Clasa a VI-a A

Rus Darius
Clasa a VI-a A

II. Two throw a priest from a belfry ...
The priest grudge down and die. The
first sad other: “I sad he is a priest but
you”: ”Batman, Batman”
Nedelescu Damaris
Clasa a VI-a A
III. Clean water
Teacher: How can we get some clean
water?
Student: Bring the water from the river
and wash it.
Corceac Răzvan
Clasa a VI-a A

3. Why do elephants wear snakes while
jumping from tree to tree?
They don’t want to wake up the
neighbors.
4. What time is it when an elephant sits
on a fence?
Time to buy a new fence!

IV. Two children are talking:
”Meet my new born brother.”
”Oh, he is so handsome! What's his
name?”
”I don't know. I can't understand a word
he says.”

Borz Rareş
Clasa a VI-a A

Szekely Denis
Clasa a VI-a A
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V. A funny accountant visits a museum
with a Sardar Ji.
Accountant: This painting is 500 years
and 20 days old.
Sardar: Amazing! Where did you get
this exact information?
Accountant: I was here 20 days ago. The
guide told me that the painting was 500
years old …
Pop Raluca
Clasa a VI-a A

A – B = The hottest season
of the year
A
1
2
3
4
5
6

Entdeck Deutschland
weiterhin!
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

It is up in Inna’s latest hit.
We use it when it rains.
This small animal loves cheese.
The girls’ best “friend”.
The biggest terrestrial mammal.
The most popular Chinese food.
Pugna Daniela
Clasa a VI-a A

1. Wie heißt seit 1991 die Hauptstadt
der Bundesrepublik? (nilerb)
2. Wie heißt die erste Bundeskanzlerin?
(eklmer)
3. Was ist der 3.10. für ein Tag für die
Deutschen? (gatreieflanoitna)
4. Für welchen Zeitraum wählt man den
Bundespräsidenten? (fnüf)
5. Wie hieß der erste deutsche Kaiser?
(elmhliw der erste)
6. Wie viele Bundesländer hat die BRD?
(ehnzsehc)
7. Wie heißt der höchste Berg der BRD?

(spietzezug)
8. Wie heißt der größte See der BRD?
(nedeesbo)
9.
Wie
viele
Einwohner
hat
Deutschland? (iewzdungizthca)
10. Wie heißt der längste durch
Deutschland fließende Fluss? (einrh)
11. Wo ist der zweitgrößte Hafen
Europas? (urbgmah)
12. Wann findet das Oktoberfest statt?
(temberpes)
13. Wo findet das Oktoberfest statt?
(ünchenm)
14. Welche Automarke wird in Stuttgart
produziert? (zenb desecrem)
15. Wer oder was sind die Ärzte?
(sikmusdnab)
16. Was bedeutet: ”Das ist
derHammer!” (se tsi rewhcs- z.B.ine stet)
18. Was ist ”die grüne Minna”? (das
otuazeipoli)
19. Wer entdeckte 1895 die XStrahlen? (k.w genrönt)
20. Wer stellte 1916 die Allgemeine
Relativitätstheorie auf? (niestine)
21. Welchen Beruf haben Claudia
Schiffer, Nadja Auermann und Heidi
Klum? (leodm)
22. Wie heißt der Komponist, der
1770 in Bonn geboren wurde, die
Oper Fidelio komponierte und
dessen Ode an die Freude als
Europahymne bekannt geworden
ist? (venthoeb)
Prof. Botezatu-Bob Costelia
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MATEMATICA
Amuzament Matematic
”Probleme de logică”
1.
2.

3.

Nu este fratele meu, nu este nici sora mea şi totuşi
acest tablou este al unuia din copiii părinţilor mei!
Ai şase cifre de 9. Cum le poţi folosi pentru a forma
numărul 100 (ai voie să le aduni, înmulţeşti, scazi,
împarţi şi să foloseşti paranteze).
Să presupunem că vreţi să aprindeţi focul într-o sobă
şi aveţi doar un singur băţ de chibrit. Mai există la îndemână o ţigară, o lumânare, o bucată de hârtie, o cârpă îmbibată cu petrol, câteva aşchii de lemn. Ce trebuie să aprindeţi mai întâi?
Encean Andrei
Clasa a VII-a B

5.

De câte ori apare numărul 1986 în desenul alăturat?

1
9
8
6
1
9
8
6
6.

9
8
6
1
9
8
6
1

8
6
1
9
8
6
1
9

6
1
9
8
6
1
9
8

1
9
8
6
1
9
8
6

Nouăzeci şi opt de minute
Au trecut pe întrecute
Opt minute ai cântat
Paisprezece-ai alergat
Multe minute or fi
Însă câte ore-or fi?

9
8
6
1
9
8
6
1

8
6
1
9
8
6
1
9

A: 1 oră şi 30 min.
B: 2 ore.
C: 3 ore şi 15 min.
D: 4 ore.

Matematica distractivă
1.

2.

3.

Vom considera, convenţional, că dacă omul nu mănâncă 7 zile (o zi = 24 de ore) sau nu doarme 7 zile,
atunci el va muri. Fie un om care n-a mâncat şi n-a
dormit o săptămână. Ce trebuie el să facă în primul
rând către sfârşitul celei de-a şaptea zi: să mănânce
sau să doarmă, ca să rămână viu? (Deşi problema
poartă un caracter glumeţ, ea are o soluţie strictă şi
unică).
Gândiţi-vă la un număr şi scrieţi-l. Înmulţiţi acest număr cu 2 şi adunaţi 1. Apoi înmulţiţi cu 5 şi scădeţi 5.
Numărul obţinut îl împărţiţi prin 10. Rezultatul îl scrieţi lângă primul număr gândit. Ce aţi obţinut?
Desenaţi acest plic fără a ridica creionul de pe hârtie
(fără întrerupere).

Bertel Darius
Clasa a VII-a B

Ramură a matematicii

1.
2.
3.
4.

4.

Trebuie aranjate numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51,
58, 65 în pătratul magic, astfel încât suma numerelor
pe fiecare verticală, orizontală şi diagonală să fie aceeaşi.

6
1
9
8
6
1
9
8

5.
6.
7.

Trei sau mai multe puncte situate pe aceeaşi dreaptă se
numesc puncte ...............;
Unghiul ale cărui laturi coincid se numeşte unghi
.............;
Două unghiuri opuse la vârf sunt .................;
Perpendiculara dusă pe un segment prin mijlocul segmentului se numeşte .............;
Unghiul care are măsura mai mare de 90 se numeşte
unghi ........;
Distanţa de la centrul cercului la un punct de pe cerc se
numeşte ..............;
Transversală sau ..................;
Platon Daniel
Clasa a VIII-a C

Pagină coordonată de:
Ilişiu Adrian
Clasa a VIII-a C

prof. Patraşciuc Maria Terezia

CALEIDOSCOP
ENERGIA SOLARA

CALEIDOSCOP
 Greutatea Soarelui este de 700 de ori mai mare decât a
tuturor celorlalte nouă planete ale sistemului nostru solar la un
loc: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun şi Pluto.
 Soarele se află la o distanţă de 149 milioane kilometri de
Pământ, fiind steaua cea mai apropiată de noi. O navă cosmică
nu s-ar putea însă apropia la mai mult de 80 milioane kilometri
de astru, riscând să fie topită.
 Interiorul Soarelui este un adevărat cuptor nuclear. Procesul prin care Soarele degajă energie este similar cu cel din
bombele cu hidrogen. Temperatura de la suprafaţa Soarelui
este de 6000 grade Celsius. În interior însă, pentru noi pământenii, care pe o canicula de 40 grade Celsius dorim apă la
gheaţă, ea atinge o temperatură greu de imaginat: 11 milioane
de grade Celsius. Nici o substanţă cunoscută nouă nu poate
exista la această temperatură nu numai în stare solidă, dar nici
lichidă.
 Energia emanată de Soare într-o secundă ar fi suficientă
pentru a topi sau chiar a fierbe pe Terra o pătură de gheaţă
groasă de 1000 km.
 În zilele călduroase de vară, un metru pătrat de pământ
primeşte tot atâta căldură câtă rezultă din arderea a 150 kg
huilă de bună calitate.
 Pentru a obţine artificial cantitatea de energie degajată
de Soare timp de un minut ar trebui să se ardă cantitatea de
cărbuni ce se extrage într-un an şi jumătate în toate ţările lumii. O sferă de cărbune de un volum egal cu cel al Soarelui ar
arde complet în 3000 de ani.
 Materia primă pe care o transformă Soarele în energie
este hidrogenul. Într-o
secundă 564 de milioane
Pagină coordonată de:
de tone de hidrogen din
prof. Ciogolea Maria
interiorul
Soarelui
se
prof. Rus Daniela
transformă în 564 de
milioane de tone de heliu.

CURIOZITATI DESPRE
SOARE
 Soarele este o stea printre alte miliarde de stele. Ştiai că
Pământul este un pitic pe lângă Soare? În volumul Soarelui ar
încăpea cam 1.300.000 de globuri terestre. Să ne închipuim un
bazin plin cu apă, de înălţimea unui om de 170 cm având aceeaşi lungime si lăţime. Dacă considerăm cantitatea de apă din
bazin drept volumul Soarelui, atunci Pământul va încăpea întro ... linguriţă de ceai.
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