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E simplu să scrii, să compui versuri sau proză, pentru că e simplu să-ţi 

exprimi gândurile şi sentimentele, când doar foaia te priveşte mută! 

Doar eşti un om simplu, nu un mare scriitor! E simplu să ceri acest 

lucru şi elevilor tăi care abia au ieşit din 

copilărie sau  abia au păşit pragul 

adolescenţei, iar simplu pare şi pentru ei să-

ţi urmeze  exemplul. 

 Simplu, dar… ce complicat este să aduni 

totul într-o modestă carte! Nu ştim foarte 

clar de ce, dar aşa am simţit  cu toţii. Poate 

că ne iubim mult şcoala…   
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AVENTURILE UNEI NOPŢI DE VACANŢĂ 

              de Renţea Maria Elena, clasa a VI-a B 

 
        În  ultima săptămână a lunii august, spre finalul vacanţei de vară, 

împreună cu prietena mea cea mai bună am plănuit o zi în care să ne distrăm 

pe cinste. Era rost de aventură!  

      Aşadar,dimineaţă am vorbit cu părinţii despre  

planul nostru şi ne-au lăsat, apoi după cum era de 

aşteptat am mers la magazin să ne cumpărăm câte 

ceva “de ronţăit”. 

       Pe la ora prânzului m-am întâlnit în Parcul 

Monument cu Antulla ca să ne plimbăm, urmând să 

mergem la matuşa mea acasă pentru a sta în acea noapte. Pentru cină ne-

am făcut o pizza şi ne-am uitat la un film. 

 Am tot pândit până când mătuşa mea s-a culcat şi am început să ne 

facem de cap! Era ora unu dimineaţa şi ne-am hotărât să mergem amândouă 

în bucatărie să luăm ce ne-am cumpărat de la magazin… 

       Când am aprins lumina, ce să vezi? Doi şoricei au început să fugă în 

toate direcţiile. Ne-am speriat de moarte, fugind şi lăsând uşa şi lumina 

deschise.  

      Între timp, s-a trezit mătuşa, văzându-ne suite pe 

mine şi pe Antulla pe un scaun. Aceasta nu a văzut 

şoriceii, fiind nedumerită de ce suntem aşa speriate. Se 

auzi apoi un chiţăit… Repede, a luat o mătură şi a început 

“vânătoarea de şoricei”. În doi timpi şi trei mişcari, 

aceştia au fost prinşi şi puşi într-un borcan, semn că 

mătuşa avea antrenament sau era “o adevărată 

vrăjitoare”! Prea a reuşit imposibilul!   

     Bineînţeles că, a doua zi de dimineaţă i-am eliberat pe intruşi în 

pădure… şi am fost entuziasmate că am făcut o faptă bună. 

     Am mers la bunica la curte, unde am servit prânzul şi pe seară au venit 

părinţii. Le-am povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat şi ne-am 

amuzat copios. 

     << Ce s-o fi întâmplat cu şoriceii?>> mă gândeam eu. << Oare cunosc şi 

ei drumul spre casă?>> 
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 de Elena Iordache, clasa a VI-a B 
 Ca orice copil, lucrurile pe care le știu mi se par unice. Le văd pe toate în felul 

meu...  

Deși sunt născută într-un anotimp când întreaga natură se trezește la viață, 

iubesc foarte mult toamna. Acest anotimp mă leagă foarte mult de primii ani de școală, 

când doamna învățătoare a încercat să plămădească aluatul moale al caracterului meu 

ca apoi să-l șlefuiască ca o adevărată artistă în fiecare zi. 

Cu toate că e tristă uneori, toamna este unică. Este un adevărat tablou zugrăvit 

de cel mai iscusit pictor - natura însăși. Îmi place să privesc frunzele arămii plutind prin 

aer ca niște bărcuțe. Cât de fericită sunt când calc pe covorul foșnitor, colorat fără egal 

de la galben pal până la roșu ca focul! 

Dărnicia toamnei s-a dovedit a fi fără egal pentru noi copiii, cu mere aurii sau 

rubinii cu miros parfumat și miez dulce, pere și gutui gălbui sau strugurii cei zemoși.  

Iubesc parfumul toamnei și culorile ei fără egal. Iubesc toamna copilăriei mele ! 

 

 

 

TOAMNA 

de  Elena Iordache, clasa a VI-a B 
În caleașca sa de frunze moarte 

Trece zâna toamnă -n miez de noapte. 

Pe la noi și prin zăvoi, 

Pictează copacii goi. 

 

Pe cap poartă o cununiță 

Cu pietre scumpe de lămâiță. 

Îmbrăcată -ntr-o rochiță de aramă, 

Fructe și struguri în loc de năframă. 

 

Frunzele aurii îi plutesc în cale 

Vântul  trimite păsările călătoare. 

Salcâmii la poartă se-ndoaie 

Și plâng cu lacrimi de ploaie. 
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JOCUL TOAMNEI 
de Fecioru George, clasa a VI-a B 

 

Roșu, galben și portocaliu 

Frumos , alunecând zglobiu 

În sufletul mângâiat de culori 

Văzut numai și numai în zori... 

 

Noaptea crește, ziua scade 

Fermecată , trecătoare,  

Gândul încântând oricând 

Cu pete ce spun: ”ce frumos!”, în gând… 

 

Luminată ca o rază 

Și  hălăduind ca vântul, 

Frumos colindând  oricând, 

Unde nu te duce gândul… 
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LUMEA IMAGINARĂ A BASMULUI 

de Ciupală Radu, Clasa a VI-a B 

 
      Lumea basmului este lumea imaginară, lumea pe care 

poți fi stăpân, lumea in care te  poți distra, și lumea în care 

poți intra în pielea personajelor. Lumea imaginară nu 

înseamnă doar să deschizi o carte și să o răsfoiești până nu mai poți, înseamnă mai mult de 

atât , înseamnă bucurie, înseamnă creativitate, înseamnă  lumea imaginară în care toți 

sunt bineveniți. 

      Este o lume captivantă cu o copertă frumoasă și cu pagini colorate încât îți vine să o 

citești cât mai repede posibil pentru toate peripețiile și curiozitățile din ea.În lumea 

basmului există mereu un personaj principal cu ajutoarele sale care îl/o ajută sa învingă 

întotdeauna răul.   

 În lumea basmului nu există reguli,adică  oamenii pot zbura, ființele mănâncă 

oamenii , dragonii pot merge, și nu în ultimul rănd în lumea basmului poți îmblânzi orice 

ființă de la o șopârlă mică mică până la un dragon.   

De exemplu, ,,Prinț și Cerșetor” este o carte captivantă despre 

un băiat sărac de felul său pe nume Tom Canty și despre un prinț. 

Familia lui Tom era formată din mama sa foarte îngăduitoare, 

surorile gemene ale lui, tatăl și bunica sa care îl bateau mereu. Într-

o zi când Tom hoinărea pe străzi s-a îndepărtat foarte tare de casă 

astfel ajungând la palatul prințului. Gărzile prințului vazându-l la 

poarta palatului pe Tom l-au aruncat în stradă. 

Prințul văzându-l, i se făcu milă de Tom, luându-l sub aripa 

sa.În momentul în care Tom îi povesti prințului despre familia sa și viața sa prințul a făcut 

schimb cu el pentru că amândoi semănau foarte mult deorece lumea îi putea confunda 

ușor. 

Și așa peripețiile lor continuă până la sfărșitul 

cărții , dar nu doar aceasta  este despre „bucuria 

pământului”, mai sunt mii de cărți  la fel de fascinante 

sau chiar mai fascinante decat aceasta cum ar fi: 

,,Harry Potter”, ,,Micul Prinț” și multe altele. 

  În opinia mea, lumea imaginară a basmului poate fi un spațiu de joacă nelimitat 

pentru copii sau pentru adulți un loc de recreere, care nu înseamnă doar citit și învățat 

înseamnă mai mult de atât, înseamna creație, distracție și aventură... 
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DOR DE COPILĂRIE 

de Andra-Maria Munteanu, cls. a VI-a B 
 

Scriu această poezie, 

La o oră cam târzie. 

C-un mare  dor de copilărie!   

Oare eşti sub pălărie? 

Copilărie, draga mea, 

În sufletul meu să revii aş vrea, 

Mi-e tare dor de păpuşica mea….   

Şi de poneiul roz cu stea! 

Şi cu toţii ştim, 

Fără să ne mai gândim, 

Că dup’ un strop de copilărie, 

Nu mi-e dor doar mie ! 

 

 

 

 

 

 

PĂRINŢII 

de Fecioru George, clasa a VI-a B 

 
         Credința, încrederea și milostenia 

           Care au cucerit omenirea, 

           Mă învață, îmi cântă în fiecare zi, 

           Cu cele două  glasuri recunoscute din mii și mii. 

 

           Mă iubesc, mă protejează, 

           Ca un înger mă tratează. 

           Cu fapte însorite, 

           Cu a noastre trei inimi unite. 

 

           Orice familie e specială 

           Cu  multe  taine se-nconjoară, 

           Mereu uniți ca gândul, 

           Și puternici ca vântul.  
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 UN LOC TAINIC 
           de George Fecioru, clasa a VI-a B 

 
Acum mult timp exista un băiat pe nume Ludo.El era un copil frumos, serios, rușinos și cu frică de 

Dumnezeu. Ludo era slab, avea ochii castanii și părul negru scurt .Acesta învăța la o școală veche și 
amărâtă unde erau mulți bătăuși. Mereu se lua cineva de el. Ludo la toți le răspundea la fel:  

-Poți să-mi spui ce vrei, că tot ce spui tu nu are nicio importanță pentru 
mine! Eu ascult numai și numai de Dumnezeu și părinții mei. 
Bătăușul a vrut să-i tragă una, dar Ludo s-a apărat și a fugit. 
Acesta a fugit în pădure și a scos o carte fermecată din 
rucsac care  se numea „Un loc Tainic”. Ludo deschise cartea 
și deodată intră cu totul în ficțiune. Acesta s-a trezit într-o 
poieniță cu multe oi. A mers , a mers , până a văzut un chip 
al cărei fete era de nedescris. 
    -  Să vă fie ziua bună doamnă!cum vă numiți? 

    -  Mă numesc Marry. 
    -  WooooW!Sunteți chiar D-voastră? 
    -  Da. 
     - Mă puteți ajuta? nu pot să-mi dau seama unde sunt! 
     - Ești în lumea basmului! 
     - Tare! 
     - Să-ți dau un sfat: să nu privești niciodată înapoi. 
Băiatul plecă. Merge, merge până când îl vede pe Făt Frumos care se lupta cu doi zmei. 
     -  Hei tinere mă poți ajuta? 
    -   Desigur. 
    -   Prinde sabia! 
    -   Nu! știu cum îl voi bate! 
    -   Cum? 
    -   Piatră, hârtie , foarfecă. 
    -   Hai de capul meu…………! 
Băiatul își imagină o piatră , apoi piatra apăruse în mâna lui. Cei doi au învins. 
     - Bine lucrat, cum te numești? 
     - Ludo. 
     - Deci, tu ești? 
     - Cine? 
     - Aducătorul de lumină care îl va ucide pe marele Zod. 
     - Waw! da! super! cine-i Zod? 
     - Nu contează. Luptă mereu. Nimeni nu-i știe slăbiciunea, dar success! 
Ludo era pregătit să se ducă să-l bată pe Zod. Zod a capturat-o pe Marry. Ludo plecă cu ghiozdanul lui după 
Zod. Ludo își spuse în gând: dar “dacă mă omoară?”, apoi și-a adus aminte de vorbele spuse de Marry:” să 
nu privești niciodată înapoi”. Ludo intră în peșteră și văzându-l pe Zod îl provocă la duel. Își scoase hârtia și 
pixul și spuse: 
      -Hai să te văd, x și o, pe viață și pe moarte. 
      Se jucă două din trei runde. Primul la doi căștigă. Zod căștigă cu unul la zero. Ludo si-a adus aminte 
vorbele lui Făt Frumos ,, luptă mereu”. Cu încredere Ludo a câștigat. Lui Zod i se tăiase capul , iar Ludo a 
luat-o de nevastă pe Marry și-au făcut o nuntă mare la care s-au mâncat numai sarmale.  
           Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa. 
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DE ZIUA TA 

de Nistor Ioana-Denisa, clasa a VII-a B 

 
 

 

                                          

Mihai, Ștefan, Corvine,” 

Și toți ce-ați fost odată 

Ai noștri domnitori, 

Priviți cu noi în zare, 

Un alt drum să clădim, 

Un cântec ce nu moare 

‘Mpreună să rostim, 

Căci această țară, bucată de pământ, 

Ne este dragă mamă 

Care ne dă avânt. 

Noi toți avem un nume: 

Români noi ne numim, 

Dar dacă noi nu credem, 

De ce îl mai rostim? 

O, Românie, țara mea! 

Eu astăzi îți doresc de ziua ta 

Să te slujesc așa 

În toată viața mea! 

 

În toată viața mea! 

 

De ziua ta, o, Românie dragă, 

Nu o să-ți cânt un murmur, 

Un cântec fără vlagă, 

Nu o să-nalț spre soare 

Un steag cu trei culori, 

Căci toți avem popoare, 

Dar noi suntem datori 

Să ne uităm în spate 

Și să fim gânditori. 

”Deșteaptă-te, române” 

Noi ți-am cântat adesea,  

Dar ceea ce rămâne 

E și să împlinim! 

Nu săbii au făcut Unirea, 

Ci inimile aprinse-n dor, 

Dar parcă noi am stins iubirea 

Ce-a fost în inimile lor. 

”Priviți, mărețe umbre, 
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NUCILE BUCLUCAŞE 

de Manea Maria Iustina, clasa a VIII-a B 

         
Era o după amiază calduroasă de toamnă,  în luna 

septembrie. Rândunelele vâsleau pe albastrul cerului de 

toamnă, păsărelele ciripeau vesel ca şi cum ar fi vrut să-mi 

spună ceva. Pretutindeni se aşternuse un covor de frunze viu 

colorat, care te putea înveseli şi poate chiar te făcea să uiţi de 

problemele tale, liniştindu-te cu aspectul lui minunat şi 

colorat, şi îţi amintea că a venit minunata şi blânda toamnă, cu roade bogate şi copaci în 

armură arămie. Vântul bătea, parcă invitând frunzele ce cădeau  din pomii înalţi la un vals  

al toamnei.Totul era liniştitor.  

 Îmi amintesc de parcă a fost ieri, deşi a trecut mult timp de atunci,  eu eram în clasa a IV-

a.  Soarele pătrundea blând printre crengile copacilor, şi mângâia petalele florilor de 

toamnă, aflate în grădinile din  jurul blocurilor. Vacanţa zburase ca un stol de păsări 

călătoare. Şi totuşi... 

 Terminasem orele. Era o minunată zi de vineri, şi m-am întâlnit în faţa blocului  cu 

colega mea Erica. De fapt am ieşit să ne jucăm, dar ne plictiseam. Nu ne venea nici o idee, 

nu aveam nici minge, nici coardă, nu aveam nimic. Doar ciripitul păsarelelor ne mai 

înveselea şi razele soarelui care ne încălzea părul.  

 Până când…. 

 -Hei, Maria! Vino repede! Vino repede! mă strigă Erica. 

 -Ce s-a întâmplat? i-am răspuns eu curioasă. 

 -Uite, am găsit un nuc! 

 Şi chiar aşa era. Vizavi de blocul meu se afla un nuc tânăr, care 

legase rod prima dată  anul trecut. Era subţirel şi înăltuţ. Eu şi Erica l-

am zguduit, am încercat să o ţin în cârcă pe Erica, poate, poate vor cade câteva nuci. Ne 

simţeam ca Nică la furat de cireşe, numai că la noi erau nuci, şi era toamna nu vara. 

 Din copac nu a căzut decât o nucuşoara mică, pe care… a trebuit să o împărţim… 

 Mi-am amintit că mai aveam câteva nuci acasă. Am fugit repede până sus, am spart 

nucile, şi până să se desmeticească bunica le-am mâncat. Apoi ne-am grăbit să ieşim afară. 

Dar în toată  graba noastră  mi-am adus aminte de vecina mea, Bianca, şi am bătut la uşa 

ei. Bianca este o fetiţă veselă, care râde mereu, uneori poate prea mult, cu ochii mari căprui 

şi care mereu găseşte câte ceva de făcut. Niciodată nu te plictiseşti când eşti cu ea! 

 -Bianca vii în faţa blocului să ne jucăm? o întreb eu. 

 -Desigur! Ne întâlnim acolo în zece minute.  

 După  aceea a venit şi Bianca. Ne distram de minune! Ne închipuiam că suntem cei 

trei iezi cucuieţi care o aşteaptă pe mama capră să vină de la cumpărături. Ha, ha,ha, ce 

distractiv a fost! Până când Bianca a văzut …o nucă. Dupa ce a ridicat-o din iarbă am 

început să ne certăm pe ea. 

 -Staaaţi! strig eu. Dacă suntem aşa pofticioase, de ce nu mai căutăm?! 

Şi mi-am adus aminte că în grădina vecinului de la parter se află doi nuci. De acolo se 

rostogolise şi nuca buclucaşă. Când ne-am uitat în iarbă am găsit mai multe. Erica a găsit 

un băţ lung, am bătut cu el crengile nucilor şi am mâncat până ne-am săturat. Ştiam că 

vecinul nu lasă copiii să culeagă nucile şi se supără.  Am strâns apoi cojile şi frunzele 
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căzute, şi ne-am simţit minunat că planul nostru a avut succes şi nimeni nu ştie nici măcar 

acum despre această mică trăsnaie. 

        Nu ne-am dat seama că s-a înserat deja, până când nu ne-au 

strigat mamele de la balcon. A fost o după amiază minunat de  

“trăsnită”.  

        Când  am ajuns în casă, surpriză.... Bunica mă aştepta cu cea mai 

îmbietoare prăjitură rasă, cu gem de vişine. Ghiciţi oare ce ar fi 

trebuit să mai aibă prăjitura?.....Ceva pe care două fete năzdravane 

le-au mâncat în graba mare..... Sunt sigură că v-aţi dat seama despre 

ce este vorba! 

Buclucaşe nuci!  

 

 

 

 PROVOCAREA  ZÂNELOR 

de Manea Maria Iustina, clasa a VIII-a B 
 

 Vară! Vacanţă, soare arzător, ciripitul păsărelelor în înaltul văzduhului, bucuria 

copiilor şi natura cu tenul verde şi fraged. Ce poate fi mai frumos decât vara? 

 -Dar abia am intrat în mai! 

 -Vanesa! Nu mai citi din jurnalul meu de compuneri, pe ascuns, noaptea! 

 -Dar de ce! 

 -Pentru că îţi exprimi opinia exact cănd eu dorm. 

 -Am zis-o cu voce tare? 

 -Da, cam da! 

 Dar sa facem cunoştinţă! 

 -Bună! Numele meu este Ana. Sunt o zână dintr-o lume magică, iar Vanesa este sora 

mea. Eu fac şcoala de literatură pentru  când voi sta de-a dreapta tronului Zânei Zânelor şi 

voi deveni Zâna poveştilor. În fiecare zi, devin din ce în ce mai încrezătoare şi mai 

puternică. Drumul nu va fi uşor, dar ştiu că merită. 

 Pe de altă parte, Vanesa este total opusul meu. Ea este o zână a iubirii. Este un dar 

şi un blestem. Când eram micuţe, pe la vârsta de trei ani, Vanesa l-a nimerit pe Cupidon în 

frunte cu propriile sale săgeţi. Ce ne-am mai distrat! În ultima perioadă exersează nişte 

vrăji din manual. Prima ei încercare nu a fost prea 

reuşită. A făcut o veveriţă să se îndrăgostească de 

jurnalul meu... 

 -Bună dimineaţa la Moş Ajun! strigă Vanesa. 

 -Dar, chiar tu ai spus că de-abia am intrat în mai! 

 -Upsss....Bună dimineaţa la Moş Gerilă! 

 -Acela e tot în decembrie! 

 -Ştii ce? Am terminat aici. Dar priveşte partea 

bună! Noi luăm vacanţa mare mult mai devreme decât 

copiii din lumea reală! 

 -Da, ştiu! Şi trebuie să scriu o compunere despre lumea reală! 

 -Şi ce subiect aveţi? 
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 -Copiii.  Şi trebuie să pornesc la drum astăzi. 

 -Ia-mă şi pe mine, ia-mă şi pe mine! 

 -Hm!...Bine! 

  

-Iuhuuuu! 

-Activează-ţi aripile uriaşe şi puterea de invizibilitate. 

 Într-o clipă ajunserăm deasupra unei şcoli. 

 Deodată , se auzi clopoţelul! Toţi copiii ieşiră în curtea şcolii. Ne-am uitat la fiecare, 

aproape la fiecare...Problema e că în curtea şcolii erau atât de mulţi copii, că nu ştiam pe 

care să-l alegem. Deodată mi-a atras privirea un grup de copii care se juca voios şi alerga 

de colo până colo, unul dintre ei încercând să-i prindă. 

 Atunci am văzut-o. Mi-a atras atenţia o fetiţă din acel grup. Ea alerga cel mai 

repede! 

 Era blondă, gingaşă şi jucăuşă. Ochii îi sclipeau ca luceferii de pe cer, obrajii erau 

roşii ca doi maci de nu puteai  lua ochii de la faţa ei senină de copil.  

 -Asta e! exclam eu. 

 -Uite! Văd un copil foarte înalt cu ochelari şi cu o carte imensă în mână! îmi atrase 

atenţia Vanesa. 

 -Acel copil e de fapt un profesor şi acea carte imensă este un catalog. 

 -Upss... 

 -Ai putea să obţii nişte informaţii în legătură cu această fetiţă? 

 -Da obţine-le tu! De ce mă pui pe mine?! 

 -Pentru că eu am nevoie de maşina de scris. Şi nu am de gând să mi-o car până aici. 

Înainte să plec uite inelul acesta. În caz că se întâmplă ceva suflă peste fluturaşul de pe inel. 

 Îndată ce m-am pus în faţa maşinii de scris, m-am şi apucat de treabă. Nu trecu 

mult şi Vanesa ajunge cu informaţiile. 

 -Ce ai găsit? 

 -Am notat aici, în carneţel! Exclamă ea. 

 -„la pachet are sandviciuri, are un ghiozdan de culoare roz, aleargă în fiecare 

pauză.”…Ce fel de informaţii sunt astea?....O întreb eu. 

 -Hei, tu mm-ai pus pe mine, nu e vina mea. 

 -Aaaa! Uite nişte informaţiii bune! „Numele ei este Erica, este în clasa a V-a şi are 

mulţi prieteni.” Foarte bine! Unde sunt celelalte informaţii?  

 -Ce vrei să spui? 

 -Cum se descurcă la ore, ce note are, ce face în timpul liber… 

 -A, da! Despre asta nu am scris.. 

 -Cum adică… 

 -Nu te enerva, mă întrerupe Vanesa. 

 -Cum să nu mă enervez când tu scrii că are o geantă roz şi sandvişuri la pachet?! 

Cred că ar fi mai bine să merg eu! 

 -Bine! Strigă Vanesa. Mult noroc! 

 -La fel şi ţie! Îi răspund provocator… 

 Vanesa e o soră foarte bună, dar câteodată mă scoate din sărite! 

 Odată ce am ajuns la şcoală, am verificat toate clasele de a V-a. Aici era! Clasa a V-

a B este clasa Ericăi. Şi am zburat la ţanc! Au ora de limba română!  

 -Furnică Erica! strigă doamna profesoară. Ce fel de imagine 
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artistică este „cornul sună”? 

 -Vizuală…. 

 -Iar nu ai învăţat imaginile artistice? întrebă doamna profesoară. „Cornul sună” 

este o imagine… 

 -Auditivă! strigă o fetiţă bruneţică şi plinuţă.   

 

 Erica nu învaţă la limba română? De ce? De ce mi se 

întâmplă mie una ca asta?! Pun şi eu ochii pe o fată frumoasă şi aflu 

că ea nu învaţă! În ziua de astăzi nici un copil nu mai învaţă 

suficient, nu mai citeşte, de aceea lumea poveştilor e în pericol. 

Toate personajele stau să dispară…Trebuie să fac ceva! Am nevoie 

de Zâna zânelor.   

 -Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? 

 -Nu ştiu. Nu ştiu. Nu ştiu, îmi răspunse Zâna zânelor.   

 -De ce? De ce? De ce? 

 -Pentru că nu mi-ai spus în legătură cu ce.  

 -Am pus ochii pe o fetiţă, Erica. Trebuie să scriu despre ea pentru şcoala de 

literatură!... 

 -Foarte drăguţ! 

 -Dar am aflat că ea nu învaţă! Şi ceea ce e mai rău, nu învaţă la limba română! 

 -Eee! Mi se taie respiraţia…. 

 -Şi cum pot să o conving să înveţe?  

 -O zână poate intra în visul unui om. 

 -Nu ştiam că se poate aşa ceva. 

 -Şi am exact ce îţi trebuie! Licoarea visului. Varsă o picătură pe genele sale şi va 

adormi buştean. Apoi citeşte această vrajă: 

„Zână din visele tale,   

Zână oriunde,   

Se strecoară în mintea ta, 

Şi în visele tale pătrunde.” 

 -Îţi mulţumesc Zână a zânelor! 

 -Plăcerea mea! 

 Deîndată ce am ajuns acasă, m-am apucat să scriu despre Erica. După două ore de 

stat în faţa maşinii de scris aflu că a venit momentul să plec. Dar chiar înainte cu zece 

minute, Vanesa bătu la uşa mea: 

 -Hei! Iartă-mă că am ţipat la tine mai devreme…. 

 -Dar de ce? De ce ai făcut aşa ceva? 

 -Am vrut doar să te protejez. Nu vreau să încerci să scrii despre un om, iar apoi 

să…. 

 -Înţeleg ce vrei să spui. Ţi-e dor de mama, nu-i aşa?  

 -Da….. 

 -Şi mie la fel… 

 Deodată o lacrimă îi apăru Vanesei pe obrazul drept. 

 -Dar nu trebuie să te îngrijorezi! Erica este doar o fetiţă! 

  

 -Da şi eu credeam că eşti doar o fetiţă până când ai 13 



                                                               

blocat veveriţa aia îndrăgostită în jurnalul tău. 

 -Ha!Ha! Da nu-i aşa? Şi eu am crezut că eşti doar o fetiţă, până în clipa când l-ai 

nimerit pe Cupidon cu propriile săgeţi. 

 -Uau! Chiar atât de dură m-ai văzut? 

 -Cred că da. Uite, eu trebuie să plec. Am fost la  Zâna zânelor 

care mi-a arătat o cale pentru a o determina pe Erica să înveţe. Doar 

aşa putem salva lumea poveştilor. 

 -Vin cu tine! 

 -Nu. Nu e nevoie. Oricum nu ai cu ce să mă ajuţi… 

 -Insist! 

 -Vanesa… 

 -O fi Erica doar o fetiţă dar nu vreau ca surorii mele să i se întâmple nu ştiu ce 

nenorociri din cauza asta!.... 

 -O zână poate intra în visele unui om.   

 -Uau! Chiar nu ştiam asta! Dar tot nu scapi de mine! 

 -Bine! Doar de data asta!  

 Odată ce am ajuns deasupra şcolii s-a sunat, iar toţi copii au plecat spre casă. Exact 

atunci am putut să o urmărim pe Erica. Ea locuia pe o străduţă mică, din apropierea pieţei. 

 Pe înserat, pornirăm în casa ei cu paşi discreţi. Deodată, 

se auzi ceva căzând pe jos. 

 -Au! 

 -Vanesa, ştii  că dacă faci zgomote, Erica ne poate 

descoperi în orice moment! 

 -Da, dar cine îşi  mai pune caietele în mijlocul cărării? 

 -Poate, o fată care nu citeşte, nu învaţă şi, din cauza ei şi a 

altor copii, lumea poveştilor e în pericol! 

 -A, da! 

 -Linişte! Erica se îndreaptă către camera ei. 

 - Adică asta. Ascunde-te! 

 -Ce frumos a fost jocul de leapşa! spuse Erica frântă de oboseală şi cu glăsciorul 

răguşit. Cred că o să aţipesc puţin înainte de a face baie. 

 -Perfect! exclam eu. 

 Îndată ce Erica poposi în pat, eu am şi trecut la acţiune! De-o picătură din licoare a 

fost nevoie ca Erica să adoarmă în zece secunde. Apoi, m-am pus pe recitat vraja. 

Bineînţeles, cu ajutorul surorii mele! 

„Zână din visele tale, 

Zână oriunde, 

Se strecoară în mintea ta, 

Şi în visele tale pătrunde.” 

 -Cam sadic! comentă Vanesa. 

 -Ironic că spui asta! 

Îndată intrarăm în mintea Ericăi. 

 -Drăguţ! exclamă Vanesa. 

 Toată mintea Ericăi părea să fie învăluită într-un strat de vată de zahăr, roz. 

Locuitorii ţinutului erau nişte iepuraşi. Bineînţeles, care jucau leapşa toată ziua! 
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 -Scuză-mă domnule iepure, am dori să vorbim cu Erica, stăpâna acestei lumi, spuse 

Vanesa.  

 Însă iepuraşii nu ştiau să zică decât: 

 -Leapşa! Leapşa! Leapşa!   

 Iar iepuraşii mai mici: 

 -Iapa! Iapa! Iapa! 

 Este un fel de leapşa încurcat. 

 -Deci fetiţa asta numai leapşa are în gând? întreb 

eu. 

 -Da, sigur, leapşa este jocul meu preferat. Voi cine 

sunteţi?  

 -Zâne de pe tărâmul magic!spuse Vanesa. 

 -Ha! Ha! Colega mea mi-a spus ceva despre zâne, dar eu nu cred în aşa ceva. 

 -Trebuie! Am venit aici pentru a-ţi spune cât de rău face un copil care nu iubeşte 

literatura lumii poveştilor.   

 -Prostii! Sunt aproape sigură că acesta este doar un vis! 

 Când am auzit astfel de vorbe, m-am enervat la culme. 

 -Ştii ce? Jocul tău de-a leapşa, jucat în neştire, este o prostie. Notele tale la limba 

română, exagerat de mici, sunt o prostie! Scuzele tale pentru a nu-ţi face temele sunt o 

prostie! 

 -Ana, încetează! Mi-a spus Vanesa. 

 -Uau! Acum chiar m-aţi convins! 

 -Uite ce e,am nevoie de tine, Erica! De când te-am văzut nu te-am scăpat din ochi o 

secundă. Mi s-a părut că eşti deosebită… O ştii pe Rapunzel?   

 -A,da! Mama îmi citea despre ea adesea.  

 -De când lumea s-a modernizat şi a apărut filmul cu Rapunzel, 

lumea nu mai are răbdare să o cunoască pe adevărata Rapunzel..Părul ei 

începe să dea înapoi. Nu mai creşte, nu mai este blondul de altădată…Şi 

toate acestea din cauza copiilor care nu au chef niciodată să citească, care 

nu învaţă deoarece… 

 -„Materia este foarte grea!”, mă întrerupe Erica. 

 -De unde ai ştiut? 

 -Păi chiar tu ai spus că îmi caut o scuză să nu mia învăţ. Şi 

recunosc, ai dreptate! 

 -Atunci caută să fii cea mai bună! Acum trebuie să plec. 

 -Stai! Nu pleca! 

 -Nu-ţi face griji! Voi fi cu tine mereu. 

 Într-o clipită am şi dispărut, revenind înapoi pe tărâmul nostru. 

 -Va fi cea mai bună compunere din şcoală! I-am spus Vanesei, entuziasmată. 

 Trecu ceva timp de la întâlnirea cu Erica. Mi-am dat seama că îi lipsea ceva 

compunerii mele. Îi lipsea finalul! Va fi nevoie de încă o vizită la scumpa de Erica. 

 Acelaşi plan ca data trecută, dar cu un alt scop. Am ajuns în camera ei, înainte de a 

veni ea de la şcoală.  Şi încep să mă uit prin toate caietele ei de limba română. „Cocoşul 

zbiară.” O propoziţie simplă de care să te amuzi. Dar era un caiet vechi. Înainte de a mă 

uita prin toate caietele, dau de o fişă. Ce scrie pe ea? Hee! „Olimpiada 

de limba şi literatura română”. Nu- mi vine să cred! Însă fără a-mi da 

15 



                                                               

seama, Erica s-a întors de la şcoală. Când a intrat în camera ei, mi s-a tăiat respiraţia. 

 -E adevărat! Ştiam că se întâmplă lucruri 

bune celor care fac bine! 

 -Te-am speriat prea tare? 

 -Nu! Deloc! Mai degrabă tu pari speriată! 

 - Mai degrabă sunt surprinsă…. 

 -Da. Dar te-am ascultat! Sâmbăta viitoare 

voi participa la Olimpiada de limba română! 

Particip şi la un concurs de creaţie literară! Şi am 

întrecut-o şi pe cea mai bună fetiţă din clasă. 

 -Minea Maria! Spuserăm amândouă în cor. 

 -De unde ştii de ea? întrebă Erica. 

 -Păi ea scrie tot felul de compuneri cu zâne. De fapt ea scrie compunerea asta chiar 

acum! 

 -Poftim?! 

 -Ce-ai auzit! Suntem în direct! 

 -Mă emoţionez! Ce mă fac! Ce spun? 

 -Păi tu vei spune ce vrea ea să spui! 

 -De ce? De ce? 

 -Pentru că ea scrie povestea asta! Oricum sunt foarte mulţumită de tine! Ai reuşit să 

înveţi şi să o întreci chiar şi pe Maria!   

 După toate aventurile prin care am trecut, compunerea mea a fost un mare succes 

în şcoală!  

 Şi am devenit preşedintele şcolii!  

 Şi Zâna zânelor care era chiar doamna profesoară de română şi era mândră de 

mine! 

 Ce mai viaţă!!! Nu-i aşa?! 
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ZÂMBEŞTE ŞI... DISPARI ! 

de Butnaru  Razvan, clasa a VIII a C 

 -Nu prea ai ce să faci în Brăila, spuse Radu, cu mâinile 

înfundate în buzunarele blugilor săi scurți și tociți.   

 -Da. Orașul ăsta chiar e o văgăună, adăugase Marian. 

 -Da,da, confirmă cu un mormăit Andrei și Bogdan „Pasărea”. 

 Toată lumea îi spunea așa pentru că seamănă 

foarte mult cu o pasăre. O poreclă mai bună ar fi fost „Barza”, pentru că avea picioare 

lungi și slăbănoage și mergea cu pași mari. 

 Într-o zi, neavând ce face, cei patru prieteni se duc la singurul magazin de benzi 

desenate din oraș, chiar dacă propietarul era foarte morocănos. Marian îl imită: „Plătești 

sau doar caști gura?”. 

 -Hei, vroiați o aventură... am găsit eu una. Haideți să intrăm în casa familiei 

Popescu, casa părăsită cu mulți ani în urmă, spuse Radu. 

 -Sigur! afirmară ceilalți trei. 

 După ce au intrat în acea casă pe care toată lumea o credea bântuită, copiii găsiră 

câteva haine, dar și o masă de lemn fabricată manual. 

 -Hei, ce-i acolo? întreabă Andrei, uitându-se cu mirare la o manivelă ce se afla la 

capătul mesei. 

 Bogdan trase acea manivelă și, chiar deasupra mesei, se deschise o ușă. Acesta 

împinse ușa, deschizând-o de tot, scoțând la iveală raftul unui dulap secret. 

 Pe raft era un aparat de fotografiat.   

 Aparutul funcționa, așa că Bogdan îi făcuse o poză lui 

Radu. O secundă mai târziu, balustrada decare se sprijinea Radu 

căzu cu el cu tot! Acesta se lovise la picior, fiind dus de ceilalți 

prieteni ai săi până afară. 

 După acceastă întâmplare, Bogdan se uită la poza făcută, în 

care Radu parcă zboară și le-o arătă și celorlalți. 

 -Imposibil! spuse rănitul.Tu mi-ai făcut fotografia înainte să cad! 

 -Ba nu, ți-am făcut-o în timp ce cădeai. Sincronizare perfectă.Ciudat, spuse Bogdan 

uitându-se la ceas: Hei, trebuie să plec. Ne vedem mâine. 

 -Bine, pa. 

 Cât timp merge pe stradă, Bogdan a văzut o mașină forte frumoasă și s-a gândit să-i 

facă o poză cu aparatul găsit. 

 După aceea, intră în camera lui și ascunse aparatul și pozele pentru a nu fi întrebat 

de părinți:„De unde ai camera foto?”, întrebare pe care el o găsea fără răspuns.  

 După cină, merse în camera lui și se uită la poza cu mașina. 

 -„Ceva nu-i în regulă, se gândi el. Cum este posibil?” 

 Mașina din poză era un dezastru. Arăta de parcă ar fi suferit un accident groaznic. 

Parbrizul era făcut bucăți. Metalul era îndoit. Ușa din dreapta șoferului era strivită. 

Mașina părea distrusă complet. 

 Ziua următoare, Bogdan a zărit mașina de ieri, dar nu mai era ca înainte. 

 -„Este exact ca în fotografia mea!” spuse băiatul îngrozit. 

          Mașina chiar era distrusă complet!!! 

 Bogdan decide să se ducă la fratele lui să îi facă o poză. Acesta zâmbea. 
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„I-a să vedem...” spuse Bogdan, îndreptându-se spre camera lui.   

 Când a privit poza, s-a îngrozit. Fratele lui, în loc să apară zâmbind, a apărut 

îngrozit și speriat. Chiar mai mult: în loc de camera lui, pe fundal se vedea o casă veche și 

câțiva copaci. Fratele său a fost toată ziua afectat emoțional, exact ca în fotografie. Bogdan, 

deși speriat, se hotărăște să mai facă o singură încercare. 

 Radu îl invitase și pe Bogdan la ziua lui. 

 Înainte de a pleca de acasă, Bogdan a vorbit la telefon cu  Radu: 

 -Să nu uiți să aduci și aparatul foto! 

 -Nu cred că este o idee bună! spuse Bogdan, gândindu-se la toate întâmplările 

petrecute. 

 -Hai, adu-l! O să ne facem poze! 

            -Bine, bine, îl aduc. spuse Bogdan, deși tot gândea că este o idee proastă. 

 La petrecere, primul care a fost fotografiat a fost Andrei. Dar ciudat, el nu apărea 

deloc în poză și Bogdan se gândea că și acesta va avea de suferit sau 

chiar... o să dispară. 

 După câteva ore, Andrei chiar dispăru. 

  Lumea îl căuta, chiar și poliția. 

 După trei-patru zile, noi ne piedusem speranța.   

 Bogdan se hotărî să ducă aparatul de fotografiat înapoi în casa 

părăsită. 

 În ziua următoare, Andrei reapăru. 

 Bogdan și-a dat seama că nimeni nu trebuie să mai folosească 

vreodată acel aparat misterios. 

 

CÂND TUNDEM PELUZA ?! 

      de Bratu Alexandra, cls.a VIII-a C 

 
           Iarnă ! Seacă , fără prea multă zăpadă . O zi friguroasă , fără soare . Stăteam la 

geam şi priveam draga mea , peluză ...  Nu mai era aşa verde şi frumoasă, cum era vara . 

           Nu peste multă vreme , vine tata la mine .  

           - Ce faci, scumpa mea ? 

           - Bine, tati . Vrei să tundem peluza ?   

           Tata începu să râdă . 

          - Ce este ? De ce râzi ? 

          - Nu poti tunde peluza, iarna . Nu vezi că este plină de zăpadă ? 

          - În ce anotimp se tunde peluza ? 

          - În anotimpul de primavară si vară .  

          - Acum înţeleg de ce nimeni nu tunde peluza , iarna . 

          După ce plecă tata din camera mea , mă gândesc cât de frumos 

ar fi să fie vară . Parcă peluza îmi vorbea : „ Alexandra , Alexandra , vino ... să mă tunzi 

puţin ...’’ 

Iluziile parcă deveneau realitate , pentru că aşa şi era .  

          M-am rupt din acel vis , trezindu-mă şi bucuroasă că este vară, am fugit să tund 

peluza !! 

 

C

O
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CUM MIROASE  DUMNEZEU ? 

 de Bratu Alexandra, cls.a VIII-a C   
 

Îmi imaginez cerul . 

E atât de mare, încât adorm imediat ca să mă 

liniştesc .  

Când mă trezesc , ştiu că Dumnezeu e un pic 

mai mic decât cerul . Altfel , ar trebui , când ne 

rugăm , să adormim într-una de frică .  

Oare Dumnezeu vorbeşte limbi străine ? 

Poate să se înţeleagă cu străinii ?  

Sau îngerii stau în cabine mici de sticlă şi fac 

traduceri ? Să mă conving .  

Dimineaţă , era o zi senină şi mă aflam într-un loc minunat !  

În dreapta , era o grădină cu multe flori , erau fluturi şi mii de copaci înverziţi . În 

stânga , se afla o grădină cu flori ofilite , care ardea !  

Mă aflam între rai şi iad .  

 

 

Dintr-o dată , o lumină puternică venea spre mine . Era Dumnezeu , alături de 

foarte mulţi îngeri .  

Îngerii au venit cu o carte şi au deschis-o exact la numele meu . Mi-au cântărit 

faptele bune şi greşelile . Am fost norocoasă că am avut mai multe fapte bune decât greşeli . 

Eu m-am îndreptat spre rai , împreună cu Dumnezeu .  

Acolo , se aflau o groază de oameni , din foarte multe ţări şi Dumnezeu ştia să 

vorbească limba lor !  

Chiar atunci , am aflat răspunsul la întrebarea care mi-am adresat-o : Dumnezeu 

vorbeşte limba Iubirii !  

O altă întrebare îmi frământă sufletul : oare ce miros are Dumnezeu ?  

Un miros bun al credinţei sau un miros de 

nerecunoscut ?  

Nimeni nu ştie asta !  

Totuşi , mirosul Lui cred că este atât de 

fermecător , încât nici nu poţi să te apropii de El , 

pentru că nu Îl găseşti ... 

Doar dacă ai vedea , o picătură de miros , ai 

putea să Îl găseşti .  

El se ascunde ..... se ascunde după nori ..... sau 

chiar după stele ! Parcă adineauri L-am văzut ... şi 

chiar mi-a zâmbit .  

Atunci , mi-am dat seama că Dumnezeu nu are un miros anume , are mirosul pe 

care vrei tu să-L aibă !!!  

 Ce miros are pentru mine ? 

 Sigur e mirosul fericirii , al zâmbetului , al dragostei !   
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                                                  LIFTUL, TIMPUL ȘI COPIII 

                                             Craioveanu Irina Andreea, cls. a VIII-a C 
 

                   Zi de vară.Aurul soarelui se varsă încet,încet pe pământ! 

                   Mama îl trimite pe Andrei după cumpărături.Locuind într-un zgârie 

nori,trebuia să coboare cu liftul. Băiatul intră în ascensor,apăsă 

butonul,dar din nefericire, acesta se blocă.Copilul se sperie,începu să 

se sperie, să țipe, să dea cu pumnii în ușă,până cănd...deodată se auzi o voce subțire și 

scârțâită:  

                  -Bună,Andrei!Unde vrei să te duc? 

                  -Cine ești? Și... de unde îmi știi numele? 

                  -Eu?Sunt...Liftul!Te cunosc ,de când mama ta ți-a rostit numele, în prima ta 

călătorie cu liftul...Parcă fusese ieri!Îmi amintesc și acum!A spus: 

“ Andrei,ești pregătit pentru prima ta plimbare cu liftul?” 

                  -Nu-mi amintesc să fi răspuns la întrebarea asta! 

                  -Erai un mic bebeluș și tot ce-ai făcut…a fost să râzi!! 

                  -Bine,am înțeles! 

                  -Acum,că ne cunoștem,unde vrei să te duc? 

                 -La parter!spuse băiatul…încă surprins. 

                 Lui Andrei îi era teamă;El hotărî să urce pe scări. 

                 Își zise:” A fost foarte obositor! A urca 

cincisprezece etaje,pe o așa căldură, nu înseamnă sfârșitul 

lumii!  ” 

                 Andrei merse repede în aprtament și strigă: 

                 -Mamă!...Mamă!... 

                 -Da,puiule,ce s-a întâmplat?! 

                 -Mamă,liftul ....vorbește!spuse băiatul fără  suflare,în timp ce o trase către 

ascensor. 

                 -Ce imaginație bogată ai! 

                 -Dar...e real!spuse copilul. 

                 -Lasă-mă! Am treabă!! 

                 Copilul ,după plecarea mamei,începu să se certe cu “inamicul” său, LIFTUL! 

                 -De ce nu ai vorbit cu mama?!Ce va crede? Că nu-i spun adevărul?Că fabulez? 

                 -Pentru că și eu sunt tot un copil și vreau să-mi fac prieteni!Tata a spus că pot 

vorbi cu oricine,dar nu și cu adulți! replică Liftul. 

                 -Tu?Copil?Visezi...!Oare,se poate?!! 

                 Andrei o zbughi  repede la masă,unde se bucură nespus pentru că 

unchiul,mătușa și vărul lui,veniră în vizită. 

                 După cină,copiii se îndreptară spre lift. Mihai se sperie,dar lui Andrei nu i se 

păru nimic ciudat,atunci când liftul vorbi,din nou. 

                 -Unde mergem? întrebă Mihai. 

                 -Cine e prietenul tău,Andrei? interveni glasul misterios al liftului. 

                 -Este vărul meu, Mihai! 

                 -Încăntat de cunoștință!Eu sunt Liftul! 

                 Urmă apoi un moment de rumoare între copii. 
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                 -Liftule,ce sunt butoanele acestea?Credeam că blocul are doar douăzeci de etaje! 

                 -Acestea sunt niște etaje pe care doar copiii le văd! 

                 -Interesant!Și... 

                 -Andrei,Mihai, haideți acasă!se auzi din nou un glas ascuțit al cuiva.... 

                 -Offff...!oftă Andrei. 

                  Băieții se grăbesc numaidecât spre casă. 

                  Mama îi întrebă: 

-De ce sunteți triști? 

                  Copiii nu răspund la întrebare și intrară în camera lui Andrei.  

                 -Aș vrea să văd ce e în camera aceea! 

                 -Și eu! Ar fi bine, dacă...timpul ar sta pe loc! 

                   

 

 

Andrei se gândi  la vorbele lui Mihai. 

                  Deodată,băiatul spuse: 

                  -Știu!Am găsit soluția! 

                  - Ce este? 

                  -Prietenul meu...Timpul! 

                  -Timpul?!...  

                  -Beeeen!!! 

                  -Cine este Ben?!întrebă Mihai? 

                  -M-a strigat cineva?spuse Ben,o arătare ce se ivi din senin!Era slujitorul 

împăratului Timp. 

                  -Bună,Ben!Spune-i împăratului Timp că sunt Andrei și că,pentru două ore îl rog 

să țină timpul pe loc! 

                  -Uf!Nu știu de mă va asculta! 

                  După câteva clipe,însă,spre surprinderea tuturor,timpul se opri. 

                  Băieții au mers spre lift. 

                   -Du-ne la etajul douăzeci și unu,apoi la douăzeci și doi și la final la douăzeci și 

trei!Rapid! 

                  La etajul  douăzeci și unu,erau multe jocuri și jucării,la douăzeci și doi era un 

teren de fotbal,unul de volei și unul de mini-golf,iar la douăzeci și trei o piscină cu tobogan 

și trambulină. 

                   -Unde vrei să ne oprim?îl întrebă Mihai pe Andrei. 

                   -La...toate! 

                   S-au jucat și s-au distrat două ore întregi,fără ca alți copii să îi deranjeze. 

                   Când au plecat,Andrei s-a împiedicat și s-a lovit la 

cap,leșinând.Se trezește însă,ca prin farmec,în camera lui. 

                    -Andrei,ești bine? 

                    -Da,sunt bine. 

                    Copilul gândi și se frământă în sinea lui: 

                    -“ Oare a fost vis…sau realitate?Mai contează??Simt că 

am avut parte de cea mai frumoasă aventură!”  
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ZICEAM CĂ SUNT... 

                                Craioveanu Irina Andreea, cls. a VIII-a C 

          Într-o zi,mama l-a certat pe Alex pentru nota mică ,de la teză. 

          Seara,el adoarme cu gândul la aceasta.Visează o zână care îi arată ”dulăpiorul 

copilăriei”. El zărește o ușiță micuță,printre amintiri. Pe ea scria:”cinci 

ani”. Intră!Și ce-i fu dat să vadă:jocurile pe care le îndrăgea: 

          -Hei, îmi amintesc de asta!Ziceam că sunt…un avion care vede 

orașe, zboară printre nori;mai ziceam că sunt…o mașină carese plimbă 

toată ziua!Și ...mai ziceam că sunt ...soarele care 

încălzește oamenii cu căldura lui!   

Dar...de aceasta nu îmi amintesc!Ziceam... că... 

sunt...o...floare!   

         -Da,îi răspunse zâna ; îți imaginai cum ar fi 

să te ajute alții pe tine?! 

         -Dar,cu nota din teză?M-ai ajuta? 

         -Desigur! 

         Când auzi acest cuvânt,copilul se rupse din vis. Auzi glasul mamei: 

         -Alex!Trezește-te!Astăzi ai teză! 

         -Ba nu! Am avut-o! 

         -Aceasta este prima ta teză!zise mama,mirată. 

         -Zâna, chiar m-a ajutat!!! 

         A doua zi,se întoarce vesel acasă cu...teza în mână. 

         -Mamă! Mamă! 

         -Ce este?înteabă mama,speriată.   

         -Poftim!și îi dădu teza cu ...nota zece! 

         -Felicitări! 

         Seara, visă din nou zâna,care îi șopti:”Ajută și vei fi 

ajutat!” 
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CE POŢI CUMPĂRA CU TREI DOLARI? 

                                             Ionescu Bianca Gabriela, cls. a VIII-a C 
 

 Îmi place prăvălia doamnei G. ! Un mic magazin universal de unde poţi cumpăra tot soiul de 
lucruri utile, adică gumă de mestecat, ziare, şireturi pentru ghete şi pantofi, lapte , unt, spanac, baterii 
pentru lanterne, portofele în formă de pantaloni scurţi, bombonele mici şi colorate, amintiri de 
vacanţă, lipici universal. 
 Cred că mi-aş cumpăra amintiri de vacanţă, amintiri adevărate, nu obiecte scumpe şi 
caraghioase de toate felurile!(...) 
 Maine mă duc să-mi cumpăr amintiri de vacanţă. După şcoală m-am dus la magazin.O dată 
ajunsă înăuntru încep discuţia cu doamnă G: 
 -Buna ziua, doamnă!Aş dori cinci sute grame de amintiri! 
 -Ce fel?Avem amintiri de iarnă, toamnă, primăvara, vară, vacanţă... 
 -De vacanţă!o întrerup eu înainte să continue interminabilul şir de exemple. 
 Mi le-a întins în faţă şi mi-a zis: 
 -Trei dolari! 
 -Aaa!Doar atât?! 
 Când mă uitam la cei doi dolari pe care îi aveam , îmi venea să mă topesc la fel ca îngheţată de 
vara trecută. Am plecat încet, încetişor, cât timp doamnă G vorbea la telefon. 
 Am ajuns acasă, am intrat în camera mea, bubuind din 
picioare şi trântind uşa. Am aruncat ghiozdanul într-un colţ al camerei şi m-am pus pe treabă. Nu mi-

am făcut temele, risipă de zece minute, nici nu m-am jucat la calculator, e 
timp şi de asta, până la cină am stat şi am făcut un plan. Pentru ce?!Cum 
pentru ce?!Pentru cumpărături, normal!! Jumătate de oră am făcut avioane 
de hârtie, pe care le-am lansat prin cameră, transformând-o în aeroport, după 
un sfert de oră le-am făcut ghemotoace şi le-am folosit pentru basket. Eram 
cât pe ce să aprind televizorul, renunţând, dar chiar atunci, creierul meu şi-a 
amintit că , odată pe an, îmi dă o idee genială.Ultima a fost vara trecută, iar 
mulţumita ei am reuşit să fac rost de pizza şi 
îngheţată pentru o săptămână. 

 Acum, revenind la treburile noastre... 
 1.Îmi exersez metodă de actorie pentru a o convinge pe mama să-
mi mai dea zece dolari. 
 2.Mă duc la magazinul doamnei G, îmi cumpăr amintirile de 
vacanţă, mă uit după un borcan cu gânduri frumoase, restul îl returnez 
mamei, doamnei G am să-i las bacşiş un "Mulţumesc". 
 Simplu ca "Bună ziua". 
 În doi paşi am rezolvat problema.  
 Am convins-o pe mama să-mi mai dea zece dolari, dar nu a fost aşa de 
uşor precum mă aşteptam. 
 O dată ajunsă la magazin totul a mers bine. 
 -Buna ziua, doamnă G!Aş dori cinci sute grame de amintiri de vacanţă şi un 
borcan cu gânduri frumoase, vă rog! 
 -Desigur, în total şapte dolari! 
 Mi-am luat cumpărăturile, după ce le- am plătit şi am 
plecat zâmbind, mulţumită. Reuşisem să înving timpul şi îmi 
demonstrasem că POT!  
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ALBERT CAMUS, scriitor premiat cu premiul Nobel pt. literatură 

La doar un an după naşterea lui Camus, tatăl lui, un muncitor sărac de 

origine alsaciană, a fost răpus în prima bătălie de pe Marna, în Primul 

Război Mondial. Mama sa, de origine spaniolă, muncea ca îngrijitoare 

pentru a-şi sprijini familia. Albert, fratele său mai mare, Lucien şi 

mama lor s-au mutat într-un cartier muncitoresc din Alger, unde au 

locuit, împreună cu bunica din partea mamei şi un unchi paralizat, într-

un apartament cu două camere. 

Prima colecţie de eseuri publicate de Camus,  Faţa şi reversul (L’Envers et l’endroit, 1937), 

descrie decorul acestor primi ani de viaţă şi include portrete ale mamei, bunicii şi 

unchiului. O a doua colecţie de eseuri,  Nunta (Noces, 1938), conţine meditaţii profund 

lirice despre zona rurală din Algeria şi prezintă frumuseţea naturală ca o formă de bogăţie 

de care se pot bucura până şi cei foarte săraci. În ambele colecţii, caracterul muritor şi 

fragil al oamenilor contrastează cu natura durabilă a lumii materiale. 

În 1918, Camus a început şcoala şi a avut norocul să aibă un profesor remarcabil, Louis 

Germain, care l-a ajutat să obţină o bursă la liceul din Alger în 1923. (În mod tipic pentru 

simţul de loialitate al scriitorului, după 34 de ani, discursul ţinut de acesta la primirea 

Premiului Nobel i-a fost dedicat lui Germain.) A urmat o perioadă de efervescenţă 

intelectuală, combinată cu o pasiune puternică pentru sport, în special fotbal, înot şi box. 

Dar, în 1930, primele crize serioase de tuberculoză au pus capăt carierei sale sportive şi l-

au forţat să-şi întrerupă studiile. Camus a trebuit să părăsească apartamentul insalubru 

unde trăise 15 ani şi, după ce a locuit scurt timp cu  

un unchi, s-a hotărât să trăiască singur, luându-şi diferite slujbe, în timp ce studia filozofia 

în cadrul Universităţii din Alger. 

La universitate, Camus a fost influenţat în mod deosebit de unul dintre profesorii săi, Jean 

Grenier, care l-a ajutat să-şi dezvolte ideile literare şi filozofice şi care era la fel de pasionat 

de fotbal ca şi el. A obţinut licenţa în 1936 cu o teză despre relaţia dintre gândirea elenă şi 

cea creştină în scrierile lui Plotinus şi ale Sf. Augustin. Candidatura sa 

la agrégation (calificare care i-ar fi putut aduce o carieră universitară) a fost 24 



                                                               

întreruptă de un nou atac de tuberculoză. Pentru a-şi reveni, a plecat într-o staţiune din 

Alpii francezi – prima sa vizită în Europa-, după care s-a întors în Alger, trecând prin 

Florenţa, Pisa şi Genova. 

Cariera literară 
Între 1930 şi 1940, Camus şi-a mărit aria de interese. A citit atât clasicii francezi, cât şi 

scriitorii contemporani lui – printre care André Gide, Henry de Montherlant, André 

Malraux. Pentru scurtă vreme, între 1934 şi 1935, a fost şi membru al Partidului Comunist 

Algerian. În plus, a scris, produs, adaptat şi jucat pentru Théâtre du Travail (denumit mai 

târziu Théâtre de l’Équipe), al cărui program era să prezinte piese excepţionale unui public 

format din muncitori. A nutrit o dragoste profundă pentru teatru până la moarte. Însă, din 

întreaga sa operă literară, dramaturgia este cel mai puţin apreciată, cu toate 

că Neînţelegerea (Le Malentendu) şi Caligula, scrise în 1944 şi respectiv 1945, sunt piese 

reprezentative ale teatrului absurdului. Două dintre cele mai trainice contribuţii dramatice 

ale sale ar putea fi considerate adaptările după Recviem pentru o călugăriţă (Requiem pour 

une nonne, 1956) a lui William Faulkner şi după Demonii (Les Possédés, 1959) lui Feodor 

Dostoievski. 

Cu doi ani înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Camus şi-a făcut 

ucenicia ca jurnalist la cotidianul Alger-Republicain, îndeplinind multe sarcini, printre care 

pe cele de editorialist principal, redactor, ziarist politic şi scriitor de recenzii literare. A 

revizuit câteva dintre lucrările literare de început ale lui Jean-Paul Sartre şi a scris câteva 

articole importante despre condiţia socială a musulmanilor din regiunea Kabylira. Aceste 

articole, republicate în formă prescurtată în Actuelles III(1958), aduceau în atenţia 

publicului (cu 15 ani înainte) multe dintre nedreptăţile care au dus la izbucnirea războiului 

algerian de independenţă în 1954. Camus şi-a susţinut poziţia mai degrabă din motive 

umanitare decât ideologice şi a continuat să vadă un rol viitor al Franţei în istoria Algeriei, 

cu toate că nu a ignorat nedreptăţile colonizatorilor. 
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The Fifth Grade   

by Picioruș Florentina, clasa a V-a  B 

On the 11th of September, excited and curious at the same 

time, I stepped into the classroom. I could not wait to meet my 

teachers! I had so many questions needing to be answered: Will we 

have a lot of homework? Will we 

have a lot to study? 

 I soon found out that we had a lot of homework, 

interesting projects and funny lessons. I learned that I must 

be ambitious and hard-working in order to reach my goals. 

 I enjoy the fifth grade because we can be free and 

independent! 

 

                                            Children 

by Vanga Delia, clasa a V-a B 
 Children are playful: every little kid’s house is full of toys! 

Something is special about kids – they are able to see special things; 

for example, when in the middle of nature, an adult sees a tree, a 

rock, or some animals, while a child sees a magical place. At 

bedtime, children are scared because in their rooms there are 

monsters hiding in the dark. 

Children love sweets, but later, when they go to school, kids don’t like doing homework. 

They only like playing with their friends, drawing or reading! 

 Children are very special! Don’t forget that! 
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THE TIME TRAVELLERS 
by Butnaru Roxana, Clasa a V-a A 

 

 John, Amy and  Ben are good friends. They have known each other since they were 

7 years old. They all go to the same school.  

    They were in the Science lesson, doing an experiment. Amy read out the 

instructions.    

' We need some yellow powder, some red powder and some pink liquid.'  

 While John was getting all the things he knocked over a small cup of water. The 

water went all over the instructions.  

  'Oh,  no! I can't read anymore! What should we do?' asked Amy.   

 'Let's talk to Mr. Davis.' answered Ben. 

  ' Don't be silly! We've got everything here! We just need 

to mix them and put the result on the brick.' said John.  He was 

happy because he thought he was a hero, so he mixed the 

ingredients. 

 Suddenly, there was a big explosion and  a strange, 

glowing light appeared. It was yellow and it looked like a kind of 

gate. The children walked towards the light and stepped into it. 

They were gone in a flash...  

 The three friends arrived in a strange place. Amy started running down the stone 

stairs, through the city in the direction of the hill. John and 

Ben followed her. They ran past houses and temples with 

statues and columns, but they didn't have time to admire 

them. 

 'This city is Pompeii. We learned about it at Histoty 

last week. That volcano over there is called Vesuvius and is 

going to erupt. We are in danger!' said Amy when they 

arrived on the top of  the hill. 

 Suddenly there was a loud noise like a thunder.The children looked scared at the 

volcano. There was a dark, grey smoke. 

  'I was right! We have to go to tell the people who live in Pompeii.' 

   'But are you certaine it's going to erupt?' asked 

Ben. 

   'Yes, I am. Animals often run away from natural 

disasters. We learned this at school. Now come on! The 

people are in danger.' 

 Back in the city, the children tried to tell everyone  

about the volcano. People didn't understand what they 

were saying so they were not worried.  

 Suddenly, there was another loud explosion. 

  'Look! It's to late! It's erupting!  

Everybody was very scared. The sky became really dark 

and smoke filled the air.  Lava  and  hot stones flew from  

the volcano and landed in the city. People started to run away, shouting 

for help. Ben saw a yellow light.  
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'It's the gate that brought us here!' he shouted.  

'Let's go through it! Maybe it will take us back to our time. We must run or we will die! It' 

s  our only chance!' said John. 

 The three friends ran to the light as fast as they 

could and jumped. They were gone in a flash... 

 The children arrived in the Wild West, next to a 

bank. The kids saw three men get off their horses and 

enter the bank. The people in the street looked very 

worried and went inside their houses. The men had 

scarves around their mounths.  A minute later, a 

woman ran out of the building. 

 'They are robbing the bank!' she shouted. 

 'Let's go and talk to the sheriff.' said Amy. 

 The kids went into the sheriff's office and told him about the robbers. He was scared 

because the Dalton brothers were dangerous.  

 'Come on! I've got a plan!' said John. 

 He walked to the robbers’ horses and tied a rope around their legs. 

 'I think we need to do more. Give me your penknife, Jonh.' 

said Ben. 

 'Hurry up, boys!' 

 It was too late. The Dalton brothers saw and caught them. 

 'You three are brave.' said the tallest one. 

 He took out a big knife. The children were scared. 

 'Don't worry. This is to free our horses. Nice try kids!' 

 When the Dalton brothers were leaving the town, their horses 

jumped over a fence and the  brothers fell to the ground. The sheriff handcuffed them. 

 'That was very clever, kids! But how did you do it?'  

 'I knew that they had to jump over that fence to leave the town, so I cut their 

saddles.' said Ben . 

 The sheriff  took the brothers to jail and put them behind bars. The three friends 

saw a yellow light. They walked into it. They were gone in a flash... 

 The three friends arrived on a huge ship.  They hid in a lifeboat but they were found 

by the sailors. The sailors locked them in the captain's cabin. 

 'Guys, I found the captain's diary. It says:  'Things are strange. There is something 

wrong with this ship. I have a strong feeling that something bad is going to happen...' 

 'Come and look out the window! Can you see all those lights? One of them must be 

our gate.' said John. 

 'But those lights are green and our gate is yellow.' 

said Amy.  

 The children broke the door. There were green gates 

glowing all over the ship. The sailors walked through the 

gates and  a second later they were gone. There was no one 

left. 
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 'Now I remember. The Mary Celeste was the ship that was found with no one on it. 

Nobody knew what had happened.' said Amy.  

 'Now we know.' said John. 

 'But who will believe us?' asked Ben. 

 The kids saw a familiar yellow light. They stepped into it and were gone in a flash... 

 The three friends arrived at school. They were 

home! The  Time Travellers met their friends, Jane and 

Paul. 

 'Guys, you will never guess what just happend. 

We had an incredible journey. That explosion  in the 

Science lesson created a time tunnel...' 

 'Very funny! We haven't had Science yet. It's 

this afternoon.' said Jane. 

 The Time Travellers  looked scared at each 

other. Were they at home or was something wrong?   

 

 

 

 Winter Time 
                                      Autor: Leșu Lucian, clasa a VI-a B 

 

I’m looking down, it is just snow.   

The trees, the houses are all white.   

After all, it’s winter, though, 

And in the sky, a glimpse of light. 

 

Some kids are making a snowman,   

Following their little plan. 

You can hear the noisy bells ringing,   

And some charming voices singing. 

 

 

Outside it is night and dark. 

The annoying dogs start to bark, 

And now, a little pause. 

Oh! Here comes Santa Claus, 

Sitting in his magical sleigh,   

Coloured in white, red and gray. 

In the quiet house comes a gift 

Right in from the chimney swift! 
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King of the Universe 

by Andrei Dudulea, clasa a VI-a B 
 

In the middle of the sea, 

Walking on an alley,   

The fish are watching me 

As if I was invading their territory. 

A whale is jumping over me,  

Calling its friends with a soothing sound 

To see their new king! 

 

Suddenly, complete silence... 

I just closed my eyes and opened them after a second. 

For, this time I was flying, 

Flying with all kinds of birds, discovered and undiscovered. 

Those birds were celebrating me. 

A cuckoo bird was announcing the horizon 

That they have a new leader!   
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The Water, the Wind and the Fire 

Autor: Maria Valentina Constanța Mihăilă, clasa a VII-a A (lucrare publicată pe 

platforma eTwinning în cadrul proiectului ”Natural Elements”) 

 

Jinko the King reigned over the large forest. In his very peaceful 

kingdom, there lived a mouse, a cat, a dog, a stick which was running up and 

down and playing with animals, a fire which never extinguished, a river, an 

elephant, an ant, and the king’s first adviser, Jark the Jackal. The Jackal was 

sad, while the others were happy.  

One day, Kiki, the tailor, came in a hurry to Jinko the King, looking all devastated, and showed 

him this long yellow coat: “Look, Your Highness, one of your subjects has done that!” 

After that, Jinko called his subjects, but all of them kept accusing each other, 

except for the Mouse: “Excuse me, Your Highness! It’s not my fault! It’s not my fault! 

It’s not my fault!” 

The King asked the Jackal: “What shall we do?” 

The Jackal answered: “Our subjects have to manage on their own! Tearing 

Kiki’s beautiful coat is something terrible to be done! So I believe the guilty subject must 

be punished!” “Very well”, said the King. “So be it!” 

So the Dog bit the Cat, the Stick bit the Dog, the Fire burnt 

the Stick, the Water extinguished the Fire, the Elephant drank the 

Water, the Ant stung the Elephant, and the Cat ran after the small 

Mouse, who asked for the trees’ help, which laughed in return: “It’s 

not my fault! It’s not my fault! It’s not my fault!”  

So this was the end of the peaceful kingdom, because 

friendship was lost forever... Jinko the King threw away his golden crown and ran 

away into the forest to live like a savage. The Jackal left in a hurry, never to be 

seen again.  

So, no matter how painful that might be, we should tell nobody that it was Jark the Jackal who 

had torn Kiki’s beautiful coat...  
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Aron and the Four Elements 

by Ștefan Mihai Ionescu, clasa a VII-a A  

(lucrare publicată pe platforma eTwinning în cadrul proiectului ”Natural Elements”)  

In a village, in an old house, 

there lived a woodcutter 

and his son, Aron. They 

were very poor, and they 

only earned a living by 

making wooden things.  

One day, while the 

woodcutter was cutting 

some fire wood, a storm 

began and a hurricane 

destroyed his house. Now the woodcutter and his son were homeless... Aron was very sad 

because his father didn’t have any money and they couldn’t find an overnight shelter... 

After a week, somebody called John let the woodcutter and his son stay in his house. John 

brought them hot chocolate and asked them what had happened. Aron told him how the 

hurricane had destroyed their house a week before. This made John remember a person 

who had survived the same hurricane: he was Aang, the last air-bender. 

When Aron heard about him, he thought that was amazing; however, he was wondering 

what had made John tell them about Aang, so he asked him. John answered that Aang had 

a son whose name was Aron, who had been endowed with the gift of taking the power 

from another bender when forced to protect himself. However, Aang hadn’t taught Aron 

how to return the power to the previous owner. 

That moment, Aron became very angry! While he was crying, a very strong wind started. 

As Aron’s anger was growing, the wind became a storm, and the storm turned into a 

hurricane. When Aron calmed down, the storm stopped immediately. John confessed that 

Aron was Aang’s son and he was an air-bender as well.  

The next morning, Aron left John’s house and started a journey with the purpose 

of finding all the other elements and kill Blooder, a monster who had killed his 

father. 

32 



                                                               

Aron walked three days without food or water, until he found a fountain 

and stopped for a drink. Using his power, he managed to bring the water 

to him. When he finished, he saw behind the fountain a stone on which it 

was written “WATER, the second element”, and a bone. He took the 

bone and threw it into the fountain; at that very moment, some stairs 

rose from the fountain and Aron climbed down until he reached the 

bottom. There he saw a girl with two buckets. He came near her and asked her if she knew 

where the water masters were. The girl answered that she was the last water master that 

still lived. 

After the girl told Aron why she was the last water-bender to have survived, she asked him 

to take her with him, because she also wanted to kill Blooder, the one who had killed her 

family and village. Aron was not thrilled with the idea, but he agreed anyway, so the 

journey continued. They walked for three days without a rest until they reached a plank 

bridge. They started crossing it, but a dragon appeared when they were in the middle of it. 

The dragon was angry that he had been awoken! The girl used her powers to calm the 

dragon down and asked 

him to lead them to the 

next element: the earth. 

The dragon told them to 

climb onto his back, and 

then he flew into the blue 

sky. While flying, he told 

Aron and the girl where 

they could find the other 

two elements. The 

EARTH master was in a 

cave near a river; his 

name was Stone, and he was the most powerful earth-bender in the entire world. The fire-

bender was living into a volcano and his name was Zuko. 

The three reached the cave where the earth-bender lived, but when they wanted to get in, a 

Golem who was protecting the entrance appeared before them and wouldn’t let them get to 
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the earth-bender. Since he refused to 

let them in, the girl created a huge 

wave which carried them into the cave 

right to the earth-bender! They asked 

the earth-bender for help to destroy 

Blooder, who had killed Aron’s father 

and the girl’s family. When the earth 

master heard what Blooder had done, 

he became so angry that he felt the 

need to let off some steam by causing 

an earthquake! He decided to join the three in their search for Blooder, so they set off to 

see the FIRE master...... 
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          ,,O altfel de întâlnire....!" 

Reporter: Butnaru Maria Roxana, clasa a V-a A 

Interviu cu doamna învățătoare Adina Pavlovschi 
 

                                                                                                          

 

 - Bună-ziua, doamna învățătoare! 

 - Bună, draga mea fetiță! 

 - Vă pot lua un interviu pentru tema de la 

română? 

 - Desigur. Despre ce vrei să vorbim? 

 - Nu știu cum să încep...Ce simțiți când 

intrați în clasă? 

 - Simt iubire pentru ceea ce fac și 

recunoștință. 

 - Care a fost cea mai numeroasă clasă pe 

care ați avut-o? 

 - Clasa voastră. Niciodată nu am mai avut 

și nu mai vreau să am treizeci și patru de elevi 

într-un colectiv! 

 - Dar... cea mai gălăgioasă? 

 - Nu pot alege. 

 - Atunci, cea mai isteață? 

 - Nici de această dată, nu pot alege! 

 - Vă este dor de noi? 

 - Da. o părticică din sufletul meu, a plecat 

odată cu voi(...) 

 - Dacă ați întoarce timpul, din drumul său, ați alege, din nou, să fiți 

învățătoare? 

- Nu știu... Poate că da...Menirea de dascăl se face simțită din fragedă pruncie! 

- Ne-ați îndrumat frumos în acești cinci ani minunați. Iubindu-vă am 

început să îndrăgim, poate, unii și meseria de învățător. O profesie minunată 

care îi păstrează omului tinerețea interioară, lumina 

chipului și puterea de a rezona cu naivitatea copilăriei (...) 
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 -Dar, voi? Cum ați simțit începutul gimnazial? 

 - Noi?! Nu ne-am pierdut simțul umorului, doamnă învățătoare! 

Vorbim tot timpul...și când trebuie și când nu trebuie... Încercăm să ne 

obișnuim cu numeroasele noțiuni noi, care ne copleșesc uneori: Substantivul, 

Puterile de la mate, Popoarele Orientului Antic, Geosferele, toate se amestecă 

în mințile noastre, alături de : ,,Am/N-am", ,,Smash or Pass" sau ,,Kiss, 

Marry, kill"(...) Și ...una peste cealaltă apar și ...Simpatiile!! O floare ,,a 

înflorit" în banca unei coleguțe zilele trecute. Ce să fie oare?! 

 Iubesc clasa a cincea! E altceva, mă simt mai puternică și înțeleg mai 

bine lumea și lucrurile (...) 

 - Mă bucur, din toată inima că ați crescut frumos și că începeți să fiți 

adolescenți! 

 Portița sufletului meu e mereu deschisă...VOUĂ! 

 - Nu pot sfârși acest interviu, fără a vă asigura de toată prețuirea 

noastră, pentru ceea ce sunteți pentru NOI! 
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La un interviu cu ... doamna învățătoare 
                               Reporter: Scară Andreea Rocsana, clasa a V-a B 

 

 

 

 

  

 

Prima zi de școală a fost cu emoții nu doar pentru noi cei care am pășit  cu 

emoție pra-gul clasei a V-a, ci și pentru boboceii, care au pășit  pentru prima dată 

pragul clasei pregăti-toare alături de  învățătoarea lor frumoasă, adică fosta noastră 

învățătoare.  

 Doamna Băjenaru Carmen Mihaela ne-a fost alături cinci ani de zile, ne-a 

îndrumat cu căldură pe tărâmul cunoașterii și ne-a învățat numai lucruri deosebite. 

M-am gândit să realizez un interviu cu draga noastră doamnă, pentru a afla câteva 

lucruri deosebite despre dânsa . 

  Așa că iată-ne astăzi față în față cu un om minunat, care a reușit să rupă 

puțin din timpul său  pentru un scurt interviu.  

Reporter: Bună ziua, doamna învățătoare! Mă bucur enorm că ați acceptat acest 

mic interviu. 

Doamna: Bună ziua, Rocsana! Cu drag, oricând voi răspunde la orice solicitare 

ce vine din partea voastră, a foștilor mei elevi. 

Reporter:  Ne-ați îndrumat timp de cinci ani și vă suntem recunoscători, sunteți de 

mult timp învățătoare? 

Doamna: De la terminarea Liceului Pedagogic în anul 1993, dar am întrerupt 

între anii 1994-1998 când am urmat Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

din București. Deci am o vechime de 20 de ani. 

Reporter:  De ce v-ați ales această meserie? 

Doamna: Mi-am dorit foarte mult să îmbrățișez această meserie deoarece îmi 

oferă satisfacții și împliniri. Simt că las ceva deosebit în urma mea. 

Reporter:  A fost meseria pe care v-ați dorit-o întotdeauna? 

Doamna: Încă de la vârsta de 9-10 ani am știut acest lucru. De mică mă jucam în 

fața blocului cu prietenele de-a învățătoarea. 

 

37 



                                                               

Reporter:  Cum vi s-a părut generația 2012-2017? 

Doamna: A fost o generație minunată. I-am numit promoția de suflet deoarece i-

am preluat de la clasa pregătitoare și i-am dus până la clasa a V-a, ceea ce s-a 

întâmplat pentru prima oară în cariera mea. Sunt niște copii minunați, deștepți și 

foarte calzi. Fac cinste părinților care i-au crescut frumos și i-au susținut pe tot 

parcursul acestui drum anevoios. 

 Reporter:  Care au fost momentele cele mai frumoase petrecute alături de foștii 

elevi? 

Doamna: Toate. Și mă refer atât la clipele minunate, dar și la cele mai puțin 

plăcute care  

ne-au apropiat și mai mult, ne-au întărit. 

 Reporter: Observați schimbări între generații? 

Doamna: Da. Copiii sunt din ce în ce mai deschiși, mai comunicativi și mai 

energici. Totuși societatea le oferă mai multe tentații cărora unii nu le pot rezista, 

ceea ce este în detrimentul școlii și a formării lor ca oameni. 

 Reporter: Există diferențe între clasa pregătitoare de acum 5 ani și cea de acum? 

Doamna: Bineînțeles că sunt diferențe, dar și asemănări. Știu mai multe lucruri de 

la o vărstă destul de fragedă, sunt la fel de calzi și de comunicativi. 

 Reporter:  Cum v-ați descrie în câteva cuvinte? 

Doamna: Îmi place să cred că sunt apropiată de copii, dornică de a mă 

perfecționa continuu, corectă, răbdătoare și înțelegătoare. 

 Reporter:  Ce le transmiteți foștilor elevi, acum bobocei de clasa a V-a? 

Doamna: Le doresc din toată inima sănătate, înțelepciune, răbdare și 

putere de muncă. Să rămână la fel de frumoși, sociabili și deschiși 

la tot ce este nou. 

 Reporter:  Dacă ați avea șansa să dați timpul înapoi, ați alege 

același drum? 

Doamna: Cu siguranță da! Nu regret nicio clipă drumul pe care 

mi l-am ales. 

Reporter:  Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez un an cât 

mai ușor,  plin de satisfacții alături de noii prichindei! 

Doamna: Mulțumesc, Rocsana, mult succes și ție și la cât mai multe note 

de zece în catalog! 
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Hadbalul este un sport foarte 

frumos. Practic acest sport de aproape 

doi ani şi sunt mândră de ceea ce fac. 

Trăieşti o adevărată emoţie când pui 

piciorul pe teren. 

 Sunt în echipa de handbal a 

şcolii. Am avut meciuri cu alte şcoli, 

înfrângeri sau victorii. Am continuat să 

luptăm, să arătăm că putem să 

câştigăm! Un meci câştigat nu face cât 

plăcerea de a juca HANDBAL! 

 Iubesc handbalul, iubesc sportul, 

iubesc ceea ce înseamnă sănătate, dar şi 

fericire! – Chioveanu Izabela Iuliana, 

clasa a VIII-a B 

 

 Pentru mine, practicarea acestui sport e deja o 

plăcere. Suntem o echipă închegată, învăţăm din fiecare 

meci câte ceva, fie dacă pierdem, fie dacă obţinem 

victoria.  În  primul meci eram speriate, emoţionate. 

Doamna profesoară, părinţii şi colegii ne încurajau de 

pe margine. Când dai primul gol într-un meci te simţi 

cel mai fericit om din sală, dar când echipa adversă 

egalează, pot spune că începe războiul pentru victorie. 

 Sunt mândră de echipa mea. Mă simt foarte bine 

în timpul unui antrenament sau al unui meci de 

handbal, simt că suntem o echipă, mă simt în elementul 

meu, mă simt EU. Cea care a făcut această minune cu 

noi este doamna profesoară de sport, Antipov  Nicoleta. 

Ne-am antrenat în vacanţa de vară, de când a început 

şcoala facem antrenament  în fiecare săptămână, 

precum şi la orele de sport. Sper să câştigăm 

următoarele meciuri, să aducem un renume şcolii noastre în Brăila, şi, de ce nu poate vom 

pleca într-un campionat naţional, cine ştie…. 

Şi să o facem mândră pe doamna profesoară. 

 Iubesc acest sport şi îmi doresc să nu mă despart de el la liceu! – Nichifor Mara-

Ioana, clasa a VIII-a B. 
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Mă numesc Stăvărache Andreea Denisa. Sunt elevă în clasa a VIII-a B la Şcoala „Ion 

Băncilă”. Acum doi ani s-a înfiinţat echipa de handbal fete. Anul trecut am participat la 

primul campionat, am pierdut în faţa echipelor care jucau de mai mult timp. Doamna 

profesoară de sport nu s-a dat bătută şi a muncit foarte mult cu noi. Multe antrenamente, 

multe meciuri amicale cu alte şcoli pentru a căpăta experienţă.  

Campionatul de 

anul acesta a început. Deja 

am învins campioana de 

anul trecut, echipa Şcolii 

„Sf. Andrei”. Am avut o 

mare bucurie că 

antrenamentele au dat 

roade. 

 Doamna de sport a 

muncit mult cu noi şi îi 

mulţumim! Noi nu suntem 

doar o echipă de handbal, 

suntem şi o familie unită. 

Avem amintiri frumoase, 

s+au legat prietenii 

frumoase între noi, între 

noi şi doamna profesoară. 

 O să-mi fie dor de toată echipa, de doamna de sport şi de BUCURIA DE A 

CÂŞTIGA! 

 

De doi ani mă simt fericită că fac parte din echipa de handbal a şcolii. Am căpătat 

experienţa jocului, am învăţat să ne sprijinim, să ne bucurăm împreună pentru victorii, să 

trecem împreună peste înfrângeri. Îi mulţumim doamnei profesoare de sport pentru tot ce 

ne-a învăţat, pentru că ne consideră cele mai bune handbaliste şi ne încurajează mereu. Mă 

bucur că acest sport a intrat în viaţa mea şi nu contează câte meciuri pierdem sau 

câştigăm, contează ca suntem o ECHIPĂ!  

Sava Ştefania, clasa a VIII-a B 

 

Acum câţiva ani nu aş fi făcut nici un sport. Toate sporturile îmi păreau grele şi 

plictisitoare. Până când, într-o zi, am primit un mic fluturaş care avea să-mi schimbe 

viitorul cu totul. Pentru mine, handbalul e cel mai frumos sport. Am jucat handball din 

plăcere, iar acum a devenit o parte din mine. De cele mai multe ori emoţiile mă copleşesc, 

dar din toate meciurile, fie pierdute, fie câştigate, am învăţat ceva: trăieşte fiecare moment 

şi bucurăte de o echipă formată din prietene! Atunci când va veni momentul potrivit şi te 

vei simţi împlinit în ceea ce faci, râzi, bucură-te, fii fericit cum nu ai mai fost până acum, şi 

nu uita că alături de tine sunt doar prietenii adevăraţi. Nu renunţa niciodată la ceea ce e 

mai frumos în viaţă - PRIETENIA! 

Manea Maria Iustina, clasa a VIII-a B 
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Proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiilor” desfăşurat în 

parteneriat cu Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” –     

Părintele Mazăre Traian şi 

Prof.  coordonator Negulescu Asimina 



                                                               

 

 

 

                                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la Sf. Liturghie de Sf. Nicolae cls. a IV a A 

Părintele Mazăre Traian 
Prof. de religie Negulescu Asimina 

Programul de spovedanie pentru Naşterea Domnului 
Părintele Traian Mazăre şi elevii şcolii noastre 

Profesor coordonator: Negulescu Asimina 
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“România – un vis împlinit” 

Activitate în parteneriat cu Muzeul 

Brăilei „Carol I” 

Coordonator: Prof. Manea Silvia 
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Elevii claselor a VII-a A și a VII-a B în cadrul activității 

extracurriculare „1 Decembrie, Ziua Națională a României – 

Unire-n cuget și-n simțiri” 

Prof. Aramă Lavinia 

Prof. Antipov Nicoleta 
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„1 Decembrie- La mulţi Ani România!” – activitate 

în parteneriat cu clasa a IV-a B 

Prof. Manea Silvia 

Prof. înv. primar Craioveanu Mădălina 
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Activităţi realizate de elevii claselor a VII-a A şi a VI-a C în 

cadrul proiectului ”Natural Elements”- coordonator: prof. 

Aramă Lavinia 
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