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Proiect –Biblioteca 

 

 INTRODUCERE 

 

LECTURA ne este calea spre împlinirea personală. Cu cât ajungi să cunoşti mai mult, 

cu atât ai mai multe şanse de progres. Cărţile, în general, sunt o metodă excelentă de a te rupe 

de cotidian şi de a scăpa de stresul zilnic. A citi, până la urmă, înseamnă a investi în propria 

persoană. Lectura zilnică te ajută să-ţi îmbogăţeşti foarte mult cultura generală şi vocabularul! 

LECTURA te relaxează, trebuie să citeşti benevol! Și unde găsim, dragii noștri o multitudine 

de căți? Ați ghicit, într-o bibliotecă! 

Elevii ar trebui să realizeze că lectura cea binecuvântată este una din puţinele activităţi 

care ne deschid mintea la idei noi. Ea ne ajută,în acelaşi timp, să descoperim lumea, oamenii şi 

pe noi înşine. Un individ care trăieşte fără această lume minunată a cărţilor este cu mult mai 

sărac sufleteşte, mai lipsit de nobleţe, de iubire, de inteligenţă. 

Nu uita !! Citeşte, fii creativ, aşteptăm să vedem cei mai frumoşi cititori ai României! 

Biblioteca este un loc unde elevii primesc sprijin pentru a învăța să lucreze independent 

și ar trebui încurajați să-și facă temele și proiectele școlare în spațiul oferit de bibliotecă. Ar 

trebui să se pună la dispoziția elevilor calculatoare cu acces la internet, ușurând astfel în mod 

evident procesul de învățare și de acces la informație. Elevii ar avea acces astfel la diferite 

tipuri de documente în format clasic sau electronic. 

În contextul crizei actuale, bibliotecarul ar trebui să ofere elevilor servicii online, 

colecții de cărți electronice, site-uri educaționale etc. 

Ar trebui să beneficiem de ateliere hand-made, vizionari de filme românești, teatru 

radiofonic, lecturi atractive, informații și modele teste pentru elevii care se pregătesc, spre 

exemplu de Evaluarea Națională. 

Lectura electronică, lectura pe calculator, laptop, telefon, tabletă, oferă acces rapid la 

informație și reduce spațiul pentru colecția de cărți. 

 

Biblioteca: Drumul spre cunoaștere 

 

Biblioteca are un rol important în susținerea învățăturii, prin furnizarea de resurse, 

precum și acces la computere, spații de studiu. Acesta este unul dintre puținele spații din scoală 

unde timpul nu este evaluat sau direcționat. 

Bibliotecile școlare sunt adesea locuri deosebit de importante pentru elevii care vin 

singuri și se pot relaxa cu o carte, o revistă sau pot participa la o activitate.  

Elevii de la Școala Gimnazială nr. 92 din București au o bibliotecă așa cum poate mulți 

copii și-ar dori. 

Ei au pus umăr la umăr și, cu multă ambiție, au transformat vechea bibliotecă într-una 

veselă si modernă, în cadrul proiectului „Biblioteca: Drumul spre cunoaștere!”. 
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În biblioteca școlii, elevii pot să învețe, să-și facă proiecte, teme, să citească și să se 

relaxeze. 

Îndrumați de profesori și arhitecți, elevii au modificat vechea structură a rafturilor de 

cărți, au vopsit rafturile și un perete, au confecționat abajururi și-au amenajat un spațiu de 

lectură cu fotolii frumos colorate și cutii de lemn. 

Elevii s-au implicat din tot sufletul în acest proiect, au primit tot sprijinul necesar din 

partea voluntarilor și a sponsorilor.  

Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 92 a devenit cea mai frumoasă sală din toată clădirea, 

un loc primitor, luminos, relaxant, unde sunt așezate cărțile care își așteaptă cititorii dornici de 

cunoaștere. 

Așa ne dorim și noi să fie biblioteca școlii noastre: frumoasă, primitoare, dar mai ales 

modernă. Să existe un catalog online, care să indice toate cărțile existente în dotare . 

Baza materială să fie îmbunătățită cu colecții speciale (manuscrise, cărți vechi și rare, 

fotografii, corespondență). 

Elevii școlii pot dona bibliotecii cel puțin un document vechi si valoros. 

Ar fi ideal să existe în biblioteca și un compartiment audio-video, care să conțină 

înregistrări de la cele mai vechi, la cele mai moderne; de la discuri cu patefon, la CD-uri și 

DVD-uri. 

Astfel, elevii vor fi atrași să viziteze des biblioteca școlii lor, aflând lucruri interesante, 

atât din materiale vechi, dar și din cele noi, de ultimă generație. 

Biblioteca școlară are cu adevărat un rol unic de jucat în susținerea bunăstării sociale și 

emoționale a comunității școlare. De la spațiile sale fizice și design până la personal, elevii au 

șansa de a-și explora propria călătorie în lumea cărților. Prin implicarea directă a elevilor în 

activități creative și stimulatoare a unei game largi de comportamente și nevoi de învățare, 

biblioteca îi poate ajuta să dezvolte un sentiment de apartenență, fiind mai conștienți de propria 

lor valoare. 

Aceasta înțelegere și deschidere fac din bibliotecile școlare un sanctuar pentru mulți 

elevi, parte integrantă în gândirea lor. 

  

Biblioteca Centrală Universitară Carol I 
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Modul de organizare 

Reţeaua de filiale 

1. În cadrul Universităţii din Bucureşti, B.C.U. „Carol I” (http://www.bcub.ro/) este 

centrul coordonator al unei reţele formate din 16 biblioteci de facultate ale căror colecţii 

de documente sunt dedicate procesului didactic curent. 

2. Cataloage 

Catalog BCU, Cataloage Filiale, Catalog Secţia Pedagogică, Catalog Rolinest. 

Catalogul Rolinest este un instrument eficient de căutare şi regăsire simultană a 

informaţiilor bibliografice existente în 12 biblioteci din România.  

3. Colecţii 

Colecțiile bibliotecii numără peste 2.400.000 de volume. Unitatea Centrală oferă spre 

consultare un număr de aproximativ 750.000 de volume care acoperă toate domeniile 

cunoașterii, iar bibliotecile filiale totalizează peste 1.650.000 volume, fiecare bibliotecă de 

facultate având colecții specializate în domeniul de studiu al facultății de care aparțin. 

Colecțiile de carte rară, bibliofilă și manuscrise au un statut aparte, documentele fiind 

oferite spre consultare în condiții speciale, pe baza unei cereri adresate conducerii bibliotecii. 

Aceste colecții însumează aproximativ 10.000 de piese, dintre care cele mai valoroase pot fi 

vizualizate în secțiunea Valori bibliofile.   

 

Dotări 
B.C.U. „Carol I” este prima mare bibliotecă universitară din România care a introdus 

un sistem informatic integrat.  

Facilităţi IT în Unitatea Centrală 

1. Accesul WI-FI este posibil. 

2. Laptop-uri: Sunt accesibile în Sălile de lectură. 

Laptop-urile personale pot fi folosite în bibliotecă având condiţia să nu fie zgomotoase 

în operare şi să nu deranjeze pe ceilalţi cititori.  

Calculatoare: accesibile în toate sălile de lectură (mai puţin în Sălile Profesorilor, 

"Robert Schuman" şi "Mircea Tomescu.) 

Sursa: http://www.bcub.ro/colectii    

 

 

 

 

 

 

http://www.bcub.ro/colectii
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Biblioteca Națională din Beijing, China 

 

 

Biblioteca Națională a Chinei, situată în Beijing și construită în 1909, deține o colecție 

de peste 37 de milioane de documente, este cea mai mare bibliotecă din Asia și este una dintre 

cele mai mari biblioteci din lume. Aceasta deține cele mai mari colecții de literatura 

chinezească și documente istorice din lume. 

Datorită modului în care este construită biblioteca, de la ultimul etaj se pot observa 

toate etajele inferioare, pline de volume. Cele mai vechi cărți din Biblioteca Națională datează 

de acum 700 de ani, iar cele mai vechi sunt texte gravate pe carapace de broască țestoasă, 

datând din perioada Shang, cu 3000 de ani în urmă. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_China  

 

Biblioteca Harper din SUA 
 

 

Este faimoasă deoarece conține mai mult de 30 de milioane de cărți și alte materiale 

tipărite în peste 470 de limbi, mai mult de 61 de milioane de manuscrise, cele mai rare colecții 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_China
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de cărți din America de Nord, inclusiv forma nefinisată a Declaratiei de Independentă, una din 

cele patru copii existente în toată lumea a Bibliei lui Gutenberg.  

Există peste 1 milion de ediții ale ziarelor din toată lumea în ultimile trei secole, peste 

6.000 de benzi desenate, filme, 4,8 milioane de hărți, 2,7 milioane de înregistrări, peste 13,7 

milioane de poze și imagini, inclusiv desene arhitecturale si piese de artă. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/  

 

 

Biblioteca Vaticanului 

 

 

 

Biblioteca Apostolică Vaticană, este biblioteca de stat, publică, a Sfântului Scaun. 

Este una dintre cele mai vechi biblioteci din lume și conține una dintre cele mai 

importante colecții de texte istorice. Fondată oficial în anul 1475, deși în realitate este mult mai 

veche, ea are 75.000 de codice din întreaga istorie. Din iulie 2007, biblioteca a fost temporar 

închisă, pentru renovare și redeschisă în septembrie 2010. Biblioteca este, în mod continuu, 

alimentată în calitate de biblioteca universală, dar rămâne celebră prin colecțiile sale de 

manuscrise din toate epocile. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/  

Biblioteca Congresului din Washington 

 

 
 

https://ro.wikipedia.org/
https://ro.wikipedia.org/
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Cea mai mare bibliotecă din lume este biblioteca Congresului din Washington. Ea conține 

aproximativ 75 de milioane de titluri. 

Sursa: https://filialamariadragan.wordpress.com/  

Colecția de documente și cărți a lui Ivan cel Groaznic (Biblioteca Publică 

din Moscova) 

 

 
Cea mai misterioasă biblioteca din lume rămâne și până în prezent colecția de 

documente și cărți ale lui Ivan cel Groaznic. Timp de mai multe secole, oamenii de știință și 

arheologii din întreaga lume încearcă să găsească biblioteca.  

Se presupune că aceasta ar fi  ascunsă în pereții Kremlinului. 

Sursa: https://filialamariadragan.wordpress.com/  

INEDIT! 

Cărțile în lanțuri. Comori (ne)dezlegate ale bibliotecilor înlănțuite 

 

Până în sec. XVIII, în bibliotecile din Europa, cărțile erau prinse cu lanțuri de raft. 

Lanțurile erau suficient de lungi cât să fie luate de pe raft și citite, dar nu permiteau să scoți 

cartea din bibliotecă.  

Sursa: https://filialamariadragan.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://filialamariadragan.wordpress.com/
https://filialamariadragan.wordpress.com/
https://filialamariadragan.wordpress.com/
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Biblioteca Tianjin Binhai din China 

 

 

Biblioteca a fost construită într-un timp record în 3 ani. Este una din cele mai futuriste 

biblioteci.  

Se aseamănă cu un ochi gigantic: o sferă se afla în mijlocul acesteia, în care se regăsesc 

1,2 milioane de cărți. 

Sursa:https://filialamariadragan.wordpress.com/  

 

Biblioteca Liceului Villa-Maria. Montreal, Quebec, Canada 
 

1. Pentru a intra în bibliotecă, ai nevoie de o  cartelă de acces, care este scanată, 

împreună cu cartea aleasă, de bibliotecar, și îți va introduce cartea în posesia ta; 

2.  Există mese unde poți lucra, citi. 

3.  Există site-ul bibliotecii (unde poți căuta cărți, iar dacă nu exista o anumită carte, știi 

deja și nu mai faci un drum degeaba până la bibliotecă). 

4. Biblioteca are foarte multe exemplare. 

5. Sunt doua zone (zona de literatură clasică [(zona cărților vechi) si zona de literatură 

modernă (zona cărților recente, contemporane)]. 

6.  Dacă există o carte pe care ei nu o au, copiii vor completa un formular unde scrii ce 

carte este, de unde ar putea să o procure, de ce autor este scrisă etc. 

7. Îți dezinfectează locul unde urmează să citești/lucrezi. 

8. Îți oferă semne de carte și măști. 

9. La intrare, există vestiare unde îți poți lăsa obiectele personale (ghiozdan,telefon etc); 

10. Este un spațiu special unde poți returna cărțile. 

Sursa: Biblioteca Liceului Villa-Maria. Montreal, Quebec, Canada 

https://filialamariadragan.wordpress.com/
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Propuneri de modernizare a bibliotecii școlare 
 

Pe lângă înlocuirea unor cărți mai vechi cu ediții noi ori folosirea eficientă a mijloacelor 

IT, pentru modernizarea bibliotecii școlii se pot face, într-o perioadă de aproximativ un an, 

următoarele: 

1. Înființarea mediatecii școlii, cu trecerea treptată a celor mai citite cărți în formatul 

audio, astfel încât copiii să le poată asculta, dacă vor. 

2. Configurarea site-ului bibliotecii, care să poată fi utilizat de acasă de copii și care să 

permită accesul la cataloage, materiale școlare, informații de prezentare a școlii și 

bibliotecii, prezentare a activităților desfășurate la bibliotecă la care au luat parte elevii. 

S-ar putea folosi o aplicație specială a bibliotecii, pe care copiii de la școala respectivă 

să o descarce pe telefoane și să aibă acces la cărțile în format digital sau în format audio. 

3. Cărțile să fie curățate și protejate de praf, pe baza voluntariatului din partea copiilor, 

trei zile pe semestru și una în vacanța de vară (sau orice altă activitate este necesară la 

bibliotecă).  

 

 

Propuneri care pot fi realizate într-o durată medie de timp 

 

4. Mărirea spațiului bibliotecii, pentru a avea un acces rapid la cărțile necesare. 

5. Dotarea cu mobilier nou. 

6. Dotarea cu calculatoare pentru elevi.  

7. Oferirea de servicii online elevilor. 

8. Adăugarea activitaților culturale, pentru clasele de gimnaziu, dar și pentru clasele primare. 

9. Organizarea de cercuri de lectură la nivelul școlii și a diferitelor concursuri prin care tinerii 

cititori sa fie stimulați și motivați să citească. 

10. Un astfel de concurs ar putea fi: ”Cititorii’’ lunii  în cadrul căruia cititorul care a împrumutat 

sau a accesat în decursul unei luni calendaristice cele mai multe titluri, să fie recompensat cu o 

carte sau un voucher cu care să-și achiziționeze o carte/un album sau alte materiale necesare 

studiului. 

11. Rolul bibliotecii este esențial în dezvoltarea societății prin asigurarea accesului la informații 

și cunoaștere pentru toți cititorii prin crearea de conținut digital, pentru educație, instruire  și 

formare. 

12. Măcar câteva dintre cărțile bibliotecii ar trebui scrise și în alfabetul Braille (alfabetul 

persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere). 
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Ce ar trebui să ofere biblioteca noastra? 

 
• Să ofere cărți și materiale de studiu tipărite. 

• Să mărească gradul de alfabetizare și nivelul performanțelor școlare. 

• Să ofere un spațiu de studiu liniștit. 

• Să îi ajute pe elevi să învețe grație asistenței oferite de personalul calificat al bibliotecii. 

• Să ofere acces gratuit la internet, la instrumente și resurse digitale. 

• Să funcționeze ca spațiu de întâlnire a personalului școlii, elevilor și părinților. 

• Să încurajeze lectura cu plăcere. 

 

O PICATURĂ DE CUNOȘTINȚE 

 

Biblioteca Gheorghe Asachi din Iași, Romania 
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 Biblioteca de Drept din Iowa, SUA.  

 

 

 

 Biblioteca Științei din Gorlitz, Germania 
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Biblioteca Mănăstirii Admont, Austria 

 

 
  

 

 

 

 

 

Biblioteca Nationala – Beijing, China 

 

 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 4 / 2022                                                                                                                               P a g i n ă  15 | 38 

 

Biblioteca in stil Baroc – Klementinum din Praga, Cehia 

 

 

 

Biblioteca Naționala din Praga, Cehia 

 

 
 

 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 4 / 2022                                                                                                                               P a g i n ă  16 | 38 

Rococo Library – Palatul Mafra , Portugalia 

 

 
 

 

Biblioteca Melk Benedictine Abbey, Austria 
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Biblioteca  Tianjin Bihai, China 

 

 
  

 

 
Biblioteca Vorau Abbey, Austria 
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Biblioteca Sf.Petru, Salzburg, Austria 

 

 
  

 

Biblioteca ducesei Ana Amalia, Weimar, Germania 
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Vă mulțumim  pentru atenția oferită!Și nu uitați! Lectura, în bibliotecă, poate fi cool! 

 

Autori: Maria-Clara FIFOIU, Sara-Maria APOSTOL  

Victor-Alexandru JIPA, Nadia-Maria FLOREA 

Maria DRAGOMIR, Stefan-Dimitrie CRISTEA 

Radu VULPE, Mihnea-Cristian GHINEA 

Clasa a VI-a B 

Profesor coordonator:  Tudor Reliana  

 

NE MÂNDRIM CU OLIMPICII NOSTRI! 
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Ciao, mi chiamo Alessia Dumitrache e ho 14 

anni. Quest’anno, ho vissuto un’esperienza 

veramente unica. Con l’aiuto della mia 

professoressa Mirela Georgescu ho vinto Il 

Primo premio alle olimpiadi d’italiano, alla fase 

nazionale a Târgu Jiu. Vorrei ringraziare a tutte 

le persone che ho incontrato, perché ho 

imparato delle cose che mi aiuteranno 

tantissimo nella vita. Per voi, ragazzi, non ho un 

messaggio specifico, visto che ogni 

generazione coglierà il mio messaggio in un 

modo diverso. Però, io personalmente sono 

cresciuta in questi 4 anni con la famosa 

citazione “Carpe Diem!”, “Cogli il 

momento!“. 

Ed è la cosa che invito anche a voi a fare. Cogliete il momento, e vivetelo al massimo! Perché, 

la vita è un insieme di momenti negativi e positivi, e i bei ricordi sono gli unici che rimangono. 

Quindi, nonostante i momenti in qui forse vi sentirete in imbarazzo, o magari litigherete con i 

vostri compagni, non fateci caso, perché arriverà un giorno quando quei momenti bello vi 

faranno felici. Carpe Diem, ragazzi, seguite i consigli dei vostri professori, chiedetegli se avete 

bisogno di una mano perché sono gli unici che vi potranno aiutare. 

Bună, mă numesc Alessia Dumitrache și am 14 ani. Anul acesta, am trăit o experiență 

cu adevărat unică. Cu ajutorul profesoarei mele, doamna Mirela Georgescu, am câștigat 

Premiul I la etapa națională  a Olimpiadei de limbi romanice, limbă italiană de la Târgu Jiu. Aș 

vrea să le mulțumesc tuturor celor pe care i-am cunoscut, pentru că am învățat lucruri care mă 

vor ajuta foarte mult în viață. Pentru voi, copii, nu am un mesaj anume, pentru că fiecare 

generație va primi mesajul meu într-un mod diferit. Totuși, eu personal am crescut în acești 4 

ani cu celebrul citat  “Carpe diam!”, “Trăiește clipa!”. Și e ceea ce vă invit să faceți. Profitați 

de clipa prezentă, și trăiți-o la maxim! Pentru că viața e un amestec de momente pozitive sau 

negative, dar amintirile frumoase sunt singurele care rămân. Deci, în pofida momentelor în care 

vă veți simți în încurcătură sau poate vă veți certa cu colegii voștri, nu le dați atenție, căci va 

veni o zi în care acele momente frumoase vă vor face fericiți. Carpe Diem, copii, urmați 

sfaturile profesorilor voștri, spuneți-le dacă aveți nevoie de sprijin pentru că sunt singurii care 

vă vor putea ajuta.   

Alessia Iuliana Dumitrache, clasa a VIII-a B  

Profesor îndrumător: Mirela-Mihaela Georgescu 

 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 4 / 2022                                                                                                                               P a g i n ă  21 | 38 

 

Salut! Mă numesc Rakitzis N. Stavros Asterion. 

Anul acesta am participat la etapa națională 

a  Olimpiadei de   limbi romanice, limba italiană și 

am obținut o Mențiune specială. Experiență a fost 

una foarte plăcută. Încă din prima zi în care am ajuns 

la Târgu Jiu, locul unde s-a desfășurat Olimpiada,  

mi-am făcut foarte mulți prieteni. Am realizat din 

prima clipă că avem foarte multe lucruri în comun şi 

eram convins că aveam să leg prietenii pentru 

totdeauna. Și chiar așa a fost! Încă țin legătură cu toți 

prietenii pe care mi i-am făcut la olimpiadă. 

Surprinzător, totul a fost contrar așteptărilor mele 

când am susținut probele. 

  

 

La proba scrisă, am fost puțin dezamăgit când am văzut că am luat mai puțin decât 

speram să iau, deoarece mi s-a părut foarte ușor subiectul la acel moment. La proba orală, în 

schimb, mi-a fost foarte teamă deoarece nu știam la ce să mă aștept, dar surprinzător, am luat 

un punctaj mult mai mare decât credeam. Media finală a fost una foarte frumoasă: 9,30. Târgu 

Jiu, orașul unde a fost organizată olimpiada, este un oraș foarte minunat, cu o istorie bogată. 

Pe parcursul olimpiadei, în timpul liber, am avut parte de excursii foarte plăcute în oraș. Am 

putut admira Poarta sărutului, Masa tăcerii și Coloana Infinitului, operele marelui sculptor 

Constantin Brâncuși. A fost foarte frumos! Mi-aș dori să mai retrăiesc o asemenea experiență. 

Stavros Asterion Rakitzis, clasa a VII-a A 

Profesor îndrumător: Mirela-Mihaela Georgescu 
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Povestea unei campioane 

 

 

Practic dansul sportiv de la vârsta de șase ani, însă m-am îndreptat către performanță 

trei ani mai târziu, când am început sa mă antrenez zilnic.  

Primul succes l-am obținut la concursul Excelence Dance Cup București, unde am 

câstigat Premiul al II - lea. A urmat o serie de succese naționale cu multe premii I, II si III. Am 

reprezentat România la numeroase concursuri internaționale (Italia, Bulgaria, Cehia, Olanda, 

Grecia etc), unde am reușit să obțin locuri până pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. 

Anul acesta, în luna aprilie, am participat la Campionatul Național de Dans Sportiv și, 

împreuna cu partenerul meu de dans, Alexandru Vătafu, am obținut titlul de Campioni ai 

României la secțiunea Standard, categorie de vârstă 14-15 ani.  

Datorită rezultatului obținut, vom reprezenta România la Campionatul Mondial, cu 

multă  demnitate și mândrie. 

Am reușit această performanță datorită antrenamentelor zilnice, datorită voinței, a 

încrederii în mine și a abilitaților mele. Întotdeuna am învățat sa îmbin condiția fizică, cu cea 

psihică, să am un echilibru emoțional puternic, să mă motivez, să gândesc pozitiv și să fiu 

perseverentă. 

Dansul este magia sufletului și a minții umane. Prin dans eliberăm tot ce este negativ, 

emanăm lumină și dragoste. Dansând, transmitem emoții și sentimente profunde . 

Le mulțumesc  atât părinților pentru susținere, cât și antrenorilor care m-au făcut să 

ating această performanță. 
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Autor: Ioana-Maria Iordache, Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator:  Oargă Magdalena-Ruxandra   
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Ce cred despre prietenie 

 

Prietenia este un sentiment care ţine de răbdare. Mulți oameni cred că e ușor să te 

împrietenești cu cineva, vă distraţi în vremurile bune şi vă ignoraţi în vremurile grele, dar nu 

asta reprezintă prietenia. 

 Un prieten bun îți spune și aspectele neplăcute despre tine, nu îți face doar 

complimente. Va risca alte prietenii pentru a voastră atunci când trebuie să facă dreptate, nu te 

va trăda. Nu va divulga secretele tale de dragul altor persoane. Prietenul te sprijină în etapele 

vieţii, te încurajează în  aţi urma visele.  

De-a lungul timpului vei avea mulți  prieteni şi mulţi dintre ei te vor dezamăgi. Atunci 

când eşti supărat pentru că ai pierdut o prietenie, să te gândești că vei întâlni amici adevărați în 

viitor. 

Face parte din viaţă, trebuie să fim atenţi cu cine ne împrietenim, să ne alegem prietenii 

cu sufletul, dar şi cu mintea. Să ne respecte, să avem încredere în ei. Nu ne garantează nimeni 

că nu ne înșelăm atunci  credem că am găsit persoana potrivită. Doar în timp vom descoperi 

dacă va rezista această legătură.  

Acesta este unul dintre misterele vieţii.  

 

 

Autor: Gabor Ana-Smaranda, Clasa a V-a A 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

 

Mai ieri păşeam pe lâng-un castan, 

Spre lungi coridoare, de emoții copleşit, 

Cu-n vis şi-o speranță într-un ghiozdan, 

Ce-mi atârna peste umar, azvârlit. 

 

Apoi, dascălii cu migală au deschis 

Orizonturi noi în ale noastre suflete, 

Am greşit, citit, învățat şi scris: 

Poezii, poveşti şi cifrele toate. 

 

Azi, anii toți de şcoală au trecut, 

Zburând ca pe-o aripă de vânt, 

Mâine plec încrezător, ca la-nceput, 

Spre liceu, cu speranțe şi avânt. 

 

 

 

 

 

Autor: Ignat Andrei Daniel, Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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Vara e fierbinte, coace pâinea pe câmpia aurie, 

Și inimile noastre sunt încălzite prin a sa magie, 

În ochii noștri plutește fericirea ca soarele pe marea albastră, 

Cum soba încălzește iarna casa, așa vara viața noastră. 

 

Prof. dr. Elena-Alina Grecu   

 

 

CÂNTĂREȚUL SĂLTĂREȚ 

 

Întunericul senin al nopții de vară 

Ca o mamă copilul sărută cu foc afară 

Vesela cântare-a unui greier neobosit 

De sub stele cu glas plăcut ș-ascuțit.  

 

În iarba fragedă saltă el, greierel, 

Ca ața neagră e lung și subțirel, 

Ochii mari, vioi și pătrunzători 

Te umplu de pace și de fericire tremuri.  

 

Prof. dr. Elena-Alina Grecu   

 

 

  Călătoria unui fulg de nea 

 

Era sfârșitul lunii noiembrie, iar eu eram doar o picătură de apă, care împreună cu o 

întreagă suită de prietene, eram găzduite de un ospitalier nor. Nu știu cum s-a întâmplat, dar 

la un moment dat, norul s-a supărat pe noi că făceam prea multă gălăgie și s-a hotărât să ne 

elibereze în văzduh. Temperatura, deloc prietenoasă, ne-a transformat în fulgi de nea și, din 

acel moment, fiecare a pornit pe drumul său. Eram speriat și de-a dreptul înfricoșat de noua 

mea înfățișare. Nu știam încotro s-o apuc. Începusem să mă acomodez cu aerul rece și 

pătrunzător asemenea unui ghețar, când am dat nas în nas cu ceva imens și foarte zgomotos. 

Am aflat mai târziu că era un avion, asemenea unei păsări, cu aripile larg întinse către cer, în 

a cărei burtă călătoreau mulți oameni, care se îndreptau spre diferite destinații. 

În coborârea mea lină către pământ, m-am întâlnit cu o pasăre, care se uita la mine 

foarte mirată și în același timp foarte bucuroasă. A intrat în vorbă cu mine și mi-a spus că 
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sunt așteptat cu nerăbdare de mii de copii. Până să ajung la ei, pasărea cea prietenoasă 

asemenea unui ghid turistic mi-a prezentat din înaltul cerului tot ceea ce înseamnă forme de 

relief: munți, dealuri și câmpii; mi-a vorbit de existența animalelor și am survolat împreună 

spațiul de deasupra orașelor. Totul mi se părea fascinant, amețitor, dar emoția cea mare am 

simțit-o când am aterizat pe pământ și am făcut cunoștință cu extazul și bucuria nemărginită a 

copiilor. Acolo m-am reîntâlnit cu o mare parte a prietenelor mele, care și ele, transformate în 

fulgi de nea, au îmbrăcat în straie de sărbătoare întreg orașul. Era o atmosferă de basm. Eu 

îmi găsisem adăpost pe petala uscată a unui trandafir, când o pală de vânt m-a purtat pe 

obrazul unui copil. La contactul cu finețea, inocența și căldura acestuia, eu m-am topit de 

plăcere și în încercarea de a-l îmbrățișa cu toată puterea de care eram capabil, a luat sfârșit și 

existența mea.  

 

Autor: Victor Alexandru Jipa, Clasa a VI a B 

Profesor coordonator: Tudor Reliana 

 
 

Amintiri la înălțime 

Întâmplarea pe care urmează să v-o povestesc, a fost în urmă cu doi ani, când puteam 

călători fără a fi constrânși de certificate verzi, teste PCR și vaccinuri.  

Mă aflam împreună cu familia mea, în avion. Era înainte de Crăciun și ne întorceam 

de la Roma. Nimic nu avea să prevestească emoțiile pe care le-am trăit. Zborul decursese 

frumos, lin, normal. Parcursesem mai bine de jumătate din distanța Roma – București, când 

avionul a început să tremure din toate încheieturile, pasagerii au început să se agite, unii să 

intre în panică și să țipe. Personalul avionului ne îndemna la calm, spunându-ne că trecem 

printr-o zonă cu turbulențe severe. Parcă se dădea o mare bătălie între curenții de aer. Totul a 

durat circa 10 minute, dar mie mi s-a părut o veșnicie. După acest moment tensionat, în care 

avionul parcă dădea din aripi la propriu, de undeva din partea din față a aeronavei, un grup 

muzical de copii - ulterior am aflat că erau cei de la Alegretto  - care se întorcea cu locul I de 

la un concurs, a început să cânte colinde. Era exact de ceea ce aveam nevoie în acele 

momente. Vocile lor erau asemenea unor îngeri, venite să detensioneze atmosfera. Pasagerii, 

cu telefoanele în mână, înregistrau micul concert. Unora mai sensibili, le curgeau șuroaie de 

lacrimi pe față. La sfârșit, toți i-au aplaudat pe micii artiști. A fost cadoul lor pentru noi de 

Crăciun !    

 

Autor: Victor Alexandru Jipa, Clasa a VI a B 

Profesor coordonator: Tudor Reliana 
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Mergi lângă copacul din curtea blocului unde ne petreceam majoritatea timpului jucându-ne 

Granny, apoi citește această scrisoare. 

Domnișoarei Apostol Sara, București 

 

 

Draga mea prietenă, 

 

     Sper că o duci bine acum, eu una chiar o duc. Mi s-a făcut dor de momentele petrecute pe 

holurile școlii, spionând cancelaria profesorilor, de timpurile unde ne recăpătam forțele cu o 

ciocolată caldă, de clipele când citeam la umbra copacului nostru falnic si tăcut, din curtea 

școlii... 

    Mai sper că vacanța pentru tine e minunată, în acest moment, sunt pe terasa Pensiunii 

Ioana, mă încălzesc și eu cu o ciorbă de perișoare și mă uit în văzduhul plin de norii ca o vată 

de zahăr. Astăzi am pornit cu mașina spre Peștera Ghețarului Scărișoara, și da, chiar era un 

ghețar în acea peșteră! (cel mai mare ghețar adăpostit într-o peșteră din România!!). 

Stalactitele impunătoare se alcătuiau ca o perdea din dantelă fină, toată lumea le poza și se 

minuna de acestea, printre care și eu, dar ca să fiu sinceră, mi-era frică să nu îmi cadă una în 

cap...Mă rog, după ce am ieșit din peștera friguroasă (erau -3* C), am găsit (eu și tata mai 

exact) o poieniță. Era brădet peste tot, flori care alcătuiau un curcubeu cu vibrantele lor 

culori, iar simfonia vrăbiuțelor mă făcea să mă simt ca în pădurea Scufiței-Roșii, dar fără pic 

de primejdii. Ne-am așezat hamacele, ne-am tolănit în acestea și relaxarea prețioasă a început. 

Razele calde ale soarelui îmi gâdilau fața, iar în scurt timp am adormit... 

      M-am trezit cu gândul la mâncare și iată-mă aici, terminând deliciul cu perișoare. Îmi este 

foarte dor de tine, iar, când poți, scrie-mi. Ne vedem în august, de ziua ta, și de abia aștept să-

mi revăd scumpul București, dar mai ales pe tine! 

 

 

 

Cu multă dragoste, a ta prietenă, Maria  

 

 

Autor :Fifoiu Maria-Clara, clasa aVI- a B 

Profesor coordonator: Tudor Reliana 
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EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Lucrarea de față a pornit de la cerința primită din partea profesorului de fizică cu 

subiectul „Eficiența energetică - referat sau prezentare ppt.”, și are la bază o întâmplare reală, 

pe care m-am decis s-o redau în cele ce urmează așa cum s-a petrecut deoarece mi s-a părut 

mai interesant decât redarea unor informații și date. 

Soarele își făcuse de mult prezența pe cer și era clar că se anunțase o zi frumoasă de 

primăvară, un prilej numai bun pentru o plimbare în parc. Tatăl meu nu mai termina o discuție 

telefonică cu un prieten pe o temă destul de interesantă despre criza energetică și ce trebuie 

făcut pentru a eficientiza consumul de energie în apartament. Vorbeau despre automatizări 

pentru prizele din casă, despre înlocuirea becurilor cu unele LED și automatizarea lor pe 

senzori de prezență, despre automatizarea centralei termice cu senzori de temperatură montați 

în anumite locuri prin casă și alte măsuri care trebuie implementate într-un apartament, dar nu 

am avut cum să prind toată discuția pentru că o prietenă din tabăra de călărie din Lerești, județul 

Argeș m-a sunat că este în București pentru o zi și m-a rugat să ieșim împreună în IOR pentru 

a ne plimba și a mai sta de vorbă. 

Prietena mea, Alexandra, avea o casă tradițională la țară și-i plăcea foarte mult stilul de 

viață rural, motiv pentru care m-a mirat că a venit să se plimbe într-un oraș aglomerat și poluat 

precum Bucureștiul, așa că am acceptat, iar în mai puțin de o oră ne-am văzut în parc. 

- Bună, Ema! Ai venit singură în parc? 

- Salut, Alexandra! Da, tatăl meu era încurcat în discuții legate de eficiență energetică 

și nu știu ce senzori așa că m-am strecurat afară și mă bucur că avem ceva timp să stăm de 

vorbă. 

 - Da, voi cei din oraș aveți mari probleme în acest moment. Prețul la energia electrică 

și termică aproape s-a dublat și cred că și gazul e mai mult decât dublu. Ca să produceți energie 

din păcate poluați foarte mult atmosfera. Oamenii, de mii de ani au înțeles cum să trăiască în 

armonie cu natura. Nevoia i-a învățat să dezvolte din generație în generație case eficiente din 

punct de vedere energetic. De exemplu, știai că la noi, în zona de munte, cele mai călduroase 

case sunt cele făcute din bușteni groși de brad? Lemnul are coeficientul de transfer termic cel 

mai scăzut. Lemnul este mai eficient termic ca un zid de beton sau de BCA așa cum aveți voi 

la oraș.[1] 

Pentru a încălzi o casă, la țară avem sobe ingenioase cu multe fumuri, adică un fel de 

labirint prin care se plimbă căldura și care poate încălzi simultan chiar 2 camere. 

 – Da! Ai dreptate, Alexandra, casele țărănești uimesc prin simplitatea și eficiența lor 

dar în zilele noastre aglomerările urbane sunt o realitate. Resursele clasice de energie, cum ar 

fi combustibilul fosil sunt epuizabile și mai rău sunt poluante. Am verificat acum pe internet și 

am găsit că Uniunea Europeană, în 2007 a votat o lege, Orizont 2020, prin care până în 2020 

își propunea să se reducă consumul de energie cu 20% și cu 32.5% până în 2030, ba mai mult, 

prin proiectul Green Deal, tot într-un mod etapizat, până în 2050 în Uniunea Europeană își 

propune ca emisiile de carbon să nu depășească ceea ce mediul nu poate absorbi în mod natural. 

[2] 

 - Ema, cred că e aproape imposibil ca omenirea sau țările din Uniunea Europeană, în 

câțiva zeci de ani ,să nu mai polueze atmosfera și să producă numai energie verde. 

 - Da, e greu, dar nu imposibil. În 2018 România cu 24% era pe locul 10 în rândul țărilor 

producătoare de energie verde iar Suedia pe locul 1 cu 54%. [3] 

Lucrurile astea deja se întâmplă, dar cred că trebuie să facem puțină lumină în strategia 

asta pentru că sunt mai multe aspecte care par puțin amestecate. În primul rând, ne dorim să 

trecem de la producerea de energie bazată pe arderea combustibilului fosil cum ar fi cărbune, 

petrol sau gaze naturale la producerea de energie verde cum ar fi cea produsă de eoliene, 

panouri solare, hidrocentrale, biomasa și geotermala. În al doilea rând cred că ne dorim ca 
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energia produsă să fie consumată cât mai eficient. Acum înțeleg ce discuta tata la telefon. Hai 

să facem un calcul! Într-un apartament de 3 camere cred că sunt 10 becuri. Dacă am folosi 

becuri clasice cu filament și fiecare bec ar consuma 100W atunci într-o oră am avea un consum 

de 10x100W=1000W, iar pentru o seară sigur ținem fiecare bec aprins măcar 2h deci am avea 

un consum de 2000W pe seară și în consecinţă pentru o lună am avea să zicem 2000W x 30 

zile = 60000W, adică 60 KW pe lună numai din consumul becurilor clasice. În schimb, dacă 

am înlocui becurile clasice cu cele LED care au un consum de aproximativ 10W pentru aceeași 

intensitate luminoasă asta înseamnă că luminăm casa o lună tot cu 10 becuri x 10W x 2h x 30 

zile = 6000W deci consumam cu 90% mai puțină energie electrică. Dacă pe lângă înlocuirea 

becurilor adăugam și un sistem de automatizare pentru iluminat atunci putem să economisim 

și mai multă energie. 

 - Ce vrei să spui, Ema, cu sistemul de automatizare? 

 - Nici eu nu știu exact cum funcționează. L-am văzut pe tatăl meu că a venit odată din 

oraș cu un router asemănător cu cel de internet, cu niște becuri LED puțin mai mari ca cele 

normale, cu prize diferite și cu niște senzori. Acum se pare că pot să aprind și să sting un bec 

din telefon cu o aplicație specială sau să programez, de exemplu, să se aprindă un bec când e 

activat un senzor de prezență și să se stingă când senzorul nu mai detectează prezența unei 

persoane. Aici, cel mai bun exemplu e becul de la baie unde mai toată lumea uită lumina 

aprinsă. Acum nu mai e cazul, chiar dacă uiți lumina aprinsă se stinge automat, ba chiar mai 

util este că se și aprinde automat când intri în baie. Am observat că după ora 12 noaptea 

intensitatea luminii în baie este foarte mică ca să nu te deranjeze când iți este somn. [4] 

- Ai dreptate! Îmi aduc aminte de o discuție destul de aprinsă între fratele meu mai mare 

care este student la Facultatea de Electronică în Bucureşti și tatăl meu despre aparatele electrice 

din casă. Fratele meu îi povestea lui tata că în alte țări au ajuns să construiască clădiri care 

captează lumina soarelui de pe acoperiș prin tubulaturi speciale și o aduce în fiecare cameră 

sau hol unde nu există geamuri și că este momentul să începem să schimbăm și noi ceva, măcar 

câteva lucruri simple. Așa l-a convins pe tata să înlocuiască televizoarele, frigiderul, mașina de 

spălat, fierul de călcat și alte electrocasnice pentru că erau foarte vechi și consumau prea multă 

energie. De exemplu, televizorul vechi încă mai era pe hol ca să-l predea tata la o firmă 

specializată de recoltare a produselor electronice uzate și am comparat eticheta de pe 

televizorul vechi cu cea de pe televizorul nou și am văzut că cel vechi consuma 300W și cel 

nou 75W. Dacă ar fi să fac un calcul similar cu al tău ar însemna că televizorul vechi consuma 

300W ori aproximativ 4 ore zi = 1200 W. Deci într-o lună consuma 1200 W x 30 zile = 36000 

W, adică 36KW. Cel nou consumă 75W x 4 ore pe zi x 30 zile pe luna = 9000W, adică 9KW 

față de 36KW. Acum am un televizor mult mai bun care consumă cu 75% mai puțin ca cel 

vechi și fac o economie de 27KW pe lună. [5] 

- Acum îmi aduc aminte despre o situație, ca un fel de glumă cu o prietenă de a mea 

care stă într-un bloc din cartierul meu și spunea că dacă se trezea dimineața trebuia să stea și 

30 de minute ca să ajungă apa caldă să fie chiar caldă. Aici cred ca avem un alt exemplu de 

ineficiență energetică. 

- Da, Ema, este adevărat. La mine acasă, când au înlocuit țevile, au ales țevi de plastic 

pentru că nu transmit căldura în mediul exterior, iar când trec prin beci le-au și izolat termic cu 

un fel de burete. Cred că dacă în blocul prietenei tale ar fi făcut la fel nu mai aștepta jumătate 

de oră să ajungă apa caldă la robinet. 

- Deja devine complicat. Se pare ca eficiența energetică ține cumva și de eficiența 

termică, nu numai de cea electrică. La mine în cartier, în ultimii ani, pentru o eficiență termică 

mai bună aproape toate blocurile au fost izolate termic, iar geamurile simple cu pierderi termice 

mari au fost și ele înlocuite cu geam dublu termopan. Am auzit și eu discuții când mergeam la 

restaurant cu părinții mei și alți oameni mari că factura la întreținere pentru căldură a scăzut la 

jumătate în blocurile izolate termic față de cele neizolate. Asta înseamnă automat că și 
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consumul de energie termică a scăzut la jumătate pentru aceeași temperatură în casă, deci și 

acesta este un exemplu concret de eficiență energetică. Pentru cei care au centrale termice în 

apartament și nu numai, se poate merge mai departe prin montarea de termostat inteligent pe 

fiecare calorifer, astfel încât să ai temperatura dorită în fiecare cameră în intervalul orar dorit. 

Dacă ești plecat de acasă nu merită să menții o temperatură de 24 de grade Celsius, 19-20 de 

grade sunt suficiente. Dacă nu sunt toate camerele ocupate atunci nu încălzești toate camerele 

la aceeași temperatură. Ba mai mult poți să setezi o temperatură mai mică noaptea față de 

temperatura din timpul zilei. Aceasta metodă inteligentă, funcție de programul fiecărei familii, 

poate să reducă consumul de energie termică cu încă 10-15%. 

- Ema, mersi că ai putut veni în parc, acum trebuie să plec să mă vad cu fratele meu. 

Discuția noastră a fost foarte interesantă și e clar că ceea ce se va întâmplă în viitor ține foarte 

mult de noi. Generația tânără de azi poate să schimbe și să transforme planeta din una sufocată, 

așa cum este acum, în una verde și primitoare. 

- Și eu iți mulțumesc pentru vizită și sper să ne vedem data viitoare la tine și să călărim 

în voie prin pădurile din jur și de ce nu să continuăm discuția pe această temă. 

 

Surse: 

1. https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-22306657-cum-protejam-ger-10cm-polistiren-

58cm-caramida-435cm-beton.htm 

2. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica 

3. https://www.zf.ro/zf-24/romania-afla-locul-10-europa-consumul-energie-verde-23-8-

consumul-19336556 

4. (smart home) http://visioforce.com/smarthome.html 

5. (eficiență energetică electrocasnice) https://www.ideall.ro/blog/noile-clase-energetice-

modificari-reguli-pentru-2021/ 

 

Autor: Constantin Ema Teodora 

Profesor coordinator: Patroi Eros Alexandru 

 

 

 

LA PIATRA CRAIULUI   

 

 Anul trecut, prin mai, noi - eu, părinții mei și fratele meu – am hotărât să mergem la 

Piatra Craiului cu niște prieteni. După câteva ore de mers cu mașina, am ajuns la locație.  

 Când am văzut cum arăta frumosul munte, am rămas înmărmurită. Crestele de piatră 

erau de un alb strălucitor, iar pe vârfuri se vedeau sclipind razele soarelui pe zăpada încă 

netopită. Ici și colo, pe porțiunile de piatră, se vedeau copacii ca niște mici pete verzi. Cu cât 

coborai cu ochii în josul muntelui, cu atât se iscau privirii diferite nuanțe de verde. Ce mi s-a 

părut fascinant a fost că într-o poieniță, deloc mititică, era un falnic și singuratic copac.  

 Priveliștea era de basm. În viața mea nu am mai văzut o asemenea frumusețe, zici că 

era pictată de artiști iscusiți.   

 

Alexandru Raluca, clasa a V-a E 

     Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina      

 

 

https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-22306657-cum-protejam-ger-10cm-polistiren-58cm-caramida-435cm-beton.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-22306657-cum-protejam-ger-10cm-polistiren-58cm-caramida-435cm-beton.htm
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica
https://www.zf.ro/zf-24/romania-afla-locul-10-europa-consumul-energie-verde-23-8-consumul-19336556
https://www.zf.ro/zf-24/romania-afla-locul-10-europa-consumul-energie-verde-23-8-consumul-19336556
http://visioforce.com/smarthome.html
https://www.ideall.ro/blog/noile-clase-energetice-modificari-reguli-pentru-2021/
https://www.ideall.ro/blog/noile-clase-energetice-modificari-reguli-pentru-2021/
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SPECTACOLUL NOPȚII  

 

 Noaptea este ca o regină peste planeta noastră, care domnește peste somnul oamenilor.  

 Cu sceptrul ei cel orbitor numit Luceafăr, noaptea își anunță intrarea așternând      

Calea-Lactee ca o lebădă albă grațioasă.  

 Stelele, fără de care lumina palidă a nopții nu ar exista, formează ochii cerești ce ne 

veghează. Cu niște sclipiri argintoase, stelele și noaptea ne-au arătat calea de la nașterea lui 

Hristos până în ziua de astăzi.  

 Acesta este spectacolul fantastic al nopții, fără de care nimeni nu ar trăi.  

 

         Bîrsan Călin Constantin, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

 

 

JURNAL DE CĂLĂTORIE – LA MARE, LA SOARE! 

 

Marți, 3 iulie  

Dragă jurnalule,  

Astăzi am ajuns la destinația mult așteptată – Thassos, Grecia.  

De îndată ce am intrat în camera noastră de hotel, am așezat bagajele pe niște rafturi 

lungi și albe. Eu, fiind întotdeauna nerăbdătoare, m-am schimbat în noul meu costum de baie 

care avea ca imprimeu un fluture colorat și am fugit până pe plajă ca glonțul ieșit din pușcă. 

Acolo, spre marea mea mirare, apa din mare se retrăgea rapid. Am crezut că urmează ca Moise 

să despartă marea în două din nou! De fapt, observam că toți oamenii alergau afară din apă și 

plecau de pe plajă țipând: ,,Tsunami!’’. M-am speriat! Era un val de vreun metru – un metru și 

jumătate. Am fost prinsă în acest mic tsunami. Totuși, în final, m-am distrat. Se pare că nu am 

fost singura captivă în apă. O fetiță, cu părul negru ca abanosul, buzele roșii ca focul și ochii 

mari, albaștri, se uita la mine râzând și întrebându-mă dacă vreau să fim prietene. Am aprobat 

fericită din cap. 

După cele întâmplate pe plajă, am fugit să le spun părinților mei despre aventura mea 

periculoasă, dar captivantă.  

 

Miercuri, 4 iulie  

Dragă jurnalule,  

După toate cele întâmplate în ziua precedentă, am dormit profund azi-noapte.   

Astăzi am decis să facem o croazieră pe Marea Egee, cu un vapor mic și modern.  

Am mâncat de dimineață, adică un iaurt grecesc cu niște cereale crocante, m-am spălat 

pe dinți, apoi am plecat spre port. Acolo ne-am urcat pe vasul care se mișca puternic din cauza 

valurilor. Prima oară mi-am zis că nu merg pe chestia asta. Apoi, convinsă de familie și de 

prieteni, iau hotărârea să urc și să stau pe vapor.  

Am plecat. Se mișca destul de rău, dar având în vedere că eram cu niște prieteni, m-am 

calmat.  
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După zece minute, am sosit la prima destinație. Un golf minunat la care se putea ajunge 

doar cu barca.  

A fost preparată carne la grătar, în timp ce noi, pasagerii, săream în apă și ne bălăceam. 

Deodată, fiind în apă, auzim strigându-se în engleză că masa e gata. Cu toții ieșim din marea 

limpede și urcăm înapoi pe clătinătorul vapor. Mama mă șterge cu prosopul meu roz, apoi sunt 

oficial pregătită pentru masa de prânz. Salată grecească, orez și carne friptă pe grătar. Cât de 

bună este mâncarea!  

Fiind plină de la atâta mâncare, stau pe un scaun și pescuiesc alături de calmul meu 

tată.  

După alte destinații și cinci ore de călătorit pe mare, am ajuns înapoi în port. Am mers 

liniștiți în camera noastră mare de hotel, ne-am spălat și ne-am pregătit pentru luat masa de 

seară în oraș.  

Noi și amicii noștri de călătorie am mâncat copios, căci croaziera de astăzi ne-a făcut o 

poftă nebună.  

În final, cu toții am plecat spre camerele noastre de hotel și ne-am culcat liniștiți, știind 

că am avut o zi grozavă.   

 

Krug Alexandra Nicole, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

 

 

 

 Anotimpul vara este unul dintre cele mai așteptate anotimpuri, an de an.  

 Sosirea lui înseamnă bucurie imensă, relaxare, explozie de culoare, ciripit de păsărele, 

arome și gusturi, care mai de care mai atrăgătoare și îmbietoare.  

 Pentru mulți dintre noi, vara înseamnă călătorie și odată cu aceasta, venirea în contact 

cu oameni noi, cu istorii și culturi diverse, cu tradiții și obiceiuri.  

 Vara înseamnă vacanțe petrecute alături de cei dragi, descoperirea de locuri noi și 

interesante, petrecerea timpului liber în compania prietenilor, socializare, reîntâlnirea cu 

bunicii și cu locurile copilăriei.  

 Dacă ar fi să o întruchipez într-o zână, aceasta ar fi de o delicatețe și o frumusețe rar 

întâlnite. Ar avea părul lung și auriu asemenea spicelor de grâu revărsate pe spate, ar lăsa în 

urma ei miresmele îmbătătoare ale roadelor pământului și ar avea brațele pline de fructe și 

legume proaspete.  

 

Lixandru Bianca-Maria, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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JURNAL  

 

 Marți, 17 mai 

 Jurnalule,  

 Vreau să-ți povestesc neapărat întâmplarea de azi, deoarece are și o morală: nu 

apreciem așa cum ar trebui că suntem sănătoși și că ne bucurăm de prezența familiei noastre.  

 Astăzi, după-amiază, când mă întorceam de la școală, la trecerea de pietoni de la 

intersecția cea mare, am observat un bătrân într-un cărucior cu rotile care părea că aștepta ceva. 

Am fost convins că a fost însoțit de cineva. Când m-am apropiat, culoarea semaforului s-a făcut 

roșie și am fost obligat să aștept. Am văzut că nimeni nu se apropie de el să-l ajute și am 

remarcat rugămintea din priviri. La întrebarea mea dacă are nevoie de ajutor, mi-a răspuns 

șoptit: ,,Dacă ai vrea să mă ajuți să traversez…’’. Semaforul s-a făcut verde, am împins 

căruciorul și am ajuns pe strada mea. Bătrânul era singur, fără sprijin. Mi-a părut atât de rău de 

el, dorea să-și cumpere câteva medicamente, l-am ajutat și l-am condus până acasă.  

 Când am intrat în casă, mama a început să mă certe pentru întârziere, dar i-am spus 

despre fapta mea bună și a fost mândră de mine.  

 

Marcu Vlad-Ștefan, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina    

 

 

 

 

TEATRU ȘI ACȚIUNE   

 

 Podul meu este spațios și plin de prieteni de încredere (jucăriile).  

 Într-o zi, am vrut să mă joc cu ele și ne-am gândit ce-am putea să facem:  

• Ursuleț, păpușă cu rochie verde, voi vreți să facem teatru? 

• Daaaaa! 

• Dar tu, trenuleț, tu ce vrei să faci? 

•  Eu vreau călătorii.  

• Dar tu, cavalerule? 

• Și eu vreau să joc teatru.  

• Tu, căluț de lemn? 

• Vreau să joc în basme.  

• Dar tu ce vrei? m-au întrebat în cor jucăriile.   

• Teatru și acțiune! 

Și așa au început pregătirile de teatru. Ursulețul s-a îmbrăcat cu cel mai bun costum al 

său, galben ca spicul grâului. Păpușa cu rochița verde și-a pus o rochie ca luna și și-a împletit 

codițe aurii. Cavalerul și-a pus o armură strălucitoare ca lebăda în noapte. Căluțul de lemn cu 

stele nenumărate, iar trenulețul a rămas să mă ajute cu decorul.  

 Apoi, după lungi replici din poveste repetate de ,,actori’’ în spatele cortinei, povestea a 

început. Eu și trenulețul eram publicul, după aceea cortinele s-au deschis și s-au revărsat 

aplauze pentru intrarea în scenă a artiștilor.  
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 O zi de vară acoperea palatul cavalerului vestit, când mesagerul (mesagerul este 

ursulețul, care joacă două roluri: rolul acesta și rolul ursului cel rău) a intrat în sala mare, grăind 

spre cavaler: 

• Domnița regatului vecin a fost răpită de ursul cel fioros, din Pădurea de Vest, iar 

împăratul, tatăl ei, a zis că-i dă fata celui ce o salvează din ghearele acestuia.  

 Când auzi, cavalerul își luă calul de încredere (căluțul de lemn) și porni spre Pădurea 

de Vest.  

 Când ajunse la bârlogul ursului, strigă: 

• Ursule, ieși afară ca să facem luptă dreaptă și cinstită!  

Acesta ieși afară și răspunse: 

• Hai, flăcăule, că nu mi-o fi mie frică de tine! 

Atunci, cavalerul își scoase buzduganul la iveală și-l lovi pe urs drept în moalele 

capului, 

iar acesta se prăbuși. 

 Și așa cavalerul făcu nuntă mare cu domnița împăratului vecin și trăiră fericiți și cinstiți 

până la adânci bătrâneți. 

 La sfârșit, l-am aplaudat pe ursuleț pentru cele două roluri și i-am felicitat pe ceilalți. 

Și, de atunci, când îmi mai întreb jucăriile ce vor să facă, îmi răspund: ,,Teatru și acțiune!’’.    

 

Moise Sofia, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

 

COPILĂRIE  

 

A fi copil e chiar frumos,  

Întreaga lume e a ta,  

Jucării și cărți, părinți, bunici,  

Toți și toate pentru tine aici.  

 

Totuși pentru unii dintre noi,  

Unde nu-i pace, ci război,  

Întreaga lume nu-i așa,  

Ci doar un ursuleț și mama sa.  

 

Să fim cuminți, să învățăm,  

Când vom fi mari, noi lumea s-o schimbăm.  

Să fim și buni colegi, să ajutăm,  

În armonie să ne dezvoltăm.  

 

Neguțescu Radu Andrei, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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FRUMUSEȚEA NATURII  

 

 Este o zi călduroasă de vară. Soarele, ca o minge de aur de pe bolta azurie, își varsă 

razele fierbinți peste întreaga lume. Vântul adie calm și mângâietor mișcând frunzele verzi ale 

copacilor falnici din pădure.  

 Pe munte se văd florile pline de viață și de culoare. Râul sprinten și sclipitor, atât de 

limpede și de îmbietor, curge la vale ca o cascadă de diamante.  

 În pădurea umbroasă se vede un cerc de zâne uimitor. Iarba, ca niște ace verzi și moi, 

acoperă tot pământul moale și pufos asemenea pâinii proaspete.  

 Albinuțele harnice, cu aripile firave și cu trupușoarele lor mici și ușoare ca niște 

ciucurași zumzăie de zor printre copaci și printre flori strângând polen în săculețele de pe 

piciorușele lor subțiri și negre. Păsărelele ciripesc voioase în cor, zburând de pe o crenguță pe 

alta, iar rândunicile își fac cuiburile cu atenție pentru a avea grijă de puișorii lor dragi.  

 Este așa de plăcut să îți petreci timpul admirând un peisaj minunat și să asculți cântecele 

liniștitoare ale păsărilor! 

 

Niță Maia-Elena, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

Vară dragă, ai sosit! 

Cu grâul îngălbenit,  

Cu cireșe roșioare,  

Coapte și gustoase tare.  

 

Tu aduci căldură mare 

Și mult soare zi de zi,  

Tu ești anotimpul care  

Îi bucură pe copii.  

Tocilă Maria-Teodora, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

O ZI ÎNSORITĂ LA MUNTE  

 

 Când văd că afară este frumos, prefer să mă duc să văd munții. Am noroc de zi însorită, 

este primăvară.  

 Județul Prahova are niște munți frumoși și înalți. De la distanță, par niște omuleți de 

piatră micuți, iar când te apropii, parcă vorbesc cu tine prin șuieratul vântului din pădure.  

 Obosit de drumeție, fac un popas. Dau de un peisaj ce îți taie respirația, ca și cel din 

țările străine. Este nemaivăzut, liniștitor și încântător. Muntele e ca un creion bine ascuțit, iar 

eu sunt înconjurat doar de verdeață.  

 Pe scurt, mă face să înțeleg ce țară frumoasă avem.  

 

Popa Alexandru Marian, clasa a V-a F 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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APARTAMENTUL MEU  

 Astăzi îți prezint locuința mea.  

Înainte să intri, vei vedea o portiță, care te va duce într-o nouă lume, unde vei descoperi 

mirosul miraculos al trandafirilor de la geam, vei vedea cum soarele strălucește prin jaluzele, 

apoi vei intra în sufragerie, unde poți să te așezi pe canapeaua pufoasă ca norii de pe cer. În 

această cameră, mai poți să te bucuri în tihnă de o ceașcă de cafea de pe măsuța de lemn. După 

ce ți-ai savurat cafeaua, poți să dormi bine pe patul plin de iarbă și floricele. Dacă nu îți este 

somn, atunci poți să te relaxezi stând în fotoliul de liliac. În bucătărie, poți mânca mulți struguri 

dulci din vița-de-vie sau dacă îți este poftă de o prăjitură, să încerci norii de zahăr. Acum ne 

ducem înapoi la ieșire, unde poți ieși pe aceeași portiță.  

 Sper că ți-a plăcut această călătorie nemaipomenită prin apartamentul meu.   

 

Șerban Ștefan, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

 

JURNALUL MEU  

 

 Sâmbătă, 14 mai 

 Dragă jurnalule,  

 Stai să vezi ce nebunie a fost astăzi! 

 A fost ziua fratelui meu, iar noi l-am surprins cu o petrecere în Orășelul Copiilor.  

 Am explorat locul, am fost în toate caruselele (mama țipa ca o fetiță, dar eu și frățiorul 

meu am fost curajoși și am stat calmi).  

 A fost o zi minunată, am mâncat înghețată și ne-am distrat, chiar dacă fratele meu ar fi 

preferat să sară doar pe trambuline. Nu-l judec, era ziua lui.  

 Am rugat-o pe mama să ne lase să ne dăm într-un carusel pentru copii peste 12 ani, cu 

sora mea mai mare, care are 16 ani. Mama a refuzat de nenumărate ori, repetând: ,,Ești prea 

mică!’’. După cam 30 de minute de rugat și de țopăit, ne-a lăsat să urcăm acolo. Mi-am pus 

telefonul pe o bancă din fața caruselului, nu cred că e nevoie să explic ce s-a întâmplat, dar 

tocmai faptul că omul care vindea vata de zahăr l-a luat m-a dezamăgit. Mama a vorbit cu el, 

iar eu am primit telefonul înapoi (în mod clar pentru mine ar fi fost scuza perfectă pentru a cere 

un mobil nou). Mama glumește despre asta, spunând că ,,Oamenii dulci pe din afară sunt amari 

pe dinăuntru!’’.  

 Trebuie să plec, mă cheamă mama. Nu vreau să mă laud, dar am o viață destul de 

interesantă.  

 Te voi informa și despre ziua de mâine.  

 Ne vom vedea mâine, prieten drag!     

 

Zahran Rania-Maria, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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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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