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Mama 

N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune 

Un om ce de pe-acasă a venit 

Cum c-a-nflorit la noi mălinul 

Și c-ai albit, mămucă, ai albit. 

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă. 

Eu nu știu cum să cred atâtea vești, 

Când din scrisori eu văd precum matale 

Din zi în zi mereu întinerești. 

                                                                        

 

ȘCOALA MEA 

 
Nicolae Labiș, poet mare,  

E numele ce îl purtăm,  

Îl cinstim cum se cuvine 

Și îl aniversăm.  

 

Școala mea frumoasă,  

Cât îmi ești de dragă! 

Aici am prieteni mulți 

Și profesorii sunt minunați.  

 

Noi descoperim știința,  

Învățăm și poezii,  

Ce este radicalul,  

Chiar și despre tehnologii.  

 

Limbile străine noi le învățăm,  

Chiar și despre artă lucruri noi aflăm,  

Facem și mișcare,  

Toate, cu dorință mare. 

Neguțescu Radu Andrei, clasa a V-a G 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

NOAPTE DE IARNĂ 

 

Copaci cărunți, toropiți d-un somn dulce suveran, 

Peste care iese duioasa lună într-un măreț elan, 

Pe cerul mare și noptos, vezi, stele mii și sute, 

Făclie pe cărări albe piciorului care grijuliu pășește. 

 

Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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SFÂRȘIT DE IARNĂ 

 

Cu toții știm cât de așteptat este anotimpul iarna, nu doar pentru zăpada ce acoperă și ultimul petec de 

pământ, ci pentru sentimentele de bucurie, liniște și unitate ce vin odata cu sărbătorile de iarnă. Desigur, pentru 

noi, copiii, vacanța de iarnă reprezintă și ea un motiv pentru care avem zâmbetul pe buze. Însă, așa cum noi ne 

întoarcem în bănci la finalul vacanței, tot așa își face și primăvara loc înapoi în viețile noastre. Frigul, albul, 

țurțurii, hainele groase și năsucurile roșii sunt înlocuite de zile în care soarele își arată măreția și ne încălzește 

astfel și pe noi. Natura renaște, totul prinde culoare, albul este șters încet-încet , frigul alungat, iar căldura pune 

stăpânire pe întreg tărâmul. 

Cu aceste idei ce conduc spre un nou început, așa am început și noi ultimul semestru din clasa a IV-a și, 

totodată, ultimul semestru din ciclul primar. Iar pentru a celebra acest nou început, acest nou an, am decis să ne 

exprimăm sentimentele, în mod artistic, așa cum știm noi cel mai bine: PRIN DESEN! 

Vă invităm să ne vizualizați operele de artă! 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bucur Carla Maria 

Clasa a IV-a E 

Profesor coordonator: înv. Dragomir Mădălina 

 

„Prin acest desen am vrut să evidențiez modul în care 

puterile iernii scad, primăvara punând stăpânire pe 

natură.”

 

 

Autor: Stan Paula 

Clasa a IV-a E 

Profesor coordonator: înv. Dragomir Mădălina 
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”Desenul făcut de mine are tema a două anotimpuri ce 

se întrepâtrund, arătând astfel frumusețea pe care o 

reprezintă fiecare dintre ele. Un final de iarnă blândă, 

urmat de un început de primăvară luminoasă!” 

 

 

Autor: Ionescu Andreea 

Clasa a IV-a E 

Profesor coordonator:  

înv. Dragomir Mădălina 

 

Autor: Chirița Antonia 

Clasa a IV-a E 

Profesor coordonator: înv. Dragomir Mădălina 

 

 

 

 

 

VREMEA EI 

 
Iarna dalbă și friguroasă  

Ca o zână e frumoasă,  

Prin oraș iar se plimbă 

Și vestește că se schimbă 

Natura în alb cojoc,  

Că vin lunile ca din poveste 

De sărbători cu har  

Să primim bucurie cu toții în dar.  

 

Alexandru Raluca, clasa a V-a E 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina   
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IARNA 

 

Eu sunt tare fericit,  

Iarna iarăși a sosit,  

Anotimpul preferat,  

Magic cu adevărat,  

Iarna este fermecată,  

Toți copiii o așteaptă! 

 

Iarnă, tu ești chiar frumoasă,  

Uneori geroasă,  

Îmbraci rochia de mireasă,  

Gingașă și maiestuoasă! 

 

Iarna este grațioasă,  

Cu zăpada ei pufoasă,  

Neaua-i măruntă și deasă.  

O minune a venit,  

Bradul s-a împodobit, 

Moșul a sosit,  

Daruri el a oferit  

Tuturor ce l-au iubit.  

 

Ninge, ninge ca-n povești,  

Fulgi de nea în roi plutesc,  

Săniușul e în toi,  

Zurgălăii sunt cu noi. 

 

 

 

 

Colonel David Alexandru Ioan, clasa a V-a G 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina   

 

 

 

 

FULG DE NEA 

 

Oare unde, unde este  

Zăpada ca din poveste? 

Că am căutat de zor,  

Dar zăpadă, niciun strop; 

În schimb am găsit  

Un mic fulg de nea,  

A picat în mâna mea,  

Nu a stat mult și s-a topit; 

Cred că era prea cald afară,  

Că altfel nu am cum să explic.  

Totuși încă aștept și -aștept 

Să vină zăpada mare 

Să mă joc, să stau afară,  

Să fiu copil mic din nou.  

 

Popa Alexandru Marian, clasa a V-a F 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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Mama, femeie sfântă, 

Tu ești soarele și pământul, 

Păstorița pașilor noștri delicată, 

Un fel de Iisus al nostru, Păstorul. 

 

Mama, totdeauna ca o icoană, 

Cu ochii frumoși, vioi și duioși, 

Cu surâs pe buze – bujor de grădină, 

Tu ești binecuvântare peste-ai tăi copilași.  

 

Mama, suflet de aur,  

Tu ești izvorul vieții, plin de dragoste, 

Ne risipești temerea… Precum puii de graur  

Veseli, pe luncă, așa sunt ale tale odoare fericite.   

 

Mama, cerească voce,  

Ai blândețea nemuritoare a coloratelor flori, 

Răbdarea mereu liniștitoare a pământului care tace, 

Tu ești bunătatea Tatălui ceresc, raiul peste noi 

cobori.

.   

 

Prof. dr. Grecu Elena-Alina     

 

 

MĂRȚIȘORUL - TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ 

 

Elevii școlii Nicolae Labiș au făcut ziua de duminică o adevărată sărbătoare. Vin regulat la atelierele care 

se organizează în cadrul bisericii Sf. Ilie Titan, bucurându-se de fiecare dată. Conform protocolului de 

colaborare dintre Școala Gimnazială Nicolae Labiș și Biserica Sf. Ilie Titan, în fiecare zi de duminică, de 

desfășoară ateliere cu diverse tematici. În luna februarie tema este “Mărțișorul - tradiție românească”.        

Obiectele create de elevii Școlii Gimnaziale Nicolae Labiș se pot vedea în imaginea de mai jos. 

 
În vechime, șnurul de mărtișor, alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb și roșu, amintea de 

unitatea contrariilor: vară-iarnă, căldură-frig, lumină-întuneric. Șnurul era legat la mână sau purtat în piept. El 

se purta de la 1 martie până când se arătau semnele primăverii. Atunci, mărțișorul se lega fie de un trandafir sau 

de un pom înflorit, fie era aruncat în direcția de unde veneau păsările călătoare. 

 

                                                                Profesor religie, Alina Panait      
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       Ghiocelul 

 

 

Ghiocelul bucuros 

A ieșit acum sfios 

Din pământul înverzit 

Ce de-abia a înflorit. 

 

Mititelul ghiocel 

Este tare frumușel! 

Și plăpând, frumos, gingaș, 

Seamănă c-un îngeraș. 

 

A vestit întâia oară 

Așteptata Primăvară! 

 

 

 

Autor: Clinciu Maria Valentina 

Clasa a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 

 

 

 

         Primăvara 

 

Primăvara cea frumoasă 

Și deloc, deloc geroasă 

E-o perioadă minunată, 

An de an e așteptată! 

 

Anotimpul însorit, 

De copii mereu iubit, 

Are vremea potrivită 

Pentru a ieși în tindă. 

 

Iubesc acest anotimp! 

Primăvară, îți promit 

Că mereu tu vei avea 

Un loc în inima mea! 

 

 

Autor: Clinciu Alexandra Cristina 

Clasa a V-a A 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 

 

 

 

 

 

 

Primăvara 

 
 Primăvara e modul în care natura ne spune: Să înceapă petrecerea!,  așa cum a zis Robin 

Williams.  Acest citat reflectă bucuria pe care venirea primăverii o aduce în sufletele tuturor. 

    După o iarnă geroasă, Zâna renașterii atinge cu bagheta sa magică întreaga natură. Oamenii de zăpadă 

se topesc, mângâiați de razele soarelui, iar copacii se îmbracă în veșminte pastelate, de sărbătoare. Vestitorul 

primăverii, zambilele, narcisele și freziile împânzesc grădinile, răspândind pretutindeni un miros îmbietor. 

Vântul adie plăcut, invitând la dans gingașele flori. Păsările călătoare se întorc de pe tărâmuri îndepărtate și, 

bucuroase că și-au regăsit cuiburile abandonate toamna trecută, înalță imnuri de slavă soarelui care își recapătă 

puterile. 

Oceanul de azur veghează asupra întregului decor care impresionează prin armonie și culoare.  

     

Autor: Șerban Patricia Alexandra  

Clasa a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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Zâmbetul primăverii 

Mă aflu în camera mea, într-o dimineață călduroasă de primăvară. Razele blânde ale soarelui m-au trezit 

devreme, mângâindu-mi delicat pleoapele obosite și deșteptându-mă din somnul dulce. 

Mă ridic din pat cu pași timizi, îndreptându-mă spre balconul camerei, scăldat în lumina puternică a 

soarelui. 

Afară se aude cântecul cristalin al păsărelelor care zboară jucăuș pe cerul senin și albastru. Vestitorii 

primăverii se întorc grăbiți din țările calde, anticipând căldura ce va învălui curând și aceste ținuturi nesfârșite. 

În grădina casei au înflorit copacii îmbrăcați cu straie de sărbătoare, plini de flori colorate și cu un 

parfum îmbietor, care parcă te poartă într-o lume fermecată, de o frumusețe aproape ireală. Albinele harnice și-

au început deja treaba, colindând din floare în floare, iar insectele firave hoinăresc prin iarba verde peste care 

noaptea și-a presărat lacrimile. 

Brațele îmi sunt mângâiate cu drag de către astrul cel auriu și cald, care luminează cu bucurie peste casa 

mea, parcă dorind să îmi vadă chipul zâmbitor strălucind în razele sale puternice. 

Bucuria și speranța se împletesc neîncetat în sufletul meu, gândindu-mă la căldura anotimpului care 

dăruiește viață pământului. Toate viețuitoarele s-au trezit după iarna rece și tristă, pregătite pentru anotimpul 

renașterii.  

Primăvara,  cu sărbătorile și tradițiile deosebite,  reunește familiile bucuroase și dornice să petreacă 

împreună. Pe chip mi se poate observa un zâmbet timid care îmi luminează sufletul, știind că o perioadă 

frumoasă se apropie cu pași grăbiți. Zâmbetul primăverii.  

 

Autor: Constantinescu Teodora 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

 

Mirajul primăverii 

Vântul adie ușor, invitând la dans ghioceii de-abia ieșiți din adâncul pământului și firele de iarbă ce-i 

înconjoară. Vestitorii primăverii sunt mângâiați de razele luminoase ale blândului soare. 

Fluturii colorați și agitați dau târcoale înalților copaci. Încetul cu încetul, frunză cu frunză, arborii 

entuziasmați de venirea primăverii înverzesc. Este perfect. 

Păsările care tocmai s-au întors din țările calde se joacă împreună cu firavele libelule, luându-se la 

întrecere. Înaripatele binecuvântează lumea cu suavul lor ciripit, cu glasul lor divin. 

Cu toate acestea, oamenii nepăsători se comportă de parcă este o zi obișnuită, nedând importanță 

mirificului tablou. Eu sunt singura care s-a așezat pe o bancă pentru a se bucura de el, pentru a-l admira. 

Ziua trece, dar eu tot aici sunt, privind ce are de oferit natura. Când seara misterioasă se apropie, totul 

devine și mai frumos. Soarele se scurge de pe bolta cerească, făcându-i loc lunii să domnească peste adormitul 

oraș. 

Zâmbetul primăverii dispare și el odată cu apariția întunericului, dar sunt sigură că mâine, atunci când 

mă voi trezi, el va fi acolo, ocrotindu-ne. Odată cu venirea nopții, nu mai rămâne nici măcar o dovadă a magiei 

de mai devreme. Florile se închid, iar păsările sleite de puteri se întorc liniștite la ele în cuib, fiind toate vegheate 

de regina albă a nopții. 

Singurul lucru care mi-a rămas este speranța că mirajul primăverii nu a fost un vis. 

Autor: Mihai Ioana Teodora 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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Formarea elevilor prin activitățile artistico-plastice 

 

 

După cum știm, o educație artistică profundă se face printr-un contact permanent cu opera de artă, iar 

pentru a le forma elevilor o cultură artistică este necesar ca aceștia să fie îndrumați spre a vizita galerii de artă 

urmărind expoziții tematice, vizitând muzee și consultând în permanență albume cu reproduceri de artă, dar nu 

în ultimul rând aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe, priceperi și deprinderi în domeniul artelor plastice. 

  

În aceste momente grele prin care trece omenirea, Comisia Europeană a pus la dispoziția publicului larg 

o listă cu muzee europene, instituții culturale ce pot fi vizitate virtual pe vreme de pandemie. De asemenea pot 

fi urmărite expoziții tematice și filme documentare pentru ca învățarea prin documentare să  poată continua și 

în mediul online. 

Încă din clasele primare elevii au dobândit informații despre gramatica limbajului vizual, informații ce 

urmează a se îmbogăți în viitorii ani de studii. Acestea vor contribui la îmbogățirea nivelului educației artistice 

și plastice. 

Ne este cunoscut  faptul că există școli de specialitate, unde timpul alocat manifestărilor artistice este 

mult mai extins, elevii alocă mai mult timp realizării unei teme în cadrul orelor programate în mediul respectiv, 

dar și la o școală gimnazială, fară profil de specialitate, elevii au posibilitatea să-și formeze deprinderi, să 

opereze cu anumite tehnici de lucru, să se exprime liber transmițând idei, gânduri și sentimente prin intermediul 

compozițiilor plastice. Așa urmărim cultivarea gustului pentru frumos și stabilirea unor relații cu celelalte 

discipline studiate de elevi și suntem deschiși spre a atinge performanțe, încurajând, motivând și susținând elevii 

în creațiile lor. Aici, timpul fiind foarte scurt, profesorul face o introducere în domeniul artistico-vizul. Depinde 

de fiecare elev cât timp alocă suplimentar temei începute la oră sau cât timp alocă pentru a experimenta  anumite 

tehnici de lucru. Își continuă planșa pentru a primi  o notă sau vrea să își dezvolte creativitatea pornind de la 

subiectul plastic dat de profesor, preluând o idee din natură, o anumită combinație de forme, urmând un proces 

de schițe pentru a reda o compoziție echilibrată și originală. 

La orele de Educație plastică se pune 

accentul pe dezvoltarea creativității. Elevii trebuie 

să înțeleagă  că nu trebuie să copieze lucrări celebre 

sau compoziții plastice prezentate în tutorialele de 

pe internet, însă tutorialele îi ajută să înțeleagă mai 

ușor anumite tehnici de lucru. Prin tutoriale elevii 

sunt  învățați să observe, asta-i cheia... Paul 

Gauguin spunea că ,,Tabloul trebuie să fie o 

creație, nu o imitație”.  

Dragi elevi, toate imaginile prezentate la 

ore și nu numai trebuie privite ca surse de 

inspirație, vă ajută să preluați mai ușor o idee și să 

căutați în ele soluții estetice sau puncte de plecare 

pentru compozițiile voastre. Gustul pentru frumos 

se dezvoltă prin vizualizarea a cât mai multor 

imagini artistice și înțelegerea acestora din punct 

de vedere artistico-plastic. Prin comentariul artistic 

se evidențiază elementele de limbaj plastic și 

mijloacele de expresie specifice prezente în 

compoziție, dar pentru a le repera avem nevoie de 

cunoștințele teoretice. Știm că Educația plastică 

are  o gramatică a limbajului vizual, dacă nu ne 

familiarizăm cu aceasta ne este foarte greu să 

înțelegem opera de artă sau să realizăm compoziții 

plastice respectând criteriile de evaluare impuse de 

profesor. 

După cum știm, în gimnaziu prin materiile 

studiate elevii descoperă o ramură, un domeniu  în 

care vor să se dezvolte în viitor, dar toate 

disciplinele studiate îi ajută să-și ia ,,zborul”. Sunt 

elevi care vor performanțe în domeniul artistic, dar 

și elevi care se relaxează desenând sau pictând. 

 Prin activitățile desfășurate în cadrul orelor 

de Educație plastică, elevii sunt ajutați să înțeleagă 

limbajul plastic și mijloacele de expresie specifice, 

să se exprime verbal, grafic și pictural, folosindu-

se de elementele de limbaj și de mijloacele de 

expresie. Prin exemplele date la oră doresc să 

antrenez  toți elevii în a dobândi cu ușurință 

termenii de specialitate prin exemplificarea pe baza 
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imaginilor și prin comentarii de artă, urmând ca 

apoi să realizeze și aceștia exerciții și compoziții 

picturale și decorative reușite. 

Abia aștept să revenim la școală să 

expunem lucrările la panoul clasei, respectiv, la 

panoul școlii spre a lumina chipurile privitorilor. 

Lucrările și munca elevilor depusă spre a se 

manifesta creativ au fost apreciate, iar aceștia au 

prins mai multă încredere în ei și le-am reamintit să 

aibă ,,ochii deschiși” și să se inspire din tot ce ne 

înconjoară pentru a crea lucrări plastice deosebite 

și să aibă mereu în minte motto-ul lui Pablo Picasso 

,,Mulți privesc, puțini văd.”  Prin tema plastică şi 

subiectul lecţiei sunt trezite emoţii şi sentimente 

puternice împletite cu noi acte de creaţie. A vedea 

înseamnă să simți ideile, emoțiile transmise prin 

lucrările de artă. Foarte important este să dați 

dovadă de creativitate și  originalitate în creațiile 

plastice, căutați să fiți voi înșivă inspirându-vă din 

natură, preluați un element din aceasta și creați o 

compoziție plastică unică! Observați atent natura și 

așezați în spațiul plastic  tot ce este mai frumos din 

ea! 

Oricine doreşte să producă un simbol vizual trebuie să fie selectiv. Din cunoştinţele sale despre culoare, 

lumină, formă, textură, mişcare, şi chiar din experienţe nonvizuale, să ştie să aleagă acele câteva caracteristici 

care să sugereze trăsăturile esenţiale ale momentului ales să-l evoce. 

Plimbându-vă prin parc în anumite perioade ale anului puteți observa caracteristicile unui anotimp și 

descoperiți magia acestora pe secvențe: 

 Primăvara - proaspătă, plină de viață, cu miros îmbietor, cu multă lumină și culoare. În acest anotimp 

bucuria creşte, iar omul este mai vesel şi mai creativ. Florile și petalele pomilor fructiferi ne bucură cu dansul 

lor în adierea vântului. Totul emană fericire!  În lucrările plastice vă puteți imagina Primăvara ca pe o regină!  

Vara -  anotimpul care ne duce cu gândul la vacanța mare. Putem călători la munte, la mare! O putem 

aborda ca pe un teatru de păpuși!  

Toamna - anotimpul recoltei, un episod de sărbătoare, un cadru unic de imagini, sunete și mirosuri. O 

baladă veselă ce ajunge să se întristeze prin copacii ce plâng prin căderea frunzelor.  

Iarna - anotimpul magiei, cu sărbători de basm, bucurie, daruri și colinde. 

Preluând secvențe din aceste anotimpuri pline de vise și speranțe, în lucrările plastice prin temele 

abordate ilustrați trăiri din perspectiva copilăriei! Deschideți-vă sufletul și lăsați imaginația să zburde! 

G. M. Cantacuzino spunea că „desenul este inteligenţă”. Cu siguranţă este adevărat, pentru că prin 

desen, omul vechi, printr-un efort mintal, abstractizând şi creând convenţii a reprodus pe o suprafaţă plană 

obiecte sau fiinţe. Aşa se face că desenul este obârşia  scrisului, pentru că înainte de a scrie, omul a desenat. 

Desenul a fost deci de la început un mijloc de exprimare între oameni, un mijloc de fixare a unor forme, 

noţiuni mai târziu. 

La baza tuturor artelor plastice, desenul rămâne o legătură între obiectiv şi subiectiv, între impresie şi 

realitate, având uneori chiar şi caracter ştiinţific de riguroasă precizie. 

Prin organizarea unor activități extrașcolare în mediul online cu tematica Sărbătorilor de iarnă am venit 

în beneficiul elevilor spre a-i apropia altfel de frumosul transmis prin peisajele de iarnă pictate. Le-am 

prezentat imagini cu peisaje de iarnă și decorațiuni de Crăciun. Am analizat picturile respective și am pus 

accentul pe cromatica peisajelor de iarnă și pe tehnica de modelare a culorilor pentru a obține efectul 

tridimensional al formelor.  

Orice activitate creatoare, presupune mai întâi un bagaj de cunoştinţe temeinic însuşite. De aceea, 

copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să poată să utilizeze ideile sale originale.  

În activitatea mea de profesor am încurajat elevii să participe la concursuri județene, naționale și 

internaționale. Le-am prezentat regulamentul, iar planșele au fost selectate în cadrul unei expoziții, dar 

mereu  aveam în vedere seriozitatea elevilor și deschiderea lor spre a modifica /completa pictura dacă era 

cazul.   

Elevii au fost informați despre concursurile școlare că promovează valori culturale și estetice 

fundamentale, dar și fair-play-ul competițional. Au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiție și 

performanța studiului la disciplină și se adresează elevilor cu aptitudini, și interese deosebite spre a fi formați 

pentru a obține performanțe. 
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Prin acest articol vreau să  punctez și câteva aspecte legate de Concursul Național  de Desen 

,,SuperEroii lui Picurici”, concurs organizat de Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale, desfășurat în perioada februarie – decembrie 2020. 

Concursul a fost organizat pe două categorii de vârstă cu posibilitatea de participare a elevilor de la 

clasele I-III; IV-VI. Puteau participa mai mulți elevi, dar timpul de realizare a  planșelor a fost scurt, iar etapa 

directă, națională a fost anunțată ca fiind 30 mai. Am pus accentul pe aceste mențiuni deoarece era important 

ca cine își dorește să participe să poată participa și la etapa finală ce va consta în susținerea probei de desen în 

direct la Palatul Național al Copiilor din București, însă din cauza pandemiei au fost amânate data și locul 

susținerii probei prin mai multe amendamente. 

La etapa locală au participat 3 elevi din școala noastră: Ema STAHIE, clasa a II-a D la Categoria I, iar 

la Categoria a II-a, Mihaela PRESCURE, și Teodora COSTACHE, clasa a V-a A, dar la Etapa Națională s-a 

clasat pe locul al III-lea pe țară  numai eleva Costache Teodora și a susținut proba finală online, pe platforma 

Zoom, în data de 27 noiembrie, sub supravegherea atentă prin filmări realizate de organizatorii concursului.  

Tot efortul ei a condus spre Etapa Națională, unde a obținut  Locul I . 

 

 
 

Ema Stahie ,,Ne pasă de mediu”/ Mihaela Prescure ,,Natura otrăvită”/ Teodora Costache, Locul III 

 

Am ținut să reamintesc aceste momente frumoase care ne-au emoționat pe toți, dar pe această cale 

vreau să  mulțumesc tuturor celor care ați încurajat-o și susținut-o cu voturile  acordate în Galeria lucrărilor – 

Etapa Națională. Numai așa, fiind uniți și comunicând, lucrarea elevei realizată prin tehnica colajului a obținut 

scorul final de 24115 voturi din partea publicului. 

 

   

   Teodora Costache ,,Nu ne distrugeți viitorul”, Etapa locală            Etapa Națională, Locul I 
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Munca elevei a fost fructificată în funcție de efortul depus, manifestat prin lucru suplimentar și 

respectarea  criteriilor de evaluare stabilite de organizatorii concursului, dar și respectarea unor aspecte 

punctate de mine pentru a avea o lucrare cât mai originală. 

                                

Costache Teodora, Etape surprinse în timpul lucrului în direct, Etapa Națională  

 

Totodată îmi doresc ca această relatare să motiveze mai mulți elevi  spre a se mobiliza să participe la 

următoarea ediție a concursului. Este un concurs ce motivează și material elevii, nu un concurs ce oferă numai 

diplome, dar în același timp concursul are și un rol educativ atât pentru elevi, cât și pentru publicul de 

pretutindeni. 

Formarea elevilor trebuie să fie continuă, să exploreze toate activitățile ce le stau la dispoziție și să se 

implice în cât mai multe activități extrașcolare. Din toate vor avea de învățat câte ceva! 
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Profesor: Drăcșanu Aurelia 

 

 

 

 

 

DE VORBĂ CU DOAMNA PROFESOARĂ ELENA GRECU  

 Reporterul: Bună ziua! Permiteți-mi să vă iau un interviu, doamna profesoară! 

 Cadrul didactic: Bună ziua! Să începem! 

  

Reporterul: Ce v-a determinat să deveniți profesoară de limba și literatura română? 

 Cadrul didactic: M-a făcut să iau această hotărâre înainte de toate dorința mea de a cunoaște limba 

natală, literatura țării mele, după aceea faptul că profesorii mei de limba și literatura română, atât din gimnaziu, 

cât și din liceu, m-au mișcat, au produs o impresie puternică asupra mea. Așa am ajuns persoana care învață 

pe elevi româna.  
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Reporterul: Când și unde v-ați început cariera didactică? 

 Cadrul didactic: Cariera didactică mi-am început-o chiar aici, la Școala Gimnazială ,,Nicolae Labiș’’, 

unde lucrez și în prezent.  

  

Reporterul: Dacă ați avea din nou șansa de a vă alege drumul în viață, ce decizie ați lua? 

 Cadrul didactic: Cu siguranță tot meseria de dascăl aș alege-o.  

  

Reporterul: Puteți să îmi spuneți despre o experiență plăcută și un moment mai dificil din cariera 

dumneavoastră? 

 Cadrul didactic: Au fost multe clipe frumoase în toată cariera mea, dar cred că experiența cea mai 

plăcută reflectă rezultatele elevilor noștri la examene, olimpiade, concursuri și multe alte reușite ale lor. Despre 

experiențele mai dificile nu am prea multe de spus, dar momentul complicat este atunci când elevii sunt agitați, 

iar profesorul nu poate ține pasul cu ei.  

  

Reporterul: În relația elev-profesor ați observat schimbări de la o generație la alta? 

 Cadrul didactic: Mi-aduc aminte că mai înainte elevii erau ascultători și respectuoși. Acum sunt 

îndrăzneți, ceea ce nu este rău, însă câteodată sunt neascultători și cu purtări capricioase.  

  

Reporterul: La ora actuală televizorul și internetul câștigă teren în fața cărților. Cum pot lupta profesorii 

cu tehnologia?  

Cadrul didactic: Tehnologia este un lucru foarte bun, dar să nu se facă exces de ea, deoarece se poate 

ajunge în stare de dependență. Aici trebuie să intervină părinții.  

 

 Reporterul: Dacă ați coordona sistemul de învățământ din România, ce ați face pentru a-l îmbunătăți? 

 Cadrul didactic: Aș aduce modificări pentru a-i pregăti pe tineri pentru piața muncii.  

  

Reporterul: Sunteți un model pentru elevi. Au fost persoane care prin calitățile lor să poată servi drept 

exemple pentru dumneavoastră? 

 Cadrul didactic: Bineînțeles că au existat, altfel nu cred că aș mai fi vrut să devin profesoară de limba 

și literatura română.  

  

Reporterul: Ce le-ați spune viitorilor profesori de română? 

 Cadrul didactic: I-aș sfătui să-și pună tot sufletul în ceea ce fac, să dea dovadă de pasiune atunci când 

lucrează cu elevii și să fie pregătiți în permanență pentru orice problemă care se va ivi.  

  

Reporterul: Ce rezultate au obținut elevii dumneavoastră la competițiile școlare? 

 Cadrul didactic: Elevii mei au obținut rezultate memorabile, pentru că sunt conștiincioși.  

  

Reporterul: Doamna profesoară, vă mulțumesc pentru timpul acordat și succes în continuare! 

 Cadrul didactic: Mulțumesc! 

 

Sârbu Ana Maria, clasa a VI-a C 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina 
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LUNA 

                                                         

Întotdeauana am crezut că există frumusețe în orice, chiar și în liniște și-n întuneric. 

  Deseori ies în grădină, la miezul nopții, pentru a privi cerul. În seara aceasta stelele îmi zâmbesc, 

luminând bolta cu strălucirea lor. Stau singură pe iarba umezită de roua nopții și vorbesc cu luna. Desigur, nu 

îmi răspunde. Este prea timidă.  

O privesc fascinată. Craterele ei îmi amintesc de niște cicatrice vechi, lăsate în urma unei bătălii aprige 

din care a ieșit învingătoare. Luna își coboară brațele de lumină asupra copacilor,  creând  umbre înfiorătoare, 

asemănătoare creaturilor despre care se vorbește în povești de groază. Nu sunt speriată. Serenitatea peisajului 

nocturn îmi oferă confort și mi-aș dori să îl privesc îndelung, prețuind bolta parcă desprinsă dint-o pictură 

faimoasă. 

Soarele îmi va înlocui în curând draga prietenă, așa că trebuie să îmi iau rămas bun, dar nu înainte de 

a-i promite că mă voi întoarce odată cu lăsarea nopții. 

Autor: Pene Anelise Elena 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

       Bucurie de copil 

Undeva, într-o zonă din București,  

Cu case vechi, micuțe, românești, 

Un strat de nea s-a așternut 

Și alb tot cartierul s-a făcut. 

 

Privesc de la geam, de la căldură, 

Cum copiii, cu o bucurie pură, 

Ies afară, în zăpadă să se joace, 

Înfofoliți cu toții-n fulare și cojoace. 

 

În rest totul a înghețat, 

Nici vorba nu s-a mai plimbat, 

Căci doar bucuria unor copii 

Te poate încălzi în aste vremuri argintii.  

 

Autor: Sinpetru Alexandru 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 

 

 

 

Anii de gimnaziu 

Tremurând mă uit spre ușă,   

Cu ghiozdanul meu în spate.  

Parc-am ochii de cenușă.  

Timpule, plec mai departe! 

 

Mi-a trecut copilăria,  

Ca un fulg de nea vioi.  

Mă cuprinde nostalgia  

Oricând privesc înapoi. 

 

Eram mică, inocentă,  

Brusc, mare am devenit. 

Și când nu eram atentă  

Jucăriile-au fugit!  

 

Acum ceva timp în urmă 

Poarta școlii mă speria,  

În timp mi-a devenit casă.  

Cum să mă despart de ea? 

Autor: Darie Clara Narcisa 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 
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O mică aventură 

 
A fost odată un băiețel pe nume Ionel. Joaca lui preferată era să chinuie micile vietăți pe care le găsea 

prin casă și prin grădină. Fluturilor le rupea aripile, folosea gărgărițele pe post de muniție pentru praștia lui, 

iar pe greieri îi ținea captivi în borcane de sticlă. 

Într-o dimineață, copilul dormea liniștit, dar deodată a fost trezit de bâzâitul unei muște. Fără să își 

deschidă ochii, a încercat să prindă musca pentru a o pedepsi. Văzând că nu reușește, și-a privit mâna și a 

observat că este mai mică decât aripa insectei. Atunci, a realizat că ajunsese de mărimea unei insecte. 

În timp ce se gândea la ce poate face pentru a reveni la dimensiunea normală, Ionel a auzit un cântec 

foarte frumos. Băiatul s-a dus în direcția de unde se auzea melodia și acolo s-a întâlnit cu greierele care cânta. 

Acesta i s-a adresat astfel: 

 - În sfârșit, ai ajuns! De când așteptam să te văd așa! 

 - S...să mă vezi așa? spuse Ionel, bâlbâindu-se. 

 - Da, am trecut prin atâtea necazuri din cauza ta, iar acum nu poți să îmi faci nimic! zise greierele 

încântat. 

 - Hmm...m ne cunoaștem? 

 - Bineînțeles! Eu sunt Săltărețul, te știu bine! De când erai mic, îmi țineai frații în borcane. 

 - Mai bine mi-ai spune tu de ce am ajuns așa! 

 - De când stai în casa asta, ai devenit cunoscut printre ființele mici pentru chinurile provocate tuturor, 

așa că ieri noapte am decis să mergem toți la Regele Șoarece pentru a-i cere ajutorul. După ce i-am povestit 

toate întâmplările, el a hotărât să te aducă la aceeași mărime cu a noastră. 

 - Deci ... să înțeleg că voi rămâne așa? 

 - Există o singură posibilitate să fii din nou copil. Trebuie să-l convingi pe stăpânul nostru, Regele 

Șoarece, să își folosească Sceptrul Brânzeturilor. Dar nimeni nu vrea ca acest lucru să se întâmple, în special 

acesta. 

 - Da, acum îmi dau seama că am greșit chinuindu-vă. Promit că, dacă voi fi iertat, mă voi schimba și 

vă voi ocroti. 

 - Înteleg că îti pare rău și cred că oricine merită o a doua șansă, așa că te voi ajuta să ajungi la Regele 

Șoarece. Trebuie să trecem de Lumea Pufoasă și de Muntele Rotund și, în final, pentru a ne primi în castelul 

lui, trebuie să îi ducem Brânza Magică de la Marele Zid Înghețat. 

 - Atunci să pornim! 

 - Urcă-te în spatele meu și ține-te bine! 

După o călătorie lungă, cei doi au ajuns la Lumea Pufoasă. Deodată, aproape de ei s-a auzit un zgomot, 

așa că amândoi s-au întors să vadă ce s-a întâmplat. Greierele și băiatul au fost întâmpinați de un păianjen. 

Fără să stea pe gânduri, ființa a aruncat în ei cu o bilă de pânză. 

  - Ferește-te, Ionel! strigă Săltărețul speriat. 

Noroc că l-a atenționat pe băiat, altfel ar fi fost prins în aceasta. Ionel a găsit soluția pentru a scăpa de 

păianjen. A căutat în buzunare și a găsit un tub de lipici care se făcuse mic odată cu el. Greierele i-a distras 

atenția păianjenului și copilul numaidecât s-a urcat pe acesta și i-a turnat lipici în ochi. Nemaiputând de durere, 

păianjenul a fugit, iar cei doi și-au continuat drumul.  

În scurt timp, au ajuns la Muntele Rotund. Imediat, băiatul și-a dat seama că acesta era pragul casei 

lui. Când au început să urce, au realizat că se chinuie degeaba, deoarece alunecau. 

 - Ionel, cum putem trece acest munte dacă, oricât am încerca, nu înaintăm  deloc? 

 - Ar trebui să mă urc în spatele tău și, pentru că mai am lipici, aș putea să îți pun puțin pe picioare ca 

să capeți aderență. 

 - Ce idee bună! 
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Astfel, Săltărețul și băiatul au trecut fără probleme de al doilea obstacol. Acum tot ce mai rămânea era 

să ajungă la Marele Zid Înghețat și apoi puteau intra în castelul  Regelui Șoarece. 

Și-au continuat aventura și, după o oră de mers, au ajuns la Marele Zid Înghețat care s-a dovedit a fi 

frigiderul lui Ionel. Spre norocul lor, acesta era deschis. Pentru un copil normal ar fi fost ușor să ia brânza din 

frigider, dar acum băiatul era prea mic. Văzând că trebuia să ajungă sus, pe ultimul raft al frigiderului, Ionel 

i-a spus greierului: 

 - Săltărețule, încearcă să sari până la Brânza Magică! 

Așa a și făcut, dar nu a reușit să ajungă. Atunci, băiețelului i-a venit o idee: 

 - Haide să luăm praștia mea, pentru că aceasta ne poate duce la Brânza Magică! 

Au luat-o, dar nu aveau suficientă forță pentru a trage elasticul. Atunci, Ionel a văzut mașina lui cu 

telecomandă și s-a gândit să o lege cu o sfoară de elasticul praștiei, iar Săltărețul să se așeze pe butonul de 

accelerație și astfel să-l întindă. În câteva clipe, Ionel era gata de lansare. Greierele a sărit de pe buton și copilul 

și-a luat zborul. El a aterizat cu succes și a început să împingă Brânza Magică din frigider. Aceasta a căzut pe 

podea, iar cei doi au rostogolit Brânza Magică până la castel. Regele Șoarece i-a primit înăuntru. 

 - Bine ați venit în castelul meu! Ce doriți de la mine? 

 - Măria Ta, am venit aici pentru a vă ruga să mă transformați într-un copil normal. 

 - Ha! Ha! Ha! După tot ce ne-ai făcut, de ce aș face așa ceva? 

 - Știu că probabil nu mă credeți, dar am făcut aceste fapte rele pentru că erau singurele lucruri la care 

mă pricepeam. Vă promit că, dacă îmi veți oferi șansa de a redeveni copil, voi avea grijă de toate ființele pe 

care le voi întâlni. Dacă nu îmi voi îndeplini promisiunea, atunci să mă faceți mic pentru totdeauna! 

 - Bine, îți voi oferi o singură șansă. Ai grijă să nu-ți încalci promisiunea!  

După ce Regele Șoarece a scuturat de câteva ori Sceptrul Brânzeturilor, Ionel s-a transformat în copilul 

de altădată. Din acel moment și până în ziua de azi, el a avut grijă de toate insectele și de animalele din jurul 

său. A conștientizat că toate ființele au un suflet și, de aceea, ar trebui să ne gândim întotdeauna la 

comportamentul nostru. 

Autor: Voina Ștefan Alexandru 

Clasa a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

 

LABIRINTUL 

 

Tina locuia împreună cu familia ei într-un castel minunat, la marginea unei păduri. Castelul era 

împrejmuit de o grădină fermecată, plină de flori de toate culorile și de insecte magice. Fetița era foarte 

bucuroasă, deoarece  se putea juca toată ziua. Totuși, îi lipsea compania unui prieten.  

Într-o bună zi, în grădina ei a apărut un cățeluș. A fost atât de fericită! Era foarte drăgălaș și avea chef 

de joacă. Au petrecut ziua împreună, dar, odată cu lăsarea întunericului,  micul ei prieten a dispărut. L-a căutat 

peste tot, dar nu era de găsit. 

În noaptea aceea, în timp ce părinții ei dormeau, Tina s-a strecurat afară să-l caute. Cerul era plin de 

stele, care mai de care mai strălucitoare. Era fascinată de frumusețea nopții. Deodată, a zărit cățelușul. În 

spatele lui se vedea un labirint format din flori înalte. Grădina în care se juca de obicei părea schimbată. A 

auzit o voce care i-a șoptit:  

- Nu intra! Este periculos! Regele grădinii a fost capturat de un monstru! 

Tina a simțit că trebuie să facă ceva, așa că a mers în continuare, însoțită de cățeluș. Labirintul s-a 

închis, iar o voce i-a spus: 

- Monstrul este peste tot. Găsește ceva care să-l țină ocupat! 
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Tina a pășit și a văzut  o lumină  care se apropia de ea. Și-a dat seama că este un monstru de foc și s-a 

speriat. S-a ascuns după un perete, reușind să scape de el. Trebuia să-și continue drumul și să găsească o 

soluție pentru a-l salva pe regele grădinii. Și-a amintit ce i-a spus vocea și a hotărât să-i distragă atenția 

monstrului. I-a aruncat telefonul pe care îl avea în buzunar. Fascinat de acesta, monstrul nici nu a sesizat că 

Tina a fugit. Fata și-a continuat drumul și a întâlnit un băiețel care plângea. 

- Bună! Cine ești tu? întreabă Tina. 

- Eu sunt Matthias, cățelușul pe care l-ai întâlnit în grădină, spuse băiatul. 

- Cum așa? s-a mirat ea. 

- Pai... nu i-am ascultat pe părinții mei când mi-au spus să nu intru în labirint și acum sunt blocat aici, 

spuse băiatul. Doar regele mă poate salva.  

- Haide! spuse fata. Se face târziu și trebuie să găsim un loc în care să dormim. 

Copiii au plecat și au găsit un loc în care s-au adăpostit peste noapte. Deodată, au auzit un zgomot 

ciudat. Au mers în acea direcție l-au  găsit pe regele grădinii care era legat de trunchiul unui copac. S-au 

apropiat de el și, după eforturi susținute, au reușit să îl elibereze.  

 După ce l-au salvat, au ieșit împreună din labirint. Regele le-a mulțumit și, drept răsplată, le-a îndeplinit 

câte o dorință. Băiatul a vrut să se întoarcă acasă la părinții lui, iar fata și-a dorit un cățeluș adevărat. Grădina 

fermecată și-a recăpătat regele, iar labirintul a dispărut pentru totdeauna.   

 

Autor: Vătafu Arina Elena 

Clasa a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

 

 

O BLĂNIȚĂ ROȘCOVANĂ                                           

 

O cățelușă frumoasă foc 

Este bună la un joc,  

A se tăvăli în nisip 

Cu un zâmbet pe-al său chip. 

 

Dimineața următoare,  

Mica noastră călătoare  

Intră țanțoș în găleată, 

Fericită dând din coadă,  

Neștiind ce o așteaptă,  

 

Căci stăpâna ei șireată 

O săltă cu tot cu găleată 

Și se trezi deodată 

În pomul cu mere suspendată.  

 

Stă. Privește. Se-nspăimântă.  

Ceru-i sus, pământu-i jos,  

Stânga, dreapta, față, spate,  

Frunze verzi și mere coapte.  

 

Ar sări, dar nu-i pisică… 

Schelălăie și se agită,  

Găleata se cam mișcă 

Și-nțelege că e prinsă.  

 

Doar stăpâna-i scăparea. 

Urmărește cu privirea umedă și 

botul mic,  

Cu urechile ciulite și lăbuța-i 

albicioasă 

Din găleata portocală ca blănița-i 

roșcovană 

Cum culege printre frunze  

Mere roșii, mere coapte.  

 

Când găleata-i plină ochi,  

Printre frunze verzi coboară  

O găleată portocală  

C-o blăniță roșcovană. 

 

Rotaru Ioana-Cristina,  

clasa a V-a G 

Profesor coordonator:  

 Prof. dr. Grecu Elena-Alina 
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Și cu o șoaptă am aflat 

Stăteam în fața geamului, numărând secundele, hipnotizată de lumea blocată în timp de afară, când am 

observat-o. Și-a făcut ușor simțită prezența, ca un aer răcoros, care s-a prefăcut treptat într-un frig aspru, 

înghețându-mi geamul. O femeie misterioasă, înaltă, îmbrăcată într-o rochie albă, presărată cu o pulbere 

albastră, patina pe gheața lăsată în urma sa, trezind orașul și apoi încremenindu-l în prezent, cu o mantie de 

nea și un voal de țurțuri. Pielea ei albă, ca de porțelan, radia aburi de ger și tremur, împrăștiind răceală în aer. 

Cu doar o bătaie din palme, a transformat cerul azuriu într-o boltă valorată de argint, iar cu o mișcare de 

încheietură a făcut să graviteze stropi de apă înghețată către pământul lăsat rece. Vrăjit de frumusețea ei, mi-

a observat silueta în aburul ferestrei și mi-a șoptit încet numele său: Iarna. 

 

beznă 

picături de sticlă spartă  

se preling pe lanterna unei nopți albe 

și se scurg sub tăișul unui val de aer rece, 

călător pe cenușa frigului, 

nemuritor la lăsarea negrului. 

și sperie și nimicul  

și alungă și ceva-ul 

și lumea stă pe loc   

și așteaptă. 

una-două umbre, 

scăpate din decor, 

se ignoră în neștire,  

așteptând finalul piesei, 

               zorii dimineții. 

patrulează oarbe,  

bâjbâind pe întuneric, 

prefăcându-se-n străini, 

dar tânjind după lumină. 

nu s-au mai văzut de mult, 

drumul lor acum fiind altul 

și-au uitat conturul, detaliul, culoarea, 

au uitat scenariul, 

nu se mai țin minte. 

și până nu se întâlnesc 

felinarul nu se aprinde. 

 

Autor: Cîrcu Sara Cristiana, 

Clasa a VIII-a A 

Prof coordonator: Mirela Gergescu 
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GRACE, ESCHIMOSA AVENTURII 

 Zăpada sclipea în bătaia razelor de soare. Începutul dimineții era unul bun. Grace, fata de la Polul 

Nord, privea cerul strălucitor cu un zâmbet larg pe buze.  

 Era ziua antrenamentului de hochei, o zi perfectă pentru a patina. Și, cu siguranță, o zi perfectă pentru 

a avea grijă de animalele rănite sau rătăcite. Era pasiunea lui Grace, să ajute animalele și să joace hochei… 

 Gheața era netedă și tare, iar neaua fină și sclipitoare. În acea dimineață însorită, Grace și echipa ei 

jucară cel mai bine, iar după ce partida se încheie, fata porni într-o nouă căutare sau, mai bine zis, aventură.  

 De-abia făcu doi pași, că întâlni un pui de urs polar, rătăcit, se pare, de mama lui. Oricât căută Grace 

părinții puiului, nu-i găsi, așa că se hotărî să aibă ea grijă de micuț. Aceasta îi puse numele Rippy și de atunci 

puiul îi rămase devotat. Oriunde mergea ea, mergea și el, chiar și la antrenamentele de hochei… 

 Într-una dintre după-amieze, lui Grace îi veni o idee: să construiască împreună cu prietenul său un 

iglu.  

 Îl înhămă pe micul ei amic la sanie și porniră la drum. Când ajunseră în vârful dealului acoperit cu un 

covor de nea, Grace tăie bucăți mari de gheață, iar Rippy le împinse la locul realizării construcției. Cei doi 

terminară iglul și sculptară pe el numele lor: Grace & Rippy. Când totul fu sfârșit, întunericul învălui dealul, 

iar luna își reflectă lumina ei strălucitoare pe iglu. Grace se gândi că poate ar fi mai bine să doarmă în iglu 

până la răsăritul soarelui, apoi să pornească spre sat. Și așa și făcu. Micuța, alături de micul său prieten, se 

cuibări la adăpostul construcției și adormi.  

 Când razele soarelui brăzdară cerul cu lumina lor, Grace îl trezi pe Rippy. Acesta se ridică ascultător 

și trase sania până-n sat.  

 Părinții lui Grace, îngrijorați, desigur, o îmbrățișară și o întrebară:  

• Unde ai fost, draga noastră? Am fost neliniștiți.  

• Îmi pare rău! M-a prins noaptea construind un iglu împreună cu Rippy. Vă voi povesti mâine totul. 

A fost fantastic! spuse ea.   

 A doua zi, Grace le povesti eschimoșilor întâmplarea ei. Satul o numi de atunci Grace, eschimosa 

aventurii.  

Moise Sofia, clasa a V-a G 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

Arta poate fi... 
Arta este un dar trimis pe pământ. 

Ea este mai mult decât un cuvânt.  

Arta poate fi                  

Orice-ți poți închipui. 

 

Poate fi o floare 

Cu o mie de petale.    

Poate fi o 

pisicuță                                                                        

   

Cu o coadă de maimuță. 

 

Poate fi un cățel      

Cu urechi de șoricel.   

Poate fi un tigru  

Cu blană de zimbru. 

Autor: Răileanu Sofia 

Clasa: a V-a A 

Școala 

 

Școala noastră minunată, 

Mereu rămâne ordonată, 

Noi trebuie să o prețuim, 

Și cu ea să ne mândrim! 

  

Să ne prețuim colegii, 

Și prieteni buni să fim, 

Catalogul clasei noastre, 

Cu note mari să-l înflorim! 

 

 

Autor: Alexandru Maria Cristina 

Clasa: a V-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 
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Stimate domnule Șoricel, 

 

 Sunt convins că vei fi surprins de această scrisoare, dar m-am hotărât să ți-o trimit, deoarece nu mai 

rezist de atâta stupoare. Mă tot întreb de-o vreme încoace de unde ai apărut, așa ca din senin, direct la mine-n 

bibliotecă. Și nu m-aș fi supărat atât de tare, dacă ți-ai fi văzut liniștit de ale tale, dar m-am iritat peste măsură 

când am văzut că nu mai ai măsură. Ai vrut să-mi dai cumva o lecție atunci când mi-ai mâncat o întreagă 

colecție ? Nu înțeleg unde vrei să ajungi! Sunt o persoană cu multă răbdare, dar îmi plânge inima când văd că 

mi-ai lăsat doar niște cotoare! 

Fără să o mai lungim, te somez pe loc să o iei din loc! Argumente am o mulțime să-ți aduc, dar mă tem 

că ești cam uituc. Pentru cărți am muncit o viață și nu vreau să mă transform acum nici într-o paiață, nici într-

o țață. Nu-mi place să mă cert, dar un lucru este cert: ai bun simț și înțelepciune și pleacă în lume, acolo de 

unde ai venit înainte să te fi ”școlit” la mine-n bibliotecă.  

Sper că m-ai înțeles, fără să-ți mai dau de înțeles că însuși Arpagic, așa cum este el uneori leneș și 

mojic, a promis că-mi va da o mână de ajutor ca să-l prind pe infractor.  

Cu disperare și speranță,  

Autor: Victor Alexandru Jipa  

Clasa a VI a B 

 Profesor coordonator: Tudor Reliana 

 

STRADA MEA 

Strada mea este frumoasă, 

Curată și luminoasă, 

Zilnic este măturată, 

Și de flori înmiresmată. 

 

Strada mea e bucuroasă, 

Când mă vede ieșind din casă, 

Îmi zâmbește ștrengărește, 

Și la școală mă poftește. 

 

Strada mea e și hazlie, 

Plină e de veselie, 

Pe copii îi îndrăgește 

De pericole-i ferește . 

 

Autor: Victor Alexandru Jipa 

Clasa a VI a B 

Profesor coordonator: Tudor Reliana 
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O preocupare importantă în procesul de învățământ este de a dezvolta la elevii de vârstă școlară mică 

operațiile gândirii, indispensabile oricărei activități intelectuale: analiza și sinteza, comparația, abstractizarea 

și generalizarea, clasificarea și concretizarea logică.  

Analiza și sinteza sunt strâns legate între ele, ca laturi ale procesului unic de gândire, fiind ambele 

implicate în realizarea unei comparații, a unui paralelism între două elemente date. Elevul este pus astfel în 

situația de a găsi asemănări și deosebiri, de a privi atent detaliile, de a trage concluzii. 

Învățătorul trebuie să utilizeze cu măiestrie toate mijloacele de care dispune și să creeze, prin diferite 

modalități, condiții variate de învățare eficientă pentru a sprijini și accelera formarea proceselor gândirii 

școlarului, „să aranjeze scena actului de învățare”, după cum spunea R. M. Gagne.    

Un asemenea prilej l-am putut fructifica în cadrul orei de limba și literatura română, când elevii au 

scris un articol în care au făcut o comparație între cartea poștală și SMS. Această paralelă a ajutat copiii nu 

doar să exerseze procesele gândirii mai sus amintite, dar a contribuit și la dezvoltarea vocabularului, a 

limbajului scris, a capacității lor de a argumenta și a demonstra. Dezvoltarea caracterului critic al gândirii este 

legată de creșterea experienței verbale. 

Iată două exemple din lucrările lor: 
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Se poate extinde utilizarea metodei comparației la oricare alt obiect de învățare, ori de câte ori 

învățătorul consideră momentul oportun și modalitatea cea mai bună pentru atingerea scopului propus.  Astfel 

am realizat, la ora de arte vizuale și abilități practice, o comparație între schiță și forma plastică, integrând în 

acest mod activitățile intelectuale cu cele practice. 

 

Școlarii conștientizează așadar cum 

să mânuiască o modalitate de cunoaștere în 

contexte diferite.  

Competențele dobândite de elevi în 

școală devin în acest fel instrumente care le 

servesc drept moduri eficiente de abordare 

ulterioară a realității, de dezvoltare 

intelectuală.  

 

Profesor pentru învățământ primar: 

Mateescu Cristiana 

 

 

 

 

SEDENTARISMUL - O PROBLEMĂ A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 

Sedentarismul este un stil de viață care afectează într-un mod negativ sănătatea omului cât și puterea 

de muncă. Sedentarismul este o boală a secolului al XXI-lea, o mare problemă la nivel mondial, la baza căruia 

stau o mare parte dintre afecțiunile care scurtează durata de viață a omului. Profesiile sedentare sunt din ce în 

ce mai prezente iar activitățile zilnice ale oamenilor sunt și ele din păcate sedentare. Acest stil de viață este 

din ce în ce mai studiat la nivel mondial, datorită efectelor negative pe care acest fenomen le prezintă asupra 

organismului uman. Lipsa mișcării și o alimentație necorespunzătoare, cresc riscul instalării bolilor de inimă, 

cercetătorii estimează că sedentarismul cauzează peste șapte milioane de decese anual. 

Sedentarismul înseamnă lipsa activității fizice, lipsa mișcării din activitatea zilnică a omului și din cea 

profesională. Lipsa activității fizice induce organismul într-o stare de involuție, de atrofiere a mușchilor și de 

oboseala permanentă. Cele mai multe dintre persoanele care trăiesc un stil de viață sedentar, nu fac sport în 

primul rând din lipsă de timp și în al doilea rând din cauză că locul lor de muncă nu implică activitate fizică. 

Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei, multe profesii nu mai implică acțiuni motrice a celui care le 

prestează. Nici un loc de muncă, în afara celor care implică o activitatea sportivă, nu te scutesc de apariția 

sedentarismului. De aceea singura soluție pentru a preveni din timp acest stil de viață, este de a face mișcare 

într-un mod regulat, de a ține o dietă echilibrată și de a practica sportul preferat în timpul liber. 

Mai exact, stilul de viață sedentar se definește prin: 

• un stil de viață în care mișcarea și exercițiul fizic nu sunt prezente în viața individului; 

• un stil de viață care presupune în majoritatea cazurilor, o alimentație nesănătoasă, avand efecte 

negative asupra organismului, și riscul apariției obezității; 
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Acesta este cunoscut ca principalul factor de risc implicat în apariția tulburărilor la nivelul aparatului 

cardiovascular. Viața sedentară reprezintă o scădere progresivă a activităților fizice, reducerea capacității 

vitale a organismului și apariția fenomenului de atrofiere a organelor și funcțiilor vitale. Principalul factor 

pentru combaterea sedentarismului îl reprezintă cu siguranță exercițiul fizic.  

 Problema sedentarismului în Romania 

 

 Problema sedentarismului își face simțită prezența și în țara noastră. În urma studiilor efectuate, doar 

6% dintre români practică exerciții și activități fizice în mod regulat, aflându-se sub media Uniunii Europene 

de 8%, în schimb ce o mare parte nu obișnuiesc să practice sportul, aceasta fiind reprezentată de 61%. 

Sedentarismul cauzează multe afecțiuni greu de tratat, de care românii nu sunt conștienți de pericolele la care 

se expun. Peste 50% din populația Romaniei are grave probleme de sănătate, cauzele fiind alimentația și lipsa 

activitățiilor fizice. 

Conform studiilor recente, în România rata obezității tinde sa fie de 25%, iar 50% dintre romani să fie 

supraponderali. Cu toate că centrele de sport sunt într-o continuă creștere în România, procentul de 6% ce 

reprezintă categoria de oameni care practică sport este prea mic, astfel România se clasează la coada 

clasamentului la nivel european, împreună cu țări ca Cehia și Polonia cu un procentaj de 5%. 

       EXERCIȚIUL FIZIC - MIJLOC DE COMBATERE A SEDENTARISMULUI 

Exercițiul fizic reprezintă un act motric planificat și repetat sistematic, exercițiul fizic este folosit de 

regulă pentru formarea sau consolidarea unor deprinderi motrice, pentru dobândirea și dezvoltarea de abilități, 

calități, în vederea dezvoltării armonioase, obținerii ori menținerii sănătății. 

Exercițiul fizic are diferite scopuri, cum ar fi menținerea sănătății, prevenirea îmbătrânirii, pierderea 

în greutate, amplificarea potențialului energetic, o bună funcționare a organismului, ameliorarea stării de 

sănătate și dezvoltarea capacității de muncă. Mișcarea reprezintă un factor esențial pentru perfecționarea 

stabilității organismului, pentru dezvoltarea capacității lui de adaptare. Trebuie precizat faptul că lipsa 

coordonării între sistemul nervos și glandele endocrine, până și cel mai simplu exercițiu fizic ar fi irealizabil. 

Mișcarea și exercițiul fizică semnifică acțiuni complexe ce solicită antrenarea tutoror sistemelor 

organismului, pentru menținerea sănătății organismului uman. De cele mai multe ori organismul uman are de 

suferit datorită implicării insuficiente în activitățile fizice. Instalarea stării de oboseală se realizează prin 

angrenarea organismului în activități și exerciții fizice, fapt ce duce la încetarea efortului pentru un anumit 

timp. Odihna, care este obligatorie după efortul fizic, nu reprezintă doar o stare de repaus pentru organism, în 

tot acest timp, organismul are de face cu procese de refacere. Pe parcursul odihnei, organismul se 

autoregenerează, mai exact, substanțele uzate sunt substituite cu altele noi. După un efort fizic și un 

antrenament repetat într-un mod sistematic și progresiv, la nivelul organismului se produc fenomene de supra 

regenerare, dând posibilitatea acestuia să obțină un randament mult mai mare și o creștere a capacității de 

muncă. 

Prof. educație fizică și sport,  

Petrescu Andrei Daniel 
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SEBE ALEXANDRA CRISTINA 

Premiul I 

Concursul „IUBIM CULORILE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O mare bucurie acest premiu pentru o fetiță 

aflată la început de drum, care abia ajunge la marginea 

băncii, tăcută, cuminte, talentată și foarte timidă.  

Lucrarea ei a impresionat încă de la început 

(fiind selectată între primele cinci din clasă) prin modul 

în care a folosit culorile, dovedind sensibilitate și 

emoție. Însă faptul că a câștigat premiul I cu ea, a fost 

exact încurajarea de care avea nevoie. Concursul acesta 

i-a oferit astfel, nu doar ocazia de a se exprima într-o 

altă formă, mai aproape de firea ei delicată, dar și șansa 

de a se afirma în fața clasei, de a confirma ei însăși că 

poate să reușească tot ce își dorește. Se observă că a 

devenit mai curajoasă, mai sigură și mai încrezătoare 

în forțele proprii.  

Felicitări, Ale! 

Prof. Mateescu Cristiana 

Clasa pregștitoare D 

 

 

Despre concursul “Iubim culorile” 

“Culorile sunt zâmbetele naturii.”- Leigh Hunt 

 Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental. Aceasta a apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale. Acest fenomen  îndeplinește funcţiile de informare şi de formare a omului 

din punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. 

 Educația este știință și artă. Privind din perspectiva duală, una dintre fețele acesteia-“educația ca 

știință”- presupune prezența obligatorie a rațiunii, cercetează toate aspectele lumii înconjurătoare și le explică 

folosind raționamente științifice, logice. “Educația ca artă” presupune implicarea afectivă, atât pentru cadrele 

didactice, cât și pentru elevi. Înclinația pentru a explora latura artistică trebuie insuflată încă de la cea mai 

fragedă vârstă.  

Observarea frumuseții naturii, 

conștientizarea sentimentelor de empatie față de 

viețuitoarele naturii și bucuria sinceră pe care o 

emană copiii față de natura în schimbare reprezintă 

universul emoțional care devine ulterior sursă de 

inspirație pentru cele mai frumoase creații artistice. 

În cadrul unităților de învățământ de la nivel 

preșcolar și primar, aceste lucrări pot fi valorificate 

prin participarea la concursuri care au ca scop 

stimularea creativității artistice, încurajarea 

exprimării sentimentelor prin intermediul artei, dar 

și formarea unei atitudini pozitive față de 
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necesitatea protejării mediului. Unul dintre aceste 

concursuri este “Iubim culorile” conceput si 

condus de către doamna Stanciu Mihaela Ionela, 

profesor pentru învățământ primar în cadrul Școlii 

Gimnaziale “Nicolae Labiș” și doamna director 

Diaconu Roxana Mihaela.        Acest concurs de 

creație plastică a fost lansat în anul școlar 2020-

2021, iar în acest an școlar a avut loc prima etapă a 

celei de-a doua ediție. Am participat cu mult interes 

și entuziasm la cele două ediții ale acestui concurs, 

dovedindu-se a fi un real succes prin numărul 

impresionant de cadre didactice și elevi care și-au 

manifestat interesul de participare. Organizarea 

unei astfel de activități a fost de bun augur având în 

vedere faptul că ne situăm în plin context pandemic 

prin faptul că ne-a îndemnat să privim cu mai multă 

atenție  frumusețea naturii, a oferit elevilor șansa de 

a se exprima artistic și de a-și  face cunoscute 

creațiile. Mai mult de atât, participarea la 

Concursul “Iubim culorile” a fost un bun prilej de 

a forma o comunitate pe o cunoscută rețea de 

socializare, de a expune lucrările, de a susține elevii 

și a le vota lucrările. Participarea la acest concurs 

reprezintă un moment de bucurie pentru elevii de 

la clasa mea deoarece se desfășoară în momente în 

care natura este generoasă și oferă multe surse de 

inspirație. După cum spunea și Valeria 

Mahol:  „Toamna este o simfonie, o artă vie, în mii 

de culori.”.  

Elevii de la clasa a III-a C din cadrul 

Liceului Teoretic “Nicolae Iorga” au surprins 

frumusețea acestui anotimp în lucrările lor 

deosebite. Cu multă bucurie am aflat că talentul și 

eforturile lor au fost răsplătite: Dinulescu Bianca 

Ioana a primit premiul I, iar Aprodu Luca Răzvan 

Gabriel a primit premiul al II-lea.  

Însă, așa cum ne spunea și Pierre de Coubertin:  „Cel mai important lucru nu este să câștigi ci să 

participi, așa cum în viață nu contează triumful ci lupta. Esențial nu e să cucerești, ci să lupți bine.”, cuvinte 

de laudă merită cu prisosință toți participanții deoarece s-au arătat dornici să privească frumusețea naturii și 

să o transpună în cele mai frumoase lucrări.   

Prof. înv. primar Elena Petrica 

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” 

 

 

 

 

Salut!  

Numele meu este Ștefan Radu.  

Sunt elev în clasa a III-a C, la Școala Gimnazială 

”Nicolae Labiș”. 

Desenul meu exprimă bucuria culorilor și lumea 

din jurul meu. Îmi place să-mi exprim gândurile și 

sentimentele în culori și sunt fericit când desenez 

sau pictez. 
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De vorbă cu o câștigătoare        

 

Copiii sunt atrași de bucuria jocurilor, a concursurilor, a posibilității de a fi împreună atât într-un 

parteneriat de lucru, cât și într-un concurs. 

Când am prezentat la clasă concursul de pictură „Iubim culorile”, copii au fost încântați. Mai mulți 

dintre ei au trimis lucrări, dar ca la orice concurs există doar câțiva câștigători. Printre ei s-a numărat și eleva 

Coroboianu Bianca (clasa a IV-a A), care a obținut locul al III-lea.  

Vă relatez câteva  dintre răspunsurile la întrebările pe care i le-am pus, ulterior câștigării premiului. 

− Bianca, cum te-ai simțit când ai auzit de concurs? 

− M-am bucurat foarte mult și abia așteptam să particip, pentru că îmi place foarte mult să pictez. 

 

− Cum a fost perioada de așteptare a rezultatelor? 

− Mi s-a părut foarte lungă, urmăream zilnic voturile. 

 

− Dar atunci când ai văzut că te numeri printre câștigători? 

− Atunci am simțit o mare bucurie, am simțit că prin culoare am transmis bucurie și celorlalți. 

 

− Ți-ai dori să mai participi și la alte concursuri? 

− Bineînțeles. Îmi doresc să particip la cât mai multe concursuri din diferite domenii  

(de machete, la limba română – să creez povești, ș.a.). 

Așadar, să îi urăm Biancăi mult succes și în viitor! 

Înv. Nedelea Simona 
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Interview with Alexandra Tanase, 

former student in our school 

 
  

What and where do you study right now? 

My name is Alexandra Tanase and I’m 20 years old. I graduated from school in 2016, on my way to high 

school. Currently, I am a student at the University of Hertfordshire in UK, really close to London, and I’m in 

my second year studying Film and TV Production. 

Mainly, my course is about producing any video content from start to finish, but also about the influence we 

have as content creators over our audience. I am studying directing, screenwriting and producing, but also 

camera and sound work, editing and delivering films. 

  

What made you choose this university and what is special about it? 

I applied to 5 universities when I first decided to come to the UK and I got accepted to 4 of them. When I 

looked at the courses from each university, University of Hertfordshire, Herts as we call it, stood out to me. 

They are recognized for having an impressive film department, due to the lecturers who have many links into 

the industry. It caught my attention because the campus itself is very close to the Warner Bros studios (who 

have the set form Harry Potter here) and that meant a potential opportunity to work with industry professionals. 

I think it is really special that the university here respects your free time. We have so many activities, societies 

and sport events that help you develop yourself in many great ways. The lecturers also are really helpful, and 

I remember I was so surprised at the beginning of the first year that they consider us collaborators, not students 

that have the sole purpose of studying. 

  

 How did our school help you fulfill your dreams? 

The school gave me a strong idea of what it is like to work hard for your dreams, with every project and 

assignment I had to do. My teachers also played a big part in helping me achieve what I was looking for, 

because they always encouraged me to pursue what makes me happy. 

My classmates also had a big influence, maybe unconsciously, because they were always thinking of me as 

being one of the art kids. School is the place where I started my passion for drawing, painting and crafts, that 

continues with photography and then film. 

  

Who influenced you to continue on this path? 

The first person who comes to my mind is my head teacher from that time, Mrs. Mazilescu. She is not teaching 

anymore at our school, but we still talk to this day and she always helped me with advice while in school, and 

now, while I’m in university. 

Someone who is also really important to me is Mrs. Gabor, my primary school teacher. She was almost like a 

second mother to me and my classmates and I always admired how deeply she cared about us. 

Some of my most important moments in my self-improvement journey originated when I was in school, so 

having someone I admire leading me all these years was truly an important aspect in following the path I’m 

on. 
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What are some precious memories from our school that you will never forget? 

I think the first thing I will never forget is my classmates.I spent so many years having some of the most 

precious friendships while I was in school and with a few of them I am still in touch. Many of my best 

memories revolve around them, but also around our teachers. At that time, I considered them to be a bit harsh 

sometimes, but now when I look back, I am truly thankful they didn’t give up on us, after all the pranks and 

stupid jokes we made while having lessons. I have to admit, we were not the best at keeping it together all the 

time, but I know that we were the smartest ones out there, so it cancelled the silliness. 

School trips are also memorable. We used to beg Mrs. Mazilescu to take us to so many places, even though 

our class was not good at behaving on the coach ride. 

  

Do you have a job right now? If so, do you want to change it in the near future?  

I just got a job this year at a student bar in my campus that I absolutely love. Of course, in the future I will go 

more towards the film industry, as I want to be a professional in that field. Occasionally, I take creative jobs 

that help me build my portfolio, ranging from creating digital designs, photography or helping at fashion 

shows. 

  

What do you want to achieve in the future? 

One of my biggest goals is to go to Japan with my studies, an opportunity that I’ll have for next year. Travelling 

all around the world sounds so exciting and it is one of my dreams. I also want to continue studying Japanese 

and get a language certification. 

I want to work more in the film industry and try directing and producing meaningful works of art, as soon as 

possible. Right now, I’m working on a music video that I will film at the beginning of next year, so I’m focused 

in achieving the best results with it. Hopefully, it will put my name out there and will help me get more similar 

projects. 

Overall, I want to become a professional in film, but also try new and exciting things from time to time. I 

don’t want to miss any opportunity that comes my way because, after all, who knows what a great thing might 

come out of it. 

 

Autor: Toma Tanase 

Clasa a VIII-a B 

  

Promovarea culturii italiene în România 

 

În România, se poate vorbi de o mișcare italienistă încă din secolul al XIX-lea când promovarea 

culturii italiene se realiza cu ajutorul revistelor Curierul românesc și Albina românească.  De asemenea, 

Gheorghe Asachi a fost primul român care a colaborat la periodicul italian Giornale del Campidoglio, cu 

sonetul In ocasione del volo aerostatico dell’illustre Donna la signora Blanchard.  

La începutul secolului XX, limba italiană este introdusă în cadrul Facultății de Litere a Universității 

din București cu ajutorul profesorului Ion Bianu care reușește să îl aducă în țară pe Ramiro Ortiz, un tânăr 

profesor italian. În anul 1909, Ortiz înființează Seminarul de literatură italiană, organizează o bibliotecă a 

seminarului și pune bazele primei librării italiene. În ianuarie 1921 apare primul număr al revistei Roma, 

publicație fondată de Ortiz, având menirea de a promova cultura italiană în spațiul românesc, iar în 1924 

întemeiază Institutul de Cultură Italiană din București. 

Un colaborator fidel al revistei Roma a fost George Călinescu, prozator, dramaturg, poet, critic și istoric 

literar și, nu în ultimul rând, studentul lui Ramiro Ortiz. În martie 1921, George Călinescu va debuta în paginile 
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revistei ca traducător, cu un fragment din Decameronul lui Giovanni Boccaccio, iar apoi primește rubrica 

Cronica italo-română în care va publica informații cu privire la literatura italiană. Printre scriitorii promovați 

de Călinescu se numără Luigi Pirandello, Giacomo Leopardi, Sibilla Aleramo, Adolfo de Bosis, Gabrielle 

D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini ș.a. 

În ianuarie 1927, George Călinescu începe o nouă colaborare la revista Viața literară unde inaugurează 

rubrica Literatură străină, în cadrul căreia va prezenta recenzii ale operelor din literatura italiană. Călinescu 

inaugurează noua rubrică tot cu Luigi Pirandello, continuând apoi cu Italo Svevo, Giovanni Cavicchioli, 

Giovanni Papini sau Ferdinando Paolieri. Bineînțeles, alături de Călinescu s-au aflat și alți italieniști români 

care s-au format sub îndrumarea aceluiași profesor, Ramiro Ortiz, un nume de referință fiind celebra italienistă 

Nina Facon.  

În prezent, cultura italiană continuă să fie promovată în România prin diverse proiecte și programe. 

Un astfel de proiect este reprezentat de Serile italiene care se desfășoară în colaborare cu librăria și editura 

Humanitas, constând în întâlniri în cadrul cărora sunt discutate opere ale scriitorilor italieni, clasici sau 

contemporani. Totodată, interferențele italo-române sunt susținute și de publicația bilingvă Orizonturi 

culturale italo-române care promovează dialogul intercultural dintre România și Italia. 

 

Profesor Ghiță Valentin 

 

 

Hello, I am Molly! I am thirteen years old and I live with my parents in a quiet village near Bucharest, 

the capital of Romania. There is a big forest behind our house, where the magic begins. I have been dreaming 

of a dog for a long time and two years ago I got Nera as a present from my parents. She is a German Shepherd, 

she loves playing, walking and doing the tricks that I have taught her. She follows me everywhere, protecting 

me and making sure I feel good. We do everything together and we have discovered something incredible. 

It was a sunny summer morning and my parents were at work. Nera and I were sitting in the shade of 

a tree on a blanket when suddenly we heard a noise on the other side of the fence. Nera stood up and a little 

creature flew over us. She barked but the flying thing didn’t stop. It was very fast and I didn’t have time to 

see what it was. I thought it was a little bird or a hurried butterfly. After that nothing happened, my parents 

came from work, we had dinner and then I went to bed.  

It was really hot the next day, so we decided to go for a walk in the forest where the temperature was 

lower. I got Nera’s leash, she saw it and she ran to the gate. I understood she was ready for an adventure. We 

had to walk through a cornfield to get to the forest and we could get lost really easy because the plants were 

huge. Luckily, Nera knew exactly the way to that place thanks to her dog instincts. Far away we saw an animal 

on the ground, it was small and it couldn’t move. We walked faster but carefully because we didn’t want to 

scare it. When we got closer, we saw it was a baby roebuck. It had got lost and it was so thirsty that it couldn’t 

move anymore. Nera licked it to make it feel better but it didn’t work. I picked it up and quickly we went to 

the forest. We found a puddle, I let the baby down and it started drinking the water immediately. After three 

minutes he was running and jumping. He was the happiest animal I’d ever seen! Then I decided to name him 

Joy. Nera and I joined his game and we started playing hide-and-seek. Nera turned around and she started 

counting. I didn’t realize I could hear her talking until she found me and shouted. Then I found out I could 

talk to animals! I was absolutely amazed! I called her, I asked her if she could understand what I was saying 

and she answered like we had always talked.  She started looking for Joy and asked me to help her. I started 

worrying. He had disappeared! We started calling his name, but he wasn’t answering. We got on the main 
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path and we continued walking. A few minutes later we heard the leaves moving. Nera and I saw Joy and his 

family. They had come to thank us for helping Joy and bringing him back. I was able to talk their language 

and that was the best thing. They were showing us different ways to get out of the forest without getting lost 

and the time flew. 

After a long time of discussing and strolling I saw the sun going down. I told them we had to go back 

but they wanted to show us one more thing. We went through a very dark patch and then we got in a glade. 

There was a big leaf in the middle of it. With its nose, the mother slowly removed it away. Three fairies got 

out of it. Nera was so happy to meet them. They were flying all around us. I saw the little one and I recognized 

the delicate creature which flew yesterday over us. I was so amazed! They were small and playful and they 

were really friendly. The fairies were flying and having fun all day but at night they were cold so they needed 

a tiny fairy house. I told them I would be pleased to help the deer build a place to sleep for them. We said 

goodbye and we promised we would come back the next day with the house.  

The other day, I woke up early and I met my parents. I told them about my adventure and that I could 

talk to animals but they didn’t believe me. They thought I dreamed or I read it from a book but that wasn’t 

true. After my mom and dad left we started thinking about the house. I asked Nera to look for some wood and 

I went to get some nails and a hammer. When we had all the materials, we began to build. One hour later in 

front of our eyes there was the most lovely fairy house that I had ever seen. It had a roof and small doors. We 

ran to the forest, where we found Joy, his parents and our little friends. Nera and I presented our project and 

they were stunned. The fairies hugged us and got in the house. We could hear them being amazed and excited. 

Joy left the glade and came back with a bunch of roses. We decorated the fairies’ new place and then, the night 

came over us and Nera and I had to leave.  

These were the best two days of my life and since then I have spent every day of my summer holiday 

in the forest with my best friends. 

elev: Negutescu Iulia,  clasa a VII-a B 

     Profesor coordonator:  Prof. Tașcov Andreea 

 

 

In Another Life 

 

One morning I woke up as I felt the grass touching my cold legs. I looked around and I saw nothing 

but a celestial palace. It looked like it had been made for a queen and a king from the greatest times. I was 

surrounded by a ravishing garden full with roses as red as blood. I had no option but to go and see if there was 

anyone inside the palace. I slightly opened the door and I saw a dazzling entrance with princesses and princes 

dancing on a hypnotic symphony. Everything was magical ,the only problem was that it was the year 

1582.That couldn’t be real, the last time I was awake it was 2022.I had millions of questions running through 

my head. How was that possible? Was I day dreaming? But everything stopped when he came in. His eyes 

were a deep blue like the early sunset but who is he ?Everyone was greeting him. 

“ Excuse me sir, can you tell me who that is?” I asked  

“You don’t know who that is? O, dear you must be lost. That’s the Crown Prince, Lord Henry.” 

 

I thought I had gone mad, how could I wake up 500 years in the past? I didn’t even know how I would get 

back home. I panicked. I started looking for a loophole so I could get out of there. As I was running I 

accidentally bumped into someone. Oh God! it was him! 
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“Are you alright?” he asked me. 

“Yes.. I mean no. ..I mean sorry!” I answered  

“Look at me, What’s your name?” 

“Hayley.. 

“Hayley.. is there a problem?” 

“Ok ,this is going to sound crazy but I am not from this century. I come from the 21st century.” I replied. And 

I added: 

“Look, I don’t know what’s going on… a minute ago I was in my high school and the next second I woke up 

in your garden. 

“Um..you should drink some water and maybe change your clothes you have dirt all over them.” the prince 

said. 

 

I didn’t know what was going on but I went with him. He brought me water and some weird fancy dress from 

the 16 th century. I spent the night there even though I was scared and confused not knowing where I was only 

to wake up the next morning to see that someone had made breakfast for me. 

“Good morning.”” 

“Hey..Mr..um what was your name?” 

“Henry.” 

“Oh yes my bad. Thank you for making me breakfast, really sweet of you.” 

“My pleasure. I saw that you were really scared last night. Would you mind if I take you on a walk in my 

garden that you liked so much?” 

“I would love to”. 

 

I went with him at the garden. We walked and we talked. I saw that we had so many things in common. We 

both liked roses. 

“Wow. .these roses are lovely!” 

“Thank you, they used to be my mothers’ Everyday when the sunrise came she would come here and sing to 

them. She was an amazing person.” 

“Was?” 

“She died when I was still a toddler.” He added 

“I’m sorry”. 

Well it’s been a long time since then. 

 

He comes closer to me as he picked up a rose and he gave it to me saying it was as beautiful as me. I blushed 

looking in his eyes .But little did I know that was the last thing I did. I fainted only to wake up in the school 

cafeteria next to my friends. 
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“Oh God Hayley! You finally woke up.” My best friend said 

“Woke up?” 

“You fainted after the gym class remember?” she asked. 

“Really?” 

“Yes, you’ve been sleeping for 3 hours! Now let’s go my phone battery died.” 

It felt so real. 

I thought it was just a stupid dream until I saw a rose in my hand and a note saying ‘I hope I will see you 

again, Henry. 

Written by: Skoullou Maria 

Class: 7 B 

Profesor coordonator:  Prof. Tașcov Andreea 

 
  

 

 

 

 

 

Salutare, dragă cititor!  

După cum ai văzut în titlu, azi vom vorbi despre avioane. Probabil că subiectele acestea să fie chiar 

noi, sper să-ți placă! 

Scurt istoric 

 Primul avion din lume a fost inventat de Aurel Vlaicu, în 1909. Se numea Vlaicu I și a zburat pe o 

distanță de 50 m, dar nu s-a înălțat mai mult de 3 m, din păcate. Dacă unii dintre voi ați spune că frații 

Wright au fost primii care au inventat un avion, nu v-aș contrazice, dar, într-un fel, Aurel Vlaicu a fost 

primul și o să vă spun și de ce: în zilele noastre, când inventezi ceva, primești certificat de apartenență, 

certificat greu de obținut la acea vreme. Cum Vlaicu nu a patentat invenția, frații Wright au fost cei declarați 

părinții avionului primar. Un similar caz a fost și când Petrache Poenaru, un alt român celebru, a inventat 

stiloul. Era foarte ușor pe atunci să furi invenția cuiva și să o patentezi, furând și celebritatea inventatorului 

real. 

 Dar să trecem la ce ne interesează cel mai mult și anume curiozități din lumea aviatică: 

• Cel mai rapid avion din lume (X-15): 

 

       Mulți dintre voi v-ați întrebat: ,,Ce este X-15?”. Uite, aici este răspunsul: X-15A-2 este un avion-

rachetă experimental, hipersonic, de altitudini mari (suborbital), cel mai rapid avion cu echipaj uman 

construit vreodată. Cu forma lui de glonț, diferită de orice avion comercial, X-15A-2 propulsat de rachetă 
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a efectuat 199 de zboruri de testare, începând din 1959. A ajuns la marginea spațiului cu o viteză de 

7297km/h. Avionul a fost pilotat și de o echipă de elită de doar 12 piloți, printre care Neil Armstrong, 

care va conduce în 1969 misiunea pe Lună. 

       Din cauza temperaturilor foarte ridicate care pot apărea în timpul zborului (1200 grade Fahrenheit), 

determinat de frecarea aerodinamică în atmosferă, unele părți ale fuzelajului sunt construite dintr-un aliaj 

de nichel, rezistent la căldură, numit Iconel X.  

       De reținut că X15A-2 deține în continuare recordul pentru cel mai rapid avion cu echipaj din istorie, 

atingând viteza de 6,72 Mach (de aproape 7 ori mai mare decât viteza sunetului) la peste 3km altitudine!!! 

  Caracteristici generale: 

⚝ Echipaj ➞ o persoană 

⚝ Lungime ➞ 15,47 m   

⚝ Înălțime ➞3,96 m 

⚝ Anvergura aripă ➞ 6,61    

⚝ Suprafață aripă ➞ 18,58 m2 

 

• Cel mai mare avion de pasageri din lume (Airbus A380): 

        Airbus este, în general, o firmă foarte bună de avioane. Airbus A380 este unul dintre numeroasele 

avioane făcute de Airbus și este cel mai mare avion de pasageri din lume! Are peste 250 de scaune, mai 

lung decât un Airbus A340 și mai înalt decât un Boeing 747. 

 

Caracteristici generale: 

⚝ Echipaj ➞ 5 

⚝ Pasageri ➞ aproximativ 545, deși deține spațiul pentru 

853 de oameni; 

⚝ Lungime ➞ 73 m 

⚝ Suprafață aripi ➞ 845 m²  

⚝ Operatori ➞ Singapore Airlines, Emirates, Quantas, Air France, Korean Air, China Southern 

Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airlines, British Airways, Asiana Airlines, Quatar Airlines, Etihad 

Airlines, Hi Fly. 

    Este un avion uriaș, de o capacitate considerabilă, însă ușor de manevrat. Deși au fost produse 

doar 251 de exemplare, compania Airbus s-a chinuit să vândă aceste modele, în special pe perioada 

pandemiei, când cererea de transport nu a mai fost la fel de mare, aceste avioane fiind ținute la sol. 

Proiectul a înghițit 25 de miliarde de lei care cu greu vor putea fi recuperați vreodată, deși modelul 

mai are cel puțin 10 ani posibilitate de utilizare. 

• Cel mai mare avion din lume (Antonov An-225): 

Antonov este o firmă sovietică. În anii ’80, rușii auziseră cum că americanii au lansat un space 

shuttle. Când rușii au auzit asta, s-au gândit la ceva care poate transporta naveta lor spațială. În timp 
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record de 3 ani, ei au făcut o mașinărie fix pentru asta, pentru a doborî recordul setat de americani. 

Așa a luat naștere mărețul Antonov An-225. 

  Caracteristici generale: 

⚝ Anul  ➞ 1898 

⚝  Echipaj  ➞  6 

⚝ Personal în afara echipajului  ➞  63  

⚝ Lungime ➞  84 m 

⚝ Suprafața aripilor  ➞  905 m² 

⚝ Masa maximă (cu încărcătură) ➞  600 tone 

Știați că... Antonov An-225 este primul avion care poate transporta peste 100 de tone ? (cargo) 

 

    Prima dată trebuie să pornești 

instrumentele (bateriile, luminile, turbinele, 

etc.). După ce-l întrebi pe controlor dacă se 

poate să rulezi până la pistă și îți acceptă întrebarea, setează flapsurile la 15 grade (în cazul la Airbus 3) 

și accelerezi până la viteza de 157 de noduri (la un avion comercial). Odată ce ai ajuns la viteza asta, 

trage ușor de manșă sau de sidestick, și urcă până la altitudinea potrivită (de obicei de 13000 de 

picioare, la un avion comercial). Și gata, savurează zborul! (ai grijă să setezi autopilotul!). 

 

             Uite, în partea asta trebuie să fii extrem 

de atent.  

            Adu-ți aminte că asta e cea mai grea 

parte a zborului! Încet, împinge manșa (nu la maximum! ). Când ești aproape de aeroport, începe să dai 

flapsurile la 15 grade (nu deodată). Odată ce ai încetinit (să încetinești când începi să cobori flapsurile! 

), începe să îndrepți botul avionului în sus ca să fie puțin înclinat. Totuși, ai grijă ca viteza să nu fie prea 

joasă, pentru că, dacă viteza este mică, avionul va intra în starea de angajare (când cade din cer).  

            Dacă așa ceva se întâmplă, îndreaptă botul în jos ca să capeți viteză ( merge doar peste 1000 de 

picioare!). Odată ce ai permisiunea, coboară trenul de aterizare și aterizează.  

            Gata! Folosește frânele, spoilerele și reverse-thrust pentru a-l opri repede. 

 

   

Socinschi Egor, Clasa a IV-a D 

Prof. coordonator Mihalcea Daniela 
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Sfaturi pentru colaboratori                                                                                  

   Stimaţi actuali şi viitori colaboratori ai revistei noastre, 

Pentru a optimiza activitatea desfăşurată, dorim să vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

• Materialele pentru revistă trebuie să fie: 

o în format WORD,  

o redactate cu Times New Roman, cu mărimea fontului 12, spaţiere la 1,5 rânduri, 

o scrise obligatoriu cu diacritice, 

o fără greşeli de ortografie, 

o să conţină la final: numele, clasa autorului și numele profesorului îndrumător, 

o sa nu depășească 2-3 pagini / articol (incluzând și fotografiile atașate articolului). 

• În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la 

finalul materialului. 

• De asemenea, trebuie să reflecte activităţile şcolare sau extra-curriculare care promovează 

imaginea şcolii şi a celor care îşi desfăşoară activitatea aici. 

• De corectitudinea și originalitatea materialelor sunt responsabili autorii materialelor și 

îndrumătorii. 

• Autorii articolelor care conțin fotografii în care apar elevi se vor asigura in mod OBLIGATORIU 

ca au acceptul părinților pentru publicarea imaginii minorului. 

• Ne rezervăm dreptul de a selecţiona cele mai bune materiale din cele pe care le veţi trimite pe 

adresa de mail a revistei: revista@scoalanicolaelabis.ro. 
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