
 

 

 

SIMBOL 

1 

 

   

SIMBOL 

Nr. 1/2015

Număr omagial 

Revista elevilor din Școala Gimnazială  

„Mircea Eliade” ‐ Craiova 



 
 

 

 

2015 

2 

îîî 



 

 

 

SIMBOL 

3 

Colectivul de redacție: 

Prof. Genoveva IOANA‐ Director 
Prof. Marinela  DRĂGHICI– Director 
Prof. Zoia BĂNICĂ 
Elev  Mihnea Anghel – clasa a V‐a D 
 

Colaboratori: 

Prof. Simona Popescu                        inst. Elena Gavrilă 

Prof. Liliana Băcanu                            inst. Mirela Popescu 

Prof. Otilia Ghiţă                                 inst. Carmen Popa 

Prof. Lidia Cazacu                                inst. Aida Simanschi 

Prof. Cornelia Pătru                            inst. Marcela Moraru 

Prof. Cristina Ene                                inst. Narcisa Rizea 

Prof. Eugenia Ulăreanu                      inst. Narcisa Duţă 

Prof. Lavinia Trincu                             inst. Mihaela Ghinea 

Prof. Matei Monica                             inst. Hermina Dincă 

Prof. Benea Florin                               inst. Flori Ştefan 

Prof. Matei Constantin                       inst. Mariana Voinea 

Prof. Rozalia Martin                           inst. Marilena Florea 

Prof. Angela Niţu                                inst. Diana Asproiu 

Prof. Anişoara Oanţă                          inst. Maria Vanţu 

 

”Simbol” Magazine, School Nr. 22, Mircea Eliade, 1 Closca Str, Craiova Romania 

 

Dedicație 

Apariția revistei ”Simbol” din mai 2015 este dedicată părinților elevilor ”Mircea Eliade” 
Craiova, pentru că dumnealor au fost iubitori și foarte generoși, susținând educația copiilor 
lor. 

   Părinții noștri au demonstrat că au înțeles importanța educației pentru viitor, nu doar ca 
parte a unui viitor mai luminos pentru copiii lor, dar, de asemenea, importanța educației 
pentru beneficiul tuturor copiilor și al cetățenilor viitori, drept cea mai bună cale de urmat 
pentru a crea o civilizație global mai bună, mai inteligentă, mai umană.  

a unui viitor mai luminos pentru copiii lor, dar, de asemenea, importanța educației pentru 
beneficiul tuturor copiilor și al cetățenilor viitori, drept cea mai bună cale de urmat pentru a 
crea o civilizație global mai bună, mai inteligentă, mai umană.  
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<< Indrăzneşte să devii ceea ce eşti. 

Există posibilităţi nenumărate în 
fiecare fiinţă, dar trebuie să ştii 

să spui mereu, fără încetare: 
„Nu depide decât de mine” >> 

 
(Andre Gide) 

 

 

”A educa înseamnă a-i face pe 
copii să-și însușească prin 
experiență un sistem de valori 
care să să le dea posibilitatea să 
se integreze în mod inteligent și 
moral într-o lume în rapidă 
prefacere”. 
 

Samuel Smiles
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ANII DE ȘCOALĂ ÎN SUFLET DE COPIL… 
 

“Suntem condamnați să învățăm și să ne trezim la viața 
spirituală prin cărți”. 

 
Ce cuvinte frumoase împletite cu gânduri profunde în care rațiunea atinge Absolutul! 
Ce idei curajoase și înțelepte are celebrul ... MIRCEA ELIADE! Această personalitate 

marcantă a istoriei și filozofiei românești este omul în care se regăsesc talentul, 
pasiunea, curiozitatea și desigur, inteligența. Printr-o cugetare uimitoare reușește să 
nu se „înece” în nisipul infinit al clepsidrei timpului și anticipează o eră nouă în care 

învățătura, cărțile și cultura vor izbândi în „lupta” dintre ele și mințile oamenilor. 
Adevărata VIAȚĂ – trăită la nivelul absolut – există numai printre paginile șoptitoare 

ale cărților! Învățătura... Zece litere – litere divine ce nu ne lasă să le deslușim 

De 50 de ani  cei mai buni 
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singuri tainele... Învățătura este “hrana” gândului nostru fără de care cunoașterea nu 
poate trăi! Mândrie... Exuberanță... Bucurie... Cuvinte fermecătoare ce locuiesc în 
sufletul meu în fiecare moment în care gândul 
îmi zboară pe aripile cuvântului și realizez că 
ȘCOALA MEA poartă numele renumitului 
filozof Mircea Eliade.   
 Școala – un templu al educației și 

învățăturii... Este un alt Univers în care există 
doar litere și cifre... Doar civilizație și 

ambiție... Doar antrenament fizic și mental...
  Școala Gimnazială “Mircea 
Eliade” ocupă un loc special atât în inima 

mea, cât și în inimile tuturor elevilor care i-au 
trecut pragul, fiind un “lăcaș” al amintirii, dar 

și al aspirației. Acest loc reușește să 
“zidească” perfect “temeliile” fiecărui copil...Învățăm cu drag și perseverăm pentru a 

ne desăvârși ca oameni, dar și pentru a le mulțumi  celor ce ne îndrumă 
pașii:profesorii noștri. Le mulțumim pentru fiecare “pastilă” literară, 

științificășiplasticăpe care ne-o dăruiescînfiecarezi! 
   Deși totul se schimbă – atât în noi cât și 

pe culoarele școlii – statornicia ne 
caracterizează! Emoțiile, suspansu și cele 
mai importante momente ale copilăriei vor 
rămâne “închise” în spatele porților înalte, 
dar și în suflet pentru totdeauna. O mică 
parte din ființa noastră va poposi în sălile 
de clasă, lăsându-ne să o găsim mereu 
acolo, tot restul vieții.   
      
  Aceste clipe, petrecute în 

băncile școlii, vor rămâne întipărite adânc în 
“filele” minții noastre devenind, apoi, trăirile 

cele mai importante. Pe “cărările” 
învățăturiișicunoașterii nu poți merge decât o data – și 

doar înainte. Nu te poți opri pe ele deoarece ai în spate munca, tactul, bunătatea și 
răbdarea dascălilor ce te conduc permanent în drumul tău spre succes.  

Fiecare dintre noi, elevii, păstrăm cu sfințenie aceste moment în “caietul” sufletului 
nostru și așteptăm cu emoție timpul când vom răsfoi paginile amintirilor petrecute în 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE. 
 

Adela Maria Stănculescu, Clasa a VI-a D.      
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ZIUA ŞCOLII – INTERVIU CU UN DASCĂL SPECIAL 

Giulia: Ştiu că toată şcoala se pregăteşte , ca în fiecare an de altfel, să sărbătorească   
Ziua Şcolii noastre. Ne puteţi spune ce activităţi importante vor avea loc cu această 
ocazie ? 

D-na Directoare: Vor avea loc: Concursul Interdisciplinar 22METS – matematica in 
limba engleză, manifestări sportive, expoziţie de culoare ( desen ) şi, evenimentul 
culminant, Spectacol artistic în cinstea acestei zile importante pentru noi.    

Giulia: Ştiu că nu există alt concurs de acest gen, cum este METS. Cum v-a venit această 
idee? Ce elevi pot participa? 

D-na Directoare: Ideea numelui acestui concurs mi-a venit de la iniţialele Şcolii               
“Mircea Eliade “ şi este într-adevar un eveniment deosebit, inedit. Pot participa elevi 
din Craiova , dar şi din ţara, din clasele a-IV-a până la clasele a –VIII- a. Concursul se 
bazeaza pe rezolvarea problemelor de matematică, dar, Atentie ! În Limba Engleză ! 
Deci, copii, trebuie să fiţi foarte bine pregatiţi şi la matematică, dar şi la limba engleză. 
Se acordă o cupa pentru fiecare clasa, pentru elevul care a obtinut cel mai mare punctaj. 

Giulia: Mi se pare o idee extraordinară acest concurs şi ştiu că mulţi colegi                        
sunt de aceeaşi părere. Vorbind despre spectacolul închinat Zilei Şcolii , cred că va fi un 
succes la fel ca şi în anii trecuţi. Ce domni profesori îl organizează ? 

D-na Directoare:  Vom organiza un spectacol omagial de ziua şcolii noastre la care vor 
participa elevi talentaţi din şcoală de la clasele mici până la cele mari. Vor fi momente 
de dans modern şi sportiv, actorie, muzică vocală şi instrumentală. De acest eveniment 
se vor ocupa doamnele profesoare Raluca Pancu şi Angela Rusu-Cheiţă.                       
În cadrul acestui eveniment se vor acorda şi diplomele la concursul 22 METS. 

Giulia: Ce planuri de viitor aveţi în ceea ce priveşte şcoala noastră , Mircea                     
Eliade, având în vedere că în fiecare an a fost prima pe judeţul Dolj, printre primele din 
ţară ? 

D-na Directoare:  Îmi doresc, ca directoare a acestei şcoli, ca ea să rămână în top, şi 
pentru aceasta, noi  profesorii ne dăm silinţa zi de zi să conlucrăm cât mai bine cu elevii, 
să-i înţelegem, să-i apreciem şi să-i învăţăm să descopere misterele ştiinţelor. De 
asemenea elevii trebuie să muncească, să fie dornici să înveţe, să le placă să vină la 
şcoală. Insist foarte mult pe uniformă pentru că la şcoală toţi copiii trebuie să  fie la fel. 
Cred în elevii şcolii noastre ! 

Giulia: Vă mulţumesc pentru timpul Dumneavoastră ! 

D-na Directoare:  Cu multă plăcere! 
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Inspiraţie de 
pretutindeni 

 
 

The Snowdrop 
by Cristina Stan 

Class 4E 
  

 
Last month I went to visit my grandparents in the countryside. In the garden under the 

cherry-trees I saw some snowdrops. They were white and fragile. 

I picked them up carefully and I put them in a vase in my grandma’s room. My 

grandma saw the snowdrops in the vase and she felt very happy. 

It was nice to see how this little symbol of spring can bring so much joy! 

 

 
The Snowdrop 

byLavinia Sîrbu 
Class 4E 

 
On March 1st, my father took me to Bucovat forest to 

look for flowers for my mother.  

At first we didn’t find any flowers. Then, suddenly I saw 

something under a big tree.  There were a lot of snowdrops. I was 

happy. I started to pick them up, I tied them with a red and white 

thread and gave them to my mother. 

She felt so happy… It was the best ‘martisor’ ever! 
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My Little Snowdrop 
by Ada Tătulescu 

Class 4E 
 

When I went outside this morning I saw a little snowdrop in 

the garden behind my house. When I touched the snowdrop, it was so 

soft and cute… 

At half past seven I went to school. When I got there I could 

see some beautiful flowers in the school’s garden. Suddenly a child 

wanted to tear up one of the flowers but soon he remembered that 

flowers have life just like people do, so he gave up and entered the class. Four hours later I 

came back hom and I had a nice surprise. There were snowdrops everywhere in the garden 

that’s why I couldn’t find my little snowdrop. It was a very special day, the first day of 

March! 

 

 Vara vs Iarna 

 

Summer-children’s love 
 
Come, come, sweet summer 
Let’s go to the field outside 
To scour the valleys running, 
Lands to roam. 
Let water come to look like 
Flocks to drink, 
Of beech to discern 
Line of oat. 
Rustling forest green 
Hearing him to caress me, 
Tired and then fall 
Down in the shade of a tree. 
And let me be the field in flower 
Sky blue covers, 
Let me sleep in sweet singing 
Trees shaken by the wind! 
 
 
Winter-a cold day 

It is winter. Crystal butterflies flying through the sky darkened.  

Criva Santa arrived on our land with her daughter. Her children formed a silver 

robe. 
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Small bell petals weave clothes tree with silver threads. 

Sun pale gray clouds provided. 

Very small breasts copliaşi is slippery hill. Fluffy snow crunches under their feet. 

With the coming of this great season is approaching and the following holidays: 

Neculai Santa, Santa – Holy infant birth and transition to the new year. 

Children enjoy the season that opens the hearts of the people in another year u 

better. 

Ţie care îţi place mai mult? 

(marchează cu x): 

Vara Iarna 

  

 

Binni, the bee 

by Mara Trancă, Alexia Gheorghe, Letiția Ciurezu, 

Class 5C 

 

It is a nice warm morning. The sun is shining, the birds are singing and all 

the nature is celebrating the awakening of life that comes with Spring. 

Lucy, a shy little girl, is playing 

outside with her cat and her dog, Rocky. 

She is simply enjoying herself as 

everything around smellslikeafresh 

bloomingbouquet offlowers! 

Oh, it is already lunch time…! 

Lucy’s mom is calling her. Accidentally, a 

flower is falling on the girl’s long fair 

hair. A bee sees the flower and follows 

the girl inside the house. Binni, the bee, is attracted to the flower for its pollen, 

but Lucy is afraid because she does not like bees. Binni is flying behind the girl 

even if she is trying to make it go away.  

Her parents must go to the market and let Lucy 

stay alone at home. The girl is worried. How can she 

escape from the bee? Why is the bee following her after 

VS
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all? Suddenly, a thought passes through her mind: Binni might be in love with 

her!  

The girl is so happy, so she goes to the garden to play with her new 

friend. While she is running to the fountain, the flower on her hair falls on the 

ground and Lucy notices that the bee is flying towards the flower. Soon, she 

understands that the friendship between her and Binni is, in fact, not real.  

Now, Lucy knows that appearances can be deceptive. 

 

The school that I am still dreaming of 

by Cristi Crețan 
Class 6C 

 
I remember learning during the History classes that the great civilizations of 

Antiquity wished educated citizens. 

In Ancient Rome children were educated to 
be integrated in the social life. The ordinary 
citizen was the first mentor of his own child. 

In Ancient Greek, the education system was 
very practical and focused on the individual and 
the fortress he lived in. 

Nowadays I believe that the Romanian 
system of education is not even close to the one 
in the antique world. I like studying, but some 
school subjects are boring and useless. The experts in education should ask us 
about the school of our dreams. 

I wish there were more optional practical classes where I could learn about 
outer space or surviving skills or 
how to do different scientific 
experiments. I want every 
important evaluation to include a 
project. That is what I call “The 
Project Factory”. Teachers should 
be demanding, but also friendly 
and willing to teach us something 
new. Children’s penalties should 

be for the school’s benefit (for example, children could make useful things in 
order to embellish their classes). 

I would like my teachers to teach me about people and true values, to teach 
me how to be important for others.  



 

 

 

SIMBOL 

13 

        Life is a puzzle 

              Naomi Duță 

Life is an interesting, coloureful and beautiful puzzle. First, we are born into 
this world as weak and innocent beings and step by step, we start learning. Our 
univers is small: the parents love us and we love them. 

There is a stage in our life 
named „school”. We discover 
that the world isn`t just our 
family; there are people 
around us and we never stop 
question „why”. Teacher 
teach us to read, to speak, to 
count and later, history and 
geography, science or 
biology.  

When we are ready, we can start to work. No matter if the job is not 
appreciate by your friend; the most important thing is that you like it and if you 
work with pleasure. We became a member of a social group and one of the 
society. We never have time and we always have work to do. 

When you meet someone who cares about you and loves you,you will know : 
that person will be the one, your wife or husband. You dream together, you 
breath together, and you smile 
together. Your love is like a 
bloomed tree in the spring  who 
will be transformed in a mellow 
tree in the autum; the fruits of 
love are the children. The time 
goes fast and it seems you fly 
by happiness. 

At the end of our life we 
don`t have to be sad; there is 
an important reason to be happy 
again. We have much 
experience and we are more 
pacient than we were young. The time is slower. 

        Now, we re-born with our grandchildren and we have all the time in the 
world to walk with them, talk with them, play with them. 

 And now, when all the pieces come together, life happends... 
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CRAIOVA … CITADELA VISURILOR MELE 
 

OLTEANU MARIA-VALENTINA 
 
ORAŞUL TĂU ... primul tău mentor ... primele lecţii de viaţă primite pe aleile 
parcurilor liniştite sau pe străzile ce zumzăie a viaţă. 

 PARCUL ... un reprezentant al 
liniştii şi al păcii. Un loc ce îţi încântă 
privirea, un spaţiu parcă neatins de 
mâna omului, unde natura îşi expune 
propria artă necontenit ... Un izvor al 
vieţii nesecat. 

 Lacul, ce reflectă cele mai 
ascunse gânduri ale omului ... Aerul 
proaspăt, ce insuflă un nou stil de 
viaţă. Podul, cel ce separă două spaţii 
opuse: lumea cotidiană şi tumultoasă 
şi cea liniştită dominată de natură. 

 Rămânând într-o oază de 
verdeaţă, ne îndreptăm ochii către 
GRĂDINA BOTANICĂ. Acest loc te 
îndeamnă să reflectezi la viaţa 
plantelor, acolo unde ochii îţi sunt 
ţesuţi de frumuseţea nemărginită a 
verdelui. Atât parcul, cât şi această 
grădină poartă numele marilor 
personalităţi ale Craiovei: Nicolae 
Romanescu respectiv Alexandru 
Buia. 

 ISTORIA PRINDE VIAŢĂ prin 
intermediul Pieţii Mihai Viteazu. O statuie 
ce parcă mângâîe cerul, o secure ce 
străpunge albul imaculat al văzduhului. 
MIHAI VITEAZU... cel ce a fost ban al 
Craiovei şi domn al Ţării Româneşti... 
PUTERE... SPIRIT DE LUPTĂ... ATITUDINE 
DE ÎNVINGĂTOR... Cuvintele simple care 
contureză cu atenţie portretul acestuia. 

 Dar care sunt locurile care seara te 
îndeamnă să îţi admiri oraşul?  
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 FILARMONICA ... sub semnul viorii te simţi purtat într-un lăcaş al culturii, 
sub semnul pianului simţi cum capeţi aripi şi poţi zbura spre orizont. Ieşind în aer 
liber poţi privi fantezia fântânii muzicale din PIAŢA MIHAI VITEAZU.  

 Craiova ... un oraş al culturii şi al învăţăturii, un oraş istoric ce poartă în 
spate nume mari precum: George Bibescu, Marin Sorescu, Jean Mihail, Traian 
Demetrescu, Elena Farago, Nicolae Titulescu, Elena Teodorini şi mulţi alţii. 

 Dând înapoi cu sfială paginile istoriei ne aminitim de Theodor şi Aristia 
Aman, cei ce în ziele noastre au rămas în amintirea BIBLIOTECII JUDEŢENE. 
Acolo este un adevărat templu al învăţăturii, un abis al înţelepciunii, unde furtuna 
de informaţii se năpusteşte asupra ta.  

 Lângă această bibliotecă se află CASA MEMORIALĂ A ELENEI FARAGO, 
reprezentantă strălucită a literaturii române şi a vieţii culturale craiovene. 

Aceasta a fost numită directoare a „Fundaţiei 
Alexandru şi Aristia Aman”, poeta conducând 
timp de peste trei decenii destinele acestui 
lăcaş de cult. 

 Îndreptându-ne spre un alt loc de 
educaţie din Craiova – UNIVERSITATEA, 
poposim cu gândul LA TEATRUL NAŢIONAL 
„MARIN SORESCU” ŞI LA PIAŢA „WILLIAM 
SHAKESPEARE”. Cel din urmă a devenit un 
simbol al Craiovei, datorită Festivalului de 
Teatru care îi poartă numele. Temelia acestui 
eveniment a fost construită în urmă cu doi ani. 
În plus, în anul 2014, s-au împlinit 450 de ani 

de la naşterea dramaturgului. 

 Atunci când pe plan internaţional se sărbătoreşte Ziua Cărţii – ca simbol al 
învăţării şi educaţiei, iar pe plan 
naţional Sf. Gheorghe, ne 
amintim şi de ziua de naştere a 
lui Shakespeare. 

 Dacă la început vă 
povesteam despre călătoria 
noastră spre Universitate, iată-
ne acum intrând cu paşi mărunţi 
spre tărâmul minţii şi al 
sufletului. Un loc ce te formează 
ca om, ce te dăruieşte în 
societate ca student pentru că ştim faptul că tot mai mulţi elevi pleacă să înveţe 
în ţări străine, datorită rezultatele deosebite obţinute la olimpiadele şi 
concursurile şcolare. Ne mândrim cu ei peste hotare, amintindu-ne că unii dintre 
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aceştia au trecut şi pe la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”. O şcoală cu renume 
în Craiova, o şcoală cu elevi deosebiţi, cu profesori care pun mult suflet în ceea 
ce fac, ajutaţi de părinţii ce îşi doresc rezultate foarte bune. 

 MIRCEA ELIADE ... respect, valoare, mândrie. Mândria că studiem în 
şcoala care-i poartă numele ... El a fost savantul, omul în căutarea propriilor sale 
forţe. Omul care a iubit cartea şi învăţătura. Cel ce ne-a învăţat să preţuim 
cartea ca obiectul cel mai important pe care îl putem deţine. 

 Se remarcă citatele „Libertatea absolută se câştigă prin dragoste. Căci 
doar dragostea îl eliberează pe om de natura sa”. „Viaţa cunoaşte scene şi se 
spune că este împărţită în acte, dar corntina se lasă o singură dată.” 

 Vorbind in general despre ÎNVĂŢĂTURĂ, Burrlus Frederic Skinner a spus: 
„Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat, a fost uitat.” 

 Aceasta este cu adevărat arta învăţăturii, arta primită de la nume mari ce 
au făcut istorie. Adevărata comoară ce îţi încântă sufletul. Educaţia, ca fiind o 
armură a înţelepciunii. 

 ŞCOALA ... Cuvântul ce umple întregul univers ... Cuvântul cu forţă, 
cuvântul înţelepciunii. Litere rupte din puzzle-ul vieţii, litere ce ne fac să 

evoluăm, toate îmbinate în jocul existenţei noastre! 

S-   SENTIMENT 

C-  CORECTITUDINE 

O-  OPTIMISM 

A-  AMBIŢIE 

L-   LOIALITATE 

A-   ABNEGAŢIE 
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Visul – un miracol pentru omenire 

Mara-Ioana Vlad, Clasa a VII-a D 

 

 Timpul are puterea supremă de a 
trece  peste orice particulă din corp, 
lăsându-şi amprenta într-un mod brutal. 
Însă există o forţă magică, timpurie, ce 
îl poate opri din stingerea luminii 
sufleteşti: visul! 

 Visul creează busturi bine 
determinate ce ascund în interior un spirit aparent temporar, plin de iubire 
neşlefuită total, dar care captează întreaga ură pe care omul o elimină, de cele 
mai multe ori neintenţionat. Visul compensează lipsa unei dorinţe arzătoare ce 
compromite satisfacţia morală. 

 Ochii sunt cei mai buni prieteni ai visului, un portal între real şi ireal... 
Copleşiţi de farmecul viselor, putem să ne formăm atât ca oameni, cât şi ca 
suflete împlinite care îmbrăţişează veşnicia. 

 

Umbra naturii dezgolite 

Neghea Luana, Clasa a VII-a D 
Natura dezgolită îşi arată adâncul, lăsând toate elementele terestre şi cosmice să respire, 
bucurându-ne cu a lor strălucire. Cerul se resfrângea ca de pe mii de mici oglinzi 
aerieneîmprăştiind norii de jăratic,ce lăsau urme aprinse în umbra orizontului. 

Era una dintre acele zile în care soarele 
strălucea aducând esenţa sălbaticănaturii,iar 
vântul bătea uşor, neclintind vreo frunză.Era 
una dintre acele zile în care primăvara se 
vedea în lumină, iar iarna în întuneric. 

Aerul învăpaiat îşi împrăştia mireasma, răpind 
din măiestria singurătăţii şi amestecându-se 
jalnic în sublimul întregului. Aroma peisajului 
clătina orice suflet ce se lăsa purtat pe aripi de 
vânt,către împărăţia îmbălsămata a divinului 
anotimp ce ne întâmpina cu drag. 

O rază ce vine goală din apus anunţă asfinţitul iar odata cu aceasta,soarele se 
strânge,lăsând luna sădăinuie asupra regatului înviat. 

Cerul înstelat răpeşte orice privire, farmecu-i sclipind în boltă... 
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Chemarea pădurii 
Primăvara cu alaiul său se aşternuse demult peste pădurea de la marginea 
satului. Iarba prinsese colţ fraged şi nou, iar frunzele copacilor seculari se 
scăldau în albastrul văzduhului . 

           Paşii mă poartă pe 
cărările ce se deschid spre 
adâncul tainic al pădurii. În 
depărtare se aude plânsul 
moale al unui pârâu umflat de 
ploile căzute în ultimele zile. O 
mare de vietăţi mişună în voie 
printre crengile copacilor, 
cântecul păsărelelor se aude la 
tot pasul, iar zborul bezmetic 
şi jucăuş al fluturilor albaştri 
poate fi admirat în timp ce se 
pierde în văzduhul îndepărtat. 
Păpădiile vesele, ca niste scântei din soare, umplu de culoare întreaga pădure . 

           Totul se înfătisează ca o împletire armonioasă între culoare, sunet şi 
parfum, într-o atmosferă încărcată de vrajă . 

          Cântecul minunat al pădurii, adierea vântului printre crengile copacilor, 
mirosul dulce al aerului de pădure, farmecul de umbre şi culori te atrag ca un 
magnet şi te fac să te desparţi cu greu de chemarea pădurii. 

        Bivolaru Raisa 

Zăpada 

             A sosit iarna. Ninge cu fulgi mari şi pufoşi de nea.Aceştia se aştern 
formând o  mantie albă şi strălucitoare. 

                    Primii fulgi de nea,ajunşi pe pământul 
îngheţat  îşi dau mâna  şi  încep să ţese o  pânză argintie 
şi pufoasă a stratului de zăpadă.Cerul alb,cu nori grei şi 
pufoşi s-a deschis,zâmbeşte larg şi împrăştie spre pământ 
o mare de fluturi albi,mici şi gingaşi.Crengile copacilor 
albesc întocmai ca pletele unui bătrân.Se aud glasuri 
vesele de copii,bucuroşi de venirea iernii. 

                   Ninge,ninge fără încetare,totul este ca într-o poveste! 
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BUNICII – ICOANE ALE COPILĂRIEI 

Vara... Anotimpul în care veselia din sufletele noastre urcă pe treptele minții și 
izbucnește din noi, stropind totul în jur cu armonie...Anotimpul în care spicele de 
grâu se leagănă pe notele vântului...Anotimpul în care întreaga natură se 
pregătește de “viscolul” de frunze arămii ale TOAMNEI!Îmi amintesc cum 
savuram aceste nopți “adormite” în casa bunicilor...Erau, sunt și întotdeauna vor 
fi niște persoane speciale. Oameni care ne transformă viața într-o POVESTE...
  Bunica – este o femeie parcă “țesută” 
din reflecția bucuriei, a înțelepciunii și cea a 
iubirii...Acum, se gândește nostalgică  la anii tinereții 
sale... La anii tinereții sale și la cei ai copilăriei 
mele....Copilărie în care îl chema pe Moș Ene în 
împărăția gândului meu, citindu-mi mii și mii de 
basme...Stăteam într-o odaie îngustă și ascultam 
cântecul literelor... Bunica deschidea ușor cartea. 
Degetele ei îmbătrânite mângâiau paginile. Cuvintele 
trebuiau să plece pe tărâmul imaginației: al prinților, 
prințeselor dar și al zmeilor... Însă, la fiecare 
poveste, filele îmi dăruiau și mie un bilet către 
această lume. O ploaie albastră, din imaginile viu 
colorate, spărgea norii cei albi și pufoși de liniște din 
mintea mea... Era uimitor!Ochii ei căprui surâdeau... 
Într-adevăr, TRĂIAM BASMUL!     

Dar bunicul ? Despre această întruchipare a 
răbdării,a sacrificiului și a binelui, cuvintele nu pot 
spune prea multe! Îl vedeam în fiecare zi cum ieșea 
din “dansul” spicelor de grâu,cu obrajii bătuți de 
soare...Ochii lui strălucitori, precum niște diamante negre, pătrundeau chiar și în 
cel mai adânc loc din inima mea! BUNICUL nu este un cuvânt ce se poate 
explica... E o trăire – o trăire sufletească...  Este persoana care și-ar vinde și 
sufletul doar pentru nepoții lui. E un al doilea “ Dumnezeu”– mă ajută oricând și 
oriunde! Acum,”developez” melancolică aceste momente uimitoare pentru a le 
putea atașa la tabloul minții mele... Oare există vreun copil care nu face aceasta? 
Eu cred că nu – deoarece fiecare suflet de pe acest pământ, cât de mic ar fi, a 
fost învățat de Mama-Natură să iubescă... Să aprecieze tot ce are și să păstreze 
fericirea într-o sticluță fermecată: atât în gând cât și în suflet... De aceea, bunicii 
sunt cei care întotdeauna ne pot înțelege și arăta drumul către succes! 
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Copilăria 

  de Naomi Duţă , clasa a VI‐a A 

Copilărie. Zbor jucăuş de fluturi multicolori. Concert neaplaudat şi 
neterminat al păsărilor şi zumzet molcom de albine harnice.  

 E mâna caldă a mamei care mă mângâie pe creştet. 
Cuvintele ei de încurajare atunci când mă apasă temeri prea 
mari. 

 E vocea blândă a tatălui care îmi citeşte poveşti, seara, la 
culcare. Sunt braţele lui puternice care mă ridică printre 
frunzele ca nişte fluturi verzi şi catifelaţi şi mă ajută să miros 
ploaia albă a florilor de cireş. 

 Aş putea da ca sinonime pentru “copilărie” cuvintele 
“iubire”, “linişte”, “înţelegere” şi “pace”, pentru că acestea mă 
înconjoară ca firele de iarbă ce tocmai au prins colţ fraged şi 
nou. 

 Le doresc tuturor copiilor de sub bătrânul soare o 
copilărie fericită ca a mea! 

 

Sacrul din sufletul fiinţei mele 

Iubirea…Sensul existenţei…E singurul sentiment care are cea mai specială 
valoare…cea mai importantă…V-aţi întrebat de 
ce ? De ce toate sensurile şi semnificaţiile 
acesteia sunt exprimate şi la interior şi la 
exterior ? 

Dragostea totdeauna iţi va da încredere, curaj, 
putere, speranţă, fericire, dar şi demnitate. 
Este ca o rază de soare… trece prin corp şi 
suflet şi îţi tinteşte inima… Apoi îi dă foc! Şi 
arde mereu… noapte de noapte , oră de oră , 
minut de minut… Aceea e iubirea adevarată… 
Starea care nu te lasă să dormi zile întregi. Îţi 
dă libertate să gândeşti… să prinzi aripi şi să 
zbori! Nu se poate descrie în cuvinte… Are cea 
mai mare putere, forţă, asupra oamenilor… Te 
conduce când eşti sub magia ei… Te vrăjeşte!  
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 Din dragoste avem respect, din dragoste suntem sinceri! Ne 
subjugă…Tacem! Ne zice ce simţim, nu ceea ce vrem să simţim… Este doar o 
flacără eternă de care nu te saturi, nu îţi dă pace şi, uneori, doare… E un ocean 
în care chiar dacă te înneci, nu strigi după ajutor! Trece pentru o perioadă, dar 
nu moare…Revine peste un timp! 

Fiul Omului a zis aşa : ,,Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi 
din tot cugetul tău ‘’, ,,Iubeşte pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi!’’. Şi El ne îndeamnă să iubim… De ce 
nu Îl ascultăm? Nu ne porunceşte ! Nu ne obligă! 

Dragostea vine singură… Este simplu! Dacă iubeşti, 
eşti iubit! Şi nu contează de cine… Este important că 
ea te arată celor din jur aşa cum eşti… Numai că 
trebuie adăugate şi nişte picturi de nădejde … 
speranţă… Ele sunt cele care încă fac să fim 
îngăduitori cu ceilalţi… 

Când iubeşti pe cineva, mintea ţi se urcă în 
văzduhurile boltei cereşti… Devii transparent şi eşti tu însuţi. Te văd persoanele 
mai mult înăuntru decât la aspect. 

Te face să fii altfel… O serie neîntreruptă de sentimente şi emoţii… De la zâmbete 
la orgolii…E simplă şi frumoasă. Este sacrul din sufletul meu şi ceea ce mă face 
să trăiesc… Este ea, IUBIREA! 

 

                    Anotimpurile –autoarele misterioase ale naturi 

    Oare ştiţi cine dă culoare naturii?Cine crează magia frumuseţii 
sacre?Anotimpurile-familia ce ne dă misterele din jurul nostru sau frumuseţea 
naturii în patru cadre. 

 Cea mai mare dintre fete este Primăvara –roza 
credinţei ce ascunde în ea Paştele sărbatoarea lui 
Hristos în care a învins moartea şi a înviat pentru 
a îi putea veghea pe supusii săi.                   
 În acest unic anotimp copacii îşi îmbracă haina 
lor roz făcută din flori ce răspândesc în aer 
miresme parfumate.Vântul bate răsleţ micile fire 
de iarbă ce au ieşit timide la suprafaţă colorând 
natura în verdele lor splendit.Florile încep iar să 

decoreze împrejurimile pentru a le ura un călduros bun venit păsărelelor ce au 
rătăcit destul pe meleagurile straine.Roua ca de diamant apasă din nou 
fruzişoarele firave.                                                                                                             
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  Când soarele v-a străluci mult mai tare pe cerul senin,atunci îţi vei da seama că 
vara călduroasă a sosit. Mingea de foc scaldă oceanul în căldură ,arborii devin 
verzi şi încărcaţi de fructe divine.Florile stau ca nişte bijuterii în grădinile ce 
miros a viaţă şi culoare.Fluturii crează parade minunate în aer iar vieţuitoarele 
cerului ciripesc voioase.    În serile de vară poţi să te laşi uimit de dansul cristalin 
al stelelor conduse de regina lor ,Luna, care este păstorul oilor sale.     

   Dar  oare ce daruri ne aduce Toamna? Ne dă fructe cu mireseme 
stinse,covoare colorate de frunze ,dar ea este şi conducatoarea ploii şi văntului. 
Dacă ne vom lipi urechea de geam în zilele ploioase, vom auzi zumzetul ei? 
Răspunsul îl vom găsi în inima noastră.  Aceasta  ne aduce în dar şcoala-ochiul 
înţelepciunii.În fiecare clasă sunt ascunse mii de taine ale învăţăturii , dar şi pe 
fiecare bancă sunt aşezate manualele, ghidurile elevilor. Parcă în aer se poate 
simţi emoţia copiilor pentru revederea cu colegii şi profesorii. Toamna ne aduce 
şi multă distracţie:când faci grămezi din frunze şi te arunci în ele de parcă ar fi o 
plapumă multicoloră sub cerul unde norii plâng cu lacrimi de zahăr. 

 Ultimul anotimp este Iarna, crăiasa de nea cu o rochie albă. Aceasta a sosit în 
caleaşca sa şi a început să cearnă făină peste lume.Fulgii ca un roi de fluturi albi 
ce roiesc prin aer cad pe pământul udat de ploaie formând o mantie albă ca 
spuma laptelui. Ea ne aduce  Crăciunul – sărbătoarea ce o întruchipează pe 
Fecioara Maria când l-a născut pe fiul său Iisus-mântuitorul  nostru ce ne 
veghează din împărăţia lui Dumnezeu. 

Copacii stau încremeniţi în pădurile bântuite de stafii cu feţe înfricoşătoare. 
Natura şi-a luat deja pelerina de nea. Copiii se joacă cu bulgării de zăpadă ,cu 
săniuţele , merg la patinoar să creeze dansuri unice cu patinele lor magice ce 
parca îi fac să plutească pe gheţa netezită. Totul în jur pare din cristal, nimic nu 
se mai deosebeşte  , totul împrejur este alb.  

 Acestea sunt cele patru zâne numite şi anotimpuri.Fiecare are frumuseţi sacre şi 

unice pe care merită să încerci să le descoperi departe de agitaţia oraşului,dar nu 
uita: niciodată nu o să poţi să le descoperi toate secretele mirifice. 

 Mihai Denisa 
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Rămas bun, doamnă învățătoare! 

 
  Doamna mea învățătoare este pentru mine ca o a doua mamă. 

 Îmi amintesc prima zi de școală, de parcă ar fi fost ieri. Cu pași timizi am 
trecut pragul clasei mele. Aici m-a întâmpinat o doamnă înaltă, cu părul negru ca 
abanosul și cu ochii căprui ca două castane. Era doamna mea învățătoare.   

 Cu firea ei blândă și înțelegătoare 
Doamna m-a învățat să scriu, să citesc și 
să gândesc corect, dar lucrul cel mai 
important pe care l-am învățat a fost acela 
să fiu om adevărat în orice situație. Lângă 
Doamna am învățat să râd și să plâng, 
lângă Doamna am aflat ce înseamnă 
respectul de sine și respectul față de 
ceilalți, împreună cu Doamna am descifrat 
o parte din tainele vieții de școlar și de om. 

În viață sunt momente bune și mai puțin 
bune. Eu am ajuns acum într-unul din 
momentele triste ale vieții pe care-l voi  
depăși cu greu. Nu știu dacă voi reuși, 
pentru că sufletul îmi plânge și o lacrimă va sta mereu în colțul ochiului când mă 

voi gândi la Doamna mea.  

 Cum pot să nu plâng, când mă gândesc că 
din toamnă nu va mai intra pe ușa clasei Doamna 
noastră cu zambetul blând și vorba caldă. Doamna 
îvățătoare va avea întodeauna un loc special în 
sufletul și în gândul meu. 

Doamna mea este un om deosebit pe care îl voi 
respecta și admira toata viața.  Aș vrea să pot opri 
timpul. Aș vrea să rămân mereu la vârsta aceasta 
împreună cu Doamna învățătoare. 

 Mai sunt trei săptămâni până la despărțire! În 
timpul rămas vom merge în excursie, vom ține 
minunatul banchet, iar ultima zi va fi cea care ne va 

aminti de clipele și orele petrecute la școală, în familia perfectă pe care am 
format-o în acești patru ani. 

Nu găsesc cuvinte mai frumoase pentru a descrie ceea ce gândesc și simt pentru 
Doamna. Poate că lacrimile mele vor reuși să spună acest lucru. Sunt sigură că 
Doamna va vedea în lacrimile mele toată dragostea mea, tot respectul și toate 
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gândurile bune. Lacrimile mele îi vor spune Doamnei : VĂ IUBESC ȘI VĂ 
MULȚUMESC FRUMOS PENTRU TOT! 

 

Eclipsa totală de Soare 

   Eclipsa totală de Soare începe aproape insesizabil. Luna își începe trecerea 
peste fața Soarelui, un mic punct apare pe partea vestică a marginii Soarelui. 

      În timpul eclipsei un fenomen 
interesant are loc. Dintr-o dată cerul se 
înnegrește. Umbra Lunii se mișcă cu câteva 
mii de mile pe oră aduce odată  cu ea un 
dramatic efect de noapte. Cerul aproape de 
orizont apare încă luminos și acest fapt 
cauzează o lumina roșie și un neobișnuit 
efect de umbră. Întunericul în timpul zilei 
nu este așa de negru, precum este 
noaptea, dar în aceste condiții participă la 

crearea unui efect luminos unic. 

      În centrul acestui cer întunecat are loc spectacolul eclipsei – coroana 
Soarelui. Această coroană strălucește în toate 
direcțiile, în jurul discului solar întunecat. De un 
milion de ori mai slabă decât adevărata lumină a 
Soarelui, adevărata glorie a coroanei este vizibilă 
doar în timpul unei eclipse totale de Soare. 

      Întunericul eclipsei se face simțit în lumea 
plantelor și a animalelor. Păsările încetează să mai 
zboare. Florile își închid petalele ca și când noaptea 
s-ar fi instalat cu adevărat. Temperatura scade 
dramatic în urma trecerii umbrei Lunii. 

      Memoria acestei experiențe este permanentă. Frumusețea neasemuită a 
coroanei nu se poate compara cu nimic. Pur și simplu nu există nimic la fel de 
frumos și unic ca aceasta. 

Rotaru Diana ,clasa a VI – a  A 

 

FIICELE MISTICULUI AN- STĂPÂNELE CREAȚIEI DIVINE 

Cine pogoară mii și mii de steluțe argintii, 
mărunte și reci, peste lumea înghețată? Cine anină 
ghirlande de fulgi în părul trecătorilor visători? Iarna... 
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Zâna albă și pufoasă ce așterne strat moale de nea peste lunca cea voioasă... 
Cea mai vârstnică fiică a bătrânului an aduce decorațiuni efemere ferestrelor, 
presară zahăr peste crenguțele firave ale pomilor, ce parcă sunt pregătiți să se 
scuture de omătul pe care l-au primit  și ghidează roiul de albine transportate ce 
nu bâzâie și nu îi ies din cuvânt. Regină peste nori și munți, nu și-a uitat însă 
originea: harnică, falnica gospodină își țese covorul, ce îl așterne peste puii de 
plăntuțe, și cerne neobosită făina din sita ei de argint. 

 Însă ce arhitect minunat a ridicat palatul din altă lume, lumea în care 
păsările, alungate de toanele contesei ce stăpânește vântul, au poposit? Vreun 

oarecare supus al acestei împărătese? Nu, ci chiar dânsa 
l-a clădit, cu nemărginita ei putere și înțelepciune... Dar 
cine este pictorul înzestrat cu talent dumnezeiesc, care a 
reusșit să coloreze fiecare frunză, fiecare gură a fiecărui 
pom, într-o culoare diferită, ori să pună un model unic pe 
fiecare parte a unei gingașe foi? Chiar Toamna... Bogata 
soră a nepătatei ierni stăpânește recoltele, grânele, 
ploaia, vântul și înțelepciunea... Toate, după rostul lor , ea 
le-a rânduit și le-a poruncit să o asculte, să-i 
îndeplinească orice capriciu... 

Dar frumusețea, voia bună, cine le stăpânește? Ale cui sunt aceste calități? Cine 
dorește împăcarea neamurilor 
pământești? Vara... Făuritoarea căldurii 
aprige, pe care doar mâna ei eternă o 
poate înfrâna... Aceasta adăpostește 
brize blânde, furtuni trecătoare, fructe 
pârguite, izvoare calde și cer senin, 
nepătat de norii moi, albi, ce curg 
precum perlele înfocate pe bolta la fel 
ca un râu limpede și unduitor... Când 
soarele nemuritor apune, asfințitul 
însângerează lumea divină, lăsând o urmă ce va dăinui roșcată în infinit... O zi 
plină de viață și culoare s-a sfârșit, însă plăcuta noapte adăpostește alte 
extraordinare și incitante fapte, făpturi... Niciodată nu se va cunoaște când se 
termină comoara verii; poate este deja făurită sau poate la ea încă se lucrează, 
dar întotdeauna va fi misterioasă... 

 Cine aduce la viață, mereu și mereu cu înțelegere 
și bunăvoință, natura întreagă? Cine înviază bogăția 
sufletului omenesc, iertarea și armonia? Primăvara, cea 
mai mică surioară... Însă, chiar dacă este mezina, ea 
aduce păsările în cuiburile lor, întregind familiile acestor 
călători neobosiți ce străbat neîncetat văzduhul cu 
aripile lor puternice... Tot ea, o făptură abstractă, 
atinge, cu magia sa miraculoasă, firul ierbii cel timid, 
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ghiocelul temerar, ce străpunge zăpada cu bumbul lui, parfumatele viorele, 
frumoasele narcise, coloratele zambile și micuțele brândușe... 

 Ce multe emoții, sentimente, trăiri trezește în noi fiecare anotimp! Dar 
oare din ce s-au născut ele? Ființe închipuite, apărute din abis, au crescut 
conturate de bunicul cu barbă încărunțită și douăsprezece nepoate, de natură, în 
toată splendoarea ei, și de harul lui Dumnezeu. Acesta a împărțit celor patru 
fecioare bucurii fermecătoare în mod egal: cea mai în vârstă a primit onoarea de 
a adăposti o mare sărbătoare- Nașterea Mântuitorului și de a deține o armată de 
steluțe albe ce dansează în bătaia vântului; pe cele mijlocii le leagă o pecete de 
neînfrânt- cinstirea Maicii Domnului din lunile august şi septembrie, dar şi 
minunata măiestrie a fetelor în a vrăji natura în atât de vii culori; cea  mai 
fragedă este însă cea mai specială, găzduind cea mai importantă sărbătoare a 
creştinilor- Învierea lui Hristos şi controlând, de asemenea, revenirea vietăţilor şi 
a plantelor din acea stare de amorţire solitară şi monotonă, pictând cu verde 
crud, culoarea vieţii, a speranţei, a renaşterii, întreaga lume.  
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Aurora Boreala 
 
        Noaptea coboară cu aripi de-ntuneric pe tărâmul înghetat. Stelele, ca nişte 
felinare de stradă ale eternului scut, strălucesc 
puternic. Întunecimea sa ca un imn viu ţine în 
braţele sale diamantul nemuritor şi dătător de 
lumină în noapte. 
          Urletul lupilor salbatici, vieţuitoare ale 
oceanului de brazi se împleteste straniu cu 
spectacolul culorilor de pe şcena polară, unde mii şi 
mii de raze de nra, dansează. Culorile nopţii polare 
ca un râu plin de lumină, albastru precum 
puritatea, verde precum viaţa şi violet precum 
speranţa. Un amestec cuprinzător, într-un cub de gheaţă"Aurora Boreală". 
          Perdeaua de culori luminează întreg cerul. 

Caia Daria, clasa a V-a A 

Primăvara 
Barbu Flavia, clasa a 5-a A 

 
                                                                          
Primăvara a venit  
Pomii au înmugurit 
Păsări multe vin în zbor, 
Către casă cu mult dor. 
 
Cu adierea sa ce dă speranţă, 
Ea redă naturii viaţă. 
Cheamă copii la joacă 
Şi-nvârt hora ca pe-o  roată. 
 
Florile cândva ofilite 
Sunt acuma fericite. 
Soarele plin de tristeţe, 
Ne-ncălzeşte cu tandreţe. 
 
Primăvară minunată  
Eşti de neimaginată! 
Ai venit acum la noi 
Aducând viaţă-n zăvoi. 
 
 

POVESTEA UNUI COPAC  

 Duţă Naomi 
 

Era o zi frumoasă de primăvară, când doi copii au venit la mine şi m-au rugat să 
le spun povestea mea. 
       Am început să le povestesc tot felul de întâmplări de când eram doar un 
puiet şi stăteam pe piscurile pierdute-n norii albi, ca de vată. Însă, acolo, nu era 
niciun alt copac cu care să vorbesc şi să mă joc. Şi de aceea, în desişul sufletului 
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meu mă gândeam cum să ajung în alt loc unde să-mi găsesc tovarăşi. Şi-mi 
doream, îmi doream atât de mult să găsesc o soluţie, încât numai la asta îmi 
stătea gândul. 
       Nevăzând pe altcineva decât pe stele, şi pe a nopţii regină, luna, le-am 
cerut ajutorul. Am început să plâng şi le-am promis că le voi fi mereu 
recunoscător dacă mă vor ajuta să mă duc în altă parte, unde să-mi găsesc 
amici. Ele au cerut timp de gândire până în următoarea noapte. 
       Când s-a lăsat iar întunericul, luna le-a strigat pe numele de giuvaeruri şi a 
propus să încerce să îl ducă pe alt tărâm. Atunci, le-am mulţumit, iar ele, 
alcătuindu-mi din razele lor dantele, m-au purtat în zbor peste mări şi ţări, m-au 
adus aici, unde au spus că-mi va fi mai bine. 
       Din acea seară, locuiesc aici, alături de voi... 
 

PISICA NEASTÂMPARATĂ 

1.M-am trezit azi-dimineaţă   

Şi-am vrut să mă spăl pe faţă. 

Însă, m-am apropiat, 

Şi ceva am observat: 

Periuţa îmi lipsea, 

Cel puţin aşa părea. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Aud zgomote ciudate 

Şi-s gata de pus pe fapte: 

Voiniceşte mă reped 

Şi-ntre timp chiar mă întreb: 

Oare unde mi s-au dus 

Cele care vi le-am spus? 

 

2.Iar pe masa mea erau:
  

Un caiet şi-o cariocă, 

Dar ceva tot mă sufocă. 

Mi-am dat seama c-am 
uitat 

Ceva şi m-am supărat; 

Era cartea de română, 

O caut de-o săptămână 

Dar deloc nu o găsesc 

De ea mă tot îngrijesc. 

 

5.Au plecat oare aşa 

La plimbare-n casa mea? 

Când mă duc spre 
dormitor, 

Ceva e surprinzător: 

Pisica mea se juca 

Cu un pix şi cartea mea, 

Iar langă ea periuţa 

3.Ş-apoi, iară m-am temut 

Căci ceva iar am pierdut: 

Era a mea jucărie, 

O am din copilărie. 

Eu chiar vreau să o găsesc, 

De-asta nici nu mă pripesc. 

 

 

 

6. Jucăria se uita 

Tocmai pe fereastra mea. 

Aşadar, iată-ne-aici 

Cu hoţul prins în flagrant. 

S-a pus în ceva riscant  

Şi mieuna ne-ncetat 

Căci era interogat, 

Spunând „ NU SUNT 
VINOVAT”! 

AnaTopală 
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Ploaia... 
 

Era o seară de vară călduroasă. Deodată, nori negri ca abanosul se apropie, 
formează un lanț, se ciocnesc şi dau naștere la mii de firicele colorate care 
brăzdează bolta cerească. Imaginea exploziilor cerești se încheie cu un zgomot 
asurzitor. 

 Priveam uimit spre acele descărcări electrice care brăzdau cerul și dintr-
odată bolta cerească s-a zguduit și un ropot de ploaie s-a abătut asupra 
pamântului. Picături mari de apă loveau ca niște pietre frunzele copacilor, pe 
care le despicau și le aruncau zdențuite. Apoi vântul furios le ridica în văzduh și 
de acolo luau drumul pribegiei. 

 Eram uimit, dar și înfricoșat de forța naturii. 

TudorMatei 

Primăvara 
 

1.Primăvara,mezina 

Apărut-a așa frumos, 

Oferind în dar lumina 

geros. După timp acel" 

 

 

3.Venit-au înaripate 

Gingaș cântând, 

Astfel din pustietate 

Ființe apărând. 

 

 

 

 

 

2.Florile,sublime 

Miros dulce aducând, 

Sunt mici suave balerine 

Grațios dansând. 

 

 

4.Delicate raze 

Îndreptându-se spre  

pământ, 

Par spectaculoase 

Nădejde aducând. 
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PRIMAVARA-ROZA PURIFICATĂ A DRAGOSTEI 
GAVRILĂ ELENA GEORGIANA 

 

Primăvara,anotimpul renaşterii care pluteşte prin ţinutul efemer al creaţiei, ce 
ascunde după acea mantie de îngeri ai naturii ? Care zână s-a remarcat printr-o 

siluetă stingheră? Credinţa-puterea 
purităţii sufletului. Învierea lui Hristos , 
sub denumirea de Paşte , a învelit 
binecuvântarea oamenilor cu spusele lui 
Dumnezeu. 

Sângele scurs pe ouăle bocitoarelor, Sfânta 
cruce, buretele înmuiat în oţet şi alte 
simboluri necruţătoare ale Fiului Domnului 
şi-au pus amprenta jertfa ,care a amuţit în 
cântecul vieţii. Ouăle de Paşte ne aduc 
aminte de moartea lui Isus. Roşul ,  
culoarea sfântă,  are  ca simbol iubirea  lui 
Dumnezeu faţă de noi ,căci dacă n-ar fi 

făcut toate acestea ,cum ar fi : sacrificarea unicului  Fiu al omenirii, al raiului , nu 
am fi ajuns aşa de prosperi. Pe zi ce ne lăcomim, fiind mai egoişti , dar asta nu 
ne împiedică să satisfacem cuvântul lui Dumnezeu. Ce simbol al credinţei ne ţine 
la depărtare de fiorosul Duh al 
răutăţii ?Lumea între sacru şi 
profan stă agăţată de-un fir lung 
şi sigur al jertfei, căci Învierea lui 
Hristos ne purifică şi ne 
limpezeşte minţiile prin o alteţă 
regală , primăvara.Repede , 
aceasta a plecat cu voie bună prin 
poiană pentru a presăra roze 
cristalate de aur şi argint .Dantele 
de diamant s-au aşezat pe spicele 
de iarbă .Mărgăritare zaharisite s-
au pregătit pentru marea 
ceremonie a primăverii. Filele 
verzui ale naturii s-au lipit pe viţa-
de-vie, prosperă ca-
ntotdeauna.Stoluri de păsărele s-au desprins de casa părintească din ţările calde 
şi au revenit printre noi pe meleagurile creaţiei. Natura , parcă desfăcută din 
cocorul iernii , a reînviat odată cu Hristos.Ploaia şi frigul nu au împiedicat-o să 
confere nişte uşi de fier mătcii materne. Apele mărilor , izvoarele fântânilor sunt 
adăpostite de fiecare zână a fiecărui anotimp. 



 

 

 

SIMBOL 

31 

Primăvara-natura prosperă , stopul dragostei , al renaşterii a aţipit sub plapuma 
de nori pufoşi a meleagurilor noastre până când vara v-a birui din nou fiecare 
copac cu fiece frunză găsită.Oare 
această natură ce înseamnă cu 
adevărat pentru primăvară , căci 
dacă n-ar fi ea ce ne-am fae sau 
cum am face ca să convieţium in 
anotimpul mărţişorului perlat? 

Cartea credinţei ne învăluie în 
misterul învelit în pântecul 
primăverii. Parfumul rozelor , 
văzduhul tăcut , barba verde a 
copaciilor , a pădurii ascunde un 
mare secret:iubirea… 

Amintirile cu bătrâna iarna au 
apus. Acum natura se trezeşt hipnotizată dintr-un somn de veacuri. 

„Dacă aş fi ...” 

Fiecare este unic , diferit de ceilalţi 

 

Iată câteva propoziţii lacunare: 

 Dacă aş fi animal aș fi ................ 

 Dacă aş fi culoare aș fi............... 

 Dacă aş fi jucărie aș fi................. 

 Dacă aş fi apă aș fi ..................... 

 Dacă aş fi floare aș fi .................. 

 Dacă aş fi pasăre aș fi ................. 

 Dacă aş fi formă de relief aș fi 

.................. 

Descoperă imaginea de sine completând propozitiile începute, folosind un simbol sau un 
desen care să te reprezinte în fiecare situaţie. Apoi alătură, în scris, obiectului sau fiinţei 
reprezentate o însuşire caracteristică acesteia. 
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Să ne cunoaştem ţara! 
Jos pălăria!....în România 

 

      Bună, prieteni!Ce aţi zice de o călătorie pe meleaguri mioritice???!!!                    
Aţi auzit de „MuzeulPălăriilor de Paie”, unic in România? Nu??? Atunci, haideţi pe 
cărările cunoaşterii prin frumoasa Românie!!! 

      Să începem cu ... o pălărie! 
Care pălărie? Cea mai mare, zice-se, 
din lume, confecţionată în 2004, aici, 
în Transilvania, la Crişeni, în 
Harghita : are 2,5 kilograme, 2 metri 
diametru, 500 metri împletitură de 
paie, peste 22 de mii de fire de paie, 
1,5 kilometri de aţă, pălărie la care 
Szocs Lajos a lucrat aproape două 
săptămâni!!                                                   

 

Am vazut-o în vara anului 2008! Este 
grozavă!!! Şi este şi purtabilă!!! 

Proprietarul acestui muzeu unic este 
Szocs Lajos, fiu , nepot, strănepot şi 
stră-strănepot de meşteşugar al spicelor 
de aur. Meşteşugul împletirii paielor de la 
Crişeni datează de peste 150 de ani. 

  În curtea casei-muzeu, autentică de 
peste 156 de ani, cu prispă mică şi 

muşcate roşii la fereastră, se află peste 1000 
de pietre de forme şi dimensiuni diferite – 
raţa, porumbel, şapca etc.- „sculptate” de-a 
lungul anilor de apele pârâului Cuşmed ce 
trece chiar pe langă casă.  

În prima încăpere a muzeului se află un 
întreg perete decorat cu toate modelele de 
pălării de paie din ţară: mai mari, mai mici, 
mai aristocrate, mai rustice. Fiecare pălărie îşi 

are propria poveste: pălăria de mireasă - unică în ţară-, pălăriile de vânător, de 
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pescar, degospodar. Felul în care purtai pălăria era un semn distinctiv al vârstei, al 
stării sociale, al bogăţiei, al etniei, al zonei etnografice sau ale principalelor 
evenimente din viaţa omului (căsătorie, botez, înmormântare). 

În a doua încăpere sunt amplasate 
diferite obiecte de uz şi decoraţie din paie, iar 
în ultimaeste prezentată tehnica de fabricare a 
acestei mici minuni: de la seceratul paielor 
până la pălăria gata făcută. Aici sunt păstrate 
maşinăriile vechi de sute de ani: maşina de 
cusut, presa. O parte din meşteşugari erau 
pălărierii şi cea mai mare parte împletitorii. 

 Tot în curtea casei, jur-împrejur, se află o 
puzderie de indicatoare, mărturie a trecerii a mii 
de vizitatori din toate colţurile lumii, care au dorit 
să lase un semn al venirii lor pe meleagurile 
româneşti: peste 1075 de săgeţi-indicatoare cu 
nume de ţări, localităţi, distanţe, persoane de pe 
tot cuprinsul globului. Şi ... uimire mare: înca o 
pălărie şi mai spectaculoasă decât cea din interior- 
5 metri diametru, bună pentru uriaşii din  poveste!-ne pune imaginaţia la grea 
încercare şi ne inundă inima cu bucurie!!! 

Ce să vă mai spun??? E o încântare să vezi asemenea măiestrie, să vibrezi la 
unicitatea şi frumuseţea acestui muzeu! 

Vă invit cu drag...”Pe-un picior de plai, Pe-o gură de rai......”  să ne cunoaştem 
mai bine valorile şi tradiţiile din dulcea noastră Românie!!!! 

 
Articol realizat de Crăciun Celia, Clasa a V-a D 
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Pensiunile minunate şi Mănăstirea Mraconia sunt încă 

un motiv al turiştilor care caută o vacanţă de vis mai 

ales în 

anotimpurile vara 

şi primăvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de Cioi Alexandru, Clasa a V-a D 

Mraconia este una dintre cele mai 

frumoase zone turistice din ţară. 

Cazanele Dunării sunt locul unde 

Dunărea are cea mai mică lăţime din tot 

parcursul ei. Cazanele au o lungime de 

circa 9 kilometri. Nu uităm de statuia lui    

Decebal,care este cea mai mare sculptură 

în piatră din Europa. Are 55 de metri 

înălţime şi 25 de metri lăţime. 

Pe Cazanele Dunării se oferă minunate plimbări cu barca. Şi iubitorii pecuitului 

îţi pot practica pasiunile aici. 

Aici pot fi făcute multe poze şi 

până şi oameni din alte ţări vin 

să viziteze aceste ţinuturi 

minunate. 

MRACONIA 

Statuia lui Decebal
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Eurovision 

 

În data de 8 martie 2015 a avut loc la Craiova dedeparte cel mai 
mare concert de până acum la Sala Polivalentă. Eurovision Song 
Contest, selecţia naţională, a fost extraordinar! 

Deoarece Craiova doreşte să fie Capitală Culturală Europeana în anul 
2021, Eurovisionul înseamnă foarte mult. 

 De la coşuri de baschet şi porţi de handbal s-a ajuns la cea mai 
mare şi mai bine organizată scenă din istoria Eurovisionului din România 
dupa spusele lui Ovi. 

 Arişti precum Voltaj, Luminiţa Anghel, Lara Lee au încântat publicul 
cu muzica live. 

 Dupa numeroase momente, la pauză, incendiara Ruslana  a făcut un 
show de neuitat.  

Ruslanaeste o artistă ucraineană, laureată a World Music Awards și 
câștigătoare a Concursului Muzical Eurovision 2004, deținând titlul de 
Artist Național al Ucrainei. 

A câștigat Concursul Muzical Eurovision în anul 2004 cu piesa 

"Wild Dances" cu un total de 280 de puncte, ceea ce la vremea respectivă a 
reprezentat un record de puncte. 
În urma victoriei sale, Ruslana a 
cunoscut faima în Europa, 
devenind una dintre cele mai 
mari celebrități din Europa de 
Est. Piesa sa "Wild Dances" a 
dominat clasamentele muzicale 
europene timp de 97 de 
săptămâni, staționând pe 
primapoziție în Belgia timp de 
zece săptămâni. 
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Deşi a participat la numeroase concursuri, de emoţii, Ruslana a   
lacrimi pe scena din Craiova.  

"Sunteţi o ţară minunată şi trebuie să câştigaţi", a spus printre 
altele Ruslana stergandu-şi ochii . 

 

Tot la pauză, artiştii au oferit autografe şi au făcut poze cu 
spectatorii care au fost foarte încântaţi. 

Concursul a fost câştigat de trupa Voltaj cu un total la 24 de puncte, 
pe locul doi fiind situată Luminiţa Anghel. 

Voltaj a câştigat selecţia natională cu piesa „De la capăt” care 
probabil la Viena, unde se va ţine finala, va fi interpretată în limba engleză       
(„All over again”). 

De la capăt a infiltrat publicului atâta emoţie încât unii dintre 
spectatori au început să plângă. 

 

 

 

 

Rubrică realizată de elevii 
Anghel Mihnea         

si                    
Cioi Alexandru 

Clasa a V-a D 
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De prin lume adunate 

ZÂMBIŢI, VĂ ROG! 

1.      Poţi afla ziua oricui făcând un calcul simplu 

Acest truc chiar funcţionează. Iată ce trebuie să faci. 

Roagă un prieten sau un coleg să se gândească la luna în care s-a născut. Dacă s-
a născut  în luna ianuarie, atunci va fi luna întâi, februarie va fi luna a doua şi tot aşa. 
Roagă-l apoi să înmulţească acel număr cu 5. Apoi adaugă 6. Multiplică rezultatul cu 4. 
Adaugă 9. Înmulţeşte încă o datărezultatul cu 5. La final, roagă-l să adauge ziua în care 
s-a născut. De exemplu, 25. Cere-le rezultatul şi din total extrage 165. Rezultatul ar 
trebui să fie luna urmată de ziua de naştere a prietenului respectiv. 
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Recorduri din lumea animală 

 

Cele mai multe picioare 

Încă din 1924 a fost descoperit un 
miriapod cu nu mai mult de 150 de picioare.  
Abia în 2004,  cerecetătorii din California au 
redescoperit specia cu cele mai multe picioare 
din regnul animal,  La Illaeme plenipes,  
numele zoologic al specie.  Pe corpul lui au 
fost constatate 466 de picioare la o lungime de 
aproximativ trei centimetri,  Acest record 
poate fi însă atribuit doar femelelor.  Masculii 
descoperiţi aveau o lungime de 1,6 centimetri 
şi aveau,,doar"  402 picioare. 

            Cel mai mare şarpe din lume! 

În jurul imensului şarpe Anaconda,  din 
familia şerpilor uriaşi,  există multe 
legende,  însă chiar există exemplare din 
această specie care măsoară nu mai puţin 
de 20 de metri în lungime. În realitate 
şerpii anaconda foarte mari  nu ajung decât 
pâna la o lungime de maximum nouă metri 
şi o greutate de peste 100 de kilograme.  
Din acest motiv, este considerat cel mai 
mare şarpe din lume.  Şarpele constrictor 
trăieste în pădurile tropicale din America de 
Sud.  Exemplarele din această specie se 
mişcă rapid în apă,  iar pe uscat mai 
degrabă încet.  Deşi nu este veninos,  şarpele anaconda ucideîncolăcindu-se strâns în 
jurul prăzii,  cum ar fi mamifere mici,  păsări şi 
chiar caimani. 

Ştiai că o ţesoasă poate fi atât de mare?! 

Ştiai că broasca ţestoasă 
pieloasă(Dermochelys coriacea)  este cea mai 
mare broască ţestoasă vie din lume?  Aceste 
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animale,  care îşi datorează numele spatelui lor acoperit cu piele,  pot ajunge la o 
lungime de până la 2,5 metri şi o greutate de aproape 700 de kilo-  grame.  Broasca 
ţestoasă traieşte în apele tropicale şi subtropicale,  cum ar fi în Marea Caraibilor,  la 
nord de America de Sud.  Ele îşi depun ouăle pe uscat. 

Cea mai longevivă pasăre din lume 

Faptul că în prezent oamenii ajung să 
traiască până la 100 de ani nu mai e de 
mult o noutate.  Însă şi în cazul păsărilor 
există un ordin care ajunge la această 
venerabila vârstă - papagalii.  În acest fel,  
papagalii sunt păsările cu cea mai mare 
sperantţă de viaţă şi supravieţuiesc de cele 
mai multe ori chiar şi mai mult decât 
proprietarii lor.  Alături de păsările din 
familia Corvidae şi de ciocănitoare,  
papagalii sunt cele mai inteligente păsări.  
De aceea,  sunt capabili să pronunţe 
cuvinte şi,  uneori,  chiar  propoziţii întregi.  Cel mai cunoscut papagal este Ara. 

 

Campion la scuipat 

Guanaco este un animal cameloid care 
trăieşte în sălbăticie şi ese asemănător 
lamelor,  care sunt crescute ca animale 
domestice.  Acesta trăieşe în sepe sau 
la înălţimi de până la 5.500 de metri in 
Anzi.  La fel ca celelalte lame,  
Guanaco are o metodă sigură de a se 
apăra.  În cazul în care se ajunge la 
dispute între animale ele se scuipă 
reciproc cu unamestec de salivă, lichid 
stomacal otrăvitor şi iarbă pe jumătate digerată.  Îşi nimeresc cu exactitate ţinta,  
până la o distanţă de aproximativ 5 metri. 

       Ochi imens                                        

Ochiul calamarului gigant,  care 
cântăreşte 495 de kilograme măsoară 
nu mai puţin de 27 de centimetri.  
Acest calamar gigant fost capturat în 
2007 pe coasta Antarcticii!  Astfel,  
calamarul gigant este animalul cu cei 
mai mari ochi de pe planetă.  Şi 
lungimea corpului acestui animal 
descoperit abia in 1925 şi care a fost 
prea puţin studiat 
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este demnă de luat in considerare:  la un loc,  cele până la opt tentacule pot atinge o 
lungime cuprinsă între 12 şi 14 metri.  Dacă dintr-un calamar gigant s-ar pregăti 
inele de calamar,  acestea ar avea dimensiunile unei roţi de camion! 

 

Credeai că o tarantulă poate avea 
aceste dimesiuni? E imensa!  

Ai văzut vreodată o tarantulă?  Dacă 
răspunsul este da,  atunci cu siguranţă ai 
fost impresionat de mărimea acesteia.  
Corpul şi picioarele la un loc ajung să 
măsoare 30 de centimetri,  cel mai mare 
păianjen din lume.  Spre deosebire de 
insecte,  care au 6 picioare,  tarantula are 
8 picioare. Din acest motiv este inclusă în 
clasa arahnidelor.  În caz de pericol,  
tarantulele îşi freacă membrele şi emit un 
şuierat similar cu cel al unui şarpe.  
Muşcătura de tarantulă ese foarte 
dureroasă şi la fel de periculoasă ca şi înţepătura de albină.  Deosebit de agresivă 
este tarantula africană unaso. 

   

     Campion la depunerea ouălelor 

Pasărea care depune cele mai multe ouă este 
potârnichea.  Femela depune într-o pontă între 10 si 
20 de ouă,uneori chiar şi 23, de culoare verde-gălbui 
sau brune. Ouăle au aproximativ 3,5 ,  uneori 2,7 
centimetri şi măsoară aproximativ 13 grame.  
Potârnichiile depun atât de multe ouă pentru că,  în 
prima săptămână de viaţă,  mulţi pui cad victimă 
atacatorilor. 

 

Cel   mai lung caine  

Ogarul irlandez nu este doar o rasă de câini 
foarte veche. El reprezintă şi cea mai înaltă 
rasă de caini.  De obicei,  el atinge o înălţime 
cuprinsă între 8 şi 86 de centimetri,  însă au 
existat exemplare care au ajuns la peste 100 de 
centimetri!  Uriaşul câine cu blana cenuşie şi 
ciufulită face parte din grupa ogarilor cenuşii şi 
a fost folosit iniţial pentru  a-i apăra pe oameni 
împotriva lupilor.  El este foarte docil şi sociabil 
şi de aceea este un câine de familie ideal. 
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E cât un chibrit!  

Liliacul Kitti sau liliacul cu rât de porc este cea mai 
mică specie de liliac şi,  alături de chitcanul pitic cu 
dinţii albi,  este şi cel mai mic mamifer.  El măsoară 
între 29 şi 33 de milimetri,nu are coadă şi cântăreşte 
aproximativ 2 grame. 

 

 

Tatăl tuturor 

Caracatiţele există de peste 30 de 
milioane de ani.  În apele 
îngheţate din jurul Antarcticii a 
fost descoperită o caracatiţă la fel 
de bătrână,  care,  din câte se 
pare,  este strămoşul calamarului 
cu opt tentacule,  care trăieşte 
acum pe Terra.  Această 
caracatiţă străveche,  cu numele 
de Megaleledone Setebos,  a 
supravieţuit până în zilele 

noastre!  De-a lungul timpului,  din acest uriaş s-au dezvoltat alte specii de 
caracatiţe cum este caracatiţa din imagine. 

 

 

Întrebări fără răspuns: 

 
1. Cum poate avea Donald nepoţi dacă nu are fraţi sau surori ? 
2. Adam avea buric ? 
3. De ce "prescurtare" este un cuvânt aşa lung ? 
4. Care este sinonimul cuvântului " sinonim" ? 
5. De ce nu există mâncare de pisici cu gust de şoarece ? 
6. De ce localurile deschise non stop au încuietori ? 
7. De ce piloţii kamikaze purtau cască de protecţie? 
8. Cum ajung să fie puse panourile cu inscripţia “INTERZIS A CĂLCA IARBA” în 
mijlocul peluzei? 
9. Dacă un cuvânt este scris greşit într-un dicţionar, cum ne dăm seama? 
10. Dacă pământul ar fi cubic... ne-am înţepa într-un vârf de-al lui? 
11. Cum este zebra: albă cu dungi negre sau neagră cu dungi albe? 
12. Când faci fotografii cu Mickey la Disneyland, omul din interiorul lui Mickey 
zâmbeşte ? 
13. Cum se va numi epoca care va succede epoca contemporana? 
14. Dacă lipiciul superglue lipeşte într-adevar orice, de ce nu şi interiorul tubului? 
15. Cu ce viteză se deplasează întunericul? 

Articol realizat de elevii Anghel Mihnea si Cioi Alexandru,clasa a V-a D 
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Crossy Road  este jocul apărut în ultimele luni ale anului 2014, şi 
devenit deja faimos printre copiii de toate vârstele. 

 Este acel tip de joc simplu, dar totuşi imposibil. 

 Pentru mulţi dintre jucători este însă o enigmă cum să câştige 
„Secret Characters” (Caractere secrete). În această rubrică vă voi 
arăta cum să le caştigaţi pe toate, de la Hipster Whale la Cai Shen. 

1. Hipster Whale 

Hipster Whale este unul dintre 
cele mai simple, tot ce trebuie să 
faceţi este „Călcaţi pe ea”. Cum? 
Simplu! Hipster Whale se plimbă 
prin toate râurile, indiferent de 
personajul cu care jucaţi. Iar atunci când o vedeţi, fiţi siguri că nu 
scapă! 

2. Gifty 

Pe Gifty il câştigaţi cu ajutorul lui „Festiva chicken”. După un 
scor de peste 50,în drumul vostru este probabil să vă apară un 
brad de crăciun. Dacă îl atingeţi, din el vor sări cadouri, printre 
care şi Gifty. Logic, nu ? (Gifty de de la  gift iar gift=cadou) 
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3. Crab 
Crab este iar uşor de câştigat. Cu orice personaj, trebuie să  
mergeţi mult în stânga şi în dreapta. Atenţie la vultur! 

 
 
 

4. Drop Bear 
 
Pentru Drop Bear trebuie să jucaţi cu un personaj din deşert.În 
timpul jocului, Drop Bear va sări pe animalul vostru de pe un 
copac, făcându-vă să pierdeţi jocul şi  dacă sare pe voi, îl veţi 
câştiga.  
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5. Andy Sum, Ben Weatherall, Matt Hall 
Andy Sum, Ben Weatherall si Matt Hall sunt creatorii jocului. 
Penru a-i câştiga trebuie să faceţi „great score” cu: 
a) Pentru Andy Sum cu Mallard 
b) Pentru  Ben Weatherall cu The Dark Lord 
c) Pentru Matt Hall cu Lucky Cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrică realizată de elevul Anghel Mihnea, 

clasa a V‐a D 
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Copii celebri în lumea filmului 

Dragi ,,Prieteni Cititori"  m-am gândit şi m-am tot gândit  ce subiect să aleg 
pentru articolul meu în revistă şi m-am hotărât să vă vorbesc despre copii celebri 
din cetatea fimului , Hollywood. 
...De ce ?....Pentru că îmi place filmul ,ca şi vouă de altfel şi pentru că, în 
general, evoluţiile lor demonstrează că dacă îţi doreşti cu adevarat ceva îţi poţi 
împlini visele, dar în anumite condiţii.. 
 În istoria cinematografiei au existat mulţi copii minune, dar 
Mickey Roonie, Judy Garland sau Shirley Temple  sunt cei 
mai cunoscuţi. Nu trebuie uitate nici Eliyabeth Taylor, care a 
devenit la numai 11 ani o adevărată vedetă cu ,,National 
Velvet" sau Natalie Wood care a cucerit pentru prima dată 
publicul la vârsta de 9 ani cu rolul din filmul ,,Miracolul din 
Strada 34." 
    Mai aproape de anii noştri  e binecunoscut succesul  
actriţei Jodie Foster care la 14 ani era nominalizată la Oscar 
pentru rolul din ,,Taxi Driver" ,sau al actriţei Reese 
Whiterspoon, care şi-a început cariera la 15 ani cu rolul din ,,The Man in the 
Moon". 

    Natalie Portman cu debutul ei fabulos la 13 ani 
din filmul de acţiune ,,Leon" , Drew Barrimore care a 
fost remarcată de public la 7 ani în filmul ,,ET-
Extraterestrul " sau Elijah Wood   cel mai iubit hobbit 
din ,,Stăpânul Inelelor"  ce a debutat  la 9 ani în 
,,Back to the Future II" sunt doar alte  câteva 
exemple care confirmă că talentul nu are vârstă. 
      Sigur lista copiilor actori care au făcut senzaţie 

la apariţia lor pe ecrane e mult mai lungă, dar am ales să vă vorbesc despre cei 
care au continuat  cu succes cariera actoricească şi care nu au dispărut pe 
parcurs din ochii iubitorilor de film, cedând greutăţilor sau căzând pradă 
tentaţiilor ,viciilor. 
      Ce-i uneşte pe toţi aceşti actori  ,,copii minune" ?... talentul, creativitatea, 
seriozitatea, perseverenţa, eforturile depuse şi dorinţa de a reuşi. 
      Cred că exemplul lor e unul util şi pentru noi  şi, dacă le urmărim carierele , 
vedem că succesul este o alegere personală. 
       Când vrei cu adevărat ceva, când ai un scop clar , trebuie să-ţi construieşti o 
strategie de urmat şi să nu abandonezi niciodată cursa ,indiferent dacă ea e 
uneori dificilă. 
       Aşa au facut şi copiii celebri ai Hollywood-ului şi au câştigat. Şi tu 
,,Cititorule" şi eu putem  fi  ,,Câştigători" ! 
 

 
 

Articol realizat de Matei Balilescu, clasa a V a D
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Știați că... 

Citește cu atenție definițiile de mai jos, descifrează codurile și rezolvă rebusul: 

1. Căsuța de sticlă a peștilor este .................... 
2. Peștii Platy sunt ideali pentru acvariu, dar necesită o atenție deosebită în ceea ce 

privește schimbarea ....... 
3. Peștii Guppy sunt originari din America Centrală și ............... 
4. Linia albastră fosforescentă de-a lungul corpului îl face să apară luminos în acvariu, de 

aceea se numește “pește .............” 
5. Peștele Callistus are ............... caudală lungă, colorată în roșu și negru. 
6. Danio rerio sau peștele .............. 
7. Gurami ........... este un pește exotic fermecător și rezistent. 
8. Barbus Tetrazona este unul dintre cei mai .................. și activi pești de acvariu. 
9. Peștele Scalar se mai numește și peștele .............. datorită înotătoarelor alungite. 
10. Peștii ........... îți mențin acvariul curat. 

 

 

 
Andrei Popescu 

  Clasa 1A 
prof. Flori Ștefan 

 

 

(1-acvariul, 2-apei, 3-Brazilia, 4-neon, 5-inotatoarea, 6-zebra, 7-albastru, 8-jucausi, 9-inger, 10-sanitari) 
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  ISTORIA   ROMÂNIEI    ÎN   DATE 
 

ANUL EVENIMENTUL  ISTORIC   
 

101-102 Primul  război  al  dacilor  cu  romanii 
105-106 Al  doilea   război  al  dacilor  cu  romanii 

106 Transformarea  Daciei  în provincie  romană 
1330 Întemeierea  Ţării  Româneşti ( Basarab I ) 

9-12 nov.1330 Bătălia  de la  Posada 
1359 Întemeierea  Moldovei 

1386-1418 Domnia   lui  Mircea  cel  Bătrân 
17 mai 1395 Bătălia  de la  Rovine 
1400 -1432 Domnia   lui  Alexandru  cel Bun 

1422 Bătălia  de la  Marienburg 
1448;1456-1462;1476 Domnia   lui  Vlad Ţepeş 

1441-1456 Domnia   lui  Iancu de  Hunedoara 
4-21 iulie 1453 Bătălia  de la   Belgrad 

1457-1504 Domnia   lui  Ştefan  cel Mare 
10 ianuarie 1475 Bătălia  de la   Vaslui 

26 iulie  1476 Bătălia  de la   Războieni 
26  octombrie 1497 Bătălia  de la   Codrii  Cosminului 

1593-1601 Domnia   lui  Mihai  Viteazul 
13-23 august 1595 Bătălia  de la   Călugăreni 

18-28 octombrie 1599 Bătălia  de la   Şelimbăr 
9-19 august 1601 Mihai Viteazul este ucis la comanda gen. Gh.Basta 

1633-1654 Domnia   lui   Matei  Basarab 
1635-1653 Domnia   lui    Vasile  Lupu 
1678-1688 Domnia   lui    Şerban  Cantacuzino 
1688-1714 Domnia   lui    Constantin  Brâncoveanu 
1710-1711 Domnia   lui    Dimitrie  Cantemir 

1784 Răscoala  condusă  de  Horea ,Cloşca şi  Crişan 
1821 Revoluţia  condusă de Tudor  Vladimirescu 
1848 Revoluţia burghezo-democrată 
1859 Unirea  Moldovei  cu Ţara  Românească 

1859-1866 Domnia   lui    Cuza  Vodă 
24  ianuarie 1862 Primul  Parlament al  României  la  Bucureşti 

1873 Cuza Vodă  moare şi  este  îngropat la  Ruginoasa  
10 mai 1866 Devine domn principele Carol I Anton de Hohenzollern 
9 mai 1877 Proclamarea Independenţei  de  Stat 
1877- 1878 Participarea României la Războiul  pentru Independenţă 

30 august -11 sept 1877 Luptele  de  la Plevna. Cucerirea  redutei  Griviţa  
9-21 noiembrie 1877 Luptele  de  la  Rahova 
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11 ianuarie  1878 Luptele  de  la   Vidin 
12 ianuarie  1878 Luptele  de  la   Smârdan 

 
19  februarie 1878 Pacea  de  le  San  Stefano 

1-13 iulie 1878 Tratatul  de pace  de la  Berlin 
27  septembrie 1914 Regele Carol I  moare şi este îngropat la Curtea de Argeş 
28 septembrie 1914 Regele  Ferdinand I este ales domn al României 
14-27 august 1916 România intră în  Primul  Război  Mondial 

1916-1918 Participarea  României  la  Primul  Război  Mondial 
1 Decembrie 1918 Unirea Transilvaniei  cu România 

28 martie  1923 Elaborarea  Constituţiei  României 
8  iunie  1930 Carol al II-lea este  ales  rege  al României 

1930-1940 Domnia   lui    Carol al II-lea 
Februarie 1933 Greva  de la  Atelierele  Griviţa 

1 septembrie  1939 Declanşarea  celui  de-al  doilea  Război  Mondial 
30  august  1940 Dictatul  de  la  Viena 

1927-1930;1940-1947 Mihai I  este  rege  al  României 
1939-1944 Al  doilea  Război  Mondial 
1941-1944 Participarea  României  la  al  doilea  Război  Mondial 

30 Decembrie 1947 Proclamarea Republicii  Populare  România
1961-1965 Gheorghe-Gheorghiu Dej este preşedinte al Consiliului 

de Stat 
August  1965 Proclamarea Republicii  Socialiste  România 

1965-1989 Nicolae  Ceauşescu este secretar general al  P.C.R. 
1967-1974 Nicolae  Ceauşescu este preşedinte al Consiliului de Stat 

28  martie  1974 Nicolae  Ceauşescu  este ales Preşedintele  R.S.România 
August  1977 Greva  minerilor  din  Valea  Jiului 

Noiembrie 1987 Revolta muncitorilor de la uzinele „ Steagul Roşu” şi     
”Tractorul „  din  Braşov 

17 Decembrie 1989 Mişcarea  populară  de  la  Timişoara   
22 Decembrie 1989 Căderea  regimului  totalitar din România
21  noiembrie  1991 Adoptarea Constituţiei României 

1990-1996;2000-2004 Ion  Iliescu  este  Preşedintele României 
1996-2000 Emil  Constantinescu este  Preşedintele României 
2004-2014        Preşedintele României este  Traian  Băsescu 

Prezent        Preşedintele României este  Iohanis Klaus 
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Arta are cuvântul 
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Felicitări!
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D-ale școlii 
Despre Mircea Eliade... 

Născut în București, a fost fiul lui Gheorghe Eliade și al Jeanei. A avut o soră, 
Corina. 

Familia s-a mutat între Tecuci și București, în ultimă instanță, stabilindu-se în 
capitală în 1914, și și-a achiziționat o casă pe strada Melodiei (actualmente str. 
Radu Cristian la nr.1), în apropiere de Piața Rosetti, unde Mircea Eliade a locuit 
până târziu în adolescență.  

După terminarea învățământului primar la școala de pe strada Mântuleasa,Eliade 
devine elev al Colegiului Spiru Haret. 
Devine interesat de științele naturii și de 
chimie, ca și de ocultism, și a scris piese 
scurte pe subiecte entomologice. În ciuda 
tatălui său care era îngrijorat de faptul că-și 
pune în pericol vederea și așa slabă, Eliade 
citește cu pasiune. Unul dintre autorii 
preferați este Honoré de Balzac. Eliade face 
cunoștință cu nuvelele lui Giovanni Papini și 
cu studiile social-antropologice ale lui James 
George Frazer. 

Interesul față de cei doi scriitori l-a dus la învățarea limbilor italiană și engleză; 
în particular începe să studieze persana și ebraica. Este interesat de filosofie și 
studiază lucrările lui Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet, citește lucrări de 
istorie și în special pe Nicolae Iorga și B.P Hasdeu. Prima sa opera a fost 
publicată în 1921 Inamicul viermelui de mătaseurmată de Cum am găsit piatra 
filosofală Patru ani mai târziu, Eliade încheie munca la volumul său de debut, 
volum autobiografic, Romanul Adolescentului Miop.  

Mircea Eliade avea o serioasă formație filozofică încă din România. După o 
pubertate dificilă de intens studiu solitar, începând din 1925 adolescentul este 
aproape unanim recunoscut ca "șef al generației" sale. Încă de la vârsta de 14 
ani, începuse să scrie articole de entomologie, care trădează o surprinzătoare 
imaginație, ceva mai târziu, primele romane. Romanul Gaudeamus, terminat 
în 1928, partea a doua din Romanul adolescentului miop, cuprinde informații 
autobiografice interesante despre prima întâlnire cu viitorul lui profesor 
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de logică și metafizică, Nae Ionescu, care avea să aibă o influență decisivă 
asupra carierei sale. Recunoscând talentul și cunoștințele lui Mircea Eliade, Nae 
Ionescu i-a dat o slujbă în redacția ziarului Cuvântul. Deși părerile posterității 
sunt împărțite, Nae Ionescu a avut meritul de necontestat de a fi sprijinit tinere 
talente ca Eliade sau Mihail Sebastian. 

Dorind să-și lărgească orizontul intelectual dincolo de cultura franceză, pe atunci 
dominantă în România, Eliade învață limba italiană și cu ocazia unor călătorii în 
Italia îi cunoaște personal pe Giovanni Papini și pe Vittorio Macchioro, care avea 
publicații în domeniulistoriei religiilor. O indiscreție a tânărului Eliade, care 

publică un interviu luat lui Macchioro, menționând 
unele remarci amare ale acestuia asupra regimului 
lui Mussolini, i-au provocat acestuia neplăceri . 
În 1929 își ia licența cu o teză despre filozofia italiană 
în timpul Renașterii. 

După cultura italiană, filozofia indiană devine a doua 
pasiune a lui Mircea Eliade. Obținând o bursă 
particulară, începe să studiezelimba 
sanscrită și Yoga cu Surendranath Dasgupta, 
în Calcutta. Întors la București (locuiește între 1934-
1940 în imobilul aflat pe Bd.Dacia la nr. 141), își dă 
doctoratul în filozofie cu o dizertație despre Yoga. 
În 1933 capătă mare popularitate romanul Maitreyi, 
bazat pe experiența din India și pe date 

autobiografice. Între 1932 și 1943 publică mai multe volume de proză literară, 
eseuri și lucrări științifice. 

 

Eliade a fost arestat pe data de 14 iulie 1938 în timpul unei campanii 
împotriva Gărzii de Fier, campanie autorizată de regele Carol II. La vremea 
arestării tocmai publicaseProvincia și legionarismul în Vremea, ministrul de 
interne, Armand Călinescu, considerând că Eliade ar fi autor de propagandă 
legionară. 

Eliade a fost ținut timp de trei săptămâni în arest la 
sediul Siguranței Statului de la Malmaison, unde s-
a încercat a-l convinge să semneze o declarație de 
disociere de Garda de Fier, dar el a refuzat să o 
facă. În prima săptămână a lunii august a fost 
transferat la un lagăr provizoriu din Miercurea-Ciuc.  

Începând din 1957, Mircea Eliade se stabilește 
la Chicago, ca profesor de istorie comparată a 
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religiilor la Universitatea "Loyola". Reputația sa crește cu fiecare an și cu fiecare 
nouă lucrare apărută, devine membru în instituții ilustre, primește mai multe 
doctorate honoris causa. 

Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade a pus accentul asupra conceptului de spațiu și 
timp sacru. Spațiul sacru este în concepția lui Eliade centrul universului, pe când 
timpul sacru este o repetiție a elementelor de la originea lumii, lumea 
considerată ca "orizontul" unui anume grup religios. În această concepție ființele 
umane arhaice erau orientate în timp și spațiu, cele moderne ar fi dezorientate. 

Dar și în omul modern ar exista o dimensiune 
ascunsă, subconștientă, guvernată de prezența 
secretă a unor profunde simboluri religioase. 
Catedra de Istoria Religiilor de la Universitatea 
din Chicago îi poartă numele, ca dovadă a 
vastei sale contribuții la literatura specializată 
din acest domeniu.  

Mircea Eliade a murit la vârsta de 79 de ani, 
pe 22 aprilie 1986, la Chicago, fiind incinerat a doua zi. 
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Sfaturi pentru elevii noștri 
 
1. Fii foarte clar referitor la scopul vieții tale! 
2. Construiește o viziune îndrăzneață ! 
3. Nu mai accepta nicio amânare ! 
4. Experimentează, experimentează, experimentează ! 
5. Fii nemilos în a-ți face ordine în viață ! 
6. Ascultă,ascultă,ascultă ! 
7. Profită de fiecare ocazie ! 
8. Fii vizibil și creează legături ! 
9. Dăruiește si vei primi ! 
10. Bucură-te pe deplin ! 
 

Școala este un poligon de antrenament pentru lume. 
Iar profesorul încearcă să ne ajute cât poate… 
Profesorul încearcă. 
Ei dau tot ce pot. 
Iar noi, liberi și nerăbdători să zburăm, 
Ne luăm adio cu o disimulată aroganță, și plecăm 
Fără să ne dăm seama că i-am luat cu noi pentru totdeauna. 
Ne amintim mai degrabă OMUL-PROFESOR decât PROFESORUL-OM. 
Îmi voi aduce aminte mereu și mereu… 
 

 

Amintiți-vă mereu 

Gândește îndrăzneț… 
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Cuvinte celebre
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Îi felicităm pe absolvenţii clasei 
a VIII-a și le urăm mult succes! 
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