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14 septembrie 2020, un început încărcat cu emoții mai puternice decât au fost vreodată.        

Cuprinși de dor dar și de neîncredere în imprevizibilul viitor, am început anul școlar  cu multă nesiguranța, cu 

un sentiment profund de teamă pentru anul atipic ce se anunța copleșitor, pentru cei mici și mari deopotrivă.  

Anul anterior școlar, întrerupt brusc de pandemia care ne-a 

reamintit de efemeritatea vieții umane, ne-a adus tuturor momente de 

reflecție profundă asupra importanței educației și a relației profesor-

elev. Am învățat că în educație suntem adesea singuri, derutant de sin-

guri, și că suntem supuși permanent unor provocări pentru care nu sun-

tem pregătiți. A ne revolta, a fost o pierdere de vreme. Am învățat că 

singura echipă veritabilă și de durată pe care o poți face este cu elevul 

și poate e singura care contează, de fapt. Situația actuală cere mai mult decât transmiterea de cunoștințe, 

vizează consolidarea unor relații care în acest surprinzător prezent, cu greu se construiesc.  

Indiferent de contextual actual, educația trebuie să continue și toți cei implicați în ,școala altfel” a 

acestui an ne-am asumat că vom face tot ce ne stă în putința pentru a merge înainte. Multe reguli repetate la 

infinit, scenarii gândite și răzgândite, ne-au ocupat gândurile, dar bucuria copiilor mai dornici ca niciodată să 

fie în clasă, mai dispuși parcă să accepte regulile, doar pentru a fi împreună, chiar și cu distanțarea impusă, ne-

a luminat gândurile și ne-a dat încredere că va fi bine. A fost momentul în care trebuia să ne asumăm că școala 

continuă educația de acasă. Trebuie să înțelegem cu toții, că școala trebuie să continue firesc ceea ce a început 

familia, fără reproșuri, împreună. 

S-a discutat atât de mult despre cum va fi, ce va fi, ce vom face, cum ne vom regăsi în sala de clasă, 

încât lucrurile deveneau de la o zi la alta, mai copleșitoare, mai neclare, mai complicate. Un singur lucru era 

cert, parcursul nefiresc al acestui an ne va motiva să găsim soluții ingenioase de moment, să arătăm că ne pasă 

atât de cel din fața noastră, cât și de cel care este online. Da, a trebuit să fim în mai multe locuri odată, fără să 

știm ce va urma, să fim mai fermi ca niciodată dar și mai blânzi în același timp, mai buni dar nu doar în teorie. 

        Chiar dacă așteptările au fost mari, resursele au fost puține și se știe că toată lumea vrea totul de la 

educație. Ne-am adaptat cu toții, însă, așa cum s-a putut, am fost îngăduitori unii cu ceilalți pentru că dincolo 

de porțile școlii, noi dascălii avem o misiune importantă, cu devotament și cu bucurie să creștem oameni! 

Sperăm într-un viitor  an școlar mai tolerant, dorim să putem vedea zâmbetele copiilor, de care ne este dor. 

Multă sănătate tuturor! 

prof. Raluca Vodă 
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Sorana-Timea Fărcaș, elevă în clasa a VII-a C 

Care este pasiunea ta? 

    Eu am mai multe pasiuni, însă cea mai mare pasiune a mea 

este muzica, muzica ușoară. 

Ai vrea să ai o cariera în acest domeniu? 

    Da, aș vrea să fac în viață o carieră în muzică, însă nu știm ce 

ne rezervă viitorul, iar dacă nu, voi păstra muzica în sufletul meu …ca pe un hobby. 

Ce te-a motivat să începi să cânți? 

    Părinții, bunicii și apoi profesoara mea de canto, au descoperit în mine această 

calitate, am câștigat de mică mai multe 

concursuri de canto, si astfel m-am hotărât să 

cant, să merg mai departe pe acest drum. 

Care a fost momentul în care ți-ai 

descoperit pasiunea? 

    Am descoperit această pasiune la o vârstă 

fragedă, când am început să cânt, să 

frecventez cursurile de canto de la Palatul 

Copiilor și să particip la concursuri unde 

văzând că mă descurc bine, am contiunat. 

Sunt părinții tăi mândri de tine? Te susțin 

în ceea ce faci? 

    Bineînțeles, sunt foarte mândri de mine, m-au susținut și mă susțin în continuare, mă 

ajută, mă încurajează și sunt alături de mine la fiecare provocare. 

Interviu realizat de Ariana Moldovan, clasa a V-a A 
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Andrei Albu, elev în clasa a VIII-a B   
 Care este pasiunea ta?  

    Încă de la o vârstă fragedă, am descoperit că matematica este 

ceva ce mă fascinează. M-am simţit mereu atras de faptul că, sub 

anumite condiţii, existenţa unui fenomen este garantată. Cu toate 

acestea, modul în care doamna învăţătoare Alina Paraschiva, iar mai apoi doamna 

profesoară de matematică Bogdan Daniela mi-au prezentat tainele acestei ştiinţe, m-a 

determinat să particip la concursuri. 

Te susţin părinţii? 

Părinţii mei sunt cei care m-au iniţiat în domeniul matematicii. Am 

lucrat iniţial împreună cu ei pentru a mă pregăti, lucru pentru care le 

sunt profund recunoscător. Aceştia sunt cei care mă încurajează după 

un rezultat prost, dar şi cei care se bucură alături de mine atunci când 

mă autodepăşesc. 

Sunt mândri părinţii tăi de tine? 

Evident că sunt. Rezultatele încep să apară după atâţia ani de muncă, aşa că prin 

reuşitele mele sunt şi ei satisfăcuţi. 

Ce te-a motivat să devii mai bun la matematică? 

Cred că factorul decisiv a fost sustinerea pe care mi-au acordat-o cei din jurul meu: 

familia, profesorii şi prietenii. 

 Ce rezultate ai avut până în prezent? 

Am obţinut numeroase premii la concursurile judeţene de-a lungul anilor, dar 

consider că cea mai mare realizare a mea de până acum este calificarea la faza naţională a 

Olimpiadei de Matematică de anul acesta. Am ajuns să concurez cu cei mai buni 

matematicieni din ţară. Am avut si alte rezultate importante la Olimpiada de Limba şi 

Literatura Română si cea de Lingvistică, fiind îndrumat de doamna profesoară Şerb 

Ioana. Surprinzător, am descoperit şi o simpatie faţă de biologie, astfel participand şi la 

Concursul Naţional de Biologie “George Emil Palade”, fiind pregătit de deosebita 

mea doamnă dirigintă, Iernuţan Nadia. 

Interviu realizat de Ariana Moldovan, clasa a V-a A 
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Alexandra Beianu, elevă în clasa a VIII-a A  
Dragă Alexandra, aș dori să îți adresez niște întrebări legate de performanțele tale sportive la înot.  Pe 

lângă faptul că ești o elevă silitoare, reușești să te dedice și acestui sport solicitant.  

1. Cum combini antrenamentele intense si scoala?  

Școala este unul dintre locurile mele favorite pentru că iubesc să învăț, pentru că m-a ajutat să cunosc oa-

meni la fel de dedicați ca mineatunci când am participat la olimpiade și concursuri și pentru că educația este, 

din punctul meu de vedere, un lucru esențial în dezvoltarea unei persoane. Sportul pe de alta parte te învață ce 

înseamnă disciplina și munca în echipă. În opinia mea cele două merg mână în mână și nu mi-aș putea imagina

-o vreodată pe una fară cealaltă. Să combin antrenamentele intense cu școala nu mi s-a părut vreodată greu 

pentru că sportul a fost cel care m-a ajutat să scap de stresul din viața cotidiană, iar școala a reușit să îmi 

lărgească orizonturile de cunoaștere facându-mă să îmi doresc tot mai mult pe plan educațional. Ambele fac 

parte din viața mea și cred că nu aș mai fi eu dacă nu le-aș combina. 

2. De cât timp practici înotul și de ce l-ai ales? 

Practic înotul sincron de 5 ani, iar inainte de a mă apuca de 

acest sport am practicat timp de 5-6 ani înotul normal. Atunci 

când erammicăaveam dorința arzătoare de a deveni gimnastă, 

auzisem atât de multe despre performanțele României în acest 

sport și doream sămănumăr printre campionii țării. Din păcate nu 

mi-a fost oferită această sanșă deoarece nu prea mai există 

cluburi de gimnastică în oraș. În ciuda acestei piedici care mi-a 

fost pusă în cale am continuat să visez și într-o zi am auzit de un 

club de înot sincron care s-a înființat de puțin timp și așteaptă cu 

brațele deschise sportivi dornici de performanță. Nu am ezitatși 

nu am lăsat alte gânduri să mă oprească, așadar m-am prezentat 

la un antrenament și astfel sunt astăzi aici, mândră de tot ce am 

reușit să fac. 

3. Ce rezultate ai obținut? 

Încă din primul an am început să particip la competiții, iar rezultatele au fost unele promițătoare. Am 

învățat multe din acele experiențe și am ajuns să fiu pregătită pentru marile concursuri care au urmat. Una din-

tre cele mai importante competiții la care am participat a fost Campiomatul Internațional din Dubai unde am 

prezentat o coregrafie solosi unade tip duo împreună cu o coechipieră. Am mai participat la multe alte concur-

suri în țară, dar și în Ungaria sau Spania. Acest sport mi-a adus multe experiențe frumoase,de la călătoriile 
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4. Cum te-ai simțit când ai fost în fața atâtor oameni la „Romanii au talent”? Descrie-ne experiența. 

 ,,Românii au talent” a fost o experiență de neuitat pentru mine, a fost un moment la care multă lume 

doar visează și faptul că eu am ajuns in fața atâtor oameni, la o televiziune atât de cunoscută mă face să 

zâmbesc de fiecare dată când îmi aduc aminte. În momentul în care am urcat pe scenă parcă toate emoțiile s-au 

spulberat și nu am putut decât să simt bucurie pură. Mi-a făcut plăcere să mă prezint împreună cu echipa la 

această emisiune, desi filmările au durat mult timp și au fost obositoare. Sunt recunoscătoare că am avut 

această sanșă și m-aș întoarce oricând cu drag acolo. 

  5.Cât timp iți ia ca să te pregătesti și să înveti o coregrafie pentru un concurs sau pentru o prezentare?  

De obicei suntem anunțate cu aproximativ a lună sau mai mult înainte de o competiție sau prezentare așa 

că timpul e destul pentru toate pregătirile. Dacă este insă vorba de o coregrafie în echipătimpul necesar este 

unul mult mai îndelungat deoarece trebuie să lucrăm la sincronizare si la elementele artistice. O astfel de 

coregrafie necesităantrenamenteintense și pe uscat, astfel ajungăndu-se chiar și la 1 an de pregatiri. 

 

6. Mai ai si alte talente sau pasiuni  în afară de înotul sincron? 

Deși iubesc înotul sincron enorm de mult am și alte hobby-uri cu care îmi ocup timpul. Printre acestea se 

numără dansul contemporan pe care am început să-l practic de puțin timp, dar pentru care am avut o oarecare 

înclinație, cititul care mă relaxează și aduce acel strop de magie de care am nevoie în fiecare zi, chimia care în 

ciuda imposibilității de a lucra într-un laborator rămâne printre preferatele mele și teatrul care deschide uși 

spre lumi neexplorate, pline de persoane, trăiri și sentimente noi. 

Având în vedere programul tău încărcat, mai ai timp și pentru alt ceva?  

Iubesc foarte mult ceea ce fac și cred că lucrul acesta m-a ajutat săajung unde sunt și să am aceste realizări. 

Mereu încerc să îmi fac timp pentru cât mai multe activități deoarece știu că numai așa pot ajunge in top. Îmi 

iubesc programul așa de încărcat cum este, deși unora li s-ar părea o nebunie ceea ce spun acum. Iubesc sa fiu 

ocupată, concentrată și dedicată muncii meleși ador momentele în care realizez cât de mult mă vor ajuta aceste 

activități în viitor. Deși timpul meu liber este unul limitat găsesc mereu modalități să stau și cu familia. 

Mulțumesc pentru atenția acordată! 

 

Interviu realizat de Ilinca Lanțoș din clasa a VII-a C 
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Anca  Vasiliu, elevă în clasa a V-a A  
Dragă Anca,  

Aș dori să îți adresez câteva întrebari legate de rezultatele tale impresionante  atât la limba română, cât  și 

la matematică. Știm că perseverența și efortul tău te-au ajutat să te califici la 

etapa a III-a a Olimpiadei Gazeta Matematică, ediția 2021, la clasa a V-a. 

Prezentarea ta de la concursul „Bătălia cărților” este de asemenea notabilă 

prin originalitatea ei! 

Care a fost senzația ta când ai aflat că te-ai calificat în etapa a III-a, la 

Olimpiada Gazeta Matematică?  

            M-am bucurat foarte mult, mai ales că nu mă asteptam să fac 

punctajul necesar calificării. Subiectele, la etapa finală, au fost foarte 

grele și timp de trei ore concentrarea pe probleme a fost foarte mare, dar 

când vezi că ai obtinut un rezultat foarte bun rămâne doar mulțumirea și 

satisfacția că am reusit o performantă, care m-a făcut să mă simt mult mai 

încrezatoare în propriile forțe. 

 

Cât timp te-ai pregătit pentru acest concurs?  

             Nu pot să spun că m-am pregătit un timp anume pentru acest concurs. De fapt, 

pregătirea a început din primii ani de școala, la matematică ca să ajungi să întelegi și să 

rezolvi probleme din ce în ce mai grele nu prea se poate într-un timp scurt. Practic, după 

fiecare capitol nou predat la ore, pe lângă tema de casă mai rezolv câteva probleme cu grad de dificul-

tate mai mare. Înainte, am participat și la alte concursuri de matematică, pentru care m-am pregătit 

foarte bine, cunoștintele și metodele de rezolvare a problemelor s-au acumulat  și  în final am reușit să 

obțin la etapa a II-a, online, a Olimpiadei Naționale Gazeta Matematică, ediția 2021, premiul II . 

           Deși mulți cosideră matematica o materie abstractă chiar inutilă, dacă lucrezi puțin câte                      

puțin, devine o provocare, și îți dai seama că e ca un joc de logică  pe care dacă îl câștigi  treci la nive-

lul următor.      

      Cum ai descoperit pasiunea de a citi?  

                 Sincer, de mică adoram să răsfoiesc cărti și să ascult povești spuse de mama și de bunica mea. 

Pot să spun că primele cărti pe care le-am citit au început tot în cadrul unui miniconcurs organizat de 

doamna mea învătătoare, în clasa întai. Practic, daca citeam 100 de minute de lectură primeam titlu 

de ,,Minicititor” apoi pentru 250 de minute de lectură primeam titlu de ,,Cititor de clasa I”, pentru 500 

de minute primeam titlu de ,,Cititor avansat”,  pentru 750 de minute titlu de ,,Supercititor”, iar pentru 

1000 de minute de lectură primeam medalia de aur și titlu de ,,Cititorul de 

Aur”.  Am parcurs toate etapele cu foarte mare plăcere, am început cu cărtile 

din colectia Disney classic, apoi Heidi, fetița munților, Aventurile lui Pinoc-

chio, Vrăjitorul din Oz și încet, încet am pătruns în minunata lume a cărților. 

Practic, când citesc, trăiesc din plin sentimentele și întâmplările prin care trec 

personajele, iar cu fiecare carte citită descopăr experiențe și modele noi de viață. 

                 Aceasta a fost începutul lecturilor mele, iar de atunci cărțile sunt cel mai frumos cadou.  
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Care este cartea prezentată la ” Bătălia cărților”?De ce ai ales-o?  

             Anul acesta la concursul ”Bătălia cărților” organizat de Biblioteca 

județeană, am prezentat  cartea “Povestea norocoasei Ruth” scrisă de 

Ruth Behar. Am preferat această carte dintre toate celelalte zece cărți 

înscrise la concurs, pentru că am admirat-o foarte mult pe Ruth, per-

sonajul principal, care, deși a trecut printr-o experiență devastatoare, a 

avut puterea să se considere norocoasă. Cartea îți transmite multă emoție, 

suspans și te face să fi mai recunoscător cu tot ce ai. Este o adevărată 

lecție de viață din care ai foarte multe de învățat. 

     Având în vedere condițiile impuse de pandemie, fiecare finalist a 

prezentat cartea preferată în cadrul unui eveniment online unde, anul acesta, am obțiut Premiul special 

pentru originalitatea prezentării. 

Cum îți petreci timpul tău liber? Ce pasiuni ai? 

 

                  Cel mai mult îmi place să ies afară cu prietenele mele. În rest, îmi place să ascult muzică, să vi-

zionez filme,  să cânt la chitara și bineînteles să citesc. 

                   O altă pasiune de-a mea este teatrul, iar o dată pe săptămână, în cadrul unei Fundații educaționale 

învătăm diverse tehnici de comunicare verbală și nonverbală, pregătim și prezentăm diverse 

scenete, poezii și  monologuri. 

     În general, îmi place să experimentez cât mai multe lucruri noi, și să le dezvolt pe cele în care 

mă regăsesc cel mai mult. 

 

Ce părere au prietenii tăi despre rezultatele tale?  

                        Cred că au o părere bună și apreciază munca și implicarea mea dar sentimentele sunt reciproce 

și știu că fiecare este capabil de rezultate foarte bune, totul este să îți dorești și să nu te lași bătut. 

          Îți mulțumesc pentru atenția acordată! 

Interviu realizat de Ilinca Lanțoș, clasa a VII- C 

 Andrei Popa, 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"?  

Pentru mine Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” a reprezentat un loc care m-a ajutat să găsesc ce 

vreau să fac mai departe în viață, să devin programator. 

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

Principalele activități la care am participat cu drag au fost concursurile și 

olimpiadele de matematică și engleză. 

Care sunt pasiunile tale? 

Pasiunile mele sunt programatul, jocurile video și modelarea 3D. 
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 Ce liceu ai urmat și cât de mulțumit ai fost de alegerea ta ?  

Am urmat Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, și pot spune că sunt foarte mulțumit de 

alegerea mea, deoarece am avut șansa să mă axez pe a învăța ce îmi place și a îmi dezvolta cunoștințele pe 

partea de programare. 

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

universitate în afara țării? Ai reușit să obții o bursa?  

În prezent studiez Technical Computer Science la Universitatea Twente, în Enschede, Olanda. Am 

ales să studiez într-o țară străină, deoarece universitățile din Olanda sunt mult mai bine clasate decât cele 

din Romania, mai ales pe partea de programare. Când vine vorba de burse în Olanda, majoritatea sunt 

pentru studenții care vin din afara Europei, deoarece taxele pentru ei sunt mult mai ridicate, sau pentru 

studenții de la studiile de masterat. Din această cauză nu am obținut o bursă de studiu. 

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

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

Când vine vorba de oportunități, universitatea îți oferă cam tot ce ți-ai putea dori, șanse la 

internship-uri, să organizezi activități pentru studenți, să lucrezi cu profesorii, să faci parte dintr-o 

organizație de studenți, etc. Tot ce trebuie e ca studentul să-și dorească să facă așa ceva. 

Deoarece facultatea îmi oferă atâtea oportunități, nu am în plan, deocamdată, să mă reîntorc în 

România. Comparativ cu România, aș putea spune că este la fel de dificil în Olanda, dar totul este mai bine 

distribuit de-a lungul anului universitar. Accentul este pus pe practică tot timpul, iar anul este împărțit în 4 

etape, denumite module, nu în 2 semestre ca în România. În Olanda nu există ideea de sesiune, examenele 

se dau de-a lungul modului, iar la finalul modulului studenții grupați în echipe trebuie să facă un proiect 

sau să rezolve o problemă mai complexă, unde trebuie să pună în aplicare ce au învățat în acel modul. Cu 

toate acestea, în Olanda, vacanțele durează mai puțin decât în România, de exemplu vacanța de vară 

durează doar 2 luni, dar sunt destul de multe zile libere de-a lungul 

anului universitar, iar studenții au destul de mult timp liber și în timpul 

zilelor de curs. 

           Ce sfaturi ai pentru elevii școlii noastre, din clasele 

terminale cu privire la pregătirea pentru examen și alegerea unui 

liceu? 

Când vine vorba de pregătirea pentru examen, tot ce pot să le transmit 

elevilor este să își dea silința cât mai mult posibil, iar pentru alegerea unui liceu, aș zice să aleagă în 

funcție de ceea ce ar vdori să facă după liceu, mai ales că în felul acesta ei pot vedea, cu adevarat, dacă 

acest lucru este potrivit pentru ei sau nu. 
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Delia-Ștefania Bendriș  
1. Ce ne poți spune despre formarea ta, despre experiențele 

trăite în calitate de elevă a Școlii Gimnaziale  „Liviu 

Rebreanu” 

       Experiența mea în cadrul  Școlii Gimnaziale „Liviu 

Rebreanu” din Târgu-Mureș a fost una plină de amintiri 

frumoase și totodată de multe oportunități. Materia care, din 

punctul meu de vedere, mi-a oferit șansa să mă dezvolt pe un 

plan mult mai amplu decât cel școlar, a fost Limba Engleză.  

2. Care sunt cele mai îndrăgite amintiri?Te-ai implicat în 

diverse activități extrașcolare? 

 În ultimii doi ani petrecuți în școala generală, doamna profesor de engleză Eva Ercse mi-a 

oferit șansa de a mă implica în diverse concursuri și evenimente, ce m-au ajutat să-mi dezvolt 

calitățile de coordonator,  comunicare și  creativitate. Concursurile ”Treasure Hunt”, ”Keep in 

touch” și olimpiadele de engleză au fost momente din viața mea ca elev pe care nu le voi uita 

niciodată, deoarece, pe lângă faptul că am reușit să obțin rezultate bune,  au fost momente definitorii 

ce mi-au creat o pasiune arzătoare în domeniul culturilor internaționale și al limbilor străine. Pe lângă 

toate acestea, evenimentul anual „Winter Festival”, un spectacol dedicat școlilor târgumureșene în 

care sunt prezentate diverse numere artistice, unde am dansat timp de doi ani la rând împreună cu alți 

colegi, este și va continua să fie cea mai frumoasă și mai diversă experiență din toată școala generală. 

Faptul că am putut împărți scena împreună cu prietenii mei este un lucru minunat pe care mi-l 

amintesc mereu cu drag. Pe lângă momentele menționate mai sus, alte experiențe deosebite pline de 

învățături au fost orele de engleză de la școală. Doamna profesor a reușit să îmbine lecțiile din 

programa școlară cu activități ce ne-au pus pe toți la încercare din punct de vedere artistic și 

profesional.  Jocurile de echipă și crearea micilor scenete de teatru sunt doar câteva dintre momentele 

unice practicate la fiecare oră, pe lângă ocazionalele ascultări și teste.  

               Pe scurt, ceea ce vreau să spun este un mulțumesc călduros întregii școli și în special 

doamnei profesor pentru tot ajutorul acordat pe parcursul anilor și pentru toate lecțiile de viață pe care 

mi le-a oferit. Ne-ați fost atât profesor, cât și prietenă. Pentru toți elevii noi și vechi, vă recomand să 

vă implicați în cât mai multe concursuri și evenimente, deoarece eu asta am făcut și vă spun sincer că 

a meritat fiecare secundă.  

Vă mulțumesc frumos! 
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Pisica 

Majoritatea dintre noi ne dorim un animal de companie (chiar și eu), nu doar pentru a-l avea ca 

oricine, ci un prieten loial, pufos, blănos și drăguț cu care ne putem umple timpul liber și cu care putem fi 

fericiți. 

Sunt multe variante de animale, precum: câinele, peștii, papagalii, hamsterii și multe altele, dar doar 

unul este cu adevărat prietenul tău. 

Pe lângă a fi un animal de companie, pisica, este un animal blând, firav și cu o dragoste enormă față 

de stăpân! Este un animal din familia felinelor, de talie 

mică,  o ființă frumoasă cu un suflet enorm. Nu ai putea 

să nu îndragești o aseamenea ființă foarte lingușitoare, 

dar și foarte atentă cu stăpânul! Vrea mereu atenție și 

joacă. 

Contrar opiniei multor persoane că pisicile sunt 

animale reci și solitare, ele sunt foarte iubitoare. 

În concluzie, pisicile sunt companioanele 

perfecte, inimioase și independente atunci când vor. 

Fiecare felină are propria personalitate și își alege 

oamenii în funcție de ea. 

Mi-aș dori, ca într-o zi, să am și eu o pisicuță cu care să mă pot juca zi de zi! 

 
 

Primul meu animal de companie 

 Vă mai aduceți animte când vă spuneam că îmi doresc și eu un animal de companie? Ei bine, acum 

am și eu unul. Mai exact, un peștișor Betta. 

 I-am dat numele Dinero. Are niște culori minunate: un roșu nu foarte închis în mare parte, iar spre 

coadă are un albastru-verzui ca apa mării vara. Este atât de vesel și vioi! Dimineața, când îi dau de mâncare, 

este atât de bucuros să mă vadă încât face tumbe și ture prin acvariu! Uneori, când își vede reflexia dă cu 

capul de pereții acvariului crezând că acolo se află alt pește! Locul lui preferat este o scoică mare în care se 

ascunde. Câteodată, este atât de bine ascuns acolo, încă nu îl mai văd!   

 Sunt foarte fericită că am un mic prieten cu care îmi pot ocupa timpul! 

 

Informație BONUS: ,,Peștele Betta este original din Asia de Sud, 

cunoscut sub denumirea de ,,pește luptător”, fiind un pește agresiv, care 

participă la diverse concursuri de lupte”. 

Texte și desene: Sărăcuț Maya 

cls. a V-a A 
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 O parte din viața mea 

     Soarele arzător își revarsă pretutindeni razele poleite și pline de magie, într-o frumoasă zi de vară. Ce-

rul era senin iar atmosfera iți îmbia sufletul la o adevărată aventură spirituală.  Acum câțiva ani am 

petrecut o parte din vacanța de vară, la bunicii mei, într-un sat mic, liniștit și frumos, locul potrivit pentru 

o escapadă a sufletului meu. Aici puteam admira oricând melodiosul ciripit al păsărelelor, apusul fer-

mecator al soarelui, natura... Seara priveam cerul violet cu accente roșiatice ca focul, pe care stelele se 

întreceau în diverse spectacole precum niște licurici zglobii. 

   Ajunsă la casa bunicilor am început să mă joc fel de fel de jocuri, să îi ajut la grădinărit, dar, cu toate 

acestea au existat și momente de plictiseală și de monotonie.  

     Într-o zi, care nu se anunța nicidecum a fi una 

neplictisitoare am trecut pe lângă un dulap mai vechi 

al bunicii, l-am deschis, și am putut vedea acolo câ-

teva cărți uitate și prăfuite. Am luat o carte subțire, 

care m-a impresionat prin coloritul ei, iar apoi am 

început să citesc. Mi-am dat seama că ușa dulapului 

aceluia nu reprezenta altceva decât o trecere spre o 

alta lume, una fascinantă, de basm. Mi se părea că am 

ajuns într-o lume plină de mister și aventură, cu zâne, 

prinți și prințese, împărați, zmei, și multe alte per-

sonaje care m-au capturat de îndată și mă faceau să 

simt că aș fi martoră la acele acțiuni. Fiecare pagină 

nouă pe care o răsfoiam mă făcea să vreau să cunosc 

mult mai mult din misterul pe care tocmai începusem 

să îl deslușesc.   

     După o vreme, de la cărtile mici subțiri și frumos ilustrate, am început să citesc cărți mai voluminoase 

pentru care, la prima vedere nu manifestam niciun interes deoarece desenele de pe copertă erau neatraga-

toare iar cele din interior lipseau cu desăvârșire, dar care pe măsura ce le citeam, îmi păreau fascinante. 

    Mai târziu, lectura a devenit o imensă plăcere a mea, care, în timp, s-a transformat într-o adevărată pa-

siune. 

      Din acea perioadă a vacanței de vară, în timpul liber, citeam foarte mult, o activitate frumoasă și o 

mare pasiune neștiută până la acea vreme, care îmi plăcea nespus de mult și pe care o voi dezvolta 

veșnic, doar pentru „a întâlni” mai multe personaje și a afla mai multe povești încântătoare. 

      Pentru mine lectura e o vrăjitoare care mă ademenește și mă cucerește mereu cu magia ei.  

         Vasiliu Anca Elena, clasa a V-a A 

Desen: Sărăcuț Maya, cls. a V-a A 
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Draga mea prietena, 

 

Nu am mai vorbit demult. Sper că ești bine! Ți-am scris pentru că profesoara de romană ne-a dat 

o temă interesantă, adică să descriem libertatea și ce credem noi ca înseamnă acest cuvânt. 

M-am blocat. Am rămas fară idei. Niciodată nu m-am gandit ce înseamnă cu adevarat libertatea, e 

un cuvânt cu care ne-am obișnuit, mereu ni se zice ca suntem oameni liberi, dar că trebuie să respectăm 

anumite reguli. Dar atunci noi chiar suntem liberi sau e doar un pretext ca să nu ne plangem? Adevărul e 

că dacă nu ar exista aceste reguli ar fi un haos total, dar măcar să 

nu ne mintă în legatură cu acest lucru, să ne spună simplu 

„Sunteți doar parțial liberi”. 

În fine, oricum libertatea ne dă un million de posibilitați, putem 

să alegem ce să facem cu viața noastră fără să fim influențați de 

alți oameni, ea îți dă speranțe, te ajută să îți îndeplinești visurile și 

să fii tu însăți. 

E ceva uimitor dacă stai să te gandești, bineînteles trebuie să re-

specți niște reguli așa cum ți-am scris mai sus. Reguli pe care 

dacă nu le respectăm libertatea noastă ar lua sfărșit și ne-ar fi 

foarte greu să o recuperăm în totalitate.  

La un moment dat m-am gândit ce s-ar întampla cu noi dacă nu ar 

mai exista aceste limite ale libertății, m-am îngrozit doar la gân-

dul acesta, imaginează-ți, toți oamenii ar face ce vor, ar fi 

groaznic! Crime peste tot, suferință...și o lume distrusă. Deci pană 

la urmă contează aceste reguli, chiar dacă înseamnă că nu avem libertate deplină. 

    Profesoara ne-a spus că libertatea este cel mai de preț  drept pe care și l-a câștigat omenirea de 

a lungul timpului. Dreptul de a nu fi âmpiedicat să-ți urmezi scopul așa cum dorești și cum consideri tu 

potrivit,  dreptul de a nu fi obligat să faci ceva ce nu tu ai decis, atâta vreme cât nu încalci libertatea alt-

cuiva, este cel mai important lucru în viață! 

   Ne-a vorbit despre vremurile în care erau restricții multe date prin legi, când oamenii erau pedepsiți 

dacă spuneau ce gândesc sau chiar dacă mergeau la biserică. 

   Am înțeles că fără libertate nu ar mai exista atât de multe zâmbete și voie bună.  

  Tu ce crezi?  Pentru tine, ce reprezintă libertatea?  Scrie-mi cât mai repede! 

                                                                            Cu drag, buna și onesta ta prietena, 

                                                                                                      Anca V. 

 

Vasiliu Anca Elena, clasa a V-a A 

Desen: Sărăcuț Maya, cls. a V-a A 
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Încercarea 

Era trecut de miezul nopții, dar Lara încă stătea cu laptopul în față uitându-se la diferite modele de 

încălțăminte. Nu putea adormi. Părinții și fratele ei trebuiau să ajungă acasă acum o oră. Întârzierea lor nu o 

prea afecta pe fată, totuși, în dimineața aceea primiseră un telefon de la spitalul unde era internat fratele ei. 

Putea veni în sfârșit acasă. Lara nu mai dormise bine de când fratele ei se îmbolnăvise de coronavirus, dar 

acum totul revenea la normal. Pe străduța mică și îngustă unde locuia nu veneau multe mașini, deci de 

fiecare dată când o mașină trecea ea sărea de la birou și se apleca pe geam. 

 Lara se uită din nou la ceas, unu fără zece minute. Și-ar fi dorit să își poată distrage atenția cu ceva, 

dar toate temele pe ziua următoare erau gata, ba chiar și pe următoarele zile. Era prea agitată să doarmă. Într

-un final se hotărî să iasă în fața casei. Trase rapid o haină pe ea și plecă. Jos era o liniște sinistră, iar frigul 

îi ajungea până în oase. După câteva minute se porni să se plimbe pentru a se încălzi. În spatele casei și a 

grădinii se întindea un dig lung și întunecat unde de obicei se jucau copiii. Ea nu prea mergea pe acolo, 

mereu i se păruse un loc dubios și periculos. Totuși, decât să se consume singură de stres, mai bine explora 

digul... dar nu putea scăpa de gânduri…fratele ei era present în toate... glumele lui, îmbrățișările, discuțiile 

lor, până și certurile lor. Nu se putea să îl piardă! 

 După aproximativ o oră, telefonul Larei sună. Era mama ei. 

 –Vai, ce bine că suni. Cum de nu ați ajuns 

încă? 

 –Lara... vocea mamei era răgușită...ești 

singură? 

 –Da... 

 –Să nu te speri. A fost un incendiu la spital. 

 –Poftim? Lara se cutremură. Sunteți toți bine? 

Vreți să vin să vă iau? 

 –Incendiul a pornit înainte să ajungem 

acolo...Lara, fratele tău era în spital. 

 Picioarele fetei cedară, telefonul îi alunecă 

printre degete și ea simți iarba umedă la spate. 

 Când se trezi, era în patul din camera ei. 

Lucrurile ce se întâmplaseră după aceea nu îi erau 

foarte clare. Toate vocile care încercau să vorbească cu ea se auzeau înfundat și neclare. Abia reușea să își 

amintească cum se ridicase din pat, iar drumul cu mașina mamei ei era și mai neclar. Acum părinții ei 

discutau cu doi polițiști. Până la urmă mama ei o apucă de cot și o ajută să meargă până la mașină, apoi din 

nou totul în ceață. Urcă scara până la ea în cameră împleticindu-se și căzu în pat, obosită, cu ochii roșii. 

Adormi până la urmă. 
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nou totul în ceață. Urcă scara până la ea în cameră împleticindu-se și căzu în pat, obosită, cu ochii roșii. 

Adormi până la urmă. 

 Trecuseră deja săptămâni bune de la incendiu. Lara se simțea mai bine. Nu prea avea timp să se 

gândească la fratele ei, se distrăgea cu învățatul cât putea de mult, evita mesele cu toată familia și  încerca să 

nu iasă singură afară. Cu toate astea i se părea că mereu avea ochii lucioși, plini de lacrimi. 

 Într-o după-amiază, își termină lecțiile mai devreme. așa că se hotărî să își facă ordine printre dosarele 

mai vechi. Erau o grămadă de proiecte și schițe pentru diverse lucruri. Dădu peste două foi pline de calcule și 

schițe în care încerca să prindă o muscă. Zâmbi puțin. Sub foile acelea se afla un dosar mare și verde, 

considerabil de gros, pe care scria cu un marker negru *proiect pentru facultate*. Îl deschise și începu să 

citească. După câteva secunde, pufni delicat. Erau cercetările ei despre coronavirus de acum aproape doi ani. 

Erau vreo trei imagini cu microbul la microscop, o jumătate de foaie cu doctori ce încercaseră să facă un 

vaccin. După, mai erau două foi pline cu informații nepublice de la doctori specializați, pe care le obținuse de 

la profesoara ei de biologie. Și apoi venea cea mai stupidă parte. Se chinuise mult și bine să scrie aproape patru 

foi de teorii complexe, în care încerca să găsească ea un vaccin.  După ceva timp începu să se îmbrace ca să 

ia masa în oraș. Când își pregătea geanta aruncă o privire spre dosarul verde, se uită câteva minute la el 

gânditoare, apoi îl strecură în geantă. Afară era mult prea frig pentru luna octombrie, deci nu putea mânca 

afară. Își deschise telefonul, uimită și ea de ce făcea,  

O aiureală completă, deși avea ceva în cap și pe atunci, afirmațiile aveau o bază destul de stabilă, 

trebuiau doar șlefuite...Nu! Nu se putea să își irosească timpul cu prostii pe care le scrisese doar din plictiseală 

probabil.       

            –Hei! spuse Lara răgușit. 

 –Doamne, Lara! Nu am mai auzit nimic de tine de o vreme, ce faci? 

 –Sunt bine ... Emma, ești prin zonă? 

 –Hmm, sunt în centru, vreau să mănânc ceva. 

 –Perfect! Ne vedem pe bulevard? 

 –Da, sigur. 

 Lara închise și începu să meargă pe străzile gri și înghețate. 

 Când se întâlni cu Emma, nu scoase niciun cuvânt până se așezară la un local. Fata trase aer în piept, își 

dădu părul negru și umed pe spate și începu. 

–Bun... Ce îți arăt acum nu este sigur deloc și dacă nu funcționează, o să o dăm în bară. Lara îi întinse dosarul 

și apoi urmări ochii Emmei cum se măreau pe măsură ce citea. 

 –Lara, asta e o nebunie! Adică, baza de la care pornești e destul de fragilă, dar dacă...poate dacă te 

ajut...vai... 

 –Știu că trebuie finisat, dar dacă chiar știam ce fac... 

 –Sigur că știai, doar ai nevoie de ceva solid dacă vrem să facem ceva! 

 Și cu asta Emma luă un pix în mână și începu să scrie, la fel făcu și Lara. 
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            –Sigur că știai, doar ai nevoie de ceva solid dacă vrem să facem ceva! 

 Și cu asta Emma luă un pix în mână și începu să scrie, la fel făcu și Lara. 

 După exact patru ore și douăzeci de minute erau gata. Afară se întuneca încet deja. Dosarul se făcuse 

acum mai gros cu teoriile finisate ale Larei, puse la punct de Emma și chiar câteva noutăți. 

 –Adevărata problemă este unde le ducem... Ai vreo idee? Întrebă Lara. 

 –Mda, cred! spuse Emma, cu părul ciufulit. Mama a fost promovată, lucrează la o firmă plină de 

doctori care caută vaccinul pentru virus. La două străzi distanță. 

 Se îmbrăcară și fugiră mai repede decât o făcuse vreodată Lara. Clinica era destul de mică, dar clocotea 

de doctori. Emma își localiză rapid mama și începu să fugă spre ea. Amândouă gâfâiau greu, dar cumva reușiră 

să spună povestea. 

 –Vai! spuse mama Emmei aproape nervoasă, Asta nu e o joacă. Cum adică Lara a făcut vaccinul? Să 

nu vă mai prind pe aici cu din astea! Plecați! 

 –Dar chiar... 

 –Asta nu e o glumă! Vreți să îmi spuneți că niște doctori geniali nu au reușit nimic, dar o fată de 

șaptesprezece ani a reușit? Plecați! 

 Și cu asta luă dosarul și îl trânti în cel mai apropiat gunoi. 

 Emma se uita cu gura căscată și începu să fugă după mama ei. Lara nu voia decât liniște. Se așeză pe 

niște scări la distanță, de unde încă mai vedea dosarul ei. Brusc o doamnă blondă și înaltă apăru lângă gunoiul 

pe care îl veghea ea. Femeia apucă dosarul verde și se făcu nevăzută. Înainte ca fata să apuce să își facă griji, 

se trezi trasă de Emma spre ieșire. 

 Timpul se scurgea. Și așa se face că într-o seară de decembrie, când Lara se plimba printre beculețele 

de Crăciun, se puse pe o bancă să asculte colindele de la ecranul cel mare din centrul orașului. Din senin 

colindele fură întrerupte de un anunț de ultimă oră. Lara fu pregătită să se ridice când auzi crainicul vorbind 

despre noul vaccin perfect eficient pentru coronavirus. Fata tresării și se uită cu atenție pe ecran, unde erau 

poze cu cercetările ei. Nu îi venea să creadă, era exact dosarul ei  cu scrisul ei și al Emmei în el. Pozele fură 

rapid înlocuite de poza femei blonde și înalte pe care Lara o văzuse la clinică. Nici nu îi auzi numele bine, 

pentru că începu să fugă cu toată puterea. Și în graba ei auzea oamenii vorbind despre noul vaccin care va 

salva mii de vieți. 

 Fata nu încetini până ajunse în cimitirul unde era fratele ei. Se trânti în zăpadă cum ajunse lângă 

mormânt. Nici ea nu știa ce să facă. Plângea. De fericire sau de tristețe. Ușor începu să dea zăpada jos de pe 

piatră. 

 –Ai văzut? Am reușit! șoptii ea. Am reușit! Și știi ceva? Nici nu mă interesează că altcineva își asumă 

asta. Eu i-am salvat! Și știu asta! Și Emma știe! 

 Fata se rezemă de mormânt și trase adânc aerul rece în piept. 

                                                                                                                 Breaz Alesia, clasa a VII-a C 
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O faptă bună                                                              

Primăvara a sosit cu ploaie și frig. Doi copaci mofturoși, care trăiau într-o pădure, nu se bucurau 

deloc. Cei doi se așteptau ca Zâna Primăverii să vină cu soare și vreme bună, în schimb au primit doar 

umezeală și frig. 

Într-o zi, lângă cei doi copaci, care erau morocănoși și îmbufnați, a venit o pasăre rănită. Aceasta 

le-a cerut ajutorul copacilor, iar cei doi s-au prefăcut că nu îi aud cererea. Deodată, unuia dintre copaci i  

s-a făcut milă de săraca păsărică, așa că a ajutat-o,  lăsând-o să se adăpostească sub crengile lui ca să se 

poată odihni și să își refacă forțele. În acest timp, celălalt copac, se uita încruntat la cei doi, mai ales la 

vecinul lui. 

Peste câteva zile, pe crengile copacului care a ajutat păsărica rănită, au început ca prin magie să se 

ivească muguri cruzi, frunze și flori jucăușe. Toate acestea se întâmplau drept răsplată pentru fapta bună 

pe care a făcut-o. După ce pasărea s-a însănătoșit și a plecat, de cei doi copaci s-a apropiat o pisică care 

șchiopăta și care i-a întrebat dacă nu o lasă să se 

adăpostească la rădăcina lor pentru că nu mai poate 

merge. Atunci, copacul desfrunzit dându-și seama 

că rigiditatea lui nu a fost o faptă bună a îngăduit 

pisicuței să stea la rădăcina lui unde era și o mică 

scorbură.  S-a gândit că acolo ar fi la adăpost de 

capriciile vremii. A doua zi, uimirea îi cuprinse 

deoarece  și celălalt copac era împodobit cu 

minunate frunze și flori. 

De fiecare dată când vreo vietate le cerea 

ajutorul sau adăpost, cei doi copaci ajutau  cum 

puteau. Drept răsplată parcă coroanele le erau mai bogate în frunze și deveneau mai falnici. Copacii erau 

uimiți și nu știau cine îi binecuvânta cu această măreție.  

Într-o zi, după multe zile cu fapte bune,  Zâna Primăverii a venit alături de falnicii copaci și le-a 

spus că le-a văzut bunătatea, a fost impresionată de sensibilitatea lor și de aceea i-a răsplătit. Pentru ca 

bucuria copacilor să fie supremă le-a adus în dar soarele. Bulgărașul auriu a înverzit totul în jur și a 

umplut câmpurile cu flori parfumate și fluturi colorați. 

De atunci, în fiecare an, înainte să se împodobească cu frunze și flori parfumate, copacii goi 

adăpostesc cu ultimele puteri alte viețuitoare. Explozia de verde, parfum și veselie vine ca o răsplată 

binemeritată. 

Chirilă Daria Teodora, elevă clasa a III-a B 

 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 

Prof. înv. primar, Alina Paraschiva 
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PRIMĂVARA 

Anotimpul meu preferat este primăvara. Nu iubesc primăvara doar pentru căldură și iarbă, ci pentru 

natură. Soarele nu mai este înlocuit cu fratele lui, soarele cu dinți. Copacii nu mai sunt triști și veștejiți, iar florile 

înfloresc din nou. Fluturii zboară jucăuși, albinele adună mierea parfumată, iar buburuzele se joacă prietenoase pe 

mânuțele copilașilor. 

Primăvara o întreb des pe mama mea dacă pot să merg afară. Când mă plimb, văd plante deosebite, 

spectaculoase, de toate felurile. De obicei îmi place să explorez și să descopăr ce flori au mai înflorit prin iarbă 

sau prin micile grădini din jurul blocurilor. Descopăr lalele, toporași, narcise și păpădii. Bineînțeles că prima dată 

descopăr ghioceii. Prin piață simt mirosul zambilelor și, mai târziu, mirosul de liliac. 

Natura este superbă, dar ea trebuie îngrijită. Dacă aș avea o putere magică, prima dată aș avea grijă de 

natură. Chiar dacă puterile magice există doar în povești, noi putem avea grijă de ea: să mergem mai mult cu 

bicicleta sau pe jos, să nu mai folosim atât de mult mașina, să nu aruncăm pe jos ambalaje și să reciclăm. 

Primăvara ar fi completă pentru mine dacă aș putea să călăresc. 

Când cresc vreau să studiez natura și caii sălbatici. 

Dar despre vânt ce să spun? El între trestii lin foșnește, parcă 

povestește. 

Cel mai potrivit cântec pentru anotimpul primăvara ar 

fi ,,Înfloresc grădinile”. 

Pot să mai spun multe despre acest anotimp, dar mă opresc pentru 

că mi-a venit o idee minunată: în așteptarea primăverii voi face un 

tablou de primăvară în care mă voi strădui să folosesc cât mai 

multe materiale naturale. 

Iubesc acest anotimp din toată inima mea! Te iubesc, natură! 

 Sărăcuț Dalia-Bianca, elevă clasa a III-a B 

  

Soarele și iarna 

   Era o zi toridă de vară . Soarele ardea cu putere, trimitându-și razele fierbinți pe pământ . Ca să se relaxeze și 

să scape de arșiță, Andrei  își ia prietenii și pleacă la scăldat . 

      Când au ajuns la scăldat, soarele a trimis o rază de soare acolo . Raza de 

soare a spus că soarele îi așteaptă deoarece este bolnav și trebuie să se 

odihnească . El s-a gândit că cei trei copii pot să readucă iarna . Andrei și 

prietenii lui au acceptat să ajute soarele și pleacară spre el . Pe drum au 

întâlnit câțiva oameni cărora le era dor de iarnă . Când au ajuns cei trei 

copii, soarele îi întreabă dacă pot să îi caute pe norul geros, vântul puternic, 

zâna iernii și cei doi propietari ai ei . 

     Andrei și prietenii lui nu au avut de ales și au plecat în căutarea lor . Pe norul geros și pe vântul puternic i-au găsit 

în vârful văzduhului într-un palat, iar pe zâna iernii și pe cei doi propietari i-au găsit într-o floare cristalină și rece . 

Cei trei copii i-au chemat la soare pentru a aduce iarna . Când au auzit această veste au fost încântați de cele spuse .  

     Au ajuns cu bine și aceștia au adus iarna prin puterea zânei . Andrei și pretenii lui au anunțat orașul că a revenit 

iarna . Toată lumea a fost uimită de această veste și se întrebau cum a putut veni iarna într-o zi toridă de vară . 

Mogoș-Antonescu Rucsandra-Ioana, elevă clasa a III-a B 

 Sărăcuț Dalia-Bianca, cls. a III-a B 
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Zâna Primăverii 

 Într-o dimineață senină de primăvară, Zâna Primăverii ieșise afară din casa ei plină de flori. Ea se pregătise să 

elibereze bucuriile acestui anotimp minunat. 

 Din mâinile ei ieșiseră o sumedenie de fluturi colorați, flori parfumate și multicolore, păsări cu trilul cristalin și 

copaci înverziți. Într-o clipită, pădurile, câmpiile, grădinile și curțile se umplură de flori și de viață. 

 Izvorul cu apa cristalină se aude cum curge lin, iar în oraș se simte mireasma florilor proaspăt ivite. Albinele se 

trezesc la viață și încep a aduna polen, iar păsările încântă cu triluri melodiaoase. 

 Copii înduioșați de feeria naturii se jucau printre flori și împleteau coronițe din florile multicolore. Alți copii își 

făceau leagăne pe crengile copacilor și umpleau văzduhul cu glasurile lor cristaline și vesele.  

 Animalele ies din adăposturi și încep să caute mâncare. Pe câmp, iepurii țopăie bucuroși și întâmpină 

primăvara cu salturi grațioase. 

 Zâna Primăvara privește cu fericire la bucuria pe care a adus-o pe chipul tuturor. 

Frunză Irina, cls. a III-a B 

O zi frumoasă cu curcubeu 

 

Într-o zi am ieșit cu Maria, prietena cea mai bună, să mă plimb cu ea. Ne-am hotărât să mergem în pădurea din 
apropiere. 

Ne plimbam vesele și bucuroase, dar a venit ploaia. Nu știam unde să ne adapostim, noroc că aveam umbrelele la noi. 

Am alergat prin pădure până am ieșit din ea. Peste o oră s-a oprit ploaia. Era soare și plăcut, dar încă mai picura puțin. 

Ne-am decis să rămânem afară, dar să nu mai mergem în pădure. Peste câteva minute a aparut un curcubeu. 

Era frumos îmbracat în multe culori și fericit să ne vadă.  

— Ce curcubeu draguț, zise Maria.  

— Da, știu! Cum te cheamă, curcubeule? 

— Mă cheamă Colorici! 

— Colorici, mă pot juca cu tine? întrebă Maria. 

— Desigur!  

— Pot și eu? 

— Da! Forma mea semirotundă e ca un 
tobogan! 

— Hai Maria, să ne dăm pe curcubeu! 

— Bine, hai! 

Și așa s-au jucat cu Colorici până a dispărut. 

— Nu o să te uit niciodată, Colorici! 

— Nici eu, spuse Maria. 

A fost o zi minunată!  

Zogorean Briana, cls. a III-a B 
 Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 

Prof. înv. primar, Alina Paraschiva 
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Secretul primăverii 

 

Zăpada se topea cu repeziciune și ghioceii gingași își scoteau căpșoarele micuțe de sub plapuma 

cea albă de zapadă. Florile primăverii începeau să răsară asemeni boabelor de rouă ale dimineții. 

Copacilor somnoroși le dispăreau hainele iernii și îmbrăcau unele noi și mai colorate, iar păsările se 

întorceau din țările calde. 

Într-o căsuță mică și îndepărtată  făcută dintr-o 

ciupercă, dincolo de dealuri și munți, păduri și 

sate, mări si oceane trăiau doi spiriduși: Ina și 

James. Ina era un spiriduș hazliu și jucăuș. Ea 

avea nouă ani și mereu ceva de făcut. Se juca cu 

alți spiriduși din satul ei, se juca cu buburuzele, 

călărea veverițe sau sărea pe frunze. James era 

altfel. Lui îi plăcea să citească și avea 11 ani. Sora 

lui era mai mică cu 2 ani. Era isteț și găsea mereu 

răspunsul la orice întrebare. Mereu ceilalți 

spiriduși îl asaltau cu diverse întrebări la care 

James le găsea răspunsul. 

Între timp, James se plimba prin pădure încercând să găsească un loc bun pentru a citi, a găsit o 

hartă veche care l-a dus direct la un loc minunat, ascuns, plin de mulți copaci și flori înmiresmate. Fără 

să știe, Ina l-a urmărit pe James și a văzut și ea unde era și cum arăta locul lui secret. În camera ei, Ina, 

pe un birou de ciupercă, a făcut invitații la petrecerea care se ținea în locul secret descoperit de James. 

Petrecerea se numea  ,,Festivalul Primăverii,,. Acum toți știau unde se află locul secret. Toți spiridușii 

din sat au venit la petrecere. Când James a aflat ce se întâmplase,  se întristă. 

Ina s-a simțit vinovată pentru ceea ce făcuse și a construit chiar un alt loc secret pentru fratele 

ei, în care să citească. I-a promis că de acest loc nu va mai ști nimeni. 

De atunci Ina și James au trăit fericiți. Ina jucându-se cu prietenii ei și James citind în locul lui 

secret. Așa a trecut și vara, dar asta e o altă poveste, pentru altădată. 

Moldovan Mădălina, elevă clasa a III-a B 

 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 

Prof. înv. primar, Alina Paraschiva 
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Primăvara și oamenii mofturoși 

Într-o zi însorită dar, în același timp și puțin răcoroasă, Primăvara se săturase de mofturile oamenilor. Aceștia se 

plângeau mereu, ba că e prea cald, ba că e prea rece sau că vântul bate prea tare.  

Primăvara nu se putea schimba, așa că a decis să plece pentru o vreme într-un alt oraș, în celălalt capăt al lumii. Cea mai 

mare problemă era că a auzit niște zvonuri cum că nici acelor oameni nu le prea plăcea primăvara. Știa că trebuie să facă o 

impresie bună. Când a ajuns acolo a încercat să se acomodeze cu locul cel nou. După câteva săptămâni și-a intrat în rol. Pomii au 

început să înmugurească, florile să crească și păsările să ciripească. Soarele i-a venit în ajutor încălzind pământul cu razele lui 

blânde. Încet, încet copiii au ieșit afară cu trotinetele și 

bicicletele. Locuitorii au observat că natura a explodat, peste 

tot erau flori multicolore, razele soarelui erau din ce în ce mai 

puternice. Insecte de toate categoriile ieșiră din ascunzătorile 

lor și animalele se jucau în iarba cea moale și verde. Cu toții s

-au bucurat și i-au lăsat Primăverii cadouri. Atunci, aceasta a 

fost convinsă acesta era orașul potrivit pentru ea. Era sigură 

că cele trei surori ale sale erau foarte geloase, dar nu avea 

timp să se gândească la asta deoarece era prea ocupată să 

deschidă cadourile primite de la oameni și să aibă grijă de 

aceștia. După câteva zile, Primăvara a primit puterile mamei 

ei, Natura. Era atât de încântată să le folosească. Acum avea puterea de a se transforma în fată. Primăvara s-a decis însă să își 

încerce puterile a doua zi. Dis de dimineață, s-a trezit și s-a transformat într-o fată frumoasă cu voal verde, cu o rochie albă, un 

păr blond și lung și un chip de zeiță. 

Când Primăvara a ajuns pe stradă a văzut oameni fericiți mergând la muncă. Totul în jur era așa de frumos! Spre după 

masă vedea copiii cât de frumos se jucau afară. În cele din urmă a explorat tot orașul. A adus vreme frumoasă pentru ca oamenii 

să poată ara și să cultive pământul. A ajutat la  muncile din grădini, la ingrijirea florilor, la crearea adăposturilor pentru păsărele și 

alte viețuitoare neputincioase. S-a bucurat alături de oameni, de plante și viețuitoare de toată feeria.  Sora Primăverii, Vara, o 

pândea invidioasă să vadă când prinde un moment bun ca să își poată face și ea apariția. Primăvara însă  se mai gândea că eavea 

multe de făcut ca să îi impresioneze și să aducă fericire pechipul și în sufletul oamenilor. Era foarte frumos, dar se simțea obosită 

de la atâta muncă și trebuia să se odihnească, așa că s-a așezat în culcușul ei. Era ocazia ca Vara să se instaleze în locul ei. În 

liniște, ea își despacheta bagajele și i le împacheta pe cele ale surorii ei. 

Când Primăvara s-a trezit a vorbit cu sora ei, Vara, și a înțeles că e momentul să plece. A rugat-o să o lase doar să își i-a 

rămas bun de la orășeni. 

S-a transformat din nou în om și le-a spus oamenilor că ea e Zâna Primăvara, că abia așteaptă să se 

întoarcă anul viitor și că e curioasă ce puteri va primi atunci. Pe când a crezut că e sfârșitul și-a dat seama că de 

fapt era doar începutul unei prietenii lungi.  

                                       

       
 

Nagy Arianna, elevă clasa a III-a B 

 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 

Prof. înv. primar, Alina Paraschiva 
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Dincolo de curcubeu 

 A fost odată ca niciodată o lume de basm plină cu tot felul de fiinţe şi obiecte nemaivăzute. 

 Un unicorn ce trăia într-un sat de spiriduşi a plecat galopând prin 

pădurea din apropiere. Deodată a zărit pe un frate de al său. S-a apropiat 

încetişor, până a ajuns la doi paşi de el. Era un biet mânz ce s-a peirdut în 

pădurea deasă. Micuţul i-a spus că s-a pierdut de mama sa şi că are nevoie 

de ajutor. Unicornul l-a condus pe mânz până afară din pădure, până în 

satul spiriduşilor pentru a le cere acestora ajutorul în găsirea mamei 

mucuţului.  

 Au trecut pe lângă case mici şi plăpânde din sat: casa familiei 

Aurescu, aceasta scoate mereu fum pe horn deoarece lor le place să fie 

cald în casă; casa familiei Trifoiaş, ei cultivă trifoi în jurul casei pentru a 

avea noroc tot anul; casa familiei Curcubeu, din curtea căreia apare un 

curcubeu frumos în fiecare dimineaţă. Apoi au ajuns la un grajd unde au înnoptat. 

 A doua zi dimineaţa, familia Trifoiaş i-a oferit mânzului trifoi adunat de ei pentru a-i purta noroc. În scurt 

timp a apărut familia Curcubeu cu veşti bune: mama mânzului era la celălalt capăt al curcubeului. 

 Micuţul bucuros le-a mulţumit spiriduşilor pentru ajutor şi a pornit în galop pe curcubeu, unde la capăt îl 

aştepta mama lui, care l-a îmbrăţişsat şi sărutat. 

         Culegeţi şi voi trifoi cu patru foi pentru a vă aduce noroc vouă şi prietenilor voştri! 

Chirilă Iulia, elevă clasa a III-a B 

  

 

La mare 

  Era o zi de vară călduroasă, iar razele soarelui arzător băteau în geamul casei. Mihai și Ana au 

avut ideea de a merge pentru patru zile la mare, așa că tatăl lor le-a îndeplinit visul. Peste câteva zile au 

primit vestea minunată. Vor merge cu avionul la mare în țara mult dorită de cei doi frați, adică Turcia. 

     Ajunși la mare, cei doi frați s-au dus direct pe plajă să se joace pe nisipul fierbinte. 

    Tatăl  lor a venit cu ideea de a face o plimbare cu  balonul cu aer cald. După ce s-au urcat în 

balonul cu aer cald și după ce au trecut prin stările de teamă 

provocate de înălțime și răul de mișcare,  Ana a început să 

râdă, deoarece a văzut un nor în formă de unicorn, iar altul în 

formă de văcuță.  

Fiecare zi, din această vacanță, a fost o adevărată aventură 

pentru cei doi copii care au explorat, s-au jucat, s-au bucurat 

de valuri și de soare, de vacanța de vis la mare.  

Copiii nu vor uita niciodată această experiență minunată! Au 

povestit colegilor și prietenilor despre frumoasele clipe trăite.                                                                 

Rusu Sara, elevă clasa a III-a B 
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Un Paște minunat la bunici 

 

         Într-o zi frumoasă de primăvară, împreună cu familia am 

plecat la bunici pentru a sărbători împreună sărbătoarea mult 

așteptată, Paștele. 

         Așteptam cu nerăbdare să decorez și să vopsesc ouăle 

împreună cu bunica. 

        În drum spre bunici am văzut în oraș decorațiunile care mă 

întâmpinau întotdeauna în perioada acestei sărbători, un iepuraș și 

un puișor mare  ce părea stropit cu aur.  

        Când am ajuns la bunici cerul era azuriu și soarele strălucea ca 

un policandru uriaș. Bunica mă aștepta cu nerăbdare să mergem să 

căutăm frunze de diferite forme pentru a decora ouăle. După ce am 

adunat frunzele, am ajutat-o pe bunica să decoreze și să vopsească 

ouăle. 

        Am fost foarte fericită când am ciocnit cu toții ouăle. 

        A fost o vacanță minunată și un Paște fericit! 

                                                                         Precup Mara, elevă clasa a III-a B 

Balonul cu aer cald 

 

         Într-o zi caldă de vară, Ana și Matei se jucau pe plajă. Două baloane 

cu aer cald zburau pe cerul azuriu și copiii se uitau uimiți la ele. 

         La un moment dat, tatăl celor doi frați a văzut baloanele care zburau în 

văzduh și a vrut să zboare și el. După puțin timp, un balon a aterizat și tatăl a 

cumpărat trei bilete . Copiii au vrut să vadă și ei un balon de aproape, așa că 

au dat fuga la tatăl lor. Acesta le-a spus că a cumpărat trei bilete pentru toți. 

          Când s-au ridicat spre cer toți au fost uimiți de frumusețea plajei care 

se afla sub chipurile lor pline de fericire. 

           După o călătorie feerică pe cerul azuriu și printre nori pufoși, balonul 

a aterizat. Ana și Matei au fost foarte fericiți și de abia așteptau să 

povestească  tuturor prietenilor momentele emoționante și fericirea trăită în 

minunata călătorie printre nori.  

           Fericirea familiei în această zi, încununată cu îndeplinirea visului de 

a zbura cu balonul deasupra plajei, se citea pe chipurile tuturor.  

    Precup Mara, elevă clasa a III-a  
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Bine ai venit, primăvară! 

 
A trecut iarna cea grea 
Natura renaște și vrea 

Să aducă bucurii 
La părinți și la copii. 

 
Primăvara a sosit 

Iar florile au înflorit. 
Flori diverse, minunate 
Și sunt toate colorate. 

 
Noi vom face mărțișoare 
Pentru mame iubitoare, 
Și flori o să le dăruim 

Pentru că mult le iubim! 
 

Vremea bună se întoarce 
Peste tot în jur e pace. 
Primăvara vrea să vină 
Florile cresc în grădină. 

 
Soarele vrea să se joace 
Și nouă tare ne place, 
Ghiocei se văd ieșind 

De la geam îi văd zâmbind. 
 

Păsărele se-adună 
Ciripind în voie bună, 

1 Martie a sosit 
Primăvară, bine ai venit! 

 

”Primăvară te-ndrăgim” 

 

                                 Vacanța de vară 

Vacanţa de vară a sosit 
Ca un fulger de rapid. 

     Noi cu drag am aşteptat,  
Timpul binemeritat. 

  
Clasele primare noi le-am terminat 

Chiar aşa cum am visat. 
Multe lucruri am învăţat, 

Şi de doamna învăţătoare am ascultat. 
  

În luna lui cuptor, 
La mare voi fi un vrednic înotător. 

Pe litoralul românesc 
Unde cu prietenii mă întâlnesc. 

  
  

      Eu citesc, mă relaxez, 
     Pescăruşii îi privesc. 

    Iar la-întoarcerea acasă, 
       Îi spun: „Pa ! mare albastră!” 

  
În septembrie cu drag 

Am să trec al şcolii prag, 
Cu bucurie şi spor, 

Mă îndrept spre viitor! 

Clasa a IV-a A,  

Prof. înv. Romașcanu Raluca-Ileana 
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A szeretet és a féltés 

Volt egyszer egy fenyő, Fenyő-mama. A tövében volt sok-sok gyereke. Mindig óvta őket. 

Amikor jött az őz, hogy egyen a facsemetékből, Fenyő-mama megdobta egy tobozzal. A kis őz elszaladt, 

mert az őzek félősek.  

Máskor a gyerekek akarták leszedni a kis fenyőket, hogy a kalapjukba tegyék, mert a kis fenyők még 

olyan kicsik voltak, hogy egy fenyőágra hasonlítottak, és a gyerekek velük szerették volna díszíteni a 

kalapjukat. Ilyenkor Fenyő-mama leszólt nekik, hogy fordítsák a tüskéiket a gyerekek felé. 

Télen, ha a gyerekek szánkóztak, Fenyő-mama az ágait a kis fenyők elé hajtotta, hogy a szánkó ne törje 

össze őket. 

 Ha a farkas, portyázás közben, majdnem átcsörtetett a kis fenyőkön, Fenyő-mama egy gyökerét a 

farkas egyik lábára tette és addig tartotta ott, 

amíg a farkas meg nem tanulta, hogy arrafelé 

óvatosan járjon.  

Volt úgy, hogy a róka akart rókalyukat ásni 

Fenyő-mama tövében. De ha lyukat ásna, 

kiásná a földből a kis fenyőket. Fenyő-mama 

tudta, hogy a róka a vékony lábait hamar 

kiszabadítaná, ha ő csak a gyökereit tenné a 

lábára, ezért ilyenkor ágaival csapta meg őt. 

Esténként altatódalt susogott a leveleivel, hogy 

a kis fenyők elaludjanak. Lefekvés előtt esti 

mesét is mondott nekik. Egyszer vitatkozást 

hallott. A kis fenyők azon vitatkoztak, hogy jó-

e az, hogy Fenyő-mama félti őket? Fenyő-mama azt mondta, hogy majd elmondja a kérdésre a választ. 

Este így szólt: -Azt ígértem, hogy elmondom nektek, hogy jó-e a féltésem. És Fenyő-mama elmondta, 

hogy mi lenne, ha nem féltené őket, az őztől, a gyerekektől, a farkastól és a rókától. 

A ti szüleitek is féltenek titeket, aminek nem mindig örültök, de ha nem féltenének, akkor veletek 

is történhetnének rossz dolgok. A szüleink igazán jót akarnak, mert ők azt akarják, hogy a legjobb 

legyen.  

 A szülőket tisztelnünk, szeretnünk kell, mert ők is igazán, nagyon-nagyon szeretnek bennünket.  

 

                                                                       Balog Anna Katalin  

II. E 

Balog Kincső Hajnal (II. E)  
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A festmény 
 
Már kinyíltak a virágok. 
 Nehogy rálépjek, vigyázok. 
A táj is kiszínesedett. 
 A tér virággal lefedett. 
 
 Itt kikelt egy sárga nárcisz, 
Mellette szól egy kígyószisz. 
Az állatok is felkeltek, 
Futkározni is elkezdek. 
 
A tavasznak a föld vászon, 
Festék mindegyik fűszálon, 
 Ez a természet festménye 
Ez mind Isten teremtménye. 
 
Huszár Dávid,VII.E. 

Kedvenc évszakom a tavasz 

     Az unalmas, hosszú es hideg tél után mármkezdtem megijedni, hogy  soha nem 

lesz tavasz.  

     A tavasz március 21-én kezdődik. Eddig nem igen lehetett észreveni, hogy 

valóban vége van a télnek.  

          Tegnap tatámmal kimentünk a mezőre és megpillantottam egy gólyát. Nagyon 

megörültem, mert ez már a tavasz első hirnöke, fecskét még nem láttam, de 

gondolom, hogy ők is hamarosan megérkeznek. Tavasszal a legszebb a mező, mert 

messzire ellátok és friss levegőt szívhatok. A kertekben rügyeznek a fák, virágoznak 

a tavaszi virágok, a madarak is egyre többen vannak, és egyre hangosabban 

csiripelnek.  

    A tavaszban azt is szeretem,hogy hosszabbak a nappalok és sokáig világoság van. 

Meleg van és nem kell már nagy kabátot és sapkát hordani. A koránkelés után a 

biciklizés mindig felüdít és mire az iskolába érek, már nem is érzem, hogy fáradt 

vagyok.  

Friss Roland, V.E 

Toth Imola, VI.D 

Hol a tavasz?  

 

Hol vagy tavasz?  

Április van s minden kopasz.  

Mikor zöldül az erdő?  

Miért a sok felhő?  

 

Oszlopon a gólyafészek,  

A kis gólyák hófehérek.  

De tavaszi esőben áznak, 

Kis szegények fáznak.  

 

Kertemben az orgona,  

Körülötte pocsolya,  

Nem virágzik,  

Az esőben elázik.  

 

Jöjj már meleg!  

Az óra is ketyeg.  

Áprilisban hol a tavasz?  

Eső, hideg szevasz!  

Mihály Hunor, V.E 

Másmilyen tavasz  

Itt a tavasz, itt a tavasz  

Jön a jó idő,  

Végre tavasz, itt a tavasz  

Virág és fű nő.  

 

Sok gyerek a réten 

Játszik vagy épp sportol,  

Bárányfelhők az égen  

Ők lusták, mind horkol.  

 

De covidos a tavasz, 

Mindenkin maszk van,  

Este az jár ki, ki ravasz,  

S az utcákon csend van. 

 

Itt a tavasz, végre tavasz  

És ha leszáll az éj, 

Álmodjuk, hogy semmi panasz 

És szép lesz már ez az év.  

 

Mihály Ernő Róbert, VII.F. 

Mihaly Roland VE 



Zâmbet de soare, versuri și culoare  
Revistă școlară 

28 

A ló és a lovas 

 A lovak a világ legszebb élőlényei. Rengeteg bennük a szeretet, a vadság, a szabadság és a gyönyör. 
Egy pár gondolat amit tudnod kell a lovakról: 
 •Hidd el, ha kedves és barátságos vagy a lovakhoz, többet kapsz tőlük, 
mint amit te adtál.  
 •Egy a lényeg, hogy szeresd a lovadat és hidd el, hogy ti ketten lesztek a 
legjobb barátok.  
 •A ló lovas nélkül is ló, de a lovas ló nélkül csak egy ember. 
 •Ha elnyered egy ló teljes bizalmát, különleges dologra teszel szert, 
melyet jól meg kell becsülnöd, s mely maga is saját becsületedből fakad. 
     
    Amiért más a barátaival szeret lenni azért szeretek én a lovak között 
lenni. Nem lehet elmondani, amíg nem érzed, hogy milyen, amikor egy 
lóval kapcsolatot alakítasz ki. Én még nem is annyira a lovaglást imádom, 
bár azt is, hanem, hogy törődhetek vele. Sokszor olyan, mintha a gyere-
kem lenne, akinek szépen meg kell fésüljem a haját, vagy megfürdetnem. 
Egyszerűen imádom csinosítgatni, szeretem mikor szép tiszta, meg csak 
úgy babrálni körülötte. Érezni kell, nem lehet így elmondani. 
    A ló Isten legbüszkébb, leggyönyörűbb teremtménye, intelligens, 
csodálatos állat. Sokszor igazabbak, mint bármely emberi barát. A lov-

aglás pedig úgyszintén maga a csoda, ezt a pompás jószágot megszelídíteni, vele baráti, őszinte szeretettel 
teli kapcsolatot kialakítani. Ne feledjük ,,Ló hátán van a földi Mennyország!”  
  A lovaglásról pedig csak annyit egész egyszerűen gyönyörű érzés, amint ez a nemes, büszke, szabad állat 
saját akaratából abban az érzésben részesít minket, amit csak ő tud átélni, szárnyak nélkül képes repülni! 

 Gábor Szidónia, VI.E. 

Tavasz  

 

Felébred most téli álmából a világ, 

S megjelenik mindenhol rengeteg virág. 

A réten is van száz virág, 

Ibolya, nárcisz, hóvirág. 

 

A nap, ha leszáll, éjjel lesz,  

És néha hallatszik egy-egy nesz. 

Harmonika hangja szól 

Valahol a távolból. 

 

A tulipán elpirul, 

Mindjárt jön a hajnal 

S lassan nedves lesz a fű,  

Megtelik harmattal. 

Kovács Noémi, V.E. Dee Csenge, V.E. 
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Az Idő, a Hold és annak tolla   
 
Egyre sötétebb és sötétebb az égbolt. 
A Hold rajta, pedig egyre üdébb.  
Csak úgy szórja a Földre tündöklő fényét.  
Vajon ő tudja, hogy innen milyen fényesen ragyogja be az éjszakákat?  
 
Hosszabb nappalok, rövidebb éjjelekbe kapaszkodnak. 
Az ember érez. 
Magányt...vagy mást. 
Napjainkban az idő tigristalpakon fut, 
többszáz km/órás sebességgel.  
Fut. Fut. Fut...Fut és meg sem áll.  
Egy apró szóra sem.  
Az ember érez.  
Érzi, hogy az idő hosszú esztendők óta,  
meg sem hallgatja.  
Csak fut...  
 
Évmilliók sokasága... 
Amióta Holdunk beragyogja éjszakáinkat, 
(melyeket a tigristalpú idő elkoboz tőlünk).  
Megállok egy pillanatra.  
A tiszta égboltra tekintek.  
Azon tűnődöm, hogy az egymásba markoló napok, 
miért telnek mostanság ily sebesen...  
 
Mindent és mindenkit lekörözött.  
Az idő már a saját rekordjait dönti.  
Ha megtorpansz egy percre, ilyenkor,  
A sötét estében,  
És feltekintesz a Holdra... 
Ő nem változott.  
Az évmilliók során ugyanolyan maradt.  
És az ember érez...  
Valami mostanság nincs rendben... 
 
Mikor az idő már a tüdejét kiköpve, lihegve futja a 
kilométereket....  
Fut. Fut. Fut... 
Megállni nem tud.  
 
Ilyenkor arra gondolok, milyen volt a Hold,  
száz, ezer, tízezer éve?... 
Akkoriban ki tekintett rá minden este?  
Gondolta volna Shakespeare, 
hogy a Hold magában hordozza majd 
az évmilliók összes történetét?  
Teleírta már szegény az élet könyvét.  
De a toll még fut, fut, fut...  
Akár az idő, úgy siet.  
Mesét ír az életről és az emberekről.  

Szántó Vivien, cls.a VIII-a E  

A Hold tolla fut....  
De néha megáll, 
Megfigyel engem, azt, ki most is őt kémleli...  
Leírja a történetem. 
Írja, írja, írja.  
Magával viszi, 
a következő évmilliókra.                                                             
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Csillagok 

– Kérlek, várj meg!- kiáltottam utána, de ő még csak hátra sem fordult, csak ment, ment fel a hegyre, át a 

szürke és rideg sziklaormokon, én meg csak loholtam utána, bele az éjszakába mezítláb, egy vékony 

selyemhálóingben. A könnyeim perzselték a jéghideg arcom, kikékült ujjaimat még mindig felé tartottam, de ő 

még hátra sem fordult. 

      Felért a hegyre, felült a nagy, gömbalakú sziklára és felnézett a csillagokkal díszített égre… pont, mint azon 

az napon, amikor… amikor minden megváltozott. Minden passzolt, a helyszín, az érzés, a nesztelenség. Csak 

egyetlenegy apró részlet törte meg a tökéletesség fénykoronáját…csak egy apró árnyfolt, ami nem volt más, 

mint én. Én, aki nem illetem bele a borzos, szőke fejemmel a tökéletességbe, a kifáradt lihegésemmel a téli 

csendbe, a felsőbbrendű magányba, a zavaró, önző lényemmel. 

      Ezt ő is megérezhette, mert hátrafordult és belenézett a szemembe. Hosszú, örökkévalóságnak tűnő idő óta 

először most olyan lett minden, mint régen, ott lent a réten, a virágok között… a világok között. Ott, a világok 

között lebegni egy buborékban, amin átsüt a nap tekintete, megtörik az ember bőrén, majd apró gyöngyökre 

szakad és beleivódik az emlékezetbe. 

– Mi már nem fogjuk megismerni a csillagokat! –és lenézett. 

– Miért? Én….. 

      A hangom egy ritmusban remegett a fák ágaival, a felhők fodrozódásaival, a szívem lüktetésével. Lenéztem. 

Lenéztem az alattunk tátongó mély szakadékba. Olyan rémisztő, mégis hívogat. Mintha egy kapu volna, egy 

mély és végzetes kapu, ami eljuttat majd valahová, valamilyen nyugodt, lélektelen helyre, ahol nincs harc és 

küzdelem... Ahol nincs te meg én, csak mi, nincs múlt és jövő, csak jelen. Ahol nincs sem közel, sem távol és 

csak együtt létezhetünk. Megborzongok. 

     A szakadékból felnézve végighordozom a 

tekintetem a tájon. A homályban élesebb lett a 

valóság. Aztán felnézek az égre. Csupán két csillag 

pislákol az égen, ők csak együtt léteznek igazán. 

– Tudod, az otthon nem ott van, ahonnan jössz, 

hanem ott, ahol fényt találsz, mikor mindent ellep 

a sötétség –mondta. 

       Ránéztem. Közöttünk a csend hangosabb volt 

bármelyik kacagásunknál a buborékban. Lassú, 

néma percek teltek el és a hó nagy pelyhekben 

hullni kezdett. Mi csak néztünk a semmibe és 

olyanok voltunk, mint a fejünk fölötti csillagok. 

– Néha az egyetlen út az ég fele az… a szakadék -

suttogta megtörten. Ő már feladta… de én nem! Megragadom a kezét és rettegve lefele pillanatok és aztán 

felnézek az égre. Érzem, hogy követi a tekintetem. Egy pillanatra megáll a lélegzetem, az eget rengeteg csillag 

öntötte el, a fényük elkergette a fák ágai alatt megbúvó homályt, a sziklaormokra nehezedő sötétséget és a 

szívünket behálózó alkonyt, mivel a sötétség a fény hiányával egyenlő. Hunyorogva nézem az eget… egy csillag 

nagyon halványan pislákol, mintha le akarná vetni magát az égből, a társai közül.  
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De a többi csillag vigyáz rá és még fényesebben ragyognak körülötte. Az emberek miért nem olyanok, mint 

a csillagok? 

– Célozzuk meg a Holdat! Még ha elhibázzuk is, a csillagok közt landolunk-suttogtam. 

      Most, itt az éjszakai őrangyalok fényében érezem, hogy én is csillag lettem. Ragyogó csillag, amely ha 

egyszer is, de beragyogta valaki életét. A sötétség a fény hiánya… ha az életben a fény hiánya a remény 

elvesztését jelenti, akkor ne sajnáljunk egy apró reménysugarat! Mi is csillagok kell legyünk, hogy 

továbbadhassuk a fényüket! Ezzel a ragyogással el tudjuk üldözni a világ vállára nehezedő homályt, hisz a 

sötétség a fény, és a közöny a szeretet hiánya. Érzed? Ott lapul a csillagod a kezedben, hagyod, hogy 

ragyogjon?  

      Lassan, gondolatainkba mélyedve elindultunk lefele, hogy megkeressük a csillagokhoz vezető létrát. 

                                                Szabó Eszter   VIII. D  

Mekecske, a kecske 

 

Élt egyszer egy kecske  

Ugráló kis termetecske. 

Az ő neve  Mekecske, 

Ő egy igazi bakkecske. 

Kedvence a zöld füvecske, 

Ettől lesz a tejecske. 

Barátja a Brekecske, 

vízben ugráló lényecske. 

Az ő kedvence a legyecske, 

A levélre szálló méhecske. 

A kecske gazdája a menyecske, 

A fiatal kis szelídecske. 

Ez volt a rövid verses 

mesécske. 

             Garda Gergő   V.F 

 

Az éhes farkas 

 

Ment, ment meg- megállt  

vacsorára rátalált. 

Egy nagy sereg ruca,  

De ízletes volna. 

 

-Szervusztok komáim,  

hogy vagytok barátim? 

-Jól vagyunk Farkas úr. 

-Jó nektek kis rucák,  

A hasam úgy szúr ám. 

 

 

Ekképp gondolta a farkas,  

Miközben ő odakajtat: 

-Na én téged, most 

megeszlek, 

baromfi fővezérem! 

 

 

Na, de hangos muzsika 

terem. 

Jaj, ha ezt az ember 

meghallja,  

bunkósbottal agyonver,  

s aztán az utcára leseper. 

 

 

Hát ott nem volt, se parádé,  

se ünnepély, 

se kegyelem, 

de még egy falás combocska 

sem. 

 

Szervusztok rucáim! 

Ég veletek szárnyasaim! 

Én ide többet nem jövök,  

még a végén megdöglök. 

                   Gál Előd  V.F 

Gál Előd  V.F 



Zâmbet de soare, versuri și culoare  
Revistă școlară 

32 

 

Creative writing challenge: Write a conversation between a pencil and a mobile phone. 

Years fly… 

Joey Geller is 14 years old and he lives in LA. The technology there in 

very advanced. For next week, he has to make a project on paper or on 

his phone, but he doesn’t really know what he should pick, so he puts 

his phone and his pen on the table, to let them decide for him. 

The phone started talking: 

‘I think Joey should pick me because it’s easier to just copy and 

paste a picture plus he won’t get tired writing. ‘ 

 ‘He is going to have headaches and his eyes are going to hurt 

because of you. To make a project means a lot of time on the phone and 

it’s not good for his health’, the pen answered. 

‘ But if he is going to write when is not that much light in the room, his eyes are going to hurt 

too’.   

 ‘Oh please, he can just light a candle or, oh wait, he CAN TURN ON THE 

LIGHT IN THE ROOM’ , said the pen. 

 “But using the light means much money to pay.”  

The pen and the phone continue arguing until Joey came in the room to calm 

them down. 

Joey: “Both of you have advantages and disadvantages, but I think I agree with 

what the pen said : it’s not good for my health to stay that much on the phone. Moreover, we live in 2021 

and almost everything depends on technology. The point is, both of you are incredible, but in separate 

periods of times. About my project ….I am going to use both of you.”, said Joey with a huge smile on his 

face. 

Lucia Andronia, 7C 

 Pensi and Iphon 

One day, Alex, a 14-year-old boy, was cleaning his room. He accidentally came across an old pencil, which he 

placed on the desk so as not to lose it. Next to this pencil, there was a piece-of –art, a mobile phone! When the 

boy left the room, the objects began to speak. As the pencil and phone were on the table, the pencil began:  
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‘Hello, my name is Pensi. ’ 

‘Hi, I'm Iphon. ’ 

‘What are you doing? How did you get here? ’ 

‘Well, Alex bought me to take pictures, to talk, to play and not only. What about you? ’  

‘I was used for writing and drawing, both at the moment. ’ 

That's all you can do? Iphon said. ’  

 ‘Well, isn't that enough? This is my purpose. ’ 

‘Well, I don't see any dens! I mean, Alex can write me anytime, anywhere without having to work after 

him. I really don't understand why you exist, it seems useless to me...And just then the Iphon stopped. The 

internet connection dropped, and without it, the smart guy couldn't work. ’   

‘Well you see, I don't need to be charged or have an internet connection. All you 

need is a pencil and a notebook. That's it. ’ 

Unfortunately, from that day on, Pensi never met Iphon again, because he had not got 

disconnected from the internet, but broke down. So it is the same with today's phones. 

You spend a lot of money on them, and in the end, they only serve you a few years.  ’ 

                                                                                                                                             

Avram Iulia, 7C  

 ‘Hi! Who are you? ’ 

 ‘Hello! I'm a mobile phone but who are you, oldie? ’  

 ‘ I'm a pencil and I will not let you call me an oldie. You stole everything to me! ’ 

 ‘ I don’t even know you, how am I supposed to steal from 

you??? ’ 

 ‘ Because of you, people don’t write letters and don’t 

communicate with each other. ’ 

 ‘If people use me, it’s not my fault. ’ 

Who are you, oldie? 
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 ‘If people use me, it’s not my fault. ’ 

 ‘ It is because you showed up and impressed them with you features. ’ 

 ‘ I didn’t show up, someone invented me such as you. ’  

 ‘But people used to think when they used me ,but with you they just copy something 

from the internet and sent it to the others’ 

 ‘I don’t think that we should argue about something that we don’t even can control. So, let people 

decide what is the best, me or you? ’  

 ‘Ok. Let’s see! ’  

                                                                                                                           Zilahi Vanessa,7C  

 ‘Hello, I’m the pencil you were supposed to see. ’ 

 ‘Uhh, do I know you? ’ 

 ‘Well, we were supposed to be friends…’ 

 ‘Oh dear, I’m sorry to disappoint you, but I don’t  have friends that are..you 

know..old. ’ 

 ‘I’m not old! Some people still use me! ’ 

 ‘Yeah,sure..If they can’t afford me. ’ 

 ‘Hey, why are you saying that? I’m still useful. ’ 

 ‘Ok, I don’t have time for this, but let’s admit it...I’m better that you..and you know why? Can you order 

food with one click? Can you talk to someone just by pressing a button? No,you can’t. So yes, I am better than 

you, because you are not at my level and you’ll never be. ’ 

 ‘You know, words can hurt..but you’re not right, OK? You are not better than me just because you’re 

more expensive...with me, people can still imagine or create what they want, they still use their own 

minds...with you,t hey don’t have a choice, so stop thinking you are superior, because you are NOT. ’ 

 ‘YEAH, I think I...umm..have to go. ’ 

Tarcău Mara,7 C              
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The Christmas Miracle 

Christmas is a holiday spent with the loved ones, a holiday full of love and compassion. In the warmth 

of the fireplace with the family next to you, is there anything more beautiful than that?  

   Once upon a time, there were two young people full of life, they loved each other and lived 

their lives with joy. They travelled together, seeing many special places across the continent, learning from 

each other and being happy. One day, they decided that they wanted to start a family, and the man looked for a 

job and the woman for a house. After a few months they moved into a nice 

house, and the girl found a vacancy at a cafe. The only job the boy found 

was at a distribution company working in other countries; having no other 

option, he accepts it. In the meantime they had made a beautiful girl. It was 

the greatest joy that the happy couple had ever experienced. However, the 

problem was that the man had to work three months and stayed home only 

two weeks. The woman missed him and had a hard time dealing with the 

girl. She was very tired, and only the little girl soothed her sadness. It was getting worse, one evening her 

boyfriend had called and told him that he was feeling bad and that he could not continue. The man resigned 

and came home. The lady was very ill and had to be hospitalized. The holidays were approaching and the lady 

was in the same situation, worse she was almost unconscious. 

It was a deep sadness in the family, so that even the little girl who had just turned one could feel it; she 

needed her mother! 

On Christmas Day, there was no hope that the woman would survive, and the hospitalization would 

end at the end of the day. Her boyfriend was praying, with tears in his eyes that she would not leave him alone. 

At the end of the day when the hospitalization was about to end, the man had come to the hospital to say 

goodbye, but the woman miraculously was no longer unconscious and had more than 50% chance of 

surviving. The doctors were amazed, and her boyfriend began to cry of happiness. 

It is important to believe in miracles! 

Ilinca Lanțoș, 7 C 

Once upon a time… 

Once upon a time, there were three poor orphan children. They lived on the streets and  begged for 

money where the stingy rich did business and negotiated.  Even though almost all the people there were evil 

and thirsty for money, there was still a glimmer of kindness.  

On the corner of a street, there was a toy store where a friendly old man was giving 

happiness to poor children. This old man's business was not going well because everyone 

said the toys were too old-fashioned and ugly. But street children appreciated any kind of 

toy, so the old man promised free toys to any child who stayed with him in the store for 

Christmas. 
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stayed with him in the store for Christmas. 

  One year, the old man died, and the three children in the street sat next to him crying until some bells 

were heard outside. A fat old man entered the store, dressed in red hats and pointed to the children. Right then, 

they turned into elves dressed in green and small clothes. Next, Santa said, "From now on, you're my little 

helpers."  Starting that moment,  the elves help Santa make toys to make all the children in the world happy. 

Vlad Olar, 6 B 
                                                  Christmas is the most beautiful time of the year! 
 Last Christmas was amazing because I spent it with my family. We usually celebrate Christmas with 

my grandparents, in their village. I will tell you a story about real Christmas spirit…It’s Christmas Eve…A 

white blanket of snow covered the streets of the village. My family and I are all so happy…We will spend a 

special Christmas, with my grandparents. While my mother helps grandma to prepare traditional food, my 

father and I decorate the Christmas tree. My grandpa tells my little sister a fairy-tale. Suddenly, we here a bell 

ring and then a carol….They were carolers, who came to proclaim the birth of 

Jesus Christ…those children were very poor…We listen to their carols 

carefully, and then my grandmother tells us to pay their carol. In my 

grandparents village' are many poor people and with my family decided to buy 

some presents and offer them…I was so excited to help them…and then I 

understood that Christmas is about love and kindness. Be a Santa for poor 

people! Merry Christmas everyone! 

                       Antonia Gligor, 6 B 

Christmas carols are nice 

Happy kids and parents 

Really good time spent with the family 

It is the time of singing carols 

Santa Claus doesn't come to naughty kids 

Time is very precious on Christmas day 

Me and my family make cookies 

A lot of children go caroling 

Strong branches on our Christmas tree. 

    Antonio Vințeler, 6A 

C-hristmas,what a wonderful time 

H-apinness is all around 

R-udolph is ready to help Santa 

I-ncredible traditional dishes 

S-tay safe At home 

T-radition all over the world 

M-agic exists for Christmas 

A-bsolutely,Christmas is very beautiful 

S-how your Christmas magic 

Benyi Cristian, 6 A 
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Christmas the lovely time of the year 

Here everybody is happy 

Right now we are preparing 

Instead of 

Staying in bed all day 

The Christmas tree is ready now 

My mom is cooking biscuits 

And my neighbour comes to us to 

See the real magic of Christmas 

               Szasz David, 6 A 

Carols are sung in the back of my head 

How did my mind give up?  

Ready to begin the partying  

Instead of just staying, we're singing and playing  

Some of us are Grinches and 

Trying to get me settled 

Much more trying you need to do because I'm excited and thrilled 

Anyone you ask will tell you '' 'This is the time to 

Sit and enjoy the holidays!" 

Mărian Tudor, 6 B 

In Santa's toy factory 

The elves run around and say: 

We need to hurry 

Because Christmas is near 

And the presents are still here 

Then Santa comes in and says: 

Don't worry my elves 

Until I leave on Christmas Eve 

There is a lot of time left 

To make a test 

Make sure that my reindeers are ready 

To fly well and steady 

So that I can deliver gifts 

All around the world to kids. 

Thomas Pașa, 5 A 

Letter to Santa Claus  

-Santa Claus,Today,a letter 

I though I'd send you; 

I look forward to seeing you 

Next to the decorated tree. 

And get in the sleight 

The bag full of toys. 

I'll stay by the window in the 

evening, 

When the stars rise the torches. 

Maria Natalia Dobrican, 5 A 

A child goes caroling. 

He goes from house to house. 

Red colours all over the house, 

In the streets and in the town. 

Stars are shining up in the sky. 

The town is bright and very nice. 

My mum is cooking delicious 

cakes, 

And snow is falling on the ground. 

Santa Claus is in a hurry to come. 

Daiana Nedelea, 5 A 

Christmas is coming soon 

Everybody is getting ready 

To find something nice to wear 

On Christmas night when Santa comes  

Children's are so happy 

They can't wait Santa's presents  

Under the Christmas tree in their living  

That lights in red, blue and yellow  

Outside There's snow on the roofs  

Snowflakes în the streets and hills  

People are singing carols everywhere 

Everybody is happy, happy 

Maya Tușinean, 5 A 
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Christmas is the best time of the year, 

Happy time we are going to have, 

Reindeer and Santa coming and going, 

Imagination of the children anticipanting , 

Santa’s gifts. 

They need to be good all years, 

Making good thinks. 

Around the Christmas tree, 

Start the party in our family. 

Vlad Soare, 6 B. 

Santa and Rudolph will come soon 

As they always will 

 Leaving under the Christmas tree 

 Wonderful presents the good children need 

 

Lights in the house and in the street 

Happy people rushing in the streets 

To Get their relatives again 

 

 Children are singing carols in the 

street 

They are running happily in the snow 

Gingerbread they like to eat 

While waiting for Santa on Christmas Eve 

Daria Miclea, 5 A 

Christmas Word Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Coman Daria, 7 C                                                                                            

 

            Tarcău Mara, 7 C              Toma Ștefan, 7 C              Orosan Eliza, 7 C 

           Farcaș Sorana, 7 C 
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The story behind the picture… 

      This picture tells us a sad story but at the same time, it’s a little 

bit happy, too and you might ask why I’m saying this, well…I’m that 

kind of person who just loves to see every single detail in 

everything.   

In this picture we can see a dirty, but very happy kid, which is kind 

of weird because in the background of the picture we can see a lot of 

trees or it can be a swamp. If I were there I’m not sure if I would be as happy as this kid.  

The kid is wearing thick clothes which is strange because in Nepal it is very hot all the time, We  can see 

the sunshine on his happy face, too.  

I think when the photo was made, the kid was playing in the mud, and maybe this is the reason why he has 

mud on his face, and maybe the photographer thought that the picture was going to describe the kid’s 

emotions in that moment.                                                                                Negrea Lucia Andronia, 7 C 

I really like this photo and photography in general, because the photos are the proof that once, even if just 

for a heartbeat, everything is perfect.  

My Older Self 
When I was younger I always used to wander around with my camera and catch everything noteworthy 

on tape, whether flowers or family members, anything.  

Once, however, I got engrossed in a harder mission: I started a documentary about…me! 

This documentary also included advice for my older self. 

The film was not long, it lasted about 20 minutes. The whole video captured the things I 

loved to do when I was younger. Of course, it didn’t have any special effects or anything that would turn it 

unnatural. It was just me trying to tell my older self that life is beautiful and that I can get anything I dream 

of… In those times I wanted to become a singer like most 5-year-old girls, obviously. 

Even though it was just an ordinary video, nothing special, I still have it saved in my laptop, because I 

know how much I cherished it when I was little and how much this sweet memory still means to me. 

Alexandra Beianu, 7 A 

50-word-stories 
These stories have got exactly 50 words. Do you think they’re easy to write? Try it out 
yourself! 
  

My holiday 
My holiday was very exciting. I had little to no homework, because I finished all the very first day 
so I would have more time to myself and to meet with my friends and play videogames with them. 
During the vacation, I also went out for some fun bike rides. 

Mihai Vultur, 8 A 
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My spring holiday 
My spring holiday was pretty short. Just over a week, sadly. During this time I did my homework, 
after which I went for a walk with my dog. There were also days when it was sunny outside, so I 
went out with my friends. It was a pretty good holiday. 

Radu Filip Pop, 8 A 
  

                                       No running in the school corridors! 
It was raining outside. Mircea was in the school corridor. He had his shoes wet and dirty. The bell 
rang so he thought that if he ran he’d be in class in time. He didn’t make it, he fell and broke his 
leg on the stairs. He doesn’t run anymore. 

Ruxandra Popa, 8 A 
 

No running in the school corridors! 
 ‘No running in the school corridors!’ – all the teachers told their students. Of course, all the 
children wanted to know what could happen if they broke the rule. So one student said: 
‘Let’s run!’ Another one said: 
‘We really don’t need a punishment!’ 
‘But how else can we have fun??...’ 

Maria Moisii, 8 A 
  

No swimming in the lake! 
This summer was one of the best of my life. Every single day the temperatures were very high. My 
friends and I hung out a lot and one day we decided to go for a swim in the lake nearby. Anyway, a 
policeman shouted at us and we ran away. 

Darius Durugy, 8 A 

Mothers are special, kind and gentle souls who deserve all the gratitude in the world. The 

following acrostic poems are dedicated to the tenderest human beings on earth. May we 

celebrate you forever! 

 

M is for making me smile every day. 

O is for offering me your own heart. 

T is for taking care of me all my life. 

H is for helping me getting trough life. 

E is for everything you sacrificed for me. 

R is for all the times you've been right. 

Tarcău Mara, 7 C 

Many times you have taken care of me,  

Out of all the people in the world 

Thank you for loving me,  

Having smiles on your face for me  

Every time I would see you  

Right now, just be happy.  

Blaga Flavius, 7 C 

My mum is magic  

Of the wonder world 

The most loving mother 

Hardworking 

Elegant, sensitive and unique always 

Reason number one why I love her is because she is my mum. 

                                                            Maria Podar, 7 C 
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My mum is my angel. 

Our home is protected by her. 

Then she protects me, she goes to bed. 

How good she is 

Every day she protects me, every day. 

Roses are like her heart. 

       Beldean David Andrei, 5 A 

My mum always protects me, 

Oh, she is very pretty. 

Thank you for everything 

Her heart full of love, 

Everything for me. 

Really, she is perfect, I love her to 

the moon and back. 

Mother, oh mother 

Oh, such a beautiful human being 

That loved and took care of me for years, 

How mesmerizing is your touch 

Early in the morning, 

Relaxing hugs   

      Aprodu Karina Maria, 5A 

My mom is my life, 

Oh, she is beautiful. 

Together our love is strong, 

Hurts if it breaks. 

Every mother loves her child. 

Road to love is beautiful. 

Simionescu Patrick, 5 A 

My mom loves me no matter what 

Or she always looks out for me 

The time I spend with her is amazing 

Her love is unlimited 

Every time she hugs me I feel wonderful 

Roses and tulips for her 

                       Thomas Pașa, 5A 

Most beautiful of all 

Oh!You smell so good 

Terrific in every way 

Holding my hand 

Every day should be Mother's Day 

Radiant as the sun 

    Dobrican Maria Natalia, 5A 

My mum is kind 

Other moms aren’t like her 

Together we are happy 

Her eyes are green like an 

emerald 

Every moment is amazing 

when im with her 

Red poppies I will give her 

                           Degan Mara, 5A 

My mom is special,kind and beautiful  

Oh you are so great  

Thank you for everything 

Heart of gold  

Everything you do makes me happy 

Really, I love you so much!  

                          Mogoș-Antonescu 

Diana-Maria, 5 A 
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                                             Bullied 

Clara used to be my friend since we were kids.  

But now she hates me. Because… Because I’m not really pretty and popular.  

She and her friends are bullying me. They lie about me and gossip. 

Once I had chalk powder in my hair. And the desk always gets moved away from them. 

And I can’t believe they’re doing this to me. 

I want it to stop.                                                                                             Kerekes Petra, cls. a VI-a  D 

My parrots 

I have two parrots. One is a male, the other one is a female. They are a couple. They 

live in a cage, we give them food and water. They love each other but are scared of 

humans. They are funny animals and they sing and talk a lot. But only gibberish. 

Sometimes we let them out so they can fly in the house.  

I would like to teach them say ‘Hello!’ 

Czika Hunor, cls. a IV -a F 

My dogs 

I have two dogs: Addy and Alexander. Addy is the bigger at one year old. Alexander’s 

fur is black and white. And Addy’s fur is brown. Their eyes are black and very small. 

Addy is faster than Alexander. Addy and Alexander are best friends. I love my dogs! 

           Székely Vivien, cls. a IV -a E 

 

The third graders’ heroes  

Diosán Bálint: My favourite hero is Tony Stark. He can transform into Iron Man. He can 

shoot energy blast and can fly. Tony Stark is a real hero. 

                  Molnár Hunor: My hero is Steve. Steve is a Lego character. He’s got a cube head.                                      

       He is very funny. Steve likes to build big buildings. 

                  Budai Sára: My hero is Jasmine. She’s a princess. She’s very stubborn and she has                                                    

a tiger. She lives in a palace. She is an awesome girl. 

 

Gergely Tünde: My hero is Toothless. He is a very funny dragon. He has two big 

wings. He has two green eyes and very thick scales. He is very interesting. 

 

Czika Gergő: My hero is my dad. He’s tall and has black hair and is very talented. He plays 
a lot with us. He is funny. I love him. He’s fantastic! 
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                                             Povestea norocoasei Ruth   

                    de Ruth Behar                          

Am preferat aceasta carte dintre toate celelate pe care le-am citit în ultima 

vreme, poate și pentru că am asociat situația noastră, în perioada de pandemie, cu 

situația lui Ruth, personajul principal.  

       Să stai numai în casă, dar să poți să te miști și să faci ce vrei, este ușor! Dar, să stai în casă 

prinsă într-un corset de ghips este de zece ori mai greu! 

      Da, din păcate aceasta a fost soarta lui Ruthie, care la unsprezece ani, după un grav accident de mașină 

rămâne imobilizată la pat luni întregi, într-un corset de ghips, de la piept până la degetele de la picioare.  

     Nimic nu mai era la fel din acel moment. Lacrimi, regrete, neputință, toate apasă inima micuței Ruthie. 

Rana ei părea să nu se mai vindece niciodată. 

     Avea să mai meargă vreodată? Va mai fi Domnișoara Șotron, Regina din Queens?  Atât de multe 

întrebări fără răspunsuri! 

   Nu cu mult înainte de accident, Ruth împreună cu familia sa au imigrat din Cuba în America, pentru o 

viață mai bună.  Adaptarea la modul de viață american, nu a fost ușoară, dar până la urma Ruth a reușit să–

și facă prieteni noi și să-și perfecționeze limba engleză.  

   Foarte isteată și ambițioasă a fost acceptată într-o clasă mai bună împreună cu prietenul ei cel mai bun, 

dar... tocmai când începea să simtă că viața din New York ar fi frumoasă, lumea ei s-a prăbusit brusc. 

     Pare o poveste tristă dar, încet, încet am descoperit ce personaj minunat este Ruthie care, deși trece 

printr-o experiență devastatoare, are puterea să se considere norocoasă. Află povești mult mai dureroase 

decât a ei, și întelege că oricât de gravă e situația, de fiecare data se poate și mai rău. 

     Familia, prietenii și vecinii o ajută foarte mult, datorită lor, Ruthie este capabilă să-și recâștige 

optimismul, și în cele din urmă să ducă o viață normală.    

    Gasește noi activități de făcut care o aduc la viață pe noua Ruth, cea cu 

nasul în cărții, care visează să ajungă artistă și scriitoare. 

    Ea ajunge să înțeleagă cât de fragilă este viața, cât de vulnerabili 

suntem cu toții și cum prietenii, vecinii și pasiuniile pot îndulci chiar și 

cele mai rele vremuri. 

    Am adorat această carte, pentru că este o adevarată lecție de viată iar 

mesajele emotionante pe care le transmite iți merg la suflet.  

    Ruthie te învață foarte multe lucruri: să-ți depășești temerile, să-ți 

transformi furia în iertare și speranță și multe altele pe care le veți afla în paginile acestei cărți. 

    Vă recomand cu drag, să citiți această carte ca să descoperiți până la urmă o Ruth norocoasă și să vă 

reamintească  să vă bucurați de viață așa cum este ea.                                                     

Căștigătoarea Marelui Premiu în 2020 și  

a Premiului Special în 2021 la  

Concursul „Bătălia cărților” 
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Harry Potter és a bölcsek köve 

      Sok-sok évvel ezelőtt történt, mikor még Voldemort fénykorát élte és 

ezekben az időkben sok varázsló életét vesztette. Sok család szakadt szét, 

mikor rengeteg mugli rettegésben élt. Ekkor maradt árván a kis Harry Potter. 

Voldemort végzett a három főben járó átok egyikével. A legkegyetlenebb 

átok, amit a varázslóvilág ismer, a gyilkos átok: Avada Kedavra. Lord 

Voldemort nagyúr egykor a Roxfortba járt, Tom Denem néven volt ismert. 

 Ekkor a lelkét hét ágra szakította, és tárgyakba rejtette, a horkruxokat 

gondosan elrejtette az ország eldugottabbnál-eldugottabb helyeire vitte, hogy 

senki ne találja meg őket. Tizenegy évvel később Harry a Dursly család 

legelnyomottabb tagjaként mit sem sejtve kilétéről éldegélt. Egyszer 

rengeteg levél öntötte el a Dursly házat és ezért Nagy Britania egy ismeretlen 

tavának a közepére épült kis halászkunyhóba költöztek. Egy borús este 

viszont nagy recsegésre ébredtek. Hagrid volt az, a Roxfort vadőre. Betörte 

az ajtót. Durslyék lecsörtettek a "nappaliba" és rettegve meredtek a víztől 

tocsogó Hagridra. Hagrid közölte  Harryvel, hogy varázsló és Harry döbbent 

arcát látva ráförmedt Durslyékre, hogy miért nem mondták el neki az igazat. Veron Dursly azt felelte, hogy 

gyökerestűl ki akarják irtani a varázslókat a családból. Hagrid megvárta a reggelt s útnak indult Harryvel az 

Abszol útra, hogy beszerezzék a szükséges dolgokat az 

iskolakezdésre. Szeptemberben Hagrid újra elment Harryért és 

kivitte a King's - Crossra; a 9 3/4 vágányra érve felszállt a 

vonatra. Ott George és Fred Weasly kiabálva szaladnak felé, 

kérdésekkel elárasztva őt. Közben csatlakozott Hermione 

Grenger és Ron Weasly. Hosszú beszélgetésbe kezdtek és 

közben átvették az iskolai talárjukat. Harry szája tátva maradt a 

látványtól. Az égig érő, több emeletes kastély, a kristályként 

csillogó kivilágított ablakok a háttérben mintha óriások 

lennének. Az ágaskodó hegyek festői összképet alkotnak.   

Harry és a többi elsős Hagrid segítségével áthaladtak a nagy 

fekete tavon, mely körülölelte a kastélyt. Néhány elsős arról 

kérdezősködött, hogy - hogy rejtenek el egy ekkora kastélyt a 

muglik elől? Erre a kérdésre sokan Hermionétól kaptak választ.  
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 A kastélyt olyan varázslatok védik, amelyek a muglik számára egy összeomlott kastélyt mutat, melyen 

egy "Vigyázat életveszélyes " tábla áll. A nagy terembe érve mind helyet foglaltak és várták, hogy beosszák 

őket egy házba. Természetesen mindhárman a Griffendél házba kerültek. Miután megtalálták a szobájukat, 

készülődni kezdtek a lefekvéshez, mert másnap már kezdődött is a tanítás. Telt-múlt az idő és a halloweni 

vacsorán viszont már elromlott a hangulat. 

 A dadogós Mógus professzor közölte velük, hogy egy troll jutott be az iskolába. Mindenki menekülni kezdett 

házának klubhelységébe. Harry és Ron mikor felértek, nem találták Hermionét, ezért elidultak a lánymosdó 

felé, de a troll már ott volt. Heves harcba kezdtek a trollal s mikor a troll már ájultan feküdt, menekülőre 

fogták volna, de összefutottak a tanárokkal, akik leszidták és visszaküldték  őket a Griffendél toronyba. 

            Harry kalandsorozata közel sem ért véget. Barátaival rájöttek, hogy el akarja lopni a bölcsek kövét. De 

mivel egy Bolyhoska névre hallgató háromfejű óriási kutya útjukat állta, így lehetetlen volt lemenni a bölcsek 

kövét őrző titkos verembe. Egy szép este lementek Hagrid kunyhójába faggatózni, de azon kívül, hogy az 

óriáskutyát a zene altatja el, nem sokat tudtak meg. A három jó barát kivárta a tökéletes estét és lementek. 

Mikor oda értek, látták, hogy valaki megelőzte őket és Bolyhoska elbűvölt a hárfa zenéjére. Harry, Ron és 

Hermione lemásztak a sötét verembe. Együtt eljutottak egy óriás sakktábláig.Miután legyőzték az óriási 

bábukat, ott kellett hagyniuk az alélt és sebesült Ront. Hermione és Harry a következő akadályt is legyőzték, 

de innen már csak Harryt engedte tovább a 

verem. 

             Harry átjutott a következő akadályig. Az 

akadálysorozat végén viszont nem Perselus Piton 

professzort találta, hanem a dadogós, alacsony 

Mógust egy tükör előtt állva. Harry 

megszeppenve állt és meredt a tanárra. Mógus 

professzor egyszerre megfordult és levette a 

turbánt a fejéről. Harry borzadva hátrálni 

kezdett, de elesett. Mógus kacagott.  

 A professzor fején mint egy parazita úgy 

volt ott egy eltorzult arc.  
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           Tudom, hogy nem az ajánlott házi olvasmányok egyike, de egy szuper könyvet ajánlanék nektek 

elolvasásra.  

Kortárs írónő, Beck Andrea műve: A gémer, a vlogger és a sztár. 

          A három főhős Dani a gémer, Zsombi a vlogger és Nono, a sztár. 

Mindhárman olyan gyerekek, mint te vagy én, saját erősségeikkel, 

gondjaikkal. Mindennapjaink hősei ők. Közös bennük, hogy 

számítógépjeiken megjelenik Muki varázsló, aki pozitívan befolyásolja a 

gondolkodásukat, segíti a mindennapi életüket, boldogulásukat. 

       A varázsló felajánl egy lehetőséget nekik: legyenek szuperhősök! A 

gyerekek nehezen, de beleegyeznek. Végül kiderül, hogy „csak” egyszerű 

mindennapi dolgok megoldása által lehetünk szuperhősök. Mindhárman 

kapnak egy-egy szuperórát, amellyel meg tudják állítani az időt, bárhova 

eljutnak segítségével, sőt láthatatlanná is válhatnak. 

           Közös feladatuk volt a Sipőcz család „megmentése”, a szülők 

leszoktatása a sok telefonozásról és számítógépezésről. Külön feladataik 

is lettek. A fiúk feladata Sipőcz Gábor észhez térítése a buta, trágár szavakat használó videojáték letörlésével. 

Nono feladata Sipőcz Anna önbizalmának erősítése volt. Sikeresen véghezvitték a feladatot, egyszerű 

megoldásokkal. Ha kíváncsi vagy hogyan, olvasd el a könyvet. 

           Ez a könyv a barátságról, a kiközösítésről, a bizalomról, a félelmek legyőzéséről, a szeretetről, az 

önbecsülésről szól. Ha magadat adod a mindennapokban te is lehetsz bárkinek a „szuperhőse”. 

          A gyerekek izgalommal várják a következő küldetést…én meg a könyv folytatását várom! 

Remélem felkeltettem az érdeklődéseteket és örömmel olvassátok el ti is a könyvet. 

Garda Gergő V.F 

 

 

 

           Bizonyára a másik arc adta Mógusnak az utasításokat. Mógus odaállította Harryt és azt kérdezte, hogy  

"mit lát"? Harry nem felelt, mert érezte, hogy egy kisebb kő a zsebébe pottyan. Erre a tanár rákiabált és a 

másik arc is megszólalt. Biztatta Harryt, hogy álljon át a sötét oldalra, de ő futásnak eredt. A professzor 

elkapta, de mikor Harryhez ért, felordított fájdalmában. Harry észrevette, hogy nem Mógus ordított fel, 

hanem a parazita arc, és emellett elporladt a tanár egyik keze is. Harry ezt a lehetőséget kihasználva megfogta 

az arcát, keservesen kiabálni kezdett. Mógus elporladt, Harry ájultan feküdt a földön. Mikor  felkelt, már a 

gyengélkedőn feküdt barátai gyűrűjében. Kérdezősködött, hogy hogyan került fel a gyengélkedőre. A 

barátaitól tudta meg, hogy Albus Dambaldor (az igazgató) hozta fel őt. 

           Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, ülj seprűnyélre!       

                                      Fogarasi Kincső, VI.F.                              
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Beldean David, cls. a V-a 

Rotar Ana,cls. a VIII-a B 

Sabău Denisa,cls. a VIII-a B Moldovan Ariana, cls. a V-a A 

Jozsa Dalma Lara, VI.E Kurta Zsanett, V.F. 
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Beldean David, cls. a V-a A 

Sărăcuţ Maya,cls. a V-a A 

Szabo Tamas, VI.F 
Kurta Zsanett, V.F 

Rotar Ana, cls. a VIII-a B 

Sabău Denisa,cls. a VIII-a B 
Moldovan Ariana, cls. a V-a A 
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Beldean David, cls. a V-a 

Moldovan Ariana cls. a V-a  A 

Szabo Tamas, VI.F 

Jozsa Dalma Lara, VI.E 
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Ujică Alexandra-Cristina 

cls. a IV-a B 

Lucrările elevilor clasei a IV-a B sunt realizate prin diferite tehnici. 

Micii artiști (clasa a IV-a B) 
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Waldhutter Stella 

Vultur Silvia-Patricia, cls. a IV-a B 

Velcherean Ana Gligor Adriana-Emanuela 
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Burjan Johanna, VI.D. 

Janosi Orsolya, VI.F. 

Toth Vivien, VI.D. 

Fabien Abigel, VI, D 
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Codoi Ingrid, VI.D 

Toth Imola, VI. D 

Szabo Tamas,VI. F 

Toth Imola, VI. D 
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De ce citim? Cartea pe care o citesc acum este… 

 
Toată lumea știe că cititul este important, dar v-ați întrebat vreodată de ce? 

Ne oferă cunoștințe noi 

Unul dintre cele mai importante motive pentru care citim cărți este pentru că acumulăm cunoștințe noi. 

Cărțile sunt o sursă bogată de informații. Vom citi despre subiecte variate și astfel ne vom mări sfera de 

cunoștințe. O carte nouă înseamnă cel puțin o informație nouă. 

Dezvoltă creierul 

Creierul este un mușchi asemenea celorlalți din corpul uman și exercițiile îl mențin sănătos și puternic. 

Așadar, cititul poate fi asemănător cu rezolvarea unui puzzle care te antrenează și te ține în priză. 

 Îmbunătățește memoria 

De fiecare dată când citim o carte trebuie să memorăm personajele, trecutul lor, spațiul, acțiunea, 

conflictul, intriga. Pe măsură ce creierul înregistrează toate acestea, memoria devine mai bună, mai 

eficientă.  

Extinde nivelul de creativitate 

Cu cât citim mai mult, devenim mult mai creativi. Începem să vedem lumea într-un mod diferit și astfel 

găsim noi soluții creative. 

Perfecționează comunicarea, vocabularul și scrisul 

Cititul ne îmbunătățește în primul rând vocabularul. Întâlnim deseori cuvinte noi, termeni, dialecte, stiluri 

de scriere. Cu un vocabular amplu și o scriere pe măsură, comunicarea va fi la fel de complexă, ceea ce ne 

va ajuta să relaționăm mai bine cu cei din jur. 
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Ajută la concentrare și focusare 

Când citim o carte, toată atenția noastră se concentrează pe ceea ce citim. Ochii și gândurile noastre sunt 

scufundate în detaliile povestirii. Dacă citiți cel puțin 20 de minute în fiecare zi, veți fi uimiți de cât de 

concentrați veți fi pe parcursul zilei. 

Poate fi un hobby avantajos 

Cititul ne ține ocupați și de asemenea ne ajută să ne petrecem timpul într-un mod cât mai favorabil. Cărțile 

sunt surse excelente de recreere și reprezintă un mod prielnic de a scăpa de plictiseală. 

Te motivează 

Dacă citim cărți inspiraționale despre experiențe de viață sau biografii, viața noastră se poate schimba. 

Asemenea cărți ne încurajează, ne dau sfaturi și ne ajută să ne atingem obiectivele personale. Practic, te 

inspiră să devii un om mai bun. 

 Îți crește stima de sine 

Citind multe cărți, comunicați mai bine și deveniți mai informați în diferite domenii ale vieții. Tot cărțile 

ne învață cum să distingem binele de rău și vom lua decizii mai bune. 

Te ajută să dormi mai bine 

Puține ore de somn duc la o productivitate scăzută, atât a corpului cât și a minții. Cercetătorii ne 

recomandă, ca înaintea somnului să fim calmi, liniștiți și să avem mintea cât mai limpede. În loc să ne 

uităm la TV sau să stăm cu telefonul în față, citirea unei cărți este una dintre cele mai bune modalități de a 

ne liniști înainte de culcare. 

Dezvoltă capacitatea de a socializa 

Oricând putem să împărtășim ce citim cu familia, prietenii sau colegii. Toate acestea cresc capacitatea 

noastră de a socializa. Lectura a creat dintotdeauna cluburi de carte, conferințe și locuri unde oamenii se 

întâlneau pentru a interacționa unii cu alții. 

Sunt mai bune decât filmele 

O mulțime de filme sunt făcute după cărți. Dar dacă citim 

cartea, apoi vedem filmul, cu siguranță vom observa că 

aproape întotdeauna cartea este mult mai bună. Cartea 

conține o parte unică, specială pe care filmul nu o va putea 

reda niciodată. Ei…uite câteva dintre motivele pentru care 

este atât de benefic cititul…  

Acum însă, o să vă las pe voi să descoperiți, care este 

motivul preferat pentru care citiți, și cât de des citiți o carte. 

Bibliotecar, Teodora Codoiu 
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                                              Motivația pentru învățare 

 
 Motivația este o sursă de activitate și de aceea este considerată ”motorul 

personalității”. Acest proces psihic are rol deosebit de important în activitatea de 

învățare a elevului și în consecință în formarea personalității acestuia.  Auzim 

adesea la elevii noştri remarci de tipul: „teorie”, „este greu”, „nu mă atrage deloc”, 

„nu-mi va folosi niciodată” sau „am învăţat ceva practic”, „nu ştiu cum, dar m-a atras, am participat cu 

atenţie”, „un profesor ... altfel”. Ceea ce face diferenţa între aceste comunicări ale elevilor este motivaţia. 

 A fi motivat înseamnă a acţiona, a tinde spre ceva, a face ceva. Un elev care nu simte nici un 

impuls sau nici nevoie de a acţiona este un elev nemotivat, în timp ce un elev care este activat sau 

energizat de a acţiona spre un obiectiv, este considerat un elev motivat. Important este ca elevul să 

manifeste interes pentru şcoală, să realizeze sarcinile şcolare şi să-şi îndeplinească obiectivele stabilite. 

 Dar, aşa cum bine ştim, motivaţia nu poate fi abordată în mod singular. Elevii manifestă grade 

diferite de motivare, ca intensitate şi sunt sensibili la diferite tipuri de motivaţie. De exemplu, un elev 

poate fi motivat să-şi facă o anumită temă pentru acasă pentru că este împins de curiozitate sau interes 

pentru cunoaştere, altul doreşte să obţină aprecierea din 

partea profesorului, colegilor sau părinţilor. Un elev 

poate resimţi un acut resentiment faţă de obligaţiile 

şcolare, pe care le îndeplineşte, dar cu mare efort, în 

timp ce altul vede în aceeaşi sarcină şcolară provocare, plăcere, încântare. 

 Pentru a avea succes este necesar să ne formăm un stil de predare învăţare care să motiveze elevii, 

centrat pe argumentarea utilităţii, stimularea abilităţilor şi competenţelor existente, asigurarea trecerii la 

acţiune. 

 În procesul de creştere a motivaţiei elevilor pentru învăţare, fixarea obiectivelor constituie o etapă 

importantă. Este bine ca profesorii să încurajeze elevii să-şi asume obiective ambiţioase sau să-i convingă 

să accepte obiectivele pe care aceştia le propun, în funcţie de interesele şi aptitudinile identificate. 

            Stima de sine are un impact profund pozitiv sau profund negativ asupra motivaţiei şi performanţei 

şcolare. Oferirea de feedback pozitiv, atitudinea optimistă faţă de elevi, tratarea echitabilă a tuturor 

elevilor, comunicarea deschisă şi caldă (modul de adresare asupra rezultatelor evaluării, găsirea unui 

cuvânt bun pentru fiecare elev, chiar şi atunci când acesta creează dificultăţi în clasă), răbdarea, tactul  

sunt abilităţi importante pentru un profesor.    

            În concluzie, nu este uşor, dar de noi depinde găsirea strategiei optime de motivare! 

   Director adjunct prof. Ercse  Eva 
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 Corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon. 
 
 Organismul uman conține aproximativ 70% apă. 
 
 

 

 

 Conținutul apei în corpul uman (în procente %) 

 Sănătatea și starea de bine depind de cantitatea și calitatea apei consumate. În mod obișnuit 
organismul uman are nevoie zilnic de 2 litri de apă.  

 
 Până când îți este sete, ai pierdut deja aproximativ 1% din apa corpului tău. 
 
 Corpul uman conține suficient carbon pentru 9.000 de creioane. 
 
 Într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi de carbon. 
 
 Elementul hidrogen este principala componentă a Universului, având o pondere de 75% din masa 

acestuia. Hidrogenul este elementul majoritar din compoziția stelelor. Numele hidrogenului 
înseamnă "generator de apă". 

 
 Azot înseamnă “fără viaţă”. 

 

ȘTIAȚI CĂ… 
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CITATE CELEBRE 

                  autor Albert Einstein 

 Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria raţiune de a 
exista. 

 Cunoaşterea este limitată, imaginaţia înconjoară lumea. 

 Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat. 

 Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis 

 În mijlocul teoremelor şi ecuaţiilor, nu uitaţi omul! 

 Îţi poţi trăi viaţa doar în două moduri. Sau crezi că nu există magie, sau crezi că totul e magie. 

 Despre viaţa şi opera lui Bach n-am de spus decât atât: ascultă, cântă, iubeşte, venerează – şi ţine-ţi 
gura. 

 Dacă cineva nu a greşit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou. 

 Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate 

 Masă, un scaun, un vas cu fructe şi o vioară; ce altceva îi mai trebuie unui om ca să fie fericit? 

                                  prof. Cuciurean Mimi 

 

 Se poate obține foițe de aur cu grosimea de 0,08 μm ( de aproximativ de 600 de ori mai subțire decât 
firul de păr al unui om) și dintr-un gram de aur se poate obține un fir cu lungimea de 2 km. 

 
 Într-o monedă de 50 de bani confecționată din alamă (aliaj format din cupru și zinc) sunt 5,74∙1022 

atomi( se poate scrie 57 400.000.000.000.000.000.000 de atomi). Sunt 57 400 de miliarde de miliarde 
de atomi, adică de 7 500 000 000 000 mai mulți atomi decât numărul oamenilor de pe Pământ. 

 
 Cele 7 metale cunoscute în antichitate au fost: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi staniu. 
 
 Marea Moartă are o salinitate de 240g/litru( 240 grame de sare la 1 litru de apă). 
 
 O găleată plină cu apă conține mai mulți atomi decât există găleți de apă în Oceanul Atlantic. 
 
 Dacă turnați o mână de sare într-un pahar plin de apă, nivelul apei va scădea de fapt, mai degrabă decât 

să revarsă paharul. 
 
 Uneori, apa fierbinte îngheață mai repede decât apa rece. Un elev de liceu a documentat efectul, care îi 

poartă numele (efectul Mpemba). 
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Inovația didactică și transformarea digitală în învățământ 

 
 
 Inovația didactică și transformarea digitală în învățământ sunt concepte strâns legate. Putem spune 
că transformarea digitală este procesul prin care facem o organizație mai eficientă prin utilizarea 
tehnologiei. Aceasta presupune încorporarea instrumentelor digitale în multe dintre procesele instituției, 
dar, mai ales, implică gândirea digitală și acest lucru afectează toate domeniile activității, adică nu este 
doar o problemă a domeniului IT ci și marketing, producție, logistică, resurse umane, servicii pentru 
clienți etc. 
 
 Conceptul de transformare digitală implică schimbare, iar schimbările trebuie gestionate 
corespunzător. Punctul de plecare este să cunoașteți cultura organizației și să sensibilizați toți 
oamenii care o fac la avantajele competitive ale acestui proces de schimbare. De fapt, rezistența la 
schimbare în fazele incipiente este bine cunoscută atunci când fluxurile de comunicare în companie 
(comunicare internă) nu transmit în mod adecvat nevoia și îmbunătățirile pe care le presupune 
transformarea digitală a organizației. 
 
 Cea mai mare provocare este legarea instruirii cu realitatea elevilor. Prin urmare, primul pas 

este identificarea nevoilor specifice și, pe baza acestui 
scenariu, construirea unei acțiuni de formare care să aibă 
sens nu numai în ceea ce privește conținutul, ci și în 
calendarul și metodologiile care trebuie utilizate, atât în 
format electronic,  cât și față-față sau combinat. 
 
 Din partea formatorului, principala provocare 
este crearea unui climat de participare care să permită 
generarea cunoștințelor. Trebuie să presupunem că, în 
ciuda pregătirii prealabile a materialelor și activităților 
care urmează să fie utilizate, la oferirea instruirii, trebuie 
să știm să detectăm dinamica fiecărui grup pentru a ne 
adapta strategia. 
 

Tendințe educaționale interesante 
 
 „Învățarea este experiență, orice altceva este informație”. În acest sens, este foarte interesant tot 
ceea ce tehnologia poate oferi în ceea ce privește experiențele imersive prin realitatea virtuală 
hiperrealistă. Se ia în calcul posibilitatea de a proiecta situații simulate, de a permite reproducerea 
scenariilor de învățare în care persoana poate dezvolta strategii și chiar emoții foarte apropiate de ceea ce 
ar putea avea într-un mediu real. 
 Pe de altă parte, în epoca datelor (XXI), învățarea analitică reprezintă un salt calitativ important 
spre personalizarea itinerariilor și strategiilor de formare. Este vorba despre posibilitatea de a acționa în 
timp real pentru a îmbunătăți impactul învățării și chiar a anticipa situații potențial negative în timpul 
antrenamentului. 
 Un alt aspect este evoluția rolului didactic.  Rolul profesorului sub o paradigmă transmisivă își 
pierde sensul în favoarea îndrumării. În acest sens, merită clarificat faptul că mentorul îndrumă și însoțește 
propriului proces de învățare. Prin urmare, dacă avem în vedere importanța crescândă a învățării bazate pe 
proiecte, munca de mentorat și rolul de mentor devin esențiale. 
 
Se realizează progrese în experiența de învățare a elevilor? 
 
 În domeniul tehnologic, fiecare dispozitiv și/sau aplicație nouă ne oferă noi posibilități 
educaționale, cu toate acestea, viteza cu care suntem capabili să le încorporăm în formare cu sens 
pedagogic este lentă și adesea executată inadecvat. Sunt mulți profesori bine intenționați care fac eforturi 
pentru a-și îmbunătății activitatea lor didactică. 
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 Posibilitățile de îmbogățire a experienței de învățare sunt multe, dar nu este vorba de a pune în 
practică tot ce putem gândi, ci de a analiza în ce măsură putem îmbunătăți procesul de 
antrenament . Uneori, constă în a vedea ce instrumente sau aplicații utilizează elevii în viața lor de zi cu 
zi și să se încerce să se „pirateze” utilizarea lor în clasă pentru a le oferi o abordare didactică. Dimpotrivă, 
cu alte ocazii, experiența de învățare se îmbogățește doar prin reducerea „zgomotului”, adică eliminarea 
tuturor accesoriilor și punerea accentului pe ceva la fel de simplu și natural ca conversația cu elevul. 
 
 
De ce este important să lucrăm creativitatea ca aspect transversal în formare? 
 
 Pentru că trăim într-un mediu complex în care ne confruntăm cu noi probleme care necesită soluții 
inovatoare. Cu ceva timp în urmă, am citit un articol interesant în care problemele actuale erau explicate 
pe baza a două categorii, puzzle-uri și mistere. În primul rând, adică puzzle-urile, strategia de a găsi 
soluția este să căutăm acea informație care încă ne lipsește. Modul de a face față puzzle-urilor necesită 
punerea accentului pe căutare și/sau colectarea de date. 
 La rândul său, în mistere, toate informațiile sunt înaintea noastră, dar trebuie să le interpretăm 
pentru a avea sens. Ei bine, problemele care există astăzi seamănă mai mult cu un mister decât cu un 
puzzle. Multe informații ne sunt disponibile, de multe ori mai mult decât este necesar, dar 
provocarea constă în a-l înțelege . Evident, pentru a rezolva aceste tipuri de provocări este esențial să ne 
concentrăm pe realitatea bazată pe hibridizarea cunoștințelor, deci avem nevoie de un model educațional 
care să stimuleze creativitatea. 
 
De ce subiectul neuroștiinței este la modă și face totul neuro? 
 
 Trebuie să pornim de la faptul că cunoașterea funcției creierului este un subiect care ne captează 
rapid atenția. În plus, în prezent avem noi tehnici care facilitează cercetarea și publicarea a numeroase 
articole științifice (lucrări) pe această temă. 
 În domeniul instruirii, avantajul de a putea susține practici educaționale în cunoștințe științifice 
despre modul în care funcționează creierul este incontestabil. Cu toate acestea, există o linie fină între 
cunoașterea științifică și pseudoscientist, acesta din urmă fiind cel care pătrunde multe dintre strategiile 
didactice.  
 Pe de altă parte, utilizarea prenumelui neuro se datorează faptului că unele companii și 
profesioniști îl folosesc pentru a obține credibilitate și, prin urmare, face parte din strategia lor de a atrage 
noi clienți. 
 
Lucruri de evitat într-un proces de formare 
 
     1. Să întârzii. Trebuie reținut faptul că pentru o pregătire față în față veți avea nevoie de timp pentru a 
cunoaște spațiul și pentru a testa dispozitivele pe care le veți folosi (laptop, proiector, conexiune la 
Internet). Dacă este un webinar, ar trebui să demonstrezi că totul funcționează. 

2. Să minți. Dacă nu știți cum să răspundeți la o întrebare pe care vi-o pun studenții, nu mințiți. 

 
 
Lucruri care ar trebui făcute întotdeauna într-un proces de formare  

Analizați-vă publicul, deoarece vă va permite să aveți un control mai 
mare asupra modului în care ar trebui să vă apropiați de antrenament. 

Discutați despre regulile jocului pentru a reduce nivelul de 
incertitudine și a stabili un cadru. 

 
 

prof. Boca Dana-Emilia 
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       There are many ways people have found to calm down. Finding what works for you and 

helping your child learn what works for them may involve some trial and error. Think of it 

as an experiment in calming down, and tell your kid it’s an experiment, too. Start by saying 

something like this: “I’m trying to learn to calm down when I’m angry so I don’t say things 

I regret later. I’d love for you to practice with me, because I think it will help you with your friends at school.” 

Then, try one or more of these Ideas: 

1. Go to a “chill spot” 

Instead of making the need to calm down a negative thing (like a “time out”), we can turn it into a posi-

tive by designating a place where we go to calm down. Talk about it when everyone is calm and explain what 

the “chill spot” is for . Remember to make it a pleasant spot. 

2. Go outside for a walk or run 

Getting outside and getting some exercise are both great ways to calm down. Kids with ADHD who 

exercise for 10 minutes get more benefits than medication. 

3. Take some deep breaths 

When we’re upset, we tend to do a kind of shallow breathing that keeps us 

agitated and anxious. Slowing down our breathing can help our body physiologi-

cally calm down, which leads to a calmer mental state. Where the body goes, the 

mind follows.  

4. Count to 10 (or 100) 

Just pausing before responding can help prevent things from coming out of 

the mouth that we later regret. Teaching our kids this skill can be a life changer. 

5. Listen to some soothing music – (not angry music!) 

Have a playlist handy on your phone that’s your happy/calming music. 

6. Think of something you’re grateful for 

Any gratitude practice can help you calm down, because you can’t hold the two physiological/mental 

states of anger and gratitude at the same time. If you jot down a note of a few things you’re grateful for or pen 

a thank you letter, you’ll feel much calmer after. 

All in all, the valuable life skill of being able to calm down will lead to better relationships and success, 

at home and at work, throughout your child’s life. 

Bibliography: 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/exercise-seems-to-be-beneficial-to-children/380844/ 

https://gozen.com/50-calm-down-ideas-to-try-with-kids-of-all-ages/ 

prof. Raluca Vodă 
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Metode eficiente de învățare 

 

Toți ne dorim să învățăm cât mai eficient, să ne însușim un număr mare de noțiuni, pe care să le 

reținem un timp îndelungat. Găsim pe internet o multitudine de tehnici și 

metode de toate felurile, dar care dintre ele sunt eficiente? 

     Vă propun câteva metode care au fost folosite de-a lungul timpului de 

multe persoane și s-au dovedit a fi eficiente. 

      Este esențial să înveți într-un mediu cât mai plăcut. O cameră aerisită, 

frumos decorată, cu un birou pe care se găsesc carioci, notițe, foi albe și orice 

alte produse de birotică necesare sunt baza de la care 

trebuie să pornești. 

       Atunci când începi să înveți, este indicat să citești, să treci în revistă în 

prima etapă tot conținutul pe care trebuie să îl însușești. Astfel,vei știi exact de cât 

timp ai nevoie și cum să îl gestionezi. Îți poți face un plan, care să conțină și pauzele pe care neapărat 

trebuie să le iei. Un creier liniștit și relaxat te va ajuta să te concentrezi așa cum trebuie. 

Schemele sunt foarte utile. Sintetizează informația, în scheme realizate cu diverse pixuri 

colorate, evidențiază cuvintele cheie și încearcă să faci totul cât mai simplu, concis și logic! Cuvintele 

cheie trebuie evidențiate în culori, căci ele te vor ajuta atunci când va trebui să îți 

amintești ce ai învățat. 

Dacă pe de altă parte, stilul tău de învățare nu se pliază pe sistemul concis, poți să 

subliniezi părțile importante și să creezi în mintea ta o poveste. 

     Conexiunile te vor ajuta să ții minte pentru o perioadă lungă de timp 

informațiile și să le poți compara cu date și evenimente. 

       Consolidează-ți cunoștințele învățându-i pe alții. Astfel, vei putea repeta de mai multe ori 

informațiile și îți vei putea lămuri anumite neclarități sau întrebări în cercul tău de prieteni, de colegi. Cu 

ocazia asta, vei ieși din casă și vei putea lua în același timp o pauză relaxantă de la ritmul clasic de învățat. 

Dacă sunt aspecte pe care pur și simplu pare că nu le poți reține, scrie-le citeț pe o coală de hârtie și 

lipește-o într-un loc în care o poți vedea cât mai des. După ce vei vizualiza informația de mai multe ori într-o 

zi, vei reuși să ți-o amintești. 

 

Mult succes! 

prof. Alina Prigoană 
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Odată cu debutul pandemiei de covid-19 în martie 2020, copiii nu au mai venit la grădiniță motiv 

pentru care grădinița s-a mutat în casele lor. 

Cum totul s-a întâmplat brusc  „peste noapte”, cadrele didactice, părinții și copiii au fost puși în 

situația de a descoperii noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților didactice. Noi, 

educatoarele, ne-am trezit în fața unei provocări enorme în încercarea de a regândi și a ne orienta spre 

practici noi de interacțiune și relaționare cu preșcolarii care să asigure continuitatea învățării.  

Ținta educatoarelor de la grădinița Licurici fost ca să creăm o adevărată comunitate  de învățare: 

educatoare, părinți, comunitatea locală, în care fiecare membru să contribuie valoros și autentic cu resurse 

pentru același scop: starea de bine a copiilor. Măsurile luate și soluțiile identificate la nivelul grădiniței ne-au 

relevat maniere diferite și inedite de a fi și de a acționa. 

Ghidându-ne după citatul lui Baudelaire conform căruia doar „un șir neîntrerupt de mici acte de voință dau 

un rezultat mare” fiecare zi a fost un pas înainte iar prin activitățile gândite împreună cu părinții și partenerii 

noștri am reușit să comunicăm eficient, să interacționăm, să creăm emoție, într-un an școlar altfel. 

Și fiindcă „Exemplul este cel mai bun percept”, potrivit lui Aesop, experiența dobândită în această 

perioadă tradusă prin numeroase încercări, reușite, provocări, transformarea barierelor în oportunități, 

modalități moderne de eficientizare a activităților zilnice, am împărtășit-o colegelor din educatoare din 

municipiul Tg. Mureș în cadrul cercului pedagogic susținut de către grădinița  Licurici în data de 10 

decembrie 2020.  Tema abordată a fost una actuală: „Modalități de comunicare și învățare on-line în 

învățământul preșcolar fără a crea dependență”, sugerată în Scrisoarea metodică pentru învățământul 

preșcolar din anul școlar curent. 

În deschiderea evenimentului dl inspector școlar general prof. Sabin Pășcan și dna inspector școlar 

pentru educația timpurie prof. Ramona Gros au conturat specificul activităților desfășurate în pandemie cu 

preșcolarii și importanța realizării unui echilibru între activitățile on-line sincron și asincron astfel încât 

educația să continue. 

Activitatea online a cercului pedagogic realizată pe platforma educațională Zoom s-a desfășurat sub 

forma unui webinar, prezentându-se o altfel de abordare a actului educațional centrat pe copil și pe nevoile 

lui. 
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Activitatea online a cercului pedagogic realizată pe platforma educațională Zoom s-a desfășurat sub 

forma unui webinar, prezentându-se o altfel de abordare a actului educațional centrat pe copil și pe nevoile 

acestuia, diferite contexte eficiente de învățare on-line adaptate la situația actuală, toate prezentate într-o 

manieră interactivă, cei prezenți având posibilitatea pe parcursul webinarului să adreseze și să răspundă la 

întrebări, să-și exprime punctul de vedere, să participe la un concurs cu premii. 

Prin materialele prezentate de către doamnele educatoare Deteșan Oana, Farcaș Alina, Mureșan 

Oana și Moldovan Alexandra au fost aduse în atenție sugestii de activități on-line desfășurate cu preșcolarii 

pe platforma educațională Microsoft Teams care contribuie la dezvoltarea gândirii, memoriei, creativității, 

motricității, experimente științifice etc. Printre beneficii au fost amintite îmbunătățirea capacităților vizual-

spațiale și a timpilor de reacție, gândirea rapidă şi găsirea de soluţii, ușurința comunicării.  

Evenimentul s-a bucurat de prezența online a peste 100 de participanți, cadre didactice din Tg 

Mureș și nu numai, profesori metodiști ai inspectoratului școlar precum și a invitaților speciali: Ioana 

Chicet-Macoveiciuc alias „Prințesa urbană”, vlogger, scriitor și expert parenting, Sandra O’Connor, 

psiholog clinician și doctor în medicina comportamentală precum și Iolanda Cătinean, profesor psiholog, 

director al Palatului Copiilor Târgu Mureș, care au avut intervenții de specialitate referitoare la tema 

cercului pedagogic. 

Acest cerc pedagogic a reușit să aducă împreună, să conecteze  numeroase cadre didactice din 

județ: profesioniști în educație, teoreticieni, psihologi, invitați din instituții partenere, fiind o sesiune de 

formare care a oferit multe idei creative și utile care pot fi exersate sau implementate în activitățile cu 

preșcolarii. „Educatoarele grădiniței Licurici au demonstrat încă o dată că știu ”să fie împreună” și că 

atunci când trăim vremuri deosebite, dăm șanse creativității, seriozității și profesionalismului, astfel încât 

educația să devină un miracol în fiecare dintre noi”, a precizat dna coordonator Deteșan Anca. 

Domnul director prof. Popa Cornel și dna dir adj. Vincze Csilla au felicitat colectivul grădiniței 

pentru experiențele valoroase dăruite în cadrul webinarului, pentru exemplele de bune practici prezentate 

care au venit să completeze frumosul tablou al activităților online care reprezintă grădinița Licurici, care au 

pus în valoare profesionalismul, creativitatea, pasiunea  unui colectiv dinamic, cu mentalitate deschisă, 

capacitatea lor de adaptare și schimbare și bucuria de a împărtăși cu ceilalți.  

 

 

prof. înv. preșcolar Moldovan Alexandra 
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„Copilăria este regatul unde nu moare nimeni.” 

Stephanie Meyer 
 Începutul anului școlar la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” a fost unul mult așteptat, atât de 

educatoare și  părinți, dar mai ales de micuții licurici. Deși situația pandemică ne-a ținut departe, fizic de 

preșcolarii noștri, educatoarele au desfășurat activitățile specifice învățământului preșcolar  în mod plăcut, 

distractiv și armonios, atât în perioada în care s-au desfășurat activități fizic la grădiniță, dar și online pe 

Platforma Microsoft Teams.  

 Activitățile instructiv-educative au fost alese și proiectate de fiecare educatoare la grupa pe care o 

îndrumă respectând particularitățile individuale și de vârstă ale copiilor, utilizând materiale didactice atractive, 

care să stârnească curiozitatea și interesul copiilor și prin care să transmită copiilor cunoștințe, informații 

despre temele săptămânale din planificarea anuală.  

 Pentru consolidarea cunoștințelor, informațiilor, cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale științei, 

petrecerea timpului liber, am încercat să împletim activitățile instructiv-educative cu cele extracurriculare prin 

proiectul de parteneriat pe care grădinița noastră îl are cu Palatul Copiilor din Tg-Mureș și nu numai. 

Activitățile s-au desfășurat online pe Platforma Microsoft Teams, atât copiii cât și părinții au îmbrățișat cu 

drag acest gen de activități. 

 Așadar, în grădinița noastră, complementar activităților instructiv-educative desfășurate zilnic la fiecare 

grupă, atât  la secția română cât și la secția maghiară s-au mai desfășurat următoarele activități: 

„CEL MAI HAIOS DOVLEAC“ 

        -concurs online 

  -participanti: toate grupele (secția română și secția maghiară) 

„ROMÂNIA-I ȚARA MEA!” 

– concurs online  

-participanti: preșcolarii grupelor de la secția română 

„LA MULTI ANI ROMÂNIA!- 1 DECEMBRIE!” 

       -serbare online  

 -grupa mare română „Albinuțe” 

 -participanti: preșcolarii, educatoarele și părinții 

„CIZMULIȚA LUI MOȘ NICOLAE!” 

– grupa mică română „Mămăruțe” 

 -grupa mare română „Greierași” 

-participanti: preșcolarii, educatoarele și părinții 

„VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN!” 

            – grupa mijlocie română „Ciupercuțe” 

            – grupa mijlocie română „Pitici” 

 -grupa mare română „Greierași” 
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-grupa mare română „Albinuțe” 

 -participanti: preșcolarii, educatoarele și părinții 

 

PROIECTE ȘI PARTENERIATE REALIZATE 

PROIECTUL CU GRĂDINILE 

-grupele mari secția română și maghiară română 

 -participanti: preșcolarii, educatoarele 

„CITEȘTE-MI 100 DE POVEȘTI” 

       - programulOviudiuRo, este un program național 

care are ca scop încurajarea lecturii în grădiniță și în familie. 

- toate grupele secția română și maghiară română 

-participanti: preșcolarii, educatoarele, bibliotecari, foști șco-

lari, părinți, dna.insp.prof. Ramona Gros, 

dna.insp.prof. Julia Kovacs. Dl.primar Soos Zoltan, 

dl.dir.Popa Cornel 

PARTENERIAT CU BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TG. MUREȘ 

 - toate grupele secția română și maghiară română 

 -participanti: preșcolarii, educatoarele, bibliotecari 

PARTENERIAT CU PALATUL COPIILOR TG-MUREȘ 

      -toate grupele secția română și maghiară română 

 -participanti: preșcolarii, educatoarele 

 

INSPECȚII PENTRU OBȚINEREA GRADELOR DIDACTICE 

„Mărul buclucaș”-Institutor Radu Daciana 

„IepurașulȚupi și ouăle de Paște”-Prof.înv.preșc. Deteșan Oana 

„Elefantul Elmer”-Prof.înv.preșc. Rad Mirela 

 

Coordonator prof.înv.preșc. Deteșan Anca 

 prof.înv.preșc. Deteșan Oana 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               Toate educatoarele au participat la diferite cursuri pentru formarea profesională. 

          Prin aceste activități împreună cu copiii trăim zi de zi moment minunate, simțim, avem parte de emoții, 

culoare și reușesc să ne umple sufletul cu bucurii. Ce poate fi mai frumos și mai plăcut decât zâmbetulcald al 

unui copil care să ne vindece de orice supărări și tristeți și care să ne ajute să depășim orice obstacol? 

 Dragosta sinceră pe care un copil o oferă este unul dintre cele mai de preț daruri. 
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Did you know that…? 

People can't sneeze with open eyes. 

One sneezes with a speed of 900 km/h 

We can make 250 matches with all the phosphorus from our body. 

Our left hand is about 10 percent smaller than our right hand.  

Women's hearts beat faster than  men's. 

When you blush your stomach also turns red. 

Human teeth are just as strong as shark teeth. 

Your eyeballs are actually part of your brain. 

Babies are born with 300 bones, while adults have 206. 

Your nose and ears continue growing throughout your entire life. 

Skin in the largest organ of our human body. 

By Melissa Durugy, Vlad Soare, Alexia Radu, Vlad Olar, 6 B 

Police: Where do you live? 

KID: With my parents! 

Police: Where do your parents live? 

KID: With me! 

Police: Where do you all live? 

KID: Together! 

Police: Where is your house? 

KID: Next to my neighbors house! 

Police: Where is your neighbour”s house? 

KID: If I tell you, you won”t believe me! 

Police: Tell me! 

KID: Next to my house! 
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Q: Why was the math book sad? 

A: Because it had so many problems. 

Q: Why did the computer go to the doctor? 

A: It had a virus.  

By Luca Prigoană, 5A 

Ghici ghicitoarea mea! 

 

1. Ce îți aparține, dar îl folosesc mai mult alții?  

2. Ți-e prieten credincios, 

      Chiar și când nu-i dai un os?  

  3. Ce obiect se udă în timp ce te usucă?  

  4. Are roți, dar nu-i căruță. Are uși, dar nu-i căsuță. Se numește?  

 

5.  Apar noaptea, fără să fie chemate, dispar dimineața, fără să fie furate.  

6.  Am făcut și pot. 

      Am învățat și știu. 

      Am reușit și voi mai încerca. 

      Ce să fie?  

7. Nu-l întrebi 

Și îti răspunde 

Cauți în jur 

Și nu știi unde-i.  

8. Ce trece prin apă fără să se ude?  

9. Cine ne dezvăluie povești și nu poți să-i mulțumești?  

10. Rămurea cu clopoţei, Hai, ghiciţi numele ei!  

(prenumele) 

(câinele) 

(prosop) 

(mașinuță) 

(stelele) 

(încrederea) 

(ecoul) 

(luna) 

(cartea) 

(lăcrimioara) 
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Prof. Inv. Primar Silvia-Alina 
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