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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… 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CREAŢII ALE ELEVILOR NOŞTRI PREMIATE LA  CONCURSURI NAŢIONALE  

ŞI JUDEŢENE 

 

        MANEA MARIA IUSTINA 

Clasa a VIII-a B 

                                                                    Profesor coordonator: TURCU  LUCIAN 

 

 

Câteodată simt nevoia de ceva … 

Nu știu de ce, 

Dar sunt agitată și aș face orice 

Să găsesc răspunsul cândva. 

 

Obișnuiesc să-mi scriu sentimentele în rime. 

Oare o fi bine pentru mine ? 

Sunt conștientă de faptul că prelungesc  

Pentru că nu am ajuns încă la subiect. 

 

Aproape mereu mă stresez, 

Nu prea mă relaxez, 

În ce lume trăiesc ? 

Nu pot să mă liniștesc… 

 

Mă gândesc la tine  

Ca la mine  

Și nu pot lăsa o zi  

Fără să ma gândesc dacă ști?... 

 

Dacă ști cât de multe griji îmi fac,…! 

Am un nod în stomac și nu pot să mai tac… 

În fiecare minut îți trimit un gând, 

Dându-mi apoi seama că nu ne vorbim nici măcar în șoapte 

Și nu scriem în versuri albe. 

 

Cerneala ce o vezi pe hârtie 

Sunt de fapt bucăți din mine, 

Care iau suflet atunci când tu le citești, 

Prind viață doar prin tine… 
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Viața pare un calvar 

Sau nu-i decât un coșmar?! 

Un coșmar care se poate transforma într-un vis frumos 

Și tot ce e rău va dispărea în trecutul misterios… 

 

Adesea mă întreb cum va fi acel moment 

Când ne vom întâlni! 

Tu nu te-ai întrebat niciodată? 

 

Cum va părea? 

Cum mă voi simți? 

Poate frică îmi va fi  

Să nu observi caraghioasa apariție a mea… 

 

Uită-te la mine! 

Oare cine mă cred?! 

Poate că a crede nu-ți vine, 

Dar țin totul în secret, în mine. 

 

O floare se deschide, 

Alta moare. 

Nu vreau să trăiesc pentru totdeauna, 

Dar mă simt nemuritoare!!! 
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„- Viața e grea și nedreaptă !” 

Așa spun mulți dintre oameni   

Dar ca și oricare om,  

Și o artistă are o viață. 

 

Poate puțin neobișnuită 

Mereu este obosită, 

Are mult de muncă 

Pe o zi cât să-i ajungă. 

 

„- Mi-aș dori să fiu ca ea !” 

Spune oricine altcineva, 

Dar poate nimeni nu știe : 

Totul face cât o mie. 

 

Dar ea, poate, în mod nedrept, 

Ține în suflet în secret 

Cui îi pasă, ea, ce simte? 

Trece peste și se minte. 

 

Ce frumoasă pare ea ! 

E o stea de cinema  ! 

Însă ea mereu e tristă, 

Poate așa-i când ești artistă… 

 

Prin apă și foc merge  

Și încearcă să treacă peste. 

Invitată la emisiuni, 

Primește roluri și misiuni. 

 

„- Suntem în direct !” 

Iar ea stând dreaptă, 

Zâmbește în față  

Cu o emoție neîncetată 

 

 

 

Dar apoi,  

Când reflectoarele se sting 

Ea nu mai e ce-a fost… 

Lacrimi fierbinți 
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Îi curg în palmă parcă fără noimă. 

Nu se mai poate opri … 

 

Din durerea-i mare, 

Ea simte, că moare. 

Pe nimeni lăngă ea nu are. 

Ce să facă acum, oare? 

 

Uneori victorii,  

Alteori eșecuri. 

Se pierde prin glorii … 

Ați recunoscut-o 

Pe acea artistă? 

E… adolescența 

Când veselă, când tristă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simt nevoia să scriu ceva… 

Simt nevoia să trăiesc în lumea mea… 

Simt nevoia să fac ce simt, 

Oare nu mai pot să mint?! 

 

Îmi imaginez lumea altfel, 

O lume în care sunt exprimate sentimentele 

Bineînțeles și ascultate,  

Dar nu se întâmplă așa de fel… 

 

Vreau să fiu iar pe drumul de unde am plecat, 

Nu asta am intenționat, 

Mi-e dor de mine cea veche 

Care dormea cu lampa de veghe… 

 

Fiecare dezamăgire poate însemna saci de lacrimi… 

Vreau să păstrez acest secret 

Într-un suflet de poet… 
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Vreau să arăt cine sunt eu, 

Vreau să mă simt normală, 

Dar mă simt ca o petală, 

O petală căzută dintr-un trandafir ofilit… 

 

 

În fiecare zi râdeam, 

De păienjeni mă temeam. 

Singură poate vorbeam, 

Singură mă ascultam. 

Trăiam într-o lume a inocenței… 

 

Dar acum, iată-mă  

Încercând să fac ceva folositor, 

Poate chiar uluitor… 

 

Uneori rea am fost, 

Alteori știam lecția pe de rost, 

Nu eram eu… 

 

Îmi pare rău că alții 

Nu m-au cunoscut pe mine cea adevărată, 

Ci m-au văzut ca pe o normală fată. 

Mi-ar plăcea  să fiu așa, 

Dar atunci nu aș mai putea  

Să fac tot ce fac acum. 

 

Întotdeauna am crezut că aveam nevoie de atenția lor, 

Dar de fapt aveam nevoie doar de speranța viselor 

Vreau să mă regăsesc … 
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LEȘU LUCIAN ȘTEFAN 

Clasa a VI-a 

Prof. coordonator:  POPA MARIOARA 
 

 

Natura, într-un colț se odihnește, 

Dar- pe neașteptate, se trezește… 

Arborii au achiziționat proaspeți muguri. 

Acum sunt veseli și mai mult ca perfecți. 

 

 

 

                Și iarba ghidușă la joacă te cheamă, 

Gâdilându-te ușor cu o pană de alamă! 

 Soarele, paznic de nădejde, 

Emană  căldură și lumină strălucitoare, 

 

 

Un zâmbet ivindu-se pe fața-i cumsecade. 

Roiuri de fluturi albi zboară împrejurul  

Florilor zeloase și maiestuoase. 

De frunzele verzi și pline de viață. 

Un melc singuratic se agață… 

 

Uite munții-n orizont, 

Așezați frumos  lângă coloratul fond. 

     Și  parcă-și tund barba și mustața dalbă 

Rămânând acum cu  chelia dalbă… 

Insectele, ce  jelit-au afară, 

   Se-alătură tabloului de primăvară… 

 

 

                             Acum tabloul este terminat, 

                             Cu-atenție și răbdare pictat, 

                              Totul părând minunat! 
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IONESCU BIANCA GABRIELA  

Clasa a VIII-a C 

Prof. coordonator: TERPAN SILVIA 

 

 

 

 

 

 

 

Mi-am întinsaripilefragede de fluture hoinar 

şi-am începutîncetsăvâslesc, 

însă nu mi-am pututluazborul 

căci nenumărate dorinţe pământeşti mă ispiteau năvalnic. 

Le-am împlinit, bucurându-mă de trofeelecâştigate, 

care s-au dovedit a fi toate de bronz. 

Îmi trebuie mai mult avânt, mi-am spus, 

ca să pot străpunge argintul zărilor 

Şi-am întrezărit îmbătată de nemărginire pulberile 

de vis… 

Abia atunci am realizatcă m-am desprins de pământ 

şi că zburam. 

Am rătăcit în neştire, privind spre întinsul pământ 

şi-am constat 

Cât sunt de deşarte lucrurilepe care le preţuim atât de mult! 

Pentru o clipă mi-a fulgerat aurul sentimentelor 

şi-abia atunci am descoperit albele-i dealuri. 

Zborul îmi este tot mai greu,  

Dar cu fiecare obstacol trecut mă înfrupt din strălucirea galbenă a infinitului.  
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Luna-mbălsămată mai respiră 

A dor lung şi a porniri deşarte! 

Spre ce oare sufletul aspiră 

Când se-nalţă-n zbor cât mai departe? 

 

Tainic cuget la visări păgâne 

Mut  îmi strig durerea printre aştri 

Poate soarta va schimba chiar mâine 

Toanele-mi nebune de-a sihaştri. 

 

Dar de-ndată îmi arunc privirea 

Iată că a mai căzut o stea! 

Îmi revine repede simţirea 

Strâng lumina de pe faţa mea! 

 

 

 

 

Luna a scâncit un pic şi-a stat 

Ca un copilaş în albie; 

De mult nu m-a mai îmbrăţişat 

Şi n-am simţit atâta nebunie! 
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RENŢEA MARIA ELENA 

                                                                                Clasa a VI-a B 

Profesor coordonator: POPA MARIOARA 

 

 

După o lungă zi de şcoală în care am 

avut două teste foarte dificile ce m-au 

obosit foarte mult, ultima oră, cea de 

desen a fost ca o “minune” pentru că m-a 

relaxat. În timp ce pictam gândulmi-a 

zburat către un tărâm de  poveste. 

     Nu mi-a trebuit mult să ajung în cea 

mai feerică lume. Dar nu era una 

oarecare, era un tărâm al unui împărat. 

     Aici am văzut că totul se învârtea în jurul unui “Ceas Măreţ”. El se afla în vârful unui castel 

din centrul unui orăşel fermecat. Toată lumea se minuna de ticăitul lui fiind fascinaţi de 

frumuseţea acestuia. 

     Am intrat şi eu “pâş, pâş” în castel, unde am văzut o sală imensă de bal. 

     Urcând spre etaj, pe scări  m-am întâlnit cu un bătrân cam urât îmbrăcat. M-am uitat curioasă 

la el şi l-am întrebat câte ceva despre acea minune numită “ceas”. 

     Când a început să-mi povestească mi-am dat seama că era chiar Moş Timp cel care crease 

acel orologiu.  

     M-a întrebat dacă vreau să merg împreună cu el prin  intermediul acestui ceas în timp. I-am 

răspuns că da, şi pocnind din degete bătrânelul a început frumoasa călătorie. 

- Unde suntem? am întrebat eu. 

- Pe tărâmul “Veşniciei” unde timpul nu este măsurat in ore, ci el parcă se opreşte în loc. 

Totul este posibil şi orice minune se poate înfăptui. 

- Deci aici ceasul, nu era inventat ? 

- Nu, eu am fost acela care m-am gândit cum să măsor scurgerea timpului pentru a ne da 

seama de trecerea lui ireversibilă. Astfel putem preţui tot ceea ce ni se întâmplă şi ne 

înconjoară în viaţă.  

     Am fost foarte încântată de explicaţiile lui Moş Timp care au fost foarte înţelepte. Ca prin vis 

am auzit un clopoţel care de data aceasta nu venea nici din tărâmul “Veşniciei”, nici de la ceas. 

Era clopoţelul care anunţa sfârşitul orei de desen în care am simţit că am trăit o adevărată 

aventură! 
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RENŢEA MARIA ELENA 

Clasa a VI-a    B 

                                                                    Prof. coordonator: POPA MARIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bună, sunt Deni! Am zece ani şi locuiesc în California, încă de când eram un bebeluş. 

Părinţii şi cei din jur mi-au zis că sunt special, dar cred că spuneau asta ca să mă simt mereu 

bine! Am crescut la ţară împreună cu toată familia, dar de curând ne-am mutat  în centrul 

oraşului, deoarece  bunica se simte rău şi are nevoie de îngrijiri speciale. 

     Astăzi este 6 septembrie şi încep un nou an la şcoala ,, Brentwood University “. Deşi îmi este 

frică de lucrurile necunoscute, de data asta sunt foarte nerăbdător să văd şcoala şi să-mi fac nişte 

prieteni. 

     Prima dată când am văzut a fost atunci când ne-am mutat şi mama a făcut înscrierea. În timp 

ce semna nişte documente, am avut voie să mă plimb pe-acolo, să mă familiarizez cu locul. La 

ţară, şcoala era formată din câteva clase care nu erau primitoare. Vara era foarte cald încât nici 

cu geamurile deschise nu puteam sta, iar iarna era atât de frig încât nici nu ne mai dezbrăcam de 

haine. Aici însă e altfel: clasele sunt largi si aerisite, au calorifere şi cuiere pentru haine. Băncile 

sunt din lemn de brad, scaunele tapiţate cu o ţesătură aparte. Deodată se auzi o voce: 

- Deni ! Unde eşti ? Trebuie să plecăm !era mama care cred că terminase formalităţile de 

înscriere. 

- Da, mama ! Acum vin ! 

     La plecare ne-a condus secretara şcolii, doamna Morris, care a fost destul de drăguţă la prima 

întâlnire. 

     După ce am trecut de pragul şcolii, parcă m-am simţit puţin ciudat, deoarece toată lumea mă 

privea cu interes. Cred că eram nou venit şi doreau să mă cunoască mai bine. 

     Prima zi a fost destul de bună, exceptând faptul că toţi profesorii mă întrebau de unde 

veneam, dar nu auziseră de acea şcoală. 
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     Zilele treceau şi oamenii deveneau din ce în ce mai prietenoşi cu mine, exceptându-i  pe 

Miles, îngrijitorul şi cea mai fiţoasă fată din şcoală, Rebecca, care nu poate suporta pe nimeni, 

nici chiar proprii săi părinţi, care deţin Hollywood Boulevard şi îi oferă toţi ce îşi doreşte. Dar nu 

cred că e un capăt de lume acest lucru. Cel mai bun prieten al meu este Alex. Împreună cu el îmi 

fac temele, stăm unul lângă altul la orice oră şi suntem nedespărţiţi în timpul liber.  

     Prea multe ghiduşii nu pot spune că am făcut, deoarece m-am străduit să fiu un elev bun 

pentru ca părinţii să fie mulţumiţi de mine şi să nu regrete sacrificiu făcut de a mă da la o şcoală 

mai bună. Aşa  am reuşit să ajung să învăţ unde  mi-

am dorit, să cunosc oameni noi şi să parcurg un nou  

an şcolar îndrumat de cei mai buni profesori din 

California. 

     La sfârşitul anului şcolar s-a organizat o 

ceremonie de premiere a fiecărui copil al şcolii 

pentru a-i răsplăti meritele şi faptele bune. Cele mai 

multe premii au fost cele pentru învăţătură şi muncă 

voluntară. Eu am primit premiul de merit pentru că i-

am ajutat  pe copiii care au avut nevoie de mine, 

lucrând cu fiecare coleg din clasă, la orice  

materie… Profesorii şi părinţii mei au fost foarte 

mândri de mine din două motive: pentru că m-am 

putut integra şi că mi-am susţinut fiecare coleg, fără 

să cer ceva în schimb. 
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IORGA IRIS 

Clasa a VII-a A 

Profesor coordonator: POPA MARIOARA 

 

  

”Dacă Universul este atât de impredictibil, atât de plin de 

posibilități, atunci de ce gândurile despre propria viață sunt atât 

de limitate? ” acestea erau întrebările de adolescentă,ce încercau 

să îmi distragă nerăbdarea pentru aflarea notei din teza de la 

matematică. 

  În timp ce capul meu era plin de gânduri despre 

nemurirea sufletului, fantasticul clopoțel, pe care îl supotra 

urechile mele în fiecare pauză, sună de trei ori la fiecare 

cincizeci de minute. Oare cum ar fi dacă s-ar opri si nu ar mai 

suna niciodată? 

 Nu am reușit sa deslușesc misterul clopoțelului, căci 

draga noastră profesoară de matematică intră pe ușa clasei cu un teanc de hârtii. Prin toate acele 

foi trebuie să fie și tezele noastre... 

 Știți momentul acela când profesoara spune că lucrările nu sunt așezate în ordinea 

notelor? Exact, nici eu nu știam până acum. Este mult mai palpitant așa. Doar imaginați-vă câte 

rugăciuni ar trebui să fie în mintea mea până a deschide ochii pentru a vedea ce catastrofă am 

făcut. Ca și cand ar fi o slujba de duminica de cinci ori, pentru ca timpul trece asa de greu când 

aștepti... Un adevărat chin fizic și psihic... Poate și sentimental deoarece după ce voi afla nota... 

cine știe ce patru patruzeci și nouă am luat, și mi-am facut și speranțe.Dar deocamdată nu încă, 

așteptarea nu a luat sfârșit și ascult cum colegii primesc tezele și apare câte o bifă pe lista mea de 

oameni rămași. Ar fi trebuit să împartă lucrările de jos în sus, poate mă auzeam și eu  strigată 

mai repede... 

  Auzindu-mi numele, profesoara se apropie de mine, încercând să îmi inspire puțină încredere în 

nota mea. Dar ghiciți ce? Pe foaia scrisă negru pe alb, apare o iscălitură cu roșu ce arată nota opt 

patruzeci și cinci. 

  În mintea mea am spus că este o glumă și că acele cinci sutimi mi le va dărui doamna 

profesoară măcar din milă, dar nu... 

   În final, tezele au fost strânse pentru a fi arătate la următoarea ședintă cu părinții, dar eu tot mă 

gândesc la puterea gândului, la  acel opt patruzeci și cinci și la un miracol de Crăciun.... 
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MIHĂILĂ MARIA CONSTANȚA 

CLASA a –VII-a  

Profesor coordonator:  POPA MARIOARA 

 

 

 

 

 

 

Într-o zi Doamna Sticlă, Doamna Hârtie 

și Doamna Plastic și-au cumpărat fiecare câte un 

scaun. Scaunele erau neobișnuite, fiindcă erau făcute 

din sticlă, hârtie și plastic. Și ele s-au așezat pe scaunele lor. Doamna Sticlă 

stătea pe un scaun din sticlă, Doamna Plastic s-a așezat pe un scaun de plastic, iar Doamna 

Hârtie s-a pus pe un scaun de hârtie. 

Dar la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat, dar s-au certat atât de rău încât 

fiecare a distrus scaunul celeilalte și au decis să se despartă și să-și vadă de azi încolo fiecare de 

viața ei. Au mers până la o răscruce și s-au despărțit. Doamna Plastic a luat-o pe drumul 

Răsăritului, Doamna Hârtie s-a dus pe drumul de Miazănoapte, iar Doamna Sticlă a mers pe 

drumul de Miazăzi. În sinea lor fiecare cugeta cum să se împace cu cealaltă... Ele s-au întânit 

abia peste trei ani. Deveniseră înțelepte, răbdătoare, înțelegătoare, dar și smerite... 

- Suratele mele, vă rog să mă iertați pentru ce v-am făcut ! 

- Și pe mine ! 

- Vă rog să mă scuzați pentru reacția mea, spuse Doamna Sticlă. Ca să vă dovedesc 

suferința mea am reparat și scaunele dumneavoastră din hârtie și  plastic. 

- Vai ! Acum putem sta din nou toate trei la taclale ca în vremurile bune, spuseră 

Doamna Hârtie și Doamna Plastic.  

-  Dacă ar exista o mașină a timpului aș merge exact la momentul în care ne-am 

certat și aș arunca toate scaunele,  ca să nu se mai întâmple conflictul grav pe care l-am avut 

acum trei ani... 

- Am merita fiecare să dăm fiecăreia câte o pedeapsă, dar dorul de cei dragi învinge 

chiar și cel mai mare conflict, a spus Doamna Hârtie. 

După ce și-au cerut scuze una celeilalte, au devenit din nou bune prietene, astfel 

înțelegând că niciodată cearta, supărarea  și violența nu aduc nimic bun unei relații. Și la final, 

cele trei doamne s-au despărțit de subiectul lor de discuție care le-au făcut să se certe, acum, 

devenind totul doar lapte și miere. Doamna Sticlă a mulțumit în final prietenelor devotate  care 

au făcut-o să realizeze că niciodată nu e bine să renunți la ce îți propui, ci să lupți până ce 

reușești. Mai bine greșești și după aceea înveți din greșeli decât să nu încerci. Și de aceea, zicea 

ea, le mulțumesc doamnei Hârtie care m-a învățat să-mi depășesc limitele și să am mai multă 

încredere  în mine ; Doamnei Plastic, fiindcă m-a învățat un lucru foarte important că până și un 
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om rău își va da seama într-o zi ce valoare aveai, tratându-l  bine, Meșterului Sticlar 

care m-a învățat că prietenia este foarte importantă și că nu ar trebui să facem diferențe 

între noi  doar fiindcă un copil are anumite probleme de sănătate și că tu ar trebui să-l 

accepți, să-l încurajezi și să fii prietenul lui, fiindcă nu știi niciodată când ”Roata se 

întoarce !”, bunicii mele fiindcă mereu m-a făcut să râd, indiferent dacă eram tristă : 

”Zâmbește tot timpul, ca să râdă și cu tine Astrul Ceresc, Soarele ! ”... și mamei mele 

care mereu încearcă să mă încurajeze și să spună că  sunt ”copilul ei special”. 

Și astfel se pare că Doamna Sticlă a înțeles puterea prieteniei și faptul că 

deși erau diferite,  ele puteau rămâne în continuare cele mai bune prietene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZAN ALEXANDRA MONICA 

Clasa: a VII-a B 

   Prof. coordonator: TERPAN SILVIA 

 

MOTTO:,,Sunt unii oamenii care au puterea de a iubi si alții care iubesc 

puterea’’ 

-Bob Marley- 

 

 

Poate că acela a fost momentul decisiv din viața mea. 

Nu puteai cere prea multe de la o copilă ca mine de doar 8 

ani... Locuiam împreună cu părinții într-un micuț oraș din 

Regatul Unit al Marii Britanii, eram diferită, știam asta... 

Părinții mei vedeau caracterul meu ca ceva foarte anormal, 

bizar chiar. Eram obligată pană la urmă să ies din casă 

pentru a merge la școală, citeam mult, citeam cărți 

filozofice la doar 8 ani, citeam pe stradă, acasă, pe 

coridoarele școlii. Trăiam în lumea mea, nu aveam prieteni 

iar iubirea era doar un fenomen căruia nu i-am putut da o 

defiiniție exactă. 

Părinții mei, niște oameni cam plictisitori, voiau să am o viață, așa cum o numeau 

ei:‚‚reală’’. Ajunsesem aproape de vârsta de 14 ani, când aceștea și-au lăsat toată viața în urmă, 

au decis că acea pictură deja nu mai avea sens... 

Ne-am mutat fără prea multe regrete în Orlando, Florida. Știam că începe altă ‚‚eră a mea’’, 

toată lumea îmi va ști numele: Emma. 

Lumea îmi va lua viața ca pe o hartă mută, ceea ce și era. În noul liceu 16 



 
 

eram văzută ca o simplă marionetă într-o piesă de teatru, voiam doar să știu dacă putea să aibă un 

final fericit, atât. Aveam note destul de bune, părinții mei zâambeau, iar profesorii chiar 

deveniseră niste păpușari, destul de buni... 

Mi-am luat toate gândurile cu mine și am pornit să explorez puțin orașul... Părinții mei știind 

că merg să cumpăr niște pâine... 

Am uitat să amintesc că scriam mult, hârtia albă mă ajuta mereu, dacă un om m-ar fii 

ascultat, s-ar cam fii speriat. 

Trebuia să scriu despre ceva! Soarele luase foc, picta cerul obosit, iar lumina se risipea.  

În jocul soarelui, am zărit o clădire înaltă, era fix în fața mea, mă striga. 

Am mers în fața ei, geamurile erau sparte, iar pe toți pereții era semnat: ‚‚Nu știm ce e 

iubirea, dar scriem despre ură.’’ 

Mă cam regăseam, eram sigură că nu e nimeni în clădire, așa că mi-am luat atitudinea de 

‚‚fată-rea’’ și-am intrat. Era un magazin de suveniruri, de fapt, a fost... Erau multe hărți, și partea 

ciudată e că toate aveau un nume: ‚‚Jon’’, ‚‚Tom’’, ‚‚Clara’’ si ... ‚‚Emma’’? ‚‚Emma’’ era scris 

recent, stiloul nu apucase să se usuce, puțin speriată, am strigat: 

- Aloo! E cineva aici? 

Din întunericul persistent al camerei se dovedește că mai era 

un suflet în încăpere, avea un păr blond, superb, lăsat pe umeri și 

o privire ca două săgeți, (...) îmi spune pe un ton cald și încet: 

- Bine ai venit în Orlando, Florida, Emma Zone, elevă a 

clasei a IX-a C, pe Mate-Info, care odată a fost fata timidă de altă 

dată iar acum iși minte parinții că merge la pâine și ea umblă prin clădiri... abandonate, de fapt. 

Mă blocasem, nu mai știam cum să reacționez, eram uimită și atât de speriată în același 

timp, 

Încerca să mă calmeze: 

- Liniștește-te, nu am avut intenția de a speria cea mai frumoasă marionetă din liceu, chiar 

atât de groaznic sunt? 

Încă eram la stadiul de a nu putea lega două cuvinte, voiam doar să înteleagă că e genial și 

că m-a cam speriat, ceea ce cred că știa deja... 

M-a adunat, la propriu, de pe jos, și-a cerut scuze și mi-a povestit pe scurt, viața lui... 

Credeam că eu doar am avut o viața ciudată... Parinții lui, pur și simplu au dispărut de pe 

Pământ! 

Mii de hărți și planuri, fară vreun rezultat... Am părăsit clădirea aceea, și am pornit spre 

casa mea, știa unde stau, stătea fix langa mine, eram vecini. Mi-a zâmbit, luminând toata aleea 

scufundată în întuneric după ce ceasul bătea de ora 21:00. 

Parinții mei erau atât de îngrijorați, și credeau că nu mi-e bine când m-au văzut pentru 

prima dată zâmbind, temperatura îmi era bună, Nu mă durea capul, eram 

fericită si țipam asta prin casă: ‚‚ Emma, din Orlando, Florida e fericită!’’. 

Au renunțat să încerce să mă înteleagă, eram un mister cu mâini și 

picioare, și-au mers la culcare puțin speriați... 

Am început să scriu în jurnal, stăteam la pervazul geamului deschis, 

Luna colora aleea și gândurile mele zburau la stele. 

Fără să-mi dau seama, o pereche de ochi îmi luminau foaia, nu era 

logic să fie acolo, dar era... 

Și el avea o agendă și două cești de cafea... Deși a doua zi aveam ore, am stat cu el până 

dimineața, am citit, împreună ne-am descoperit (...), îmi citea din jurnalul lui și 
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plângeam, îi citeam din al meu și-mi zâmbea. 

Seara aceia ne-a legat mai mult decât ar putea să ne lege orice, sângele meu curgea prin 

venele lui, iar, gândurile lui se odihneau în mintea mea! 

Luam micul-dejun împreună, prânzul și cina, ne făceam temele și chiar... am învățat să 

merg pe bicicletă!! În pauză stăteam doar împreună! Citeam sau mâncam, stăteam împreună în 

bancă... Eram două corpuri, dar o singură inimă. Încă eram două mistere, încă îmi era frică de ce-

i trece prin minte... 

Dar, uite, nu-mi fusese frică degeaba! 13 Martie.  

El nu a venit la micul-dejun, nu l-am găsit acasă la el, nu mai avea haine în dulap, nici cărți 

în bibliotecă!  

Nu aveam pe cine să întreb unde poate fi! Misterul plecase, realitatea era mută, dar striga, 

până și realității îi era dor de el... 

Am găsit sub pat un bilet: ‚‚Nu mă vei găsi. Bucură-te de viață! MERIȚI!’’ 

Îmi lăsase enorm de multe hărți, toate mute, cu mesaje, care nu-mi spuneau nimic. 

Plângeam. Părinții mei erau mai speriați ca niciodată. Frica le trecea peste cap. Mă 

mutasem în casa lui. Credeam că e o farsă prea complexă, așteptam în fiecare 

seară să stăm iarași ca odinioară. Așteptam degeaba, misterul a fugit, a scăpat, 

realitatea a preluat conducerea... 

Și aceasta a fost povestea celor două mistere, cares-au pierdut în lume, 

finalul putea să fie unul fericit, dar, realitatea a dominat... Realitatea însă, a 

dominat! 

În urma iubirii lor, rămân doar hârtiile, dăruite întâmplător, într-un moment neașteptat 

pentru cei doi eroi... 

 

 

 

 
 

CAZAN ALEXANDRA MONICA 

Clasa: a VII-a B 

Prof. coordonator: TERPAN SILVIA 

 

MOTTO:,,Găsești puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ți lasă întotdeauna o portiță în 

momente de cumpănă.’’ 

-Miguel de Cervantes- 

 

1997, 3 ianuarie 

Azi cred că am aflat ce e tristețea,termen căutat și-n dicționar,câteva picături reci și 

înfricoșate mi s-au prelins pe obrajii roșii,de foc.Am aflat blurat un adevăr,că zeița care m-a adus 

pe această lume nu si-a dorit să-i zic ,,mamă’’ sau să vină la serbările mele unde mereu mă 

incurc la poezii. 

Am fost lăsată de o zână,sau poate de o stea,la ușa unei doamne care pare că 
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nu prea mă vrea,îi văd sentimentul de obligație să mă crească ,atunci cand îmi dă măncare,sau 

atunci cănd ma trimite la culcare. 

A încercat să mă lase într-o neștiință profundă,până când,voința i-a cedat. 

Mi-a zis că nu sunt a ei,că sunt orfană,că ea doar îmi dă hrană,că n-am dreptul să-i zic 

mamă... 

Simt nevoia de iubire ca niciodată,vreau sa mă afund într-o haină caldă,ca sufletul unui 

mame,vreau sa mi se facă turte de Crăciun și să primesc un cojoc nou în prag de Ajun,îmi doresc 

să stau la capul unei inimi care bate și pentru mine. 

Prea multă tristețe la 9 ani,când abia ce învaț să răscolesc un dicționar. 

De frică să nu-mi ajungă singurătatea zeița,am decis să scriu un 

jurnal,măcar el mă va asculta! 

 

2004, august 

Nici prin cea mai ascunsă cameră din mintea mea nu mi-am 

imaginat că timpul, 

Într-adevăr,poate zbura. 

Au trecut mai bine de 5 ani de când mi-am scos cuvintele din 

suflet pentru a le așterne pe hârtie.Nici stiloul nu știam bine să-l 

țin,când,pentru prima oară,am folosit lacrimi,în loc de cerneală. 

Îmi văd trecutul,prezentul și viitorul într-o oglindă  

spartă,precum un loc înghețat care abia așteapta adierea timidă a 

primăverii. 

Scriu asta după examenul de capacitate clasa a VIII-a,emoții,prima iubire... 

Deși niciodată nu mi-a plăcut,doamna aceasta chiar m-a crescut,ca să-mi pot tricota eu 

singură un fular sau un viitor! 

Am menționat,fără să vreau,și de iubire,alt termen pe care nu-l stăpăneam,prefer să cred că 

n-a fost doar un moment de slăbiciune,îmi doresc să cred,că acum eu sunt slăbiciunea lui. 

Ochii lui sunt precum o iluzie,vorbele uneori otravă,dar afecțiunea sa e pansament pentru o 

inimă care are nevoie de perfuzii,ca a mea. 

Doar când îmi soptea ușor,,Clara,te iubesc...” corpul și mintea mea erau deja în Cosmos. 

A fost primul om căruia i-am spus că-l iubesc,și sper că n-a fostdoar o armă împotriva 

singurătății,care mă omoara ușor. 

 

2006, 21 decembrie 

Fără regrete pictate cu litere pe foi. 

Pragul sărbătorilor,fără un om care să-mi fie dependență,n-am nici turte,nici cozonac,nici 

atât o inimă care să bată pentru mine. 

Visez iubiri galactice când mă înec în amărăcinea cafelei,zi de zi! 

Am căutat-o, pe ea,pe mama ce m-a abandonat,poate doar din răutate, cel mai probabil din 

singuratate. 

I-am zis ,,mamă’’ privind-o-n ochiși sărutându-i mâna de gheața,singura ei reacție fiind 

vărsatul de lacrimi,parcă economisite pentru asta. 

Mi-a zis că-s frumoasă,și că se bucură că-s deșteaptă,dar tot nu vrea să mă vadă,vreo 

serbare înregistrată. 

Era definiția unui om trist,îi lipsea trăirea din ochi. 
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Am răsuflat ușurată realizând,că încă mai am speranța,în ochi,in minte,în inimă și pe buze . 

2017,octombrie  

Ca-n orice poveste,țin să scriu și un final... 

A fost odată,ca nicio altă dată,o fetiță care vedea frumusetea până și-ntr-o frunză 

căzută,care acum a devenit mamă,și nici nu se poate gândi,cum o femeie nu ar vrea să-i 

spună,,mamă’’săprimeascăghiocei de 1 martieșisăprimeascăfelicitări cu oriceocazie. 

Dupămomente de tristețe,neînțelegereși mii de nopțipierdute,n-am găsit. 

Suntun om …cum să spun? 

Fericit!... 

 

 

       

 

MALINCHI  BIANCA  SILVIA 

Clasa a VIII a C 

Prof. coordonator: TERPAN SILVIA 

 Ziua era mohorâtă. Stropi de ploaie grei şi reci mă stropeau 

amintindu-mi că toamna, anotimpul roadelor îmbelșugate are și o față 

neprietenoasă… 

 Trecând pe lângă un bloc, am văzut stând pe o scară zgribulit și 

tremurând, un copil. Ploaia îi udase hainele vechi şi zdrenţuite. 

- Ce e cu tine? l- am întrebat. 

- Mi-e foame și mi-e frig. 

În acel moment, am simțit gustul amar al sărăciei și  am auzit 

glasul durerii! I-am întins pachetul de mâncare pus de mama, sticla cu suc 

și mânușile. A întins spre mine bucuros mâinele învineţite de frig și 

murdare luând mâncarea şi obiectele date de mine. Am citit lacrimile din 

ochii lui bucuria și m-am simţit fericită că în acea zi , la ora patru, am 

bucurat un suflet. 

- Îți mulţumesc ! Dumnezeu să te ajute, spuse băiatul, cu un zâmbet sfios luminându-i 

chipul. 

Eram mulţumită pentru că făcusem o faptă bună primind binecuvântarea unui suflet 

oropsit. Mi-am dat seama că privind în jurul meu m-am oprit în fața tristeţii și a nevoii de ajutor. 

M-am bucurat c-am ascultat vorbele copilului şi am acționat cu gândul şi sufletul. Mi-am propus 

ca în fiecare zi, la ora patru ,să descopăr în jurul meu prețul fericirii. 

Dumnezeu are grijă de noi toți, în egală măsură. Dacă ai să crezi cu tot sufletul înbunul 

Dumnezeul, te va răsplăti cu tot binele din lume ! Aşa cum eu l-am ajutat pe acel copilaș… 
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MUNTEANU ANDRA ALEXANDRINA 

Clasa a VIII-a A 

Prof. coordonator: TURCU LUCIAN 

 Participarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba 

și literatura română a fost o experiență unică, deosebită. 

Vizitarea orașului care a găzduit etapa pe țară a olimpiadei și 

intrarea în contact cu tradițiile și cultura zonei respective au 

creat o atmosferă plăcută, de sărbătoare. Îmi amintesc cu 

bucurie momentul în  care am ajuns la destinație, în Baia Mare, 

județul  Maramureș. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să 

inspir adânc, fiind obosită după călătoria lungă cu trenul, în 

condiții mai puțin prietenoase.  

 Printre obiectivele turistice pe care le-am admirat sub coordonarea domnului profesor 

însoțitor Turcu Lucian se numără Teatrul Municipal, Muzeul de Mineralogie, centrul vechi al 

orașului, Muzeul Satului și mallul. După susținerea probei scrise, am vizitat mallul orașului. Ziua 

următoare, datorită faptului că proba orală a fost programată în jurul orei 15.00, mi-am petrecut 

dimineața repetând și discutând cu domnul profesor. După o oră de așteptare pe holul Liceului 

„Emil Racoviță” și 15 minute de pregătire a discursului, am fost întrebată dacă eram pregătită și 

mi s-a mai oferit un minut de finalizare a ideilor. În momentul în care  am început să vorbesc, 

inima îmi bătea puternic. După rostirea cuvintelor: „Bună ziua! Mă numesc Munteanu Andra și 

reprezint județul Brăila ... ”, m-am oprit și le-am explicat celor două doamne din comisia de 

evaluare că aveam emoții. Înțelegătoare, mi-au oferit un pahar cu apă pentru a mă liniști. După 

aceea am reluat discursul fără pauze, prezentând cursiv subiectul care mi-a fost propus: „Rolul 

scrisului în viața unui adolescent”. După susținerea probei orale, deși mâinile îmi tremurau 

neîncetat, eram foarte bucuroasă. Atmosfera nu a fost stresantă, apăsătoare, așa cum consideram 

în mod cert că va fi. De fapt, m-am împrietenit atât cu colega mea de cameră , Alessia, cât și cu 

eleva care a reprezentat județul Sibiu la clasa a VIII-a. Cât despre mâncare, am încercat și rețete 

tradiționale, servind masa la cantina liceului, iar în ultima zi am savurat o pizza. În penultima zi 

am vizitat Muzeul Satului. Chiar dacă am ajuns la sfârșitul programului, ni s-a permis să intrăm 

și să admirăm arhitectura rurală specifică zonei. 

 La întoarcere am avut parte de un vagon - cușetă călduros și de un drum liniștit, iar 

mulțumită domnului profesor, gogoașa pe care i-am cumpărat-o fratelui meu din Baia Mare a 

ajuns intactă în Brăila. Am avut parte, așadar, de câteva zile nemaipomenite și nu regret 

experiența pe care am trăit-o și anume participarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba și 

literatura română.  
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MANEA RALUCA ELENA 

Clasa a VII-aA 

Prof. coordonatori:POPA MARIOARA 

  NEGULESCU ASIMINA 

 

       Bucuria și-a făcut loc în sufletul meu din clipa în care am 

aflat că cineva a apreciat munca mea și că voi merge la 

concursul național de „Cultură și spiritualitate românească”. 

        Bucuria și optimismul meu s-au transformat în 

entuziasm ce m-a motivat să merg mai departe cu mult curaj, 

înțelegând că valoarea unui om se măsoară după  greutățile pe 

care le învinge… 

        Am trăit sentimentul recunoștinței față de toți cei ce mi-

au fost alături: părinții, ce m-au susținut necondiționat și profesorii ce au avut răbdarea și dorința  

de a-mi împărtăși  din experiența lor.Acum am înțeles că  viața este o muncă permanentă și o 

înțelege numai acela care privește viața din acest punct de vedere, iar calitatea nu este niciodată  

un accident, ci rezultatul unui efort de rezistență. 

        Am trăit emoția examenului,nerăbdarea aflării rezultatelor și entuziasmul premierii din care 

am învățat că adevăratul succes înseamnă să nu te oprești niciodată din a te  perfecționa. 

        În timpul premierii sentimentul predominant a fost mândria de a mă afla acolo și bucuria de 

a da  mâna cu acei oameni deosebiți, pe unii percepându-i ca o binecuvîntare, iar pe alții ca fiind 

parte din lecția mea de viață. 

         Pot rezuma în două cuvinte tot ce am învățat despre acest eveniment: „Merg înainte!" 
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BREBENEL MIHNEA 

Clasa  aIV-a A 

   Olimpiada de informatică de anul acesta s-a ținut la 

Târgu Jiu. Lotul Brăilei, la gimnaziu, a fost format din 

cinci copii: două fete din Liceul Murgoci, o fata din Liceul 

Balcescu un băiat din Liceul Pedagogic și subsemnatul 

Mihnea Brebenel, elev al Școlii Gimnaziale ,,Ion Băncilă”. 

    Drumul a fost foarte lung. Am plecat la ora 8:00 

dimineața si am ajuns la 21:00 seara. După aceea ne-am 

dus la masa să mâncăm. Apoi am mers la hotel. Când am 

ajuns în cameră am început să despachetăm. Fetele au stat 

într-o cameră, iar băieții au stat în alta. Am adormit târziu. 

Ziua următoare ne-am trezit la ora 7 dimineața ca să 

mergem să mâncăm. La ora 8:45 eram deja în curtea liceului unde avea loc olimpiada nationala 

de informatica. Cu totii aveam emoții. La ora 9:30 am mers în săli. Pe banca aveam id-ul nostru. 

Olimpiada a tinut 4 ore. Regulile erau foarte stricte. Aveam o ora la dispozitie ca să punem 

întrebari. Întrebările le adresam în scris și ni se răspundea cu DA, NU sau FĂRĂ 

COMENTARIU. În față ni s-au pus 3 subiecte, fiecare 

cu câte 2 subpuncte. Au fost foarte grele.  

 La ora 13:30 am ieșit din sală, urmând sa 

revenim la ora 18:00, când se afișau rezultatele. Restul 

zilei am fost să vizităm orașul, parcul și sculpturile lui 

Brâncuși. 

       Când a sosit ora 18:00 am mers la liceul unde am 

dat olimpiada. Acolo s-au afișat prima dată rezultatele. 

Am aflat că eu aveam 54 de puncte și am luat locul 52 

pe țară, la clasa a V-a. După aceea am mers și la liceul 

unde au dat fetele olimpiada. Tocmai la ora 20:00 se 

afișa cine s-a calificat la baraj si ce premiu a luat 

fiecare copil. Apoi am mers să mâncăm. Seara ne-am 

jucat până târziu. Urmatoarea zi am plecat spre casă. 

       A fost o experiență de neuitat și abia aștept să merg și anul viitor! 
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ANDREI  MATEI TUDOR 

Clasa a V-a A 

Prof. coordonator:CHIRICA NELUŢA 

 

Bună, eu sunt Tudor Andrei de la Școala Gimnazială 

”Ion Băncilă” (băiatul care s-a calificat la Naționala de 

Matematică). Mulți profesori m-au lăudat pentru faptul că am 

ajuns la națională. Acolo am întâlnit foarte mulți copii care au 

aceeași pasiune ca și mine, matematica. 

Toată pasiunea aceasta a început să se dezvolte de la o vârstă fragedă, îmi plăcea foarte 

mult să număr mașinile pe lângă care treceam (mama mereu mă contrazicea că nu  erau câte 

spuneam, dar se dovedea că eu am dreptate). 

Când am aflat că sunt calificat la județeană am început să muncesc din greu pentru a mă 

califica la națională. 

Atunci când doamna dirigintă a sunat-o pe mama să îi spună că am cel mai mare 

punctaj, eu, mama, tata și Magda (sora mea) am sărit în picioare de fericire și am bătut de atătea 

ori palma încât mi s-a învinețit. Imediat a doua zi am început să lucrez din greu pentru națională 

(1 – 2 etape naționale pe zi). 

Pe drum am mers cu trenul la București (eram 6 copii în tren). Câand am ajuns la 

București ne-am dus să ne lăsăm bagajele și ne-am plimbat aproape 6 ore prin București. 

În fine, când am ajuns în autocarul spre Negrești Oaș m-am uitat în jur, eram vreo 50 de 

copii calificați la națională din toată țara. 

Am avut o grămadă de emoții în timpul concursului, dar nu mi le-am arătat (ceea ce nu 

a fost bine). 

Când am aflat punctajul final am devenit foarte trist. 

P.S. Un sfat pentru a ajunge și voi la națională : munciți din greu și trebuie să aveți pasiune 

pentru matematică ! 
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IONIŢĂ IOANA                                                                                

Clasa a VII-a B 

Prof. coordonator:IARCA CORNELIA 

Anul acesta am fost extrem de fericită pentru 

participarea la Olimpiada Națională la disciplina 

Educație tehnologică care s-a desfășurat la București în 

perioada 2 – 6 aprilie 2018. A fost prima mea participare 

la o olimpiadă națională. O astfel de participare implică 

foarte multă pregătire , o pregătire riguroasă. 

Desfășurarea olimpiadei a avut două probe : scris 

și oral. Pot spune că emoțiile au fost pe măsura competiției. Toți participanții au așteptat cu 

înfrigurare subiectele. Emoțiile pluteau în aer pentru toți concurenții. O dată cu primirea 

subiectului s-a așternut liniștea în sală și ne-am concentrat asupra subiectelor prezentate care au 

avut un mare grad de dificultate. Proba practică a fost cea mai relaxantă și cea mai frumoasă 

probe cu cele mai puține emoții. Rezultatul final în urma celor două probe a fost 83.5 puncte. 

Sunt bucuroasă că am participat și am reprezentat Școala ”Ion Băncilă”,  am întâlnit elevi 

din toată țara și am legat prietenii.  

Educația tehnologică este disciplina care îți oferă informații din toate domeniile de 

activitate necesare și utile pentru viață. Este o disciplină pe care o recomand tuturor elevilor. 
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                                                                                 Prof. ARAMĂ LAVINIA 

 

 

 

 

Luni, 26 martie, Școala Gimnazială „Ion Băncilă” a desfășurat în incinta Bibliotecii 

Județene „Panait Istrati” etapa finală a Concursului de limba engleză din cadrul Proiectului 

Educațional „Growing up with English!”. Probele au fost susținute de către 22 de echipaje 

formate din câte doi 

elevi de clasa a III-a și 

doi elevi de clasa a IV-a 

din opt județe (Brăila, 

Galați, Buzău, 

Maramureș, Bacău, 

Ialomița,Dâmbovița, 

Prahova).  

Prin participarea 

la o astfel de competiție, 

elevii și-au arătat dorința 

de a utiliza o limbă 

străină în afara mediului 

confortabil al sălii de 

clasă, iar cadrele 

didactice au dovedit 

încrederea în 

cunoștințele, 

deprinderile și dăruirea 

elevilor pe care i-au coordonat.  

La secțiunea „Concurs de limba engleză”, echipajele premiate au fost: 

Premiul I - PINK FLUFFY UNICORNS (Șc.Gimn. „AL. I. CUZA” Brăila) 

Premiul II - THE CONTENDERS (Șc. Gimn. „VLAICU VODĂ” Brăila) 

Premiul III - SWEET DREAMERS (Șc. Gimn. „AL. ODOBESCU” Urziceni, jud. 

Ialomița) 
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Mențiuni - BEST FRIENDS (Șc. Gimn. „VASILE ALECSANDRI” Brăila) și HAPPY 

FACES (Șc. Gimn. „RADU CEL MARE” Găești, jud. Dâmbovița) 

La secțiunea „Scenete în limba engleză”, echipajele premiate au fost: 

Premiul I – SHINING STARS (Șc.Gimn. „Fănuș Neagu” Brăila) și MOCĂNIȚA TEAM 

(Liceul Tehnologic Vișeu de Sus, jud. Maramureș) 

Premiul II – LITTLE RED’S TEAM (Liceul Tehnologic Vișeu de Sus, jud. Maramureș) 

Premiul III – HAPPY STARS (Șc. Gimn. Nr. 2 – structurăȘc. Gimn. Nr. 1  

Slănic Moldova, jud. Bacău) și THE LITTLE ROMANS (Școala Gimnazială Romanu, jud. 

Brăila) 

Echipa de proiect, formată din 

prof. Dumitriu Anamaria 

(directorul Școlii Gimnaziale 

„Ion Băncilă”), prof. Aramă 

Lavinia, prof. Dumitru Mirela și 

prof. înv. primar Craioveanu 

Mădălina, dorește să 

mulțumească elevilor, cadrelor 

didactice și părinților pentru 

efortul depus, Bibliotecii 

Județene „Panait Istrati” pentru 

sprijinul oferit în derularea 

activității, precum și sponsorilor 

SELGROS Cash&Carry 

S.R.L.și Școala de Șoferi Keles 

Brăila pentru posibilitatea de a 

aduce încă un zâmbet pe 

chipurile tuturor elevilor 

participanți la concurs, și Librăria Spectrum Creativ, care a sprijinit proiectul prin imprimarea 

diplomelor. 

 

 

 

În cadrul Proiectului educațional „Growing up with English!”, ediția I (2017-2018) s-a 

desfășurat Simpozionul de comunicări și referate pe tema „Teaching receptive skills to 3rd and 

4th graders” în perioada 23-27 aprilie 2018.  

În paginile următoare vă prezentăm lucrările susținute în cadrul simpozionului. 
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TEACHING RECEPTIVE SKILLS TO YOUNG LEARNERS 

Autor: prof. ONECI ANDRA  

Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Găești, jud. Dâmbovița 

 

 Based on to the skills they’re using, Listening and Reading are known as Receptive skills 

because involve a process of receiving information, while Speaking and Writing are considered 

Productive skills, because they involve a process of producing words, phrases, sentences and 

paragraphs. Moreover, Listening is an oral skill, while Reading is a written skill. 

 ‘Receptive skills’ are often presented in studies and articles in contrast with the so-called 

‘productive skills’ mainly because when learning a new language, most learners are predisposed 

to develop their listening and their reading skills prior to their ‘productive’ skills. However, the 

two of them are in close connection with one another and help develop the other skills a learner 

needs: for instance, listening can improve the learner’s fluency, while reading can improve his/ 

her writing abilities.   

Nowadays, the school curriculum for pupils at beginner/ elementary level focuses mainly 

on vocabulary and on simple grammar teaching. The main means to present the new language to 

the 3rd and 4th grade pupils is represented by short texts and representative images, while 

grammar is taught gradually and in a simple way. Teaching materials like texts are sometimes 

accompanied by simple questions in order to ensure the comprehension of the text by the pupils. 

The best way of developing listening and reading skills in young learners is to focus on 

increasing their ability to understand, interpret and talk about texts by using their previous 

existing knowledge and not by focusing on the grammatical structure of the sentences for 

example (at this stage of the learning process).  

The most important thing in teaching receptive skills and developing fluency in reading 

and listening is that the learner should be surrounded by input, input which is manageable for 

them, authentic and extensive. The final goal of the whole process of teaching young pupils a 

foreign language is to help them become independent readers and writers. To do so, the best way 

is to expose them to a variety of enjoyable authentic texts or to a quality ESL textbook. Suitable 

ESL textbooks can provide a solid framework for the basics of language learning by adapting 

their content for an ESL learner, while authentic materials can familiarize the pupils with the 

language use in real life situations. Television, music, books and newspapers also represent a 

great resource when it comes to building the learner’s vocabulary by also promoting learner 

autonomy. Yet, authentic materials can also represent an obstacle in the way of pupils starting to 

learn a new language if they are not well-chosen, according to the learners’ age, interests or to 

their own level/ their capacity of processing the amount of information present in the text. If the 

language used in the text or the grammar is too complicated, the learner will feel demotivated 

because the text would become unintelligible for him/ her.  

It’s of a high importance that the materials used in the process should be chosen wisely, 

(not too difficult, not too easy) and that they should relate culturally to the learner, thus making  

adaptation a key factor for teachers in this case. Equally important when dealing with receptive 

skills in young learners is to organize a reading or listening lesson adequately in order to 

maximize the output. By exploring pupils’ curiosity and intuition, specific to their young age, the 

teacher can apply the so-called ‘discovery techniques’ when dealing with grammar and 

vocabulary learning, making the lesson fun and interactive. This will bring additional benefits to 

the whole process of developing fluency, comprehension and autonomy in a 
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foreign language, and, as a result, grammar and vocabulary learning will be enhanced. 

Young learners like to feel they are part of the process. Starting from the end of the 

second semester of the 3rd grade, the majority of the pupils like to be actively involved in the 

lessons whether it’s a listening task or a reading task, and they learn best by ‘doing’. They either 

like engaging in simple discussions about the topic of a text or they enjoy making reference to 

their own person by using their previously acquired vocabulary or grammatical structures.  

At this stage, the teacher plays a very important role. He/ She is responsible for making 

the young, sensitive pupil feel confident and secure about expressing himself in a foreign 

language.  Pupils should know that it’s ok to take risks and to experiment. They should always 

be encouraged by their teacher to use their existing vocabulary and express their opinions and 

their ideas, even if they might not get the right answer the first time. Situations in which they 

might read incorrectly a word or even a whole sentence, they might misspell a word, they might 

not always make the right predictions when it comes to reading or listening to a text, or they 

might mistaken a word for another on account of them sounding the same ( “bare necessities” 

versus “bear necessities”), should be dealt with  extreme care and no matter what, the teacher 

should always give feedback to the pupils and value their participation in the lesson in order to 

improve their literacy skills.  

Pupils should also be encouraged by their teachers or/ and by their family, to read for 

their enjoyment, not just for study. Reading is basically 'dreaming with your eyes open' or 

‘painting without a brush’. It uses pupils’ imagination and enables them to master intonation and 

word stress from a young age. Reading also passively teaches punctuation and grammar and 

develops pupils’ mental imagery skills. 

When it comes to the main difference between Reading and Listening skills,one should 

always refer to the learners. When they listen to a piece of communication or to a piece of 

information for example, they will always find it more difficult to approach, on account of the 

fact that they have much less support than when they considering written words on a page (visual 

support). Also, while Listening requires ‘real-time’, instant processing of language, (and once the 

message has finished, there is no easy way to go back and check for meaning) during Reading, 

they can go back and consult the text as many times as they want, making Reading easier than 

Listening.  

 Listening is the least researched language skill and perhaps the most difficult to teach 

because every individual is unique and because of the specific characteristics of each message, 

each listener, each delivery method and each environment. As a foundation for reading, a good 

teacher should first of all develop pupils’ listening comprehension and listening capacity. It is 

important for a young learner to be able to hear a word or a structure before he can say it, to say 

it before he can read it and to read it before he can write it.  

 In conclusion, all skills (Listening, Reading, Writing, Speaking) are equally important in 

achieving near-native English skills. Fluency in a foreign language is achieved by developing 

both the receptive and the productive skills, by taking one step at a time (sound by sound, letter 

by letter, word for word, etc) and by following the proper stages, from conscious strategies to 

subconscious skills. As words and their meaning are acquired step by step by the young learner, 

they are stored in the pupil’s short-term memory and through repeated encounters they can move 

to his/ her longer-term memory and become a part of a growing second language for him/ her. 

The development of proficient skills from a young age is essential not only for academic success, 

but for success in all areas and stages of life! This can only be done by having a strong (inner) 

motivation, by continuous practice and by being patient, as productive skillstake 
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longer time to emerge, unlikereceptive skills,inyoung learners. 
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HOW DO I EXPRESS MY FEELINGS? 

Autor: prof. CRISTESCUCORINA 

Colegiul Economic  „Virgil Madgearu”, Ploiești, jud. Prahova 

 

I used to teach English to primary students untill 2016, at ”Carmen Sylva” Art College 

from Ploiesti. This is one of my successful lesson presented on the 8th of March 2016, within 

Developing English through ARt-oriented activities, an Erasmus+ KA2 project. 

Theme: Feelings 

Topic: How do I express my feelings? 

Level: Beginners – 4th grade 

General Competences: integrating European skills in different learning contexts through 

innovative approaches; interacting in real communicton contexts according to one’s personal 

needs and feelings; exploring the meaning of messages rendered through different forms of 

expression. 

Specific Competences: to structure the impact of positve and negative feelings upon human 

relations (behaviour and activities); to find patterns in nowadays human life according to the idea 

that we need to become aware of our feelings; to identify the feelings within a certain context; to 

reinforce grammar knowledge during communication in a foreign language; to clasify the 

feelings into positive and negative; to express their feelings in a nonfigurative drawing. 

Skills: Speaking, listening, reading and writing; nonverbal skills - drawing group’s feelings 

Time resources: 50 minutes 

Human resources: 2 teachers (the English teacher -T1- and the coordinator teacher of the 

students from the 4th- T2) + 28 students 

Teaching aids: a paragraph of The Wizard of Oz, by L. Frank Baum; a video-projector; handouts 

and pencils; papers for drawing; a short video with the Christmas Carnival 

Teaching techniques: brainstorming, work in groups of three, conversation 

Possible drawbacks: students are too fast or too slow in solving the tasks. 

Scenario 

1. Activity 1  (2 min) -  Ice breaking- T1 introduces the quests and presents the hosts. 

2. Activity 2  (10 min)- Warming up 

T2 presents the short video with the Christmas Carnival and T1 talks about students’ face 

expression, posture, appearence, attitude, in order to get to their feelings. 
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\3. Activity 3 (3 min) – Revealing the content 

T1 establishes the main topic of the lesson, Feelings, writes it on the whiteboard and tries a 

definition, like ”Feelings are the deepest connection with reality, the self answer to our life.” 

4. Activity 4 (7 min)-Extending the topic in personalised contexts –  

T1 uses brainstorming: ’Discover the needs of each character in the extras from The Wizard of 

Oz by L. Frank Baum. (underline the main features of them while reading the text): 

Dororthy and her friends are in the wonderful emerald City of Oz. Oz, the Great and Terrible, 

promises to fulfill their wishes only if they kill the Wicked Witch of the West. 

‘What shall we do now?’ Asks Dorothy sadly. 

‘There is only one thing we can do’, says the lion, ’and that is to go and find the Wicked Witched 

and destroy her’ 

’But if we cannot?’ says the girl. 

’Then I will never have courge’, says the Lion. 

’And I will never have brains’, says the Scarecrow. 

’And I will never have a heart’, says the Tin Woodman. 

’And I will never  see Aunt Em and Uncle Henry’, says Dorothy beginning to cry. 

(The Wizard of Oz – L. Frank Baum) 

T1 expresses the conclusion drawing on the whiteboard:  

Everybody needs a healthy BODY– MIND– SOUL to be A WHOLE, HAPPY person otherwise 

one cannot fit the world. Students are given handouts with it and with the next tasks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Activity 5 (5 min) – Game 

T1 invites the students to underline the feelings with the character's colour:   

Dorothy (self)confident  spoiled   hopeful  sad 

  courageous  worry reliable  full of hate  gay 

The Scarecrow fearless   dispointed  scared    eager 

   furious   in pain   respectful  cruel 

The Lion  determined  happy   excited   proud 

The Tin Woodman  thrilled  trustful   devoted   

6. Activity 6 (3 min): T1 asks the students to classify the feelings (from the previous activity) 

into negative or positive according to their life experience (+/ -) and explain their reasons. 

7. Activity 7 (2 min):  Energizer - ”If you are happy” song 

8. Activity 8( 8 +7 min)  

 

FEELINGS 

MIND

BODY
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Follow up 

Grouped in 3, the students are asked to create a nonfigurative composition about how they see 

themselves; then they have to turn the bad moods into happy ones.  

9.Activity 9 (2 min) : Evaluation- T2  

10. Activity 10 (1 min): Closure  

T1 concludes ”All we need is reliable friends ”.  

 

 

READING IS EASY,LISTENING IS FUN,WHEN THINGS 

ARE PROPERLY DONE 

Autor: prof. GHEORGHE ANCUȚA 

Școala Gimnazială “Vlaicu Vodă”, Brăila 

 

Despite what most people outside the education system generally believe, teaching 

children a foreign language has never been an easy task. Teaching them language skills has never 

been child’s play. But what greater reward for a teacher than seeing  how, right under their eyes, 

the little men they guide become better readers, speakers and writers with each day that passes? 

As dedicated teachers, we prepare our lessons with the greatest seriousness and in so 

doing, we search for the best teaching methods and approaches that are supposed to ensure our 

students’ success as language learners. When time comes for us to deal with 3rd and 4th graders, 

we ask ourselves: How do I teach such young students to read? They are inexperienced in their 

own language, let alone a foreign one!? How do I teach them to write? They’re just starting to 

spell their language correctly….How do I teach them to listen and how do I teach them to speak? 

Not to mention that students are never the same, although we often mistakenly tend to see them 

so. “There are marked differences, not only in terms of their age and level, but also in terms of  

different individual abilities, knowledge and preferences” (J. Harmer, How to teach 

English,(new edition), Pearson-Longman, p. 15).  But the more we worry, the more thorough our 

search is, therefore the better informed we become. 

There are no best answers, of course, but throughout time, various strategies and 

techniques have been designed by language professionals and we, as teachers, have had time to 

study them, apply them, adapt them, or even improve them in our classes. At the same time, we 

have borrowed from our more experienced fellow teachers’ expertise and, added to our own, I 

believe we have managed to finally create our personal teaching style, methodology  and 

approach.  

That being said, I have to inform you that this essay is not going to be a summary of 

whatever linguists have found and shared with us over the years. It is going to be an account of 

some of the methods and techniques that I have employed in class in order to help my students 

learn how to read and how to listen (among other skills, of course) . The first reference is going 

to be to 3rd graders. 

The main difficulty encountered  is, understandably, the difference between the 

Romanian spelling and the English spelling. As I have already mentioned, at this age the young 

students are barely learning how to handle their own language. So, what do we do to help them 

regard reading as a pleasant activity without feeling that it would be too hard for them to  do it?  

First of all, I talk to them about it. I remind them that they are familiar with a lot of words 

as they have used them many times before in speech, but not in writing. And I tell  them that they 

are going to have fun while discovering how English letters are grouped together 
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to form a word. And I reassure them that there willd be absolutely no problem if they do not 

manage at  the first attempt. I write words/short phrases on the blackboard in quite large fonts 

and I get them to repeat after me and we do that until they feel confident. Then I invit them to do 

it,together, without me and, naturally, I correct where necessary. Then I  challenge them to read 

out individually and I encourage them with rounds of applause which get even the shy students 

incredibly eager to take up the challenge. Alternatively, I get them to use the “Thumbs up” sign 

for confirmation of a good job. I can assure you that they love being praised so they are willing 

to try again and again and again. 

When I am certain that they have understood that pronunciation and spelling are different 

in English(with small exceptions, of course),I refer them to their course books.  

Each unit contains brief stories tailored to their level of understanding, and each story is 

illustrated. For this reason, I get them to tell the story in Romanian by decoding the message in 

the pictures, I draw their attention to the way the pictures are numbered in chronological order of 

events, and to the speech bubbles representing each character’s words, and I guid them through 

the whole story in this organized manner. I read the whole story first, asking them to follow the 

text closely, using their fingers or pencils or rulers. Then I start over, this time stopping after 

each line and getting them to repeat. I make sure that no child will fail to do so. Some important 

fun factors in this situation are tone and intonation and even voice change. Students are tempted 

to mimic the teacher and participate in the process with great pleasure and without fear of failure. 

When they seem to have gained enough confidence, I get them to read individually and 

gently stepp in and correct where necessary. Applauses are absolutely necessary, even in less 

successful cases. 

The next step is to allow them to assume roles, as if they were the characters in the story. They 

love changing the tone and even the sound of their voices while reading! 

 I am positive that at this point they are ready to listen to the CD and follow the story in 

their books without difficulty. The recorded version of the story is even more appealing and 

entertaining so you can imagine how much they enjoy listening to it! I check  how well they 

remember the names of the characters and I invite them to turn their books upside down and 

listen to the story without the visual support. Then I challenge them to give me brief answers to 

questions based on the text, for example: “Who said << I haven’t got wet feet and hands>>? 

<<Erlina>> “, in this way checking comprehension of the written/ recorded message. 

Another way to approach the written text to check understanding of itis to quote 

characters’ words  and ask students   in which picture these words are to be found. It is a good 

way to teach scanning a text, a method that later on is supposed to aid reading and understanding 

more extensive written extracts and making full use of the information provided. 

Another fun but efficient method that I usually employ is getting students to guess the 

pronunciation of a (relatively) new word. I ask for their opinion and they are more than willing to 

try to “help” me. When the right pronunciation is elicited, I get them all to repeat the word, 

making sure that we won’t omit cheering the lucky student . When they see that there is no 

danger in getting a word wrong, they almost unanimously want to give it a try themselves.  

We want to check whether the written message has been understood, right? Therefore, 

something must be done about it. We can use the well-known,highly effective  matching 

exercises, or transfer (word-picture//picture-word),or gap-filling/cloze exercises. A lot of things 

can be done in order to check comprehension. Reading aloud is necessary. Students need to get 

confirmation of their work so they have to be made to read their answers  out loud  while the 

others are checking and making the necessary corrections. 
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Poems or songs are great ways to teach reading and listening. They usually rhyme, and 

rhyme is what helps anybody, not just students, absorb information a lot more easily, by several 

processes of association. Rhyme often helps a child make out the right pronunciation of a word 

he is not very sure of just by remembering how he has pronounced the previous one . At the 

same time, when rhyme is involved, memorizing the whole text a lot faster is ensured and thus 

students’ confidence is boosted. A recorded text can be stopped after each line, giving students a 

chance to repeat it, paying attention to intonation, pitch, tone or any other sound variations.  

Listening can be taught quite successfully if certain rules are followed. Rule number 1 is 

to explain students that they need not worry if they do not understand all the words in a message. 

They must be explained that what matters is understanding  the gist of the recorded material and 

that they get help whenever they feel insecure. Rule number two is to make students ready to 

listen. This means that they will need to look at pictures, discuss the topic, in order to be in a 

position to predict what is coming. 

A golden rule is the one that says that they need to be explained that listening is good for 

their pronunciation, too, in that “the more they hear and understand English being spoken, the 

more they absorb appropriate pitch and intonation, stress and the sounds of both individual 

words and those which blend together in connected speech. Listening texts are good 

pronunciation models, and the more students listen, the better they get, not only at understanding 

speech, but also at speaking themselves” (J. Harmer, How to teach English,(new edition), 

Pearson-Longman, p. 133).   

With young learners such as 3rd and 4th graders, receptive skills are more likely to be 

acquired if taught through games or other entertaining activities free of the stress of excessive 

theorizing.  

When I teach listening through songs at this stage, I often play a song on a certain topic 

once, all through. I elicit what it is about, and then I start instructing my students that they are 

going to get task sheets containing the lyrics of the song, but that some words from it have been 

removed. Considering that they have already listened to the song once, they shouldn’t have any 

problem completing the missing words while listening again. What is more, they get to listen to 

the song a second time, so that they can pick up things they may miss the first time. It usually 

works well and students usually want more of it. Feedback follows, students reveal their 

findings, they feel proud of themselves and they require more of the same. We end up doing 

probably the most liked of all listening-related activities: singing together. They read and listen 

at the same time. What could be more suitable?! 

At other times, when I teach weather, for instance, I use different recorded sounds which 

render different types of weather manifestations. They listen and they have to say what is 

happening. Or, the other way round: They listen to sentences describing weather and they make 

the specific sounds. They feel very amused while doing that. The same strategy can be applied 

when teaching animals or birds, means of transport, musical instruments or even sports.  

The complexity of the teaching process cannot be comprised in just a few pages. The 

debate can last practically endlessly. What is important to know in the end is that if we want to 

do a good job, despite all difficulties entailed by our profession, we can. If we want our young 

students to become fluent English speakers, we have to put every effort into it and we will 

definitely get there. 

Where there is a will, there is a way! 
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IT’S ALL ABOUT CONFIDENCE 

- Teaching receptive skills to 3rd and 4th graders -  

 

Autor: prof. ION LAURA DENISA  

Liceul Tehnologic„Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, jud. Giurgiu 

“Seek first to understand, then to be understood.” 

(Stephen Covey, The 7 Habits Of Highly Effective People, 1989) 

Paraphrasing Thomas Carlyle, I would start saying that “Speech is human, 

communication is divine”. The main objective in teaching a foreign language is that of enabling 

an individual to communicate in different languages and understand other cultures.  

Speech may seem so natural to man as walking, but it is not.  The process of acquiring 

speech is highly influenced by the society and the environment where the individual develops. 

However,speech production is not the same as language production since language can 

also be produced manually by signs.1 

In psycholinguistics, language production2 is the production of spoken or written 

language. It describes all of the stages between having a concept, and translating that concept 

into linguistic form. 

In her book, An introduction to Language Acquisition from a Generative Perspective, the 

author, Larisa Avram, focuses on “language acquisition from a strictly linguistic perspective”:3 

Language acquisition has been defined as the rapid, effortless process, which turns a 

deficient and limited input into correct output grammar. Each language is the result of the 

interplay between innate knowledge and environment. 

There is a complex relationship between receptive and productive skills, as one set of 

skills naturally supports another. For example, building reading skills can contribute to the 

development of writing. Nevertheless, developing listening skills is the first step to speaking. 

In the process of learning new languages, learners often begin with receptive 

understanding of the new items, then move on to productive use of the information acquired. 

Receptive language is the ability to UNDERSTAND language. […] Receptive language is 

responding to the language of others.4 

The receptive language is highly connected to the ability to follow directions and identify 

things. For instance, being asked a question or being given a task, the pupil will be able to point 

to an object or to a picture. TPR (Total Physical Response) is a method that suits the young 

learners. When the teacher gives commands to the pupils in the target language, they will 

respond with whole-body actions which highlights their ability to understand what was being 

said. 

Listening and reading are considered the receptive skills, because learners do not need to 

produce language to do these, they receive and understand it. These skills are sometimes known 

as passive skills. They can be contrasted with theproductive or active skills of speaking and 

writing.5 

However, there are a lot of methods to teach reading and listening actively. Wall 

Dictation is just an example. It is a wonderful method that allows a teacher to promote team 

work and fair competition while exercising all four skills in an active manner. 

                                                             
1http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_production 
2http://en.wikipedia.org/wiki/Language_production 
3http://ebooks.unibuc.ro/filologie/avram/index.htm 
4http://activitiestolearn.com 
5http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/receptive-skills 
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Teaching receptive skills of reading and listening focuses on the way the pupils take in 

and research information you are teaching them, being actively involved in the whole process. 

Besides being able to follow a series of commands, receptive language includes 

understanding figurative language, as well as literal language.  

As stated by University of Manchester, 20076, regular listening and reading in a foreign 

language can achieve the following:  

 Develop your comprehension skills, including speed of comprehension  

 Develop your range of vocabulary  

 Develop your range of useful functional expressions  

 Develop your awareness of stylistics  

 Contribute to your improved Speaking and Writing Skills 

There are some basic principles to take into account when it comes to teaching receptive 

skills. First of all, the characteristics of the target group you are addressing to, in our case the 3rd 

and the 4th graders, because the selected topic and materials should be interesting and useful to 

the target group. Then, you need to engage meaningfully with these materials, which brings into 

discussion purpose and expectations. 

Thinking of information sources in comprehension, Anderson, A. & Lynch, T., 19887, 

underlined five basic stages in teaching the receptive skills:  

1. Lead-in 

2. Teacher directs comprehension task 

3.  Students listen/read for task 

4. Teacher directs feedback 

5. Teacher text-related task 

Strong receptive skills broaden the pupils’ ability to predict, to extract specific 

information from an oral / written text, to get the general picture or, later on, to extract detailed 

information, recognizing function and discourse patterns and deducing meaning from the 

context. Building strong receptive skills focuses more on observing, investigating and exploring 

and gives the young toddlers the confidence to move on, to be able to express what they need, 

what they want or what they are feeling. 

Teaching listening should take into account the comprehension problems that EFL 

learners deal with: troubles with words/sounds, trying to understand every word, difficulty in 

understanding fast, natural native speech or finding it difficult to keep up, and the last, but not 

the least important, is the fact that they easily get tired trying to keep up.  

As an English teacher, you must bear in mind that you are responsible for all the pupils 

within the classroom, which draws our attention to their individual particularities and to our 

ultimate goal: to develop in pupils habits of independence and autonomy, preparing them to 

organise their own learning and to exploit other sources of language outside the classroom. 

It is important to highlight the clear distinction between the two types of language skills: 

the receptive skills and expressive language. Expressive language is the ability to 

COMMUNICATE language (to produce speech and communicate a message). This does not have 

to be just verbally. It can be done with sign language or a communication device. Even writing is 

a form of expressive language. Expressive language involves making requests, giving 

information, and labeling things. Expressive language is more difficult because the individual 

                                                             
6http://www.languagecentre.manchester.ac.uk/ 
7 Anderson, A. & Lynch, T., 1988, Listening, Oxford, Oxford University Press, page 13 
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has to recall the word or words they want to communicate and then be able to express.8 

While receptive exercises require the individual to point to an image or object in order to 

demonstrate his/her understanding of the answers, expressive exercises require a verbal response. 

In other words, while receptive language is identifying, the expressive language is 

recalling the word and communicating it (which could be the cause of frustration for the 3rd and 

4th graders who have not developed strong expressive skills yet).  

In recent years a task-based learning approach (TBL) seems more effective. than the more 

traditional Present, Practice, Produce (PPP) approach. 

Task-based language teaching (TBLT), also known as task-based instruction (TBI), 

focuses on the use of authentic language and on asking pupils to do meaningful tasks using the 

target language. Such tasks can include visiting a doctor, conducting an interview, or calling 

customer service for help. Assessment is primarily based on task outcome (in other words the 

appropriate completion of real world tasks) rather than on accuracy of prescribed language 

forms. This makes TBLT especially popular for developing target language fluency and student 

confidence.9 

To conclude, practicing receptive and expressive language skills on a regular basis will 

help pupils to improve their communicative skills. 
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ENJOY ENGLISH 

Autor: prof. MILITARU NICOLETA MARILENA 

Liceul de Arte “Ionel Perlea”, Slobozia, jud. Ialomița 

 

 The relationship between receptive skills and productive skills is a complex one, 

supporting each other and also completing one another in a natural manner. Reading and 

listening are two skills that are very important for the learning of a foreign language and they 

need to be developed through various techniques and strategies. Pupils in the primary school are 

eager to discover the English language in all possible dimensions and they are not afraid of the 

challenges that might appear along the way. I have seldom heard teachers saying that they do not 

do the listening exercises from the textbooks because their pupils are too young and they will not 

cope with it. But the matter is much simpler: teachers should trust their pupils and allow them 

time to discover, practice and improve their skills.  

 The young learners of English start listening from the very first English class they have, 

when they listen to their teacher’s “hello” and “ how are you?”, to their instructions and to the  

sentences they utter in class. It is passive listening but they learn a lot and they get to experience 

a model of speaking and pronouncing new words. Listen and repeat exercises are the most 

common form of drills done with this age category and they are easy for pupils to learn new 

structures. We expect them to understand everything and this is why we fail in doing listening 

exercises with our pupils; we should be more confident in their abilities and also explain them 

that they do not have to understand all and that it is all right if they miss something along the 

way. This is why teachers need to be very clear in specifying the task the pupils have to do and 

clarify possible difficult aspects of the listening exercise.  

 Using songs is a very good method to teach young learners and they have different 

positive aspects. First and foremost, the pupils feel relaxed and happy to learn as the pressure of 

learning is taken from their shoulders. They feel the energy and they feel that they have fun by 

dancing along the lines and by repeating the words they can repeat from the song. In addition, 

songs offer the possibility of them learning new words, enriching their vocabulary in a new and 

interesting manner rather than chalk on blackboard and pen on paper. Singing is part of who we 

are as human beings and this is why it is easier and funnier for a teacher to incorporate language 

learning in English classroom through songs. What is more, songs offer the possibility of 

repetition and practice and again, this is not so boring any more. In traditional classes, the 

teacher teaches them the vocabulary (for example, farm animals) and the pupils sit at their desks 

repeating the words over and over again. When this is done by songs, they do not perceive it as 

tedious anymore; they repeat the words by singing the songs three and even four times in a row.  

 There are numerous listening activities which can be done with little learners that would 

benefit them the most: listen and colour, listen and draw, listen and mime, listen and respond, 

listen and match, listen and write (with older pupils), listen and read, listen and predict. They 

should be taught the rule of listening: first, listen to a have a general idea, and then listen to do 

the task and finally, check your completion of the task. And the same applies to reading as they 

need to be explained from the very beginning that they have to go through a pre-reading stage, 

while-reading stage and after-reading stage. It is a matter of a teacher getting their pupils 

prepared and ready for reading activities.  

 In order to teach receptive skills to young learners there are several successful activities 

which can be carried out in class. One of them is choosing as the young students are given 
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multiple choice exercises, true/false activities and odd-one-out items. The multiple choice 

exercises can be on texts that students read in class or at home or they can be on listening 

activities during class. True/false is an exercise which allows the teacher to check the level of 

comprehension the students have and they can also be asked to give explanations for their 

choices. In this way, the can demonstrate that they have really understood the text. Odd-one-out 

is a very entertaining type of activity and students have a lot of fun working on it especially 

when they have to create some examples. They work in groups and they create their columns 

which then they give the other teams to solve and explain their choice. In this way a receptive 

based activity is transformed into a productive one thus proving that teaching reading well leads 

to good writing and pronunciation skills.  

 The task types vary from one age category to another and it is up to the teacher to choose 

the best ones for the class they teach. One of my personal favourite is filling in grids with 

information about characters in a text (name, age, hair, eyes, hobbies, can, can’t, like, doesn’t 

like) or about animals (colour, size, food, habitat) or about activities (which day, what time, who 

does it, who doesn’t do it). Grids are excellent for combined skills classes and they can be graded 

on different levels, depending on the students’ needs. In addition, sequencing and re-ordering is 

another type of activity which I have used and I have noticed that my students enjoy. I give them 

texts, the paragraphs are mixedand they have to re-arrange them so as to obtain the full text. We 

usually have this activity in the form of a class competitionand I have small prizes prepared for 

them (colorings pens, ballpoint pens, funny worksheets, book signs or stamps). Jumbled 

sentences are also a good example to illustrate the skill and they like testing their attention and 

rapidity in solving the task.  

 Learners need to be supported all the time while they work on tasks which develop all 

their skills in a foreign language. They need to feel that the teacher is there to guide them 

through the activities and correct them when they are wrong and show them how to do some of 

the more difficult activities. Teachers are responsible for choosing activities which correspond to 

the level of their students which means that a teacher must really know their student and thus be 

able to make the correct choice. We are the ones who guide the little ones in their first year of 

study and if this guidance is not done properly, then the learners might find it difficult to cope 

with later and even more difficult tasks. It is about keeping a balance and being able to identify 

their needs and focus on them in order to have the best of their first years of study.  
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TEACHING RECEPTING SKILLS TO 3RD AND 4TH GRADERS 

Autor: prof.BARB VALENTINA MARIA 

Școala Gimnazială ,,IonButeanu’’Buceș, jud. Hunedoara 

 

Speaking about skills, it is well-know that they are divided into receptive and productive 

skills.The receptive skills are listening and reading, because learners do not need to produce 

language to do these, they receive and understand it. These skills are sometimes known as 

passive skills. They can be in contrast with the productive or active skills of speaking and 

writing.Often in the process of learning new language, learners begin with receptive 

understanding of the new items, then later move on to productive use.In the classroom, the 

relationship between receptive and productive skills is a complex one, with one set of skills 

naturally supporting another. For example, building reading skills can contribute to the 

development of writing. 

When learning a new language learners tend to develop their receptive skills first and 

then acquire productive capability. It’s a complex relationship between the two as they all play a 

supporting role with developing other skills. For example, reading skills can be a supporting 

factor to the development of writing, whereas listening can improve speaking fluency. 

Receptive language means the ability to understand information. It involves understanding the 

words, sentences and meaning of what others say or what is read. Expressive language means 

being able to put thoughts into words and sentences, in a way that makes sense and is 

grammatically accurate. 

Although most children are born with the right structures, these structures don't 

inherently know how to read. They are hardwired to speak and listen; in other words, we were 

born to talk. Reading and writing are optional accessories that are bolted onto a speaking and 

listening brain. 

Similarly with reading, if the language or grammar is too complicated it makes the text 

unintelligible. The key difference between listening and reading is that when learners listen to 

information, they have much less support than when they are working with the written word on 

the page. Listening requires ‘real-time’ processing of language, and once the message has 

finished, there is no easy way to go back and check for meaning, as there is during reading. 

The best way to improve receptive skills is from exposure whether from an enjoyable 

authentic text or a quality ESL text book. For example, television, music, books and magazines 

are great ways to build vocabulary while incidentally promoting learner autonomy. Coursebooks 

can provide a basic scaffold and are adapted for an ESL learner, whereas authentic materials 

provide exposure to real language use. 

However, authentic materials can demotivate learners if the materials aren’t appropriately 

graded or applicable to their interests. It’s an important consideration to choose material which 

isn’t too difficult or easy, and also which relates culturally, so adaptation is an important 

consideration for teachers. Equally important are effectively staging a reading or listening lesson 

to maximize output. The below staging is an effective way to teach either a listening or reading 

lesson. 

 For teaching listening skills, teachers should use nice, known and adequate to their level 

and age songs. Students are asked to listen to a song and in the same time they are given 

worksheets and are asked to do some activities. For example, a pre-listening activity, to get more 

familiar with the song and its lyrics is to recognise the title and who sings it. Then, while-

listening activity, for example to fill in the missing words from the song’s lyrics. 
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Finally, after reading activities could be to note down as many words as they remember from the 

song or to write down as many key words or known words as possible. Teachers can also use 

stories and videos for listening activities. Some other activities the teacher could propose in this 

case are: to find the names of the characters, to find the main subject of the story (as while-

listening activities) and to write down the names of the characters they remember, to answer 

some questions aboutthe story (these as after listening activities). 

For teaching reading teachers also should use nice and interesting texts adequate to the 

students’ level, age and interest. The most important in this case are different types of reading 

comprehension activities and exercises with different types of items which are connected to the 

text read. 

Equally important are effectively staging a reading or listening lesson to maximize 

output. The staging should be: 

1) Pre-teach vocabulary 

As with the ‘present’ stage of a vocabulary lesson, elicit, drill and concept check any vocabulary 

that you predict students will need to navigate the reading or listening material they will work 

with. 

2) Gist reading/listening 

When students have demonstrated their understanding of the target vocabulary, set a quick 

skimming task for students to get a first contact with the text or recording. Gist tasks can be in 

the form of true-false questions, paragraph matching, ordering or adding headings. 

Remember: Make sure that you go through the task BEFORE you give them the reading 

text. If they don’t understand the task information, they will not be able to read or listen with 

purpose. 

3) Detailed reading/listening 

When students have got the gist of the text, they can move into some more detailed 

comprehension or language work. Set questions which deal with the relationships between points 

in the text, or which focus on use of specific language in the text or recording. This encourages a 

closer analysis of the information being presented. 

4) (optional) Response to text 

A follow-up stage (which asks students to respond to what they have read or listened to) can 

consolidate the ideas presented in the text and engage students with the content they have read or 

listened to. 

5) (optional) Vocabulary in Context 

Another option for a post-reading stage is to examine the meanings of some other vocabulary 

items (which were not taught in the first PTV stage) in the context of the sentences and 

paragraphs where they appear in the reading or listening material. 

Besides staging, it’s also important to develop strategies rather than only practicing skills as you 

want to equip your students to practice outside the classroom. 

Some tips and strategies for making reading and listening lessons shine, let’s say, and for helping 

students improve their reading and listening skills. 

1. Encourage learners to read for enjoyment rather than just for study. 

2. Avoid reading word for word, instead read an entire chunk and identify contextual clues to 

establish meaning of unknown language. 

3. Look for key words such as nouns, verbs, adjectives, and adverbs as these words give 

information. 

4. Make predictions before reading or listening. Doing so activates what is 
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already known about the topic. Also, this builds confidence since the learner isn’t confronted 

immediately with what they don’t know. 

5. Listen for key words (information words). 

6. Practice reading for gist first and then detail, breaking up the reading makes the text 

manageable. 

7. Practice, practice, practice 

Biblography: 

 http://www.hongkongtesol.com/blog/2017/07/receptive-skills-english-teachers-how-

teach-listening-and-reading  by Bryan Holmes 

 Learning -Teaching by Jim Scrivener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

http://www.hongkongtesol.com/blog/2017/07/receptive-skills-english-teachers-how-teach-listening-and-reading
http://www.hongkongtesol.com/blog/2017/07/receptive-skills-english-teachers-how-teach-listening-and-reading


 
 

Prof. înv. primar CRAIOVEANU MĂDĂLINA 

 

 

Pe 29 martie2018 ,s-a desfășurat cea 

de-a doua ediție a concursului județean 

interdisciplinar” KREATIVCON”.Au fost 

prezente 5 echipaje a câte 4 elevi din școlile 

ION CREANGĂ,FĂNUȘ 

NEAGU,SFÂNTUL ANDREI,MIHU 

DRAGOMIR,VASILE 

ALECSANDRI.Echipajul școlii noastre a 

fost prezent, participând în 

afaraconcursului. 

         Concursul  își propune să-i provoace 

pe copiii inteligenți, creativi, spontani, 

iubitori de curățenia mediului înconjurător, 

cooperanți, la o întrecere inedită. 

       Tema aleasă de organizatori diferă de la un 

an la altul,stimulând astfel creativitatea și 

imaginația copiilor.Anul acesta ,elevii au avut de 

realizat un text literar in versuri sau proză 

pornind de la câteva cuvinte impuse.Apoi,pe 

baza acestuia,copiii trebuiau să creeze o lucrare 

plastică ,folosind materiale reciclabile și din 

natură. 

        Lucrările realizate au dovedit maiestrie în 

folosirea limbajului plastic și literar,premiile 

obținute fiind următoarele: 
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-Premiul I -  Școala Gimnazială  “ ION CREANGĂ” 

 -Premiul al II-lea -  Școala Gimnazială   „FĂNUȘ 

NEAGU” 

-Premiul al III-lea - Școala Gimnazială   „MIHU 

DRAGOMIR” 

-Mențiunea I-Școala Gimnazială   „SFÂNTUL ANDREI” 

-Mențiunea a II-a -Școala Gimnazială  

 „VASILE ALECSANDRI” 

        Creațiile lor au dovedit faptul că trăim într-o lume în 

care creativitatea , originalitatea și îndemânarea conduc spre 

realizarea unor produse estetice și utile.Știm cu toții că în 

joaca lor, copiii găsesc modalități uimitoare de a folosi, 

combina și a realiza , din materiale aparent ,,bune de aruncat 

”, produse care stârnesc aprecieri și laude. 

         Capacitatea lor de a repera căi atipice, neașteptate ,de a 

găsi soluții în a proiecta și realiza produse handmade, 

dezvoltă atât îndemânarea cât și fluiditatea gândirii și 

originalitatea acestora. 

          Sub acest titlu ,organizatorii concursului grupează an de 

an, câteva teme handmade, toate având ca numitor comun 

ingeniozitatea, inteligența și abilitățile practice pe care să le 

confirme participanții în utilizarea eficientă a materialelor 

reciclabile, scopul final fiind acela de realiza produse care să 

le înfrumusețeze viața. 
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Prof. înv. primar CARAGAȚA GICUȚA 

 

Într-o lume modernă, o lume fără bariere, o lume într-o continuă schimbare, ne punem 

întrebarea: “De unde venim şi spre ce ne îndreptăm?”. Rǎspunsul la această întrebare îl găsim în 

cultura noastră, în spiritualitatea populară, în datinile, obiceiurile, credinţele, tradiţiile, în arta 

populară, toate acestea reprezentând valori autentic românești.     

Din dorința sinceră de a cunoaşte şi de a păstra aceste valori  specifice neamului românesc, 

am elaborat proiectul educaţional ”TRADIŢIILE ROMȂNEŞTI-PUNTEÎNTRE 

CULTURALŞI UMAN”, proiect în cadrul căruia ne-am propus să cunoaștem frumoasele tradiții 

de Sfintele Sărbatori, Paști și Crăciun, ale neamului nostru, să cunoaștem portul tradițional 

românesc și să îi ajutăm pe cei nevoiași.  

Echipa școlii noastre este compusă din: prof. Dumitriu Anamaria-coordonator proiect, prof. 

Popa Marioara- coordonator proiect, prof. înv. primar Caragață Gicuța- coordonator proiect, 

prof. Manea Silvia- coordonator la nivel de ṣcoală, prof. Băjenaru Mihaela-membru, prof. 

Negulescu Asimina –membru, prof. Craioveanu Mădălina –membru,  prof. Toma Ionela –

membru, prof. Scară Adelina –membru, prof. Epure Carmen –membru,  prof. Aramă Lavinia –

membru, prof. Trezi Aneta –membru, prof. Cerchez Daniela –membru     prof. Chirica Neluța – 

membru, prof. Terpan Sivia- membru, prof. Duca Valentina- membru,      prof. Munteanu 

Daniela-membru, prof. Istrate Elena –membru, la care s-au adăugat prof. Micu Simona, prof. 

Hornea Florentina și prof. Rădulescu Dragostina, precum și d-na Eftenaru Luminița, secretarul 

școlii.   

Astfel, împreună cu această echipă minunată, formată din cadre didactice, la care s-au 

alăturat elevi și părinți, am întocmit un plan de activități și ne-am apucat serios de treabă.  

Sub genericul ”Dar nu uita, când ești voios, române, să fii bun”,în luna decembrie 2017, 

întregul colectiv al școlii s-a implicat în strângerea și donarea de: jucării, îmbrăcăminte și 

dulciuri pentru 50 de copii care provin din familii defavorizate din mediul rural, precum și de 

alimente neperisabile pentru 30 de familii nevoiașe. Ajungând la destinatari cu puțin înainte de 

Crăciun, darurile au adus multă bucurie, atât în sufletele donatorilor, cât și ale celor care le-au 

primit. 

 Din luna ianuarie 2018, activitățile de voluntariat au luat amploare, deoarece s-a format și 

o echipă S.N.A.C., având aceiași membri. Astfel, în lunile: ianuarie, februarie, martie și aprilie, 

sub genericul: ”Daruri pentru copiii defavorizati din satul Pietroiu”, au fost strânse și donate: 

alimente, rechizite, dulciuri, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru 100 de beneficiari. 

 De asemenea, în luna martie 2018, pentru una din elevele școlii noastre, provenind dintr-

o familie defavorizată, s-au strâns de către părinți și elevi suma de 310 lei, bani pe care i-au 

donat, împreună cu alimente și dulciuri. 

În luna aprilie a acestui an,  atenția echipei de proiect a fost îndreptată din nou către cei 

aflați în suferință, iar de această dată, cu sprijinul elevilor și al părinților, 30 de bătrâni din satul 

Pietroiu au primit pachete consistente cu alimente neperisabile: ulei, zahăr, făină, mălai, orez, 

paste făinoase și conserve, dovedindu-se, încă o dată că românul a avut dintotdeauna un suflet 

generos. Gesturile mici fac... faptele mari! 

Prin activitățile pe care le-am vizat, am urmărit să le dezvoltăm copiilor sentimentele de 

milă și dragoste față de cei aflați în suferință, să învețe ce este dărnicia și că bucuria de a dărui te 

face mai bun, te învață ce este OMENIA! 
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Felicit, pe această cale, minunată echipă a Școlii Gimnaziale ”Ion Băncilă”: profesori, 

elevi și părinți, transmițându-le și pe această cale caldele mulțumiri din partea beneficiarilor! 

 

VOLUNTARIAT DECEMBRIE 2017- FEBRUARIE 2018 

 

 

VOLUNTARIAT MARTIE-APRILIE 2018 
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Duminca de 20.mai.2018,  a fost un moment de sfântă sărbătoare în municipiul BRĂILA, 

si mai ales in parohia “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”,patronii spirituali ai Şcolii 

“Ion Băncilă”.  Biserica a fost resfintita dupa unamplu proces de reabilitare, iar elevii din 

scoala noastra, imbracati in frumoasele costume traditionale romanesti,l-au intampinat pe 

Înaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu pâine şi sare. 
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La Sfânta Liturghie oficiată de ÎPS Părinte Casian. 

 

Ocolirea pentru resfinţirea zidurilor sfântului locaş 
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Prof.MANEA SILVIA 

Anul acesta serbăm centenarul României Mari. Obiectivul acestor activităţi, in parteneriat 

cu Muzeul Brailei „Carol I”, a fost marcarea evenimentelor care au dus la întregirea naţională a 

poporului român. D-na muzeograf  Preda Viorica a fost alături de elevii din ṣcoala noastră la 

fiecare eveniment istoric sărbătorit. 

La fiecare activitate au fost organizate concursuri pe baza unui material bibliografic, 

concurs de postere, PPT-uri,  la finalul carora elevii au primit premii si bagajul de cunostinte a 

fost completat cu informatiile prezentate de catred-na muzeograf  Preda Viorica si de catre 

doamna profesoara de istorie,  

Manea Silvia.   
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1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
650 de ani de la atestarea documentară a Brăilei 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Basarabia la ceas aniversar” – 27 martie 2018 

 

 “Ziua  independenţei –  9 mai 1877 “ 
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Săptămâna 26 – 30 martie 2018a fost 

dedicată activităților educative 

extracurriculare și extrașcolare, în cadrul 

programului numit „Școala altfel: Să știi 

mai multe, să fii mai bun!”. În această 

săptămână nu s-au organizat cursuri 

conform orarului obișnuit, iar 

programul „Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” s-a desfășurat 

în conformitate cu un orar special. 

Scopul acestui program este 

implicarea tuturor copiilor 

preșcolari/elevilor și a cadrelor 

didactice în activități care să răspundă 

intereselor și preocupărilor diverse ale 

copiilor preșcolari/elevilor, să pună în 

valoare talentele și capacitățile acestora 

în diferite domenii, nu neapărat în cele 

prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor 

la acțiuni variate, în contexte nonformale. 
Activităţile desfăṣurate în ṣcoala noastră aufost diverse: târg de produse hand-made în scopuri 

caritabile, activităţi în parteneriat cu Poliţia, excursii ṣi vizite la muzeele din ţară sau la unităţile 

militare din oraṣ, joc ṣi voie bună prin activităţi sportive, desfăṣurate în ṣcoală sau în Parcul 

“Monument”, activităţi de autocunoaṣtere ṣi dezvoltare personală. 

Alături de elevi au participat părinţi ṣi bunici, care au fost un real sprijin pentru cadrele 

didactice. Obiectivele urmărite prin aceste activităţi au fost următoarele: dezvoltarea unui stil de 

viață sănătos și a unui comportament responsabil, cunoașterea unor obiective turistice din țara 

noastră, dezvoltarea abilitaților artistice, formarea respectului pentru istoria poporului român și a 

apărătorilor patriei,stimularea curiozității prin investigarea realității, dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă la comunitatea locală ṣi naţională, formarea unui comportament pro-social. 

În paginile următoare vă prezentăm câteva aspecte din activităţile desfăṣurate în ṣcoala 

noastră surprinse de aparatul de fotografiat. 
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CPA - prof. înv. primar Pavlovschi Adina 

  Cls.  I   A   Cls.  I  B 



 
 

 

 

,,Târg produse handmade’’ 
Cls. a II-a   A – prof. înv. primar Constantin Florica 
Cls. a II-a  B – prof. înv. primar Micu Simona 
 

 

,,Educaţia pentru protecţia personală” 
Cls.  I   A – prof. înv. primar Trezi Aneta 
Cls.  I  B – prof. înv. primar Caragaţă Gicuţa 
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Cls. a III-a A – prof. înv. primar Toma Ionela 

Cls. a III-a B – prof. înv. primar Scară Adelina 

Excursie la București cu vizitarea Muzeului 

Național Militar și a Muzeului Național de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa” 
 

Şcoala Populară de Arte 

„VespasianLungu” -  cls. a III-a B 

 

 „Știind mai multe, vom fi mai buni!” - 

vizită la ISU Dunărea- Brăila-cls. a III-a A 

 

La unitatea de marină Vărsătura-  clasa a  IV-a B 

Prof. inv. primar Craioveanu Madalina 

 

,,Târg produse handmade’’- clasa a  IV-a A 

Prof. inv. primar Epure Carmen 
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Parcul Natural Balta Mică a Brăilei – cls. a V-a B 

,,Târg produse handmade’’ 

Cls. a V-a A – diriginte: prof. Chirica Neluţa 

Cls. a V-a B – diriginte: prof. Munteanu Daniela 

 

,,Micii bucătari’’- Vizită la Restaurantul Amuse 
Clasa a V-a A 
 

 

Târg de prăjituri – clasa a VI-a B 
Diriginte: prof. Manea Silvia 
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Educaţia pentru protejarea patrimoniului naţional 
Cls. a VI-a A- diriginte: prof. Terpan Silvia 
Cls. a VI-a B- diriginte: prof. Manea Silvia 
Cls. a VI-a C- diriginte: prof. Duca Valentina 
 
 
 

Excursie în judeţul Tulcea -Mănăstirea 

Celic Dere – cls. a VII-a A  

La unitatea de marină Vărsătura-  clasa a  VII-a A 

Diriginte: prof. Aramă Lavinia 

 

,,Educaţia pentru protecţia personală”- cls. a VI-a B 
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Colectivul de redacţie:  RENŢEA MARIA ELENA, cls. a VI-a B 

LEŞU LUCIAN ŞTEFAN, cls. a VI-a B 

CAZAN ALEXANDRA MONICA, cls. a VII-a B 

                       MANEA MARIA IUSTINA, cls. a VIII-a B 

MALINCHI  BIANCA SILVIA, cls. a VIII-a C 
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