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„Să ţii în palmă sufletul unui copil, e un privilegiu; să fii important în viaţa unui copil, e un dar 
divin"J.J.Rousseau 

  Început de septembrie... mireasma frunzelor ruginii împletită cu șoaptele purtate de vânt, 

formează cadrul perfect pentru clinchetul primului clopoțel, care răsună asurzitor, însuflețind 

marea de elevi din curtea școlii. Glasuri vesele de copii rostesc, în pripă, istorisiri din dulcea 

vacanță, lăsată în urmă și primesc cu entuziasm în suflet bucuria unui nou început. Elevi, părinți, 

bunici și cadre didactice deopotrivă, plini de speranță, stăpâniți de emoții covârșitoare, pășesc 

încrezător în noul an școlar, 2019-2020.  

Bobocii acestui început de septembrie animă totul în jur, prin inocența și zâmbetul lor, 

transmițând mesajul fericirii nestingherite. Cei mari, rostesc cuvinte de încurajare, alături de 

promisiunea unei călătorii magice, într-o lume care le promite experienţe de neuitat, sub 

îndrumarea caldă a iubitorilor dascăli. Încrezătorii 

și isteții elevi vor creşte şi se vor forma, şi în acest 

an şcolar, cu sprijinul unor îndrumători dedicați. 

Cu multă răbdare și perseverență, vor descifra 

împreună tainele enigmaticelor litere, vor rezolva 

toate problemele matematicii în speranța că le vor 

epuiza, vor învăța să vorbească limbi străine, 

strașnice ajutoare în viitor ocol al lor în jurul 

lumii, desigur alături de nelipsita geografie. 

Științele naturii îi vor învăța să se cunoască mai 

bine pe ei, le va deschide poarta spre tot ceea ce îi 

înconjoară transformându-i în mici cercetători. Negreșit, simțul esteticului și dragostea pentru 

frumos le vor dobândi prin intermediul artelor, tehnologia îi va pregăti pentru lumea digitală în 

care trăiesc iar mișcarea va asigura un mediu propice minților iscusite ale micilor și marilor 

discipoli. 

 Dragi elevi, pregătiţi-vă aripile pentru zborul înalt al vieţii, realizaţi-vă propriile vise, căci 

„educaţia este cea mai puternică armă ce poate fi folosită pentru a schimba lumea"(Nelson 

Mandela). Mult succes vouă, părinților și dascălilor voștri. Haideți să construim împreună 

fericirea traseului comun! 

Prof. Raluca Vodă 
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„Un nume ce ne-a dat nume”- Zilele Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” 

 

Moto: „Niciun paradis                                       

 nu e frumos ca acela pe care și-l  

zugrăvește omul în sufletul său.” 

                 (Liviu Rebreanu) 

 

 În săptămâna ce precede Sărbătoarea sufletului românesc, 1 Decembrie, în fiecare an, 

mici și mari, sărbătorim cu bucurie Zilele școlii noastre,  Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” 

din Tâgu Mureș.  

 Anul acesta s-au împlinit 134 de ani de la nașterea celui al cărui nume îl purtăm cu cinste, 

respect și prețuire, Liviu Rebreanu, nume pe care fosta Școală Generală Nr.17, cea care își 

începea activitatea în septembrie 1976, l-a primit începând cu data de 1 septembrie 2005, mai 

întâi numindu-se Gimnaziul „Liviu Rebreanu”, iar de la 

sfârșitul anului 2012, Școala Gimnazială „ Liviu 

Rebreanu”. 

 Astăzi, școala noastră este cea mai mare școală 

din județ ca număr de copii, din toate cele 3 nivelurile de 

învățământ: preșcolar, ciclul primar și cel gimnazial. 

Dar performanțele noastre, implicarea și responsabilitatea 

sunt cele care ne fac cu adevărat mari. 

 Săptămâna 25-29 noiembrie a fost perioada în 

care s-au desfășurat activități și proiecte diverse închinate 

sărbătoririi școlii  la nivel de clase. În holul de la intrarea 

în școală, cei mici au organizat o expoziție de desene 

având ca temă „Școala noastră văzută prin ochi de 

copil”, lucrări care au transpus în forme și culori imagini cât de cât apropiate realității, dar și 

proiecția speranței de mai frumos și mai bine. 

 Ca o încununare a Săptămânii Zilelelor 

Școlii, noi, cei din învățământul primar, am 

sărbătorit așa cum ne place nouă mai mult acest 

eveniment, prin cântec, dans, poezie si poveste. 

Activitatea artistică s-a desfășurat în sala de 

spectacole a Ansamblului „Mureșul” din Târgu 

Mureș. 

 Cuvântul de deschidere al Doamnei 

Director Florica Gînța ne-a trezit sentimente de 

mândrie că am avut șansa noi toți, elevi și dascăli , 

să învățăm și să ne desfășurăm activitatea într-o  școală de referință a învățămâtului mureșean și, 

de ce nu, național, cu realizări pe măsura efortului tuturor partenerilor sociali implicați în actul 

de învățământ. 
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 Proiecțiile „Un nume ce ne-a dat nume” și cea cuprinzând viața și activitatea mentorului 

școlii noastre, Liviu Rebreanu, pregătite și prezentate de Domnul Director adjunct, Morariu 

Codruț, ne-au familiarizat cu istoricul școlii noastre și ne-au trezit recunoștința pentru numele 

primit, nume pe măsura vieții și activității inegalabilului romancier transilvănean, lucru ce ne 

onorează, dar, în același timp, ne obligă.  

 Programul artistic pregătit de elevii ciclului 

primar al școlii noastre a fost diversificat, având în 

vedere faptul că pe lângă Zilele Școlii sărbătoream și 

Ziua Naționala a României și am intrat deja și în 

atmosfera sărbătorilor de iarnă. El a cuprins, astfel, trei 

secțiuni: Copiii au talent, Ne mândrim cu școala 

noastră, Cântăm România. 

  Momentele artistice: În ritm de dans modern, 

Dans tematic (clasele a III-a A și B), prof. Nedelea 

Olimpia și Moldovan Maria, Ciuleandra, Dansul e normal la vârsta mea! (interpretare Gorea 

Răzvan), clasa a IV-a A, prof. Rotar Dorina, au arătat talentul, veselia interpretării, dar și  

capacitatea de a împleti tradiția dansului românesc cu bucuria și ritmurile dansului contemporan. 

 Odă  bucuriei (interpretare vioară Tătărău Cristian, clasa a IV-a D), interpretare fluiere, 

clasele a IV-a F și G, momente pregătite de doamnele profesoare Toma Gabriela, Pop Eszter și 

Gall Klara au demonstrat talentul instrumental interpretativ al elevilor nostri, dar ne-a și 

reamintit că trebuie să fim mândri că facem parte din marea familie europenă, UE.  

 Momentul „Sunt elev la ,,Liviu Rebreanu” ( cântec și dans )” prof. Durugy Viorica, ne-

a impresionat prin mesajul educativ al versurilor și bucuria interpretării. 

 Lupul, iezii și vizorul ( recită- Butnaru Aida, Clasa a IV-a C), coordonatoare  prof. Pop 

Oana , Poveste cu tâlc, prof. Paraschiva Alina sunt momente artistice care ne-au demonstrat 

talentul interpretativ al poeziilor și textelor narative, scrise despre și pentru copii, pe care 

protagoniștii l-au demonstrat. 

 Răsai ( interpretare cântec, Clasa a IV-a B) , prof. Cuc Leontina, Haide mamă, haide 

tată ( cântec , Clasa a III-a C), prof. 

Morariu Codruț, au emoționat prin 

mesajele educative profunde  de 

recunoștință față de părinți, față de mândra 

și frumoasa limbă română. 

 Impresionante au fost momentele 

cuprinse în secțiunea închinată Zilei 

Naționale a României, momente de înaltă 

trăire sufletească, românească: Bat clopote, 

cântând reîntregirea, colaj de cântece 

populare din toate zonele folclorice ale țării 

(clasele a III-a A și B), pregătit de 

doamnele profesoare  Moldovan Maria și  Nedelea Olimpia , Mândru că sunt roman (Clasa 

pregătitoare A și Clasa a II-a B,  prof. Pogăcean Rucsana și Paraschiva Alina, Vatra fericirii 

(recită Deac Cristiana, Cocean Cristian, Curticăpean Adelina, Boitoș  Natalia, Clasa a IV-a D ), 

prof. Toma Gabriela, Povestea Unirii ( scenetă, Clasa a IV-a C), prof. Pop Oana , Hai să-

ntindem Hora mare , (clasele a IV-a C și D) prof. Pop Oana și Toma Gabriela.  
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 Pe lângă talentul interpretativ, plăcerea de a participa la astfel de activități, de o amploare 

așa mare, micii „artiști”, au demonstrat că au înțeles pe deplin semnificația evenimentelor 

sărbătorite și modul în care și ei pot să-și arate dragostea, prețuirea și respectul față de cei cărora 

le datorăm posibilitatea de a învăța într-o școală așa frumoasă, de a ne folosi dulcele grai 

românesc într-o țară mare, cu un popor unit. 

 Cuvintele de mulțumire și apreciere ale Doamnei Director Gînța Florica de la sfîrșitul 

activității, ne onorează și ne demonstrează că putem fi un colectiv de cadre unite, care pot face 

lucruri frumoase pentru comunitate, școală, copii și părinți. 

 Și, cum altfel se putea încheia activitatea decât cu un colind frumos, interpretat de copii și 

dascăli reuniți pe scena devenită acum neîncăpătoare a Ansamblului Mureșul:  

„Noroc să deie Dumnezeu/ Noroc și bucurie, 

La toată casa de români/ BELȘUG ȘI VESELIE!” 

Prof.  înv. primar, Nedelea Olimpia 

 

MY IDEAL SCHOOL 

” The only limit is your own imagination’’ (Lawrence Jones) 

 

                Many of us think that SCHOOL means six cruel hours of our lives, but what if I told 

you that it can be interesting. For example some of the teachers from our school ,, LIVIU 

REBREANU’’ had one of the most interesting and explosive ideas; they made a project named 

,,My Ideal School’’, that just helped all the students that participated expend their imagination. 

 

The program consisted of making a 3D project or a written one, a project about their ideal 

school. The teams were formed of 3, 4 or 5 students. Some of the most common ideas were: less 

homework, a pool, a bigger gym and a more beautiful 

green garden, but there were also extravagant ideas 

like another uniform or another schedule.  Everyone 

had his own preferences, everyone wrote what they 

truly wanted, but the thing that made this project 

special was that all the teachers wanted our own 

ideas, our thoughts were important, we were 

important. Even though everyone worked a lot it 

turned out to be funny, interesting and in one word 

PERFECT. 

The classes which had the chance to show their creativity were 7th A, 7th C and 8th B. Thanks to 

our teachers Ercse Eva, Vodă Raluca and Gangler Ioana. 

Alexandra Beianu, 7A 
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De la şcoală în paşi de balet 

 Am participat la prima mea lecţie de balet clasic la vârsta de doar 3 anişori, atunci când 

părinţii mei au văzut cât de mult eram atrasă de dans. Cu cât creşteam mai mare, cu atât eram 

mai încurajată de doamna profesoară şi cu atât mai mult, pe 

zi ce trecea mă simţeam mai atrasă de această artă. 

 Prin clasa I am pășit timid în Studioul “Monique’s 

Balet Studio”, într-o grupă în care studiam doar de două ori 

pe săptămână. În scurt timp doamna profesoară Monica-

Georgiana Grama am observat cât de mult îmi plăcea, cât de 

mult îmi dădeam silinţa şi cât de fascinată eram, așa că a 

ales să mă transfere în grupa de performanţă. 

 Majoritatea fetiţelor din acea grupă erau mai mari 

decât mine şi cu mai multă experienţă, iar acest lucru m-a 

ambiţionat. Progresele creşteau de la o zi la alta, așa că am 

fost printre primele fetiţe cărora li s-au acordat un solo. În 

acel solo, eram o păpuşică mov, cu dantelă şi fundiţă tare 

drăgălaşă. Cu el am participat la prima mea competiţie, 

un’concurs local, nu foarte mare. Datorită faptului că am 

obţinut locul II, a fost un plus pentru mine, deoarece mi-a 

sporit încrederea în forţele proprii. 

 Studiam baletul de patru ori pe săptămână câte 2 ore, exact ca şi acum. Din acel moment 

am început să particip la multe concursuri naţionale şi internaţionale, astfel am avut oportunitatea 

de a concura pe marile scene de spectacol din Viena (Austria), Praga (Cehia), Barcelona 

(Spania). Evenimentul cel mai important a fost cel din Italia. Am avut onoarea de a concura la 

diferite categorii, cu copii talentaţi, bine- cunoscuţi în lumea baletului, pe care-i admiram pe 

internet. La majoritatea concursurilor am obținut un loc pe podium, în general locul I sau II, la 

diferite secţiuni, atât la individual cât și la dansurile de grup. Participanţii concursurilor au fost 

foarte numeroşi, chiar şi peste 1000. 

Precum am spus şi mai sus, concursul din Italia a fost şi cel mai puternic şi cel mai 

special pentru mine. La concursul T.D.C. (Transilvanian Dance Competition) am obţinut două 

burse de studiu, oferite chiar de Paulo Londi, un renumit coregraf italian. Am studiat baletul și 

alte stiluri de dans în campusul care a durat în jur de 6 zile; au participat mulţi coregrafi şi 

balerini internaţionali renumiţi, cum ar fi: Luca Martini, Elena Schneider, Barbara Melica, 

Astinga del Vicario şi mulţi alţii (15 la număr). 

 Cealaltă bursă a fost oferită de soţii Maria şi George Postelnicu, balerini români 

consacraţi ai Operei din Bucureşti. Şcoala de vară organizată de aceştia a durat 7 zile, timp în 

care am avut oportunitatea de a fi învăţaţi de renumiţi balerini internaţionali: Andrey Batalov, 

Mia Molinari, Denis Medvedev şi alţi 11 balerini. 

 La sfârşitul săptămânii de cursuri, am participat la un concurs organizat de soţii 

Postelnicu, la care am fost evaluate de un juriu internaţional. La acest concurs, am obţinut cu un 
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solo locul II, iar cu dansurile de grup, locurile III şi IV. Zilele petrecute în Italia au fost o 

experienţă de viaţă din care am învăţat multe lucruri. 

 Pentru mine, fiecare zi este o provocare. Nu este absolut deloc uşor să menţin echilibrul 

între şcoală şi balet, dar iubesc muzica de calitate, ador graţia, eleganţa şi visez să performez pe 

scenă. Acolo mă simt în largul meu. Vorba unui dascăl: “Treburile uşoare le poate face 

oricine…!”, aşa că sunt dispusă să exersez ore în şir, să studiez mişcări şi coregrafii noi, pentru 

a-mi încununa munca, în cele din urmă, în reprezentaţii de 2-3 minute pe scenă. 

Sunt nerăbdătoare să particip la concursuri noi! 

 Aştept cu nerăbdare şi următorul “Concert de Anul Nou” al Filarmonicii din Tg. Mureş, 

unde sper să fiu invitată din nou alături de colegele mele balerine. 

 Fredonând acorduri de muzică clasică, mă străduiesc să îmi îndeplinesc sarcinile şcolare, 

din dorinţa de a deveni realizată pe plan profesional, atunci când voi fi mare. 

Maria-Nicola Podar, cls. a VI-a C 

 

Origami 

 
Pasiunea mea pentru origami a venit în urmă cu vreo trei ani, când, din dorința de a o 

surprinde pe doamna învățătoare Rucsana Pogăcean și de a face altfel proiectele pe care  dânsa ni 

le dădea pentru a ne stârni imaginația, am început să caut pe internet cum aș putea realiza altfel 

proiectele mele. Asfel, în clasa a treia am avut ca temă de proiect ˶Sărbătorile religioase de 

Paște". Am început să caut pe internet, mă gândeam eu cum sa fac un ou 3D din hârtie și asfel 

am dat peste filmulețele cu obiecte făcute din piese de origami. 

Am vizionat multe filmulețe cu origami în care erau făcut diverse modele de la ouă până 

la animăluțe și coșulețe de paște. Primul pas a fost să vizionez cum se 

face o piesă de origami. Am început să le realizez modele, folosind 

hârtie A4 pe care o împătătuream până obțineam niște drepunghiuri de 

7,5 cm pe 5,5 cm pe care apoi le tăiam. Îți ia ceva timp să faci piesele, 

este cam migălos sa stai să indoi o foaie așa mică, iar la început nu îmi 

ieșeau vârfurile ascuțite, iar dacă piesa nu este îndoită pe linii precise nu 

se potrivește când trebuie să le combini, dar dacă ai răbdare să faci 

piesele și când începi să construiești cu ele chiar te relaxează. Ușor am 

început să învăț să fac piesele uitându-mă la filmulețe și primul obiect făcut a fost un ou, care l-

am făcut vizionând tot pe internet cum se face, și unde îți arată pas cu pas cum să faci un îl 

construiești. 

Tot în același proiect am mai făcut un iepuraș, un pui de găină, la care a trebuit să fac 

multe piese, acesta având vreo 800 de piese mici. Lucrarea de suflet a fost 

un miel, pe care doamna profesoară de religie Guțu Claudia a dus-o la un 

concurs și la care am obținut premiul al III-lea.  

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie doamna învățătoare ne-a provocat 

iarăși cu un proiect, și bineînțeles, dacă tot mă obișnuisem cu origami, am 

zis să apelez iarăși la această metodă de a-mi face proiectul. Dacă tot 

știam cum să fac piesele am căutat de data aceasta cum să fac un steag și 

norocul meu a fost că am găsit un model. Am reușit să combin piesele și 

să fac steagul României, iar ca să fiu și mai inventiv am căutat cum se 

face un pește, gândul meu era să il modific, asfel încât să îmi iasă harta 

României. Steagul a ieșit, iar harta chiar avea forma unui pește dar am refăcut-o, i-am mai pus 
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niște piese uitându-mă la harta țării și am reușit să îi dau cât de cât conturul, să fie mai mult o 

hartă decât un pește. Când am timp liber mai vizionez filmulețe, cum se fac de exemplu pisici, 

lebede, chiar am făcut una. Acum mă ocup mai puțin de această pasiune, dar aștept următorul 

proiect în care a-și putea să îmi folosesc pasiunea pentru origami.  

Vlad Soare, cls. a V-a B 

Gândurile unui discipol 

 
Am pășit în al treilea an în care am onoarea de a 

fi discipolul domnului profesor Pui Sebastian. Alături de 

dânsul, pasiunea mea pentru această minunată disciplină 

s-a transformat în dorința și interesul pentru un studiu 

metodic și aprofundat al acestei lumi: GEOGRAFIA. 

Fiecare oră de curs alături susținută de domnul profesor 

devine o nouă călătorie ce ne dezvăluie frumusețea 

incontestabilă a Planetei Albastre. 

 Și, în fiecare an, pe parcursul acestei inedite 

călătorii m-am oprit de câteva ori pentru un scurt, dar 

aprofundat interviu:  CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”, soldat cu 

satisfacția obținerii, anul trecut, a premiului II la etapa națională a concursului. 

 Vă MULȚUMESC, cu adânc respect, DOMNULE PROFESOR, pentru sămânța 

pasiunii plantată de către dumneavoastră cu deosebită măiestrie. 

                                                                          Discipol: Durugy Darius Ștefan, cls. a VII-a A 
 

Gândurile campionilor, alături de Codruț Morariu 

 
 Câţi dintre noi nu au ascultat cu emoţie intonarea imnului la începerea marilor 

finale…Câţi dintre noi nu şi-au dorit să fie, pentru câteva clipe, în locul acelor performeri ajunşi 

la cel mai înalt nivel al performanţei… Câţi au îndrăznit să viseze la atingerea celor mai înalte 

piscuri ale împlinirilor în plan sportiv, iar performanţele lor să fie transmise în direct de marile 

posturi de televiziune… 

 Diferenţa între un competitor amator şi unul de performanţă este dată întotdeauna de 

perseverenţă, ambiţie şi dorinţa de autodepăşire. 

 Prin depășirea etapei municipale, a celei județene și a celei regionale,  calificarea la faza 

naţională a oricărei competiţii reprezintă deja o performanţă deosebită, făcând astfel parte dintre 

cele mai bune 8 echipe din România la nivelul sportului 

practicat de echipele şcolare. 

 PERFORMANȚA...Clădită prin Muncă. Credinţă. 

 Răbdare. Perseverenţă. Concentrare. Dăruire.  

Mobilizare. Coeziune. Speranţă. Ingrediente ale 

succesului în orice domeniu de activitate, cu atât mai 

preţioase în rândul generaţiilor actuale (mult mai tentate 

să renunţe  la primele greutăţi ivite,  la întâile nereuşite 

apărute.) 

 Un prim popas printre CAMPIONI, îl realizăm în 2016, alături de un grup inimos de 

fete.  

Au contribuit la instaurarea dinastiei campioanelor : 
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Renata Szabo, Lorena Luca, Alexandra Sabău, Evelyn Marton, Ariana Pavel, Maia 

Postelnicu,Sara Coroş, Karla Kis, Luana Domide, Alina Moldovan Luerian, ocupând prima 

treaptă a podiumului la turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar ( secțiunea fotbal 

feminin) găzduit de oraşul Roman, între 7 şi 9 mai . 

Le-a stat alături, la bine şi la greu, profesorul Codruţ Morariu, care, pe această cale, adresează 

mulţumiri fetelor pentru perseverenţă şi implicare, iar părinţilor pentru susţinere. 

 Hora bucuriei încinsă la final, îmbrăţişările şi felicitările ne-au amplificat trăirile, 

făcându-ne să ne întrebăm cât de real devenise visul nostru. Cu lacrimi de bucurie tremurate încă 

în colţul ochilor, am participat la festivitatea de premiere care s-a consumat repede și 

spectaculos. Copiii și-au primit recompensele.  Şi  un “foc” de confetti tricolore – roșu, galben și 

albastru, spre bucuria micilor campioni.  

 Titlul de campioane naţionale încununează, astfel, lunile de antrenamente şi eforturile 

depuse de sportivie ce au contribuit la realizarea acestei performanţe majore, parcurgând, (timp 

de 4 ani câţi s-au scurs de la primele antrenamente)  pas cu pas, treptele ce duc spre podiumul 

naţional. 

 Au făcut ochii mari și imediat cu izbucnit de bucurie aruncîndu-și mâinile spre cer. Și, 

poate, pentru moment aproape că l-au atins, dând astfel o nouă dimensiune fotbalului.  

Premiul alocat de către Federația Română de Fotbal campioanelor României din 2016, 

amenajarea unui teren de fotbal sintetic, prinde contur. Sperăm ca în acest an să ne bucurăm 

împreună la ianugurarea acestuia.  

 În 2017, prin credinţă, stăruinţă şi răbdare, noi generaţii de campioni au scris istorie în 

această unitate şcolară din Tg-Mureş. Pentru că fiecare an şcolar reprezintă un nou început, 

fiecare zi a lui, o nouă provocare, fiecare oră de curs, un nou „spectacol” pe scena devenirii 

vieţii. 

 Un drum început în septembrie 2016, un parcurs de seriozitate, implicare şi devotament  

i-a condus pe aceşti copii inimoşi, înscrişi în clasele a 3-a şia 4-a ale Şcolii Gimnaziale „Liviu 

Rebreanu”, la cea mai înaltă treaptă a podiumului naţional . 

 Veres Balasz, Porkolab Richard, Mireştean Ciprian, Torok Peter, Bota Eric, Bandar 

Robert, Togănel Andrei, Moldovan Horea, Vaina David, Vlad Andrei, Nagy Norbert, Gyorfy 

Attilla, Simon Mark şi Grama Vlad, îndrumaţi de profesorul Codruţ Morariu, au demonstrat că 

stăruinţa şi credinţa, implicarea şi răbdarea, constituie şi astăzi ingrediente ale succesului. 

După câştigarea grupei, în urma victoriilor obţinute miercuri, 24 mai, în faţa echipelor din 

Focşani şi Vaslui ,mureşenii au disputat finala în compania Şcolii 190 Bucureşti, joi 25 mai după 

o evoluţie entuziasmantă, victoria le-a revenit cu 4-1, toate golurile fiind înscrise de Horea 

Moldovan, desemnat jucătorul finalei. 

 Copiii timpurilor actuale se află în permanentă căutare de modele. Parcursul educativ al 

profesorului Gabriel Codruţ Morariu este bazat pe implicare, punctualitate, dăruire şi 

coeziune. Orele de voluntariat petrecute 

alături de sportivi ne-au ajutat să sudăm 

colectivele sportivilor, reuşind să realizăm 

trecerea de la „eu” către „noi”. 

Stabilirea legăturilor de încredere, bazate pe 
comunicare şi respect reciproc este tehnica de 
succes aplicată în antrenamente, sprijinindu-i 
astfel, pe elevi să îşi învingă temerile, în drumul 
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lor spre cucerirea performanţei sportive. 

 Să nu uităm, la borna 2017 a existenței, istoria consemnează ,,În perioada 24-25 mai , la 

baza sportivă „Colterm” din Timișoara s-a jucat fotbal cu mult patos și implicare pentru 

câștigarea unuia dintre cele mai râvnite trofee ale elevilor din toată țara: „Cupa Tymbark Junior”. 

La categoria Băieți U10 câștigătorii locului I au fost sportivii de la Școala Gimnazială „Liviu 

Rebreanu” din Tg-Mureș.  

De admirat că acest colectiv a continuat seria rezultatelor pozitive și în anii ce au urmat : 

* în 2018 au obținut titlul de Campioni județeni și locul 3 la etapa regională a Cupei Tymbark 

*în 2019 au devenit Campioni județului 

Mureș, și s-au clasat pe locul al II-lea la 

etapa regională de la Cluj Napoca, fiind 

depășiți doar de viitoarea campionă 

națională.  

Felicitări pentru performațele obținute, și 

mult succes în viitor. 

DINASTIA CAMPIONILOR continuă... 

prof. înv. primar Codruț Morariu 

 

A kosárlabda 

Egy iskolai napon kezdődött az egész történet, 

pontosabban, előkészítőben. Egy tornatanár jött oda 

hozzám (Aki most már az edzőm) és megkérdezte, hogy 

nem szeretnék-e járni edzésekre.  Ezt az ikertestvéremtől is 

megkérdezte és ő is azt mondta, hogy előbb megkérdezzük 

otthon. Anyukánk örömteljes igennel válaszolt. Elmentünk 

az első edzésünkre és nagyon megtetszett, de csak azért 

mert sokat játszottunk. Kb. 6 és fél évesen kaptunk labdát a 

kezünkbe és először dobtunk kosárra. Egyre jobban kezdett 

érdekelni minket ez a sport, és egyre több edzésünk és 

meccsünk volt.  

Már II. osztályban rendszeresen jártunk edzésekre. Az első tornánk is ebben az 

időszakban volt, Kolozsváron, de olyan messzi városnak tűnt. Az első külföldi torna kb. III. 

osztályban lehetett.  

Ez is motivált arra, hogy járjunk edzésekre. 

IV. osztályban már nagyon komolyan vettük ezt a sportot és nem csak hobbiként álltunk 

hozzá, hanem ez volt a második életünk. Akkorra már bejártunk sok országot mint 

Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Szlovákia, Egyesült Királyság, 

Szlovénia, Ausztria, Belgium, Svédország, Magyarország, Csehország. 

Mára a kosárlabda megtanított minket csapatban dolgozni, veszíteni, nyerni, odafigyelni 

egymásra és önállónak lenni. 

Ez a sport jó értelemben segített az életünkön, sok barátot és tapasztalatot szereztünk és 

mindenkinek ajánljuk. 

 Kulcsár Balázs, Kulcsár Márk V.E. 
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De vorbă cu d-na profesor, GÎNȚA FLORICA, director al Școlii Gimnaziale „Liviu 

Rebreanu" 
 

1. Știm că sunteți unul dintre cele mai bune cadre didactice ale 

acestei școli, iar de anul acesta și directorul acesteia. Ce ați 

îmbunătăți la școala noastră? 

 Pot afirma că sunt unul dintre profesorii care își dorește mereu 

atingerea performanțelor cu elevii pe care îi coordonez, rezultatele obținute 

la concursurile de specialitate și la olimpiadele școlare făcând parte din 

cartea de onoare a carierei mele didactice. 

 Cu atât mai mult, în calitate de director ar Școlii Gimnaziale „Liviu 

Rebreanu”, mi-am propus ascensiunea noastră în topul unităților de elită din 

județul Mureș. Cu siguranță vom reuși împreună, ghidându-mă dupa 

dictonul: „Să fii azi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât azi”. 

 Școala se află într-un proces continuu de îmbunătățire a bazei 

materiale. În luna decembrie am reușit rezolvarea problemei încălzirii, prin punerea în funcțiune 

a două centrale, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie montată o centrală de capacitate mai 

mare. Amintesc aici și realizarea rețelei de internet pentru clasele gimanziale, aflată în curs de 

finalizare. 

 Pe termen mediu se află în lucru proiectul de realizare a corpului de legătură dintre 

clădirile noastre, care va rezolva ecuația spațiilor școlare cu care ne confruntăm la nivelul 

claselor a cincea. 

2. Ce calități ar trebui să aibă un elev în viziunea dumneavoastră?  

 Elevul contemporan trebuie să rămână echilibrat, dornic de a-și lărgi orizontul gândirii, 

navigând printre sferele dezvoltării umane, transformând necunoscutele în cerititudini. 

 M-am bucurat să descopăr că avem elevi extrem de talentați, implicați în spectacolele 

prin care am celebrat zilele școlii. Dezinvoltura cu care și-au prezentat momentele artistice 

pregătite, incursiunile în lumea muzicii și a dansului, a artei interpretative, m-au entuziasmat, 

stârnind valuri de aprecieri pozitive în rândul comunității. 

3. Ce experiențe demne de împărtășit ați avut de-a lungul carierei dumneavostră de 

profesor? 

  Îmi amintesc cu drag de fiecare rezultat de prestigiu obținut de elevii pe care i-am 

pregătit. Notele de 10 pe care le-am obținut la Evaluarea Națională cu elevii: Bakk Robert, 

Nedelcu Tudor, Dumitru Flavia, Toma Gabriel în anul 2014, iar în anul 2015, am avut șapte note 

de 10 la matematică: Corjan Flavia, Grama Bianca, Man 

Vladimir, Șomfălean Denis, Barbu Andrei, Sigmirean Victor, 

Ștefan Ioana. Note de 10 au obținut și elevii: Popa Mara, Creța 

Cristian, Onocan Andreea în anul 2016 și bineînțeles premiile 

de la olimpiadele și concursurile județene și naționale sunt 

demne de menționat:Vasiliu Dragoș, Hancu Alexandru, 

Mărginean Georgiana.  
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 Dincolo de ele, reliefez aprecierile elevilor pe care i-am îndrumat ca dirigintă și bucuria 

cu care ne revedem atunci când timpul le permite întoarcerea în spațiu școlar, Aș aminti aici 

evenimentul special, realizat la finalului anului precedent, când, în cadrul meciului demonstrativ 

între echipa profesorilor și cea a elevilor, ne-am reîntâlnit cu Sergiu Cătălin Hânca, actualmente 

fotbalist în Polonia. 

 

4. Știm că matematica este o materie rigidă. Cum ați transforma-o într-o materie pe 

placul elevilor? 

 Referitor la rigiditatea matematicii, interpretată de unii prin prisma specificității 

disciplinelor „exacte" vă pot spune că există la nivel național, o preocupare pentru 

accesibilizarea conținuturilor și adaptarea lor la nivelul de înțelegere al tuturor elevilor. În acest 

sens cursul CRED, implementat de Ministerul Educației, precum și alte inițiative europene, pun 

la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor resurse de transformare a matematicii într-o 

disciplină atractivă.  

 Vă doresc tuturor un parcurs școlar încununat de succes fără limite, bucurii infinite și 

împliniri nemărginite. 

Interviu realizat de elevele Ilinca Lanțoș și Alesia Breaz, cls. a VI-a C 

 

Rareș Hărșan, fost elev al școlii noastre, absolvent al 

promoției 2013, îți mulțumim că ne acorzi acest interviu. Te rugăm 

să ne spui ce a însemnat pentru tine Școala Gimnazială „Liviu 

Rebreanu"? 

Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” îi 

păstrez o amintire plăcută și îi sunt 

recunoscător pentru că a marcat primul 

pas în formarea mea ca om.  

 

 Ce amintiri te încearcă dacă privești 

în urmă, spre anii în care ai fost elev în ciclul 

primar iar mai apoi în ciclul gimnazial ?  

 Îmi amintesc cu plăcere de ciclul primar, de zâmbetul și vocea caldă a 

Doamnei Învățătoare, de prieteniile care le-am legat, unele dăinuind și în 

prezent! Ciclul gimnazial însă mi-a prezentat încercări mai grele, dar și mai 

benefice caracterului meu și a eticii mele de lucru. Orele de limba engleză și cele de 

limba și literatura română au ieșit în evidență ca importanță. 

 Care au fost valorile promovate de cadrele didactice ale acestei școli, valori care au 

ajutat la devenirea ta ? 

Seriozitate, profesionalism, respect, excelență în tot ceea ce faci și nu în ultimul rând 

curiozitate. 

 Ce activități extrașcolare te-au ajutat cel mai mult în formarea ta? 

 Participarea la olimpiadele de limba engleză a fost cea mai plăcută experiență 

extrașcolară. 

 Ce liceu ai urmat si cum ai caracteriza anii de liceu? 

  Am urmat cursurile Colegiului Național “Alexandru Papiu-Ilarian” în cadrul căruia am 

fost la profilul de științe sociale-intensiv engleză. În anii de liceu am continuat perfecționarea în 

domeniile care mă interesau (limba engleză, filosofia, sociologia). 
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 La ce facultăți ai aplicat în ultimul an de liceu și cum motivezi alegerea ta? 

Organizația Edmundo mi-a oferit șansa de a aplica la 4 universități din Marea Britanie, în 

final optând pentru “University of Westminster”, Facultatea de Științe Sociale și Umaniste, 

Departamentul de Științe Politice și Relații Internaționale al cărui student sunt și în prezent. 

Având în vedere că am fost captivat de filosofie și sociologie în liceu, m-am gândit să continui 

pe calea aceasta și să studiez științele politice din abordarea lor filosofică. 

 De ce ai ales să studiezi afară? 

 Luând în calcul înclinația mea spre științele umaniste și pasiunea pentru limba engleză 

care a prevalat, studiul în Marea Britanie mi s-a părut o evoluție naturală a condiției mele. 

 Cât de mult efort ai depus pentru a ajunge student al unei universități prestigioase? 

 În ceea ce mă privește, efortul depus a fost maxim, necesitând o pregătire riguroasă 

pentru a îndeplini condițiile impuse de universitate. 

 Ai putea face o comparație între experiența ta universitară de afară și anii petrecuți 

în școala românească? 

 În primul rând, la universitatea mea dinamica profesor-elev este complet diferită. Încă din 

primul an, am fost încurajați de aceștia să gândim critic, să punem la îndoială ce suntem învățați 

și să ne exprimăm ideile în mod liber fără consecințe negative. 

În al doilea rând, modalitățile de evaluare sunt concepute cu scopul de a testa nivelul de 

înțelegere a materiei predate nu doar nivelul de 

reținere. Pentru fiecare materie (numită și 

“modul”) sunt nevoit să redactez lucrări 

academice ample și prezentări de grup sau 

individuale. Prezentările de grup sunt menite să 

ne dezvolte capacitatea de a vorbi în fața unei 

audiențe, în același fel în care vom fi nevoiți mai 

târziu să interacționăm cu clienți la serviciu. 

 Cum este orarul tău? 

 Orarul meu este echilibrat și gândit în favoarea studentului. În momentul de față, eu mă 

aflu în al doilea semestru al anului terminal. Orarul meu care în mod normal ar consta în 3 zile de 

cursuri va consta în schimb în 2 zile datorită conceperii lucrării de dizertație care este mai 

complexă și necesită mai mult timp de cercetare comparativ cu orice altă lucrare din anii 

precedenți. 

 Care este cursul tău preferat? 

 Pot să numesc două cursuri preferate: “The Politics of Killing” din anul II și “Security 

and the Surveillance State” din anul III. Pe scurt, “The Politics of Killing” ne-a învățat despre 

posibilele motivații a unui stat de a se implica într-un război, cum este determinată valoarea unei 

vieți și politica memoriei (sărbătorirea și glorificarea sacrificiului soldatului). Ce m-a marcat 

profund studiind acest modul a fost ideea enunțată de Hannah Arendt cu privire la banalitatea 

răului. Făcând referire la judecata lui Adolf Eichmann ea observase că acesta, în ciuda faptelor 

comise de el, era o persoană simplă cu o capacitate intelectuală care nu îi permitea să înțeleagă 

gravitatea atrocităților provocate de el.   

“Security and the Surveillance State” ne-a învățat despre modul în care metodele moderne de 

supraveghere se intersectează cu dileme de securitate globală. 

 Ce planuri de viitor ai? 
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 În momentul de față sunt concentrat pe scrierea unei dizertații cât mai bune pentru a 

absolvi facultatea cu calificativul “First Class” ceea ce reprezintă categoria superioară de notare 

în sistemul britanic de învățământ. 

 Ce sfaturi ai pentru elevii școlii noastre? 

 Îi încurajez pe elevii curenți ai Gimnaziului „Liviu Rebreanu” să se concentreze devreme 

pe obținerea rezultatelor școlare excepționale cu scopul dezvoltării unei etici de lucru bune care 

îi va diferenția de elevii care au amânat acest lucru. 

 
Daniel Toma, fost elev al școlii noastre, absolvent al promoției 2014, îți multumim că ne 

acorzi acest interviu. Te rugăm să ne spui ce a însemnat pentru tine Școala Gimnazială 

„Liviu Rebreanu"? 

În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru onoarea de a-mi permite împărtășirea 

câtorva gânduri din experiența mea academică. Am fost 

elev al Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” timp de 8 ani 

de zile. În cadrul acestei instituții mi-am format 

personalitatea, am învățat ce înseamnă a munci din greu 

pentru fiecare materie, mi-am format obiectivele pentru anii 

de liceu, dar și pentru mai departe. Pot spune că domnii 

profesori din cadrul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” au fost 

persoanele de la care am învățat să vreau mai mult, să profit de 

fiecare oportunitate, dar mai ales faptul că dacă vreau, pot.  

1. Care sunt activitățile la care ai participat cu cel mai mare drag? 

În timpul anilor în care am fost elev în cadrul școlii, am participat la nenumărate concursuri 

școlare locale, județene, naționale. Fiecare întrecere în parte mi-a oferit șansa să arăt pregătirea 

care mi-a fost oferită, dar și faptul că orele suplimentare de pregătire au fost de folos. Mai mult, 

am participat la două schimburi de experință de câte o săptămână în Polonia, respectiv Ungaria 

în cadrul proiectului ELOS – European 

Legends On Stage. În zilele petrecute în 

instituțiile de peste hotare am avut șansa de a 

observa alte sisteme de învățământ, de a 

împărtăși idei cu alți elevi, practicând astfel 

cunoștiințele de limba engleză.  

2. Îți aminteși de vreun moment care 

te-a marcat, un moment care te-a 

influențat în devenirea ta, ca elev al școlii noastre? 

Am avut multe momente frumoase. Am câștigat premii, calificări la etape naționale. Sfaturile 

primite au fost mereu folositoare, dar mai ales încurajările domnilor profesori. Cel mai frumos 

moment a fost acela în care la sfârșitul clasei a VIII-a am fost șef de promoție, având media 

generală a ciclului gimnazial 9,99. Acest lucru m-a făcut să mă simt apreciat, toată muncă depusă 

fiind răsplătită. 

3. Ce liceu ai urmat și ce criterii au stat la baza alegerii tale? 
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Am fost absolvent al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș, 

profilul matematică-informatică bilingv engleză, promoția 2018. La baza alegerii pe care am 

făcut-o a stat pasiunea pentru matematică, pentru științele exacte. Am avut parte de o pregătire 

extraordinară în gimnaziu, care m-a pregătit pentru a face față cu brio unui profil extrem de 

solicitant. 

4.  Cum au fost anii de liceu? 

Anii de liceu au însemnat atât multe experiențe frumoase, cât și multă muncă. Am fost 

premiant în fiecare an într-o clasă foarte competitivă, cu cerințe și așteptări mari. Am participat 

în multe activități de voluntariat (spre exemplu, am meditat copii din centre de plasament la 

matematică, chimie, fizică; am participat la Campionatul Mondial de Descarcerare și Prim 

Ajutor, Salvații Copii) – dar cea mai frumoasă experiență de voluntariat rămâne organizarea 

proiectului Discover, în care studenți internaționali au organizat activități în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Liviu Rebreanu”.  

5.  Unde studiezi în prezent și care este motivul pentru care ai ales să studiezi într-o 

universitate în afara țării? 

În prezent, sunt student în anul 2 în cadrul Universității din Leeds 

din Marea Britanie, specializarea Biochimie. Această universitate este 

considerată una dintre cele mai bune 100 universități din lume, iar 

specializarea pentru care am optat se află în top 5 în Marea Britanie. În 

cadrul acestei specializări, studiez structura detaliată a celulelor, 

mecanismele complexe care se întâmplă în corpul nostru, atât din punct 

de vedere biologic, cât și din punct de vedere chimic; inginerie genetică, 

patologie și farmacologie. Facultatea îmi dă posibilitatea de a explora 

cursuri precum Neurologia, Microbiologia, Virologie, Imunologie, 

Chimoterapia și Toxicologia. Un aspect important care a influențat 

alegerea acestei universități este atenția deosebită a părții practice teoriei 

predate. Lucrez 6 ore pe săptămâna în laborator, făcând experimente 

complexe. 

6.  Ce oportunități îți oferă universitatea aleasă? Crezi că te vei întoarce în 

Romania? Împărtășește-ne puțin din experiența ta. 

Faptul că studiez într-un curs alături de studenți din toate colțurile lumii îmi permite să 

schimb perspective, idei, raportându-mă la nivel global; mă ajută să înțeleg obiceiuri, tradiții și 

concepte la un nivel la care nu mă așteptăm vreodată că voi ajunge. Universitatea oferă 

nenumărate posibilități din toate punctele de vedere. Spre exemplu, îmi oferă șansa de a petrece 

timpul și de a desfășura activități cu persoane cu care împărtășesc interese comune în cadrul a 

peste 100 de societăți existente, de a cunoaște și a discuta cu oameni de știință care lucrează activ 

în laboratoare de ultimă generație în a găsi medicamente și tratamente pentru boli, de a purta 

dialoguri cu companii mari în orice domeniu aș dori să profesez. După ce voi absolvi facultatea, 

nu am un plan exact. Viitorul este imprevizibil, dar știu că vreau să lucrez într-un loc în care să 

mă simt bine și în care să pot pune în aplicare cunoștiințele acumulate. Fie că va fi România, fie 

că va fi altă țară, știu că întotdeauna voi avea sprijinul familiei si prietenilor pentru a îmi 

îndeplini obiectivele. 
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7.  Ce sfaturi ai pentru elevii școlii noastre? 

Cel mai important lucru pe care vi l-aș sugera este acela de a profita de toate oportunitățile 

care vi se ivesc. Nu ezitați să întrebați domnii învățători, domnii profesori pentru sfaturi, pentru 

nelămuriri. Aveți la dispoziție unii dintre cei mai buni dascăli din județ. Trebuie să îi prețuiți și 

să conștientizați că ei sunt acolo pentru a va ajută să va dezvoltați, să creșteți, să vă formați. Nu 

în ultimul rând, să nu uitați niciodată că dacă vă doriți un lucru cu adevăratat, sunteți capabili să 

îl obțineți. Vă mulțumesc!  

Diana Furnea, fostă elevă a școlii noastre, absolventă a promoției 2014, iți 

mulțumim că ne acorzi acest interviu. Te rugăm să ne spui ce a însemnat 

pentru tine Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu"?  

Pentru mine Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” a însemnat un început, 

un loc în care mi-am pus niște baze, atât privind cultura generală, cât și în 

privința personalității mele. Este un loc de care îmi amintesc cu drag, cu puțină 

nostalgie și uneori cu un strop de auto-ironie.  

 

Care sunt activitățile la care ai participat cu 

cel mai mare drag ? 

Din școala generala cred că cel mai bine îmi 

amintesc de schimbul de experiențe în Polonia, la care 

am participat în clasa a VII-a. Am locuit, timp de o 

saptămâna, cu o familie poloneză din orasul Gliwice, cu 

care am comunicat doar în limba engleză. A fost, pentru 

mine, prima ocazie în care am stat departe de familia 

mea, înconjurată de străini, și primul moment în care am 

realizat avantajul pe care îl oferă cunoașterea unei limbi 

străine. În timpul liceului am facut voluntariat, activitate prin care mi-am dezvoltat foarte 

multe abilități. Mai apoi, mi-au plăcut mult concursurile și olimpiadele, în special cele la 

română și la engleză. Cred că e un mediu bun în care să îți găsești inspirație și să te 

perfectionezi în niște domenii care contează.  

Care sunt pasiunile tale? 

 Îmi e foarte greu să definesc exact pasiunile mele. Îmi place foarte mult să cunosc oameni 

din medii diferite, să povestesc cu ei despre stilul lor de viață si despre ce îi interesează, să îi 

înteleg cât pot. Îmi place foarte mult să merg la teatru și să mă uit la filme. De când sunt mică am 

desenat mult, am pictat, acum lucrez mai mult pentru școală, mai puțin pentru mine. Nu știu dacă 

pot să zic că mă pasionează desenul în sine, sau arhitectura, mă pasionează ceea ce pot oferi prin 

prisma lor oamenilor.  

Ce liceu ai urmat și cât de mulțumită ai fost de alegerea ta ? 

  După Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” mi-am continuat studiile la Colegiul National 

„Alexandru Papiu Ilarian”, unde am făcut două profile diferite : clasele IX-a si a-X-a la 

Matematică-Informatică bilingv engleză și clasele a XI-a si a-XII-a la Știintele Naturii intensiv 

engleză. Ceea ce pot spune despre liceul meu este că este un loc care caută performanță și 

încearcă să pregătească cât mai bine elevii pentru a fi cât mai buni, atât la nivel național, cât și 
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internațional. Din cauza acestor cerințe stricte, am învățat să lucrez structurat, să mă organizez, 

să fac cât de mult pot într-un timp scurt, ceea ce mi-a servit bine în ceea ce a urmat după. De 

asemenea, acolo am găsit oameni care m-au înțeles, cu care am dezvoltat legături frumoase și 

care m-au învățat multe. A avut și minusuri, care m-au nemulțumit, atât în timpul liceului, cât și 

după. Alegerea liceului depinde de personalitatea fiecăruia. Nu regret că am fost elevă la Papiu, 

însă uneori îmi pare rău că nu am studiat la Liceul de Artă, unde poate m-aș fi format mai bine 

pentru facultatea pe care o urmez acum.  

      Unde studiezi în prezent și care este motivul pentru care ai ales să studiezi într-o 

universitate în afara țării? Ai reușit sa obții o bursă?  

 În prezent sunt studentă în anul al II-lea la arhitectură, la École nationale supérieure 

d'architecture de Paris-La Villette, în Franța. Motivul pentru care am ales Parisul este cantitatea 

de oportunități pe care o oferă în domeniul meu (resurse, oameni care vin să ne cunoască și să ne 

îndrume în meseria asta), iar facultatea mea are o latură sociologică foarte importantă, care este 

esențială pentru arhitecți. Trebuie să întelegem cât mai bine oamenii și cum trăiesc ei, de ce 

trăiesc astfel, pentru a putea construi cât mai adaptat la nevoile lor. Sunt foarte pasionată, cum 

am spus și anterior, de acest subiect. De asemenea, faptul că studiez în afara țării mă pune într-un 

context foarte interesant, unde învăț foarte mult, deoarece trăiesc pe cont propriu, și de la 

oamenii din jurul meu. Am primit o bursă, însă Franța nu oferă burse de merit, ci doar burse 

sociale, mai ales celor care locuiesc departe de familie, categorie în care mă încadrez și eu.  

     Cât de mult ai muncit să ajungi acolo?  

 Nu aș putea să definesc munca pe care am depus-o specific ca să ajung aici. Am încercat 

întotdeauna să fiu cât am putut de bună la școală, să am note cât mai bune, în funcție de 

capacitățile pe care le-am avut pe un anumit subiect. Cuantificabil este cât mi-a luat să învăț 

franceza la un nivel suficient de bun cât să studiez doar în această limbă; mi-a luat 2 ani de 

studiu. În rest, am învățat pentru bacalaureat, mi-am pregătit dosarul, am fost la interviu, și într-

un final, m-au primit la facultate acolo. Am avut foarte mare noroc cu părinții mei, care m-au 

susținut și mă susțin în orice îmi doresc să fac.  

 Ce oportunități îți oferă universitatea aleasă? Crezi că te vei întoarce în România? 

Împărtășește-ne puțin din experiența ta, realizând un scurt studiu comparativ. 

 Menționez din nou că oportunitățile și alegerea sunt strâns legate de domeniul meu, 

arhitectura. Facultatea mea mă pune, în primul rând, în contact cu experți în diferite domenii, de 

la care am foarte multe de învățat. Sunt uimită uneori de oamenii la care avem acces, cu cine 

ajungem să discutăm despre anumite teme. De asemenea, în Paris sunt multe exemple de 

arhitectură de unde ne putem inspira, precum si instituții care organizează evenimente dedicate 

nouă, cu invitați foarte interesanți. Cred că nu aș fi avut acces la asta în Romania, motiv pentru 

care merită efortul depus ca să fiu acolo. De asemenea, tipurile de exerciții și volumul de muncă 

ne forțează foarte tare limitele. Îmi plac mult colegii mei, sunt niște oameni foarte diverși, veniți 

din culturi diferite. Mă simt foarte « bogată » deoarece interacționez și sunt prietenă cu ei. Da, 

mi-aș dori să mă întorc în România după masterat, însă nu sunt încă foarte sigură că va exista un 

loc pentru mine aici, din punct de vedere profesional.  
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Ce sfaturi ai pentru elevii școlii noastre, din clasele terminale cu privire la pregătirea 

pentru examen și alegerea unui liceu? 

 Cel mai important sfat mi se pare învățarea limbilor străine, pentru că asta le va folosi în 

orice domeniu vor alege. Ele deschid foarte multe uși, ne pun în contact cu aproape oricine. 

Legat de liceu, cred că depinde de ce își dorește fiecare. Cred că cel mai important este să se 

străduiască cât pot, astfel încât să fie mereu mândri de munca și de reușitele lor, indiferent de 

decizia pe care o vor lua.  

        Ana și Maria Stredie sunt foste eleve ale Gimnaziului „Liviu Rebreanu”, 

care în urmă cu aproximativ trei ani au plecat în Belgia alături de părinții lor. 

Ana este acum în clasa a V-a, iar Maria în clasa a X-a , studiind la „Ecole 

International” du SHAPE, section Belge în Mons, predarea fiind în limba franceză. 

        Când doamna profesoară ne-a propus să intervievăm doi elevi români care 

studiază în afara țării, binențeles că mi-a zburat gândul la Ana și Maria, care venind 

acasă în vacanțele de vară mi-au povestit cum este școala acolo. Am încercat prin câteva 

întrebări, pe care vi le voi relata în rândurile de mai jos, să aflu care sunt diferențele între cele 

două sisteme de învățământ. Prima care mi-a raspuns la întrebări a fost Maria. 

   Ce îți place cel mai mult la sistemul de învățământ din Belgia? 

M:  În primul rând, sistemele de învățare sunt foarte diferite, dar,  aș putea spune că, una dintre 

ideile care îmi plac, e faptul că poți schimba profilul de specialitate în fiecare an (până în clasa a 

XI -a), lucru care îți dă libertatea să vezi ce îți place și la ce te pricepi cel mai bine. 

   Cum sunt examenele acolo, știm că ai trecut printr-un examen similar celui de clasa a 

VIII-a de la noi? 

M:  În Belgia sunt trei examene naționale: COB-ul, pe care copiii îl dau la finalul clasei a VI-a ca 

să treci în următorul ciclu de învățământ (numit secondar), CE1D care se dă la finalul clasei a 

VIII-a, bazat pe cunoștințele acumulate în clasele a VII-a, respectiv a VIII-a și CESS, care este 

un echivalent al examenului de bacalaureat din România. Bineînțeles că aceste examene nu au la 

bază aceleași materii, acestea variind fiecare în parte, adică fiecare treaptă are examene la materii 

diferite.  

   Care sunt cele mai interesante materii pe care le studiezi? 

M: După cum am mai specificat, diferite profile cuprind diferite materii. Nu aș putea spune că 

aici sunt unele materii mult mai extravagante decât cele din România, sau că am avut vreun 

subiect favorit, pe care l-am găsit numai aici. Cred că o disciplină puțin mai interesantă ar fi 

latina, care chiar se învață greu. De exemplu, elevii unei clase de a IX-a au cunoștiințe vaste în 

domeniul analizelor pe text și a culturii, dar și pe partea de gramatică. De multe ori au fost puși 

în situația în care au învățat o conjugare în limba latină, ca apoi să o învețe în franceză. 

  Cum sunt cursurile și profesorii? 

M: Dacă e un lucru pe care l-am învățat în acești ani petrecuți la o școală în Belgia, acela ar fi că 

orice materie poate fi interesantă și frumoasă. Un profesor dedicat în primul rând elevilor, poate 
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să transforme matematica (de exemplul) în ceva frumos și ușor, făcându-te să înveți cu plăcere. 

Cursurile în general nu sunt cu nimic mai speciale, eventual abordarea lor este diferită. Profesorii 

se axează pe cât poți să reproduci și cum poți să folosești teoria învățată într-un exemplu dat de 

ei. 

A venit și rândul Anei să îmi răspundă la întrebări, sunt curios cum este clasa a V-a 

acolo. 

   Cum a fost trecerea de la învățământul din România la cel din Belgia, te-ai acomodat 

ușor? 

A: Odată ajunsă în Belgia, lucrurile s-au schimbat total. Totul era necunoscut, iar limba în care 

se făcea predarea era franceză, limbă pe care eu nu o cunoșteam. Am fost înscrisă într-o clasă 

normală cu predare în limba franceză, iar la orele de limba franceză venea o doamnă și mă lua la 

franceză specială, ceea ce m-a ajutat puțin, la început fiind greu, deoarece trebuia să deduc ce se 

vorbește în clasă, asta până am început să învăț limba franceză. 

   Cum se învață în Belgia, aveți  teme multe ? 

A:  Sistemul belgian de învățământ are la bază aceași programă ca cea românească. Metoda de 

predare este diferită, se fac mai multe exerciți practice, mai puțină teorie. În general,  avem teme 

ca și restul copiilor, de obicei se lucrează la clasă, dar există și zile cu teme pentru acasă, la 

diferite materii. 

   Cum sunteți notați? Toate materiile sunt obligatorii, sau puteți să vă alegeți o parte din 

ele? 

A:  Pe parcursul semestrului nu prea îți ști notele pentru că punctajele de la testările se calculează 

la sfârșit. Notarea se face în puncte, unele materii având 50 de puncte, iar altele 100. Notele se 

dau la sfârșitul trimestrului, într-un caiet special, fiecărui copil în parte. Nu se dau note foarte 

mari, căci sistemul nu permite și nu este o surpriză dacă la sport, muzică sau religie ai punctaje 

foarte mici. Toate materiile care se predau sunt obligatorii, nu putem alege, inclusiv înotul pentru 

care ai nevoie de o scutire, dacă o zi nu participi. 

   Cum este relația părinte-școală, pot veni aceștia oricând la școală pentru a vorbi cu 

profesorii? 

A:  Părinții nu pot veni la școală decât cu programare anterioară și doar pentru ceva important. 

De obicei, se comunică cu profesorii printr-un caiet numit „Jurnal de clasă”. Nu există sedințe 

publice cu păriții, sunt doar trei întâlniri pe an în care fiecare părinte vorbește separat cu 

profesorii. În caz că vrei să duci copilului ceva ce a uitat acasă, nu ai voie să intri în scoală, după 

începerea orelor, nimeni nu mai intră în școală și nici elevii nu au voie să iasă pâna la terminarea 

programului.  

Anul acesta de studiu, dacă tot se poate, Ana și Maria au schimbat sistemul de învățare și 

au trecut la școala americană, vrând să experimenteze și alt sistem de învățământ și, poate, să-și 

perfecționeze limba engleză. Le așteptăm cu drag înapoi acasă pentru a ne împărtăși din 

experiența avută de ele acolo. 

  Vă mulțumim pentru interviurile acordate și vă urăm mult succes! 

 
Interviuri realizate de elevul Vlad Soare, cls. a V-a B 
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Beatrix Koncz 
Clasa a VI-a F 
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Fantezie de toamnă 

Privesc pe fereastra ruginită și veche la 

peisajul sumbru, lipsit de vitalitate. Toamna cea 

întunecată a adus tristețe atât în natură, cât și în 

sufletul oamenilor, răpind toate bucuriile și 

frumusețiile, toată strălucirea de odinioară. În casa 

bunicilor este cald și primitor, însă eu simt profunda 

suferință a naturii, al cărei strigăt de ajutor este 

disperat și stins.  

Afară, vântul atroce suflă fără încetare, 

pleznind cu putere ultimele frunze uscate și ruginii, care se dezlipesc, ridicându-se în văzduh cu 

dor și regret. Copacii, rămași cu crengile ude și fără veșmânt se îndoaie tot la îndemnul vântului, 

ce a pus stăpânire, amenințând cu îngheț.  

Natura a rămas pustie și domnește acum o liniște dureroasă, plină de vicisitudine, căci 

păsările călătoare vâslesc în înălțimi, spre locuri cu totul și cu totul diferite. Gâzele plăpânde, 

amorțite de frig, caută adăpost sub stratul de frunze uscate, iar pe cer se adună amenințător nori 

plumburii, prevestind o ploaie deasă și violentă.  

Zadarnic privesc și mă consolez că acest haos este nimic mai mult decât o clipă 

trecătoare, deoarece pare că timpul s-a oprit în loc, iar eu voi rămâne acolo, sprijinită de pervazul 

ferestrei, cuprinsă de o senzație tânguitoare. 

Și atunci, ca la un semnal, lacrimile lui septembrie udă pământul. Picuri grei se lovesc de 

fereastră, trezindu-mă din starea de coșmar, doar ca să observ mai bine tabloul conturat sub 

ochiii mei: un tablou terifiant, întunecat și sinistru. Dar atunci când soarele palid renaște dintre 

norii grei și fumurii, încălzind timid pământul umed și oferind o ușoară sclipire în jur, abia atunci 

rămân cu răsuflarea tăiată. Razele de soare mângâie covorul de frunze proaspăt, evidențiind 

astfel culorile vii pe care le-au adoptat: roșu, portocaliu, galben. În aer se risipesc miresme dulci 

și amărui, de toamnă blândă. Ploaia se domolește, rezumându-se la câțiva picuri, care anunță 

victoria soarelui. Și doar atunci realizez că eu sunt cea care a văzut totul greșit. Orbită de lucruri 

mărunte, nesemnificative, nu am observat adevăratul farmec al toamnei, zâna belșugului, cu plete 

arămii, neștiind că afară ploua cu iubire și culoare, dar eu eram înăuntru. 

Bianca Pop , cls. a VIII-a A  
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Toamna 
Vântul tot mai rece bate 

Din copaci verzi și falnici 

Câte-o frunză iarăși cade 

Covor ruginiu așterne-n cale. 

 

Stoluri, păsări călătoare 

Au plecat spre țări cu soare, 

Ciocârlia nu mai cântă 

Vântul tot mai tare frământă. 

 

Peste câmpurile-ntinse 

Frumoase brume-și pun cununa 

Val de ceață ca o plasă 

Umbrește ziua luminoasă. 

 

Toamna roade-nbelșugate adună 

De pe câmpuri, de prin vii 

Coapte, proaspete și bune 

Mândră toamnă, bine ai venit! 

         Vlad Soare, clasa a V-a B 

 

La școală, din nou…  

E dimineață….gata vacanța! 

Gata cu somnul! 

Din nou la școală. 

Luat ca din oală, 

Îmi pun fularul, căciula și ghiozdanul, 

Ghete-n picioare 

Că e frig mare. 

13 ianuarie…halal sărbătoare! 

Oricum ar fi, cu mic cu mare, 

În clase intrăm și ne bucurăm 

De dulci revederi…împărțim păreri… 

Îmi dau jos fularul, căciula și ghiozdanul, 

Dar ce să vezi oare: 

Tot ghete-n picioare că e frig mare, însă, 

Sub geaca cea groasă de mama aleasă 

Era pijamaua! 

Autor anonim 

 

 

România - patria mea 

 
 Soarele şi-a fixat postura pe cerul limpede, completând cu mândria-i albastrul lin şi blând, 

prin propria-i strălucire magnifică. Pătura de lumină se aşază firav pe basmaua unui cap gingaş, 

ce răsare din lanul de grâu, ca ghioceii  la primul clopot vestitor de căldură. 

 Ţărăncuţa noastră nu este preocupată, însă, de nimic din inefabilul, pe care ştie că îl 

stăpâneşte, iar aura de regalitate e sporită de o puritate aparte, creştină. Cu coşul plin de merinde, 

ţărăncuţa zâmbeşte, în timp ce părul castaniu se ondulează duios pe lângă portul popular. Soarele 

se contura perfect pe cer, într-o armonie orbitoare. 

 Pomii, parcă de ciuda peisajului incomplet îşi adună crengile sub o capelă florală roşie, în 

contemplarea steagului cu caracter impunător. Vocea melodioasă a fetei răsună ca un ecou 

grandios, ca şi cum a fi însoţită de alte mii de suflete, ca şi cum fiecare floare şi-a desfrânat în 

sfârşit adevăratul chip şi fiecare frunză a început să simtă. Mii de români se aud pe fundalul divin 

al portretului muzical, iar rănile de pe mâinile fetei nu o împiedică să-şi prezinte nonşalant 

munca şi perseverenţa. 

 Căci asta e România, un amalgam de oameni, cu nevoi şi dorinţe diferite, cu chipuri 

diferite, dar toţi români, toţi formând acelaşi peisaj demn de respect, pe care Eminescu l-a descris 

atât de bine, doar prin paloarea unei frunze. 

 Ţăranca continuă să cânte, marşuri de război se disting din glasul ei. 

 

Naomi Yasmina Ghiurca 

cls. a VIII-a A 
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             Trei luni amorţite 
 Poate că niciodată natura nu m-a fermecat atât de mult, ca în dimineţile acestei săptămâni. 

Dincolo de geamul ferestrei, cade puzderie măruntă şi deasă ca făina la cernut. Gingaşele petale 

de marmură albă au pus crengilor mănuşi de puf. Dacă 

nu ai şti că ninge ai putea confunda fulgii de omăt cu 

nişte fluturi albi, care se joacă de-a prinselea prin aer.  

 O clădire impunătoare, albă ca spuma laptelui 

poartă acum o cunună de steluţe argintii. Cele trei scări 

abrupte sunt mandrele purtătoare ale unei mantii de 

zahăr. Geamurile sunt îngheţate, atât de încât îţi poţi 

vedea reflexia ca într-o oglindă. Dincolo de gardul 

încărcat cu dantelă albă, trotuarul are urmele şiragurilor 

de sănii trase de copiii zgribuliţi de frig, cu obrajii îmbujoraţi radiând de fericire. 

 Alături, râul s-a acoperit cu o pojghiţă subţire şi a adormit ca în poveşti, parcă tot oraşul a 

adormit pe vecie. Doar curajoşii îndrăznesc să dea ochii cu gerul de afară care îţi taie răsuflarea 

şi te face să lăcrimezi.  

 Totuşi, pe lângă defectele acestor trei luni amorţite, eu regăsesc o frumuseţe aparte, când 

străzile sunt pustii, când copacii îşi scutură argintul căzut din cer, când iei o gură de ceai 

fierbinte, iar apoi îţi îndrepţi privirea către casele ascunse sub căciuli albe de postav. Totul e ca 

un tărâm sobru şi nelocuit, dar totodată este un tărâm strălucitor şi fermecat. 

Pe bluzonul meu violet din caşmir se aşterne o floare mică şi rotundă… o minune de-o secundă. 

 

Ilinca Florea, cls. aVIII-a A 

The best 

celebrations 

 watch Christmas films, 

 trim the Christmas tree,  

eat the traditional ” sarmale” and  

sweets, spend time with your family,  

watch ” Home Alone”, open gifts, go caroling, 

    go skating, and drink hot chocolate and tea, build snowmen,  

  be happy  

for the rest 

   of the year!  

     Merry Christmas! 

            By Flavius Blaga, Lucia Negrea, Mara Tarcău, Vanessa Zilahi, Luca Stoianovici, 6C 

 

Emoțiile primăverii                                                
La marginea pădurii verzi și dese 

În tufele înmugurite prea devreme, 

Se-adună iarăși stoluri rândunele  

Întoarse nu de multă vreme  

Din tării calde, mult îndepărtate  

Ciripind gălăgioase, bucuria sosirii 

primăverii. 

De sub pământul rece înghețat 

Tremurând timid, rușinos și 

înfrigurat, 

Clopoțel de zăpadă, alb imaculat 

Mic și delicat, se-nalță încrezător 

Sub razele jucăușe ale soarelui 
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Un ghiocel, vestitor al primăveri. 

 

Astfel natura toată, altădată înghețată 

Din somnu-i lung începe să renască 

Câmpii, păduri îmbracă mantia cea verde 

Copii cu glasuri cristaline, se aud în 

depărtare 

În jur e iarăși veselie, totul strigând: 

„Salutare primăvară! Timp frumos bine ai 

venit!” 

Vlad Soare, cls. a-V-a B 

 

 

Te iubesc, școală!  
Dragă școală, te iubim,  

Elevi harnici vrem să fim. 

La clasa noastră, se știe, 

Fiecare vrea să fie 

Iscusit, pe val mereu, 

Nu ne temem că e greu! 

Împreună ne dorim 

În muncă să reușim! 

  Rusu Denisa, cls.a III-a C 

Doamna Mărunțica 

Ce știți voi despre furnică? 

Că e mică și înfiptă?  
Însă în realitate, 

E chiar cu personalitate. 

 

Și furnica-i chiar la modă, 

Umblă cu sacou în vogă, 

Fustă scutră și plisată 

Și e foarte aranjată. 

 

Coaforu-i casa ei, 

Manichiură vrei nu vrei, 

Nici curat ea nu prea face, 

Dar îl are pe „vino-n coace”. 

 

Ce știți voi cine-i furnica? 

Este d-na Mărunțica 

Care umblă ziua-ntreagă 

Fără hrană în desagă. 

 

Ține cură de slăbire, 

Pentru a arăta mai bine. 

Și suratele-s la fel, 

Toate trase prin inel. 

 

Nu-i așa că vă e dragă, 

O făptură așa suavă? 

Ce a-ți putea să vă doriți, 

Decât să o întâlniți. 

Stanca Ghiurca Boldea, cls. a VIII-a A 

 

Frumoasa împărăteasă 

 

 

 

 

 

 

Mai am un singur dor, 

Frumoasă împărăteasă, 

Să apari mereu în somn, 

Să-mi dai sărut pe față. 

 

Te văd trecând prin codru, 

Prin iarbă alergând 

Spre casa cea din vale, 

Pe lângă lac trecând. 

 

Privesc adânc spre lac, 

Dar tu îi iei sclipirea, 

Luând și nuferii din larg 

Stârnindu-mi fericirea. 

 

Punând o floare-n păr acum,  

Atragi toată lumina, 

Iar cerul însorit și blând 

Îmi mângâie privirea. 

 

La casa cea din vale 

Acum tu strălucești 

Cu haina-mpodobită 

În floare de cireș. 

Olar Vlad Daniel, cls. a V-a B 



Zâmbet de soare, versuri și culoare  
Revistă școlară 

27 

 

Ireal 
      Era o zi de vară călduroasă și plăcută. Stăteam pe un hamac sub umbra unor copaci 

înverziți, și citeam o carte. La început nu mi s-a părut interesantă, dar cu cât citeam mai mult, cu 

cât răsfoiam paginile cu o curiozitate însetată, cu atât descopeream o lume ireală. 

     Am început să mă gândesc tot mai mult cum ar fi ca și eu să fiu ireală sau imaginară, la fel ca 

personajul din cartea pe care o citeam cu nesaț. Mă gândeam și mă scufundam tot mai adânc în 

această idee. Pierzându-mă în gândul acesta apăsător, am ajuns să fiu chiar eu un personaj 

imaginar. 

 La început, nu știam ce se petrece. Credeam că parinții mei râdeau de mine. Mă duceam 

la ei, îi întrebam de ce mă ignoră, de ce nu îmi răspund, dar nu primeam nici un semn din partea 

lor. Nici măcar o scurtă și ușoară șoaptă, un gest, ceva, orice... Stăteau tăcuți pe banca îmbrăcată 

într-un verde smarald. Strigam și urlam din toate puterile mele chiar lângă ei, dar nu mă auzeau. 

Eram ca și ultima frunză dintr-un copac tăcut, înghețat pe care doar șoapta vântului o mai aude. 

      Lacrimi îmi curgeau pe obraz. Ochii îmi erau ca două cascade mirifice care nu se mai opreau 

din a vărsa apă. Doar natura îmi e martoră, doar ea poate știi câte ore au trecut până m-am oprit, 

însă am luat o decizie. Încercam...Trebuia să văd partea bună a coșmarului care mi se întâmpla. 

Care era aceasta, urma să aflu. 

     M-am ridicat, am urcat în livadă și am început să observ tot ce nu am văzut până acum, toate 

comorile naturii pe care nu am avut ocazia să le 

studiez. Când eram reală, în fiecare dimineță, un cerb 

alb mi se arăta, dar când mă apropiam de el, fugea 

departe, departe de tot, până nu se mai zărea. Acum 

nu mă vedea. M-am apropiat de el, dar când am ajuns 

în fața lui părea că mă vedea, că mă simțea, dar nu a 

fugit. A stat acolo, s-a uitat în ochii mei și apoi a 

plecat. Puteam să văd durerea din ochii lui. Oamenii 

i-au făcut asta, știu sigur. Tot ce s-a întâmplat....parcă 

a fost ireal, așa că mine. 

     Mereu mi-am dorit să observ albinele și toată 

munca lor, pe care cu greu o înțelegeam. Acum puteam. Tata le alunga mereu de lângă vița-de-

vie, dar eu nu o făceam. Niște ființe atât de mici, nu puteau face niciun rău unui ciorchine de 

strugure. Fiind curioasă m-am apropiat prea mult de o albină și a zburat spre mine. Nu cred că 

mă vedea, dar m-am speriat și am călcat pe un spin căzut din crengile unui prun a cărui vreme 

era de mult trecută. M-am uitat mai bine, dar spinul rămăsese acolo. Nimic nu se schimbase. 

Eram doar o fantomă a trecutului. M-am întristat atât de tare, încât nimeni și nimic nu mă mai 

putea înveseli. Simțeam cum ochii mi se închid ca două perdele. Vedeam în ceață... am leșinat. 

Trupul meu s-a prăbușit pe pământul rece și umed. Se făcuse întuneric. 

     M-am trezit. Eram înapoi, înapoi cu cartea mea în mâna pe hamacul colorat așezat între doi 

pomi verzi, sub lumina orbitoare a soarelui. 

     Mi-am dat seama că a fost lecția de care am avut nevoie. Viața noastră e ca un trandafir: 

frumoasă, plină de culoare și de fericire, dar la un moment dat petalele vor începe să cadă și când 

ultima petală va cădea, viața noastră se va sfârși. Poate ne va părea rău de tot ce nu am reușit să 

facem, să spunem sau să realizăm, însă va fi prea târziu... 

 Mara Tarcău, cls. a VI-a C 
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Calul cu potcoave de aur și fata cu voință de oțel 
 Se scurgeau picurii de ploaie de pe streșinile caselor exact așa cum picura sudoarea de pe 

chipul unei fete oarecare... pic... pic... pe grumazul calului. Număra încet înălțimea 

obstacolului... un metru și cincisprezece... un metru și douăzeci și cinci... un metru cincizeci... 

Nu mai sărise niciodată această înălțime... Fetei i se încețoșă privirea. Se aplecă spre grumazul 

calului și îi șopti:  

 - Poți sări, știu că putem!  

 - Gata, copilă! Să vedem ce poți! strigă antrenorul. 

 Apoi se întâmplară mai multe lucruri deodată… vederea îi reveni brusc, pulpa ei lovi 

calul, dar în secunda următoare era pe jos. 

 - E a cincea oară consecutiv. Cum se face ca niciodată nu reușești? strigă antrenorul 

nervos. Știi că nu îți mai permiți nicio înfrângere? Gata, descalecă! Tu de acolo, fă bine și scoate 

un alt cal! strigă antrenorul la un băiat de lângă grajd. 

 Băiatul se întoarse cu un cal mare și alb, care, cum o văzu pe fată, fornăi dezaprobator. 

 - Nici eu nu sunt fericită! zise fata, aruncând spre cal o privire feroce. 

 - Salut! se auzi vocea îngrijitorului tehnic. 

 - Ce îți trebuie? răspunse fata iritată. Șeile sunt sus! 

 - El e Spirit! spuse băiatul. Oricât de lungă ar fi calea spre succes, trebuie să ai încredere 

în partenerul tău. 

 Fata nu spuse nimic, doar trânti gumele pe masă cu brutalitate. Peste ceva timp adăugă: 

 - Ai idee unde sunt jambierele? 

 - Trebuie să crezi în Spirit! spuse băiatul, în 

timp ce scotocea după jambiere. Aha! Aici sunt! 

 Dar fata voia deja să intre pe teren, așa că îl 

lăsă pe băiat și plecă. 

 Intrând în teren, fata văzu un alt băiat sărind 

același obstacol. Dar el o făcuse perfect! 

 - Noroc! strigă el spre ea. 

 - Un metru cinci zeci! anunță antrenorul. 

 Se puse la linia de start. Spirit era supărat. 

Ceva nu îi plăcea... Sudoarea începea să picure... 

 - Spirit! Putem face asta! îi șopti ea. 

 Calul se simțea puțin mai bine. 

 - Să o facem! șopti fata. 

 Și, fără măcar să îl atingă, Spirit porni... primul obstacol... perfect... dar brusc, fata se 

dezechilibră și căzu. Iar când încercă să se ridice, o durere insuportabilă se răspândi în corpul ei. 

Spirit o lovise în picior. 

 Când se trezi, era în vestiar. 

 - Ahh, ești bine! răsuflă ușurat antrenorul. 

 - Așa sper! spuse fata. 

 - Te vei face bine, piciorul nu e grav! o asigură antrenorul. 

 Și începură să treacă zile, apoi săptămâni în care fata nu se putea antrena. Începură să se 

scurgă chiar și lunile, până când mai era fix o lună până la Jocurile Olimpice. 

 Era în sfârșit ziua în care putea să reînceapă antrenamentele. 
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 - Bună tuturor!! își făcu fata intrarea. 

 - Ești mai bine? Minunat! strigă unul dintre băieți. Spirit e în celălalt grajd. 

 Fata merse până la ușa ce făcea legătura între grajd și șelărie. O deschise… Când văzu 

caii, o încercă un sentiment bizar. Apoi, dând cu ochii de Spirit, începu să țipe și atunci își dădu 

seama ce sentiment era acela: era frica. 

 - Ce se întâmplă? strigă îngrijitorul tehnic. 

 Fata își îngropă fața în mâini și începu să plângă. Apoi fugi către stația de autobuz. 

 Același lucru se întâmplă trei zile la rând. 

 În ziua a patra îngrijitorul tehnic o obligă să stea în boxă cu un mic mânz. 

 - Nu pot face asta! spuse ea plângând. 

 - Revino odată la normal! spuse el exasperat. 

 - Să știi că mie îmi este frică de cai, nu de căzături! 

 - Gata! Renunță! E o cauză pierdută! spuse antrenorul calm, pornind spre grajduri. 

 Fata profită de moment ca să fugă de acolo, dar rămase puțin să asculte la ușă. Dincolo de 

ea, recunoscu vocea băiatului care i-l oferise pe Spirit. 

 - Ce vrei tu să obții? Are o fobie. Fetele sunt foarte sensibile. 

 - Deci chiar e... pierdută? Dar nu se poate, e o călăreață de elită! 

 - Nu e ușor deloc să fii cum ai fost la început. 

 Oare era adevărat? Nu avea să mai fie niciodată la fel? Așteptă până ce toată lumea ieși 

din grajd. Apoi se piti lângă ușă și stătu acolo încercând să se liniștească.  După câteva clipe, 

auzi un scârțâit slab. Când se întoarse, văzu că Spirit ieșise din boxă și se îndrepta spre ea. Fata 

nu țipă, nu se mișcă, nu putea face nimic, era înghețată. Doar închise ochii și își puse mâinile pe 

față. Simți apoi capul enorm al calului care se lipi de mâinile ei... Și fata făcu ceva la care nici ea 

nu se aștepta. Se ridică și îl mângâie pe gât. 

 - Du-te... în... boxă... spuse ea ezitând. 

 Calul merse. 

Ziua următoare după ce lumea plecă, veni iar la Spirit... și făcu la fel două săptămâni, până avu 

curajul să încalece. Apoi, la sfârșitul celei de a patra săptămâni, sărea perfect un metru șaizeci și 

cinci. 

 - Mâine e ziua cea mare! îi spuse ea calului în timp ce îi dădea de mâncare. 

 În următoarea zi se prezentă la grajduri. Când ajunse antrenorul, ea era deja pe teren. 

 - Nu știu cum ai reușit să urci pe el, dar jos cu tine! Îi spuse nervos antrenorul. 

 Fata însă porni calul și sări un metru cincizeci perfect și chiar cu multă lejeritate, de parcă 

era un obstacol pentru începători. 

 Antrenorul se apropie de ea. 

 - Nu știu de ce mai pierdem vremea! Avem avion în trei ore! Haide! 

 - Mulțumesc! îi șopti ea lui Spirit. 

 Era rândul ei la sărit... milione de oameni se uitau la ea. 

 - Azi nu mă mai entuziasmez așa de tare, poate rup costumul asta care a fost extrem de 

scump! Hai totuși să luăm măcar bronzul! 

 Spirit fornăi. 

 Clopotul de start... primul obstacol... trecut... al doilea la fel... al treilea la limită... și restul 

perfect! 

 - AȘA! strigă antrenorul plin de mândrie. 
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 - Știi ceva, Spirit? Ești calul perfect! spuse fata două ore mai târziu. Dar, adăugă ea 

studiind medalia de argint de la gât, la anul vreau aurul! 

 Spirit fornăi din nou. 

 - Vrei sa îmi spui ceva? A, da, peste patru ani! 

 Și în lumina caldă a apusului, calul cu potcoave de aur și fata cu voința de oțel se despart 

… până dimineața următoare.  

Alesia Breaz, cls. a VI-a C 

Valurile copilăriei 
 

 Într-o zi frumoasă de toamnă, Viorel, un copil de şase ani iese în parcul de joacă 

împreună cu dădaca lui. El este copilul răsfăţat a unei familii înstărite, îmbrăcat după ultima 

modă şi înconjurat de tot felul de jucării scumpe şi cu toate acestea se plânge, că el se plictiseşte. 

La un moment dat observă un băieţel de 

vârsta lui, stând sub un copac într-un scaun 

cu rotile. Copilul părea foarte fericit, Viorel 

face câţiva paşi spre el şi-l întreabă:  

- Salut! Cu ce te distrezi așa bine? 

- Bună, sunt Bogdan. Mă uit la acele 

răţuşte de pe lac şi admir cum îşi 

urmează mama. Pe tine cum te 

cheamă? 

- Răţuşte?! Noi avem acasă un lac plin 

de lebede. A, şi mă cheamă Viorel. 

- Lebede, se miră copilul? Şi tu le dai 

de mâncare? 

- Ei, na! Avem un om care le îngrijeşte. 

Eu am cu ce să mă joc. Uite, câte  

jucării am! 

- De unde ai atâtea jucării? 

- Pe toate le-am primit de ziua mea, acum două zile în urmă! 

- Nu am văzut niciodată atâtea jucării la un loc! 

- Cum? Tu ce primeşti de ziua ta, de obicei? 

- Păi, anul acesta am primit un set de creioane colorate de care m-am bucurat foarte mult 

pentru că seara am colorat împreună, cu toată familia. 

- Eu mă întâlnesc cu părinţii doar seara târziu, dacă nu am adormit, pentru că muncesc 

toată ziua. 

- Trebuie să-ţi fie tare greu! Eu sunt atât de norocos că toată familia se joacă împreună! 

Haide odată pe la noi, spuse Bogdan. 

- Şi cum să mă joc cu tine? Că tu eşti în acest scaun. 

- Putem desena, juca cărţi, citim poveşti împreună! Va fi distractiv! 

Hotărî să accepte invitaţia şi pornesc împreună acasă la Bogdan, unde îi așteaptă mama şi 

surorile lui Bogdan. Casa era modestă, dar atmosfera era una prietenoasă şi caldă. Viorel se simte 

foarte bine şi realizează că Bogdan cu toate lipsurile lui, are o copilărie mult mai fericită şi îşi dă 

seama cât de mult contează lucrurile mărunte. 

Denes Ingrid,  cls. a VIII-a D 
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 Valurile Copilăriei 
 Copilăria e o poveste 

 Ce te cuprinde şi nu te lasă                                            

 Să uiți acea amintire frumoasă. 

Este o lume în care simți că nu ai mai creşte, 

 şi ai fi dintr-o poveste. 

Joacă multă şi distracții 

iar cu multe imaginații, 

 Poveşti sau basme diferite 

Atâtea cărți citite 

şi multe chiar şi amintite. 

 

Copilăria este misterioasă 

dar şi foarte frumoasă. 

Sunt multe lucruri de descoperit, 

iar multe de amintit 

Ca să ai de ce povesti. 

Copilăria te învață să trăiești 

 Căci te ajută să crești, 

Dar va pleca așa deodată 

Şi nu va veni niciodată, 

Dar drumul bun îți arată. 

 

 

Joaca multă şi distracții, 

Iar multe aventuri cu ceilalți 

Mă joc, şi mă distrez 

şi apoi mult desenez, 

dar nu uit să mă împrietenesc, 

Prietenia şi iubirea, 

Ea este copilăria. 

u aventuri de neuitat, 

şi prieteni de ajutat 

așa  nu vei fi abandonat. 

 

Copilăria este un album cu poze 

Pe care nu-l voi uita nicicând, 

şi îl voi purta mereu în gând, 

Multe amintiri având 

mă va lăsa în curând. 

Copilăria este o amintire dragă, 

Pe care nu o vei uita, 

şi o vei păstra în inima ta 

Cu amintiri pline de distracții 

Şi multe lucruri cu imaginații. 

 

Copilăria e o poveste 

Ce nu se oprește. 

Cu poveşti diferite 

Ce sunt citite, 

Şi amintite. 

Basmul este ea 

Copilăria mea. 

Ce mă învață să cresc 

şi să trăiesc, 

iar cu viața  să mă 

obișnuiesc. 

                    Toth  

Klaudia, cls. a VIII-a D

 

Pădurea micuților 

Undeva într-o pădure 

Parcă vezi cum se ascund, 

Printre crengi și rămurele, 

Vrăbiuțe mititele ciripind melodios. 

 

Veverițe jucăușe, 

Care te privesc ghidușe, 

Dintr-o scorbură apar 

Ronțăind alune iar. 

Dintre tufe vezi c-apare 

Un iepure nu prea mare 

Și privește-n jur cu spaimă 

Să nu fie vreo capcană. 

 Printre frunze foșnitoare 

Vine ariciul mic și tare 

Și zâmbește cu mirare 

Că te vede pe cărare. 

 

Ursulețul cumințel 

Se așază jos și el 
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Și mormăie cu-ncântare 

C-a mâncat un pește mare. 

 

În căsuța lui de humă, 

Greierașul încă sună 

Din chitara lui cea mică 

Veselind-o pe furnică. 

 

Toată lumea-i fericită 

În pădurea aceea mică 

Și cu toții se distrează 

Și natura-o celebrează. 

 

Vlad Daniel Olar, cls. a V-a B

Steaua căzătoare 
 Era odată ca niciodată un copil sărac, pe nume Alin. El își dorea foarte mult 

un câine și un prieten. 

 Alin se uita la stelele minunate de pe cer. El avea doar un dinozaur de 

jucărie. Băiatul era înfometat și avea o singură haină.  

 Într-o seară, Alin s-a dus la culcare. Când se ruga, baiețelul a văzut pe fereastră 

o stea căzătoare. Alin i-a zis: 

 -Dragă stea căzătoare, dă-mi, te rog, ce imi doresc, că sunt un copil sărac!  

 A doua zi, în parc a găsit un cațeluș părăsit și s-a întâlnit cu un băiețel numit Raul care i-a 

devenit prieten.  

          Raul Capusan Septimiu, cls. a II-a A 

 

Valurile copilăriei 
Copilăria este cadoul cel mai mare, pe care-l putem primi de la Dumnezeu. Copilăria e un 

lucru „ciudat” în care n-avem griji, stăm toată ziua afară, şi ne jucăm de - aprinselea, suntem 

veseli şi primim tot ce avem nevoie de la părinţi. 

 Copilăria nu se sfârşeşte niciodată, şi rămâne în inimile noastre. Este un dar, care va 

rămâne cu noi totdeauna. Cine a avut o copilărie fericită, va putea să treacă peste orice problemă 

în viaţă. Ea este o „boală frumoasă”, de care scăpăm pe măsură ce creştem. 

 

 Adulţii ar da orice, ca să mai fie încă o 

dată copii, iar copiii ar da orice, să fie adulţi. 

Dar cu timpul tot se sfârşeşte odată, aşadar ar 

trebui să fim bucuroşi, când suntem copii. Toţi 

copiii „mari”, adică adulţii îşi dau seama ce 

frumos a fost, când erau mici, atunci când se 

întâlnesc cu adevăratele probleme ale vieţii, 

şi nu cu problema, de a dormi de-amiază. 

 Aş încheia această compunere, cu un 

dialog, pe care l-am auzit la spital. Când eram în spital, am auzit un doctor, care vorbea cu 

bolnavul lui, care avea cancer şi era foarte aproape de moarte: 

- Dacă ai mai avea o ultimă dorinţă, care ar fi aceea? 

- Mulţi şi-ar dori să se însănătoşească, dar eu mi-aş dori să fiu încă o dată copil, să mă 

joc pe vale cu prietenii, fără griji, probleme, răspunse omul bolnav. 

Talpas Emil, cls. a VIII-a D 
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Învățătura Căpcăunului Vasile 

Petric Paul Cristian 

Clasa a V-a A 

 

1. Odată, într-un sat,  

Nu prea lăudat,  

Era un căpcăun morocănos,    

Un prea mare lăudăros.  

          

2. Teren magic 

El avea, 

O aventură epică 

Nu voia. 

 

3. La târg el mergea, 

Pe necunoscutul stand îl zărea 

Și el întreba: 

― Ce vinzi dumneata? 

 

4. Un vănzător, 

Ca ceilalți leit     

Ce i-a urat:  

― Bine-ai venit! 

           

5. Îi răspunse mulțumit: 

(Că în fața lui s-a oprit 

 

6. ― Eu vând cu ardoare 

Floricele de răbdare, 

Ce pe-acest pământ 

Sunt foarte rare! 

 

7. Ele cresc cu răbdare, 

Cu răbdare mare, mare. 

Dac-o iei cu nerăbdare 

Nu vor da deloc odoare. 

          

 

8. ― Ha, ha, ha! râse Vasile. 

Pe terenul meu 

Vor crește rapide 

Și va fi plin de merinde! 

 

9. Cumătrul s-a dus și-a 

plantat. 

Dar, nimic nu s-a schimbat 

În ceva mare, mare, 

Mai degrabă – fără odoare. 

 

10. Într-o vizită el a plecat,   

Puțin cam agitat,           

Din orașul București,            

În orașul Piticești.  

               

11. La o rudă 

Cu o măciucă, 

Și cu părul ca de sare 

Dar rău simț n-are. 

 

12. Și el a plantat 

Floricele de răbdare. 

Dar el cinstit a stat 

Cu multă răbdare. 

 

13. Și de-atunci a învățat 

Acest Căpcăun Vasile: 

Că răbdarea este pontul! 

Că răbdarea este totul! 

Și că cineva din sat, 

Lui i s-a adresat.) 

 

 

 
Crăciunozaurul 

 A fost odată ca niciodată, un băieţel pe nume Max, care îşi dorea o maşinuţă. Apoi, 

băieţelul şi-a dorit şi mai multe maşinuţe. 

 Se apropia Crăciunul. Max trebuia să se decidă ce îşi dorea mai mult. Până la urmă, s-

a hotărât că vrea un dinozaur! A scris o scrisoare, în care i-a cerut lui Moş Crăciun un 

dinozaur de jucărie, de culoare albastru şi cu ochii verzi. 

 Mai era încă o zi până la Crăciun. La Polul Nord, unii spiriduşi căutau în depozit 

jucării, alţii săpau după jucării, iar alţii faceau chiar ei jucării. Fiecare avea treabă de făcut. 

Artur, un spiriduş i-a adus Moşului scrisoarea lui Max. 

- Moşule, un copil îşi doreşte un dinozarul, zise Artur. 

- Un dinozaur? întrebă Moş Crăciun mirat. Artur du-te în depozit, în partea dreaptă, zona B, 

acolo găseşti dinozauri de jucărie de toate felurile. 

 - În cinci minute revin cu cadoul pentru Max, îi spuse Artur lui Moş Crăciun.  

 Artur s-a întors cu cadoul. Toţi spiriduşii au început să încarce cadourile în sanie. 

Când totul era pregătit, Moş Crăciun s-a urcat în sanie. Spiriduşii i-au urat noroc în călătoria 

ce îl aştepta. Moşul a aruncat cu praf magic peste sanie şi reni. Deodată, renii şi sania au 

început să zboare. 

 În câteva ore, aproape toate cadourile au fost livrate şi despachetate. Un singur cadou 

a mai rămas. Moş Crăciun s-a îndreptat spre casa lui Max. Max dormea liniştit. Casa, unde 

locuia Max, era frumoasă și curată. În camera lui era un brad împodobit. Mergând tiptil, 

Moșul 
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Moşul a intrat şi cu grijă a pus cadoul sub brad. 

 Când s-a trezit, Max a fost foarte bucuros că a primit ce şi-a dorit. Dinozaurul a primit 

numele Crăciunozaurul. Lui Max i-a plăcut atât de mult încât peste tot îl lua cu el. 

Bogdan Toma, cls. a II-a A 

Potecile prieteniei 

     Într-una din școlile din oraș, era o fată frumoasă care se implica în toate proiectele școlii, 

învăța foarte bine și era cea mai populară din școală. Avea trei prietene foarte bune cu care își 

petrecea tot timpul. Datorită faptului că erau cele mai populare, uneori puteau fi foarte 

egoiste, îngâmfate și își băteau joc de cei mai modest îmbrăcați, cei pe care ele îi numeau 

,,tocilari". 

     Tot în clasa ei era o fată frumoasă, dar foarte retrasă care le urmărea cu privirea pe ascuns 

pe fetele populare. Își dorea de foarte multe ori să fie ca și ele, dar nu se întampla nimic din 

ceea ce ea își dorea, ci reușea doar să ajungă bătaia lor de joc. 

     Fetele populare mergeau la petreceri împreună, la 

cumpărături, la întâlniri cu cei mai frumoși băieți. Când 

se pregăteau de petrecere o întrebau și pe fata retrasă 

dacă merge. Ea răspundea întotdeauna că nu poate 

merge, iar ele râdeau de ea și îi spuneau că oricum nu era 

invitată. Întotdeauna mergea acasă plângând.  

     Într-o seară, fetele se pregăteau de petrecere, 

îmbrăcându-se cu tot felul de haine și încercând multe 

perechi de pantofi ca să se poată hotarî ce să poarte. Își făcuseră câte o cană de ciocolată caldă 

și își puseră cănile pe noptiera unde era și o lumânare aprinsă. Una dintre ele își luă cana, dar 

aceasta ardea și a scăpat-o din mână, răsturnând lumânarea. Erau atât de ocupate cu faptul că 

și-au pătat hainele încât nici nu au băgat de seamă că a luat foc perdeaua. 

     În momentul în care au observat, s-au speriat foarte tare. Fiind singure acasă, nu au avut pe 

cine să cheme în ajutor și au încercat să stingă ele focul ca să nu se extindă în toată camera. 

Dar, din nefericire, perdeaua a căzut peste fata populară arzându-i o parte din față. Au ieșit 

afară din cameră și au chemat salvarea. Fetele celelalte au rămas să povestească ce s-a 

întâmplat, iar ea a fost dusă la spital. Cât timp a stat internată, prietenele ei au vizitat-o, dar au 

început să se uite ciudat la ea din cauza cicatricii de pe față. 

     Au trecut câteva săptămâni și s-a întors la școală. Fata populară și frumoasă s-a 

transformat în fata după care se uitau toți din cauza feței ei care nu mai era ca înainte. Și încet, 

încet a devenit una din acele fete care nu erau băgate în seamă de nimeni. 

Începuse să stea aproape tot timpul la bibliotecă unde citea 

multe cărți pentru școală sau pur și simplu pentru că acolo nu o 

deranja nimeni și se putea  feri de privirile celorlalți.  

     Fata cea retrasă, cea de care râdea ea înainte, stătea și 

ea foarte mult timp în bibliotecă. O văzuse de foarte 

multe ori venind și își ascundea fața, dar având un 

suflet bun, îi era foarte milă de ea. Așa că s-a hotărât să se 

apropie de ea și a fost singura care a întrebat-o sincer dacă se 

simte bine și dacă o poate ajuta cu ceva. Bineînțeles că a rămas foarte 
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mirată și s-a uitat la ea, înțelegând în final, cât de urât se purtase cu fata retrasă înainte. Zilele 

treceau și ele se întâlneau în bibliotecă unde citeau, învățau și au devenit cele mai bune 

prietene. 

     După mai multe luni, părinții au hotărât să o ducă la spital pentru o operație care să îi 

refacă fața. Lângă ea a stat tot timpul prietena ei care o încuraja și îi spunea că o sa fie bine 

indiferent de rezultate. Dar rezultatele au fost bune și ea a devenit cea de dinainte. Fiind 

frumoasă iarăși, într-o zi a fost întrebată de prietena ei dacă vrea să redevină cea mai populară 

fată din școală. Nu i-a luat mult să răspundă și a zis: 

,,Căile prieteniei sunt foarte întortocheate dacă tu le lași. Eu vreau să rămân pe calea de acum. 

Tu ai fost singura care ai stat alături de mine în momentele grele și nu vreau să renunț la 

această prietenie nici pentru toată popularitatea din lume. Nu vreau să îmi încurc căile iarăși, 

așa că, să mergem la bibliotecă!" 

Oana Nașcă, clasa a V-a D 

Arany János: Válasz Petőfi Sándornak 

 
Kádár Nóra, Kertész Stefánia, Zilinszki Botond, László Dávid 

Cls. a VIII-a D 

I. 

Büszkeség tölt el barátom, 

Hogy e köszönetet nekem ajánlod. 

Most olvastam szívmelengető leveled, 

S jobban meg szeretnélek ismerkedni veled. 

 

Az igaz költők tartsanak össze, 

E Magyar földnek büszkesége. 

Köszönöm, hogy nagyra becsülsz engemet, 

De hozzád fel sem érhetek. 

 

Remélem lesz lehetőségünk együtt írni, 

Az ország legjobb költőivé válni. 

Most búcsúzom tőled barátom, 

S barátságunk kezdetét várom. 

 

 

Arany János: Válasz Petőfi Sándornak 

Dénes Ingrid, Borbély Bíborka, Budai Beatrix, Koncz Gabriella Andrea, Cls. a VIII-a D 

                               II. 

Örömmel  fogadtam levelét,  

Mely melegséggel öntötte el szívemet.  

Az Ön barátsága számomra egy álom,  

Melyből  felébredni nem vágyom. 

 

Kérdésére válaszom még számomra is 

rejtély. 

Ki és mi vagyok? Őszintén, csak egy 

parasztlegény, 

Ki  kis  Szalontán éli életét. 

És próbálja  kitalálni kilétét. 
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 Szavai simogatják  lelkemet, 

 Bár nem tudom dicséretem  érdemét.  

Igaz költő lennék én ? 

Ki csak egy parasztlegény. 

   

Az én szememben Ön már egy ismert 

személy,  

Ezért nincs kérdésem 

Ön felé. 

Búcsúzásul  

levelemet küldeném, 

Mi  barátságunk 

kezdetét jelentené

. 

Hajnal 
 Budai Beatrix, Cls.  a VIII-a D 

 Lassan eltelt az éj,  

S madarak kezdik  zengni,  

 az ég dalát. 

Mint ezer fényes csillag   

dicsőítik dallamát. 

   

Fénysugarak betörnek, 

Játszadoznak testeden.  

Kopár felhők átadják helyüket, 

S a nap melege pusztítja könnyedet. 

Mint tüzes lovag, 

úgy harcol ellened, 

De végül győz 

és beteríti  lelkedet. 

 

Az ég kék,  

de kitündökől belőle az a test, 

mely melegíti  szívedet. 

 

Állapot 
Szántó Vivien, Cls. a VII-a E  

Belegondoltál már abba,  

Milyen e világban úgy 

élni, 

Hogy mindenki el akar 

ítélni?  

Lehordanak égnek s 

földnek, 

 Néha  a mennyekbe 

repítenek, 

Máskor pedig  föld alá 

döngölnek! 

  

Fűvel- fával kibeszélnek, 

Milyen érzés? Mondd! 

Ezt a fájdalmat átélni, 

S csak remélni, hogy 

Holnap minden más lesz. 

De nem, mert ez az élet. 

 

Keserves és haragos, 

Bamba, pokoli s néha  

Eléggé nyomasztó is  

Tud lenni! Hiába próbálsz, 

Úgysem tudsz ezen túllépni. 

S örökké elnyom majd mindenki. 

  

 Nyomorban élsz és azt hiszed,  

Hogy az egész Világ gyűlöl téged! 

Depressziós állapot, kirekeszted azt,  

Aki mindig, ha baj van átkarol. 

 

Nem gondolod, hogy talán neked kéne 

változni 

És mások előtt másképp, jobban 

viselkedni? 

Hát persze, hisz azt hiszed, 

Hogy mindenki gyűlöl téged. 

Pedig lehet, hogy csak te gyűlölöd magadat, 

Mondd, miért nem járod te is az utadat? 

 

 Nőjj fel, és sodródj az árral, 

Hisz csak így tudsz kijönni a Világgal! 

Ne légy keresztbe senkinek,  
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Hogy mások se tegyenek rosszat veled! 

 

A téli élet 
Fábián Abigél  

Cls.  a V-a G 

Novemberből kikecmergünk 

Decemberbe érkezünk 

Ruháját a sárga erdő 

Fehérre cseréli át. 

 

Az állatok lefekszenek, 

Téli álomba merülnek 

Alszanak majd egész télen, 

Tavaszig fel se ébrednek. 

 

Havazik és fúj a szél, 

Hótakaróba bújt a rét 

Jégvirág és jégcsapok, 

Szereted az évszakot? 

  

 

Lejárt a vakáció 

Erdélyi Rózsa 

Clasa a V-a F 

Lejárt a vakáció 

újra itt az iskola. 

Nyüzsögnek az iskolások 

Tele van az óvoda. 

 

Nincs több játék, 

Csak könyv s tanulás. 

Zsibbadunk a padban, 

elmarad a mozgás. 

 

Többezer gyerek bámul remegve, 

cseppet sem várnak a rémisztő matekre. 

A hideg, ködös reggelen, 

agyam megfagy íziben. 

 

Kérdezik a tanárok: Mi baj, lefagytál? 

Csak annyit mondok otthon: Elhúz a 

táskám. 

 

Tavasz jár a fejemben 
Tóth Vivien  

Cls.  a V-a G 

Tavaszi szellő oly csendes, 

madárdallam oly kedves. 

Zöldellő fák szépsége, 

A hóvirág tündöklő épsége. 

 

A tavasz jár a fejemben, 

a meleg idő és az eső. 

Bújócskát játszó gyerekek, 

örvendezve nevetnek. 

 

Az állatok előbújnak, 

Medvék a barlangban nem alszanak. 

A mókusok játszadoznak, 

Mogyoróval dobálóznak. 

 

A tavasz jár a fejemben, 

A meleg idő és a szellő. 

Mindjárt itt van, várom már, 

Már repülnek a madárkák. 
   

 

Az iskola 
Szántó Johanna  

Cls.a VI-a E 

Minden reggel a gyerekek, 

Iskolába szépen mennek. 

A kicsiktől egész nagyig, 

ott ülnek majdnem egy napig. 

 

A táskájukban minden jó, 

Ceruzák, könyvek, tolltartó. 

Füzetek is vannak. Elég. 

Vagy talán ez mégis kevés? 

 

A kisebbek hangosabbak 

És a lépcsőn lerohannak. 

A nagyobbak 

álmodoznak, 

S a tanárok háborognak. 

 

Hétfőtől egész péntekig, 

Pont úgy telnek napjaink. 

De ha eljön az év vége, 

Medencében fürdünk, végre! 
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Hull a pelyhes fehér hó, 

Nyári szünet lenne jó. 

Minden gyerek arra vár, 

Suli vége legyen már. 

De a hetek nem múlnak 

Tanórák is lassúak 

Sok gyerek ezt unja már 

Arra várnak, legyen NYÁR. 

Pap Noémi Emese, VI. E

Tavasszal az erdő 

Kacsó Brigita, cls. a VI-a E 

 

 “Ki a mezőre ballagok,/ Hol a fű között virág terem”- Petőfi Sándor verse ihlette 

tavaszi képzelgéseim. 

Tavasz van. Az ég nem látszik a fák miatt, de ez nem azt jelenti, hogy a nap sugarai nem 

küszködnek, hogy a fák ágait félrelökjék és beérjenek az erdőbe. 

 Sikerült. A nap sugarai megcsíkozták a fákat. 

Madárdalok töltik be a helyet kellemes énekükkel. Az 

erdő mélyében egy kis ösvény. Ennek mindkét felén 

növények kapaszkodnak az ég felé. A friss zöld színt, a 

virágok sokaséga díszíti. Még meg-megjelenik egy-egy 

őzike, szarvas, akik nyugodtan eszik a friss füvet. A 

távolból egy kis patak csobogása hallatszik. A vízben 

táncot jár a fény, általában egy-egy erdőlakó elősétál és 

friss vizet iszik a patakból. 

Egy vadász sem teszi be erre a helyre a lábát és ameddig 

ez így van, a hely is megőrzi szépségét. 

 

A karácsony 
Laczkó Viktória, cls. a V-a F 

 

 Karácsony a legszebb ünnep. Ilyenkor az egész család együtt van, 

békességben. 

 Minden elcsendesül, lelassul az idő, hogy beteljünk ezzel a 

gyönyörű ünneppel. Nem az ajándékok számítanak, hanem az, hogy a 

szeretteinkkel együtt lehetünk. Ha az összes családtag nincs is jelen, 

akkor is gondolunk rájuk. Szenteste meggyújtjuk a négy gyertyát az 

adventi koszorún, megajándékozzuk egymást, nagy az öröm. Az igazi 

ajándék a család, a béke, a boldogság, az ünnepi pillanat. Ilyenkor a fa köré gyűlünk és 

mesélünk. A kis házikedvenceket sem hagyjuk ki. 

A karácsony a leggyönyörűbb ünnep.  

 

 

Vigyázzunk! 
Bartha Károly, V F 

 

Biztos, sokan nem tudjátok, bajban vagyunk. Nem csak mi, az egész 

világ. Vigyázzunk! 

Lehet, hogy nem vettétek észre, de nincs hó, meleg van. És ez furcsa 

ebben az időszakban. Ez mind miattunk van. Eldobjuk a szemetet, sok 

mérgező és szennyező anyaggal fertőzzük a földet. 
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Védjük meg a bolygónkat!   

 

 

Az én iskolám 
Szabó Tamás, cls. a V-a F 

Az iskolám egy nagyon jó hely. Szeretek minden reggel korán a friss reggeli szellőbe 

kimenni, főleg azt, hogy az iskolába mehetek, találkozom a barátaimmal, osztálytársaimmal, 

tanáraimmal. 

Várom, hogy az 

agyam megtöltsem tudással. 

Az iskolám nagy és nagyon 

szép. A diákok csak úgy 

zsonganak, mint a méhek. 

Az a legjobb, hogy több 

tanár van és mindenik 

másképp tanít. Minden órára 

más mesterem jön be. 

Az iskola nagyon jó. Ide járj, tanulj és profi leszel! 

Tél a városunkban 
Szabadi Lehel, a V-a F 

Kora reggel van, megérkeztek az első buszok, hogy 

útjára vigye a várakozókat. Egyesek a  gyárakba, 

mások vásárolni igyekeznek. A gyerekek pedig 

óvodába, iskolába sietnek. A halvány napsugár is 

áttöri a felhőtakarót. Délfelé beborul és 

megszámlálhatatlan hópehely lepi be a várost. 

Mindenki nagyon örvend. A gyerekek 

elővették a szánkót és versenyezve siklanak le a 

domboldalon. Úgy száll fel a köd, mint pipából a 

füst. Estefelé fájó szívvel, de indulni kell haza. Már 

kezd hideg lenni. 

Alig várom a holnapot, hogy újra szánkózni menjek, mert az nagyon jó. 

             

Könyvajánló 
Nagy Dávid-Ervin, cls.  a V-a E 

A téli vakációban Berg Judit 2007-es Év-könyve díjas Rumini könyvét és további 8 

részét volt lehetőségem elolvasni. Néhányat szeretnék ajánlani az érdeklődő olvasó 

iskolatársaimnak. 

Nagyon érdekes volt számomra a Rumini és a négy jogar című alkotás. A Hódszövetség 

népei, a fénylények, a teknősök, a hódok és a kígyók békében éltek egymás mellett. Ám egy 

napon az egyik hódító király magának akarja a négy jogart, amivel uralma alá hajthatja a 

Hódszövetség népeit  és megszerezheti a birodalmat. Mindezt egy álnok varázsló segíti. Mi 
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történik Ruminival? Hát Balikóval, mikor a hajóról belezuhan a tengerbe? Minden kérdésre 

megtudjátok a választ a könyvből.  

Egy másik figyelemreméltó Rumini-alkotás a Rumini Datolyaparton című könyv.  

Datolyapart népei boldogan éltek együtt, addig amíg egy ostoba selyemmajomkirály el nem 

foglalta a trónt, és meg nem jelentek Ultra Marin gróf utódai, a feketeszárnyú denevérek. Sőt, 

ez még nem minden! Egy varázsló is veszélyezteti a matrózok kalandját, aki a derengőkkel el 

akarja venni a fényt az égről, hogy a sötétség urai segítségével elfoglalhassa a trónt 

Datolyaparton. És hogy az esemény  a tetőfokára hágjon, egy kalóztámadás során Ruminiék 

hajója, maga a Szélkirálynő is odavész. Szót kapnak ebben a könyvben még ripacsok, nektárt 

szívó denevérek és a reggeli hírmondó papagájok is. Mindenre fény derül ebben az új Rumini-

könyvből. 

Nagy kedvencemben, Rumini Ferrit-szigeten című drámakötetben Ruminiék éppen a 

Marcipán-szigetre tartanak, ám egy hajótörött, vasizomzatú ferrit a hajóra kerül, és elnavigálja 

a hajót hazája, Ferrit-sziget felé. Ott Molyra, a pillangókirálynő fogva tartja apját, a ferrit 

királyt. Nem csak különös kalandben részesülhetnek az olvasók a cselekmény által, hanem 

betekinthetnek általa a drámai művek világába is. 

Forgassa mindenki nagy lelkesedéssel! 

Kikapcsolódási lehetőségek a diákok életében 

Zenehallgatás 

A szó nem elég: youtubon hallgatható, felszabadító zene. Amikor unatkozom, akkor 

szoktam hallgatni, tudok rá táncolni, ellazít. 

Dance Monkey-t szintén a youtubon hallgatom, nagyon jó, lazító zene. Tanulás 

közben hallgatom, mindig azt az érzést kelti bennem, hogy másnap jól fogok teljesíteni az 

iskolában, feloldja bennem a feszültséget. 

Könyvajánló 
A Szent Johanna gimi 

Nyolc részből felépülő ifjúságiregény-sorozat, Leiner 

Laura magyar kortárs írónő tollából. 

Reni, a főszereplő új helyre költözik, egy francia 

tagozatos magániskolába iratkozik be. Előző iskolájában 

nem voltak barátai, csúfolták és azt hitte, hogy így lesz a Szent Johannában is, de tévedett.  

Izgalmas olvasmány a mai gimnazisták életéről, humorosan, hitelesen. 

Ez a történet mindenkiről szól. 

Szarka Iringó, V E 

The City of Happiness 
   Happiness city is a beautiful and modern city. This city is based on 

good deeds and good people. 

   People do good deeds every day. People help each other to fulfill 

their dreams. There is no space for evil people. The houses are in a 

huge common courtyard. In this city no one quarrels and the 

transport is very chill and based on understanding. The cars wait for 

each other to turn in traffic, the buses respect each station. Because 

it is a very modern city, there are a lot of malls and restaurants. 

   If you want to visit this city you have to do three things. First, you go to bed. Secondly, put 

your head on the pillow. And the third, most importantly, close your eyes and dream. 

By Andreea Komaromi, 7 C 

A strange story 
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Last week, while I was walking home from school, I saw a smartly-dressed woman 

desperately looking through a dustbin at the side of the road. 

In my imagination her name was Natasha and she was in love 

with her fiancé, Nathan. The day before, Nathan acted strangely, he 

was very mysterious. When he went out, he met a strange beautiful 

woman and got in the car with her. While he was away, Natasha had 

all kind of thoughts about her love, cheating on her. She became very 

jealous and nervous.  When Nathan got home, they had a huge fight. 

Nathan left the room and Natasha threw out on the window her 

engagement ring, which landed exactly in the dustbin. 

Next day, Nathan got home from work with the mysterious lady, who turned out to be 

his cousin, Emma, who was helping him to organize a surprise for her. Natasha felt very 

stupid, after finding out the real reason why the two of them met and she excused herself. 

Then she suddenly ran out to look r her ring in the dustbin.                 

 By Denes Ingrid, 7 D 

My Superhero 
 My superhero is my mom.  I love my mom very much. She is the only 

person I truly trust and the person who helped me the most. She is short and 

she has straight brown hair. She looks a lot like me. She has hazel brown eyes 

and a small nose. 

My mom is the person who inspires me the most and I am very grateful 

that she is my mom. 

by Cioban Mara Malvina, 5 A 

Summer and winter chatting... 
Summer: Hi! 

Winter: Hey... 

Summer: Why are you so sad? 

Winter: Because of climate change. Our planet is getting warmer and 

warmer and humans seem to be concentrating on who to start a war 

with, instead of trying not to kill their planet. Just in the past century 

the Earth is 0.7 degrees Celsius warmer , that's ten times faster than 

the average rate of ice age recovery! Look at the wildfires in 

Australia! Koalas, kangoroos and other animals are burning alive 

because it's simply too hot outside and trees and bushes catch on fire! 

And all the extreme weather events in the past years...  

Summer: You're right... many people don't care that they're slowly but surely killing their 

own planet... But, recently, young people have started to make changes! The internet 

community has planted 20 million trees last year, and they're starting to speak up about 

climate change to people who have the power to make significant changes. It's estimated that 

in 2018, CO2 emissions from fossil fuel combustion decreased by 2.5% compared to 2017 in 

the EU. People are starting to buy electric cars, and it's estimated that by 2030, electric cars 

will be the norm. It obviously isn't enough to stop drastic climate change, but they're making 

steps towards change! 

Winter: I didn't know any of that... But still, there's so much to be done... And if people don't 

start making drastic changes, I don't think they'll be able to save their planet. 

Summer: I think they're able to do it. But I guess we just have to wait and see what happens 

next. 
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Winter: Yeah, you're right, we can't do much. Well, thanks for giving me some hope! I'll see 

you later! Bye! 

Summer: Bye! 

By  Alexia Luca, 7 C 

Winter: Oh, hello summer! 

Summer: Hello winter! 

Winter: I see that spring is going to take my place soon, and later you'll 

come. 

Summer: I know right? I'm excited to finally bring the big vacation to 

children!  

Winter: You know that I bring vacations too, right? They're for 

everybody on the occasion of Christmas and the New Year.  

Summer: Yeah, but people spend them inside their houses because is 

too cold outside.  

Winter: Hey! It's not too cold for them to be happy. Without the cold it wouldn't be ice or 

snow, which can be used in various outdoor activities.  

Summer: Like what?  

Winter:  Lihe skating, skiing, sledding and building a snowman or playing with snow. 

Summer:  Well yes, but with that much ice and snow people can't ride a bike 

properly or enjoying themselves at the beach!  

Winter:  At least they can get dressed up if it's cold! What can they do when it's too hot? 

They only go to the beach because they want to cool themselves in the water because of the 

heat! 

Summer: I'm not allways that hot! It's not my fault global warming is a thing, is the humans’ 

fault! Anyway, if it wasn't the heat then trees wouldn't make fruits and food is vely important! 

Winter:  The fruits and other veggies wouldn't ripe if the cold would not come! My friend 

autumn knows what I'm talking about.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Summer:  At least I have a longer day than night and people can have more 

fun.  

Winter: Night can be beautiful and charming as well especially with the 

lights they create. 

Summer:  People like weather more when it's sunny. The sun is the big 

bright light of the sky! It provides them with vitamin D and increases their 

optimism.  

Winter:  Spring is the season which has the brightest weather. It is constantly raining 

when you come.  

Summer:  Raining is very important for plants to grow. 

Winter:  It can also flood cities.  

Summer:  Your snow is very cold and it can be a nuisance when it buries houses. 

Winter:  It is still water and kids love eating snowflakes! 

Summer: Ice-cream tastes better!  

Winter: Wait! Why are we fighting? 

Summer:  I don't know, to be honest you made very solid points. 

Winter: You did too. Let's calm down and admit that we both have pluses and minuses. 

We're both different, but equal at the same time.  

Summer: I’m sorry I was mean to you. 

Winter:  I'm sorry too.                                                           By Sergiu Andrei Bleoca, 7 C 
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 RECOMANDĂRI  DE LECTURĂ 

 Pasiunea mea este lectura. 

Această pasiune m-a îndemnat să mă 

înscriu la Concursul de Lectură 

„Bătălia Cărţilor”, organizat de 

Biblioteca Județeană Târgu-Mureș. 

Pentru mine acest concurs a fost o 

adevărată provocare și mi-a adus 

bucuria câștigării marelui premiu „Cititorul anului”. 

Am citit cu mare plăcere toate cele zece cărți aflate pe lista obligatorie. „Lămâi, cărți și 

prieteni” scrisă de Jo Cotterill a fost cartea mea preferată. Sunt fericită că am descoperit-

o. M-a emoționat de la prima până la ultima pagină.  

 Am adorat-o pe Calypso, personajul principal, încă de la început. M-au impresionat 

foarte multe lucruri la ea, dar vă dezvălui doar unul: pasiunea pentru lectură. Prin această 

pasiune ne asemănăm.  

 La doar zece ani ducea pe umeri o povară foarte grea. Dacă nu ar fi avut alături cărțile 

ei dragi, nu ar fi putut învinge. Tot ele au ajutat-o să lege o frumoasă și profundă prietenie cu 

Mae, fata cea nouă de la școală. Aceasta a fost alături de Calypso de fiecare dată când a trecut 

prin situații dificile. Cu adevărat și-a dovedit prietenia când Calypso a suferit foarte tare 

pentru că tatăl ei a înlocuit cărțile din biblioteca moștenită de la mama sa cu niște ... lămâi. De 

ce tatăl ei îi făcuse asta? De ce nu mai erau acolo cărțile mamei ei dragi? 

     După ce am citit-o, am prezentat-o colegilor și d-nei învățătoare. Le-am recomandat să 

o citească, așa cum vă recomand și vouă, deoarece această carte te determină să gândești … 

ALTFEL. Te ajută să îți dai seama de ceea ce este cu adevărat important în viață. Este o carte 

complexă, cu personaje bine construite și cu o poveste ce îți atinge sufletul. Nu are cum să nu 

îți placă! 

     Așa că, dragii mei, citiți această carte ca să vă reamintiți, dacă cumva ați uitat, că viața 

este „acră” uneori, dar e frumoasă și surprinzătoare alături de familie, cărți și prieteni! 

  Vasiliu Anca – Elena, cls. a IV-a A 

 

Hoțul Fulgerului 
    Mie mi-a plăcut această carte, deoarece a fost plină de 

aventurile unui băiat pe nume Percy Jackson. Acesta era un 

baiat normal care tocmai terminase clasa a VII-a cu multe 

probleme si neînțelegeri cu colegii și profesorii săi. El avea un 

singur prieten pe care îl chema Grover, iar chiar în ziua aceea 

când au intrat în vacanța de vară și dorea să meargă la mama 

sa la New York i s-a întâmplat ceva ciudat: când avrut să își 

vadă profesorul preferat l-a găsit ca fiind un spirit, iar acesta i-

a spus că va avea o vară foarte ciudată și plină de peripeții. 

     După ce a ajuns la apartamentul mamei lui l-a găsit pe tatăl lui vitreg care mânca cipsuri 

albastre în camera lui foarte murdară. Pentru că Percy a locuit tot anul la internatul școlii, iar 
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mama lui muncea prea mult ca să aibă timp să facă curățenie, Joe murdărea toată casa și o și 

bătea pe mama fără motive. 

     Când mama acestuia ajunsese acasă i-a spus că nu prea va avea timp să stea cu el vara 

aceea. Dar după câteva minute Grover a intrat în apartament și i-a spus să se pregătească 

pentru mâine, căci va merge într-o tabără pe care el și mama lui Percy i-au pregătit-o pentru 

că acela a fost primul an când nu a rămas corigent. 

     În dimineața următoare au intrat în autocar și au văzut că restul copiilor nu arătau ca și 

cum ar merge într-o tabără despre natură. 

      Când au ajuns undeva în pustietate Grover a spus că aceea era destinația lor, dar Percy nu 

prea se încredea în Grover, deoarece erau la poalele unui deal gigantic, iar aceștia au intrat în 

deal, care de fapt era o iluzie de care doar zeii și ființele mistice își puteau da seama, unde 

spre mirarea acestuia era tabăra.  

       Abia când Percy a vorbit cu șeful taberei i s-a spus că el este fiul lui Neptun regele mării 

și că el se află într-o tabără de semizei pentru că mai târziu acesta va merge să-i recupereze 

fulgerul lui Zeus ca să își poată vedea tatăl. 

Acesta este doar volumul 1 din acest roman scris de Rick Riordan. 

Eu recomand această carte pentru că este foarte interesantă și după fiecare pagină te face să-ți 

dorești din ce în ce mai mult să o citești. 

        Olar Vlad Daniel, cls. a V-a B 

 

PENTRU PASIONAȚII DE LECTURĂ 

În luna martie 2019, Biblioteca Județeană Mureș a adresat tuturor pasionaților de 

lectură invitația de a se înscrie la ediția a VI-a a Concursul Național de Lectură „Bătălia 

Cărţilor”, un proiect cultural desfășurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. 

Biblioteca a deschis competiția pentru două categorii de vârstă: copii (11-13 ani) și 

adolescenți (14-18 ani). Pe parcursul perioadei de desfășurare, martie – septembrie 2019, 

participanţii au fost invitați să citească zece cărți pentru fiecare categorie de vârstă. Pentru 

pasionații de lectură, titlurile care completează lista pentru secțiunea copii 11-13 ani sunt un 

bun prilej de completare a lecturilor și de întâlnire cu personaje și povești de viață interesante. 

Listă cărți -  secțiunea copii (11-13 ani) 

 Boyce, Frank Cottrell, Lista lui 

Sputnik, cățelul extraterestru, Editura 

Corint 

 BRITT, Paige, Șirul pierdut al 

timpului, Editura Arthur 

 CHENG, Jack, Ne vedem în 

Cosmos, Prieteni!, Editura Corint 

 COTTERILL, Jo, Lămâi, cărți și 

prieteni, Editura Corint 

 GEORGE, Jean Craighead, Julie din 

neamul lupilor, Editura Arthur 

 GRAFF, Lisa, Aproape sigur, 

Editura Arthur 

 JIANG, Ji-li, Cravata Roșie, Editura 

Arthur 

 NOVIC, Sara, Fata și războiul, 

Editura Booklet 

 WEINER, Jennifer, Cel mai mic 

Bigfoot, Editura RAO  

 WOLK, Lauren, Wolf Hollow, 

Editura Arthur   

Concursul a presupus lecturarea celor zece cărți, acordarea calificativelor (de la 1 la 5) pentru fiecare 

carte, întocmirea fișelor de lectură și prezentarea alegerilor făcute în cadrul dezbaterii finale 
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„Convinge-mă să citesc!”, eveniment public care a avut loc în luna noiembrie, la Palatul 

Culturii din Târgu - Mureș.  

În finală, școala noastră a fost reprezentată cu cinste de următorii elevi: 

Gorea Răzvan - Adrian, Vasiliu Anca - Elena– clasa a IV-a A 

Durugy Melisa – clasa a V-a B  

Breaz Alesia – clasa a VI-a C 

Beianu Alexandra, Botea Alexandru, Durugy Darius, Gorea Andrei, Moisii Maria, Nirăștean - 

Lanțos Oana, Rus Adelin, Rus Natalia, Soțan Alexia, Tăbăran Teodora, Viski Andrea, Vlad 

Andrei – clasa a VII-a A 

Precup Bianca, Țițiu Alisia – clasa a VII-a B 

Cei aproape 40 de finaliști, cu pasiune și 

spontaneitate, au susținut adevărate pledoarii 

pentru cărțile preferate. Juriul, format din 

doamnele profesoare: Anca Blaga, Raluca 

Marian, Melania Bîndilă și doamnele 

bibliotecare:  Alina Dorina Borz și Maria 

Merdar, a desemnat câștigătorii.  

Elevii Școlii Gimnaziale „Liviu 

Rebreanu” Târgu – Mureș au obținut mai multe 

premii, printre care și marele premiu „Cititorul 

anului”. 

Cel mai bun portofoliu: Beianu 

Alexandra, clasa a VII-a A 

Cea mai bună fișă de lectură a cărții anului: Precup Bianca, clasa a VII-a B 

Cel mai tânăr finalist: Vasiliu Anca, clasa a IV-a A  

                                             Gorea Răzvan, clasa a IV-a A 

Premiu special: Breaz Alesia, clasa a VI-a C;  

                                    Nirăștean-Lanțoș Oana, clasa a VII-a A  

Marele premiu ”Cititorul anului”: Vasiliu Anca, clasa a IV-a A 

Cartea anului 2019: Jo Cotterill „Lămâi, cărți și prieteni”. 

 Într-o atmosferă emoționantă, finaliștii au reușit să introducă publicul prezent în 

universul unic al cărților și să facă simțită pasiunea lor pentru lectură. Au demonstrat faptul că 

o carte este asemenea unui fluture uriaș cu sute de aripi, care ne poartă prin sute de 

dimensiuni, oferindu-ne: atingere, parfum, vibrație, culoare, muzicalitate, farmec și magie.  

Felicitări acestor copii minunați care au înțeles că drumul spre cunoaștere și dezvoltare trece 

prin lectură! 

Nouă, celor care ne implicăm în educația copiilor, la școală sau acasă, ne revine plăcuta 

datorie de a găsi cărți care să-i atragă,de a le oferi acces la aceste cărți, de a-i învăța să  

citească și de a-i convinge că lectura este o activitate plăcută. Aceasta este cea mai simplă cale 

de a crește copii educați.                                     

 Prof. înv. primar: Rotar Dorina-Emilia 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU 

 

Motto :    „ Nașterea Domnului nost / Este scris precum a fost 

        N-a fost în pat, nici perină / Nici în casă de hodină” 

                                                                     (colind tradițional)  

 

Datinile şi credinţele, lirica şi muzica populară, meşteşugurile şi 

arta populară constituie patrimoniul spiritual inestimabil, care oglindeşte 

forţa creatoare a românilor din toate zonele geografice ale ţării; de aceea 

ne propunem ca prin activităţile noastre să putem cunoaşte cât mai multe  despre realităţile 

satului ardelenesc, contribuind la transmiterea acestui tezaur folcloric si generaţiilor ce vor 

urma . 

Deja a devenit o tradiţie ca în fiecare an, în luna decembrie, când urbea noastră îşi 

îndreaptă gândurile spre prima zăpadă, numeroasa noastră comunitate educațională  să 

îmbrace straiele de sărbătoare, omagiind tradiția şi valorile ei, prin prisma colindelor 

strămoșești. 

Pornind de la ideea promovării activităților educative extrașcolare de anvergură, 

organizate la nivelul comunității locale, județene și naționale, acest proiect constituie un 

model de bună practică, prin implicarea claselor ciclului primar din școala noastră  în vederea 

susținerii calității actului educative, de conservare și de promovare a valorilor autentice 

tradiționale . 

SCOPUL PROIECTULUI este de a marca sărbătoarea Crăciunului, de a evidenția rolul 

primordial al spiritului identitar, prin implicarea elevilor claselor primare în activitățile și 

manifestările desfăşurate în unitatea noastră, promovând educaţia, conservând  valorile ei 

autentice tradiționale. 

OBIECTIVE   

*antrenarea în activitățile extrașcolare a profesorilor, elevilor, părinților, specialiştilor și a 

reprezentanților instituțiilor locale implicaţi în educație; 

* dezvoltarea calităților vocale ale elevilor prin intermediul colindelor ; 

* transmiterea sentimentului  identității cultural naționale în rândul elevilor;  

* promovarea exemplelor de bună practică ale proiectelor și activităților educative la nivelul 

comunității locale;   

* încurajarea schimbului de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire 

centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal.  

ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI:  

Director, profesor Gînța Florica  

Director adjunct, profesor Morariu Codruț Gabriel 

Responsabil comisie metodică, profesor Chiciudean Ionela 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:  
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Pogăcean Rucsana, profesor clasa pregătitoare A 

Chiciudean Ionela Doinița, profesor clasa pregătitoare B 

Fărcaș Adela, profesor clasa pregătitoare C 

Macarie Emilia, profesor clasa I A 

Ghiță Delia, profesor clasa I B 

Morariu Crina, profesor clasa I C 

Durugy Viorica, profesor clasa a II-a A 

Paraschiva Alina, profesor clasa a II-a B 

Cazan Alexandra, profesor clasa a II-a C 

Ujică Emilia , profesor clasa a II-a D 

Moldovan Maria, profesor clasa a III-a A 

Nedelea Olimpia, profesor clasa a III-a B 

Morariu Codruț Gabriel, profesor clasa a III-a C 

Rotar Dorina, profesor clasa a IV-a A 

Cuc Leontina, profesor clasa a IV-a B 

Pop Oana, profesor clasa a IV-a C 

Toma Gabriela, profesor clasa a IV-a D 

COLABORATORI 

Biblioteca Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu”, reprezentată prin doamna Codoiu Teodora; 

Informatician Dodoși Alexandru; 

Mass media locală. 

GRUP ŢINTĂ  

Elevii claselor primare, cadre didactice, părinţi ai copiilor 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE  

20  noiembrie – 20 decembrie 2019  

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE  

* 20 noiembrie – 19  decembrie 2019: selectarea colindelor și pregătirea vocală, la nivelul 

fiecărei clase; 

* 19 decembrie 2019: Festival de colinde – fiecare nivel de clasă interpretând un colind 

tradițional. 

REZULTATE  

* publicarea pe site-ul școlii, pe rețelele de socializare și în mass media a momentelor 

reprezentative din timpul activităților; 

* Editarea unui Jurnal Informativ care să cuprindă înregistrări, articole şi poze de la 

activităţile prezentate în program, reflecţii ale organizatorilor şi impresii ale participanţilor cu 

privire la rolul colindelor în viaţa comunităţii noastre școlare. 

Prof. înv. primar: Morariu Codruț Gabriel 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: DATINI ȘI OBICEIURI DIN STRĂBUNI 

 

Partenerii acestui Proiect educațional sunt: Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg. 

Mureș (prof. înv. primar Chiciudean Ionela-Doinița, Clasa pregătitoare B), Școala Gimnazială 

„Alexandru Ioan Cuza” Tg. Mureș și Școala Gimnazială Avrig (jud. Sibiu). 

Scopul acestui proiect este derularea unor activități comune ce vizează cunoașterea 

datinilor și obiceiurilor din străbuni. Una din temele urmărite este: Datini și obiceiuri de 

Crăciun, temă care a fost atinsă deja printr-o activitate desfășurată la Târgul de Crăciun din 

Sibiu în decembrie 2019, urmând ca următoarea temă, Conservarea patrimoniului popular să 

se desfășoare în luna mai 2020, în Dumbrava 

Sibiului (loc. Sibiu).  

În 2019 s-a desfășurat ediția cu numărul 13 a 

celui mai așteptat eveniment de iarnă din Sibiu, 

Târgul de Crăciun. Acesta a avut loc în perioada 15 

noiembrie 2019 – 3 ianuarie 2020. Peste 100 de 

expozanți au fost prezenți in Piața Mare din Sibiu 

pentru a oferi experiențe plăcute vizitatorilor, iar 

pentru cei mici erau pregătite diverse atracții printre 

care s-au numărat Atelierul lui Moș Crăciun, patinoarul în aer liber și Parcul lui Moș Crăciun. 

Expozanți veniți din toată țara au pus la dispoziția vizitatorilor o gamă variată de produse 

precum decorațiuni de Crăciun si bijuterii din porțelan, căni pictate manual, coronițe, 

ghirlande, globuri, obiecte specifice Crăciunului, sculptate manual si aduse din Bethlehem, 

precum și diverse specialități gastronomice: de la mezeluri locale, la bunătăți maghiare și 

burgeri din carne de vită Angus sau chiar vegetali. Centrul orașului s-a transformat într-un loc 

de poveste.                           

Noi, elevii clasei pregătitoare B, alături de ceilalți copii ai școlilor partenere am 

împărtășit marea bucurie de a participa la acest târg recunoscut pe plan european. Tot orașul 

era împodobit cu ornamente minunate, așteptând venirea lui Moș Crăciun. Am intrat în târgul 

amenajat în centrul orașului cu emoție. Încă de la intrare ne-au întâmpinat plăcutele arome de 

scorțișoară și cuișoare care ne-au accentuat și mai tare emoțiile acestei magice sărbători. În 

versurile încântătoarelor colinde, am vizitat căsuțele pline cu decorațiuni de Crăciun, care mai 

de care mai frumoase și mai atrăgătoare. Bineînțeles că ne-am oprit să gustăm din bunătățurile 

de acadele și turtă dulce, că așa îi stă bine unui copil. Un moment important a fost întâlnirea 

cu Moș Crăciun care ne-a ascultat răbdător dorințele pentru noaptea marii sărbători. Păstrăm 

viu acest moment printr-o poză pe care o custodim cu mare drag. Am adus acasă și mici 

amintiri și cadouri din obiectele lucrate manual de meșteri pricepuți, pentru că mesajul acestei 

sărbători este tocmai acela de a dărui. A fost o experiență extraordinară, pe care sperăm să o 

repetăm și Crăciunul următor.   

Prof. înv. primar: Ionela Chiciudean 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: PE URMELE LUI EMINESCU 

 Atunci când ,,zilele de aur a scripturilor române” par pierdute departe în timp, când 

zilele în care se scria o limbă ,,ca un fagure de miere” par apuse , înlocuite fiind de ,,spoială” 

și ,,măști râzânde puse bine pe-un caracter inimic”, când fiecare zi trăită pare una în care ,,nu 

credem în nimic”, poți oare să mai speri la ,,nemurirea noastră” ? Să vorbești de poet apelând 

la înțelegerea unui copil de 6-8 ani, nu este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă” !? 

(Neculce) 

 Și atunci intervine vigilența unui ,,pitic” care-ți indică nebănuite cărări ale cuvântului , 

explicând adultului că floare de nufăr nu face neapărat trimiterea spre poezia ,,Lacul” , 

deoarece ea înflorește vara , pe când codrul a dat fiecăruia câte o cărare spre izvor (sursă a 

nemuririi ?) la care femeile își umplu cofeile. Și tot atunci găsești (tu, adult) resurse spre a 

căuta către o STEA, aceea capabilă a împiedica ,,căderea stelei noastre dintre stele”, 

deschizând o poartă a sufletului. Poate, în acest context, suntem datori, ca ,,trăitori” ai unui an 

centenar, posibili ,,mărturisitori” peste timp, să ne amintim că și  pământul vechii Dacii a fost 

când mai mare, când mai mic, însă nemurirea noastră a avut un domnitor etern: Mihai 

Eminescu. 

 Poate și de aceea Eminescu rămâne UNICUL,  ,,voievodul stelar”  chemat din toți s-

aline, cel care te invită și astăzi la ,,visare dulce și senină” . Iar el, copilul, veșnica 

întruchipare a SPERANȚEI te cheamă să cobori din sferele înalte și să te alături pentru a păși, 

alături de el, orientându-i pașii pe urmele LUI, ale POETULUI. 

 După ce te-ai remontat energetic (unei asemenea chemări nu-i poți răspunde altfel!) 

depășești mai ușor greutățile: ne este greu să reținem cuvântul nume ,,Ipotești”, dar vă 

garantăm că din 10 case memoriale pe care ni le arătați o vom recunoaște pe cea în care a 

copilărit Mihai Eminescu. Arătați-ne 10 arbori și vă vom spune care este acela care, în Dealul 

Copoului, exact ca acum căteva sute de ani, îmbie la meditație și dă naștere unui sentiment 

unic: acela că ești unul din feții care ,,au pășit cu grijă tăcută” pentru a nu ,,strivi nici urma, 

nici frunzele de tei” (urmând mesajul lui Arghezi de odinioară). 

 Recunoaștem, cu rimele ne poticnim, dar gustând din ceaiul de tei pregătit de doamna 

bibliotecară, parcă trecem, pe nesimțite, într-o stare de visare ce ne îndeamnă să depășim 

dezbaterea, reproducerea unor poezii îmbrăcate în vers și cântec, trecând la ,,făurit ” condeie, 

,,semn al vremii” și ,,preot deșteptării voastre” în era digitală (piedică a ”amorțelii” gândirii- 

conform studiilor unor oameni de știință), după modelul celui ,,înmuiat de-a dreptul în 

Luceafăr”, care veghează și astăzi masa de lucru a poetului din casa muzeu.   

   Aceștia suntem noi, cei ce-l iubim pe Eminescu... purtând un nume, al celui ce ne-a 

dat nume: Rebreanu, și o datorie: de a sluji cu credință arta scrisului. 

 Ne-au orientat pașii pe urmele pașilor lui Eminescu domnii profesori Teodora Codoiu 

-bibliotecar, Viorica Durugy, Crina Morariu, Codruț Morariu, bătătorind cărările spre a ne 

deschide o cale mai ușoară către ucenicia cuvântului.  

                Prof. înv. primar: Crina Morariu, 

                                                                                          Prof. înv. primar: Viorica Durugy, 

   Prof. înv. primar: Codruț Morariu, 

                                                                                         Prof. Teodora Codoiu –bibliotecar 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL: ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 

Pentru anul școlar 2019 – 2020 am realizat un Protocol de parteneriat între Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă și Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, aceasta din urmă fiind 

reprezentată de prof. înv. primar Macarie Emilia (clasa I A). În cadrul protocolului am 
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colaborat cu doamna psiholog Mihaela Moldovan în vederea realizării Proiectului educațional 

„Școală pentru toți” în data de 3 decembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor 

cu Dizabilități. 

Prof. înv. primar: Macarie Emilia 

Parteneriat pentru viitor 
 În 22 octombrie 2019, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU”, 

reprezentată prin d-na director Florica Gînța și d-nele profesoare Olimpia Nedelea și Nadia 

Iernuțan, în calitate de coordonatoare ale proiectului, a 

încheiat un protocol de colaborare cu ASOCIAȚIA  JCI 

ACTIVE CITIZENS MUREȘ. 

Preambul: 

 Cunoscând importanța implicării elevilor în acțiuni 

și activități instructiv-educative diversificate, care să 

răspundă nevoilor de instruire ale acestora, cele două părți 

au convenit să colaboreze activ în domeniul educației. 

 Prin acest parteneriat dorim să promovăm valorile 

educative ale ambelor instituții . 

 Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea interinstituțională în vederea 

organizării și desfășurării de activități extrașcolare pe diferite subiecte stabilite de comun 

acord între inițiator și partener. 

 Scopul acestui parteneriat îl reprezintă: 

-modelarea caracterului și dezvoltarea unei personalități complexe a elevilor; 

-dezvoltarea imaginii instituțiilor furnizoare de educație. 

Ce este JCI? 

 Junior Chamber International –JCI este una dintre cele mai importante organizații 

nonguvernamentale (ONG, non-profit) din lume, având peste 100 organizații naționale 

afiliate, cu peste 200 000 membri, cu filiale în peste 5 000 comunități locale de pe glob. 

Fiecare membru JCI împărtășește convingerea potrivit căreia, pentru a aduce o schimbare 

pozitivă pe termen lung, trebuie să devenim noi înșine mai buni. JCI caută soluții pentru 

problemele din comunitățile lor, croite pe baza caracteristicilor acestora, pentru a construi o 

lume mai bună și creând astfel 

impact global. 

Valorile JCI:   

- Credința în Dumnezeu oferă 

sensul și scopul vieții umane; 

- Prietenia dintre oameni 

transcede suveranitatea națiunilor; 

- Cea mai importantă comoară de 

pe pământ se află în 

personalitatea umană. 

- Lucrul în folosul umanității este 

cea mai nobilă formă de a munci 

etc. 

 Inițial, membrii JCI erau persoane între 18-40 de ani, dar organizația intenționează să 

coboare vârsta până la nivelul învățământului gimnazial și chiar primar. De aceea ne bucrăm 

că elevii școlii noastre sunt primii beneficiari, iar activitățile desfășurate la clasele a III-a B 

(prof. Nedelea Olimpia), două, în luna octombrie, „Uniunea Europeană pe înțelesul nostru” 
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–noiembrie, „Încălzirea globală și urmările ei” și a VII-a B (dirigine, prof. Iernuțan Nadia) 

în cadrul Săptămânii Educației Globale, au fost un succes care demonstrează că formarea 

caracterului, ca o componentă importantă a personalității umane, trebuie începută de timpuriu, 

copiii sunt foarte receptivi, deschiși spre nou, cu o curiozitate debordantă și o abilitate 

mentală deosebită. 

Bine ai venit JCI în școala noastră! Succes nouă! 

                                                                                     Prof. înv. primar, Nedelea Olimpia 

JCI Târgu Mureș 
Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea! 

De câte ori ți s-a întâmplat să ți se zică “ești prea mic pentru asta” sau “nu poți tu 

schimba lumea”... 

Noi chiar credem că se poate și credem că schimbarea poate fi făcută de la orice vârstă 

și poate fi o schimbare importantă atâta timp cât implici cât mai multe persoane.   

Ei bine, asta este defapt JCI Târgu Mureș: un grup de tineri cu vârste între 18 și 40 de ani, 

un grup de voluntari care ne ghidam zi de zi după sloganul “Be better!” (Fii mai bun!) în tot 

ceea ce facem.  

Organizația este una la nivel mondial, asta înseamnă că ce facem noi în orașul nostru 

pentru a schimba lumea, fac peste tot în lume colegii noștri.  

Aici nimeni nu ne obligă să facem nimic, dar totusi toti facem de toate, pentru ca ne pasă și 

vrem să schimbăm lumea într-un loc unde toată lumea să aibă aceleași drepturi! Fiecare 

membru poate să își prezintă ideile cu privire ce putem face pentru a transforma lumea, iar 

apoi toți împreuna luptăm pentru îndeplinirea lor.  

Să vă prezentăm o parte din acțiunile noastre: 

Zsolt este trainner, iar Veronica profesoara de limba franceză. Amândoi sunt 

interesați de vorbitul în public, iar anul trecut au organizat o serie de cursuri în cadrul cărora 

participanții au învățat cum să își gestioneze emoțiile, cum să își organizeze ideile, cum să 

facă o prezentare, cum se ține efectiv un discurs (Public Speaking). Maria iubeste copiii, 

acesta este motivul pentru care le-a oferit zâmbete în dar copiiilor din Centrele de Plasament. 

Brîndușei îi place să citească și crede cu tărie ca lumea poate progresa numai prin educație. 

Anul trecut, ea avut în grija proiectele legate de educație (EduClub).  

Dar ce am fi noi fără mediul înconjurator? Ce înseamnă ecologie? De ce trebuie sa fim Eco? 

La aceaste întrebări are răspunsuri Timea. 

Începând de anul trecut Gimnaziu „Liviu Rebreanu” și-a deschis porțile și ne-a propus 

o frumoasă colaborare. Din acest motiv în 2019, colegele noastre Alexandra Botoș 

(Președinte JCI Târgu Mureș 2019) și Timea Gergely (Manager de Proiect JCI Eco) au 

venit să discute cu elevii clasei a III-a și a VII-a despre organizația noastră și câteva subiecte 

în care au ele specializare. Alexandra ne-a vorbit despre ce înseamnă cetățenie europeană și 

cu ce ne ajută pe noi personal Uniunea Europeană, iar Timea ne-a vorbit despre ce putem face 

noi de la mic la mare să diminuăm risipa și amprenta noastră asupra mediului înconjurător!   

Creștem împreună (în) grădini 
„Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după seminţele pe care le-ai plantat.” 

~ Robert Louis Stevenson 

Suntem cu toții copii ai naturii. Astfel că ritmul 

potrivit în care să trăim este acela al „Mamei Natură”, adică 

al anotimpurilor, al ciclicității, cu darurile și restricțiile 

aferente. Natura este sursa nevoilor noastre de bază – aer, 

apă, hrană, adăpost, lumină, căldură, odihnă, haine, fără de 

care nu putem trăi, astfel că a (ne) educa în spiritul protejării 
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și regenerării acestor resurse este esențial. Și putem face acest lucru într-un singur mod, și 

anume fiind permanent conectați (direct și indirect) la mediul natural și înțelegând 

interdependența dintre om și natură. 

Iar pentru a crea legături armonioase între oameni și mediul natural, este vital să 

încurajăm activitățile în natură în educația timpurie a copiilor. Pentru că „Dacă nu suntem 

dispuși să ne încurajăm copiii să se apropie de natură și să o aprecieze, nu ne putem aștepta ca 

ei să o iubească și să o protejeze.” (David 

Suzuki) 

O grădină școlară (sau o grădină într-o 

grădiniță) poate fi un instrument inovator de 

educație și învățare, care oferă o experiență 

holistică (trup, minte, suflet) copiilor, un 

spațiu în care aceștia învață prin joc și 

explorare despre natură, dar și despre ei înșiși, 

ca persoane individuale, dar și ca grup. Toate simțurile lor sunt implicate, iar interacțiunile 

sociale sunt stimulate și îmbunătățite. 

Grădinile educaționale sunt modalități prin care copiii învață despre hrana sănătoasă 

(cultivată prin metode ecologice) și de unde provine aceasta, despre cum cresc plantele și care 

sunt elementele indispensabile dezvoltării lor (sol, apă, 

soare/lumină), despre procesele și ciclicitățiile din natură, despre 

viața din sol, despre bucuria de a descoperi insectele și a privi 

florile. 

O grădină în curtea școlii/grădiniței: 

 - înseamnă oportunitatea de a petrece timp 

în afara sălilor de clasă, în aer liber și de a 

experimenta lumea cu toate simțurile; 

 - le permite copiilor să urmărească și să înțeleagă procesul prin care 

o sămânță devine o plantă; 

 - exemplifică dimensiunea în timp, dar și ca nevoie de resurse, de 

care au nevoie plantele ca să crească; 

 - îi ajută pe copii să observe interdependențele existente în natură; 

 - le permite să observe diversitatea mare de semințe, respectiv de 

plante, care pot crește într-o grădină și cum această diversitate crează 

echilibru și reziliență; 

 - îi învață despre polenizatori și rolul lor în producția hranei; 

 - facilitează discuții despre producătorii de hrană și condițiile de lucru ale acestora, respectiv 

despre comerțul echitabil; 

 - îi învață despre sezonalitatea produselor și importanța lanțurilor alimentare scurte, 

încurajând astfel consumul hranei locale, proaspete; 

 - îi responsabilizează pe copii și încurajează lucrul în echipă; 

 - îi învață să planifice un proiect, să-l implementeze, să aibă grijă de el și să se bucure de 

roade; 

 - poate fi folosită pentru a susține procesul de învățare al 

aproape oricărei materii școlare dorite - de la matematică la 

limbi străine. 

Nu în ultimul rând, grădinile școlare oferă și 

numeroase oportunități pentru dezvoltarea legăturilor și a colaborării cu comunitatea locală, 

prin diferite proiecte școlare adresate publicului, cum au fost, de exemplu, și activitățile 
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pregătite și oferite de elevii din clasa a VII-a B, de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 

îndrumați de doamna profesoară Nadia Iernuțan, participanților la evenimentul „Cultivă zi de 

zi orașul' din cadrul Nopții Muzeelor, ediția 2019. 

Așadar, să continuăm să sădim semințe, pentru că, odată ce își găsesc locul prielnic și 

au parte de cele necesare pentru a se exprima, semințele curate și puternice, protejate de 

intemperii, vor germina și se vor transforma în mici plăntuțe, care, îngrijite, vor înflori, fără să 

se concureze, doar completându-se, pentru a da sens și bucurie spațiului în care cresc; exact ca 

și oamenii. 

Timp de un an (din februarie 2019), am învățat împreună cu copiii din cele patru 

unități (pre)școlare (Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” și Grădinițele cu program prelungit 

Albinuța, Licurici și Rândunica) că magia (dar și schimbarea, atunci când e necesară) vine din 

lucrurile simple, pe care avem puterea să le facem zi de zi, cu mâinile noastre, indiferent cât 

suntem de mici, atâta timp cât este dragoste, răbdare, perseverență și atenție pentru toți cei din 

jur și pentru natură. 

Sunt deosebit de recunoscătoare pentru fiecare copil pe care l-am cunoscut în 

Grădinile FLORA (au fost în jur de 300), dar și educatorilor și profesorilor care le călăuzesc 

pașii copiilor. Le mulțumesc că mi-au permis să sădim semințe curate împreună. 

Claudia RÂNJA, Biolog 

Coordonator Proiect Grădinile FLORA • Grădini educaționale 

 

Halloween Celebration 

 Halloween, 31st October is the scariest and one of the most important celebration of 

all. We know that organizing a Halloween party at school is difficult, you need to work a lot, 

you need time, but somehow the teachers from our school managed to organize an activity 

where everyone had fun. 

 There were presentations, pumpkin contests 

and even costume contests. The place was 

decorated with drawings made by older students 

and all the activity was well organized; there were 

children dressed as witches, ghost, skeletons and 

even monsters, but the fact that it was a bilingual 

activity made it truly interesting and entertaining. 

So, we need to celebrate Halloween especially in 

schools, we need interactive days, we need fun, we 

need to escape from the regular schedule, we need 

something special, something new, we need 

HALLOWEEN. 

 The classes which took part in the 

https://www.facebook.com/events/2136468496390632/
https://www.facebook.com/events/2136468496390632/
https://www.facebook.com/events/667532907016624/
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Halloween Celebration were Vth C, Vth D and VIth B. The teachers who organized this 

activity were Ercse Eva, Oana Pintilie, Blaga Veronica, Vodă Raluca and Gangler Ioana. 

”Halloween wraps fear in innonce, as though it were a slightly sour sweet. Let terror then, be 

turned into a treat…’’(NICHOLAS GORDON) 

Student: Beianu Alexandra 7th A 

 

 

 

 

 

 

 
.  

Sărbătoare de suflet 
Tania Sabina Andreșel, cls. a II-a A 

 Noi, cei din clasa a II-a A, am sărbătorit ziua de naștere a lui 

Mihai Eminescu la bibliotecă. Doamna bibliotecară ne-a povestit 

despre Mihai Eminescu. Noi am recitat poezii, am cântat și ne-am 

distrat dar ne-am și îndulcit. Eu mă bucur că Mihai Eminscu este cel 

mai mare scriitor roman, fiindcă scrie poezii frumoase. 

 Noi am sărbătorit ziua de naștere a lui Mihai Eminescu timp 

de o săptămână. 

 Mihai Eminescu ne-a inspirat să încercăm, și noi, să fim mici scriitori. 

 

Cum am sărbătorit ziua lui Mihai Eminescu la clasa a II-a A 
Diana Mailat, cls. a II-a A 

 Toată clasa a II-a A a pornit la bibliotecă și acolo ne aștepta doamna bibliotecară. 

 Acolo toți ne-am așezat iar doamna învățătoare ne-a pus un filmuleț despre Mihai 

Eminescu și ne-a explicat ce se prezenta în filmuleț.  

 Apoi, doamna bibliotecară ne-a citit un text pregătit de ea despre Mihai Eminescu. 

Nouă ne-a plăcut foarte mult. Apoi, cei care am învățat poezii le-am recitat.  

 În încheiere, am intonat cântecul, „O rămâi!", pe versurile poetului 
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170 de ani de Eminescu…. Mihai Eminescu 

170 de ani de când poporul nostru a fost binecuvântat cu genialitatea sa! 

 
„Dacă poporul român dispare de pe fața pământului și rămâne O CARTE a lui 

EMINESCU, lumea va ști cine au fost românii”. (Mircea Eliade) 

Ce soartă fericită are poporul nostru să se fi 

născut în mijlocul său, cel ce avea să fie nemuritor 

prin talentul, genialitatea, iubirea de țară și popor! 

Geniul pe care l-a oferit nația română lumii întregi, cel 

care a reușit să transfigureze știința în limba poeziei. 

15 ianuarie - Ziua de naștere a poetului nostru 

național nu putea trece nemarcată de elevii școlii 

noastre. Am fost onorați de prezența în mijlocul nostru a doi tineri și talentați actori ai 

Teatrului Național din Tg. Mureș, Cristian Iorga și Ale Țifrea, care ne-au încântat cu lectura 

unora dintre scrisorile lui Mihai adresate Veronicăi, introducându-ne, astfel, în povestea lor de 

dragoste, umplându-ne sufletele de emoție. I-am urmărit 

plini de uimire, fericiți că ni se dezvăluie o iubire nebănuită, 

profundă, vivace și plină de trăiri intense. 

Apoi, am intrat în jocul actorilor și am încercat să ne 

imaginăm corespondența lor transpusă în zilele noastre cu 

tehnologia actuală și totul a 

devenit mai antrenant, mai 

amuzant, dar nu la fel de 

emoționant, ceea ce ne-a făcut să înțelegem și să fim toți de 

acord că, deși, totul e mai ușor, mai rapid, sentimentele nu se pot 

transmite la fel. 

Ora pe care ne-au oferit-o cu atâta bucurie actorii s-a 

încheiat cu o tombolă care ne-a condus astfel, spre un nou 

moment dedicat acestei zile, spectacolul „Întâlniri prin timp” 

organizat la sala mare a naționalului mureșean, la care am participat cu mult interes.  

Prof. Alina Prigoană 
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Proiectul de Educatie Preșcolară „Grădinile –flora”  

 

Grădina am pregătit 

Toți copiii au ieșit 

În curte ca să planteze 

Și să o învioreze. 

Ei sunt grădinari isteți 

Și foarte descurcăreți 

Îi găsiți pe toți aici 

La grădinița Licurici. 

 

Grădinile educaționale sunt instrumente 

unice în procesele de învățare și dezvoltare ale 

copiilor. La nivel mondial, grădinăritul în școli 

este larg promovat și considerat o modalitate prin care copiii pot învăța despre hrana 

sănătoasă, natură și lucru în echipă. 

Grădina este un instrument folositor în educația copiilor. Cu ajutorul ei se pot dezvolta 

o multitudine de aptitudini și valori, dar mai ales grija față de mediu, prin înțelegerea, 

respectarea și conștientizarea importanței naturii în viețile noastre, ale tuturor.  

Preșcolarii grupelor mari din grădinițele cu program prelungit „Licurici”, „Rândunica” 

și „Albinuța” de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Tg-Mureș au desfășurat în anul 

școlar 2018-2019, Proiectul de Educatie Preșcolară „Grădinile-flora". În toate cele trei 

grădinițe s-au înființat grădini simple, cu o suprafață de max. 20 m2, formate din straturi 

înălțate pentru legume, plante aromatice și medicinale, dar și zone cu flori în restul curții. În 

cadrul acestui proiect s-au realizat săptămânal activități de plantare și întreținere a grădinii, de 

exemplu au modelat „bombe” cu semințe pe care le-au așezat lângă grădină și le-au urmărit 

evoluția, au plantat semințe în burcan cu vată, au plantat seminte de ardei, roșii, gogoșari, apoi 

răsadurile le-au pus în grădină, au construit forturi pentru castraveți și fasole urcătaore, etc. 

   Aceasta a fost o inițiativă a Asociației Sănătate Urbană și face parte din proiectul mai 

larg Flora- Biblioteca de semințe- un manifest pentru hrană curată și trai sustenabil în mediul 

urban. Durata proiectului este de 12 luni: Februarie 2019 – Ianuarie 2020. De la Grădinița cu 

Program Prelungit „Licurici” au fost implicate trei grupe: grupa mare română „Ciupercuțele”, 

condusă de doamnele educatoare Prof. Deteșan Anca și Prof. Muntean Ioana, grupa mare 

română „Piticii” condusă de doamnele educatoare prof. Necșa Andreea și prof. Radu Daciana, 

grupa mare maghiară „Floarea Soarelui”, condusă de doamnele educatoare prof. Papai Emese 

și prof. Kadar Boglarka. 

Școala din grădină oferă un cadru integrat de învățare. În primul rând, ne-a învățat 

despre natură: procesele, ciclurile și elementele ei, dar și rolul lor. Cunoscând natura, am 

devenit mai responsabili față de mediu, protejându-l. În al doilea rând, am învățat despre 
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hrană, nutriție și sănătate: împreună cu copiii, am crescut legume, fructe, ierburi comestibile, 

am ajuns să le recunoaștem, să știm cum cresc și care sunt cele potrivite climei noastre, ca 

apoi să ne bucurăm de roadele grădinii și să învățăm să le gătim.    

 

Profesor învățământ Preșcolar Deteșan Anca 

Grădinița Cu Program Prelungit ”Licurici”, Tg-Mureș 

Activitățile extracurriculare la „Grădinița Licurici” 

„Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai” 

Henry Ward Beecher 

Pe parcursul semestrului I preșcolarii celor 9 grupe de la Grădinița cu Program 

Prelungit „Licurici”, împreună cu educatoarele, părinții precum și membrii ai comunității, au 

îmbinat într-un mod plăcut, distractiv și armonios activitățile instructiv-educative desfășurate 

zilnic, cu activitățile extracurriculare, în cadrul cărora s-a dat frâu liber imaginației, 

creativității, sentimentelor și trăirilor. 

Activitățile extracurriculare sunt activități complementare activităților de învățare 

realizate la grupă, urmăresc lărgirea și adâncirea informațiilor, cultivă interesul pentru diferite 

ramuri ale științei, atrag individul la viața socială, la petrecerea timpului liber într-un mod 

plăcut și util, contribuind la formarea personalității. În acest sens unitățile școlare trebuie să 

fie deschise spre acest tip de activități care îmbracă cele mai variate forme. 

Activitățile extracurriculare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea, oferirea de suport pentru 

reușita școlară în ansamblul ei. 

Așadar, pe parcursul semestrului I, în grădinița noastră, atât la secția română cât și la 

secția maghiară s-au desfășurat următoarele activități extracurriculare: 

 

 Luna octombrie 

„Pădurea fermecată a dulciurilor “ 

– vizionare piesă de teatru 

  -participanti: preșcolarii și educatoarele 

„Din suflet pentru Eduard!” 

   – târg caritabil 

   -participanti: preșcolarii, educatoarele și părinții 

„Toamna în culori!” 

    – festival 

    -participanti: preșcolarii, educatoarele și părinții 

„Florile, stelele pământului!” 

    – concurs regional, Premiul I 

     -participanti: preșcolarii, educatoarele  

„Scrisoarea misterioasă!” 

 – vizionare piesei de teatru 
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  -participanti: preșcolarii și educatoarele 

„La piata de legume și fructe din cartier!” 

„La florărie!” 

  -participanti: preșcolarii și educatoarele 

 

Luna noiembrie 

„Săptămâna fructelor și a legumelor donate!” 

– voluntariat în cadrul SNAC 

  -participanti: preșcolarii, educatoarele și părinții 

„Cel mai bun povestitor!” 

   – concurs județean –faza Cerc Metodic-zona Dâmbu-Mureșeni, Locul I 

   -participanti: preșcolarii, și educatoarele 

„Csipkerozsa” 

– vizionare piesei de teatru de păpuși 

  -participanti: preșcolarii și educatoarele 

„În parcul din cartier!” 

  -participanti: preșcolarii și educatoarele 

 

 

Luna decembrie  

„Cel mai bun povestitor!” 

  – concurs județean –faza Municipală, Locul II 

  -participanti: preșcolarii, și educatoarele 

„Sacul vrăjit” 

– vizionare piesei de teatru 

  -participanti: preșcolariiși educatoarele 

„Colindăm Domane, colind!” 

   – festival-concurs, Locul I, Locul II 

   -participanti: preșcolarii, educatoarele  

„La colindat!” 

    – Primăria orașului 

      -Prefectura orasului 

      -Sediul 112 al orașului 

„La Atelierul de turtă dulce!” 

  -participanti: preșcolarii și educatoarele 

               În concluzie, activitățile extracurriculare au un caracter interdisciplinar, oferă 

cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniță, 

deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai sensibili sufletelor acestora. 

                                                         Coordonator, prof.înv.preșc. Csobi Daniela 

         prof.înv.preșc. Deteșan Oana 

              prof.înv.preșc. Mureșan Oana 

 prof.înv.preșc. Takacs Terezia 
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Diada părinte-copil în educație 

          Indiferent dacă este vorba despre învătământul de stat sau privat, unul din obiectivele 

procesului de învățământ este implicarea familiei, ca parteneri în activitatea educativă. 

Argumentele care susțin acest obiectiv se referă mai mult la funcția formativă a familiei în 

ceea ce privește achiziția primară, dezvoltarea anumitor abilități si competențe, deprinderi de 

viată, sau, cum se mai spune, a celor ,,7 ani de acasă”.  

          Parteneriatul educațional între școală și familie are forma unui contract bine structurat 

care precizează drepturi si îndatoriri pentru ambele părți, cu scopul de a sprijini procesul 

educațional, creșterea și formarea copilului. De aceea putem spune că produsul acestui 

parteneriat educațional va contopi influențe, alături de tendințele epocii în care trăiește, a 

valorilor promovate de societatea care il conține. Copilul este o pânză în mâna mai multor 

pictori, in bătaia soarelui, în adierea vântului și în calea picăturilor imprevizibile de ploaie. 

Creatorii săi sunt cei care-i decid valoarea. Și pentru ca rezultatul să fie unul pozitiv, e nevoie 

de mai mult decât un simplu parteneriat: e nevoie de întelegere, de sentimente mai profunde 

decât cele rezultate din strângeri de mânî distante și acorduri formale!  

 În multe situații, profesori sau reprezentanți ai scolii afirmă că întâmpină dificultăți în 

a obține complianța copiilor și/sau părinților la regulamentul școlar, la îndeplinirea sarcinilor 

de învățare, disciplină, punctualitate, șamd. Toate aceste abateri sunt apoi consemnate și, în 

consecință, se aplică sancțiuni, respectând toți pașii prestabiliți. Și totuși, în mare parte, aceste 

probleme reapar, în general cu o intensitate mult mai evidentă. În toate cazurile problema este 

,, adusă la cunoștința părinților” care trebuie să genereze soluții viabile.   

 ,,Copilul problema,” este copilul index al unei clase, vedeta ședințelor cu părinții și a 

consiliilor profesorale, subiectul și argumentul tezelor științifice. Imaginea sa este un evantai 

al unor caractere ereditare, îmbinate cu caracteristici de mediu. Pe fiecare paletă sunt 

inscripționate file din istoria familiei în care a crescut, credințe, datini, obiceiuri, valori, 

principii, etc. Aceste input-uri sunt parte din bagajul cu care copilul, adolescentul și mai apoi 

adultul va cutreiera lumea și pe care le va lăsa apoi moștenire urmașilor săi.  Cu acest bagaj 

copilul merge la școală. De aceea, când vorbim cu un copil, avem în față microuniversul său- 

familia. 

 Numeroase cercetări au demonstrat că, de calitatea relației școala-familie, depinde 

succesul scolar. Alături de sentimentele pozitive sau negative pe care copilul împreună cu 

familia sa le nutresc pentru școala, stă calitatea comunicării profesor-elev-părinte. Și pentru că 

aceasta să fie eficientă, ea trebuie să se bazeze pe niște piloni de rezistență puternici: 

deschidere, empatie, încredere, acceptare, continuitate. 

O greșeală frecventă în  raportul cu părinții este cea pe care o întâlnim și în abordarea 

,,copiilor- problemă”( cum sunt numiți in diferite registre scolare), mai precis, de a evidenția 

doar părțile negative ale acestora, slăbiciunile, viciile, fără a căuta resursele lor, punctele 

forte, ca și când ei ar fi construiți doar din defecte. 

Perspective si intervenții   

 În literatura de specialitate au fost dezvoltate mai multe modele în ceea ce privește 

relația școală-familie, cu scopul îmbunătățirii acesteia. Astfel au rezultat două categorii de 

intervenții: centrate pe școală și centrate pe familie. 
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 În primul caz sunt cuprinse toate acțiunile organizate de școală cu scopul implicării 

familiei în educația copiilor, de exemplu conferințe sau grupuri de lucru profesori - părinți, 

activități de voluntariat din partea părinților în școală, serbări, etc. 

 În al doilea caz, intervenția centrată pe familie se concentrează în primul rând pe rolul 

familiei în educația copiilor și felul cum aceasta se realizează în mediul familial și include 

opinia și atitudinea comună a părinților și copiilor față de sarcinile școlare, proiecte, teme de 

casă, activități extradidactice,etc. 

 În realitate, există o interrelație între cei doi ,,furnizori de educație”, indivizibilă și de 

mare importanță. 

 În literatura, aceasta legătură apare sub numele de  The Overlapping Spheres of 

Influence Model of Epstein (1996), inspirată din  visiunea ecologică a lui Bronfenbrenner 

(1986),  referitoare la  cooperarare și complementaritate școală - familie, încurajând 

comunicarea și colaborarea dintre cele două instituții. 

Psih.Cozma Maria-Melania 
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Predare creativă – învățare creativă 

 „Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una 

şi aceeaşi persoană” – Arthur Koestler 

 Predarea creativă și învățarea creativă reprezintă proprietăți ale învățământului 

modern, fapt ce implică o responsabilitate mare din partea fiecărui cadru didactic, în sensul că 

el trebuie să le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale şi culturale noi, 

bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea diferitelor probleme ce apar în viață. 

 În prezent, educația trece printr-un proces de schimbare, deoarece tehnicile tradiționale 

de predare nu funcționează și se propune să se întrerupă paradigma educațională tradițională, 

ceea ce reprezintă o provocare. Potrivit mai multor studii, 50% din timpul orelor din ciclul 

primar și gimnazial, și 80% din timpul liceului, este dedicat comunicării verbale, fără a li se 

permite elevilor să interacţioneze.   

  Se dorește să se înlocuiască cursurile în care profesorul este centrul atenției și elevii  

iau notițe, pentru a pune accentul pe elev cu intenția de a-l încuraja să învețe și să se 

motiveze, dezvoltând astfel un stil propriu de învățare. În multe centre, se folosesc deja noi 

metode de predare, de la cele mai simple la cele mai complexe, care facilitează învățarea 

elevilor într-un mod creativ. Unele dintre acestea sunt:  

1. Pentru a încuraja participarea elevilor este practic să folosim instrumente simple, cum ar fi 

hărți, grafice interactive și înregistrări video pentru anunțarea lecției, focalizarea subiectul 

de studiu dintr-o altă abordare care să genereze curiozitate elevilor. Cheia este prezentarea 

unui conținut interactiv cu pauze pentru ca elevii esă participe la curs, astfel încât să 

stimuleze dezbaterile și discuțiile cu scopul de a crește interacțiunea dintre profesori și 

elevi, ajutându-i pe cei din urmă să înțeleagă mai bine lecția.  

  Un videoclip este un instrument bun pentru a genera motivație și interes, 

deoarece prin aceasta informațiile sunt păstrate și amintite mai eficient. Un exemplu 
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perfect al acestui tip de predare este modelul educațional utilizat cu  platforma TED, unde 

singura sa misiune este de a disemina ideile și cunoștințele prin intermediul 

videoclipurilor.  

2. Predarea prin joc este o modalitate firească de a învăța. Jucându-se, elevul învață fără să-și 

dea seama, de aceea este o tehnică foarte eficientă la orice vârstă. În plus, prin joc, se 

stimulează comunicarea și cooperarea, cunoașterea se extinde, se facilitează 

autocunoașterea, iar nivelul de participare la clasă crește.  

  Există programe și ateliere de predare inovatoare, în care se învață robotică cu 

jucării educative Lego, în care elevii își construiesc propriul model tridimensional 

folosind aceste piese și își dezvoltă abilități și competențe, fiind un mod distractiv și 

plăcută de învățare. Un austriac, Robo Wunderkin, a creat recent o jucărie modulară cu 

intenția ca adulţii şi copiii să învețe robotica și programarea de la zero. Jucăria este 

alcătuită din bucăți care se potrivesc și sunt folosite pentru a monta roboți care sunt 

controlați mai târziu de pe mobil.  

3. Metodologia educației tehnologice este un alt mod extraordinar de învățare, deoarece 

generează curiozitate și interes din partea elevilor. În Houston, un profesor de școală 

primară, a folosit tipărirea 3D pentru a-și ajuta elevii să învețe limba spaniolă și să 

înțeleagă fonetica acestei limbii. Acesta a tipărit silabe spaniole pe foaie cu perforații, 

permițând să fie înșirate pe un fir. Prima dată i-a invitat să creeze și să construiască 

cuvinte, apoi a verificat dacă au fost bine alcătuite. În acest fel i-a ajutat pe elevi să învețe 

într-un mod atractiv.  

4. Un alt mod de predare este prin neuro-învățare, adică analiza stimulilor creierului și 

modul în care datele sunt prelucrate în el, astfel încât elevul să învețe. Neuro-educatorii 

spun că sunt necesare emoții pentru a învăța și afirmă că nimeni nu poate învăța dacă nu 

este motivat. Deci, această metodă se bazează pe motivarea elevului să acorde atenție și 

apoi să învețe. Dacă se pun întrebări într-o formă neobișnuită, este generată curiozitatea 

deoarece este ceva diferit și ne face să ne dorim să știm. Chema Lazaro este un profesor 

care aplică neuro-didactica în clasă. Pentru a explica Egiptul Antic încearcă să capteze 

latura emoțională a copiilor: prin YouTube, le prezintă hieroglife în videoclipuri cu 

formatul unui trailer de film și văd piramidele cu Google Earth. 

 

Dezvoltarea creativității copilului este o funcție a educației. Ea trebuie să fie prezentă atât în 

proiectarea, cât și în dezvoltarea procesului de predare și învățare. 

 Strategii în procesul de instruire:  

➢ Proiectarea unui program nestructurat, în care elevul poate lua decizii, programul 

menționat trebuie să fie flexibil și inovator; 

➢ Promovarea experiențelor care sprijină inițiativele elevilor;  

➢ Includerea tehnicilor de dezvoltare a creativității corespunzătoare vârstei. 

 

  Strategii în procesul de predare-învățare: 

➢ Profesorul poate motiva creativitatea intrinsecă favorizând interesele elevilor și 

exprimarea lor polivalentă. Gândirea și comportamentul creativ care pot fi motivată în 

mod extern, recompensând elevul atât din punctul de vedere afectiv (făcându-l să vadă 

că ideile sale sunt valoroase) cât și din punctul de vedere material (premii). Cu toate 

acestea, profesorul nu trebuie să facă judecăți sau să compare creativitatea elevilor; 

➢ Pe parcursul procesului de predare-învățare, profesorul trebuie să utilizeze  tehnici 

creative care să fie adaptate la nivelul de maturitate al elevilor; 
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➢ Este necesar să i se permită elevului să aibă suficient timp să-și genereze și să-şi 

producă ideile. Profesorul nu ar trebui să se concentreze pe activități ca o competiție 

sau ca un aspect care trebuie rezolvat; procesului creativ îi trebuie întotdeauna un 

timpul de incubare; 

➢ Folosiți ideile elevilor; astfel se facilitează creativitatea în interiorul sălii de clasă.  

 Stabilirea unui climat și a unei libertăți non-direcționate care implică respect interindividual. 

 

prof. Boca Dana-Emilia 

Cum să înțelegem mai bine nevoile copiilor? 

 
 Mulți părinți se întreabă de ce se comportă copiii lor într-un fel anume? De ce ne 

comportăm noi așa? Explicația e în motivație.  

 Nu există ființă motivată doar intern sau extern. Cu toți avem nevoie de o combinație 

dintre aceste două tipuri de motivație. E normal să fie așa, dar e mai important să fim motivați 

mai mult intern (adică să ne placă ceea ce facem), decât extern, care este o motivație foarte 

fragilă și pe termen scurt. 

 O altă teorie spune că orice ființă umană s-a născut cu trei nevoi psihologice de bază: 

nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de control. 

 Tot ceea ce facem inconștient este să ne satisfacem aceste trei nevoi de bază. Ceea ce 

căutăm noi, de fapt, este obținerea unei stări de bine. În momentul în care toate nevoile sunt 

satisfăcute se instalează o stare de bine. Aceasta e fericirea către care tindem și pentru copiii 

noștri. 

 Nevoia de conectare - este prima nevoie de care au nevoie copiii noștri. Este nevoia 

de a iubi și a fi iubită. De a fi valorizat, respectat, unic. Noi, oamenii, suntem ființe sociale. 

Nu suntem făcuți să trăim singuri. 

 Cum se manifestă această nevoie la copii? Au nevoie de contact fizic cu noi, dar mai 

ales cu mama, nevoie care îi va însoți toată viața. În momentul în care această nevoie nu este 

satisfăcută, el începe să și-o satisfacă prin comportamente negative. Asta înseamnă că vă cere 

atenție. Copiii învață în termen de cauză-efect. Supărându-ne pe copil în acel moment, nu 

facem altceva decât să hrănim acel comportament negativ. 

 Nevoia de competență, este nevoia de a învăța, de a ne dezvolta, de a deveni tot mai 

buni. Se transpune in termen de „Vreau să aflu. Vreau să știu” Apoi apare acea întrebare – DE 

CE? 

 Nevoia de control 

 Sursa celor mai multe probleme comportamentale este nevoia de a alege, de a fi sursa 

propriilor acțiuni.  

 Cum se manifestă aceste nevoi nesatisfăcute la un adult? Unii adulți au nevoia de 

conectare mai mare decât alții. Sunt, în general, adulții care în copilărie au fost sensibili, copii 

care se atașează de lucruri. Noi le mai spunem copii mămoși. Aceștia suportă greu 

schimbările. De regulă au un animăluț pe care îl iubesc la nebunie. 

 Mai sunt copii cu o mare nevoie de competență. Aceștia sunt curioșii, băgăcioșii, copii 

care acum sunt lângă tine și în două secunde în copac. Pun întrebări, explorează și vor să 

încerce tot. Sunt copiii cărora le spui că dacă scapă paharul jos se va sparge, dar ei asta vor 

face pentru a vedea dacă este așa sau nu.  

 Mai sunt copii cu o mare nevoie de control, de autonomie, despre care majoritatea 

părinților ar spune că sunt încăpățânați. Părinții le spun acestor copii că au personalitate 
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puternică. Sunt copii care luptă pentru ceea ce doresc. Alții se lovesc, dau din picior, alții trec 

prin toate. 

 Nu există copii încăpățânați. Sunt copii cu o mare putere de control. Aceste puncte de 

vedere sunt doar un simptom al nesatisfacerii, în fond, al acestei nevoi de autonomie. 

Aceste nevoi sunt ca foamea. Dacă acum m-am culcat și sunt sătul, nu înseamnă că mai târziu 

nu îmi va fi foame. Un copil care va fi ținut toată ziua în brațe, dar va fi neglijat alte trei, nu 

va avea nevoia de conectare satisfăcută. E nevoie de putere, efort constant pentru satisfacerea 

acestor nevoi. Ei habar nu au de ele. 

 

 Ce soluții concrete există pentru a sprijini copilul în dezvoltarea lui, luând în 

calcul cele trei nevoi psihologice de bază, mai sus menționate? 

1. Empatizează – reflectă ceea ce ți se transmite 

 Dacă copilul vă spune „Mami vreau ciocolată”. Ce îi spuneți dumneavoastră? „Înțeleg 

că vrei ciocolată, dar ciocolata este un produs dulce nesănătos. Din acest motiv mâncăm o 

tabletă pe zi. Ai mâncat-o ieri și vei mânca mâine. Acum, dacă vrei ceva dulce, poți alege 

între un măr și o prăjitură cu cocos." 

 Dacă la ceea ce vă cere copilul începeți cu NU, tot ceea ce spuneți după acest NU este 

blablabla. Nu vă mai aude. Când vom conștientiza asta, lucrurile se vor schimba. Empatia 

este calea de a ajunge la copil. 

2. Întreabă, nu da comenzi 

 V-ați întrebat câte comenzi aude copilul dumneavoastră pe zi? Mii. Imaginați-vă că 

asta se întâmplă cu dumneavoastră. Ce veți simți? Când sunt mai mari, ei apasă butonul Ignor 

sau dau ochii peste cap. Vă propun ca în loc de comenzi să întrebați. 

AȘA NU: - Spală-te pe mâini! 

AȘA DA:  - Care este primul lucru pe care îl facem înainte să ne așezăm la masă? 

AȘA NU: Fă-ți lecțiile sau când îți faci lecțiile? 

AȘA DA: Ce teme ai de pregătit pentru mâine? Simți că ai nevoie de ajutor? Cum te-ai gândit 

să-ți faci temele astăzi? Cum te-ai gândit să-ți împarți temele astăzi? Uite, eu am să gătesc 

ceva, ce zici dacă vii să-ți faci temele în bucătărie cu mine, să mai pălăvrăgim un pic. 

Puneți întrebări! 

3. Iubește necondiționat 

 Iubirea necondiționată nu înseamnă să lași copilul să facă ce 

vrea el.  

 Când promiteți ceva, țineți-vă de cuvânt. La vârste mici te 

crede și apare convingerea că el nu este iubit necondiționat. E foarte 

importantă iubirea necondiționată pentru stima de sine și noi le putem 

da asta copiilor noștri. 

AȘA DA: - Mă deranjează comportamentul tău. Ceea ce ai spus tu 

este inadmisibil. Pe tine te iubesc, acest comportament mă deranjează. 

 Iubirea nu se dă și nici nu se ia. Ea este. Dacă îți faci temele, te iubesc mai mult. Dacă 

nu faci curat, te iubesc mai puțin. Iubirea, pur și simplu, este. Indiferent ce faci, te iubesc. 4. 4. 

4.  Subliniază unicitatea 

 Sentimentul că este unic este foarte important. Da, fiecare dintre noi suntem speciali. 

Nu comparați copiii. 

 AȘA NU: „De ce Vlăduț poate să facă testul pe 10, dar tu nu? De ce Ana a luat 

concursul, dar tu nu?" 
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 Transmiteți-le că nu este despre ceilalți, ci despre ceea ce 

fac ei. Învățați-i să facă pentru ei. Nu le mai dați exemple despre 

alții și ce este valoros pentru alții. 

 Fiecare alege cum se comportă și își asumă consecințele 

pentru asta. Fiecare om se pricepe mai bine sau mai rău la niște 

lucruri. Ei se vor simți unici, nu trebuie să fim ca ceilalți. 

5. Implică copilul în viața familiei 

 Avem din ce în ce mai puțin timp și în acest puțin timp părinții aleg să facă foarte 

multe activități în absența copiilor. Să meargă la magazin, în vizite, etc. Gătim în absența 

copiilor, facem curat în absența copiilor. Este important să-i implicăm în ceea ce facem, doar 

așa se simt conectați și le dezvoltăm responsabilitatea. 

 Un alt inamic care a apărut în zilele noastre este gatgetul. E mai simplu cu el, dar e 

complicat pentru Dumneavoastră. Pe termen lung, acest copil nu mai este prezent. Aici este 

vorba de măsură. Un copil de patru ani stă în medie 4 ore în fața unui ecran zilnic, adică de 

patru ori mai mult decât ar trebui. Amânați gatgeturile cât mai mult posibil și implicați-l în 

ceea ce faceți. Mergeți la cumpărături împreună, spuneți-le să pună mere în pungă. Pentru ei 

este o distracție. 

6. Coboară din copac 

 Reducând din diferența de înălțime dintre voi și copil, acesta nu se mai simte 

amenințat. Pentru a corecta un comportament negativ, conectați-vă mai întâi. Țineți minte - 

conectare - corectare, corectare - conectare. Dacă vă conectați cu copilul și apoi corectați un 

comportament, este mult mai deschis să vă asculte și mult mai deschis să îl schimbe. 

7.   Creează spațiu și dă-i drumul 

 Învățați-l să facă singur lucrurile. Să mănânce, să se îmbrace. La început faceți lucruri 

împreună, apoi responsabilizați-l. Așa va crește un om care are încredere în el. Strângeți 

împreună jucăriile, faceți împreună un sandvici. 

8. Fiți model și oferiți competențe 

 Copii fac ce faceți voi, suntem modelele lor. V-ați întrebat vreodată de ce mulți adulți 

nu-și pot gestiona emoțiile, relațiile, banii? 

 Gestionarea emoțiilor nu înseamnă să pui capac pe o oală încinsă. O bună gestionare a 

emoțiilor este să scoți nervii afară, să-i arzi, dar într-un mod elegant pentru toată lumea. 

 După o astfel de întâmplare, mergeți acasă și puneți radioul pe orice post, pe orice 

piesă și începeți să cântați. Spuneți-i ce faceți copilului. Care este intenția Dumneavoastră. 

 Copilul Dumneavoastră înțelege că atunci când există o situație stresantă puteți să vă 

abțineți și puteți face altceva în schimb. Dumneavoastră scăpați de nervi și puteți face asta în 

fiecare zi. Asta înseamnă să le fim modele pentru competențe care nu se văd. La fel este și cu 

gestionarea timpului. Puteți să-i explicați copilului de ce faceți un lucru și nu faceți altul, cum 

vă aranjați lucrurile ca să le reușiți pe toate. Dacă faceți asta continuu și constant veți avea 

rezultate vizibile. Toate lucrurile au sens și ei trebuie să învețe organizarea de la voi, să învețe 

să gândească. 

9. Greșeala – o oportunitate de învățare 

Întreabă-te: Ce ai putea face diferit? Ce poate învăța din asta? Cum mă asigur că poate/știe? 

Cum poate să demonstreze? În cazul în care copilul Dumneavoastră pierde bicicleta pe care 

și-a dorit-o, ca părinte puteți reacționa diferit. Ei bine, puneți-vă aceste întrebări și vorbiți cu 

el. Comunicați să vedeți dacă v-ați făcut înțeles. 

10.  Problemele lui... sunt ale lui 

Problemele/responsabilitatea copilului: școala, ceilalți copii, activități extrașcolare. 

Adresează întrebări și ascultă: 
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Cum te-ai simțit? Ce s-a întâmplat? Ce-ai putea face? Ai putea să...fie să.. tu ce crezi? 

Care sunt riscurile/beneficiile? 

 Nu le ascundeți sub preș problemele, dar nu le faceți problemele voastre. Discutați și 

vedeți unde este problema. Lăsați problema în mâinile lor. 

Contează cum stă drept, atunci când este jignit.  

11. Află-i opinia 

 Vrei să planifici un week-end? Află-i opinia! Vrei să 

planifici o vacanță? Află-i opinia! Vrei să-ți cumperi o cămașă? 

Află-i opinia! 

Vrei să vorbești cu o colegă și nu știi cum? Află-i opinia! Îți pune o 

întrebare? DE CE? Află-i opinia! Vrei să preveniți un comportament 

inadecvat? Află-i opinia! 

 Să nu uităm niciodată că pentru copii dragostea înseamnă timp, comportamentul lui 

este direct proporțional cu atenția oferită, iubirea împărtășită și șansa acestuia de a se afirma 

în căutarea îndeplinirii visurilor lor cărora ar fi bine să le acordăm o importanță aparte.  

Sursă: https://uraniacremene.ro 

Prof. Raluca Vodă 

 

       Orice meserie presupune parcurgerea unor etape 

în care cel interesat învaţă, se perfecţionează şi apoi 

obţine rodul strădaniei sale. Dacă pentru fiecare 

profesie există un parcurs de urmat, pentru cea de 

părinte încă nu s-au inventat reguli şi poate de aceea 

devine atât de dificil de practicat... Într-o lume în care 

ziua de azi pare mai scurtă decât cea de ieri, noi 

părinţii, am renunţat parcă la a mai fi atenţi la 

dorinţele copiilor. Suntem încântaţi şi mulţumiţi dacă 

le-am asigurat cele necesare fără a ne opri din rutina zilnică şi fără a ne gândi că un copil 

poate fi mai fericit uneori nu cu un telefon de ultim tip, ci mai degrabă cu o îmbrăţişare sau o 

vorbă bună.  

    Rândurile de mai jos nu-mi aparţin dar citite cu atenţie de către părinţi cred că pot constitui 

răspunsul la întrebarea „Ce e cu copilul meu?" 

  

☺Nu mă răsfăţa, ştiu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce îţi cer dar te încerc totuşi. 

☺Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine, eu prefer aşa, asta mă aşează la locul meu. 

☺Nu folosi forţa cu mine, asta mă obişnuieşte cu ideea că numai puterea contează, voi 

răspunde mult mai bine dacă sunt condus. 

☺Nu fi inconsecvent, asta mă pune în încurcătură şi mă face să încerc să scap nepedepsit 

indiferent ce fac. 

☺Nu-mi face promisiuni, s-ar putea să nu ţi le poţi ţine, asta mă va face să îmi pierd 

încrederea în tine. 

 ☺Nu răspunde provocărilor mele atunci când fac lucruri care te supără, voi încerca atunci să 

capăt şi mai multe „victorii” . 
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☺Nu te supăra prea tare când spun: „te urăsc !”, nu cred ce-ţi spun dar vreau să te fac să-ţi 

pară rău pentru ce mi-ai făcut. 

☺Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt, voi încerca să-ţi demonstrez contrariul 

purtându-mă ca o persoană importantă. 

☺Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea să fac singur, asta mă va face să mă simt ca 

un copil şi voi continua să te folosesc în serviciul meu. 

☺Nu-mi menaja vechile obiceiuri, acordă-mi cât mai multă atenţie, altfel nu faci decât să mă 

încurajezi să le continui. 

☺Nu mă corecta în public, voi fi mult mai sensibil dacă-mi vei vorbi blând între patru ochi. 

☺ Nu încerca să discuţi comportamentul meu în febra conflictului, din anumite motive auzul 

meu nu e foarte bun în acel moment iar cooperarea mea e chiar şi mai slabă; e mai bine să 

acţionezi aşa cum e cazul (pedepsindu-mă dacă e cazul) dar hai să nu vorbim despre asta 

decât mai târziu.  

☺Nu încerca să îmi ţii predici, vei fi surprins să constaţi cât de bine ştiu ce e bine sau rău. 

☺ Nu mă face să simt că greşelile mele sunt păcate, trebuie să învăţ să fac greşeli fără a avea 

sentimentul că nu sunt bun de nimic. 

☺Nu mă cicăli dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd. 

☺Nu-mi cere explicaţii pentru comportările mele greşite, câteodată nici eu nu ştiu de ce am 

procedat aşa. 

☺Nu mă pedepsi prea tare mă sperii uşor şi atunci spun minciuni. 

☺Nu uita că-mi place să experimentez, învăţ din asta deci te rog să te obişnuieşti. 

☺ Nu mă feri de consecinţe, trebuie să învăţ din experienţă. 

☺Nu băga prea mult în seamă indispoziţiile mele, s-ar putea să profit de faptul că-mi acorzi 

mai multă atenţie atunci când sunt bolnav. (Acordă-mi atenţie tot timpul şi când sunt sănătos.) 

☺Nu mă respinge când pun întrebări cinstite, dacă o faci vei constata că nu te mai întreb şi-

mi caut informaţiile în altă parte. 

☺ Nu-mi răspunde la întrebările prosteşti şi lipsite de sens, altfel voi încerca mereu să te agăţ 

de mine cu asemenea întrebări. 

☺ Nu încerca să arăţi că eşti perfect sau infailibil, mă faci să simt că nu voi mai putea să te 

ajung niciodată. 

☺ Nu te teme că petrecem prea puţin timp împreună, ceea ce contează este cum îl petrecem. 

☺ Nu te teme dacă eu sunt speriat, voi deveni şi mai speriat, arată-te curajos. 

☺Nu uita că eu nu pot creşte fără o grămadă de încurajări şi înţelegere dar câteodată o 

apreciere chiar câştigată cinstit este uitată, mustrarea batjocuritoare – nu. 

 ☺Poartă-te cu mine aşa cum te porţi cu prietenii tăi, atunci voi deveni şi eu prietenul tău, 

ţine minte: învăţ mai mult de la un model decât de la un critic. 

 ☺Şi în afară de asta, te iubesc foarte mult, te rog iubeşte-mă şi tu în schimb. 

Prof. Mimi Cuciurean 

AUTO-TEST: Cum m-aș simți dacă… 
  De fiecare dată când îmi vizitez bunicii, îmi amintesc cat sunt de norocoasă să ma pot 

bucura încă de ei! Lucrând în învățământ, mă pot bucura în continuare de minunatele vacanțe 

de vară, aproape la fel ca în copilărie! Nimic nu se compară cu vizita la bunici! Ca în fiecare 

an , și vara aceasta mi-am vizitat cu drag bunicii. Aceștia m-au așteptat negreșit cu fel de fel 

de bunătăți din care m-am înfruptat cu drag și poftă. Problema a fost că la un moment dat 

chiar nu mai puteam să mănânc, însă mai erau de gustat faimoasele plăcinte dospite. Cu greu, 

am reușit să mănânc o jumătate! Nu voiam să-mi supăr bunica! Acest lucru m-a făcut să mă 
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gândesc la copilărie și la momentele în care nu eu (mâncam tot din farfurie, fără prea multe 

insisitente), ci fratele meu era obligat să își termina ciorbița sau cărnița. Apoi era obligat să 

doarmă la prânz, etc.   

  Toate aceste flash-back-uri m-au făcut să mă întreb: cum se simt copiii noștri de 

fiecare data când îi obligăm să facă ceva ce nouă ni se pare perfect normal, însă ei nu înțeleg 

care este sensul.  

 Am găsit pe un site câteva întrebări pe care am putea sa ni le punem, noi, ca părinți:  

 1. Cum m-aș simți dacă cineva m-ar obliga să mănânc tot ce mi s-a pus în farfurie?  

 2. Cum m-aș simți dacă alții ar vorbi despre mine, ignorându-mi prezența?  

 3. Cum aș reacționa dacă doi oameni pe care îi iubesc s-ar certa în fața mea?  

 4. Ce aș simți dacă mi s-ar spune mereu că sunt mic și că mă port prostește?  

 5. Cum m-aș simți dacă preocupările și grijile mele nu ar fi luate în serios?  

 6. Cum m-aș simți dacă atunci când vorbesc, mi s-ar spune, scurt, să tac?  

 7. Cu m-aș simți, dacă, în fiecrae dimineață, altcineva mi-ar allege hainele cu care trebuie să 

mă îmbrac?  

 8. Cum m-aș simți dacă, de fiecare data când încerc să fac ceva mi s-ar spune, stai că te-ajut 

eu, tu nu poți, ești prea mic?  

 Știm cu toții că nu ne-am simți prea comfortabil. Atunci, de ce, ca adulți, facem același lucru 

cu cei mici? De ce nu îi ascultăm, de ce nu vorbim cu ei de la egal la egal, de ce facem 

aceleași greșeli pe care le-au făcut părinții nostril? Desigur, nu suntem perfecți, nu trăim într-o 

lume perfectă, însă există modele educatioanale foarte diferite de cel românesc din care ne 

putem inspira pentru a-i putea face mai ferciti pe cei mici. Un model extreme se simplu, clar 

și concis  pe care îl simpatizez este ,modelul tibetan. De curând am citit pe internet câteva 

propoziții care mi-au rămas întipărite în minte. Sună cam așa:     

  Prima perioadă pană la 5 ani. Copilul ar trebui să fie tratat „ca un prinț”. Nu trebuie să-

i interzici nimic, doar să încerci să-i distragi atenția. Dacă el face un lucru periculos, folosește 

tactica mimicii supărate și speriate. Copilul va înțelege perfect acest limbaj. în această 

perioadă de dezvoltare, micuțul este curios, interesat de lumea inconjurătoare. El nu este 

capabil să aibă un lanț logic al faptelor sale. De exemplu, dacă copilul a spart un vas scump, el 

nu știe câți bani ai cheltuit tu pentru a-l procura și nici cât ai muncit pentru a avea acești bani. 

Astfel, pedeapsa pentru obiectul spart o va percepe ca pe o demonstrație de fortă. în acest fel 

nu îl vei invăta să nu mai spargă farfuriile, ci să se supună celui care este mai puternic. Crezi 

că asta îți dorești?  

  A doua perioadă de la 5 pană la 10 ani. Copilul trebuie tratat „ca un sclav”. Pune-i în 

fată sarcini și cere-i să fie executate. Poți să-l pedepsești pentru neascultare (dar nu fizic). în 

această perioadă  se dezvoltă intelectul la copil. El trebuie să anticipeze reacțiile oamenilor la 

acțiunile sale, să manifeste o atitudine pozitivă fată de propria persoană și să evite 

manifestările negative. Nu-ți fie frică să-i dezvolți cunoștințele, pentru că e momentul oportun 

să învețe cât mai mult.  

  A treia perioadă de la 10 ani la 15 ani. Cum să te comporți cu el? De la egal la egal. 

Nu pe picior de egalitate, pentru că oricum părintii au o experientă de viată mai mare și 

cunoștințe mai multe. Consultă-te cu el de fiecare dată când apar probleme importante și 

dezvoltă-i simțul independenței. Impune-i tactic punctul tău de vedere prin discuții, sfaturi și 

consiliere. Dacă nu îți place ceva, atunci avertizează-l de consecințele negative care pot 

apărea, evitând interdicția fără explicații. Pentru că în această perioadă se dezvoltă gândirea 

independentă fată de lucruri și fapte.  

  Ultima etapă de la 15 ani. Tratează-l cu respect. Să educi copilul la această vârstă este 

prea târziu, nu-ți rămane decât să culegi roadele muncii tale.  
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 Care sunt consecințele nerespectării acestor reguli?  

  Atunci când copilul este inhibat până la cinci ani, îi poți suprima interesul de viață, 

vitalitatea și inteligența, îl vei învăța să se supună manifestărilor brutale. Astfel, va deveni o 

jertfă pentru mulți alți ticăloși.  

  Dacă vei continua cu drăgălășeniile și după cinci ani, va crește un infantil, inapt să 

înțeleagă rostul muncii și să cunoască trăirile sufletești.  

  Dacă îl vei trata că pe un micuț și după 10 ani, atunci el va crește nesigur pe sine. Va 

deveni dependent de oamenii din jur, de prietenii mai independenți, care pot avea și influențe 

negative asupra sa.  

  Dacă nu respecți copilul după 15 ani, atunci el nu te va ierta și va pleca cu prima 

ocazie de lângă tine, pentru totdeauna. 

 Să fii părinte…grea meserie!  

Ioana Gangler, prof. limba engleză 

ECLIPSE SOLARE TOTALE 

 

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna trece între Pământ şi Soare, prin faţa 

Soarelui, fiecare eclipsă fiind vizibilă numai din anumite puncte ale globului terestru şi numai 

câteva minute. 

Eclipsele de soare pot fi de patru feluri: 

- parţiale, când discul lunii acoperă parţial discul soarelui; 

- totale, când discul lunii acoperă în întregime discul soarelui;  

- hibrid este o eclipsă intermediară între o eclipsă de soare totală şi una inelară;  

- inelare, când discul lunii acoperă numai regiunea centrală a discului solar. 

O eclipsă de soare este totală atunci când discul Lunii acoperă în întregime pe cel al 

Soarelui, iar imaginea luminoasă obişnuită a Soarelui este blocată complet pentru o anumită 

zonă de observaţie şi o anumită durată de timp (de ordinul câtorva minute, deoarece luna se 

mişcă spre est cu o viteză de aproximativ 1700 km/h). 

Data Durata Zone de vizibilitate 

11.08.1999 2’22’’ Europa, Orientul Mijlociu, India 

21.06.2001 4’56’’ Oceanul Atlantic, Africa, Madagascar 

04.12.2002 2’04’’ Africa Meridională, Oceanul Indian, Australia 

23.11.2003 1’57’’ Antarctida 

08.04.2005 0’42’’ Oceanul Pacific, America de Nord, 

America de Sud, America Centrală 

29.03.2006 4’07’’ Oceanul Atlantic, Africa, Asia 

01.08.2008 2’27’’ Marea Arcticii, Asia 

22.06.2009 6’39’’ Asia, Oceanul Pacific 

11.07.2010 5’20’’ Sudul Pacificului, Insula Paştelui, Chile, Argentina 

13.11.2012 4’02’’ Australia, Noua Zeelandă, sudul Pacificului, sudul Americii de Sud 

20.03.2015 2’47’’ România, Islanda, nordul Africii, nordul Asiei 

09.03.2016 4’09’’ Australia, Pacific, estul Asiei 

21.08.2017 2’40’’ America de Nord, nordul Americii de Sud 

02.07.2019 4’33’’ America de Sud, sudul Oceanului Pacific 

 

 

Prof. Pui Sebastian Alexandru 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Eclips%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Luna
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
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Pastila de râs 
1   De ce are cactusul ace? Pentru că a căzut în cutia cu ace cu gămălie. 

2   De ce s-a dus un copil la second hand? Pentru a-și putea lua a doua mână. 
3   De ce nu plutește submarinul? Pentru că nu e marin. 

4   De ce se numesc nuferii nuferi? Pentru că spun “NU” 

5   Când minte ursul? Când spune “MOR!!!!!”. 
6   De ce a trecut găina strada? Pentru că așa afost programată.  

7   De ce simți miros de ars când îți faci temele? Pentru că ți s-a prăjit creierul. 

 Durugy Melisa Maria, cls. a V-a B 

Glume 
 

- Dacă te doare dintele trebuie să mergem 

la dentist. Sper să nu-ți fie frică!  

- Nu, tăticule! 

- Așa te vreau... CURAJOS! Să știi că 

dentistul nu-ți face nimic. 

- Dacă e așa, ce rost are să-l mai deranjăm? 

 

-     Mișule, spune o propoziție! 

-     Oaia paște. 

-     Bravo! Mai spune una! 

-     Oaia paște! 

-     E aceeași propoziție, Mișule! 

-     Știu, dar e altă oaie! 

Degan Mara, clasa a IV-a A 

La magazin, o mamă caută un covor. 

- Am nevoie de un covor rezistent pentru 

camera copiilor. 

- Câți copii aveți? 

- Șapte. 

- Atunci ... mai bine asfaltați! 

 

 What does a math book say to 

another math book? 

           I have a problem. 

 What did the traffic light say to the 

car? 

           Don't look! I'm about to change. 

     Miclea Daria Alessya, clasa a IV-a 
 

1. Ki az abszolút türelmes?  

Aki addig smogatja a vasmacskát, amíg dorombolni kezd. 

2. Ki az abszolút ügyetlen?  

Aki magába roskad és mellé esik. 

3. Hogy hívják a német hegymászót?  

Zu Hans. 

4. Mit mond Petőfi amikor tűzbe dobja a versét?  

Forr a dalom. 

5. Mi az abszolút technikai zavar? 

Ha elromlik a lépcső  és lifttel kell menni. 

Bodó Linda, VI.E. 

-Te milyen indián vagy? 

-Inka. 

-És  a barátod? 

-Még inkább. 

A farkas nagyon szerette a betűket. Felfalta a nagy I-t, meg a piros k-t. 
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A mesés pillanat, amikor a tanár belekezd egy történetbe és elmegy vele az óra fele. 

Pap Noémi Emese VI.E 

Találós kérdések 

1. Kerek életfája, szép tizenkét ága,  

szép tizenkét ágán ütvenkét virága, 

ötvenkét virágán hét gyöngylevelecske,  

gyöngylevelecskéin huszonnégy erecske. 

Milyen divatot követ a busz? Menetrendet 

2. Miért repülnek a madarak délre? 

(Mert gyalog lasssan érnének oda)  

(Pap Noémi Emese VI.E.) 

 

1. Fehér pokróc egész földön, nem is 

szövik, az égből jön. (hó) 

2. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a 

muzsikája. (tücsök) 

3. Melyik kör lehet szögletes? (tükör) 

Mit vesz az ember legtöbbet a piacon? 

(levegőt) 

4. Csak a tied, mégis mások 

használják a legtöbbet. Mi az? (A 

neved) 

Tóth Adrienn, VI.E

Din perlele elevilor: 
• Cei care comit greşeli sunt penibili de pedeapsă. 

• La noi în cartier a fost şi anul trecut o mare epilepsie de gripă. 

• Un punct se adaugă prin oficiu.  

• Iluminismul este un curent care apare în epoca desfrânării feudalismului. 

• Oasele piciorului sunt tibia şi pirineii. 

• Apa portabilă este bună de băut. 

• Conţinutul este simplu, foarte bogat, apar imagini papile şi ductile. 

• Cordonatele geografice sunt doar două: atitudinea şi longevitudinea. 

• Albinele sunt insecte din clasa elicopterelor. 

• În limba română există şi substantive detective de număr şi gen. 

• Nu ne înţelegem pentru că între noi sunt prea multe contraverse. 

• În Australia se cultivă... cicatrice. 

• Exerciţii gramaticale: - a mânca... mâncare - a bea.... bere - a duce... ducere - a face... 

afacere. 

• Anul cu 366 de zile se numeşte an biseptol. 

• Un arbore pe ramurile căruia sunt agăţaţi strămoşii şi părinţii dinastiilor europene se 

numeşte arbore ginecologic.  

• Faţă de acizi, aluminiul se comportă ca redactor.  

• Oamenii numesc ierburile mărunte din America de Nord perie, iar pe cele din America de 

Sud, pempers.  

• Familie de cuvinte: magnetofon, telefon, microfon ...sifon.  

• Zbirii care au exterminat cadavrul mortului au descoperit la el o scrisoare.  

• Doi hoţi în ziua de 15 noiembrie au jupuit o casă de bani.  

Caesar venit in Gallia summa cum diligentia. 

"Cezar a venit în Gallia sus pe diligenţă", în loc de: 

"Cezar a venit în Gallia cu maximă repeziciune !" 

Ave Caesar morituri te salutant ! 

"Noroc, Cezar, murăturile te salută !", în loc de: 

"Salut, Cezar, cei care vor muri te salută !" (Salutul gladiatorilor) 

Sic transit gloria mundi ! 

"Aşa l-a trăsnit pe Grigore la munte !", în loc de: 

"Aşa trece gloria lumii !" 

      Culese de Prof. Pui Sebastian Alexandru 
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WINTER CROSSWORD 
PUZZLE          

              By Selyem Tamás and Kovács Dávid, 5G 
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 ACROSS:           DOWN:         
 1. Winter precipitalion      1. This holiday is on the 6th of December 

 2. A winter month       2. Rudolph        
 3. The most popular holiday in winter  3. Pines and firs       
 4. We see these on the Christmas tree  4. A popular activity in the snow   
 5. Jingle …, jingle…       5. Children build it out of snow   
 6. Santa brings it                   
 7. A winter sport                    

    
       3      
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ACROSS:                
1. He gives children presents.          
2. Santa gives this to you if you've been good.      
3. We skate on this.             
4. Santa Claus puts sweets in there.         
5. Lives in heaven and has wings.          
6. Winter is a … .              
DOWN:                
1. Another gift-giving figure we love.        
2. They pull Santa's sled.            
3. The synonym of candies.           
4. They're made of dough and they're sweet.      
5. We build this out of snow.           
6. The snowy season.               

 

 

FAMOUS WINTER 

CHARACTERS 

By Fülöp Hanna 
 Evelin, V.G 
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               Povestea continuă... 
 În speranța că v-a plăcut acest număr al revistei noastre vă invităm să acceptați în 

continuare provocările discipolilor voștri si să ne încântați cu cele mai 

alese gânduri, cu nemăsurată creativitate și 

ingeniozitate, cu hazul specific vârstei voastre. 

Vă mulțumim că v-ați implicat în realizarea 

acestei reviste și vă felicităm. 

 Așteptăm materialele și sugestiile 

voastre la adresa de e-mail a revistei voastre: 

revistascoliirebreanu@gmail.com. 

 

Colectivul de redacție al revistei 
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