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A fost, este și va fi  
școala mea de sufl et...

Când eram mică obișnuiam să mă întreb 
adesea de ce vin bătrânii în parcuri. Au trecut 
șaptezeci de ani, iar eu mă plimb singură pe 
aleea unui parc și îmi pun aceeași întrebare. O 
repet din nou și din nou, până când își pierde 
înțelesul și sună ca un lucru absolut fi resc. Par-
curile sunt făcute pentru a găzdui bătrâni triști. 
Pentru plimbă-
rile îngândura-
te ale acestora 
s-au făcut aleile 
parcurilor așa 
lungi și neîn-
trerupte. Pen-
tru corpurile 
lor șubrede și 
slăbite s-au pus 
băncile. Pen-
tru alimentarea 
nostalgiei lor 
sunt trunchiuri-
le copacilor așa 
de groase.

Nimic nu mai e cum a fost.
Orașul în care m-am mutat e mult prea 

modern pentru parcuri și niciun locuitor nu 
pare să fi e deranjat de lipsa acestora. Acolo, 
părinții închiriază săli de jocuri pentru copii, 
iar plimbările săptămânale în familie și le fac 
în magazine scumpe. În șaptezeci de ani, lu-
crurile au luat o turnură impresionantă în afara 
țării. Tehnologia a avansat și a eclipsat vechi-
le tradiții. Economia e cu mult mai dezvolta-
tă acum, așa încât fi ecare are propria sală de 
sport în casă și nu mai are nevoie să alerge în 
parc. Pe scurt, ultimul lucru de care ar avea 
nevoie oamenii în străinătate e un parc. Nu are 

opțiune de curățare automată și nici butoane, 
așa că nu s-au deranjat să amplaseze unul.

Sunt plăcut surprinsă să văd că în Româ-
nia, parcurile au rămas și încă sunt frecventa-
te de către copii. Craiova nu a suferit atâtea 
schimbări, dar totul pare gri pe lângă imaginile 
vechi care îmi colorează și îmi aduc la viață 

amintirile. Mă 
afl u în preajma 
lacului când 
iau decizia de a 
mă întoarce. Aș 
vrea ca picioa-
rele mele să se 
miște mai repe-
de, să facă pași 
mai mari sau, 
cel puțin, să nu 
obosească atât 
de repede.

Am ca des-
tinație restau-

rantul de la ieșirea din parc, acolo unde făceau 
gustoasa și tradiționala pizza, dar constat că 
nu mai e acolo. Parcul s-a extins și pe locul 
pe care erau construite case s-au plantat copaci 
și s-au pavat alei. Gardul care împrejmuiește 
parcul s-a prelungit și chiar și după ce îmi pun 
ochelarii, nu pot vedea unde se termină. Mă 
așez pe o bancă pentru a-mi aduna puterile și 
încerc să îmi reamintesc cu exactitate această 
zonă pe care obișnuiam să o îndrăgesc. În fața 
parcului era o cofetărie, iar dacă mergeam de 
la cofetărie drept înainte, ajungeam la școala 
mea. Școala mea! Îmi amintesc școala în care 
am crescut ca și cum aș fi  trecut chiar ieri pe 
lângă ea. Adevărul este că n-am mai făcut-o 
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de ani de zile și, brusc, mă cuprinde o tristețe 
cumplită la gândul că, dacă nu mai e acolo, e 
foarte posibil să nu o mai văd niciodată. 

Mă ridic și încep să merg cu hotărâre – 
cu câtă hotărâre poate merge o bătrânică de 
șaptezeci și cinci de ani pe aleea unui parc. 
Sunt aproape sigură că îmi număr pașii. Nici 
nu e nevoie să îmi închid ochii pentru a rea-
liza unde m-aș fi  afl at dacă totul ar fi  fost ca 
înainte. Pe măsură ce mă apropii de terenul pe 
care a fost școala, simt cum dezamăgirea îmi 
inundă speranțele. Atunci când văd începutul 
unui imens loc de joacă, totul se năruie. Mi-au 
demolat școala! Copii indiferenți o calcă acum 
în picioare și nu e niciun panou care să amin-
tească de existența ei. Ar fi  meritat măcar atât.

Pășesc în locul de joacă și mă așez pe o 
bancă retrasă, lăsând ca un oftat lung să-mi 
scape. Ar trebui să arăt ridicol, o bătrânică 
într-un loc de joacă pentru copii, dar nu îmi 
pasă. Văd prin acești copii, prin aceste leagăne 
și balansoare amplasate aiurea, școala mea, în 
frumusețea și măiestria ei, ridicându-se deasu-
pra parcului. 

Ochii mei cercetează împrejurimile și 
îmi pierd nădejdea că ar putea fi  pe undeva 
pe aici, ascunsă printre copaci. Parcă mă văd 
trecându-i pentru prima dată pragul. Imaginea 
cu mine la vârsta de șapte ani, așezându-mă 
cuminte în bancă pentru prima dată îmi sfâ-
șie sufl etul. Eram speriată de acel loc străin și 
mare pe care trebuia să-l văd opt ani din acel 
moment. Cred că mă intimida mulțimea de 
copii, care mi-a devenit familie, sau clădirea 
prea spațioasă, care mi-a devenit casă. Cred că 
m-au speriat și profesorii, care mi-au fost atâta 
timp părinți sau perioada de timp atât de lungă, 
dar care însă s-a scurs pe nesimțite.

N-am știut că aveam să mă întorc peste 
șaptezeci de ani și să dau de un loc de joacă 
modern și nu de școala mea dragă.

În ziua în care mi-am părăsit școala, am 
sperat să o găsesc mereu la fel, sau măcar să o 
găsesc. O ruină ar fi  fost de ajuns ca lumea să 
știe că acolo s-au întemeiat educații și s-au in-
augurat prietenii, că acele grămezi de pământ 

au fost cândva pereți pe care atârnau dese-

ne neîndemânatice sau table pe care s-au scris 
vieți.

Nimeni n-o să știe că acolo am pus teme-
liile viitorului meu.

Acum, când îmi șterg mecanic o lacrimă 
de pe obraz, realizez că plâng. Când dau să mă 
ridic, realizez că lângă mine e un copil care mă 
privește curios. Toate aceste realizări nu fac 
decât să mă aducă la realitate, acea realitate în 
care îmi revăd orașul natal după patruzeci de 
ani și sfârșesc dezamăgită de absența singurei 
clădiri care m-a marcat cu adevărat – școala. 

– Plângeți? mă întreabă cu naivitate co-
pilul de lângă mine.

Vocea lui nazală mă amuză, dar știu că 
e nepoliticos să râd. Ar fi  putut să fi e elev al 
școlii în care am fost și eu elevă. Mi-ar putea 
povesti despre modifi cările făcute, iar eu i-aș 
putea relata cum era școala acum mulți ani.

– Doar puțin, răspund cu un râs nervos.
– Nici bunicii mele nu îi place locul aces-

ta.
Presupun că motivul bunicii lui corespun-

de cu al meu.
– Ai idee dacă a fost vreodată o școală 

aici? întreb nesigură.
– Ce? Nu, desigur că nu, chicotește el. 

Vin aici de când mă știu și nu îmi amintesc să 
fi  fost vreo școală prin jur vreodată.

Dezamăgirea se întețește. Mi-ar fi  plăcut 
ca micuța școală, așa de renumită pentru valo-
rile pe care le promova acum mulți ani, să fi e 
amintită. 

– Vorbiți serios când spuneți că a fost o 
școală aici cândva?

– Da. Am învățat la această școală și nu 
aș putea să uit locul unde era construită. Parcul 
era mult mai mic înainte. Era o cofetărie puțin 
mai departe. Gardul care împrejmuia curtea 
școlii era destul de micuț, dar a fost un avan-
taj pentru grădina bogată. Aveam brazi pe care 
îi împodobeam iarna și care împrospătau pei-
sajul vara. Nu știu cum, dar toate detaliile se 
îmbinau în cel mai plăcut mod și școala, deși 
impunătoare prin nume, părea destul de primi-
toare din afară. Țin minte că în spatele școlii 
am amplasat un părculeț. Pe unul din zidurile 
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care îl înconjurau am lipit dopuri și am alcătuit un tablou 
copilăresc. Era ceva cu o apă și mulți peștișori. Îți vine 
să crezi că toți copiii au participat la decorarea zidului? 
Fiecare a lipit un dop, fi ecare a ajutat cu ceva. Nu îl vizi-
tam prea des, dar îmi plăcea să îl admir în întregime de la 
fereastra clasei. Cunoșteam atât de bine holurile, clasele, 
curtea... Cunoșteam pe toată lumea. Nu m-am dus nicio-
dată cu frică la școală și nici n-am privit mersul la școală 
ca pe o incomoditate sau o obligație, pentru că adevărul 
e că îmi plăcea. Îmi plăcea să intru în curtea școlii și 
să admir clădirea, îmi plăcea clasa spațioasă și terenul 
de sport. Cred că, dacă aș sta să mă gândesc puțin mai 
mult, puțin mai profund, aș putea să îmi amintesc fi ecare 
detaliu în parte. Câte amintiri au rămas în acea școală... 
Iubeam fi ecare persoană în feluri diferite și n-am plecat 
urând pe nimeni. Știam că o să îmi fi e dor de școala mea, 
dar mă gândeam că aș putea să o revăd oricând. Mă simt 
puțin vinovată în sinea mea, știi? Am lăsat-o cu egoism în 
urmă și uite ce s-a ales de ea! Am trecut și prin alte școli, 

dar nu m-am atașat atât de mult de 
ele și,dacă le-aș vedea demolate, nu 
m-aș simți așa oribil. Această școală 
mototolită sub nisip, de care nimeni 
nu mai știe nimic, a fost, este și va fi  

școala mea de sufl et și regret amar-
nic că nu mai e niciun obiect care să 
afi rme că aici a fost cândva locul în 
care eu am trăit momente frumoase 
și am crescut. 

Îmi șterg ochi cu mâneca pen-
tru că privirea începuse să mi se în-
cețoșeze. Clipesc în repetate rânduri 
și atunci, când nu mai simt prezența 
copilului lângă mine, întorc brusc 
capul. Desigur că nu mai e... Proba-
bil că l-am plictisit. 

În tot acest timp, nu i-am adre-
sat lui niciun cuvânt. Știu, în sinea 
mea, oricât de imposibil ar suna, că 
am vorbit cu școala. Nu mi-e ruși-
ne. Relația dintre mine și școala mea 
merită să se încheie cu un adio, cu 
niște cuvinte frumoase. Nu știu dacă 
o să mă mai întorc aici vreodată. 
Mâine avionul meu decolează spre 
Marea Britanie.

Mă ridic, îmi strâng paltonul în 
jurul corpului și, părăsind părcule-
țul, șoptesc vântului:

– Adio, școala mea. Promit că 
n-am să te mai uit!

             
Elev: Ioani Gabriela Elena, 

clasa a VIII-a B

Prof. Dojan Stela

j
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În copilărie, ne „înfi gem” rădăcinile și în-
cepem să ne construim drumul. Pășim spre ne-
cunoscut și descoperim viața și grandoarea ei 
prin ochii călăuzilor. Ei ne arată calea, ne în-
mânează „lumânarea” și ne împing în față, lă-
sându-ne să „ gustăm” din trăirile bune, dar și 
rele ale voiajului nostru. Pentru fi ecare, totul se 
scurge într-o clepsidră, ajungând la fi nal să cu-
legem roadele strădaniei noastre.

Ce este viitorul cu adevărat și unde ne 
duce? Spre bine, spre fantezie? Sau către rău și 
neputință? Nu știm, căci el poartă un mănunchi 
de necunoaștere și de neașteptat. În sinea lui 
este rezultatul adrenalinei ce ne-o oferă necu-
noscutul, cât și al curiozității, tot timpul între-
bări despre „Ce va fi ?”, „Cum va fi ?”, „Ce se va 
întâmpla?” zburându-ne mintea în îndepărtate 
meleaguri.

Când suntem mici, pășim sfi oși în noua 
noastră „casă” - școala. Ea se preface într-o în-

Școala... un popas spre viitor

grijitoare a minții, lăsându-ne să călătorim prin 
diferite împărății : ale istoriei,ale geografi ei, lo-
curi împrejmuite de cunoștințe și informații, dar 
și de noi prietenii, emoții și frumusețe. Fără ea, 
nu am putea înțelege viața, nu ne-am putea des-
prinde de „sol” și cutreiera către scopul nostru 
pe pământ.

Profesorii sunt asemenea unor ghizi. Ei ne 
văd ca pe diferite fl ori, crescând în aceeași gră-
dină, dar care trebuie îngrijite diferit. Ne oferă 
înțelepciune, creativitate, bunătate și ne ajută 
să răsărim, ajungând să fi m mângâiați de soare, 
astfel transformând semințele în plante lucitoa-
re ca niște magicieni pricepuți.

Școala, un popas spre viitor, un pas spre 
împlinire și chiar baza unui drum ales cu grijă 
de călăuzi!

Elev: Mutu Maria-Alexandra, 

clasa a VIII-a B

Prof. Dojan Stela
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 Elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Sfân-
tul Dumitru” Craiova, Andreea Maria Popa este unul 
dintre elevii care a reușit să se califi ce în 2016 la etapa 
națională a Olimpiadei „Lectura ca Abilitate de Viață” 
la Râmnicu Vâlcea, în 2015 califi cându-se și la etapa 
națională a Concursului National Transcurricular de 
Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” care a avut 
loc la Iași.

Reporter: Ești olimpică la romană. Ce fel de 
profi l ai alege în clasa a VIII-a: „real” sau „uman”?

Andreea Popa: Aș alege totuși profi lul real, chiar 
și cu aceste rezultate, pentru că îmi plac foarte mult ști-
ințele și chiar nu le-aș putea exclude. Aș vrea să ajung 
pe un profi l de „Științe ale Naturii”, dorindu-mi să fac 
medicină. Un alt motiv ar fi  faptul că pe un profi l real 
faci aproximativ toate materiile și înveți despre toate 
domeniile, însă nici un profi l uman nu este exclus.

Reporter: Cum te-ai caracteriza?
Andreea Popa: Nu este ușor să mă caracterizez. 

Cred că sunt perfecționistă. Îmi place ca tot ce fac să fi e 
complet. Sincer, când știu că am ceva de făcut nu mă 
opresc, uneori chiar „enervându-i” pe cei din jur. Cred 
că unul dintre atuurile mele este că am răbdare. Chiar 
dacă nu îmi iese o compunere din prima sau chiar și o 
problemă de la temele de școală nu mă enervez și încerc 
până îmi iese.”

Reporter: Cui i se datorează performanț ele tale: 
efortului tău, profesorilor, familiei?

Andreea Popa: Nu știu. Cred 
că tuturor… Pentru a ajunge la ori-
ce olimpiadă trebuie să muncești și 
să pui pasiune în tot ce faci, dar și 
voință. Nu poți să faci nimic fără 
sprijin, profesorii și familia fi ind 
cei care mă încurajau și credeau 
în mine și în forțele mele. Le sunt 
recunoscătoare atât familiei, cât și 
profesorilor. 

Reporter: Care a fost expe-
riența cea mai deosebită de la 
„naționale”?

Andreea Popa: Toate mo-
mentele pe care le-am trăit au fost 
speciale. Trebuie să recunosc că a 
fost foarte frumos și m-am sim-
țit foarte bine. Am avut atât niște 
colegi extraordinari cu care m-am 
împrietenit, cât și profesori înso-
țitori minunați care m-au făcut să 
mă simt ca „acasă”. Locurile pe 
care le-am vizitat au fost foarte 
frumoase, iar emoțiile pe care le 
trăiesc de doi ani în timpul probe-
lor aș vrea să le simt și în următorii 
ani.

Reporter: La ce olimpiade 
și concursuri te pregătești să 
participi în acest an școlar?

Andreea Popa: Eu în fi ecare 
an am participat la toate concur-
surile la care am avut ocazia și de 
când mă știu mi-a plăcut să obțin 
premii la concursuri. Anul acesta 
particip și la Olimpiadele de Fi-
zică, Matematică, Chimie și En-
gleză și, probabil și cea de Științe 
pentru Juniori. Îmi place să expe-
rimentez. 

Interviu cu Andreea Maria Popa
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Adina Bușcă este 
elevă în clasa a VI-a C, 
la Școala Gimnazială 
Sf. Dumitru, are 13 ani 
și anul trecut a obținut 
mențiune la Olimpiada 
Națională de Lingvis-
tică Solomon Marcus. 
A fost foarte mulțumită 
de punctajul obținut, iar 
anul acesta speră la unul 
mai bun. Acesta este mo-
tivul care a făcut-o deja 
să se pregătească pentru 
olimpiada viitoare.

Reporter: Cum a 

fost această experiență 

pentru tine?

Adina Bușcă: A 
fost o experiență nouă 
și plăcută. Fiind prima 
olimpiadă națională la care am participat nu ști-
am la ce să mă aștept. Avem foarte multe emoții 
pe care le împărtășeam și cu ceilalți participanți. 
În ziua în care trebuia să dăm olimpiada numărul 
emoțiilor se mărise,dar toate au dispărut în mo-
mentul în care au ajuns subiectele.

Reporter: Cum ai reacționat când ai afl at 

rezultatele? Te-ai așteptat să obții acel punc-

taj?

Adina Bușcă: Sincer, am fost foarte sur-
prinsă. Nu mă așteptam. Eram în curtea școlii 
care găzduise olimpiada împreună cu ceilalți 
concurenți. Așteptaserăm foarte mult, se făcu-
se seară și vremea începea să se răcească. Toți 
eram neliniștiți. Fiecare încerca să se linișteas-
că spunându-și că oricum fusese important că 
ajunsese până aici. Apoi rezultatele au ajuns. 
Cu greu puteam ajunge la liste din cauză că toți 
eram nerăbdători, dar cu ajutorul unei doamne 
profesoare de germană care de altfel  îmi arătase 
şi mie orașul și cu ajutorul doamnei profesoare 
Fetea Didona ce m-a însoțit la Focșani, am re-

ușit să îmi afl u punctajul. Atunci nu știam 

dacă luasem mențiune dar eram fericită. Dimi-
neața zilei următoare am afl at că m-am încadrat 
la mențiune.

Reporter: Care a fost cel mai frumos mo-

ment?

Adina Bușcă: Cred că a fost atunci când 
mi-am auzit numele pentru a fi  premiată. Mi-am 
primit premiul apoi am fost felicitată de juriu.

Reporter: Cine te-a sprijinit în participa-

rea la olimpiadă?

Adina Bușcă: Am fost încurajată și susți-
nută de doamna profesoară de limba și literatura 
română Popescu Alina căreia îi mulțumesc și îi 
sunt recunoscătoare pentru răbdarea cu care m-a 
pregătit.

Rezultatele obținute de Adina i-au oferit 
mai multă încredere și au făcut-o mai ambițioa-
să.

„Mă bucură faptul că rezultatul obținut la 
Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus a re-
prezentat un motiv de mândrie și bucurie pentru 
școala mea”. 

Interviu cu un olimpic

dacă luasem mențiune dar eram fericită Dimi-



Şcoala mea iubită porţile ţi le-ai deschis

Pentru toţi prichindeii cum să înveţe şi citit şi scris

Dar şi pentru cei care, după opt ani de carte,

Se pregătesc temeinic pentru CAPACITATE.

Elevii îţi dau viaţă, ei te înveselesc,

În zorii zilei, cu glasuri cristaline, tot ei te trezesc.

Eşti tristă, părăsită atunci când ei lipsesc,

Pluteşti de fericire când în clase păşesc!

Acum eşti mai încăpătoare, că te-ai întregit

Un nou corp de clădire, după ani, s-a construit

Şi dascăli minunaţi, pe care-i preţuieşti,

Eşti pregătită zeci de generaţii de-acum să pregăte şti !

Eşti darul minunat al celor care vor

Să-nveţe într-o ŞCOALĂ PENTRU VIITOR.

Eşti calea spre lumină şi adevăr deplin

Eşti drumul spre înţelepciuneal celor care vin!

                                              Prof. înv.primar Vlad Aurelia

Şcoala mea
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Iarna a sosit ca un vis frumos. O rază de 
soare veselă împinge pânza norilor și tivește pe 
cer o dungă de lumină care mă trimite cu gândul 
la acest ajun al Crăciunului. Ziua trece repede și, 
ușor, ușor, se lasă noaptea peste case într-o ma-
gie tânjită de aproape un an, cu dorințe ascunse 
și cu vise... Atmosfera sărbătorilor ne cuprinde 
cu parfumurile ei îmbietoare.

Crăciunul este visul meu, când totul pare 
a fi  desprins dintr-o poveste... Mă ghemuiesc 
în patul meu sub plapuma pufoasă și încerc să 
ignor tic-tacul silențios al pendulei din perete. 
Somnul pune stăpânire pe mine și mă las pur-
tat pe brațele sale calde și blânde spre magia 
Crăciunului. Tot orașul doarme învăluit de clă-
bucii albi de fum ce ies de pe coșurile caselor 
care pufăie scoțând rotocoale vesele și săltărețe 
asemenea unor locomotive. Neaua formează un 
așternut pufos și pe această întindere pustie nu 
se poate zări nicio urmă, niciun pas.

Un foșnet în camera caldă îmi dă fi ori. Pri-
vesc bradul... E cel mai frumos... L-am împo-
dobit aseară cu bunicul meu. Îmi arunc privirea 
timid spre vârful falnicului brăduț și entuziasmul 
îmi scade... nu are steaua, simbolul Crăciunului.

În cutia cu globulețe și ghirlande multicolo-
re eu și bunicul nu am mai găsit steaua de anul 
trecut. S-a spart! Acum sunt puțin trist.

Dar, deodată, în cameră pătrunde o rază de 
lumină, parcă adusă de focul din soba de tera-
cotă. Este un miracol! În vârful brăduțului meu 
a apărut o stea aurie ce lumina regește toată în-
căperea. Nu știu cum a apărut, însă bucuria mea 
este de nedescris.

Ceva atât de simplu, atât de natural și totuși 
plin de magie se petrece în fi ecare an și ne ui-
mește ca pentru întâia oară: Crăciunul...

Elev: Popescu Andrei Daniel, clasa a VII-a C
Prof. Popescu Carmen Alina 

și prof. Dojan Stela

Vis de iarna
,
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Orologiul ceasului vechiului paznic bate 
de miezul întunecimii. Dong... dong...dong... A 
treia bătaie a uriașului găsește străzile pustii și 
ferestrele întunecate. În spatele perdelelor trase 
de mămici și de bunici grijulii, visele și-au găsit 
paznicii.

Felinarul din fața stației de autobuz, ne-
schimbat de mulți ani, așteaptă parcă pe cineva 
să îi alunge singurătatea ce i se pare un puter-
nic dușman. Acesta nu observase persoana ce se 
așezase pe banca asupra căreia arunca o lumină 
cețoasă, gălbuie, fi ind prea preocupat a-i ține 
piept dușmanului său. Bătrânul era puțin adus 
de spate de povara anilor ce îi trecuseră pragul 
și purta un palton gros negru, ce semăna cu cele 
fabricate pe vremea când felinarul era doar un 
gând.

Dragul nostru tovarăș se frământa acum în-
cercând a afl a ce căuta oare, un bătrân la aceea 
oră târzie în stație, spunându-și că poate era un 
străin ce se rătăcise. Dar, ca și cum i-ar fi  citit 
gândurile, bătrânul îi spuse cu o voce blândă 
venită parcă din basmele bunicilor:

- Nici străin și nici rătăcit nu sunt.
Felinarul se uită în jurul său. Vorbise cu el? 

Dar cum era posibil?
- Prin magie...răspunse bătrânul. Dar este 

destul de difi cil să citesc gânduri. Mi-ar fi  mult 

BĂTRÂNUL  DE LÂNGĂ FELINAR
mai ușor să-ți răspund la întrebări dacă mi-ai 
vorbi cu propriul glas, a spus acesta apoi a scos 
un carnețel din buzunarul hainei. Acesta cuprin-
dea milioane de fotografi i ale unor copii, iar în 
dreptul acestora casete bifate.

- Am avut multe comenzi de livrat. Nici nu 
îți închipui. Își scoase din celălalt buzunar un 
alt carnețel, în care, însă, nicio căsuță nu era bi-
fată, apoi continuă râzând: Și încă mai am!

Acesta își puse carnețelele în buzunare și 
se ridică de pe banca rece, întorcându-se spre 
vechiul felinar.

- Aș fi  vrut să mai zăbovesc dar este vre-
mea ca eu să pornesc.

- Înainte de a pleca... Ați.... Ați putea să îmi 
spuneți cine sunteți? Își făcu felinarul curaj a 
vorbi.

Bătrânelul îl privi cu blândețe și murmură:
- Numele mi l-am uitat demult... dar prie-

tenii îmi spun Moș Crăciun, spuse bătrânul apoi 
dispăru cum venise, strecurându-se sub bradul 
unui mic băiat ce demult îl aștepta, șoptindu-i 
la ureche un frumos „Crăciun fericit, băiete...”. 

Elevi:Bușcă Adina, Bușcă Andreea, 
clasa a VI-a C

Prof. Popescu Carmen Alina
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Masa de Crăciun e ceva minunat,
Acolo toată lumea s-a adunat.
Cu voie bună și bucurii,
Mâncare gustoasă și jucării.

Verișorii s-au distrat,
S-au jucat și-au discutat
Cât pe Moșu-au așteptat.
Ei au fost fericiţi
C-au primit ce și-au dorit.

Totul a fost minunat!
Toți copiii s-au distrat.
Ne vedem din nou la anul, 
Sănătoși, voioși, cuminți.

 Elev: Pescăreanu Daria, 
clasa a II-a A

 Înv. Murărescu Diana

Crăciunul 
în familie

 Î Înv. Mu

Îmi e dor de tine. Îmi e dor să ne văd mer-
gând pe faleză ţinându-ne de mână în dimineţile 
de iunie. Însă, de când s-a aşternut zăpada, zilele 
acelea au devenit doar un vis.

Eu te tot aştept în fi ecare zi pe banca de sub 
teiul nostru preferat. Nu pot să accept că ai re-
nunţat la noi. Nu pot să cred că ai ales „eu” în 
loc de „noi”.

Îmi aduc aminte de zilele de vară în care ne 
zâmbeam timid şi ne sorbeam una pe cealaltă 
din priviri la nesfârşit.

Până şi valurile se bucurau pentru noi. Însă 
acum totul s-a schimbat. Marea plânge și fl ori-
le nu mai sunt decât nişte rămăşiţe din ceea ce 
eram noi odată.

Totul a îngheţat.  Teiul nostru a încetat a 
mai respira. Noi am încetat a ne mai vedea. 
Iarna a schimbat totul în cel mai drastic mod 
posibil. Nimic nu mai e la fel. Soarele care ne 

mângâia pielea a plecat.
Încă îţi mai simt mâna într-a mea, căldura 

ta. Îmi e dor să-ţi simt parfumul, să-ţi aud inima 
bătând când mă iei în braţe.

Apusul roşiatic de soare îmi aduce amin-
te de buzele tale roşii şi de tandreţea cu care le 
sărutam, pielea ta albă ca zăpada, obrajii tăi în 
fl ăcări, mâinile tale înfăşurându-se în jurul meu, 
îmbrăţişându-mă şi strângându-mă ca şi când nu 
ar fi  vrut să te las singură niciodată.

M-am înşelat. Mi-a fost greu la început să 
mă gândesc că zilele vor putea să treacă fără să-
ţi văd ochii albaştri. 

Ai zburat împreună cu crivăţul, lăsându-mă 
în urmă. Iarna a devenit pentru mine doar o altă 
clipă de reminiscenţă acompaniată de lacrimi 
cristaline şi suspine dezacordate.
Elev: Ţiţirigă Tudor Gabriela, clasa a VII-a C

Prof. Dojan Stela

Îmi e dor de ea...
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Soarele a plecat departe, spre zări mai cal-
de. Gerul aspru, scrâșnind șindrilele caselor, 
face atmosfera de afară de nerespirat.

Oamenii s-au refugiat în casele bine încălzi-
te și așteaptă venirea călduroasă a Moșului. Hor-
nurile caselor scot un fum gros ca locomotivele 
pe cărbune. Sobele, umplute cu bușteni groși, 
gem sub furia focului. Căldura resimțită este re-
fugiul oamenilor în această vreme de restriște.
La geamul casei bunicilor, iarna a desenat fl ori 
de gheață. Printre petalele lor strălucitoare se 
zăresc vârfurile munților, acoperite cu argintul 
jucăuș al zăpezii. Sub razele palide ale lunii, 
brazii semeți sunt cocoșați de greutatea munți-
lor de zăpadă.

Gerul năprasnic mă face să simt iarna mult 
mai neprietenoasă. Poate, odată cu răsăritul 
soarelui și cu lumina ce se va scălda în albul 
nesfârșit, voi privi și eu iarna cu mai multă bu-
năvoință...

Odată cu venirea sărbătorilor, în toate ca-
sele străjuiesc brazii ornați cu o multitudine de 
ghirlande și globulețe multicolore și străluci-
toare, ce amintesc de anotimpul bucuriei, bu-
nătății și al iubirii. Toți copiii bucuroși ies afară 
trpgându-se cu sănii, se bat cu bulgări și se hâr-
jonesc, distrându-se printre troienele călătoare, 
adunate ca mărgelele colierului prins la gâtul 

iernii. Omul de zăpadă este nelipsit din curțile 
oamenilor fi ind și el străjerul li prietenul copii-
lor, iar pentru unii, chiar imaginea parentală pe 
care o doresc aproape.

Muntele devine un loc de vacanță plăcut 
pentru toți. Pe dealurile înfofolite într-o pătură 
albă de aud râsetele celor care se bucură de jo-
curile și sporturile iernii: săniuța, schiurile sau 
snowbordul. Mirosuri îmbietoare de preparate 
tradiționale, de vin fi ert cu scorțișoară sunt re-
simțite de la depărtare, înveselind nările pofti-
cioșilor.

Colinde se aud pe străzile orașelor și sate-
lor, creând o atmosferă minunată de iarnă. Ca-
dourile sunt așezate sub falnicul brad, așteptând 
să fi e deschise în dimineața de Crăciun, de către 
copiii cuminți.

Pregătirile pentru Anul Nou au început cu 
un avânt nemaivăzut! Artifi ciile sunt pregătite, 
rochia sau papionul rosu sun deja cumpărate, iar 
șampania curge în așteptarea nopții dintre ani.

Iarna este anotimpul în care oameni sunt 
mai darnici, mai înțelegători și mai oameni.

Elev: Nicola Andrei Alexandru, 

clasa a VII-a C

 Prof. Dojan Stela

Cu creionul…. 
prin zapada, ,
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Cerul își afi șează năframa plumburie. E 
vremea zăpezii...

Acolo sus, în înalturi, se pregătește ceva... 
E o mare forfotă în regatul fulgilor de nea. Ful-
gii se întrebă cine va cădea primul pe pământ. 
Cel mai micuț dintre fulgi alunecă nevăzut spre 
marginea norișorului. Încearcă să se țină cu 
mâinile de el, dar nu reușește și pornește într-o 
călătorie spre pământ.

E vesel, face salturi pe brațele line ale bă-
trânului vânt și năucit, poposește ușor pe mâna 
unui copil. Era primul fulg care cădea anul 
acesta...

Copilul deschide ochii mari și întreabă cu 
uimire: 

Fulgul
- A venit iarna? Ce fulg frumos!
Fulgul vesel se bucură de atenția copilului 

și spune cu mândrie:
-Eu sunt primul, sunt vestitorul fraților mei!
Băiețelul se înseninează și, privind spre cer, 

fața îi este atinsă de o mulțime de fulgi albi. Ni-
mic nu e mai frumos, decât să te lași cuprins de 
sentimentul binelui și fericirii depline. 

În jur, zarea răsună de glasurile vesele ale 
tuturor copiilor, prietenii nedespărţiţi ai fulgilor 
de nea...

Elev: Ignat Mihnea, clasa a V-a D
Prof. Popescu Carmen Alina

Vine iarna, vine iarna!
Cu fulgi mari ne ninge seara.
- Ce frumoasă ești tu, Iarnă!
Oameni de zăpadă vom crea
În sfârșit noi ne vom bucura!

Elev: Carla Ferariu - clasa I C

A venit iarna geroasă,
Cu zăpada ei pufoasă
Hai copii la săniuș!
Să ne dăm pe derdeluș
Cu bucurie ne întâlnim
Sub un brăduț alb argintiu
Un om de zăpadă să construim
Cu năsuc portocaliu.
             Elev: David Miu - clasa I C

Afară ninge cu fulgi mari de nea,
Deja s-au așternut și pe strada mea.
Copiii au ieșit la drum cu săniile,
Eu, încă, ...să-mi termin temele.
Dar le voi termina, mama o să le vadă
Și voi ieși curând să fac om de zăpadă!

 Elev: Văduva Daria - clasa I C
                     

Prof. înv.primar
Vlad Aurelia

Iarna
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E Ajunul Crăciunului! Pretutindeni răsu-
nă colinde, glasurile copiilor vestesc Nașterea 
Domnului! Iarna și-a întins aripile de înger 
peste întreg ținutul. Casele au căciuli de nea. 
Ninge neîncetat. Soarele timid își arată geana 
de aur încercând zadarnic să încălzească atmo-
sfera. 

Încurajați, copiii ies la săniuș. Pe derdeluș 
este mare zarvă. De departe răsună ca un re-
fren: „Pârtie!!!” Bucuria e mare!

Îmbujorați, doi frați construiesc un om de 
zăpadă. Cer ajutorul Mariei pentru a-i modela 

Desen de Drighiciu Ioana, 

clasa a III-a C

De

cl

O zi minunata de iarna
ochii și nasul: un morcov și doi cărbuni din 
soba bunicii. 

De departe se zăresc siluetele a doi bătrâni 
ce înfruntă nămeții în încercarea de a aduce 
vreascuri pentru foc. Copii cei mari le sar în 
ajutor renunțând pentru o clipă la săniuș.

Soarele coboară repede, iar copiii se în-
torc grăbiți acasă plini de emoția întâlnirii cu 
Moș Crăciun!

Câtă magie aduce iarna!

Elev: Vulturu Bogdan Alexandru, 
clasa a III-a C

Prof. înv. Stavarache Teodora

, ,
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Eram copil și-mi petreceam vacanțele de 

iarnă la țară. Acolo pomii din grădini și de pe 

drumuri, încărcați de zăpadă, se aplecau ceremo-

nios spre pământul acoperit, la rândul său, de o 

plapumă de omăt pufos. Era liniște-n văzduh și 

fulgi de nea își executau grațios dansul acrobatic 

sub cerul  încărcat cu nori alburii.

Stăteam lângă sobă cu bunicii și sora mea. 

Bunica tricota de zor... Niciodată nu crezusem 

că din goana celor două andrele care „se împun-

geau” reciproc va ieși ceva. Dar mereu aveam 

surprize să văd ieșind din mâna ei câte un ciorap, 

un pulovăr sau un fular.

Bunicul stătea gânditor, cu sprâncenele-i 

stufoase, cu fruntea încrețită și cu o pipă veche 

în mână, stătea într-un balansoar din lemn care, 

în ciuda aparențelor, era destul de confortabil. 

Niciodată nu știam ce gândea... probabil îi venea 

în minte viața din armata cea aspră. Doream să 

afl u ceva din gândurile lui trecătoare, dar nu reu-

șeam. El este modelul meu de viață.

Iarna la bunici
Sora mea și cu mine stăteam pe jos, pe co-

vorul moale țesut de bunica, amândoi cu genun-

chii la gură și cu spatele rezemat de soba caldă, 

așteptând să se întâmple ceva. Dintr-o dată, lu-

mina s-a stins, dar focul din sobă a rămas. Era 

destul cât să ne dea o căldura plăcuta, cât să mă 

fascineze pe mine. Totul era ca un glob de agat, 

negru în casă,  dar afară era o lume de argint, 

o lume stranie care mă atrăgea ca un magnet, 

o lume rece dar și „caldă”. Geamul nu putea fi  

deschis, pentru că tot frigul ar fi  intrat, așa că 

singurul lucru pe care îl puteam face era să pri-

vesc afară alte imagini fantastice și să ma visez 

pe mine însumi un personaj din basme.

Am adormit în murmurul poveștilor spuse de 

bunici și cu ochii la desenele proiectate de fl ăcări 

pe pereții albi. Erau fi guri jucăușe din basmele 

vechi care încântă copilăria celor mici.
Elev: Scorbură Tudor, clasa a VII-a A

Prof. Popescu Carmen Alina
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După accidentul suferit acum doi ani, credeam 
că porţile spre lumea handbalului se închiseseră pen-
tru mine. În timpul unui meci, am fost faultată şi am 
căzut la pământ, fracturându-mi mâna îndemânatică. 
Ultimele lucruri pe care mi le aduc aminte au fost că 
stăteam în mijlocul sălii. În interiorul meu izbucnise 
o durere copleşitoare, lacrimile începuseră să se pre-
lingă pe mâna dreaptă,acum asemănându-se cu cea a 
unui manechin. M-am întins pe spate închizându-mi 
ochii,iar când am clipit din nou mă afl am la pe patul 
unui cabinet medical. Un domn îmbrăcat într-un ha-
lat alb,discuta cu părinţii mei. Nu puteam să-mi mişc 
braţul drept. Observând că mă trezisem mi-au spus ca 
handbalul nu mai era o obține pentru mine. Acea ves-
te mă şocase, dar şi mai mult mă şocase uşurinţa cu 
care mi-o dăduseră. Am încercat să nu mă încred în 
cuvintele lor, zicându-le că probabil doctorul nu avea 
experienţa şi că peste o lună mă voi face bine, dar apoi 
am observat diploma înrămată care 
era aşezată pe peretele stâng al cabi-
netului. Atunci am simţit un uragan 
năpustindu-se asupra mea,parcă 
cineva trimisese mii de săgeţi spre 
mine care mă doborâseră la pămat 
ca un simplu soldat dezarmat.

A urmat o perioadă grea a vie-
ţii mele, plină de recuperări, plânsete 
la miez de noapte şi gânduri tulbură-
toare care nu-mi dădeau pace. Totuşi, 
într-o zi am realizat cât de mult gre-
şisem , mi-am dat seama că ceea ce 
făcusem până atunci fusese să mă dau 
bătută, să nu mai sper. Până la acci-
dent sportul reprezentase pentru mine 
rugăciunea corpului, de ce aveam de 
gând să opresc acest ritual? Atunci 
mi-au venit în gând cuvintele antrenorului: Vă amintiţi 
jucatorul acela care s-a dat bătut? Nimeni nu a scos nici 
o şoapta, iar antrenorul a continuat: Exact! Nimeni nu-şi 
aminteşte... şi știți de ce, pentru că în sport există obsta-
cole, dar ele nu trebuie să ne opreasca! Dacă în calea  ta 
dai de un zid, nu te întoarce dându-te bătut! Gândeştete 
cum să te urci pe el! Aceste greutăţi fac diferenţa dintre 
un sportiv şi un campion adevărat! 

Ei bine, am meditat la acel lucru şi am decis să 
mă întorc la antrenamente şi să încerc uşor, uşor să 
continui, să reclădesc ce distrusesem. Problema era 
că mă zbăteam să mă ridic şi nimeni nu se obosea să 
îmi dea o mână de ajutor, dar cineva mi-a spus un lu-
cru: campionii cred în ei , chiar şi atunci când nimeni 
altcineva nu o face. Mă trezeam în fi ecare diminea-
ţă gândindu-mă că durerea pe care o simţeam atunci 
va fi  puterea pe care aveam să o simt în următoarea 
zi. Ajunsesem la un momentdat să îmi stabilisem un 
obiectiv: voiam să nu îmi mai fi e frică, să reuşesc să 

joc un meci întreg fără dureri de mână, iar ceea ce 
conta era faptul că eu chiar credeam că pot să o fac.

Am muncit din greu, am încetat să mă mai tem, 
deoarece frica era doar o iluzie ce stătea între mine şi 
visul meu, să ajung campion. Era o singură cale spre 
a reuşi, iar aceasta era să dai totul.

După tot timpul în care mă antrenasem, mă afl am 
acum în sala de sport, la primul meci după accident.
Lumea era plină de emoţie, dar nu mai mult decât mine. 
Au fost surprinşi că revenisem, nu renunţasem. Meciul 
decursese normal,însă când mai erau cinci minute până 
la sfârşit, antrenorul a decis să intru pe teren. În ultimul 
minut, fi ind un restrâns ne afl am la egalitate. Mai erau 
yece secunde, mingea se afl a în mâinile mele tremu-
rânde. Decizia era la mine, eram la un pas de a câşti-
ga. Timpul parcă se oprise, îmi imaginam că voi rata 
fi ind împinsă încă o dată la pamânt nemaiputând să tin 
o minge de handbal în mână niciodată .În acel moment 

de cumpănă am auzit o voce , voce 
ce răsărise di adâncul meu şi mi-a 
spus: Eşti născută să fi i jucătoare! 
Destinul tău e să fi i pe teren! Acest 
moment este al tău! Am atacat şi cu 
forţă am trimis mingea fi x în poartă, 
trecând pe lângă portar şi înscriind 
golul victorios. Timpul se scursese, 
tobele începuseră să bată, iar lumea 
să imi strige numele.Colegele mele 
au fugit spre mine şi m-au purtat pe 
braţe până la podium. Reuşisem! 
Câştigasem meciul, dar mai ales îmi 
dusesem la sfârşit promisiunea făcu-
tă mie însămi. Atunci a fost singurul 
moment când m-am uitat înapoi, 
doar să văd cât de departe ajunse-
sem. Am învăşat că eu eram singura 

limită pe care trebuia să o depăşesc şi că durerea este 
temporală,dar succesul este permanent.

 Din sport învăţăm deprinderile pentru viaţă, 
sunt foarte importante. Am învăţat să respect disci-
plina necesară unui antrenament, dacă ai vrea să faci 
doar un singur abdomen ,fă cel mai bun abdomen pe 
care-l poţi face vreodată! Nu iei nimic de bun, nu 
presupui că există ziua de mâine, tot ce faci în viaţă 
este o alegere, totul, iar acele alegeri indică felul de 
viaţă pe care-l vei avea. Şi cu cât începi mai repe-
de să înţelegi asta cu atât vei prlua controlul asupra 
vieţii tale. Vei putea să îţi direcţionezi viaţa spre ce 
ar vrea să fi e ea, iar ăsta-i un secret, nu e vorba doar 
despre sport... e vorba de viaţă!

 Sportul îţi va da aripi, acum decizia este a ta, 
vrei să zbori sau îţi este frică?

Elev: Grecu Laura,  clasa a VIII-a C
Prof. Popescu Carmen Alina

DRUMUL CĂTRE VICTORIE
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 La spectacol
Dacă vrei să fi i corect,
La spectacol eşti prezent.
Înainte de-a începe
Să vezi tot, să te distrezi
Şi fără să deranjezi
Nici colegii spectatori
Nici minunaţii actori.

Dacă totuşi se întâmplă                  
Să întârzii chiar şi-o clipă,
Îţi ceri scuze-ncetişor
Şi te aşezi binişor.        

Spectacolul, dacă-ţi place,
Ascultă-l pe tot în pace.
Dacă nu, tot aşa,
Te rog nu îl comenta.
Fii te rog politicos
Şi nu râde zgomotos!

Iar dacă pe cap
Pălăria ţi-ai uitat
Dă-o jos imediat.
De ţi-e foame sau ţi-e sete, 
Abţine-te, măi băiete,
Căci e tare neplăcut
S-auzi foşnet, ronţăit.

Te rog nu mai fl uiera,
Oricât de mult ţi-ar plăcea. 
Este mult mai elegant
Să aplauzi neîncetat,
De  pe scaun aşezat
Până când s-a terminat.
Eşti educat şi politicos
Dacă te ridici şi pleci
Fără zgomot ca la meci.
Afară poţi comenta
Ce-ţi doreşte inima.

Versuri - Oprea Ionela Ştefania, 

Desene - Popescu Sofi a, clasa a III-a B

Prof. Stanciu Eugenia

Răspunsuri pentru ca-
riera ta…

-interviu-
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Tradițiile nașterii la români
• Ursitoarele
Credința în ursitoare, în puterea lor de a croi 

soarta fi ecărui om, a fost și mai este încă răspân-
dită și înrădăcinată în sânul poporului român, ea 
fi ind moștenită de la romani.

Sunt trei așa numite zâne care vin în nopțile 
fără soț (3, 5, 7) din prima săptămână de via-
ță a copilului nou-născut și-i menesc soarta. Se 
zice că, în timpurile străvechi, aceste ursitoare 
erau văzute și auzite cum ursesc de către moașe-
le care – în acele zile – privegheau nou-născuții 
și pe mamele acestora și chiar și de părinții co-
pilului. Din păcate, pentru că moașele au destăi-
nuit acest secret, în zilele noastre ele nu mai au 
acest dar.

Legat de ursitoare, în Transilvania există 
încă tradiția ca moașa care ajută la nașterea co-
pilului, chiar dacă acesta s-a născut în spital, să-i 
pună în camera unde el va sta, imediat după ce 
ajunge acasă, pe o pânză albă nouă, un „blid” 
cu făină de grâu cernută, sare, o pâine, un bănuț 
și un caier de lână. După 3 zile și 3 nopți, dacă 

ursitoarele au venit, moașa și părinții copilului 
vor vedea urma lăsată de ursitoare pe făină.

În Banat, Moldova și Țara Românească, la 
3 zile după nașterea copilului, se întinde o masă 
mare cu mâncăruri alese: pâine, o găină, vin și 3 
bănuți, așa numita „cină a ursitoarelor”, existând 
credința că ele trebuie să fi e bine ospătate și plăti-
te pentru a fi  mulțumite și a ursi o soartă bună co-
pilului. În Bucovina, moașa, cum se îngână ziua 
cu noaptea, pune în camera copilului o lumină, 
pentru a arde toată noaptea, considerându-se că 
ursitoarele sunt mulțumite când găsesc această lu-
mină și îi ursesc copilului o soartă mai bună.

• Botezul
Tradiția moașei legată de botezul copilului 

este încă foarte puternică la români.
În tradiția românilor din Transilvania, Ba-

nat și Oltenia, rolul moașei la botez este foarte 
important. Ea duce copilul la biserică și spune 
„duc un păgân și voi aduce un creștin”, iar la 
întoarcere spune „am dus un păgân și am adus 
un creștin”. Nașii, când iau copilul de la moașă, 
pun un ban de argint jos pentru a o plăti.

Obiceuri si traditii la români, ,
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În Oltenia, tradiția merge mai departe, pentru 
că moașa copilului merge apoi în ziua de Sf. Vasi-
le la casa copilului cu un colac și un ban de argint, 
cadouri pentru copil și părinți, și cu colacul pus pe 
capul copilului îl dă de grindă, urându-i acestuia să 
crească mare, sănătos și cuminte. Apoi moașa este 
așezată la masă și ospătată cu toată cinstea.

• Prima baie
În apa primei băi tradiția spune că trebuie 

să se pună:
• Busuioc - ca să fi e atrăgător copilul, mai 

ales dacă este fată
• Grâu - să fi e cinstit
• Mărar - să fi e plăcut ca mărarul în bu-

cate
• Mentă și romaniță - să crească ușor și să 

fi e sănătos
• Măciulii de mac - ca să doarmă bine
• Semințe de cânepă - ca să crească repede
• Pene - ca să fi e ușor ca pana
• Apă sfi nțită - ca să fi e copilul curat ca 

aceasta
• Lapte dulce
• Ouă - ca să fi e sănătos și plin ca oul, care 

trebuie să rămână întreg, mama copilului ur-
mând să-l pună în apa de baie din a 2-a zi

• Bani - ca în viață copilul să aibă parte de 
avere.

Moașa, după ce - conform tradiției - scoate 
banii, se duce și pune apa de la baia copilului la 
rădăcina unui măr sau păr pentru a crește copi-
lul frumos și sănătos ca pomul respectiv. Apoi 
moașa se așază pe covata întoarsă și femeile o 
înconjoară de 3 ori, dansând și chiuind. După 
toate acestea, moașa trebuie să sară peste cova-
tă, cântând și provocându-le pe nepoatele care-și 
doresc un copil astfel:

„Hai, săriți peste covată,
S-aveți și voi câte-o fată
Dar săriți mai ‘năltișor,
S-aveți și câte-un fecior”
La sfârșit ea duce copilul și-l dă nașilor, ca-

re-i pun bani pe piept, după care îl dă mamei, 
care o cinstește cu un pahar de rachiu, simbol 
ce se mai întâlnește încă odată când moașa are 
datoria de a organiza o „mică petrecere” cu ne-
poatele sale în cinstea nou-născutului.

• Scăldătoarea nepoatei
Este făcută de către moașă în apă caldă, 

în care se pun diferite plante: mărar, men-

tă, gălbenele. După ce aceasta a ieșit din baie 
și s-a îmbrăcat, ea este stropită de către moa-
șă cu apă sfi nțită. După aceea, nepoata toar-
nă moașei apă să se spele cu săpun și să se ștear-
gă cu prosopul pe care i l-a dat după naștere, sau 
îi toarnă acesteia apă sfi nțită pe mâini. Acest gest 
semnifi că spălarea mâinilor moașei de păcatele 
femeii care a născut.

Crăciunul
Cântarea cântecelor de stea este o parte foar-

te importantă din festivitățile Crăciunului româ-
nesc. În prima zi de Crăciun, mulți colindători 
umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale orașelor 
și satelor, ținând în mână o stea făcută din carton 
și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea.

Tradiția din România cere ca cei mici să 
meargă din casă în casă, cântând cântece de stea 
și recitând poezii sau legende, pe toată perioada 
Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, 
acoperită cu staniol și decorată cu clopoței și 
panglici colorate. O imagine a Sfi ntei Familii 
este lipită în centru stelei și întreaga creație este 
atașată de o coadă de mătură sau de un băț pu-
ternic.

• Colindatul creștin
Pentru cea mai așteptată sărbătoare din de-

cembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 
măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri 
mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea 
Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici 
foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de Iar-
nă, momentul în care natura dă speranțe că va 
renaște.

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu nu-
mai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje 
și simboluri ale unei străvechi spiritualități româ-
nești. El s-a păstrat asociindu-se câteodată cu ce-
lebrarea marelui eveniment creștin care este Naș-
terea Domnului Iisus Hristos. Există de asemenea 
cântece de stea (sau colinde creștine), care au ca 
subiect Nașterea Domnului. În ajunul Crăciunu-
lui, pe înserat, în toate satele din țară, începe co-
lindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Dom-
nului și sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi 
răsplătesc cu mere, nuci și colaci.

În Maramureș, cei care colindă sunt oameni 
în toată fi rea. Obiceiul este să treacă pe la fi ecare 
casă iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au ome-
nit, să continue colindatul. Postul Crăciunului ia 
sfârșit și fi ecare se poate bucura de mâncărurile 
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rituale: preparatele din porc, sarmalele, colacii 
și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de 
sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în 
case.

• Împodobirea bradului
Pomul de Crăciun, așa cum îl cunoaștem noi 

astăzi, decorat cu globuri în care se refl ectă lumina 
scânteietoare a lumânărilor sau a instalației elec-
trice, nu a fost dintotdeauna împodobit astfel.

Deși în Europa originea sa precreștină nu mai 
e contestată de nimeni, părerile rămân totuși în-
părțite: unii văd în el o reprezentare a ,,arborelui 
lumii’’, alții îl consideră o referire directă la ,,ar-
borele Paradisului’’, împodobit cu mere de un roșu 
aprins, care amintesc de păcatele comise de primii 
oameni, înainte de alungarea lor din rai.

Până în sec. al 15-lea, crenguțele verzi 
cu care erau împodobite casele cu ocazia 
Crăciunului, ca și darurile care le făceau oamenii 
unii altora, erau considerate tradiții păgâne. Dar 
nu peste multă vreme în locul acestora va fi  
folosit un arbore întreg.

Conform documentelor, în 1605 la Strasbo-
urg a fost înălțat primul pom de Craciun, într-o 
piață publică. Nu avea încă lumânări și era îm-
podobit cu mere roșii. In 1611, la Breslau, duce-
sa Dorothea Sybille von Schlesien împodobește 
primul brad așa cum îl cunoaștem noi astăzi.

După 1878, decorațiunile (globurile) de 
Crăciun din sticlă argintată de Turingia au tot mai 
mult succes, așa că această tradiție pur germană va 
cuceri întraga lume, fi ind adoptată pretutindeni, fi e 
că este vorba despre țări din Asia, Africa, America 
de Nord și de Sud sau Australia.

La sfârșitul sec. al 19-lea, în saloanele germa-
ne, sărbătoarea era de neconceput fără pomul de 
Crăciun, împodobit și scânteietor. In 1776, prin in-
termediul soldaților germani care participau alături 
de englezi la războiul de independență, tradiția po-
mului de Craciun ajunge și în Statele Unite, iar în 
anul 1880 cucerește și Casa Albă.

La noi obiceiul a pătruns odată cu infl uența 
germană, când primii studenți români au ince-
put să meargă la studii la universitățile din Ber-
lin sau Viena, și la curtea regală a dinastiei Hohen-
zollern, sosită în Țările Române în 1866 unde 
prinții și prințesele au început să împodobească 
bradul, obiceiul fi ind imediat imitat de protipen-
dada bucureșteană. Cântecul german de Cră-
ciun O Tannenbaum devine în limba română O 
brad frumos, iar obiceiul împodobirii bradului 
pătrunde în toate casele românilor.

OBICEIURI DE ANUL NOU

Timbru reprezentând „Capra”

Pentru cel mai important moment, trecerea 
în noul an, pregătirile se reiau. In săptămâna din-
tre Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de 
fl ăcăi se prepară pentru „urat”, sistem complex 
de datini și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului 
care se pregătește să se nască sunt așteptați să 
apară „Ursul”, „Capra”, „Bunghierii”, „Căiuții”, 
„Malanca”, „Jienii”, „Mascații” etc.

Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpă-
na dintre ani este justifi cat de simbolistica zilei de 31 
decembrie, care in gândirea populară reprezintă data 
morții dar și a renașterii ordinii cosmice. Structura 
ceremonială a obiceiului este în același timp plină de 
forță și vitalitate. Muzica și dansul, remarcabile prin 
virtuozitate și dinamism, măștile pline de expresivi-
tate, alcătuiesc un spectacol unic.

În diferite zone ale țării, costumația și inter-
pretarea pot fi  diferite, dar obiceiul este în esență 
același. „Plugușorul”, alt obicei, este strâns legat 
de mitul fertilității. Vorbe frumoase, de prosperi-
tate și belșug sunt adresate de cetele care vin cu 
„Plugușorul”, fi ecărei gospodării. Ca o incanta-
ție magică, textul urării se transmite din tată în 
fi u și nu există român să nu-l cunoască.

Bibliotecar Camelia Turcu

Timbru reprezentând „Plugușorul”



Orizonturi

Cu creionul prin zăpadă

20

Who prevents us 
from being happy

t riiiiii

I had never imagined it was hard to 
daydream. Daydreaming is often laughed 
at by people without realizing it, and they 
daydream too, but the process is an essential 
function of the human brain, when people 
often remember a story from the past and 
all they can do is planning future. In most 
cases  planning for the future is very nice, 
easy, it means aspiring to an ideal world 
where dreams really do come true.

Don’t be afraid to dream and wish and 
let your mind wander to faraway places. 
Childhood is the happiest time, because 
at this age we do not have any special 
responsibility and more than that, we 
think completely different from teenagers 
and adults. In other words our minds are 
free.

Dreaming… basically we imagine a 
world, we create our virtual tends to sublime 
happiness, but 
we often cross 
the border of 
what’s real. But 
who prevents us 
from dreaming? 
Who prevents 
us from being 
happy? Because 
we are kids 
and we don’t 
have to face the 
hardships of 
life. For us the 
Unicorn is still 
a real animal. 
Tooth Fairy 
is visiting us 

and taking our teeth and we are waiting 
for Santa Claus during every cold winter. 
Christmas time is a magical time for us. The 
beautifully decorated shopping walls, with 
toys everywhere you look and the houses, 
with their lights… and the excitement and 
mystery of Christmas I loved most of all.

Let’s be happy and enjoy life, let’s 
dream with our eyes open, because our great 
future will become just us we have imagined 
it, or how I dreamed about it with my eyes 
wide open such us in Fairy Tales… because 
Fairy Tales always end: “And we lived 
happily ever after.”

Elevi: Ioniţă Maria, Dodocioiu Elena, 
clasa a VI-a A 

Prof. Epuran Carmen 
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“Where are you taking me now?”, I asked 
the Skylark. She kept silent and continued to 
fl y. I know that she had a surprise for me. 

“You’ll see and you’ll never forget what 

you are going to see!”, the answer came after 

a while.

And, suddenly, there it was: a country, a 

rather small one, coloured in green, brown and 

yellow. It was bordered by blue stripes. While 

getting closer and closer, I realized that there 

were fi elds, hills, mountains, plateaus, rivers, 

lakes, a wonderful delta and a blue-blue sea.

“What is that?”, I wondered. “What piece 

of land can have all these beauties?”. “Has 

nobody written or sung about them?”.

“See? I told you! It’s MAGIC! It’s called 

ROMANIA!”

“But that’s my home country!”, I cried.

“I know, but now you can see it as you 

have never done it before!”, said the Skylark. 

And she was right! That was the moment when 

I believed what my mother used to say:”God 

put on our land all natural beauties, but it’s our 

duty to preserve them!”. 

I wanted to scream so that everybody could 

hear me. The Romanians should take care of 

their country’s nature! Nature has infl uenced 

their lives, history, culture and civilisation! 

They are hopeful like the green fi elds, tough 

like the mountains and ambitious like the sea. 

They are magic! They have made this country 

famous all over the world. 

Everybody knows about the brave Dacians, 

the strong rulers and the intelligent Romanian 

inventors. Romanian old castles and museums, 

modern buildings and constructions are well 

known worldwide. The Bran Castle inspired 

Bram Stoker to write his famous novel called 

“Dracula”, the Peles Castle was the muse for 

European painters, the Brukenthal Museum is 

eager to tell its stories to everyone, the Sapantza 

cemetery exhibits the Romanians’ attitude when 

they face death. And the list can continue....

Today, the new generation makes us 

proud as we can often hear about children and 

teenagers that win medals at various contests in 

the name of our country.

“You are right, Skylark! It’s magic! It’s 

breathless!”

The Skylark fl ew over Romania and I know 

that she was sure that she had chosen the right 

piece of land: the land that makes me extremely 

proud of who I am and what I am!

Elevi: Bogdan Darius, Ioniţă Mihai, 
clasa a VI-a A, 

Prof. Epuran Carmen

HIGH IN THE SKY
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Educație
În lume există 22 de țări în care peste jumă-

tate din populație este analfabetă. 15 dintre ele 
se afl ă în Africa. 

• În Mali, copiii petrec, în medie, doar doi 
ani la școală. Cei mai mulți dintre ei încep să 
muncească la vârste cuprinse între 10 și 14 ani. 

• Cele mai mari salarii oferite profesorilor 
sunt acordate în Elveția. Aici, salariul unui pro-
fesor debutant pornește de la 33.000 de dolari 
americani pe an. 

• Elevii din Japonia și Coreea de Sud sunt 
considerați cei mai buni din lume la matematică 
și alte științe exacte.

Economie & Armata
• 41% dintre cei mai săraci oameni ai lu-

mii trăiesc în India. 

• 72% dintre cetățenii din Mali câstigă mai 
puțin de 1 dolar american pe zi. 

• 8 dintre cele mai dezvoltate state europe-
ne (dintr-un total de 10) sunt vorbitoare de limbi 
germanice (Germania, Elvetia, Austria, Norve-
gia, Suedia, Islanda, Luxemburg și Danemarca). 

• Cele mai apreciate 10 destinații turistice 
din lume sunt: Franța, Spania, SUA, Italia, Chi-
na, Marea Britanie, Austria, Mexic, Germania si 
Canada. Impreuna, cele 10 tari aduna 49,6% din 
totalul turistilor din toata lumea. 

• Numai Franța aduna 11% din totalul 
mondial al turiștilor.

Populație
• Cetățenii din Andorra trăiesc în medie 

cu 4 ani mai mult decât vecinii lor din Franța și 
Spania. 

• Forța de muncă din China se ridica la 
706 milioane de oameni... de trei ori mai mult 
decât toate țările din Europa luate la un loc și de 

douș ori mai mult decât America de Nord și cea 
de Sud, luate împreună. 

• Luxemburghezii sunt considerați cei mai 
bogați cetățeni ai lumii - și cei mai generoși, tot-
odată.

Bunăstare
• În topul 15 al țărilor cu cele mai neferi-

cite populații, absolut toate țările se regasesc în 
Europa de Est. 

• Cele mai mari salarii oferite profesorilor

OOOOriiiii t riiiii

douș ori mai mult decât America de Nord și cea

Lucruri pe care nu le știai 
despre lumea din jurul tău
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• În același top, Bulgaria ocupa primul loc, 
cu 62% dintre cetățeni care se declară nefericiți 
sau nemulțumiți de condițiile lor de trai. Pe locu-
rile doi și trei se situează Moldova, respectiv Be-
larus. Romania ocupa locul 9 în acest clasament.

Australienii sunt cei mai optimiști atunci 
cand este vorba să se înscrie în organizații   cari-
tabile, grupuri ecologiste, sportive sau sindicate. 
Cu toate acestea, doar 3% dintre australieni sunt 
membri ai vreunui partid politic.

Canadienii sunt cei mai mari consumatori 
de sucuri naturale din lume. În medie, o persoană 
consumă cel puțin un litru de suc natural pe saptă-
mână. În Statele Unite ale Americii se găsesc mai 
multe computere decât în toate cele 7 țări care îi 
urmează într-un top de profi l, luate împreună. An-
dorra este statul în care somajul este 0%. De ase-
menea, în Andorra nu există niciun post de tele-
viziune. În India, numarul spectatorilor din sălile 
de cinema se ridică la 3 miliarde anual - mult mai 
mult decât în orice altă țară.

Sanatate
• Cei mai mulți dintre locuitorii din Zam-

bia nu trăiesc pâna la vârsta de 40 de ani. 
• Dintre primele 40 de țări în care media 

de vârstă nu depășește 40 de ani, 34 se afl ă pe 
continetul african. 

• În Botswana, unul din trei cetățeni cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani este infectat 
cu virusul HIV.

Geografi e&Natură

• Doar doua dintre țările lumii nu au acces 
pe apă la una dintre mările sau oceanele plane-
tei: Liechtenstein si Uzbekistan. 

• Dacă v-ați săturat de aglomerație, mer-
geți în Groenlanda. Pentru fi ecare groenlandez 
există 38 de kilometri pătrați de teren. 

• Mall-ul din Washington D.C. este de 1,4 
ori mai mare decât întreaga suprafață a Vaticanului. 

• Brazilia ocupa 48,7% din întreaga supra-
față a Americii de Sud. 

• Canada este țara cu cea mai întinsă zonă 
de coastă din întreaga lume, peste 200.000 de ki-
lometri, mai mult decât zona de coastă a întregu-
lui Ocean Pacifi c.

Criminalitate & Mortalitate

• În Statele 
Unite ale Americii 
ai de 66 de ori mai 
multe șanse să fi i 
dat în judecată de-
cât în Franța, spre 
exemplu. 

• Dacă tră-
iești în Montserrat, 

trebuie să fi i foarte atent la ceea ce faci. 1% din 
întreaga populație lucrează în poliția locală. 

• În SUA există mai mulți deținuți, rapor-
tat la numărul de locuitori, decât în orice altă țară 
a lumii. 0,7% din întreaga populație a acestei țări 
se afl ă în detenție.

Elev: Briciu Andrei, clasa a VIII-a B

• În același top Bulgaria ocupa primul loc,

Do  d dint  țăril lumii 
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Delta Dunării este 
singura deltă din lume 
declarată rezervaţie a 
biosferei. Acest paradis 
al naturii se întinde pe 
580000 ha şi adăposteşte 30 de tipuri de ecosis-
teme. Delta Dunarii, ca unitate fi zico-geogra-
fi că aparte, se individualizează şi din punct de 
vedere climatic. Elementele climatice fi ind ge-
nerate în special de radiaţia solară şi circulaţia 
atmosferică, prezintă caractere specifi ce datori-
tă atât existenţei marilor întinderi de apă, cât si 
vecinătăţii cu marea. 

Delta Dunării se găseşte într-o zonă de 
interferenţă a traseelor de deplasare a maselor 
de aer, care se formează deasupra Oceanului 
Atlantic, bazinul Mediteranean şi continentul 
Eurasiatic. Caracterul continental al climei de-
vine mai puţin predominant, pe măsura apropi-
erii de litoral.                    

Aproape jumătate din suprafaţa Deltei 
Dunării este temporar sub ape, mai ales 

30 de tipuri de ecosis
primăvara iar grindurile reprezintă adevăratul 
„uscat”, pământul neinundat niciodată. Aceste 
întinderi de ape ce alternează cu fâşii de pă-
mânt sunt acoperite de o vegetaţie luxuriantă 
şi sălbatică parcă de început de lume. Este un 
tărâm unic,în perpetua mişcare şi transformare, 
dar care totuşi se păstrează de atâta timp intact 
şi aproape „virgin”. Delta este, de fapt, un labi-
rint enigmatic de canale.

 Delta Dunării este cu siguranță o bijuterie 
a țării noastre cu care ne putem mândri, dar pe 
care trebuie să o ocrotim și să o protejăm!

                                                                                        
Elev: Popescu Ștefania, clasa a VI-a C

delta dunarii

,
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În 21 martie 2016, în ziua echinocțiului de 
primăvară, când ziua este egală cu noaptea și 
Soarele trece deasupra eclipticii,anunțând ve-
nirea primăverii în emisfera nordică și începu-
tul toamnei în cea sudică, mai multe școli din 
lume au reconstituit experimentul Eratostene, 
intrând în competiția la nsată de proiectul In-
spiring Science Education.                       

Eratostene s-a născut în jurul anului 276 
î.e.n. şi şi-a făcut o parte din studii în Atena 
(Grecia). O bună perioadă din viaţă a trăit în 
Alexandria (Egipt), care pe vremea aceea era 
sub stăpânirea Greciei. Eratostene a observat 
că în oraşul Syena (acum Assuan), în prima zi 
de vară, la ora prânzului, când fundul fântâni-
lor adânci era luminat de soare, nu se vedea 

EXPERIMENTUL 

LUI ERATOSTENE

OOOriiii t riiii
2222222222222225

umbra. El a tras concluzia că 
soarele se afl a exact deasupra 
capului. Însă tot la ora prân-
zului şi tot în prima zi de vară, 
dar în oraşul Alexandria, afl at 
la 5 000 de stadii nord de Sye-
na, umbra era vizibilă. Atunci 
lui Eratostene i-a venit o idee.
Eratostene s-a gândit să folo-
sească un gnomon, o vergea 
verticală. Când, în Alexan-
dria, la amiază, soarele era 
deasupra capului, Eratostene 
a măsurat unghiul dintre băţ 
şi razele soarelui. Unghiul 
avea 7,2°.Eratostene credea 
că pământul este sferic şi ştia 
că un cerc are 360°. Prin ur-
mare, el a împărţit 360 la 7,2. 
Rezultatul? Unghiul său era a 
cincizecea parte dintr-un cerc. 
Eratostene a tras concluzia că 
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distanţa de la Syena la Alexandria, de 
5 000 de stadii, era egală cu a cinci-
zecea parte din circumferinţa pămân-
tului. Înmulţind 50 cu 5 000, a reieşit 
că circumferinţa pământului este de 
250 000 de stadii. Cât de exactă este 
această cifră dacă o comparăm cu re-
zultatele obţinute în urma calculelor 
din zilele noastre? Cele 250 000 de 
stadii echivalează cu 40 000–46 000 
de kilometri. Cu ajutorul navetelor 
spaţiale care orbitează în jurul pla-
netei noastre, astronomii au măsurat 
circumferinţa polară a pământului. 
Rezultatul? 40 008 de kilometri. Aşa-
dar, calculele făcute de Eratostene cu 
peste 2 000 de ani în urmă sunt aproa-
pe identice cu cele actuale, ceea ce e 
cu adevărat uluitor. Ce precizie extra-
ordinară, dacă ne gândim că acest om 
de ştiinţă nu s-a folosit decât de un băţ 
şi de raţionamentul geometric! Astro-
nomii din zilele noastre folosesc şi ei 
această metodă geometrică de măsu-
rare a distanţelor din afara sistemului 
nostru solar.

Prin urmare, ne-am  înscris în-
tr-o bază de date și  acolo am găsit o  
școală situată pe același meridian cu 
care să schimbăm date. Astfel, 28 de 
elevi de la clasele a VI-a A, a VII-a 
A, a VII-a B, VIII-a D și doamnele 
profesoare Tobescu Gabriela și Pun-
gă Carmen din Școala Gimnazială 
„Sf. Dumitru”, au făcut echipă cu 
Experimental High School Evanghe-
liki of Smyrna  din Atena, Grecia, 
fi ind aproximativ pe același meridi-
an (23,79 L.E. și 23,70 L.E.). După 
o prezentare a experimentului făcută 
de doamna profesor Tobescu Gabrie-
la, elevii împărțiți în 3 grupe au rea-
lizat propriile măsurători. Am folosit 
metoda lui Eratostene: la echinocțiu, 
razele Soarelui cad perpendicular pe 
Ecuator, deci acolo un băț vertical nu 
are umbră. Cele două orașe, Atena și 
Craiova, fi ind mai departe de ecuator, 

vor fi  atinse de razele soarelui sub diferite unghiuri. 
Aceste unghiuri au fost găsite făcând raportul dintre 
umbra unui băț lung de 100 cm și lungimea bățului, 
în momentul când soarele e cel mai sus pe cer (ora 
12și 24min, ora locală), în ziua de 21 martie 2016, la 
echinocțiu. În timp ce la Atena bățul forma o umbră 
de 75,5cm, la Craiova același băț forma o umbră de 
95 cm. Cunoscând distanța dintre cele două școli de 
707.77 Km, măsurată cu Google Earth, diferența din-
tre cele două unghiuri și aplicând cunoștințele de geo-
metrie pe care le au,elevii au determinat, reconstituind 
raționamentul lui Eratostene, circumferința aproxima-
tivă a Pământului. Astfel, valoarea găsită de noi este de 
40807,1 Km.

A fost o experiență interesantă pentru elevi, și în 
același timp un omagiu adus oamenilor de știință din 
toate vremurile,care și-au dedicat energiile creatoare 
cercetării științifi ce, împingând mereu,tot mai depar-
te,granițele cunoașterii umane.

Rezultate așteptate: stimularea interesului elevi-
lor pentru cunoașterea descoperirilor științifi ce, impli-
carea elevilor în activități non-formale, promovarea 
școlii pe plan internațional, cunoașterea mediului edu-
cațional on-line, promovarea activităților științifi ce și 
tehnice, promovarea lecțiilor interdisciplinare și tran-
sdisciplinare.

  Prof. Tobescu Gabriela
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Pentru o mai bună orientare a carierei, elevii 

Miculescu Rareș si David Maria, de la Școala Gim-
nazială „Sf. Dumitru”, au ales varianta unei vizite 

de informare la Facultatea de Științe – Departa-
mentul de Fizică, interlocutor fi ind decanul facultă-

ții, Prof. PhD. Gabriela-Eugenia Iacobescu. Vizita a 

luat forma unui interviu care a răspuns curiozități-

lor generației noastre.

R: Ce ramuri are facultatea de fi zică?
Prof. I.G.: În primul rănd, facultatea se numește 

Facultatea de Științe și are cinci departamente: departa-
mentul de fi zică, de chimie, de geografi e, de informat-
ică si de matematică; acestea cuprinzând o arie largă a 
domeniului științifi c. 

R: Cu ce instituții are parteneriate departa-

mentul de fi zică?

Prof. I.G.: Avem mai multe tipuri de parteneriate. 
Întâi sunt parteneriatele pentru practica studenților. Este 
vorba de acele companii din România și din străinatate 
unde studenții pot să meargă, fi e pe parcursul anului 
școlar, câte o zi sau două pe săptămână după-amiaza, să 
facă pratică acolo sau pot face în  calup de o săptămână 
sau două în timpul verii. Avem parteneriate cu 47 de 
instituții în anumite domenii: în domeniul octometriei, 
în cabinete de oftalmologie care au nevoie de fi zicieni 
medicali pentru masurătorile opticii. Noi colaborăm cu 
majoritatea cabinetelor pentru practica studenților. Ei se 
duc la aceste cabinete și chiar pot ramâne să lucreze aco-
lo dacă sunt sufi cient de conștiincioși și demonstrează 
cât de bine îndeplinesc sarcinile primite. Avem partener-
iate în domeniul IT. Este vorba de fi lialele și sucursalele 
băncilor unde studenții pot face, de asemenea, practică. 
Avem parteneriate de tip universitate/inspectorat/licee 
unde studenții merg să facă practică pedagogică, pentru 
a se pregăti în meseria de profesor. Avem practică de cer-
cetare în domeniul fi zicii experimentale de la platforma 
Măgurele, București, iar cu celebrul laser de la Bucureș-
ti avem de asemenea, parteneriate de cercetare. Există 
parteneriate de practică cu agenți economici gen Pirelli, 
Ford, Institutul de cercetări în domeniul criogeniei. Toată 
zona Olteniei este împânzită de parteneriate pentru prac-
tica studenților și pentru vizite tehnice. 

Mai există și alte tipuri de parteneriate și anume 
parteneriatele de schimburi studențești în Europa, în 
care studenții se duc și fac un semestru/un an, studiază 
în alte universitați și vin în Craiova cu ce au studiat 
acolo și noi le echivalăm anul respectiv. Avem partene-
riate în toate țările Europei, iar de curând am început să 
colaborăm și cu partea estică a Europei.

R: Ce ar motiva un elev să se inscrie la această 

facultate?

Prof. I.G.: Da, este poate mai puțin vizibil ceea ce 
un fi zician poate să facă, pentru că studiul aprofundat al 
fi zicii oferă oportunitați multiple. 

Dar, dacă ne referim strict la domeniile în care ei pot 
fi  angajați, acesta este unul dintre motivele pentru care 
un student alege facultatea, noi avem  două secții foarte 
importante  se numesc fi zică si informatică, prin care stu-
denții noștri pot să lucreze ca informaticieni, statisticieni 
și  statistică fundamentală în domeniul informaticii la 
bănci și instituții de cercetare în domeniul economic.

Poate nu stiți, dar fi zica stă la baza multor procese 
economice care se întâmplă, există o cuantică eco-
nomică, niște predicții fi zice care se aplică economiei, 
econofi zicia, deci  studenții noștri capătă aceste abil-
ități, pot să lucreze în aceste domenii. O specializare 
foarte importantă din cadrul facultății noastre este fi zica 
medicală. La baza  acestei meserii, a stat studiul și lu-
crul în cabinete de radioterapii care presupun folosirea 
radiației ionizate în tratarea cancerului.

Datorită evoluției aparaturii medicale, foarte 
sofi sticată la ora actuală, nu numai în ceea ce privește 

Raspunsuri pentru cariera ta…
-interviu-

,,

R: Ce ar motiva un elev să se inscrie la această
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tratamentul, dar și de investigațiile, precum computerul to-

mograf, RMN-ul, medicii în colaborare cu fi zicienii reușesc 
o mai bună diagnosticare și stabilirea unui plan de trata-
ment. Este nevoie de cel putin un fi zician medical în echipă,  
astfel încât aceste aparate să fi e folosite și întreținute corect. 

Studenții noștrii pot să lucreze în spitale, în cabine-
tele de investigații fi zice, chiar și la investigații oftamo-
logice care presupun un dioptron, ce exploatează un 
echipament ce face măsurători focale, optice. 

Se parcurg și  module psiho-pedagogice, astfel ab-
solvenții pot să devină profesori de școală generală, de 
liceu,  de universitate. În concluzie, aceștia au foarte 
multe oportunități. 

R: Ce ne puteți relata despre dotările labora-
toarelor?

Prof. I.G.: Laboratoarele, începând din anul 2007, 
când s-a investit foarte mult de către Guvern în echipa-
mente pentru studenți, au fost îmbunatațite  permanent 
cu echipamente didactice și de cercetare.

Studiul fi zicii necesită două tipuri de laboratoare 
pentru experimente: laboratoare didactice  în care se fac 
experimente demonstrative, frontale la care participă stu-
denții din primii ani și  laboratoare de cercetare. În cad-
rul departamentului nostru, s-a dezvoltat o direcție foarte 
importantă de cercetare, și anume „straturi subțiri, depu-
nere si caracterizare de straturi subțiri”, unde studenții 
pot să lucreze în anii terminali și anii de master. Acolo își 
fac lucrările de licență și de dizertație pentru master și, 
bineînțeles, își continuă studiile cu doctoratul.

Toate laboratoarele didactice sunt echipate cu 
truse didactice achiziționte în stare de semifabricate 
și îmbunătățite ulterior. Toate laboratoarele de cerce-
tare și-au dezvoltat câte o direcție: directia de depuneri  
straturi subțiri care conține o incintă mare de vid cu un 
laser de mare putere, un laser pulsat prin care se face 
ablație. Aceasta s-a dezvoltat în centre de cercetare ale 
Universitatii din Craiova care se numește INCESA și 
unde fi ecare facultate are un laborator. Fizica este foar-
te bine reprezentată acolo: aparate de analiză a stratu-

rilor subțiri, distantometre cu raze x, microscoape 
de forță atomică etc.

R: Cum credeti că inaugurarea laserului de la 
Turnu Magurele va contribui la cercetarea în fi zică?

Prof. I.G.: În primul rând, laserul acesta, care este 
unic în lume, ne-a facut o mare cinste că a fost gândit 
să fi e in Romania în ansamblu. Noi avem un contract 
de parteneriat în domeniul practicii. Deci, ei oferă stu-
denților noștri practica la această infrastructură mare, 
iar studenții noștri pot să lucreze oriunde în lume, având 
aceste cunoștințe. În al doilea rând, cadrele didactice ale 
facultății colaborează pe anumite segmente de cercetare 
cu fi zicienii de la Platforma de la Turnu Măgurele. La-
serul a fost gândit pentru cercetare, dar și pentru foarte 
multe aplicații de mediu și medicale. Acesta este un laser 
care va face mult mai mult decât tot ceea ce s-a facut 
până la ora actuală în detecția de procese rapide în mediu 
și de terapie și investigații medicale. Acesta este folosit 
la tratarea cancerului și avem perspectiva colaborării cu 
toate tările din Europa pe această direcție. Există o rețea 
de colaborare cu domeniul laserelor unde ne-am integrat 
foarte bine și ocupăm un loc de leader în domeniul acesta 
al investigațiilor controlate. 

R: Cum este funcția de decan?
Prof. I.G.: Din pacate, această funcție este mai mult 

administrativă și mă îndepărtează de ceea ce îmi place 
mie foarte tare, lucrul cu studenții și cercetarea în fi zică. 
Aceasta nu este o funcție grea, deoarece am un colectiv 
minunat de oameni în jurul meu, care își fac întotdeau-
na treaba. Partea neplăcută este ca legile se tot schimbă 
și noi trebuie să ne adaptăm lor. Deci, partea birocratică 
este destul de dezagreabilă, iar pentru un absolvent al  
fi zicii  nu este cea mai mare competență pentru graduare, 
dar îmi este foarte drag sa lucrez cu colegii mei la rezol-
varea problemelor studenților, care sunt multe, și, dintr-o 
dată, nu mai sunt doar cei 30 de studenți ai mei, ci au 
devenit 1500, care au diverse probleme pe care încercăm 
să le rezolvăm. Organizăm evenimente cu scopul pro-
movării noastre ca facultate și pentru a ne face vizibili, 
pentru că, la ora actuală, științele fundamentale nu mai 
sunt vizibile, deși le regăsim în tot ce ne înconjoară.

Această muncă îți oferă satisfacția să vezi că stu-
denții tăi sunt angajați la locuri de muncă pe domeniul 
lor. Avem mulți studenti de cinste în toată Europa. 

R: Ce inseamnă fi zica pentru dumneavoastră?
Prof. I.G.: Fizica înseamnă mai mult pentru mine, 

decât pentru altcineva, pentru că este o meserie de 
tradiție în familia mea. Până la mine, au fost 8 fi zicieni 
în familie. Eu am crescut în spiritul fi zicii și nu mă văd 
făcând altceva, deși după absolvirea liceului nu m-am 
îndreptat spre fi zică, dar până la urmă, la chemarea 
familiei, am ajuns să o practic și să o îndrăgesc

În afară de faptul că fi zica este meseria mea de su-
fl et, mai este și o traditie de familie. Nu stiu dacă fi zica 
în sine sau profesia de dascăl îmi place foarte mult. În 
momentul în care intru la clasă uit de orice, iar lucrul cu 
studenții este ceea ce îmi dă putere.

        Profesori îndrumători:    
Tobescu Gabriela

                   Pungă Carmen Elvira

tratamentul, dar și de investigațiile, precum computerul to-
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De câte ori nu ne-am întrebat, părinți, pro-
fesori sau elevi, în egală măsură, cum s-ar putea 
susține, moderniza și efi cientiza învățământul, 
în interesul copiilor din sistemul  preuniversi-
tar, dar, mai ales, al celor din școala noastră? De 
câte ori nu ne-am dorit să atragem și să utilizăm 
surse de fi nanțare extrabugetare, fonduri pentru 
întreținerea bazei materiale a școlii, dar și pentru 
stimularea elevilor capabili de performanță?

Ei, bine, noi am găsit soluția! La inițiativa 
echipei manageriale din 2010 a Școlii Gimnaziale 
„Sf. Dumitru” din Craiova, cu sprijinul unei părți 
însemnate a profesorilor și a părinților unității de 
învățământ de la acea vreme, a fost creată Asoci-

ația Părinților și Cadrelor Didactice „18 Orizon-

turi – Școala Sf. Dumitru”, organizație nonguver-
namentală, non-profi t, apolitică, independentă de 
orice alte instituții, fără scop patrimonial.

Printre numeroasele obiective propuse am 
putea aminti: formarea unei identități proprii a 
școlii și promovarea imaginii acesteia, dezvolta-
rea relațiilor școală-comunitate, crearea unui par-
teneriat autentic părinți-cadre didactice, implica-
rea în activitățile de îmbunătățire și de întreținere 
a bazei materiale a școlii, instituirea și acordarea 
de premii și diplome sau dotarea școlii cu apara-
tură electronică și publicații de specialitate, spriji-
nirea unor activități extrașcolare sau extracurricu-
lare cu caracter social, cultural sau sportiv.

Pe lista de realizări de până acum, trebuie 
să menționăm susținerea proiectelor de dezvol-
tare și ameliorare școlară, atragerea de resurse 

fi nanciare extrabugetare pentru școală, din coti-
zații, donații sau sponsorizări, promovarea ima-
ginii școlii în mass-media și în comunitatea lo-
cală, stimularea copiilor și a cadrelor didactice 
cu performanțe deosebite la diferite olimpiade 
și concursuri, mobilizarea comunității locale în 
suportul material și logistic al Școlii Gimnaziale 
„Sf. Dumitru” din Craiova.

Concret, ce rezultate am putea aminti? Din 
fondurile asociației au fost cumpărate cărți și ma-
teriale multimedia pentru câștigătorii unor concur-
suri organizate de biblioteca școlii, dar și pentru 
sporirea bazei materiale a acesteia, au fost oferite 
premii unor cadre didactice pensionare, pentru în-
treaga activitate depusă în slujba învățământului, 
s-a contribuit la organizarea unor olimpiade nați-

onale la nivelul județului Dolj, au fost organizate 
simpozioane și dezbateri la care au participat cadre 
didactice din întreaga țară, au fost oferite ajutoare 

bănești cazurilor sociale din școală, a fost dotat la-

boratorul de informatică cu aparatură de peste trei 
mii de lei, grație unei sponsorizări atrase de actuala 
echipă managerială a școlii.

 Categoric, însă, dincolo de cifrele și de da-
tele exacte, putem afi rma că activitățile pe care 
le putem aminti cu cel mare drag, acum când au 
trecut mai bine de 6 ani de existență, sunt, cate-
goric, galele de premiere a elevilor performeri. 
Anual, peste o sută de elevi de la ciclurile primar 
și gimnazial au primit medalii, diplome, plache-
te sau cupe pentru rezultatele obținute la olim-
piade și concursuri, dar și pentru media anuală 
10. În plus, din 2013, s-au instituit trei categorii 
de trofee: pentru merite științifi ce, merite cultu-
ral-artistice și merite sportive, toate însoțite de 
premii în bani. Încet-încet, de la un an la altul, 
numărul membrilor a crescut, fondurile, de ase-
menea, activitățile s-au diversifi cat, putând să 
îndeplinim ceea ce ne-am propus la înfi ințare: 
creșterea calității educației din școala noastră.

Prof. Rodica-Magdalena Stovicek
Președinte, Asociația „18 Orizonturi – 

Școala Sf. Dumitru” 

O ASOCIAȚIE A CELOR MARI 

PENTRU CEI MICI
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Undeva, departe, foarte departe, se afl ă un 

tărâm minunat numit Nutriția. Locuitorii lui 

sunt toate alimentele principale: laptele, carnea, 

ouăle, legumele și fructele, cerealele, zahărul și 

lichidele, precum și substanțele nutritive care 

le compun: proteinele, glucidele, lipidele,vita-

minele și sărurile minerale, care sunt necesare 

funcționării organismului nostru. Ei lucrează zi 

și noapte pentru ca fi ecare om, dar mai ales fi e-

care copil, să știe ce, cât, cum și când să mănân-

ce pentru a fi  sănătos și fericit.
O vrăjitoare bătrână și rea și-a chemat supu-

șii, un fel de animale mici și urâte, pe care mu-
ritorii nu le pot vedea cu ochiul liber și care se 
numesc Microbi, și i-a pus la treabă. Cum s-au 
văzut liberi, microbii au început să atace în stânga 
și-n dreapta. Ca să fi e sigură că nimeni nu va mai 
zâmbi, baba cea rea a furat chipurile împăraților 
din cetățile Nutriției, pentru ca nimeni să nu poată 
găsi leac vrăjilor ei, și apoi a dispărut râzând.

Atunci, prichindeii clasei a II-a A s-au adunat 
la sfat împreună cu învățătoarea lor să vadă ce e 
de făcut. S-au sfătuit și s-au gândit, iar apoi s-au 

răzgândit și într-un fi nal au căzut de acord că vra-
ja nu va putea fi  dezlegată  decât dacă cineva va 
merge în tărâmul Nutriției, va găsi chipurile împă-
raților și va afl a de la ei care este leacul. Dar cine?

Copiii. Copiii, singurii care pot călători în lu-
mea poveștilor, ar putea fi  salvatorii. Respectând 
regulile pe care le vor afl a pe parcursul călătoriei 

pline de aventuri pe tărâmul Nutriției, ei vor putea 
reda împăraților chipurile furate pentru ca în lume 

să domnească mereu voia bună și sănătatea.

Si noi mâncam responsabil! 
Pe parcursul aventurii, Atelierele Mănânc 

Responsabil își propun formarea unor atitudini 
pozitive şi responsabile faţă de sănătatea lor şi a 
celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos printr-o 
alimentaţie sănătoasă, care să includă cât mai 
multe fructe și legume autohtone.

ATELIERUL - PREPARAT INDIVIDU-
ALIZAT „PE PLACUL MEU”

Pe data de 21 decembrie 2016, elevii clasei 

a II-a A au petrecut în familia clasei,  împărtă-

șind, alături de voie bună, din experiențele culi-

nare „Pe placul meu”.

Fiecare copil a ales să pregătească bucate 

după placul inimii, acasă, împreună cu mame, 

bunici sau chiar tați. Provocarea a fost să adu-

că la școală produse și preparate din toate cate-

goriile. Așezate în cercuri concentrice de culori 

diferite, personalizate pe diferite categorii de 

alimente, bucatele au fost prezentate de fi ecare 

ajutor de bucătar în parte. S-au stabilit benefi cii-

le fi ecărei categorii de produse pentru sănătate și 

posibilele dezavantajele în cazuri specifi ce, apoi 

s-a dat startul la mâncat!... ☺

Experiența s-a încheiat într-o altă zi, cu o 

fi șă de jurnal conținând descrierea rețetei pre-

paratului și desene sau poze din timpul prepară-

rii și a servirii preparatului realizat chiar de ei, 

pe gustul lor.

E minunat tărâmul Nutriției Sănătoase! Vă 

invităm și pe voi în această călătorie!

Colectivul clasei a II-a A 

și doamna lui, Murărescu Diana

,
,
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Eco-Școala  este un program pentru 
managementul mediului şi certifi carea 
şcolilor care-l implementează, coordo-
nat la nivel internaţional de Fundaţia de 
Educaţie pentru Mediul Înconjurător 
(FEE), iar la nivel național, de Cen-
trul Carpato-Danubian de Geoecologie 
(CCDG).

Școala Gimnazială „Sf. Dumitru“ 
din Craiova desfășoară activități în ca-
drul acestui program din anul 2013, iar 
în urma evaluării din iunie 2016, școala a 
primit o recunoaștere internațională prin 
Certifi catul Mondial de Eco-Școală și 
Steagul Verde, acestea fi ind simboluri ale 
dezvoltării durabile.

În anul școlar 2016-2017, în cadrul ace-
luiași program, în Școala Gimnazială „Sf. 
Dumitru“ din Craiova se desfășoară proiectul 
„Mănâncă responsabil“,  un proiect de educa-
ție ce implică 550 de eco-școli din nouă țări 
europene: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, 
Letonia, Malta, Polonia, România, Slovacia 
şi Slovenia. Principalul obiectiv al proiectului 
este educația pentru un consum de hrană sănă-
toasă, care nu pune în pericol sustenabilitatea 
mediului înconjurător.

Prin activitățile desfășurate, coordona-
torii, prof Pungă Carmen Elvira și Tobescu 
Gabriela, și-au propus următoarele direcții:

- Sa nu se mai cumpere cantități mari de 
produse alimentare pentru a nu mai arunca 
mâncarea; 

- Să se consume mai ales hrană în stare 
proaspăta; 

- Să fi e încurajat consumul de hrană puțin 
procesată; 

- Să se consume mai ales mâncare pregă-
tită acasă; 

- Să se reducă resturile/ deșeurile alimen-
tare; 

- Să fi e valorifi cate deșeurile menajere; 
- Să fi e înțeleasă importanța achiziționării 

de alimente care provin de la distanțe cât mai 
mici; 

- Să se consume fructe și legume adecvate 
sezonului; 

- Să ne preocupe ce consecințe are stan-
dardizarea produselor 

Întrebările unui consumator alimentar 
responsabil pot fi : 

• CÂT de mult mănânc? 
• CÂT de mult gunoi produc? 
• CE mănânc? 
• CUM a fost produsă hrana mea? 
• DE UNDE provine hrana mea? 
În acest sens proiectul a fost structurat pe 

6 domenii:
• Produsele alimentare locale și de sezon 
• Agrobiodiversitatea 
• Deșeurile alimentare 
• Alimentele procesate și uleiul de pal-

mier 

Proiectului European 

„Manânca responsabil“ din cadrul 

Programului Eco-Scoala,

, ,
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• Consumul de carne 
• Mijloacele de producție bio, comerțul 

echitabil
Cele 6 domenii au fost stabilite în funcție 

de tendințele la nivel global prin care alimen-
tele schimbă lumea:
v pierderea accelerată a soiurilor;
v creșterea consumului de produse din 

carne și lactate;
v distanța tot mai mare dintre fermieri și 

producători;
v  pierderea caracterului sezonier;
v creşterea accelerată a consumului de 

alimente cu grad înalt de procesare şi 
prezenţa uleiului de palmier în jumătate 
dintre alimentele procesate;

v creșterea dramatică a risipei de alimen-
te.

În zilele noastre, producția de alimente:
• contribuie mai mult la încălzirea glo-

bală decât toate mașinile, avioanele și 

trenurile luate la un loc;
• utilizează 70% din cantitatea de apă po-

tabilă, dar conduce la scăderea drastică 
a calității apei din cauza pesticidelor şi 
a folosirii fertilizatorilor;

• accelerează pierderea biodiversității;
• reprezintă unul dintre motoarele defri-

șării și deșertifi cării.

Domeniul ales de Comitetul Eco al Sco-

lii Gimn. Sf Dumitru pentru anul scolar 2016-

2017 este PRODUSELE ALIMENTARE 
LOCALE ȘI DE SEZON

Miercuri, 21 decembrie 2016, a fost or-

ganizată activitatea de lansare a Proiectului 

„Mănâncă Responsabil”, sub genericul „Că-

rarea sănătății sigure”

Scopul: popularizarea proiectului și trans-

miterea unor mesaje de promovare a unui stil 

de viață sănătos, a consumului responsabil de 

hrană ce cuprinde produse alimentare locale și 

de sezon;

Obiective: 

- creșterea gradului de informare și con-

știentizare a elevilor și a tuturor participanților 

asupra activităților proiectului, oportunităților 

și benefi ciilor rezultate din implicarea în pro-

iectul „Mănâncă Responsabil”;

- orientarea tinerei generații spre o alimen-

tație sănătoasă prin încurajarea consumului de 

alimente autohtone;

Invitați:
- Coordonator zonal Eco-Școala, dna 

Silvia Breben

- Doctor Gabriela Iliescu

- Apicultor Gabriela Tomescu

- Master Chef Ciprian Ogarcă

- Stîngă Ianis Constantin, elev la Cole-

giul Carol I, participant la emisiunea Mas-

ter Chef junior

- Un grup de foști elevi ai școlii, în pre-

zent studenţi la medicina 

- Un grup de colindători ai Asociației 
Studențești Creștin-Ortodocși Români.

Prof. Pungă Carmen Elvira
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Eco-Școala  este un program pentru mana-
gementul mediului şi certifi carea şcolilor care-l 
implementează, coordonat la nivel internaţional 
de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Încon-
jurător (FEE), iar la nivel național, de Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG).

Școala Gimnazială „Sf. Dumitru” din Cra-
iova desfășoară activități în cadrul acestui pro-
gram din anul 2013, sub coordonarea doamne-
lor profesoare Pungă Carmen Elvira și Popescu 
Carmen Alina.

Benefi ciile elevilor, cadrelor didactice și ale 
școlii sunt multiple, printre care este acela că în-
țeleg mai bine problemele de mediu și impactul 
lor asupra comunității din care provin și, nu în 
ultimul rând, faptul că se remarcă într-un pro-
gram internațional cotat ca având cel mai mare 
impact mondial, prin participarea a circa 10 mi-
lioane de copii, tineri și cadre didactice, din țări 
de pe toate continentele.

Pentru că mediul în care elevii își petrec o 
bună parte din zi, se impune a fi  unul propice ac-

tivităţii pe care o desfăşoară, obiectivul principal 
a fost înfrumuseţarea sălilor de clasă, a holurilor, 
a spaţiilor verzi din jurul şcolii, amenajarea unui 
părculeț în curtea şcolii ca un spaţiu de recreere 
pentru elevi. Am gândit amenajarea Parculețului 
Eco-Scoală unde se pot desfăşura ore de cunoaş-
terea mediului, de dirigenţie, de abilităţi practice, 
diverse activităţi care se pot adapta unui spaţiu 
neconvenţional. L-am gândit și l-am realizat cu 
participarea tuturor elevilor școlii, o participare 
plină de bucurie, elan și exuberanță, animată de 
responsabilul eco, Petru Miu, un elev extrem de 
creativ și de implicat. În acest demers, am avut 
sprijinul consistent al părinților și, voluntar, cel 
al comunității din vecinătatea școlii.

În urma evaluării din 15 iunie 2016, școala 
a primit o recunoaștere internațională prin Certi-
fi catul Mondial de Eco-Școală și Steagul Verde, 

acestea fi ind simboluri ale dezvoltării durabile. 
În cadrul Seminarului National „Parteneriat în 
educația pentru mediul înconjurător”, Șc. Gimn. 
Sf. Dumitru a fost premiată pentru originalita-
te în dezvoltarea Programului Eco-Școală. Am 
serbat această reușită în cadrul unei ceremonii 
a Steagului Verde, organizată de ziua școlii, pe 
26 oct. 2016, la care ne-au fost oaspeți coordo-
natorii eco-școlilor din Craiova, alături de d-na 
Breben Silvia, coordonator zonal.

  Prof. Pungă Carmen Elvira

Parculețul Eco-Școala
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Steagul Verde 
pentru Eco-Scoala Gimnaziala 

„Sf. Dumitru” din Craiova

Parculețul Eco-Școala
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1. Ce sunt mici, crocante şi delicioase?
    R: Chipsurile
2.Verde, lung, din vrej l-aduni, toamna la murat 
să-l pui.
    R: Castravetele
3. Seamănă cu-n castravete, dar e galbenă nu-i 
verde.
    R: Banana
4. Mic, pufos şi sperios, ţopăie rapid pe jos.
    R: Iepurele
5. O minge portocalie, stă doar în bucătărie.
    R: Portocala
6. Este mic, dar totuşi scump, fetele-l doresc 
prea mult.
    R: Diamantul
7. Tu o vezi, ea nu te vede, seamănă cu tine, dar 
nu eşti tu.
    R: Oglinda
8. Ce e mai scump ca aurul și mai preţuit ca di-
amantul?
    R: Prietenu l

Elev: Dăogaru David-Ştefan,

clasa a III-a C

Umbreluțe albe, colorate
Din pădure adunate, 
Nu sunt bune pentru ploaie, 
Dar sunt bune în tigaie !                  
…………………………………

Casa noastră el păzește,  
Lătrând hoții îi izgonește!                          
………………………………....

Miau, miau ea face,
Laptele îi place,
De tu o vei supăra,
Ea pe loc te va zgâria!                                
………………………………….
 
DESENAȚI ȘI COLORAȚI TOATE RĂSPUN-
SURILE LA GHICITORI !!!!

Elev: Ciucă Ștefan,

clasa a III-a C

Ghicitori
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• Bradul este un pom al 
vieţii datorită faptului că el ră-
mâne verde tot timpul, sim-
bolizându-l, astfel, pe Hristos, 
veşnic viu?...

• Plantele mereu verzi se 
afl ă în centrul sărbătorilor cu 
ocazia solstiţiului de iarnă de 
mai bine de 3000 de ani? În 
jurul anului 1300 î. Hr., pal-
mierul era în centrul atenţiei, 
deoarece se credea că palmie-
rul dă un vlăstar nou în fi ecare 
lună, astfel că el a devenit un 
simbol al anului încheiat.

• În Italia, romanii decorau 
brazii cu lumânări aprinse în 
onoarea lui Saturn, zeul agri-
culturii ? Festivalul – denumit 
Saturnalia – avea loc între 17 
şi 21 decembrie.

• Un brad, pentru a pu-
tea fi  folosit ca pom de Crăciun 
are nevoie de 7-10 ani ca să 
crească?...

• În Evul Mediu brazii de 
Crăciun erau atârnaţi cu vârful 
în jos?...

Elev: Drighiciu  Ioana, 
clasa a III-a C

                        
Greutatea ghiozdanului poate duce 

la afecţiuni grave ale coloanei verte-
brale, de aceea, trebuie să fi ți foarte 
atenți atunci cand cei mici își iau la ei 
chiar și o carte în plus. 

     
Greutatea ideală pentru ghiozda-

nul unui copil nu trebuie să depășească 
8,2% din greutatea lui, pentru a evita 
afecțiunile coloanei vertebrale.

   
Mulți s-au săturat de ghiozdan, 

înlocuindu-l cu genți messenger deși  
cu toții ne dăm seama de avantajele 
acestuia.

Scolioza congenitală apare cel mai 
adesea atunci când ghiozdanul este 
purtat pe un singur umăr sau atunci 
când ghiozdanul este lăsat mult prea 
mult în josul spatelui copilului. 

          
Elev: Ioancă Claudiu,  clasa a VIII-a B
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Completează tabelul cu cifrele de la 1 la 4. 
Fiecare cifră trebuie să apară doar o singură dată 
în fi ecare coloană, rând și pătrat.
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Completează tabelul cu cifrele de la 1 la 6. 
Fiecare cifră trebuie să apară doar o singură dată 
în fi ecare coloană, rând și pătrat

Completează tabelul cu cifrele de la 1 la 9. 
Fiecare cifră trebuie să apară doar o singură dată 
în fi ecare coloană, rând și pătrat.

JOC POPULAR DE LOGICĂ   

Elevi: Bârlea Sebastian, Ciuvăţ Oana, Coşug 

Estera, Bîzoi Thea, clasa a III-a C 

Prof. Stanciu Eugenia

Sudoku
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Gaseste diferentele

                                                                                   
Descoperă cele 5 diferențe!

Descoperă cele 8 diferențe!

Elevi: Epuran Dragoş, Pupăză Mihnea, 

Pucheanu Daria, clasa a III-a C 

Prof. Stanciu Eugenia

Descoperă cele 10 diferențe!

, ,
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N-o să vă vină să credeţi ce
mi s-a întâmplat săptămâna trecută...

Nu am ajuns la timp 
să pun biletul la loto 6/49 şi ce să vezi?!

Am economisit cinci lei...

Cât durează o oră:
La calculator: 15 minute 

In pat: 30 minute 
In duş: 35 minute 
La fi lm: 45 minute 

Când mănânci: 60 minute 
La scoală: 80 minute

La serviciu: 100 minute

Bancuri

- Nu e cazul sa deschideţi gura atât de tare
îi spune medicul stomatolog pacientului.

- Am înţeles ca vreţi să intraţi cu cleştele...
- Da, însă doar cleştele intră, eu rămân afară...

Cine caută de muncă, cu program 
2 zile din 5, de la 9 la 16, 

salariu între 2000-5000 de €, sunaţi!
Vom căuta împreună!

Stăteau două pisici de vorbă. Una spune: 
- Cred că o să-mi meargă rău azi!!!

- De ce?
- Mi-a tăiat un came negru calea.

- Unde este patronul restaurantului?
întreabă un client foarte nemulţumit de mân-

care.
- Ia masa la restaurantul de peste drum, 

răspunse prompt ospătarul.

Elev: Galeşeanu Răzvan,

clasa a VII-a D



Desene realizate de elevii: 
Pîrvulescu Daria, clasa a VII-a B
Miu Petru, clasa a VII-a B
Ţiţirigă Tudor Gabriela, clasa a VII-a C

Ferariu Sarra, clasa a VI-a C

Dodocioiu Elena, Ioniţă Maria, clasa a VI-a A

Riza Bianca, clasa a V-a C

Profesori coordonatori desene:
Smarandache Dorina şi Prodana Mădălina




