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Bun venit, 2015-2016! 
 

Noul an școlar  2015- 
2016, ni-l dorim cu  

toții mai bun, cu multe 
realizări frumoase, cu 
credință și speranță într-o 
lume mai bună.  

Ca la fiecare început de an școlar, oamenii școlii noastre întâmpină comunitatea 
școlară nu numai cu sălile de curs și manualele pregătite, dar și cu suflete deschise și 
cu urări de bine, atât pentru elevii care ne calcă pentru prima dată pragul școlii, dar 
în aceeași măsură și pentru cei ce revin.  

Ne-am dori ca elevii să considere școala drept a doua lor casă și ca urmare, să 
respecte profesorii, personalul administrativ,cu încredere să o remodeleze după 
imaginația și personalitatea lor, așa încât fiecare să plece cu un bagaj de cunoștințe 
bun, cu amintiri frumoase, relații de prietenie pentru o viață, cu repere morale solide 
pentru viitor, dar în primul rând cu convingerea că școala pregătește pentru viață, 
punând în valoare întregul potențial intelectual și afectiv.  

Ne-am dori ca elevii să vadă școala ca pe un drept și un privilegiu nu ca o 
obligație. Prin urmare, să se implice ca și în anul precedent, în problemele școlii, fiind 
utili celor din jur și responsabili. Am dori ca elevii noștri să fie receptivi și deschiși 
pentru că volumul de cunoștințe, aptitudini, valori și sentimente obținut în perioada 
școlii îl vor purta cu ei toată viața! Nu trebuie uitat că educația autentică se bazează 
pe toleranță, respect, responsabilitate și bunul simț, ca valori fundamentale.  

Datoria noastră de profesori este să oferim copiilor exemple pozitive, să găsim 
programe speciale pentru a-i determina pe elevi să învețe și să înțeleagă care este 
rolul școlii. Nimic nu poate înlocui ceea ce face un dascăl cu clasa de elevi în care 
intră. Acolo este succesul școlii, în asta stă performanța școlii. În sala de clasă reușim 
să-i creștem drepți, deștepți și buni pe acești copii.  

Împreună cu colegii mei, cadre didactice sau personal auxiliar, ne-am străduit 
să avem o școală cu bun-gust, o școală cochetă, cu personalitate, un loc unde toată 
lumea să se simtă bine și în siguranță. Este o muncă în echipă care a dat rezultate, 
pentru că ”nu zidurile unei școli contează, ci spiritul ce domnește în ea”.  

Școala oferă un spațiu educativ sigur, în care copiii se pot dezvolta.  
Aici le oferim un mediu prietenos, promovând aceleași valori ca și în anii 

precedenți: binele, adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea, 
seriozitatea, punctualitatea, toleranța, spiritul de echipă, aprecierea muncii celorlalţi, 
competitivitatea.  

De aceea, îi rugăm și pe părinți să răspundă chemărilor școlii, pentru că fără o 
colaborare strânsă, școală - familie, este greu să reușim. Datoria noastră comună 
este să ne dăm silința pentru a forma din copilul nostru un Om și un caracter  

                                                                   DIRECTOR,  
                                                                    Prof. Anișoara GHERGHE  

    ECO  



Interviu cu...  
       doamna Maria VASILE   IONESCU    
                                                              de la Fundațía PACT 
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1. V-am cunoscut cu prilejul vizitelor pe care le-ați făcut la 
Mioveni cu ocazia derulării Proiectului "Caravana voluntarilor", 
finanțat de către Fundația Pact și Fundația Vodafone România. Aveți 
un zâmbet sincer și o apropiere firească față de tineri, ca și când ați fi 
împreună cu noi de mult timp. Cum reușiți?   

Tinerii voluntari din Mioveni îmi amintesc de o perioadă foarte 
frumoasă din viața mea. Am început să voluntariez în jurul vârstei de 17 ani, 
într-o perioadă de mari căutări și întrebări. Voluntariatul mi-a deschis o altă 
perspectivă asupra lumii, m-a ajutat să mă cunosc mai bine pe mine și pe 
ceilalți, am început să văd altfel relațiile interumane. Voluntariatul mi-a adus 
foarte multă bucurie și cred ca de aceea zâmbesc atunci când sunt în preajma altor tineri voluntari. 

 
2. Cum ați găsit orașul Mioveni 

la întâlnirile pe care le-ați 
avut cu oamenii de aici? 

Orașul Mioveni este un oraș 
prosper. Mergând destul de des 
prin zonele rurale sau mic urbane 
din sudul României pot să compar. 
Această prosperitate aduce tinerilor 
din Mioveni o serie de oportunități 
pe care nu le întâlnești în prea 
multe localități din sud. În plus, 
cadrele didactice din Mioveni se 
implică voluntar în multe activități 

extra-școlare și există și sprijinul autorităților publice pentru desfășurarea acestor activități. 
3. Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Cum erau aceste sărbători pentru  copilul Maria?  

Unde vă petreceați iernile? 
Am crescut într-o localitate din zona periurbană a orașului București și toate rudele mele erau din 
localitate. Atunci îi invidiam pe cei care plecau în vacanțe la bunici, puțini de altfel. Mai târziu am 
realizat ce norocoasă eram pentru că eu îmi petreceam tot timpul cu bunicii sau străbunicii, nu doar 
vacanțele. Iarna eram pe strada și făceam cu prietenii cazemate și oameni de zăpadă, mâncam țurțuri și ne 
dădeam cu sania și intram în casă abia atunci când nu ne mai simțeam picioarele. Între Crăciun și Anul 
Nou făceam și primeam vizite din partea rudelor, vecinilor. Practic, toată lumea era acasă la toată lumea! 
Perioada asta îmi plăcea teribil! 

4. Din experiența dumneavoastră de lucru cu tinerii, vă rugăm să adresați câteva cuvinte cititorilor 
revistei noastre. 

Bucurați-vă! Petreceți-vă timpul împreună cu prietenii. Ajutați atunci când puteți! Fiți curioși, citiți, 
puneți întrebări. Implicați-vă pentru realizarea lucrurilor pe care vi le doriți și in care credeți. Și zâmbiți 
des  

Vă mulțumim! 
Reporteri: Cristina Ploscă, Alexandra Ungureanu, clasa a VIII-a 
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                                                   Eliseia PETRE, Colegiul Național “Zinca Golescu”.  
Pot admite sigură pe mine că am gustat din experiență vastă a statutului de „topârcean” și că gustul afrodisiac al 

învățăturii mi-a lăsat o senzație plăcută.  
 Cei opt ani din școală generală s-au strecurat adânc în mintea și sufletul meu ,iar amintirea acestora îmi 

trezește, de fiecare data,emoții intense.  
 Primul clopoțel a sunat și odată cu el s-a anunțat și începutul maturizării mele, întâi îndrumată de  domnul 

învățător  iar, după ce dânsul i-a oferit conturul, profesorii au finalizat procesul cu multă îndeletnicire. 
 Profesorii de valoare: ne-au fost alături, am învăţat şi ne-am dezvoltat sub îndrumarea lor, ne-au susţinut 

atunci când propriile forţe păreau că ne părăsesc. Din păcate, de cele mai multe ori îi uităm pe aceşti oameni speciali 
care au contribuit la formarea noastră. 

  Acest proces a implicat și legarea unor prietenii strânse cu colegii, alături de care m-am bucurat de 
momentele frumoase ale copilăriei și m-am întristat datorită încercărilor grele care ne-au testat. Doamna dirigintă, 
căreia îi sunt recunoscătoare, a fost singura care a reușit să unească colectivul nostru. 

Ultimul clopoțel, însă, a reprezentat un sfârșit a tot ceea ce ținea de căldura și răsfățul, primite din partea 
sentimentelor de stabilitate, de siguranță și nu în ultimul rând de afecțiune, dar și un început al sfârșitului, 
desemnându-mă absolventă a Școlii Gimnaziale “George Topârceanu” și boboc al Colegiului Național “Zinca 
Golescu”.  

Mulțumesc pentru amintiri, numeroase și prețioase, sensibile ca bobițele de rouă înșirate discret pe pânza de 
păianjen a copilăriei.  

Mulțumesc pentru că m-ați lăsat să visez !  
 

Cufărul cu amintiri... 
Cu emoție în suflet trăiesc și acum fiorul acelei zile de toamnă, când eu pășeam timidă, cu pași înceți spre 

școală. Eram un copil de doar șapte anișori, sfios, rușinos, însă eram foarte entuziasmată. Am ajuns la școală, iar 
acesta a fost primul pas către un nou început, către o lume care avea să mă schimbe pentru totdeauna. Și nu doar 
școala a fost cea care a contribuit la ceea ce sunt acum. 

Ajunsă aici am întâlnit-o pe doamna învățătoare, persoana care asemenea unei zâne din povești, avea să 
folosească bagheta magică nu pentru a crea palate sau haine frumoase, ci pentru a modela suflete. Ea a fost cea care a 
picurat în sufletul fiecăruia dintre noi bucuria cunoașterii, a descoperirii de lucruri noi și mai ales ne-a pus în suflet 
dragostea pentru frumos. 

Mai târziu, în gimnaziu, am cunoscut profesori noi care au continuat munca doamnei învăţătoare, iar la finalul 
celor patru ani am fost pregătiţi pentru a intra într-o nouă etapă, poate un pic mai dificilă, dar la fel de frumoasă şi 
anume perioada adolescenţei. 

Dumnealor ne-au învăţat foarte multe, însă, dintre toate învățăturile pe care le-am primit, cea mai importantă 
dintre ele a fost aceea de a avea încredere în ceea ce facem, de a crede cu tărie în visele noastre oricât de greu 
realizabile ar părea și mai ales să credem în ceea ce suntem. 

Am învățat că visele noastre ne hrănesc sufletul, că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat și încerc 
în fiecare zi să nu-mi încui visele și speranțele într-un cufăr vechi pe care să-l deschid mai târziu, când voi fi mare. 
Sunt convinsă că, dacă vreau, pot atinge cerul, pot dansa cu luna, și de ce nu, pot culege în fiecare seară câte o stea 
pe care s-o dăruiesc cuiva drag.  

Acum, când sunt la liceu, realizez că nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă n-aş fi învăţat într-o şcoală 
ca aceasta care şi-a transformat numele în renume şi care a dat de-a lungul anilor mulți copii olimpici şi care au dus 
mai departe numele de „topârcean”. 

Şi eu sunt mandră că în aceşti opt ani de şcoală am fost „topârcean”, că profesorii mei au fost pentru mine nişte 
sculptori care nu a cioplit sau nu au șlefuit vreo piatră sau vreo marmură, ci au reușit un lucru mult mai greu, să-mi 
șlefuiască sufletul. 

Pentru toate acestea și pentru multe altele care nu au fost spuse...vă mulțumesc! 
IRINA CIOROBEA, cls. a IX-a I, Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” 
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Azi licean, ieri  topârcean…. 
Ioana NECȘULESCU, Colegiul Național “Zinca Golescu” – Pitești 
Îmi place la liceu. Îmi place foarte mult. Dar îmi place mai mult decât școala generală? Încă nu pot spune 

sigur, sunt abia la început, însă nu știu sigur daca voi mai simți 
aceleași emoții și aici, la liceu. Încă nu mi-a trecut dorul de 
generală, încă nu mi-a trecut dorul de profesori, de colegi, încă nu 
știu dacă toate astea vor trece vreodată, dacă liceul va avea puterea 
sa le facă să treacă.  

Ce colegi vor mai fi ca cei din generală? Ce profesori îmi vor 
fi alături la fel ca cei din generală? Nu îmi pot imagina că există 
persoane care să îi poată înlocui, mi-e greu. 

Nu pot să uit momentele de fericire alături de colegii din școala 
generală pe care le povestim de fiecare dată când ne întâlnim și 

parcă nu ne mai saturam să retrăim fiecare pozna pe care o făceam și să ne aducem aminte de fiecare profesor și 
felul sau de a fi. Și ce profesori…Toți atât de iubitori și dornici să ne fie alături, toți atât de glumeți și cu zâmbetul 
pe buze. Se supărau și ei, așa era normal, dar la final, când a trebuit să ne luam rămas bun, tot ce a fost rău a fost 
îngropat în pământ, iar din el au ieșit flori ce amintesc de zilele bune. 

Nu știu ce simt alte persoane când pleacă din școlile lor către liceu, dar eu știu sigur că nu voi uita acest loc și 
că o parte din mine o să rămână pentru totdeauna aici. 

Deocamdată aștept să văd ce are viitorul de gând cu mine. O să treacă și liceul. O să rămână și el o frumoasa 
amintire, dar nu cred ca o sa întreacă sentimentele pe care le am pentru școala generală, o casa frumoasă și 
primitoare în care mă voi simți de fiecare dată plina de viața, fericită și înconjurată de fețe calde și iubitoare. 

 
I eri topârcean, azi licean 

Liviu Ștefan POPA, Colegiul Național Militar “Dimitrie 
Cantemir” – Breaza 

Un sentiment de melancolie mă încearcă amintindu-mi de anii petrecuți 
în această școală. Timpul petrecut aici mi-a dat ocazia să leg prietenii trainice, 
să-mi dăruiesc clipe minunate alături de colegi mai mari sau mai mici. Probabil 
că aceste amintiri mă vor ”hrăni” multă vreme în drumul meu spre inițiere și 
formare. Am învăţat ce este toleranţa, căci fiecare copil este unic şi are propriile 
opinii şi gânduri. Dar mai presus de orice am învăţat să ne ajutăm la bine şi greu 
şi să împărtăşim bucurii. Un rol important în viața mea au avut dascălii. Fără 
ajutorul lor evoluţia mea de la copilărie la adolescenţă ar fi fost dificilă. Aceşti 
oameni deosebiţi, profesorii, m-au ghidat pas cu pas. Uneori a fost nevoie de o 
vorbă bună, alteori de severitate. Am primit note bune, precum şi unele mai puţin 
bune, dar dincolo de ele am primit o educație aleasă și temeinică. Pentru toate 
orele petrecute alături de mine, le mulţumesc profesorilor mei din şcoala gimnazială şi ştiu că le voi purta veşnic 
recunoştinţă.   

Finalul clasei a VIII-a a fost doar sfârșitul unei etape din viaţa de elev. O altă etapă a început deja – liceul 
militar. Ce până mai ieri mi se părea dificil, azi îmi pare simplu, iar noilor provocări privind învățătura se adaugă 
respectarea unei discipline de fier și a unui program strict, ”amănunte” la care nu gândeam până nu demult. Ce să-
i faci, cariera militară cere sacrificii !  

Dar cu siguranţă nu voi uita niciodată momentele frumoase din gimnaziu. În amintirea experienţelor pozitive 
pe care le-am avut ca elev, de câte ori voi avea ocazia, mă voi întoarce cu plăcere la prima mea şcoală, la primii 
mei profesori şi la colegii mei de clasă. În încheiere, aș vrea să îi rog pe tovarășii mei mai mici să țină cont de 

cuvintele unui citat celebru: ”Orice ți-ai propus, îl poți obține dacă ești dispus să lucrezi pentru  
asta.”  
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”Cosmin Istrate, viitorul Horia Tecău al tenisului de câmp” 
Sorin SimionPosted date: decembrie 10 2015 în Argeșul  
 

Alexandru Cosmin ISTRATE este un copil ca toți ceilalți de vârsta lui, elev în clasa a III-a A la 
Școala Gimnazială ”George Topârceanu” din Mioveni. 

Învață foarte bine, zâmbește, se joacă împreună cu toți 
colegii în pauze, dar timpul liber nu-l pierde numai cu joaca, ci 
și-l petrece alături de mingea și racheta de tenis. 

Succes după succes, Alex a urcat în ierarhia tenisului de 
câmp la categoria lui de vârstă, dar a rămas același coleg 
modest, glumeț, bine pregătit la fiecare oră de curs. Nu s-a 
limitat la performanțele din tenis considerând că învățătura este 
foarte importantă la această vârstă a asimilărilor. 

Despre performanțele lui au răsunat mijloacele media din 
județ și din țară, iar noi vom cita un articol apărut de curând în 
ziarul ARGEȘUL despre Cosmin Alexandru ISTRATE. 

”Pentru a nu lungi lista cu performanţele micului Cosmin, 
ne vom limita doar la a enumera performanţele sale din anul 
care e pe punctul de a se încheia: medaliat la 17 turnee 
organizate de federaţia română de profil (desfăşurate la 
Bucureşti, Braşov, Râmnicu-Vâlcea, Ploieşti, Piteşti, Băile 
Govora, Curtea de Argeş, Câmpulung Muscel şi Albena – 
Bulgaria), dintre care a câştigat şapte, a fost finalist de trei ori şi 

de alte şapte ori a încheiat al treilea. Ultima 
izbândă a lui Cosmin – câştigător, la categoria sa 
de vârstă, a turneului de la Braşov, încheiat la 1 
decembrie, chiar de Ziua Naţională. 
Deocamdată, micul Cosmin (legitimat la clubul 
CS Mioveni 2012) e clasat al 16-lea pe ţară la 
categoria 10 ani, chiar dacă el e cu un an mai 
mic, respectiv al 8-lea în ierarhia micilor 
tenismeni născuţi în anul 2006. 

Demn de menţionat este că acest viitor 
Horia 
Tecău 

al tenisului de câmp românesc este 
pregătit de profesor Gabriel 
Săndulescu, nimeni altul decât cel care a pregătit-o, la lotul 
naţional de speranţe olimpice, pe actuala mare campioană 
Simona Halep. Şi dacă tot a venit vorba despre Horia Tecău 
(lider mondial în proba de dublu, împreună cu partenerul său 
olandez Jean Julien Rojer), micul Cosmin a primit, chiar din 
mâinile acestuia, o rachetă, în cadrul unei emisiuni televizate.” 
Suntem alături de Alex, îl susținem, ne mândrim că ne este elev. 

SUCCES, Alex! 
Înv. Maria SECIU  

Alex Istrate alături de colegii de clasă la un joc  

Trofeele lui Alex la numai 10 ani!  

Campionul Cosmin Alexandru Istrate 
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TOAMNA 
 
În amurg frumos de vară 
Rândunelele plecară. 
După vară vine ea 
Cu povară de nori grea. 
 
Trece prin codrii pustii, 
Cu pletele arămii 
Și suflă cu glas de vânt 
Să-i aplece la pământ. 
 
Pune brumă-n loc de rouă 
Sau se-ntunecă și plouă. 
Când coboară cu vreo turmă, 
Doine triste lasă-n urmă. 
 

Arthur - Ștefan Gogoescu,  
clasa a III-a B 

 
 

 
Toamna 
 
Toamna iute a venit 
Vântul uşor l-a iţit 
Să sufle peste livadă 
Şi s-o lase palidă.  
 
Luncile sunt încă pline 
De miile de gospodine 
Ce adună roade multe 
Ca la iarnă să se-nfrupte. 

Ema Pantazoiu, clasa a II-a A 
 
 
Un suflet luminos 

O văd ca prin vis...înaltă, slăbuţă, cu ochi căprui, cu privirea blajină şi gata 
oricând să-mi dea un sfat bun, ca o zână bună. Parcă-i desprinsă din poveste! 

Silueta ei înăltuţă, pasul ferm, felul în care zâmbeşte, parcă luminează 
încăperea. Mereu fire energică, curajoasă, găseşte soluţii la orice problemă în 
momentele critice. Ea este cea care ne încurajează pe toţi.  

Ştie să ierte şi să scoată la lumină ce e mai bun din fiecare om. Vorbele ei 
înţelepte mă vor călăuzi în viaţă. Mă învaţă  întotdeauna ceva nou şi folositor.  

Aşa este bunica mea frumoasă şi la trup şi la suflet. 
Cristiana Ioana Ducan, clasa a II-a A 
 

Bunica 
Bunica mea este o femeie de statură medie, cu ochi verzi, păr castaniu şi cu un 

zâmbet cald pe buze, atunci când mă vede.  
Este harnică şi pricepută. Animalele din ogradă sunt foarte bine îngrijite. 

Prăjiturile preparate de ea sunt delicioase! Casa mereu străluceşte de curăţenie! 
Mereu mă întâmpină cu braţele deschise. Are un cuvânt bun de fiecare dată când 

greşesc. Privirea ei face totul! O privire aruncată spre mine mă face să înţeleg dacă este supărată sau am greşit ceva. 
Pentru bunica nu există cuvintele „ceartă”, „bătaie”.Bunica mea este cea mai bună fiinţă de pe pământ şi o iubesc mult. 

Ştefania Gheorghe, clasa a II-a 
  

 

TOAMNA 
Toamna rece, friguroasă, 

A sosit cu roade bune. 
Păsărelele voioase 
Au plecat spre țări străine. 

 
Peste vârfurile-nalte 
Vântul cu putere bate 
Și afară este frig, 
Totu-i trist și geruit. 

 
La apusul soarelui 
Cerul este colorat. 
A venit și Moșul Ger 
Și afară s-a-nnorat. 
 

Bianca Stoenescu, 
clasa a IV-a A 
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Culorile toamnei 
    Toamna s-a terminat repede. Cele trei luni arămii, aurii şi  ruginii au 
fost luate de vânt şi  purtate de norii  suri. Iarba verde şi  plină de rouă, 
acum e uscată şi  plictisitoare. Toată ţara este acoperită de o culoare 
gri de vremea rea. 
    Păsările au început să plece şi  nu se vor mai întoarce decât după 
iarnă. Este prea frig şi  nu pot rezista la aceste temperaturi scăzute. 
Frunzele stau pe jos pierdute de crengile uscate fără apărare în faţa 
frigului. Picăturile de ploaie cad uşor pe acoperişurile caselor şi  apoi 
chiar pe pământul umed si noroios. Potecile sunt împodobite cu 
frunze care foşnesc la atingere, iar nucile îmbrăcate în cămăşi 
zdrenţuite plâng şi  ele de dorul verdeţii . Stratul gros al frunzelor 
galben-maronii au reuşit să mărginească cărarea. 
    În pomul de la colţul casei mele a mai rămas o singură frunză care 
parcă mă striga să o ajut şi  să îi  aduc fraţii  înapoi. Crengile copacului 
sunt aplecate de la vântul ce adie molcom, insuflându-mi un aer trist 
şi ruginiu. 
Cristina Ploscă, clasa a VIII-a A 

Toamnă și soare 
 

   Prima adiere a vântului își face simțită prezența și aduce o dată 
cu ea măiastra toamnă. Norii plumburii acoperă cerul senin, care 
acum câteva zile ne încălzea sufletele. 
   E o zi destul de călduroasă așa că m-am hotărât să fac o 
plimbare prin parc. Frunzele triste își fac ultimul dans , strălucind 
ca niște monezi de aur. Poteca din parc este acoperită cu un 
covor uriaș și foșnitor de frunze multicolore, iar copacii din jurul 
meu s-au îmbrăcat cu platoșe de aramă. Păsările deja au plecat, 
iar trilul lor încântător ne lipsește nespus de mult. 
   Copacii sunt prea liniștiți dar câte un vânt potolit aduce 
miresmele toamnei târzii. Băncile din parc sunt acum umede din 
cauza scurtei ploi care s-a abătut asupra orașului acum câteva 
minute.  Câțiva stropi de ploaie își fac apariția, îndemnându-mă 
să mă îndrept spre casă. Poteca pe care am venit e plină acum de 
un strat subțire de frunze ude. Toamna în sfârșit a venit. 
Larisa Mihalcea clasa a VII-a A  

 

TOAMNĂ DE POVESTE 
 
Pe cerul înnorat, soarele palid trimite câteva raze timide să mângâie pământul amorțit. În 

pădurea cu arbori rotați, un vânt puternic aduce miresme de toamnă. Gâzele rebegite de frig își caută 
gazdă pentru iarna care bate la ușă. Codrul trist suspină după cântăreții înaripați, care au plecat în lungul 
drum spre Țările Soarelui. Acum a rămas singur și pustiu în frigul toamnei. 

Frunzele copacilor cad rând pe rând ca într-un dans de poveste și se aștern tăcute ca un covor 
foșnitor. Norii plumburii ne privesc plângând cu picuri mărunți și reci. 

Ceaslovul naturii și-a răsfoit cu iuțeală filele și toamna s-a întors în toată măreția ei, cu coșul 
plin de roade dulci și parfumate, pe care le împarte cu dărnicie celor harnici. 

Lorena Barbu, Clasa a IV-a A 
 

Toamna 
 
Toamnă dragă, 
Doamnă dragă, 
Cu podoabe aurii 
Şi cu struguri copţi în vii. 
 
Fructele tale bogate, 
Îmi dau multă sănătate 
Şi cu drag îţi mulţumesc, 
De pe plaiul românesc. 
 
Şi la anul te aştept, 
Tot cu drag şi cu respect 
Să ne-aduci belşug în casă, 
Să avem ce pune pe masă. 
        Enache Larisa, clasa a II-a C 
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Parcul de toamnă 
Parcul e acum pustiu 
Nimic nu mai e viu 
Păsările au plecat 

Cuiburile și le-au lăsat , 
De noi s-au îndepărtat . 

 
Cândva erau copii 

Acum sunt bănci pustii 
Vântul bate. 

Pomii îi dezgolește 
Și tot nu se oprește. 

 
Frunze cad încetișor, 
Formând un covor 

Peste parcul minunat; 
Care acum s-a întristat 
Că nu l-am mai vizitat. 

Ana Dumitrescu, clasa a VIII-a A 

Vis 
 

Am aripi întinse  
Și simt că pot să zbor 
Sufletu-mi tânăr visează 
Și pleacă încet la odihnă. 
Pat și-a făcut dintr-un nor 
Visează lumină și stele 
Plin de avânt își mână pașii prin ele 
Și poposește tandru într-un colț de lună 
Din cele patru zări ideile-și adună 
Le pune cap la cap 
Și-ntr-un final a hotărât să ceară 
Un licurici la ceas de seară 
Care să-l aducă la pâlcul de-mplinire 
Și cu lumina lui firavă 
Să-și afle propria iubire 
Eliza Cochinescu, clasa a VIII-a A 
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ALAIUL TOAMNEI 
 
Toamna vine pe cărare 
Cu alaiul ei cel mare, 
Fructe, strugurii din vii, 
Pentru voi, cuminți copii. 
 
Frunze aurii, roșcate, 
Adunate sunt de vânt. 
Unele stau aplecate 
Sau căzute la pământ. 
 
Prin livezi și prin ogoare, 
Oamenii muncesc de zor, 
Să strângă recolta mare, 
Vesele sunt și au mult spor. 
 
Antonia Ungureanu, Cls. a IV-a A 
 
   

 

Pustiu…. 

În ceața înghețată a dimineții, pădurea pare din ce 
în ce mai tristă. Frunzele aruncate nepăsător de pomii 
uscați aduc o frumusețe fascinantă codrului, iar liniştea 
care înconjoară aerul scoate în evidență lacrimile reci şi 
mărunte ale cerului. Copacii plâng îngenunchiați, parcă 
întinzându-se după fiecare picătură de ploaie ce zboară 
încet prin văzduh. 

 Plantele se ofilesc odată cu fiecare frunză căzută 
pe pământul rece. Lumina pală ce răsare din spatele 
norilor groşi doar aduce o melancolie mai adâncă 
pădurii, iar covoarele ruginite ce se îngroaşă, puțin câte 
puțin, îngroapă insectele într-un înveliş nu foarte 
călduros.  

Odată cu dispariția soarelui în spatele munților 
zdraveni, pădurea adoarme din nou în picături reci de 
ploaie.  

Antonia Petran, clasa a VIII-a A 

Povestea ultimei frunze  

Toamna este cel mai frumos și îmbelșugat 
anotimp. Frunzele cad din pomi , formând un 
covor auriu. Cele mai sănătoase frunze , se țin cu 
dinții de crengile uscate. Cu toate că sunt 
îmbătrânite, rezistă lăcomiei naturii. Însă , o 
frunză era tare mândră și se încăpățâna să-și 
părăsească crenguța. Dar într-o zi , viscolul 
puternic o răpuse. Frunza constată cu tristețe că 
a fost atât de slăbită , încât picăturile de ploaie o 
zdrobesc. A fost ultimul gând al frunzei , a căzut 
pe cărare , așteptându-și sfârșitul.    

Mihai Radu, clasa a V-a B                              
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Pădurea îngheţată 
 

Pe fiecare parte a fluviului îngheţat, nesfârşita pădure de brazi se 
întindea întunecoasă şi ameninţătoare. Arborii dezveliţi într-o vijelie de 
învelişul lor alb de polei, păreau să se sprijine unii pe alţii, negri si 
fatidici, în lumina care scădea. Pământul nu era decât o jale infinită fără 
viaţă, unde nimic nu mişca şi era atât de îngheţat şi de părăsit, încât 
gândul fugea dincolo de tristeţe. 

Au trecut peste pădurea din faţa mea mari urgii. Astă iarnă, una din cele 
mai grele din ultimii ani, jumătate din copaci au îngheţat. Unii au rezistat 
în picioare, dar alţii au fost doborâţi. Cu toţii au suportat povara grea a 
omătului, s-au luptat cu viforul ce ameninţa să crape pietrele. 

Singura alinare a copacilor a fost luna, regina nopţii, care le şoptea 
neîncetat că iarna va trece, că de acolo din regatul sau din înălţimi se vede 
primăvara venind. 
Bușiu  Georgiana, clasa a V-a B 

 

Venirea iernii 
 
Iarna a venit! 
Cu ger nestăpânit, 
Cu marama ei pe faţă 
Şi cu inima de gheaţă. 
 
Are un palat vestit, 
Cu gheaţă şi cu argint. 
O să vezi palat de gheaţă, 
Numai tu o dată în viaţă. 
    Bălan Maria – Alexandra,                                              
clasa I A 

  

    

 

          IARNA 
 
Iarnă dragă și frumoasă, 
Te-așteptăm la noi acasă, 
Daruri de la Moș Crăciun, 
Iarna ne aduce-acum! 
 
Stea frumoasă, luminoasă, 
Te ridici în calea lui, 
Adu-mi-l degrab’ acasă, 
Sub podoaba bradului! 
 
Sania lui Moș Crăciun 
Plină-i de cadouri, 
Lunecă ușor acum 
Trecând printre nouri. 

     Daria Gheorghiaș, Clasa a III-a B 
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Bine-ai venit, Moşule! 
 
Moşule, ce bine-mi pare 
Că şi-acest an m-ai ascultat 
Şi-aduci pentru fiecare 
Tot ce în desagă ai băgat! 
 
Cu multă veselie-n suflet 
Eu te aştept şi-ţi mulţumesc! 
Eşti cel mai bun om din lume 
Şi pentru asta te iubesc! 
 
Bine-ai venit în casa mea! 
Cu un ceai cald eu te primesc 
Şi din tot sufleţelul meu 
De mii de ori îţi mulţumesc! 
 
Georgiana Farcaş, clasa a II-A 
 

Iarna 
A venit iarna cu paşi repezi, 
Copiii sunt parcă mai veseli, 

La şcoală se aude un murmur de 
colind, 

Pe derdeluş se împing şi sar râzând. 
 

Din cer a căzut un fulguşor, 
În mâna mea l-am prins uşor, 

Pe golaşa stradă a mea, 
Se aşterne covor moale de nea.   

Tomescu Maria, clasa a II-a C 
 

Omul de zăpadă 
 
La-nceput un bulgăre 
Mic şi alb, un ţurţure, 
Mi-au dat o idee-ndată: 
Să fac un om de zăpadă! 
 
Multă-n curte adunată, 
Stă zăpada în grămadă, 
Am împărţit grămada-n trei: 
Pentru Mihnea, Cristi şi Andrei! 
 
Fiecare la-nceput, 
Câte-un bulgăre-a făcut, 
Doi ochi negri de cărbune, 
Nasul – morcov, Mihnea-i pune! 
 
Pălăria-i oală mare, 
Nasturi, cinci bucăţi el are. 
O, ce chipeş e îndată! 
Gata-i omul de zăpadă! 
              Trocan Iulia, clasa a IV-a C 
 

          Moşul meu 
 
Vine iarna, bine-mi pare! 
Îi scriu Moşului scrisoare 
Şi îl rog s-aducă-n prag, 
Pe tăticul meu cel drag. 
 
El e Moşul ce-l doresc 
Pentru soră, pentru mine, 
Ne aduce daruri multe 
Şi sărutul părintesc. 
 
Moşule, eu te-aş ruga 
Să nu uiţi scrisoarea mea, 
Nu uita de dorul meu, 
Şi adu-l pe tatăl meu. 
  Gardin Adriana, clasa a II –a C 
 

BUCURIA IERNII 
 
Frunzele de vânt purtate 
Părăsesc copacii, 
Rămân crengile uscate 
Tremură, săracii. 
 
Cu steluțe argintii 
Vine iarna mare.  
Să ne bucurăm, copii, 
Ca de sărbătoare! 
 
Cu cojoace și fulare 
Să ieșim la săniuș,  
Prin zăpada mare-mare 
Noi ne dăm pe derdeluș. 
 
Norris Diaconu, Clasa a III-a B 
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Ninsoarea 
Iarna şi-a intrat în drepturi cu câteva zile înainte de Crăciun 

.Norii pufoşi au cernut fulgi albi de zăpadă  aşternând pe pământ un 
strat gros de nea strălucitoare .Natura a îmbrăcat o haină argintie şi 
aşteaptă copii  veseli să se bucure de frumuseţea şi peisajul ei . 

Primi care se bucură de venirea Ierni sunt copii. Paşi lor lasă 
urme în stratul  de zăpadă care continuă să cadă .Din loc în loc copii 
fac oameni de zăpadă , care apar ca nişte mogăldeţe albe .Un nou de 
val de fulgi se îngrămădesc în văzduhul îngheţat .  

Ninge atât de frumos, ca în poveşti ! Ana Radu, a-VII-a A 
 

     Ninsoarea 
 Anotimpul iarna s-a instalat de 
ceva timp,afară ninge. Este prima 
ninsoare. 
Cu nostalgie privesc pe geam cum 
ninge. Ninge cu fulgi mari. Admir 
dansul în văzduh,parcă se alergă 
unul pe celălalt, sau poate 
dansează, dansează pentru noi 
copiii care așteptau cu nerăbdare 
ca să ningă. 
      Ajunşi pe pământ se aşterne 
într-un strat pufos. Mă îmbrac şi ies 
afară împreună cu alţi copii pentru a 
admira ninsoarea care ne-a scos 
din casă. În suflet avem atîta 
bucurie, ne tăvălim prin stratul 
moale,catifelat,ne batem cu bulgari. 
Totul este minunat, trăim un vis 
adevărat,dansăm împreună cu fulgii 
moi care se topesc în palme sau pe 
faţa noastră si ne alintă cu 
mângâierea lor. Ninsoarea se 
aşterne peste tot ţinutul creând o 
atmosferă feerică ca de basm. 
     Seara intru bucuroasă în 
casă,nu mă plâng că am îngheţat si 
sunt udă. Sunt fericită că m-am 
bucurat de prima ninsoare. 
Ștefan  Matei, clasa a VII-a A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          BUCURII DE IARNĂ 
 
Vine iarna-ncetișor 
Coborând devale, 
Fulgii albi plutesc ușor, 
Se aștern pe cale. 
 
Ninge cu fulgi mari, pufoși, 
Ce frumos e-afară! 
Noi ieșim toți bucuroși, 
Moșul vine iarăși! 
 
Bulgării îi modelăm 
Mari, pufoși și moi, 
Prin zăpadă alergăm 
Veseli și vioi. 
 
Bradu-mpodobit frumos, 
Cu ghirlande vii, 
Ne zâmbește luminos. 
Să cântăm, copii! 
 
David George, Clasa a III-a B 
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IARNA 

Iarna este o zână albă ce sosește pe meleagurile noastre în sania 
ei de argint.Casele pitite sub căciulile mari și albe sunt înconjurate de un 
câmp de cristal.În sobe arde focul , iar noi copii așteptăm nerăbdători să 
îmbodobim bradul în așteptarea lui Moș Crăciun. În seara de Ajun, 
auzeam pași la fereastra casei mele și nerăbdător am ieșit să văd ce se 
întâmplă. Atunci am văzut că sub bradul meu se aflau o mulțime de 
cadouri.Acestea simbolizează sărbătorile de iarnă care aduc bucurie și 
iubire în sufletele noastre.                        Andreea  Mierlea , clasa a VII-a 

         

IARNA 
 

A sosit iarna. Norii grei și plumburii s-au instalat pe cer. Deodată, 
niște fulgi mari de nea au început să se rostogolească în văzduh. 

Copiii tocmai se aflau în recreație. Începură să chiuie, să țipe. Erau 
în culmea fericirii! S-au strâns grupuri-grupulețe. Au început să-și facă 
planuri pentru după-amiază. Unii voiau la derdeluș, să facă oameni de nea 
și să se bată cu bulgări,  iar alții la săniuș. Până au plecat acasă, zăpada s-a 
așternut de zece-cincisprezece centimetri. 

Spre seară, derdelușul răsuna de chiotele lor de bucurie! Era primul 
lor săniuș din iarna aceasta. Mihai Gubavu, Clasa a III-a B 

Fulgi de nea 
 

Fulgi de nea cad din cer, 
Şi casa mi-au acoperit. 
Bradul l-am împodobit 
Şi la colindat am pornit. 

 
În Moş Crăciun ne costumăm, 

Şi cadouri împachetăm. 
Împreună cu familia ne distrăm, 

Cântăm, dansăm şi ne jucăm. 
Ioniţă Christina – Ştefania,  

 clasa a II-a C 
 

 

Brăduțul 
Bradul de Crăciun 
Miroase a parfum 

Este împodobit frumos 
Nu arată caraghios 

 
Mosul e la patru ace 

Vine cu gând bun de pace 
Nu vine cu gând de razboi 

C-ar iesi mare tărăboi. 
 

Și-mi pune sub brad 
O căciula din Arad 

Cu un fular smarald 
Să-mi țină toate de cald 

Pantofi, cizmuliţe, ghete?  
Andreea Gheorghe, clasa aVII-a A 
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BUNĂSTAREA OMULUI SAU NECESITATEA MENȚINERII CALITĂȚII 
MEDIULUI 

 
                                                                                                   Prof. MIHAELA COCHINESCU 

 
Monitoringul privind starea mediului și schimbarea stării lui, a fost și este utilizata de om, prin 

organizarea de asociaţii și parteneriate. Odată cu dezvoltarea tehnicii, informaţiile geofizice și 
biologice au devenit o necesitate, deoarece în întreaga lume a crescut acţiunea agresiva a omului 
asupra mediului. 

Observaţiile surprind o degradare în cascadă a productivităţii economice și biologice, determinând 
dispariţia pădurilor. Pe măsura ce oamenii caută sa dobândească noi terenuri agricole, pădurile naturale 
se retrag. În absența copacilor elementele minerale din straturile profunde ale solului nu mai sunt 
reciclate, iar fertilitatea solului scade. Aceasta se reflecta în diminuarea recoltelor, determinând 
insuficienta producerii hranei pentru consumul omului și furajele animalelor. Toate acestea duc la un 
exod al oamenilor din zona rurală către zona urbană. Creşterea cantităţii de lemn de foc, depășește în 
unele țări capacitatea fondului forestier de a se regenera. Presiunea exercitată asupra ecosistemelor se 
reflectă și asupra pășunilor prin scăderea capacităţii de susţinere a terenurilor, ceea ce duce la grave 
probleme de eroziune. Ca probleme de poluare trebuie amintite și ploile acide, distrugerea statului de 
ozon, perturbarea ciclului hidrologic. 

Existența acestor transformări antropice trebuie estimată ca un fenomen pozitiv pentru civilizaţie 
dar ca un proces de distrugere a echilibrului ecologic datorat diferitelor tipuri de poluare. 

Rezolvarea definitivă a problemelor poluării depinde de prelucrarea completă a deşeurilor 
industriale, dar acest lucru e condiţionat de restructurarea industriei, introducerea unor procese de 
epurare a apelor uzate, filtre pentru purificarea gazelor eliminate în atmosferă. 

Unii cercetători consideră că modificările generale datorate industriei pot fi considerate ca factori 
potenţiali favorabili dezvoltării biosferei: 

• _ acţiunile antropice intensifică schimbul energetic în ecosistem ducând la regenerarea 
biosferei și la ameliorarea procesului de evoluţie biologica; 

• _ întărirea biocenozelor, diversificarea lor datorită industriei și urbanizării, modificarea unor 
verigi ale lanţurilor trofice, creşterea rolului animalelor ca descompunători ai substanţelor 
organice primare, nu constituie o degradare a biosferei ci îi condiţionează evoluţia în noi 
condiţii; 

• _ deosebirile între regiunile biogeografice se atenuează, se completează canalele biologice de 
legătură  dintre ele, apar noi genuri stabile la diferiţi poluanţi, crescând numărul formelor 
biologice care prezintă o plasticitate ecologică. 

 Pentru stabilirea priorităților privind calitatea mediului, din ansamblul poluanţilor vor fi extraşi 
cu precădere cei ce duc la pierderi economice. Criteriile se stabilesc astfel încât sa se poată rezolva 
contradicţia între bunăstarea omului și necesitatea menţinerii calităţii mediului. 

Condiţia obligatorie în tranziţia de la optim economic la optim social se leagă de normele 
alimentare ale populaţiei, asigurarea locuinţelor, asigurarea calităţii mediului și respectarea 
normativelor ce caracterizează aceasta calitate a mediului. 
 
 - BIBLIOGRAFIE 
Ionescu Al. – Ecologie și protecţia mediului – Ed. Scaiul, Bucureşti – 1991 
Mohan Gh. – Unitatea, diversitatea și evoluţia lumii vii, Ed. Albatros, Bucureşti - 1989 
Strugen B. – Bazele ecologiei generale, Ed. Ştiinţifica și Enciclopedica, Bucureşti – 1982 
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Revista „ ECOS” 
   Scolile plantează copaci în cadrul unui eveniment fenomen la nivel global! 

 
În şcoala noastră se desfăşoară numeroase activităţi 

despre mediu şi protecţia mediului., din 2001 acestea se 
realizează sub egida Centrului Carpato Danubian de 
Ecologie. 

Steagul Verde- simbol al educaţiei pentru mediu, 
recunoscut la nivel mondial, a fost arborat în şcoală din 
2006, în urma evaluărilor periodice realizate de CCDG, 
pentru activităţile realizate în programul Eco- Şcoala. 

Astăzi suntem participanţi alături de numeroase Eco-
Şcoli la campania mondială  ,, Întreaga lume plantează 
copaci pe 21 septembrie”, Ziua Internațională a ONU 
pentru Pace, Campania fiind susţinută de LEAF( Să 
învăţăm despre Pădure)- organizaţie internaţională care 
lucrează pentru un viitor sustenabil prin intermediul 
educaţiei pentru mediu.   Acest eveniment a dobândit din 
cel în ce mai mult succes an de an.  

Plantarea de copaci este importanta pentru noi toți. Mai 
întâi, pentru că ne amintește de natura și de importanța 
protejării ei. În alt doilea rând, am ales acesta zi a Păcii 
Mondiale pentru a marca pacea și continuitatea vieții. Cu 
activitatea noastră de plantare din aceasta zi vom contribui 

și vom ajuta Organizația Națiunilor Unite să atingă cele opt 
obiective globale de dezvoltare ale mileniului.  

Doamna profesoară Vasilica Gherghe, coordonatorul 
programului Eco Şcoala “ George Topârceanu” Mioveni a vorbit 
copiilor despre importanţa păcii dintre om şi natură iar elevii au 
rostit discursuri adecvate evenimentului şi s-au arătat interesaţi 
de plantarea copacilor.  

Plant a tree for Peace 2012 - este o campanie organizată de 
Learning about Forests - LEAF şi ENO-Environment 

Online, o şcoală globala virtuală pentru cresterea responsabilității fata de 
mediu si dezvoltarea sustenabila. Echipa managerială a şcolii s-a implicat în 
organizarea activităţii la standarde înalte şi împreună cu autorităţile locale și 
părinții elevilor care au donat copaci au reuşit buna contopire a practicii cu 
documentarea ştiinţifică şi cu dezvoltarea simţului civic. 

Școlile din întreaga lume abordează aceleași subiecte cu privire la mediul 
înconjurător și împărtășesc rezultatele activității de învățare în comunitățile 
din care provin si lumii întregii pe internet. 

Mulţumim, aşadar, pentru sprijin SC Servicii Edilitare Mioveni, Consiliului Local, Primăriei Mioveni, 
părinților implicați  fără de care această activitate s-ar fi desfăşurat cu mare greutate. 

Să facem din cunoscutele devize ,,Fii om, plantează un pom”., nu uitaţi să îngrijiţi copacii plantaţi. 
teme de actualitate pentru noul an şcolar aflat la debut.                                         

  Prof. Adriana Hoaghea 
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Competiții  sportive 

Plantare 
 

Ecologizare parc 

Reciclarea hârtiei 
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Târgul de Crăciun-Moș Crăciun vine la toți copiii 

Spectacol caritabil - Dăruiește zâmbind 

17



 
 

Concursul de literatură Nicolae Rizea 
Trei  Premiul I, trei Premiul II, un Premiul III 

 

Concursul de cunoștințe    Eminescu pentru toți    LOCUL I  
și o frumoasă echipă albastră, stăpână pe cunoștințe, pregătită la interpretare: Gabriela Iliescu, Irina 
Dobrinescu, Robert Iordache și Matei Costescu, toți elevi în clasa a VII-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Ungureanu,  

clasa a VIII-a A, 
PREMIUL  SPECIAL – 
Concursul Cuvântul, lacrima 
zeilor, Haiku, participare 
directă. 
Președintele juriului, 
poetul, Prof. Univ. Dr. 
Mircea BÂRSILĂ alături 
de Inspector Scolar, Prof. 
Cristina CERGAN 
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Patriotismul în mileniul III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   La multi ani, Romania ! 
  

România , sfânt pământ,  
 Port în suflet și-n cuvânt. 
 
 Macii roșii plini în floare, 

Galbenul surâde-soare, 
Și albastrul de prin mare 
Tricolor veghează-n zare. 
 
Că e soare, ca e viscol 
Că e pace sau pericol 
Militarii vrem să știi 
Se află la datorii! 
 
Marșul celor patrioți 
Să îl respectam cu toți! 
Torțele și cu  fanfara 
Azi încântă toată țara! 
Voinea Tiberiu, clasa a V-a B 

              
 
 
 
 

  

România de vis 
de Sebastian Besnea, clasa a V-a B 

 
 Dacă stau bine și mă gândesc, văzând atâtea locuri frumoase în poze sau 

documentare, cu țări exotice și orașe în care te plimbi cu barca , tot nu mi-aș fi dorit să 
mă nasc și să cresc în altă parte, decât în țara mea, România mea de vis. 

Privind cartea de vizită a țarii , vei vedea întâi munții înalți și bine conturați, cu zone 
turistice și drumuri unice, așezați parcă să atingă cerul. Dacă privești mai spre sud , vei 
vedea Dunărea cum străbate granița țării și se varsă în Marea Neagra, iar puțin mai sus, 
formează o Deltă superbă, unică în Europa.  

Cât vezi cu ochii , dealurile sunt acoperite de copaci și brazi, câmpiile sunt îmbrăcate 
de agricultori în haine noi primăvară de primăvară, lacuri mai mari sau mai mici cu ape 
cristaline, în vârful munților sau în mijlocul pădurilor, gospodării, parcă aruncate pe 
dealuri, și orașe mai mici sau mai mari, împodobesc cu drag țara mea. 

România de vis, este patria mea, unde m-am născut, cresc și trăiesc, unde tradițiile și 
obiceiurile străbunilor încă se păstrează, iar eu le iubesc și  îmi ador țara.  

1 DECEMBRIE 
ZIUA NAȚIONALĂ 

Nu te duce… 
Nu te duce, TATĂ, pe ninsoare,  
Unde casa nu te va urma ! 
Nu te duce, TATĂ, nu sunt soare,  
Să te pot, c-o rază, re-nvia ! 
Primăvara n-o sa mai revină,  
Și-o să-ți fie, iarna, cerul mut,  
Nu"pleca"-n potopul de lumina,  
Al ninsorii care a căzut ! 
Casa nu pornește după tine,  
Drumul, tot rămâne neclintit,  
Sub ninsoare toate par ruine,  
Nu porni pe șleaul nămețit ! 
Când viforniți soarele-l destramă,  
Singura, vocea, unde să ți-o caut ? 
După ce te voi petrece, TATĂ,  
Cui, ș-apoi, cu ce, sa mă mai laud ? 
Cum să"plece"unica icoană,  
Răsădind pe drum străbunii toți? 
Câți stejari cu stele în coroană,  
Mai răsar pe câmp din bunii morți? 
Ei te-așează lin în groapa goală,  
Eu"descântu-ți":nu"pleca"așa ! 
Cad din ceruri fluturi de beteala,  
"NINGE"CU TRĂIRI LA MOARTEA TA ! 
Gabriel  BIMBIREL, cls. a VIII-a A  
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România de vis  
România este țara în care m-am născut și am crescut. Aici s-au născut bunicii și părinții mei, iar aici aș vrea 

să locuiesc și în viitor. Aș dori ca țara mea să fie una dintre cele mai frumoase și bogate țări, unde noi tinerii de 
astăzi, să avem un loc de muncă stabil, să nu mai fim nevoiți să plecăm peste hotare și să asigurăm un trai decent 
viitoarelor generații. România are cel mai frumos lanț muntos, în Delta Dunării, găsim cele mai frumoase specii 
de păsări , animale și pești. 

Nu știu câți dintre noi se pot bucura în această țară de peisajele și persoanele de valoare. Aș vrea ca totul să 
se schimbe, și România să devină un vis real. 

Frîncu  Teodor, clasa a VIII-a  
 

Moldova 
Sunt mândru de țara mea, Moldova, o țară frumoasa cum nu este alta în lume. Aceste plaiuri au fost 

considerate de locuitorii acestor pământuri un colțișor de rai. Codrii seculari, dealurile line şi râurile cu ape curate 
precum cristalul sunt tot atâtea motive de mândrie şi bucurie pentru cei care viețuiesc în Moldova. 

Încărcată de o istorie neliniștită, Moldova este o țara care şi-a câștigat demnitatea prin lupte și războaie. 
Niciodată nu a cedat în fața dușmanilor ei, iar idealul locuitorilor acestui pământ mirific a fost neatârnarea fața de 
orice interes străin. Singura supunere cunoscută a fost în fața lui Dumnezeu. Respectul cuvenit divinității, dar și 
iubirea față de cele sfinte sunt exprimate prin obiceiuri, tradiții şi sărbători populare. Mănăstiri și biserici 
frumoase, cu o arhitectura deosebita, pot fi întâlnite pe întreg teritoriul Moldovei. Aceste simboluri sfinte, 
închinate divinității, fac parte din farmecul Moldovei si îi oferă o identitate unica. 

Moldova este patria străbunilor și bunicilor mei, dar și locul în care mă simt cel mai bine. Pentru mine, 
Moldova reprezintă şi va reprezenta pentru totdeauna ''Acasă''. 

Indiferent de zările spre care mă vor purta pașii, patria mea, Moldova, va fi mereu în inima și în sufletul 
meu.                             Ovidiu Bolan, clasa a VIII-a A 
 
                                                    Romania de azi                                     

 Sunt încă copil şi am multe de povestit despre ţara mea,despre această mică ţară la care mulţi au râvnit la 
bogăţiile şi frumuseţile ei. 

Încă de mică am fost în excursii, drumeţii sau vacanţe la mare sau la munte. Când eram mică nu prea ştiam a 
admira frumuseţile peisaljelor unde mergeam,dar acum pot povesti cu mare nostalgie despre fiecare parte de ţară care 
am văzut-o. Despre falnicii munţi care au fost şi sunt ca nişte străjeri care ascund multe frumuseţi,cu piscuri zvelte şi văi 
adânci care îţi taie respiraţia când le privești,cu numeroase peşteri care te fascinează cu frumuseţile lor interioare,cu 
izvoarele ca nişte panglici care au sfărâmat duritatea pietrei de şi-au făcut loc şi se strecoară printre stânci si coboară 
cu repeziciune formând râuri către şes. Dar să nu uităm de frumoasa Dunăre care ne fascinează cu o frumoasă Deltă. 
Ne mândrim de asemenea şi cu un frumos litoral. 

Din prisma mea de copil aş povesti oricui că avem o Românie de vis. De aceea mulţi turişti străini vin şi ne 
vizitează ţara şi sunt fascinaţi de frumuseţile ei.                                                      Andrei Tudor, clasa a VII-a A 
 
     Patriotism 

După mult timp în care perna albastră a fost acoperita de norii cenușii, astăzi puține raze de soare ne 
mângâie ușor fața. Este o zi frumoasă pentru tot poporul român deoarece cu toții sărbătorim ziua țarii noastre,1 
Decembrie. 

Mă simt mândru ca sunt român , văd fanfara ce se îndreaptă în pași de defilare către mine. O fanfară 
alcătuită din oameni talentați, cu haine frumos aranjate ce cântă cu multă fală în fața oamenilor. Aceasta este 
urmată de armata română, poliția marină, jandarmeria, pompierii, poliția. Observ oamenii care și-au îmbrăcat 
costumele lor frumoase, oameni care și-ar da viața pentru țară, oameni care salvează vieți , oameni care ne asigură 
siguranța noastră, oamenii care fac parte din patrie , însă tratați cu prea puțin respect pentru ceea ce fac în viața lor 
de zi cu zi. 

O mulțime de oameni vor să creadă ca țara lor este doar o întindere geografica ce se atribuie fiecărui popor, dar în fapt 
real ea reprezintă locul ce ne reprezintă, este locul ce creează valori umane, căruia îi putem spune casă.  

Daca ar fi după mine, patriotismul trebuie simțit de toți locuitorii, maturi sau inimi fragede de copii. Orice 
foaie a istoriei constituie acte de patriotism. Pentru mine patriotismul constă în faptul de a spune cu voce tare că 
sunt român și mă simt mândru să spun ca sunt cetățean român, să încerc să schimb cum pot comunitatea în bine, 
să ajut comunitatea și să încercăm să ne ajutam între noi pentru a crea un popor modern și considerat de cei de 
peste hotare un loc în care vor fi întotdeauna primiți de poporul nostru mândru ți frumos. Trebuie să simțim cu 
toții dragostea față de țara noastră oriunde ne am afla, să privim cu bucurie drapelul țării. Eu simt o mare bucurie 
în suflet atunci când văd costumul național ți tradițional în zonele României, să ne sărbătorim propriile noastre 
tradiții. Îmi iubesc țara, La mulți ani Romania!               Rusu Alexandru, clasa a VII-a A 
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Viaţa Sfântului Dimitrie cel Nou 
 

Sf. Dimitrie s-a născut în secolul al XIII-lea, într-o familie sărăcăcioasă, de ţărani din 
satul Basarabov, la sud de Dunăre. 

Încă din copilărie a dus o viaţă virtuoasa, în post şi rugăciuni. Într-o zi, pe când era cu 
animalele la păscut, a călcat pe un cuib acoperit de ierburi. Mâhnit că a strivit puişorii care 
se aflau în el, s-a hotărât, spre pocăinţa sa, să lase desculţ timp de trei ani, piciorul care 
strivise cuibul.  

Mai târziu s-a ataşat unei comunităţi monastice, iar după perioada de ucenicie, s-a retras 
în pădure, într-o peşteră, neştiut de oameni şi aducând, zi şi noapte rugăciunile şi lacrimile 
sale ca ofrandă lui Dumnezeu. Cunoscând dinainte ziua morţii sale, s-a întins între două 
lespezi de piatra şi şi-a dat în pace sufletul lui Dumnezeu. 

 Au trecut ani mulţi şi lumea uitase de existenţa acestui pustnic, până într-o zi, când - 
la trei veacuri după moartea Sfântului - o inundaţie a făcut ca apele râului să 
urce pană la peşteră. Curentul a ridicat lespezile de piatră şi a purtat cu el, 
îngropat în noroi, trupul rămas nestricat. 
După alţi o sută de ani, Sfântul îi apăru 
în vis unei fetiţe bolnave, poruncindu-i 
să ceară părinţilor ei s-o ducă la malul 
râului, pentru a-şi afla tămăduirea. In 
apropierea moaştelor Sfântului 
Dimitrie, fetiţa se vindecă pe loc. De 
atunci, Sfântul Dimitrie a săvârşit 
numeroasele minuni. 

In prezent, trupul său se află în 
biserica mitropoliei de la Bucureşti 
Sfântului Dimitrie el este cinstit ca 
protector al oraşului Bucureşti şi al 
întregii Românii. In fiecare an, la 27 

octombrie, o mulţime imensă se adună la Bucureşti pentru a prăznui, timp de trei zile, sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel 
Nou şi ca să cinstească nepreţuitele-i moaşte, din care izvorăşte mereu o mireasmă delicată. 

Profesor: NIŢU Eusebiu 
FOCUL LUI SUMEDRU - 25 OCTOMBRIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta are două funcţii majore. Prima şi cea mai veche, datând de pe vremea geto-
dacilor (şi sunt opinii ale  unor specialişti că ar data din neolitic) este de ritual de 
purificare a spaţiului prin foc.  

La geto-daci, bradul era arbore sfânt, sacru. Şi pentru că toamna este vremea unei 
degenerări a spaţiului, a timpului, se încheie un ciclu, pentru a face loc următorului; are 
loc o purificare pentru ca noul ciclu care începe după sărbătorile de iarnă să vină sub 
auspiciile cele mai favorabile. 
 Celălalt mare element de simbol al Focului lui Sumedru este acela de hotar al timpului.  

În calendarul tradiţional românesc existau două anotimpuri: unul Activ (agrar-pastoral) şi unul Pasiv 
(iernatul).  

La Sângeorz începea cel activ, când urcau oile şi vitele la munte, sezon care se încheia la Sămedru. 
Invers, de la Sămedru, peste iarnă, până la Sângeorz era sezonul pasiv în care vacile stăteau în odăi, oile 
mergeau în transhumanţă la câmpie sau în Delta Dunării, chiar şi în sudul Dunării.  

Ideea aceasta de hotar al timpului de la Sămedru era importantă. Pe lângă aspectul de încheiere a 
sezonului de păstorit, semnifică şi o vreme a soroacelor, a socotelilor. Ciobanii cu bacii şi cu proprietarii 
de animale făceau socotelile, discutau ce urma să fie în anul următor: la care baci sa meargă vitele, dacă s-
au înţeles sau nu la socoteli. Aceste două funcţii s-au reunit în modul cel mai fericit la Focul lui Sumedru. 
Era un moment de polarizare a comunităţii, de mare sărbătoare.  

Prof. Gherghe Vasilica 
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Te-ai gândit vreodată că Moşul e înfometat? 

Uite o reţetă de prăjituri care (îţi spun eu) chiar îi va plăcea bătrânelului! 

Căsuţa de turtă  
dulce 
Nu trebuie să faci singur reţeta! 

Roag-o pe mami să te ajute! 
Ingrediente pentru turta 
dulce: 
- 650 grame de făină 
- 230 g de unt 
- 220 g zahăr brun 
- 375 g de miere 
- 2 ouă  
- o linguriță de praf de copt 
- condimente: 4 lingurițe de 
scorțișoară, 3 cuișoare pisate, un 
vârf de linguriță de piper, o 
linguriță de sare, o linguriță cu 
vârf de ghimbir, o linguriță de 
nucșoară. 
        Batem spumă untul împreună cu zahărul brun, apoi punem mierea și mixăm până când se 
omogenizează. Punem cele două ouă întregi și la fel omogenizăm, apoi punem făina cernută împreună 
cu praful de copt și condimentele. Vom obține un aluat omogen, pe care îl tragem în folie alimentară și îl 
dăm la frigider până a doua zi. Este foarte important să lăsați aluatul la răcit câteva ore bune, chiar dacă 
sunteți nerăbdători să faceți căsuța. Un aluat cu care puteți lucra bine este cheia succesului căsuței! A 
doua zi, scoateți aluatul de la frigider și întindeți-l pe o masă tapetată cu făină, într-un strat gros de 1 cm. 
Apoi decupați pereții căsuței și acoperișul. Găsiți o grămadă de șabloane pe net, trebuie doar să căutați în 
Google "gingerbread house pattern". Odată decupați pereții și acoperișul, îi așezăm în tava tapetată cu 
hârtie de copt și îi dăm la cuptorul preîncălzit la 350 de grade. Turta dulce se coace repede, în 
aproximativ 12-15 minute. Scoatem turta cu mare grijă pe un grătar de bucătărie și o lăsăm să se 
răcească complet. Din restul de aluat, am copt brăduleți și Moși Crăciuni. 

 
   Ingrediente pentru glazură:  
- 3 albușuri de ou 
- 600 g de zahăr pudră 
       Batem albușurile spumă tare, apoi adăugăm zahărul, încetul cu încetul și mixăm până când obținem o glazură 
foarte tare și lipicioasă. Pregătim o pungă pe care o găurim la un colț. Punem cu grijă glazura în ea. Suntem gata 
pentru asamblarea și decorarea căsuței de turtă dulce! Folosim tot glazură pe post de lipici și diverse ornamente 
pentru decorare: bomboane, biscuiți, jeleuri etc. 
Prof. Angela Manole 
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     Moş Nicolae 
 
Moşule cu zâmbet drag, 
Vino şi la mine-n prag 
Şi te rog să nu-mi aduci 
Nici stafide şi nici nuci 
Bomboane şi jucării, 
Să le ţii pentru copii! 
 
Moşule cu zâmbet drag 
Tu eşti pe al meu plac 
Căci nu-mi aduci nuiele, 
Ci dulciuri şi acadele 
Şi faci fericiţi copii 
Când le-aduci doar jucării. 
 
Bunul Moşul Nicolae, 
Lin soseşte în odaie, 
Şi-n ghetuţele curate 
Încep toate să se-arate: 
Biscuiţi, napolitane, 
Ciocolată şi bomboane. 
 Cârciu Anastasia, cls. a IV-a C 

Ascuns sub brad 
 

Așteptăm iarna un an, așa cum așteptăm fericirea o viață. Ce se 
întâmplă iarna de fapt? E anotimpul acela în care focul trosnește în sobă și 
în care chipurile copiilor sunt mai senine ca oricând, după o zi plină de 
joacă. 

Norii au început să se cearnă în steluțe argintii, iar soarele a rămas 
secat de putere. Da, peste tot e alb...albul acesta pur și armonios ne 
încleștează privirile, oriunde am încerca să căutăm o pată de culoare. Casele 
par învolburate de trecerea timpului si de greutatea zăpezii care le apasă. 
Bradul de Crăciun nu lipsește niciodată, nici nu are cum. El este cel care ne înmiresmează odăile atât de plăcut și 
care anunță venirea Moșului. Așteptăm cu toții Crăciunul, așteptăm de fapt să vină momentul în care scriem listuța 
pentru Moșul, unde îi transmitem tot ce ne-a trecut prin gând pe parcursul anului și îl rugăm cu bucurie să ne trimită 
prin intermediul spiridușilor tot ce ne dorim. 

De multe ori însă ne dorim obiecte, o păpușă pe care ai văzut-o la magazinul din colțul străzii și îți dorești să o 
ai acasă, sau o mașinuță pe care ți-au prezentat-o colegii la școală și încă nu ai primit-o. Dar am trecut cu toții prin 
același lucru. Am obținut ce ne-am dorit, fericiți fiind în dimineața de Crăciun că am primit tot conform listuței, iar 
peste câteva zile jucăriile au devenit vechituri, au devenit lucruri de care te-ai plictisit pentru că deja au apărut altele 
noi. Oare asta este valoarea Crăciunului? Cred că ar trebui să ne dorim fericire. Ba chiar mai mult, să ne creăm 
propria fericire. Să dăruim lucruri mici persoanelor din jurul nostru, lucruri mici care să însemne atât de mult.. Pentru 
că nu uitați, esențele tari se țin în sticluțe mici. Și ajungem la ceea ce voiam să împărtășesc de la început. Anul acesta 
m-am gândit să îi ofer mamei un cadou mai special, pe mine. Da, m-am gândit să mă așez sub brad, iar atunci când 
mă va găsi să-i spun toate motivele pentru care trebuie să fie fericită. Shh, vine mama. Oare o să-i placă?  

Ungureanu Alexandra, cls. a VIII-a A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

Gând bun de iarnă 
 
    Sărbătorile de iarnă, având în centru mirajul Crăciunului, au fost 
din totdeauna prilejul clipelor minunate în mijlocul familiilor reunite. 
    Consider că legenda Crăciunului a trecut testul timpului ajungând 
până la noi, tocmai pentru că s-a bazat pe faptele bune izvorâte din 
inocenţă şi dragoste necondiţionată faţă de copii. 
    În primul rând, am crescut ascultând poezii despre reni, spiriduşi, 
despre cartea cea mare în care bătrânul Crăciun face însemnări despre 
fiecare copil şi cred că de fapt totul rămâne scris în conştiinţa mea. 
    În al doilea rând, nu pot ignora mesajul textelor citite care mă 
îmbie să aduc în actualitate farmecul aromelor îmbietoare, de la cele 
dulci până la mirosul înţepător al cetinei. În universul mirific al 
copilăriei, poposeşte Moşul încărcat cu darurile mult aşteptate al căror 
farmec dăinuieşte aşa cum spun colindele „de la tinereţe până la 
bătrâneţe”. 
    Cu sufletul plin de parfumul amintirilor iernatice, concluzionez că 
inegalabilul farmec al iernii nu se va pierde tocmai pentru că 
izvorăşte din bunătate şi se varsă în marea de bucurii trăite de orice 
copil în mijlocul familiei sale. 
Matei Costescu, clasa a VII-a A 
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                  Crăciunul meu 
 

La auzul numelui Crăciun se implementează acel 
zâmbet natural, ce descrie imensitatea bucuriei 
lăuntrice pe care o reflectă sărbătoarea. Este o 
sărbătoare a sărbătorilor, ce ne adună în sânul 
familiei. Sufletele noastre se înaltă spre o altă 
dimensiune spirituală ce comunică mai ușor cu 
Dumnezeu. Fulgii de nea încântă natura prin 
specificul lor dans cu o coregrafie nouă de fiecare 
dată. 

Privirile copiilor sunt atrase de priveliștea oferită de 
acest spectacol. 

E sărbătoarea când cerul își arată bucuria Nașterii 
Domnului în ieslea cea săracă. O familie unită este 
binecuvântată de Dumnezeu, este steaua pomului de 
Crăciun. Culoarea predominantă a acestui mirific 
peisaj de sărbătoare este alb. Reprezintă o culoare a 
purității, a speranței, a păcii și armoniei. 

De mic, obișnuiam să mă uit pe geam și să văd 
fulgii de nea. Păreau niște steluțe argintii desprinse 
din cerul albastru transparent. Mai erau puține zile 
până în Ajun. Visul meu era să particip alături de cei 
dragi la împodobirea bradului. 

Întotdeauna mama obișnuiește să asculte o muzică 
frumoasă de colinde în timp ce împodobim bradul. 
De la an la an bradul este împodobit diferit și mai 
frumos. Îl aștept cu nerăbdare pe Moș Crăciun. Mama 
pregătește tot felul de gustări minunate. Pe străzi 
răsună colinde, iar totul în jur arată ca-n povești. 

La noi în familie nu numai că primim ci și dăruim 
cadouri celor dragi. Peste tot ești întâmpinat de brazi 
verzi ornați cu tot felul de ghirlande și globulețe care 
mai de care mai colorate și mai aranjate în diferite 
moduri. Copii bucuroși au ieșit afară trăgându-se cu 
săniile ușoare, printre troienele de zăpadă. 

Crăciunul este o sărbătoare a familiei și este o 
ocazie minunată de a întări legăturile cu cei dragi. 
 
Robert IORDACHE, clasa a VII-a A 
 

Zbor!! 
Este iarnă. Nori alburii plutesc deasupra 

noastră. Împreună cu frații mei stăm 
ghemuiți într-o căsuță caldă acoperiți de o 
plapumă pufoasa. 

Dintr-o dată, le spun fraților mei ca vreau 
să zbor, și asta și fac!      

Zbor. O ce mare e distanța până la 
pământ!!! Îmi dau drumul și repede un 
vânt puternic mă poarta deasupra munților, 
a pădurilor, a câmpiilor, a apelor. 

Mă întristez de ceea ce văd. Copacii sunt 
tăiați iar în urma lor au mai rămas doar 
cioturi, câmpiile nearate și pline de 
buruieni, apele murdare.  

Vântul m-a întrebat nedumerit de ce am 
plecat dintr-o lume atât de curata, de 
liniștită, și de buna, într-una pe care 
tocmai am văzut-o.      

Nu am timp să-i răspund la întrebare 
pentru cp în zborul meu mă desprind de el 
și cad în palma unui copil care mă 
primește cu multă bucurie ți-mi spune: Ce 
bine-mi pare că ai venit!!!!! 

Niciodată nu am simțit atâta căldura și 
atâta bunătate. Bucuria nu durează mult 
fiindcă simt cum mă topesc și dispar. Mă 
așez asemenea unei picături de lacrimă, 
deasupra stratului de zăpadă. 
Gerul ne transforma într-un lan de 
„diamante” și de aici voi privi cum 
brăduții sunt duși în case pentru a fi 
împodobiți în ajunul Crăciunului, și cum 
aleargă săniile cu renii care-l poartă pe 
Moș Crăciun încărcat cu daruri pentru 
copii. 

De acum zborul meu s-a terminat. Revin 
la realitate. Mi-a plăcut călătoria și am 
devenit parcă mai bun, mai curat sufletește 
și consider că povestea unui copil care 
descoperă lumea încetul cu încetul e 
asemănătoare cu cea a unui fulg de nea.   
 
Robert ZAMFIRA, CLASA A VII-a A 
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Sondaj realizat de Iustina Ifrosă și 
Ruxandra Iordache de la  clasa  aV-a B, în 
urma  citirii Copacului așteptărilor la care 
au participat peste  100 de elevi de 
gimnaziu de Ziua Educației 
 
 

 
 
Sondaj realizat de Marin Bianca și  Lungu Amalia de la clasa  aV-a B, în baza 

propunerilor venite prin chestionare directă de la un  
număr de 60 deelevi de gimnaziu care au declarat că nu servesc zilnic un pachețel sănătos, ci și dulciuri și produse 
fast food.  

 
 

Fructe 

Care ar fi 
pachețelul 
potrivit pentru 
pauză? 

covrigei 

stickuri 
De câte ori pe 
săptămână ai la 
tine un pachețel 
sănătos? 

sandwich 
de acasa 

pizza 
dulciuri 

fără  
cremă  

Vreau  
să-mi placă  
școala! 

OPINII 

Să fie 
activități  

extrașcolare 

lecți i le să 
fie 

atractive, cu 
mijloace 

moderne de 
învățare 

să nu fie 
teme 

să fie 
muzică pe 
coridoare 
în pauze 

să facem 
vizite 

să fie 
dulăpioare 

personalizate 
în care să se 
lase lucruri la 

școală 

să  fie 
activi tăți 
practice 
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Lectura! 
Elevul de azi nu mai citeşte atâtea cărți , preferă să caute pe internet detalii despre 

informația de care are nevoie , face un search şi monitorul se umple de sute de pagini. Tindem 
oare spre superficialitate ? Poate în viitorul apropiat chiar o să dispară cărțile , o să dispară 
scrisul de mână. Lumea se schimbă cu sau fără acordul nostru , este ceva inevitabil. Noua 
generație de elevi nu este preocupată de şcoală , dar este mai capabilă să puna informațiile cap la 
cap. Deci elevilor treziți-vă la realitate !  

 Cosmin Oprea, clasa a VII-a  A 
 

TIMPUL  
liber e pentru 
i !  
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BALADA ELEVULUI GRĂBIT 
 

Dimineța mă trezesc 
Pe dinți mă spăl, mă pregătesc 
Că la școală am întârziat  
Și nici nu am învățat.  
Iau ghiozdanu’ aproape gol, 
Are un caiet și un stilou 
Mă duc la ușă și mă-ncalț 
Telefonul îl înhaț, 
Fac o poză și mă duc 
Spre școală să o apuc. 
Ajuns la școală, scot caietul, 
Cer tema de la colegul, 
Vine doamna și mă vede 
Cum scriu despre paralelipipede, 
Tema nu am terminat 
Și un patru eu am luat. 
Of, of, of, măi școala mea 
Fă și tu de s-ar putea  
Să ai numai pauza…. 
Pauză, petrecere… 
Și note de… trecere… 
 
Adrian ILIE, clasa a VII-a A 

Despre mintea omului 
 

       Toți suntem egali, avem drepturi și libertăți, aceleași 
pentru fiecare din noi. Culoare pielii, limba pe care o 
vorbim și poziția socială pe care o avem au decât rolul 
de a stratifica populația globului.  

La naștere toți primim o armă, poate cea mai 
puternică armă pe care o avem, există și va exista. 
Magnifica armă ne este dată de la primele clipe de viață, 
iar noi învățăm să o manevrăm până devenim experți. 

Este folosită pentru a salva sau a lua viețile 
oamenilor, este folosită în scopuri proprii și pentru a 
ajuta pe alții, pe scurt poate face orice. 

Aceasta este mintea, inteligența umană. Acea 
minte genială care și-a construit locuințe de vis, și a 
inventat și creat tot felul de mașinării care fac viața mai 
ușoară. 

Țineți minte că nu e vorba de un pistol, o grenada 
sau mai știu eu ce. E vorba de cea mai puternică armă 
din lume, mintea noastră, inteligența umană. 
IMAGINAȚIA. 

                                     Ionescu Radu, cls. A VIII-a A 
 

 

          

Recomandarea medicului 
     (glumă) 
 Este ora de limba română. Doamna învăţătoare predă o lecţie importantă. Maria, mai 
năzdrăvană din fire, ridică mâna. Doamna o întreabă: 
 -Ce e, Maria? Încă o întrebare de toamnă, cum îi zici tu? 
 -Pot să merg la cabinetul medical? Mă doare foarte tare în gât. 
 -Desigur, Maria, dar să-mi povesteşti şi mie ce zice. 
 La cabinet doamna doctor o întreabă: 
 -Ce este, Maria? 
 -Mă doare foarte tare în gât. 
 -Deschide gura şi zi: „ aaa.” 
 - Aaa! 
 -Nu văd nimic. Sigur este de la ţipatul şi alergatul pe covorul multicolor de frunze din pauză. 
Poftim! Ia această pastiluţă şi întoarce-te în clasă. 
 Maria întorcându-se la lecţie, îi spune doamnei învăţătoare: 
 -A zis doamna doctor că nu am voie să răspund astăzi la întrebări. 
 Doamna învăţătoare zâmbeşte şi îşi pune în gând: „Lasă, că vei răspunde în scris la toate 
întrebările mele!” 
 Aşa, Maria şi-a învăţat lecţiile de toamnă. 
                                                                           Pantazoiu Ştefania, clasa a IV-a C 
 

DIVERTISMENT 
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Martalogu Alexandru, clasa a VII-a A 
Costescu Matei, Clasa a VII/a A 
DELIA BARBU                    clasa a VIII-a A 
ALEXANDRA UNGUREANU    clasa a VIII-a A 
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