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Şcoala noastră – mândria noastră 
 
    Oferta educaţională a şcolii noastre, rezultatele bune obţinute de-a lungul anilor datorită 
strădaniei elevilor şi a cadrelor didactice ale şcolii ne fac să fim mândri. 
       Şcoala noastră a dovedit în timp că este o unitate de învăţământ la standarde înalte, unde elevii 
se pot bucura de calitatea bună a serviciilor instructiv-educative  şi culturale oferite de cadrele 
didactice din şcoală. 
       An de an se desfăşoară ,,Porţile deschise,,  pentru micii preşcolari, astfel că aceştia rămân 
încântaţi, lucru care îi determină să devină elevi ai  Şcolii ,,George Topârceanu,,. 
       Construindu-se o bună relaţie elev-profesor, ne bucurăm de elevi, foşti absolvenţi,  care ne 
deschid din nou porţile, amintindu-şi cu drag de clipele petrecute în anii de şcoală. Recunoştinţa şi 
respectul lor faţă de corpul profesoral, ne determină să fim mândri că am contribuit şi noi la temelia 
formării lor.  
       Dorim în continuare să ne menţinem bunul renume, având  rezultate frumoase, şi de ce nu,  
mult mai mult. Succes tuturor! 
 
                                                                      Director adjunct, 
                                                                                Prof. Panait Carmina  
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Reporteri: 1. Suntem elevi de la Şcoala Gimnazială „George  Topârceanu” şi 
am îmbrăţişat meseria de jurnalist în cadrul proiectului Ziua Ştafetei.  
Vă rugăm să ne împărtăşiţi informaţii inedite despre Fundaţia Terre des 
hommes Elveţia şi proiectele acesteia în Romania. 
 

Bună ,dragi elevi ai Școlii Tiberiu Nica: 
Gimnaziale „George Topârceanu”! Mă 

vă răspund la aceste întrebări și bucur că pot să 
vă mulțumesc pentru interes.  
Fundația Terre des hommes Elveția activează 

1993 lucrând pe susținerea în România din 
copilului în societate. Fundația a drepturilor 

fost înființată în 1960 de Edmond Kaiser și 
acționează pe două arii importante, sănătate și 
protecția copiilor. În fiecare an Fundația oferă suport pentru peste un milion 
de copii și rudele lor la nivel mondial. 

 
În România, Fundația implementează proiectele: 

- Și eu vreau la școală – proiectul se desfășoară având la bază o finanțare Fondul ONG în România obținută 
de Fundația Inocenți din Bistrița – scopul este integrarea școlară a copiilor rromi din mediul urban și rural și 
creșterea gradului de conștientizare a membrilor comunității privind probelemele cu care se confruntă copiii; 

- Ziua Ștafetei – la care ați participat  - are scopul de crește nivelul de implicare al copiilor și tinerilor în viața 
comunităților din care fac parte și exercitarea dreptului de a lua decizii privind lucrurile care îi privesc; 

- ZefiR – proiect care își propune îmbunătățirea accesului la sănătate și educație pentru peste 20.000 de 
persoane care trăiesc în mediul rural și urban mic din Dolj, Gorj și Olt; 

- Alte proiecte sunt Praevenir, Mario și Icarus. 
 
R: 2. Eleganţa şi rafinamentul au definit recepţia la care am paricipat la finalul proiectului. Aveţi câteva amintiri 

din culisele evenimentului pe care ati dori să le ştim şi noi?  
 

T.N. : Vă mulțumesc pentru 
cuvinte și mă bucur că a fost un succes. 
Din culisele evenimentului aș putea 
să vă spun următoarele: atunci când 
pregătiți ceva trebuie să aveți grijă ca 
totul șă fie gândit ca un film. 
Trebuie să știți foarte clar ce se 
întâmplă de la sosirea oaspeților până la 
plecarea lor, trebuie să aveți un 
program indiferent de cât de mic sau 
scurt e și o listă cu invitați 
confirmați. 

La recepția noastră trebuia 
să avem și fotograf, același om care 
colindase Bucureștiul de marți până 
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vineri să facă poze copiilor la mentorate însă din cauza faptului că îi intrase apa în aparat  nu a mai putut să ajungă. 
Ne-am bucurat de ajutorul prietenilor de la hotel și al unor părinți și coordonatori.  
 
R: 3. A venit iarna. Vă palce iarna? Aveţi o amintire plăcută din iernile copilăriei dumneavoastră? 
 
T. N. : Îmi place iarna mai mult decât vara, în ciuda faptului că sunt născut în mijlocul verii . O amintire din iernile 
copilăriei? Eu mi-am petrecut iernile copilăriei în Dobrogea, aproape de Dunăre așa că am avut parte din plin de 
zăpadă, derdeluș și multe altele. Îmi aduc aminte că într-o iarnă am încercat să cobor un delușor cu bicicleta și am 
reușit să-mi rup un dinte și să-mi fac un semn în barbă pe care îl am și acum.  
 
R. : 4. În curând vom sărbători Crăciunul.  Ce ne puteţi spune despre semnificaţia acestei sărbători pentru copilul 
Tiberiu? 
 
T. N. : Crăciunul e o bucurie pentru mine deoarece îmi oferă șansa să stau cu soția și cu părinții noștri și să ne 
bucurăm de momentele împreună. Pentru mine Crăciunul e o sărbătoare în care toată familia se întâlnește și 
sărbătorește împreună, e un moment în care stau cu familia. 
Pentru copilul Tiberiu Crăciunul e momentul în care totul e frumos și oamenii sunt mai buni și mă bucur că pot să 
simt asta în jurul meu, de la oamenii care îmi sunt alături. 
 
R : 5. Ne-a surprins plăcut Ziua Ştafetei, dovadă şi implicarea 
noastră în proiect, dovadă şi prelungirea atribuţiilor luate în 
schimbul de meserii. Aveţi noutăţi pentru viitor?  
 
T. N. : Mă bucur să citesc asta. Noutățile sunt că întotdeauna 
învățăm și o să facem tot posibilul să fie din ce în ce mai bine și 
Ziua Ștafetei să devină un proiect mare, fooooooooarte mare. 
Baftă! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulţumim pentru amabilitae şi sperăm să vă surprindem plăcut în 
continuare prin activitatea nostră şcolară şi nu numai. 
Plosca Cristina, clasa a VII-a  A 
Barbu Delia, clasa a VII-a A 
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Liceul... Entuziasm, emoţii, speranţe, idealuri, 
vise... 

Sunt într-o lume nouă ce pare, relativ, 
ostilă. Bobocul, în lumea liceului, e 
privit ca un inocent de "veteranii" curţii. 
El nu ştie în ce s-a băgat, dar va afla în 
curând... 

Sunt încurajat permanent: 
"Cu cine faci fizica? Eşti terminat!!" 
"Cu cine faci chimia? Săracutul de 
tine!" 
"Ai încurcat-o!" "Baftă!" 
Şi unii profesori mă încurajează: 
"De la ce şcoală vii? Vai de capul tău!" 
 

Orele încep să curgă... Multe. Din zi şi până-n seară... O avalanşă de informaţii răscoleşte 
nisipul fin al mereu prea scurtei vacanţe. Ore agreabile, ore-chin se derulează de-a valma în 
noul film în care sunt personajul boboc. Părinţi, profesori, toţi au aşteptări de la boboci. Teste 
surprinzătoare încearcă să ne măsoare în note, nu foarte muzicale. În ce ne-am băgat!?... 

Uneori, informaţii mitraliate rece se vor încălzite acasă şi puse la dospit. Am aflat că trebuie 
să crească, pentru a deveni un cozonac frumos, expus la olimpiade.                                                                       

Colegi noi, oameni noi... Ne studiem pe ascuns, încercăm timid să interacţionăm. Orele curg, 
creăm o istorie comună, avem despre ce vorbi. Ne cunoaştem... Povestea începe să aibă 

sens.  

S-ar putea să fie mişto! 

Ştefan Iordache, Colegiul Naţional Liceal “ Ion C. Brătianu” 
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JERTFĂ DE PETALE 

  
Offfff...obositoare devine câteodată școala, gândeam ieri după terminarea 

orelor şi părăseam sala de clasă, dar mă consolam, în gând, cu nota obținută la 
limba română ... “zece”, bineînțeles. 

Afară adia puţin vântul legănând frunzele care îşi luau adio de la copacii 
unde şi-au petrecut existenţa lor, de fiecare an. Soarele reuşea să-şi trimită razele 
spre pământ, chiar dacă timide, reuşind să creeze atmosferă superbă de toamnă. 

În jurul şcolii se petrecea forfota de fiecare zi, părinţii care îşi preluau 
copiii, pe cei mici, desigur, după terminarea cursurilor, şi noi, elevii din clasele 
gimnaziale care ne orientam fiecare către “cuibuşorul” lui.  

Traversez strada pe trecerea de pietoni, după ce mă asigur şi dau eu 
prioritate unui “şofer” care nu a binevoit să facă el acest lucru, merg pe trotuar 

câteva sute de metri şi o apuc pe aleea pe care, de obicei, merg spre casă.  
Străjuită de diferiţi copaci ornamentali, de o parte şi de alta, aleea era împodobită cu trandafiri ai 

căror petale, de această dată nu mă mai întâmpinau cu zâmbetul lor larg, ci s-au aşternaut înaintea mea 
realizând un covor multicolor, pufos, mătăsos ... splendid.   

Dintr-un motiv bizar, nu puteam avea aceea bucurie și liniște sufletească, ceva mă rodea pe 
dinăuntru, în subconștient. Încetul cu încetul, pas cu pas, secundă cu secundă, încercând să înţeleg 
subconştientul, simțeam că cineva râdea, apoi plângea, apoi râdea ....... . 

În visarea mea, fermecat de cărarea ce mi se deschidea la picioarele mele, pășeam parcă într-o lume 
difuză, dar călăuzit de traiectoria “covorului” de petale multicolore la al cărui capăt mă aştepta o lumină 
puternică, asemenea unei explozii solare, ce mă atrăgea ca un magnet şi care ducea spre un nou univers. În 
acel moment rațiunea parcă nu exista și mă îndreptam cu dorinaţa de cunoaştere spre nou, spre necunoscut. 

Brusc, gândul a revenit la viaţă şi a început să cugete la viața unei petale: ia naștere pentru a da 
culoare, pentru a crea frumusețe, diversitate, pentru a încânta privitorul şi a face mai frumoasă viaţa; 
moare, realizând, chiar şi în ultimele clipe de existență, ca o jertfă supremă, un “covor” pe care îl aşterne la 
picioarele omului, înţelegând astfel să-şi ia “adio” de la o lume pe care a slujit-o fără nici o recompensă. 

Reveria este întreruptă în momentul când părăsesc aleea de trandafiri având în minte un amalgam 
emoţional. Deschid pumnul pe care îl ţineam strâns, nu ştiu de ce, şi descopăr o petală care, parcă mă 
implora să o ajut să se alăture zecilor, sutelor, miilor de surate pentru a-şi îndeplini “jertfa de petale”... 
Robert  Iordache, clasa a VI-a A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Salvaţi natura 
 
Se simte o tristeţe-n jur 
Natura a-nceput să moară, 
Iar oamenii se-ntreabă-n gând: 
„De  ce soarele-ntârzie să 
apară?” 
 
Iarba din jur nu mai e verde, 
Iar florile s-au ofilit, 
De-atâta radiaţie 
Pământul tot s-a îmbolnăvit! 
 
Toţi oamenii de-ar fi mai 
responsabili, 
Cu tot ce-n jur ne înconjoară, 
Iarba nu s-ar mai ofili, 
Şi  florile ar înceta să moară! 
      Trocan Iulia, clasa a III-a C 
 

Toamna 
 
 Toamna este anotimpul meu preferat. 
 Toată  natura îmbracă o haină pictată în culori 
vii, de roşu, galben, portocaliu şi maro. Frunzele pomilor 
şi ale copacilor zboară prin aer ca un roi de fluturi 
multicolori, formând pe pământ un covor gros.                                                                                                                                                                     
 Livezile sunt pline de roade: mere, pere, gutui, 
struguri.Toate sunt strânse de oamenii gospodari, care 
aşteaptă venirea iernii.                                                                                                                            
 Păsările călătoare au plecat de mult. Animalele 
sălbatice îşi pregătesc  adăposturile pentru anotimpul 
rece.                                                                                                                                                  
 Zilele sunt mai scurte, iar nopţile mai lungi. 
Temperatura a scăzut mult. A căzut şi bruma. Încă mai 
este viaţă, dar, curând, totul va muri pentru că Zâna 
Iarnă îşi va întinde aripile de gheaţă, peste întreaga 
suflare. 
                                                                                                  
Dobrescu Lorena, clasa a III-a C 
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Fluturașul 
 

       Într-o seară de vară, stăteam împreună cu părinții şi bunica mea să vizionăm un documentar 
despre fluturi. Aşa mi-am dat seama că îmi doream să ştiu și mai multe despre acele minunate 
fapturi. Îmi plăcea să cred că, pe cât erau de armonios colorați, pe atât erau de prietenoși. Şi pentru 
că eu îi spun camerei mele„laborator secret”, la final, m-am retras în micul meu „laborator secret” 
și am deschis minunata carte atotștiutoare care mi-a îndrumat mintea și sufletul exact acolo unde 
îmi doream. Așadar, după numai câteva minute am ajuns pe un alt tărâm numit „Tărâmul 
fluturilor”. Ar fi frumos să putem comunica direct cu acele viețuitoare. Imaginația m-a ajutat ca 
această dorința să mi se îndeplinească. 
     Păşind în aceea minunată  țară a fluturilor, un fluture mai mare şi mult mai colorat decât toți 
ceilalți hrănindu-se dintr-un pomișor de vată de zahăr mi-a atras atenția. El avea ceva misterios 
care mă atrăgea şi parcă îmighicea gândurile. Am îndrăznit sa mă apropii de el şi să-l întreb daca 
are un nume. A spus că îl cheamă Culorici. Ha! Ha! Ha! Ce nume...! Dar era haios. Mi-a povestit 
ca lumea lor este o lume în care bucuria, liniștea şi veselia sunt nelipsite.  Culorici m-a întrebat 
dacă vreau să fac  un tur al „Tărâmului fluturașilor” și am spus cu mare plăcere ca da.  

Am plutit alături de el într-o lume magică. Târziu mi-am dat seama că fusesem într-o lume 
de vis,o lume pe care ne-am dori-o cu toții,o lume în care putem pătrunde atâta timp cât imaginația 
nu ne părăseşte! 

Lisaru Ingrid Maria, cls a V-a A 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BUCURIILE TOAMNEI 
 

După o vară fierbinte cu zile 
minunate si lungi,toamna se 
apropie cu hainele ei frumos 
colorate cu miros de fructe si 
recolte bogate, dar si cu zile mai 
scurte şi mohorâte. Prunii,merii,perii 
si alţi pomi din livada deschid ochii uimiţi si se 
scutura zgribuliţi de frigul de afara, întrebându-se-ntre ei “nu 
cumva e iarna?”.Un gutui mai mărunt dar mai bine îmbrăcat le spuse “ca-i 
toamna si ca a venit vremea sa arate fiecare ce-a făcut toata vara”.Se scuturară, iară 
înfriguraţi şi crengile lor îmbelşugate de rod,umplu cu vârf coşul toamnei. Fructele aurii si gustoase, 
frumos mirositore ajung în cămară. Toamna le aşează pe rafturi plina de bucurie si le adulmeca mirosul si 
aromele plăcute, admirându-le cu plăcere culorile:mere roşii, galbene si verzi s-au adunat din belşug în 
cămara si stau pe rafturi ca nişte globuri de aur si arama,gutui pufoase,burtoase si-aromate s-au adunat în 
cămara toamnei aşteptându-si rândul la compoturi şi dulceaţa, o grămada de nuci suna-n sacii mari si 
burduşiţi, prunele şi-aşteaptă cu nerăbdare rândul la cazanele de făcut magiun sau ţuică strugurii ajung in 
butoaie de lemn care aproape dau pe dinafara şi mustul lor e dulce si bun ca mierea. 
Soarele este departe si din când în când parca ne e dor de o zi călduroasă de vara. Dar cel mai nostalgic se 
pare,e un greier care după cum spune poetul toată vara a cântat si a dansat si nimic n-a adunat. 
Toamna se apropie de sfârşit prin vai si pe la răscruci vanturile suna neîncetat ducând cu ele frunze moarte 
si ciulini. o linişte apăsătoare, o linişte grea si rece care ne prevesteşte venirea iernii. 

Elev Tudor Andrei – clasa VI-a A 
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 Toamna dragă 
 
Toamna mea cea dragă, 
Doamna mea, 
Vii cu frunze, nu cu flori 
Plină în mii de culori. 
 
Frunze multe colorate 
Roşii, galbene, portocalii, toate 
Aşternute pe-un covor 
Ne cântă foşnetul lor! 
 
Fructe bune şi legume 
Sănătoase şi gustoase 
Parfumate şi zemoase 
Stau pe masă şi-n cămară 
Să ne bucure la iarnă. 
                  Pantazoiu Ştefania,  clasa a III-a C 

 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glasul Pădurii 
 
           Era toamna. Întreaga pădure îşi 
pierduse noanțele de galben. Printre 
crengi se vedea decât cerul întunecat. 
Păsarile plângeau,stăteau abătute pe 
crengile copacilor. Lacrimile calde 
mângâiau frunzele ruginii.Vântul sufla 
cu putere.Păsarile începuseră sa 
cânte.Glasul lor încălzea toată pădurea, 
iar vântul era copleşit. Parca toți erau 
hipnotizați.Deodată a răsărit soarele cu 
galbenul lui aprins şi pădurea și-a 
recuperat culoarea.Toata lumea le-a 
mulțumit păsărilor ca a înviat pădurea. 
Spânu Mario, clasa a III-a A 
 
 

TOAMNA 

Cu –a ei haină ruginie 
Toamna se-aşeză în vie. 
Şi stropi cu tămâioasă 
Bobii grei de viţă-aleasă. 
 
În panere greu adorm  
Struguri ce visează-n somn 
Să se facă vin curat 
Cu gust dulce parfumat. 
 
 Ilie Adrian, 
 Clasa a VI-a A 

 

  
Suflet de dascăl 

          Şcoala reprezintă principalul izvor de cultura si factor de civilizaţie  
             A fi dascăl este o profesie de suflet, este o artă ce daltuieşte viitorul prin truda prezentului, este 
o călătorie în lumea dorintelor plină de aventurile palpitante ale efervescenţei micii şi marii copilării ale 
atator generaţii. 

A fi dascăl discipol este o luptă continuă între dorintă şi realizare, între a planifica şi elabora 
strategii de modelare umană şi a evalua cu simt realist şi extrem de critic impactul acestora cu omul-
copil. 

A fi cadru didactic este o opţiune ce porneşte din inimă pentru inimă şi nu o soluţie de moment, 
este o alegere dificilă pentru că ştii sigur care este motivaţia ta de „a fi” şi „a exista”, este o provocare 
permanentă cu tine, cu adultul de azi versus copilul de ieri în sufletul căruia ţi-ai oglindit si a spălat 
aceasta minunata etapă a vieţii. 
           Este o luptă între a întelege diversitatea comportamentului uman desenat de familie şi societate 
şi a înţelege de ce uneori nu poti schimba foarte mult, este un permanent asediu al redutelor caştigate în 
spaţiul inteligenţei copilului, în tărâmul aptitudinilor specifice si colective, în ţinutul deprinderilor şi 
abilităţilor personale de a face si a elabora lucruri noi. 

Şuişurile si coborâşurile expediţiilor sunt tot atâtea momente de reflecţie pentru a pune în 
balanţă ceea ce este eficace şi eficient în arta de a crea omul de mâine corect, constient si activ. 

Dacă vrei să te faci dascăl vei avea numai iubire si prietenie.  Chelcea Răzvan, clasa a VI-a A 
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Jertfa  petalelor 
 
                 Astăzi este prima zi din anotimpul ce are 
culoarea aurului. Zâna acestui anotimp îţi face apariţia în 
caleaşca sa de frunze moarte. Parfumul florilor scade pe zi 
ce trece. Frunzele plutesc ca nişte bărcuţe în bătaia 
vântului. Lacrimile lui septembrie udă pământul amorţit pe 
care soarele încă încearcă să-l mângâie. Păsările călătoare 
pleacă în ţările pline de soare vâslind în înălţimi. Toamna 
picură pete ruginii peste pământ, vopsind frunzele şi 
fructele. Vacanţa a zburat ca un stol de rândunele, zâna 
chemând copiii la şcoală. Florile îşi jertfesc petalele în 
numele unei admiraţii devotate toamnei. 
                Acest anotimp este anotimpul belşugului, 
reieşind din culori şi din faptul că recolta, cât mai bogată 
sperându-se este culeasă şi admirată toamna. 
               În fiecare an toamna va avea portiţa deschisă  
către sufletele noastre. 
 
Mihalcea Larisa, clasa a VI - a A 
 

De toamnă 
 
Peste toamna arămie 
Cade bruma cea târzie 
Şi, grăbiţi, cocori în cârd 
Ne salută cu-ochi plângând. 
 
Ploaia bate prin frunziş 
Frigul vine pe furiş, 
Tote păsările-n zbor 
Trec purtând al nostru dor. 
 
Văleanu Alexandru, cls. a VI-a A 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sub brumă 
 
Sub brumă pălesc trandafirii 
Şi dalia şi crizantema 
Căci toamna a pus lacăt firii 
Şi pe natură  şi-a pus stema. 
 
E brumă – fărâmă de alb 
diamant, 
E brumă, sub ea doarme ţărâna 
Sub ea tace pământul 
Căci la primăvară va zâmbi 
spre înalt. 
 
Matei Ştefan  clasa a VI a A 

HAIKU 
 
Septembrie 
 
Frunze în vânt sur 
Aripă de chihlimbar 
Septembrie iar. 
 
Podoabe 
 
Şiragul ploii 
Mărgele transparente  
La gâtul toamei. 
 
Costescu Matei, cls. a 
VI-a A 
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Artistul 
 

Se ştie toamna a fost cândva, 
Un pictor renumit pe undeva... 
Şi nu poate trăi fără culori 
Pe frunze, pe dealuri şi pe nori. 
 
Când amintirile-i revin 
Cu expoziţii pe alei 

     
      

 

      
 

 

 

Baladă cu greier 

Greieraşul stătea 
Pe frunza sa, 
Şi toamna venise 
Şi nici nu se aştepta. 
 
L-a luat un vânt pe sus 
Şi l-a dus într-un copac. 
Nu ştia…să plece 
Şi s-a întrebat: 
“-Ce să fac?” 
 
A început să plângă 
Fiindcă ramura pe care stătea 
Se rupea 
Şi el se îngrijora. 
 
O rândunică ce era în zbor îl vazu 
Şi merse lângă el cât putu, 
L-a întrebat: “ –Ce-ai păţit? 
De ce te-ai îngrijorat?” 
“-Un vânt m-a luat pe sus 
Şi mult m-a dus. 

- Vrei să vii cu mine în ţările calde? 
Aş zbura 
Iar tu pe spatele meu ai sta. 

Şi au zburat împreună, 
Lumea cutreierând, cunoscând şi visând.  
 
               VASILIU ANASTASIA, clasa a IV-aC 
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      IARNA 
A sosit iarna cea albă, 
Fulgii cad din cer grămadă. 
Hai, copii, la săniuş, 
Colo sus, pe derdeluş! 
 
Să facem un om de nea 
Cu chipiu şi cu lulea, 
Cu nasul portocaliu 
Şi cu zâmbetul hazliu! 
 
Copiii se strâng grămadă 
Lângă omul de zăpadă. 
Chiote şi larmă mare 
Se aude până-n zare. 
                         Cazan Nicolas Valentin, clasa I B 

 
 
 
   
 
  

 
 Ninge blând  
Ninge blând iarna,  
Fulgi mari cad agale,  
Troiene pe dealuri  
Pe munte şi vale...  
 
Sătucul meu doarme  
Şi luna se-arată,  
Mai falnică-n noapte,  
Frumoasa surată...  
 
În razele-i calde  
Fulgii dansează,  
Lăsânduse-n valuri  
Covoare se-aşează...  
 
Pămantul se-mbracă  
În mantii curate,  
Iar luna-l dezmiardă  
Cu raze surate...   

 Barbu Lorena, clasa a III- A 
 
  
 

De unde vine iarna? 
 

Am ridicat pleoapele umflate de somn 
și am privit spre fereastra luminată deodată. 
Micuți și sclipitori, fulgii de nea îmi ciocăneau 
în geam, parcă invitându-mă la dans. 
De unde apăruseră? Aseară nu erau… Am sărit 
 din pat și am deschis larg fereastra, am întins 
mâinile spre cerul gri întunecat și am prins în 
palma caldă câteva steluțe argintii.  

Mi-au mângâiat pielea o clipă, apoi s-au 
topit, lăsând în urmă o lacrimă de apă .  
Şi parcă dintr-o dată cerul alb s-a deschis, a 
zâmbit larg şi  a început să cearnă steluţe de 
gheaţă. Mă uit în jur şi văd cum totul se 
transformă într-un câmp de cristal. Este un 
peisaj mirific:covorul moale şi pufos de zăpadă 
capătă din ce în ce mai mare formă.   

Acum ştiu că iarna vine dintr-un tărâm 
necunoscut de privirile nostre. Ea îşi trimite 
solii pufoşi să ne înveselească. Iarna ramane 
anotimpul misterios din spatele poveştilor auzite 
şi spuse de bunici în seara de Crăciun.  

Lupu Melania, cls. a VI –a C 
 

 
Primul fulg 

 
Stau cu faţa la fereastră,  E un ger cumplit afară. 
Aşteptând, privind în gol  Bate vântul dinspre nord, 
Să cadă-ntâiul fulgişor,  Aducând cu el fior 
Primul de pe astă iarnă.  Şi-alungând lumina caldă. 
 

Fumul negru se înalţă 
Preschimbându-se în nguri, 
Amintind de-acele vremuri... 

   Este iarnă. 
    Petre Sara, cls. a VII-a B 

 

11



 
 

Iarna  la  munte 
 

       E iarnă şi fulguieşte neîntrerupt de ceva vreme. Asemenea unui pictor priceput, iarna reuşeşte să pună 
în valoare pe deplin frumusetea muntelui. An de an, munţii par îngropaţi sub stratul gros de zapadă care 
cade din abundenţă. Incă din depărtare, silueta impunătoare a muntelui straluceşte în razele soarelui. Vârful 
alb, înalt până la cer, acoperit de neaua strălucitoare, atinge norii cu creştetul. Puful alb al norilor se scutură 
şi lasă în urmă o plapumă moale de cristal. Brazii, mândria muntelui, cu frunzele mereu verzi, par vopsiţi în 
alb. Acoperiţi şi ei de zapadă, sunt asemenea unor piramide îngramadite una în alta .  

Urletul unei haite de lupi sparge linistea muntelui nins, iar ecoul se aude prelung prin codrul 
îngheţat.Vântul biciuieşte  cu un aer rece care-ţi taie respiraţia. Atmosfera generală este una de basm. 
Armata de fulgi de nea se îndreaptă ca o avalanşă spre pământ şi ţese o pânză argintie peste tot cuprinsul . 

Ninge... ninge fără oprire  ca în poveste .   
Stanciu Eduard, cls. a V-a A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         IARNA 
Iarna a venit în ţară, 
Cu ai ei fulgi moi de nea. 
Alb e tot ce ne-nconjoară, 
Sub zăpezi e strada mea. 
 
Văd pe geam copii cu sănii, 
Coborând spre derdeluş, 
Mă îmbrac, îmi pun şoşonii: 
„-Staţi o clipă, vin acuş!” 
 
Brr, ce rece e afară, 
Nasu-i roşu ca de foc 
Mă ascund în plăpumioară, 
Mă-ncălzesc şi adorm pe loc. 
 
Şi visez că Moşul vine 
Lângă bradu-mpodobit, 
Cu cadouri pentru mine, 
Şi mă face fericit. 
                    Mihai Victor, clasa a II-a B 

 
 

    VINE IARNA 
Vine iarna! Bine-mi pare, 
Că zăpada o s-apară! 
Haideţi, copii, să iesim, 
Zăpada s-o troienim! 
 
Cu bulgări să aruncăm, 
Cu toţii să ne distrăm. 
Să se-audă-n depărtare, 
Veselia noastră mare. 
 
Cât mai veseli şi cu viaţă, 
Haideţi să ne dăm pe gheaţă! 
Să ne dăm pe derdeluş, 
Ca nişte mici spiriduşi! 
    Zamfira Rareş, clasa a II-a 
B 
 

    Omul de zăpadă 
Din zăpada jucăuşă 
Am făcut om lângă uşă. 
I-am pus morcov ca un  nas 
Şi tigaia ca un fes. 
 
Ies afară îi zâmbesc, 
Cu paltonu-l învelesc. 
Intru-n casă  îl salut 
 E  prietenul meu mut.  
 
Maea Ştefania, clasa a III-a A 
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Iarna veselă 
 
Băbuţa geroasă 
A sosit acum. 
Vreme nemiloasă, 
Dar mulţi sunt pe 
drum! 
 
Veselia-i mare, 
Pentru toţi cei 
mici. 
Prin zăpada moale, 
Înotăm voinici! 
 
-Iarna prea frumoasă, 
Mereu tu să vii, 
Căci întotdeauna 
Ne-aduci bucurii! 
      Manolescu Ana-Maria, clasa a IV-a A 
 
 

Zâna Iarnă 
 Se spune că primul fulg de nea care a căzut pe 
pământ a fost cel mai misterios. Ajuns pe pământul reavăn, el nu s-a topit, ci s-a transformat pe loc în Zâna 
iernii. Această zână de gheaţă era atât de frumoasă! Cu un singur gest al mânii sale firave a făcut să cadă 
din cer mii de steluţe care, în dansul lor ameţitor către pământ şi-au dat mâna şi au format o minunată pătură 
de nea. Zânei îi plăcea mult acest joc şi la un moment dat i-a venit ideea să îngheţe pământul şi să-l 
transforme în palatul ei de cleştar. Aşa că tot ce atingea se transforma în gheaţă. 

Toate vieţuitoarele au îngheţat, singurul care a reuşit să scape de mâna nemiloasă a zânei a fost un 
şoricel cu blană albă. Printr-o vrajă ştiută numai de el, a reuşit să-i spună soarelui că pământul este în 
pericol.  

Auzind ce făcea Zâna ienii, soarele s-a înfuriat şi a conturat un cerc de foc pe care l-a trimis în jurul 
zânei nedumerită de ceea ce i se întâmplă. Cercul s-a tot strâns, iar zâna s-a oprit din planul său. Hotărât să 
o pedepsească, soarele i-a cerut să-i spună de ce făcea toate acestea. Atunci zâna a izbucnit în lacrimi şi i-a 
răspuns că pentru ea a fost doar un joc şi că nu şi-a dat seama că asta îi rănea pe ceilalţi. Soarele a iertat-o şi 
a trimis-o la surorile ei, anotimpurile. De atunci nu mai are voie să vină pe pământ, decât o dată pe an.  

Benghe Ioana, cls. a VI-a C 
Iarna 

 
 Iarna vine ca o crăiasă albă.Fulgii de nea îi împodobesc rochia. Aduce ger, dar şi bucurii pentru 
mulţi, dar mai ales pentru copii. 
 În cuiburile părăsite  îşi găsesc adăpost păsările zgribulite rămase la noi în ţară. Sub covorul gros de 
zăpadă, iarba şi grâul se adăpostesc de frigul mare. 
 Doar noi, copiii, la săniuş nu simţim frigul. Obrajii ne sunt îmbujoraţi. Ne bucurăm de jocurile 
iernii, dar şi de frumuseţea sărbătorilor de iarnă. Moş Crăciun este aşteptat cu sacul plin. 
 Iarnă, tare dragă îmi eşti! 

Stănescu Andrei, clasa a II-a B 
 

 
 
 
 
 

Vine iarna 
 

Iarna vine pe la noi cu 
fulgi mari şi pufoşi de zăpadă. 
Bucuria copiilor este foarte mare. 
 Îmbrăcaţi gros, copiii 
veseli aleargă pe derdeluş. Săniile 
alunecă la vale ca vântul.Omul de 
zăpadă este la marginea 
derdeluşului. Unii copii pregătesc 
chiar şi podoabele pentru bradul de 
Crăciun. 
 O altă bucurie pentru toţi 
este şi sosirea celor doi moşi,  Moş 
Nicolae şi Moş Crăciun.Vor 
începe şi colindele. 
 Bun venit, iubită iarnă ! 

                                    
Crăciunescu Roxana, clasa a II-a 
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Povestea fulgului de nea 
 
Din cer de iarnă plumburiu, 
Ţesut cu nori grămadă, 
Începe uşor să cadă 
Fulg gingaş, timid, zglobiu... 
 
Întâi, brazii vor să-l vadă, 
Dansând în aer, argintiu. 
Văzduhul e tot fumuriu, 
Copiii se pun pe sfadă... 
 
Întind braţele să-l prindă, 
Pufuleţul e chiar singur? 
Nuu...alţii îi stau împrejur. 
I-auzi, începe-o colindă! 
  Stanca Andreea Maria, clasa a IV-a A 

 

 

 
Crăciuniţa  
Azi sunt mândră Crăciuniţă,  
Mi-am pus roşie rochiţă!  
Cu desaga încărcată, 
Stau cuminte lângă vatră.  
 
Vino, pe genunchii mei. 
Port cu mine tot ce vrei.  
Meriţi tot ce e mai bun. 
Mi-a spus mie, Moş Crăciun.  
 
Am adus în piept, iubire  
Şi în ochi numai sclipire  
De noroc şi bucurie,  
Ani să-ţi bucuri şi o mie!  
 
Am în mâini doar mângâiere!  
În glas am lapte şi miere!  
Ţi le dau cu bunătate.  
  Tu, primeşte-le pe toate!  
 
 Ploscă Cristina, clasa a VII-a A  
 
Și-a venit iarna... 
    
 Un loc interesant în care iarna face 
minuni este lacul ce emană un aer misterios.  
      Anotimpul și-a intrat în drepturi 
arătându-și adevăratele podoabe. Pe 
întinsul lacului, gheață nu lasă apa să-și 
urmeze cursul ca odinioară. Soarele stă 
pitit sub nori,dar din când iese de sub 
ascunzătoare și ne privește cu emoție.  
       Copiii ce-și întind capetele peste lacul adormit, rămân parcă mirați de faptul că apa rămâne pe 
loc, dar asta nu-I împiedică să-și șteargă zâmbetele.   
      Păsările au plecat demult din acest tablou al anotimpului hibernal lăsând un gol pe cerul 
întunecat.  
      Peisajul e mort. Nu mai e ce-a fost odată, dar totusi are un aer aparte.   

 Delia Barbu, clasa a VII-a A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trece toamna, uite iarna! 
 Toamna-i gânditoare...După ce şi-a trimis păsările în zone calde, a cules 
rodul câmpului şi frunzele din pomi, ea visează...Vântul îi trece prin haina arămie, 
ploile lungi şi reci o plictisesc. 
 Aprinde” Focul lui Sumedru”, aniversează Sfinţii Mihail şi Gavril, 
dar...întrezăreşte un moş. E Moş Nicolae, darnic şi el, dar nu din hambarul toamnei, 
ci din sac iernatic spre... cizmuliţe! 
 -Gata!Până aici mi-a fost!Vai, ce crivăţ...Uite  Baba Iarnă! 
 -N-ai părăsit aceste plaiuri? întreabă Cotoroanţa.Să vină:gerul, poleiul, 
nămeţii... 
 -Uraa! se aude dinspre munţi. 
 „Hai, copii, la săniuş 
 Că-i zăpadă şi gheţuş!” 

                                                                        Ungureanu Ariana, clasa a IV-a A 
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POVESTE DE IARNĂ 
        Venise iarna. Fulgi mari plutesc în văzduh şi se aştern 
într-un covor din ce în ce mai pufos. Zăpada scânteietoare 
împodobeşte copacii cu ghirlande şi par ca nişte figurine de 
zahăr. Este un peisaj mirific, covorul moale şi pufos de zapadă 
domină pamantul inghetat.Singurele urme de viata le 
reprezinta copii zglobii,fumul care se ridica deasupra caselor 
şi instalaţiilor ce împodobesc străzile, vitrinele şi copacii. 
Acestea simbolizează sărbătorile de iarnă care aduc bucuria şi 
iubirea în sufletele noastre. 
       Se apropie sărbătorile de iarnă. Magazinele sunt 
aglomerate de oamenii care se pregătesc în special de Crăciun. 
În lumea spiriduşilor era agitaţie mare. Aceştia nu ştiau ce să 
mai facă. Unii erau trimişi în fabrica lui Moş Crăciun să facă 
jucării, iar alţii citeau scrisorile de la copii.  Spiriduşul  Pin  
era unul dintre cei mai mici dar unul dintre cei mai isteţi. 
Acesta visa să meargă în lumea oamenilor.  
                  Era  24 Decembrie, Ajunul Crăciunului. Spiriduşii 
terminaseră de împachetat toate cadourile, iar aceştia îl ajutau 
pe Moş Crăciun să le pună pe toate  în sanie. Toţi erau curioşi 
de reacţiile copiilor care primeau aceste cadouri. 
                       Venise ziua de 25 Decembrie, zi în care Domnul  
Iisus Hristos S-a născut. Era Crăciunul. Moş Craciun şi-a pus  
renii la sanie şi era pregătit să plece  în lumea oamenilor ca  să 
împartă cadouri.    Ungureanu Antonia, clasa a III-a A 
 

Sezon alb 
 Vine Baba Iarna şi începe larma. 
Zăpadă multă, colinde se-ascultă şi...din nou 
vacanţă. 
 Moş Nicolae, apoi Moş Crăciun ne-
aduc tuturor ce e mai bun. 
 -Să mergem, colegi, la săniuş, că va fi 
gheţuş! Oameni de zăpadă se vor înălţa şi de la 
mic la mare ne vom bucura! 
 Tăiem” grăsunul” când vine Crăciunul. 
Mergem cu Sorcova şi cu Pluguşorul, să facem 
urări de bine pentru Anul care vine.Să fim 
sănătoşi, bucuroşi, ca nişte fulguşori ce 
dansează uşori! 

Dragomir Erika, clasa a IV-a A 
 

 
       

                                                                             Iarna la Mioveni 
Iarna este un anotimp cu totul aparte . Întinderea de zăpadă seamănă cu un ocean alb care spune 

totul despre acest anotimp.                      
Crăciunul este cel mai frumos lucru care ţi se poate întampla vreodată.Bradul împodobit şi miros de 

cozonac , familia reunită ,totul este prea fericit ca sa poti ignora aceste clipe frumoase.După Crăciun te duci 
la sănius cu prietenii şi povestiţi ce a primit fiecare in dar pentru cuminţenia de care a dat dovadă in timpul 
anului .Fulgii de zăpadă zboară in aer ca un roi de fluturi albi.Ce poate fi mai frumos decât un peisaj ca în 
basme de care sa te bucuri cu prietenii ? Când seara îşi face simţită prezenţa cu tot cu gerul ei nemilos,te 
duci in drum spre casă, roşu in obraji şi ud din cap pana-n picioare .Acesta este farmecul Crăciunului  , al 
Iernii şi al tuturor sărbatorilor de iarnă.                      Stoica Daniel, clasa a VII-a A 

Povestea unui fulg de nea 
 
         Priveam pe fereastră cum fulgii dansau 
grațios în vânt și în ger precum florile de 
cireș mângâiau pământul vara.Am deschis 
fereastra  ca să văd mai bine cum ninge și un 
fulg de nea cade în mâna mea.Avea o 
înfățișare cum nu mai văzusem vreodată eu. 
Dar încetul cu încetul  fulgul de nea începea  

să fiarbă in mâna mea caldă  și  mă  roagă  să  îi dau drumul iar în schimb voi afla povestea lui. 
  Așa a și fost, imediat ce îi dădusem drumul el îngheță  la loc în bătaia  vântului dar rămase cu mine să îmi 
spună cum a venit el. 
  Îmi  spuse că vara se odihnea la căldură  într-un nor pufos alături de celelalte picături  de apă  dar începeau 
sa se plictisească și împreună cu prietenii săi, pe la începutul lui Decembrie,porniră într-o expediție de unde 
nu se vor mai întoarce niciodată 
  Ajunși la jumătatea drumului vântul îi împinse într-un palat înghețat.Acolo văzură o zână ce părea 
înghețată cu o mantie de fulgi și o coroana din cristale înghețate.Aceasta văzând niște picături de apă în 
Decembrie le străpunse inimile cu cioburi fermecate dintr-o oglindă magică.Pe loc, toți începură să simtă un 
frig în ei.Au plecat imediat de acolo crezând că zâna o să le mai facă ceva.Începuseră sa vadă pământul și 
când credeau că nu se va mai întâmpla nimic frigul din inimile lor se înteți și ca prin minune se văzură 
prefăcându-se în gheață iar până să atingă pământul pe ei au început să crească podoabe cum nu mai erau în 
lume.Atunci își dădură seama că zâna nu i-a blestemat,defapt le-a oferit cele mai frumoase podoabe. 
  După  aceea îmi spuse că vântul îl împinse spre mâna mea iar după aceea a urmat totul. 
Martalogu Alexandru, clasa a VI-a A 
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          Despre topârceni…alltfel 

   În luna octombrie au fost reluate activitățile în cadrul proiectului educațional dintre 

Școală și Biserică:      „COPIII ÎN CASA  DOMNULUI ”.  Coordonatorii proiectului sunt: 

PROF. NĂFTICĂ CARMEN,PROF. BOERESCU OFELIA NICOLETA,  PROF. 
MERIȘESCU NICOLETA. 

       Deoarece educaţia religioasă a copiilor 
trebuie şi poate fi continuată în cadrul 
orelor de religie, dar şi în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Una dintre sarcinile 

educaţiei religioase rezidă în formarea 
bunului creştin capabil de a cunoaşte şi a 

venera valorile sacre. 

Astfel , clasele a II-a B și a III-a D 

s-au deplasat pentru o vizită de studiu la 
Biserica ,, Adormirea Maicii Domnului”, 

unde gazdă primitoare și mereu generoasă a 
fost, ca întotdeauna,  preotul Ștefan 

Ardeleanu.  

Lăcaşul de cult 

reprezintă pentru 
şcolarii mici o 
provocare. Mai întâi 

că ei merg la Biserică 
îndemnaţi de părinţi, 
nefiind un loc de 

joacă, de aceea este 
un mijloc indirect de 

educare a răbdării, a 
atenţiei care ulterior 
foloseşte şi în timpul 
orelor de curs. 

Micul popas făcut de topârceni la Biserica nouă din oraş a fost un prilej de dialog 
intercultural, copiii nu au asistat la slujba religioasă ci au dialogat cu preotul despre probleme 
actuale ale teologiei, despre unele afirmaţii apărute în presă care au dat naştere la controverse 
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între religie şi ştiinţă, au cântat colinde şi au beneficiat de un spaţiu nonformal, aşa cum nu se 
obişnuieşte la Sf. Liturghie. Pe scurt: au văzut, au trăit şi au simţit Biserica altfel: în suflet! 

În acea zi , copiii însoțiți de Prof. Năftică C., Prof.Boerescu O., Prof. Olteanu C. , Prof. 
Niță S. au discutat despre: - 

Biserică( alcătuire, elemente 
componente), viața Sf. Mare 

Mucenic Dumitru,  au susținut 

un microrecital de poezii 

religioase, au readus în discuție 

tradiția Focului lui Sumedru( 

care se desfășoară și la noi la 

școală în fiecare an), au reținut 

câteva cuvinte în franceză, care 
denumeau lucruri din biserică, 
au cântat colinde în limba 

franceză și…au pus numeroase 

întrebări ! 

Preotul Ștefan Ardeleanu a răspuns cu multă răbdare și pe înțelesul copiilor la subiecte 

legate de apariția limbilor(dialectelor) în lume, a povestit de ce nu s-a mai construit Turnul lui 

Babel, despre casa Maicii 

Domnuluiși…tot ce i-a mai 

interesat pe micuții curioși. 
Copiii sunt așteptați și acum în 

preajma sărbătorilor la Biserică 
cu alte și alte subiecte 

captivante. 

 Menționăm că în anul 
școlar 2014-2015 se continuă 
activitățile începute în anul 

școlar anterior, iar dacă și 
copiii, și cadrele, și preoții 
consideră că această activitate 

trebuie reluată, atunci ea deja trebuie să se perpetueze în tradiția școlii cu consecvență. 

Prof. Carmen Năftică, Prof. Ofelia Boerescu 
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Evaluarea Naţională la clasa a VI-a 
 
SECŢIUNEA LIMBĂ ŞI   COMUNICARE 
 
Apropierea dintre copii şi animale este binecunoscută adulţilor care deseori contribuie la consolidarea 
unei asemenea prietenii, dar sunt cazuri în care, dimpotrivă, copii sunt îndepărtaţi de animale. 

Cunoscându-se ataşamentul copiilor faţă de fiinţe necuvântătoare mai mari sau mai mici, 
periculoare sau inofensive, ai propus ca, în următoarea activitate a orei de lectură la care participi, să se 
abordeze tema: „Copilul între canar şi câine ".  
Pentru că îţi place să mergi pregătit la astfel de activităţi, începi să cauţi informaţii care să te ajute în 
pregătirea temei. 
La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare cele două texte de mai jos:  
TEXTUL A şi TEXTUL B. 
Citeşte textele A şi B şi apoi răspunde cerinţelor propuse. 
Cerinţele  
I -VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite, iar cele de la  
VII la X felul în care foloseşti aceeaşi informaţie, în scop propriu (acela de a te  
pregăti pentru activitatea de la cercul de lectură). 
SUCCES! 
 

 
"Oiţă... oiţă..."  

Îmi amintesc o întâmplare cu un câine rău şi un copilaş de patru ani, 
petrecută cu mulţi ani în urmă; întâmplare cu final fericit, din care se vede că 

inocenţa este proprie nu numai omului - în cazul nostru, copilului - ci şi celui mai feroce câine de 
apărare şi pază.  

Băieţelul acesta de patru ani îşi însoţea adesea mama până la a şaptea casă de la ei, situată pe 
aceeaşi parte a drumului, de unde ea îi cumpăra lapte. În curtea acelei case, bine legat lângă cuşcă, 
domnea un câine alb, enorm, foarte lăţos, ce băga 
spaima în oricine îndrăznea să deschidă poarta, 
lătrând cu furie şi sărind în lanţ, gata- gata să-l rupă. 
Ţinând mâna pe clanţă, cel care voia să intre o striga 
pe gazdă prin poarta întredeschisă şi aceasta venea 
să ia câinele. Numai aşa putea fi în si- guranţă. 
Toată lumea ştia că acolo este un câine rău şi trebuie 
să se păzească. Mama copilului era far- macistă, iar 
farmacia se afla în direcţia opusă, cam la aceeaşi 
distanţă. 

Cum s-a făcut, cum nu s-a făcut, că într-
o zi, venind el de la grădiniţă şi negăsind-o pe 
mămica lui - după ce o căutase bine peste tot, 
chiar şi în cabinetul tatălui său care era medic - copilul scăpă de sub orice supraveghere şi o luă pe drum 
în sus, intrând fără probleme în curtea casei cu acel animal de temut şi, nici una, nici două, glonţ la el. Se 
vede treaba că între ei funcţionase o empatie perfectă pentru că dulăul nu-l lătrase defel. 
Venind spre dispensar - unde locuiau - mama află că băiatul a luat-o pe drum în sus şi, îngrozită, a început 
să alerge, bănuind că ar putea să fie sfâşiat de câine. Deschizând însă poarta, în faţa ochilor ei văzu un ta-
blou incredibil: băieţelul mângâia câinele de zor şi-l săruta pe cap zicând întruna: "Oiţă... oiţă...", iar câi-
nele zâmbea, se învârtea, se răsfăţa şi nu mai putea de fericire. Văzându-şi mama, copilul veni la ea, o 
apucă de mână şi o trase în direcţia cuştii, să se joace în trei, dar ea îl înşfăcă, îmbrăţişându-l strâns, şi iz-
bucni în hohote de plâns. Câinele o privi nedumerit, fără să scoată un "ham". Ivindu-se de prin grădină cu 
o coşarcă plină de verzituri, stăpâna casei o asigură râzând pe biata femeie, că niciun câine nu muşcă 
oameni beţi şi copii mici. 

P.S. Copilul acela este azi un foarte bun medic veterinar.  
Parasca Făt în Formula AS   Nr. 1095 

TEXTUL 
A 
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My Pet Dogola 
by Josephine N 
When I was four years old I had a little dog named Benny. He was a faithful dog to our 
family. He used to take care of me when I was little. Mother always trusted Benny 

because he was never known to leave me or allow anyone to touch me. 
One day when I was in the house playing with my dolls, Benny was not with me. I knew that the back 
door was open and I could get outdoors without being seen. So I got my dolly all dressed up because I 
was going to take her too. I put my coat and hat on and started off. My dolly and I got outdoors and had 
started down the lane to the canal when I felt something pulling on my dress. I looked around and there 
was Benny. Oh, how angry I was. I slapped Benny but he knew I was doing wrong. He pulled me home. 
When I got home mother and my grandmother were looking for me. When they saw Benny pulling me 
they gave on scream and ran to me and Benny. Benny wagged his tail. Mother put me to bed, but she 
gave Benny a big piece of meat.     (www.bookofshortstories.com) 
Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare dintre  
afirmaţiile din stânga. 
 A B C D 
 Text  

A 
Text  
B 

Ambele 
texte 

Niciun 
 text 

1. Textul este preluat din televiziune.     
2. Textul vorbeste despre o exerienţă de viaţă.     
3. Textul prezintă un episod dramatic.     
4. Textul prezintă părerea unei singure persoane.     

 
II. Încercuieşte varianta de răspuns corespunzătoare informaţiilor din cele două texte. 
1. Relaţia om-natură este prezentată prin: 
A. descrierea unui sat. 
B. detalierea evenimentelor ai căror protagonişti sunt căţelul şi copilul. 
C. exemplul personal al mamei. 
D. necesitatea informării asupra pericolului venit din partea animalelor. 
2. În opinia autorului, experienţa trăită de copil poate semnifica: 
A. legătura spirituală dintre oameni şi căini, 
B.  perspectiva pragmatică a experienţei, copilul devenind medic veterinar,  
C.  prietenia, devenită simbol, 
D. nevoia de exemple pozitive. 
3.What was the name of the little dog? 
a.Penny 
b.Benny 
c.Oscar 
d.Missy 
4.What was the author playing with? 
a.a cat 
b.a doll 
c.a mouse 
d.a ball 
5.What did Mother give Benny? 
a.dog food 
b.a piece of meat 
c.bread 
d.a slice of cake 
 
III. Transcrie, din fiecare document, câte două cuvinte care se referă la câine. 
cuvinte în limba română                                                            English words 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

TEXTUL 
B 
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IV. Incercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau TRUE (T) / FALSE (F), justificând alegerea cu 
secvenţe din text. 
1.Ca să aibă un impact emoţional şi moralizator autorul descrie câiele ca fiind de dimensiuni mari.                                             
A / F                                          Justificare: 
………………………………………………………………………………………………………………
………….......................................................................................................................................................... 
2. Autorul scrie textul de mai sus încercând a trage un semnal de alarmă  în privinţa apropierii copiilor de 
animale.                                       A / F                             Justificare: 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….......................... 
3. The dog pulled the little girl home.                                       T / F             Justification: 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….......................... 
4. Benny was a mean  dog and the family didn’t like him very much.T / F 
Justification: 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………… 
V. Subliniază varianta corectă de răspuns, motivând alegerea prin informaţiile citite. 
În ultimul paragraf al textului A, autorul menţionează meseria pe care şi-a ales-o copilul devenit adult 
prin faptul că: 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….......................... 
VI. Continue the sentence using the information given by the text. 
Benny was a reliable dog because…. 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….......................... 

Utilizarea informaţiilor din textele A şi B în pregătirea temei 
pentru dezbatere: „ Copilul între canar şi câine” 

 
VII. Potrivit informaţiilor din cele două texte copilul se împrieteneşte cu  câinele . 
Precizează două aspecte ale aspecte ale acestei prietenii, valorificând informaţiile din textele citite. 
…………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..........................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
VIII. Formulează ideea comună celor două texte, referitoare la copii şi animale. 
…………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..........................
.......................................................................................................................................................................... 
IX. Explică ce idee comună celor două texte poate fi susţinută cu ajutorul secvenţei:     “Dogs are a 
man’s best friend.” (proverb) 
…………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..........................
.......................................................................................................................................................................... 
X. Precizează argumentul care i-ar convinge pe colegii tăi să dramatizeze un fragment de text literar 
care să aibă ca personaje un copil şi un câine, valorificând informaţiile din textele A şi B. 
…………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..........................
......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..........................
......................................................................................................................................................................... 
 

Prof. Adriana Hoaghea, prof. Alina Ittu  
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Voluntarii topârceni la cumpăna dintre ani 

 

Luna decembrie ne-a adus un cadou  neaşteptat, muncit incă de la începutul lui septembrie, 
contabilizat în frumoase activităţi care mai de care mai plăcute şi interesante. 

Tinerii voluntari TEAM din Mioveni, dintre care  cinci suntem 
elevi la Şcoala „George Topârceanu” am primit la finalul anului 2014 
cel mai frumos cadou: locuri gratuite într-o tabără la Constanţa.  Nu 
ne-a speriat drumul lung, nici condiţiile meteorologice şi  
am spus hotărât: Da! Vrem să fim alături 
de prietenii noştri din toată ţara. 

Şi pentru că Moş Crăciun a privit 
cu drag la toată munca 
voluntarilor din septembrie şi 
până la sfârşitul anului, drumul 
a fost binecuvântat de razele 
soarelui, cadoul întregit de 

grija autorităţilor locale care ne-au 
sprijinit  cu transportul până la Bucureşti, 

evitându-se întârzierea sau răceala provocată de schimbarea 
mai multor mijloace de transport. Iată-ne în tren! Nu vom 
pierde pălăriile precum Goe, căci tot vagoul este un coridor, dar 
vom afla, unii dintre noi pentru prima dată cum este să călătoreşti cu trenul. 
Răspunsul? Nesperat de bine! Dar să nu generalizăm. Poate am avut noi noroc. 

 La Constanţa au continuat surprizele plăcute,   condiţiile de cazare fiind 
foarte bune, gazdele ospitaliere, iar de talentul doamnelor 

bucătărese nu se poate vorbi decât 
laudativ.  

Toate acestea ar fi fost însă 
mai puţin 

importante dacă nu ar fi fost 
completate de 

activităţile pe grupe de lucru 
care au contribuit la 

dezvoltarea personală a 
tinerilor, la schimburi reale de experienţă  

şi la sporirea încrederii în sine a fiecărui participant. 

Grupul  TEAM Mioveni, şi prin  noi, topârcenii, a fost foarte bine 
reprezentat la nivelul lucrului în echipă, dar mai ales la nivel artistic, 

seara TEAM-iştii au talent fiind dominată categoric de prezenţa  artiştilor din 
Mioveni.  

Marea s-a emoţionat şi ea agitându-şi valurile în primele zile, dar noi ne-am bucurat de 
priveliştea inedită pe care ne-a oferit-o iarna, mai cu seamă că este  ceva 
spectaculos în gheaţa de mal, în stâncile îmbrăcate în dantela 
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diafană a valurilor surprinse de sărutul pătimaş al gerului. 

Nu a lipsit nici Moş Crăciun, care a poposit 
la noi la încheierea călătoriei şi care ne-a 
adus mici cadouri emoţionante care să ne 
lege de locul acela minunat, de oamenii 
speciali pe care i+am cunoscut la Constanţa. 
 După ce a trecut seara Revelionului, cu 
foc de artificii, cu distracţie marca TEAM, cu glume 
care nu s-au lăsat aşteptate, aşa... ca să râdem tot 
anul, eram din ce în ce mai aproape de inevitabil: de 
terminarea taberei. 
Dar nu era timp de regrete şi de suspine, aveam de 
pregătit finalul: seara în care am înlocuit 
tradiţionalul foc de tabără cu un adevărat spectacol 

de revistă. Dacă ar fi 
trăit Constantin 
Tănase, ne-ar fi 
invidiat! 

 

Vai! Dar cum era să uit să vă prezint 
pe musafirii noştri: Aspirina şi 
Piramidon! Creaţie colectivă! 
Ne-am despărţit cu lacrimi după 6 zile 
de prietenie şi entuziasm tineresc, dar 
ne-am promis o nouă întâlnire estivală. 

Până atunci, gândurile noastre 
pendulează între a mulţumi TEAM Constanţa, gazdelor noastre – 
Hotel Sport-, autorităţilor locale de la Mioveni pentru transportul în 
siguranţă la Bucureşti şi planurile de viitor care nu ne dau pace.  TEAM Topârceanu 
revine cu idei şi forţe noi după experienţa minunată primită la cumpăna 
dintre ani! 
Şi din nou în tren!  
De data aceasta călătoria ni s-a părut mult mai scurtă, deoarece crâmpeiele 
de amintiri se amestecau ameţitor cu valuri de somn şi gândurile ne purtau 
înapoi, oricât de mult se străduia trenul să ne ducă înainte. 
A fost o vacanţă inedită care ne-a artătat că munca este totdeauna răsplătită, 
chiar şi atunci când te aştepţi mai puţin. 
Este un imbold pentru fiecare dintre noi să învăţăm, să fim pregătiţi să 
susţinem proiectele şcolii prin spontaneitatea noastră şi să fim voluntari din 
suflet.  
Alexandra Ungureanu, clasa a VII-a A, voluntar TEAM Topârceanu  
Profesor de sprijin, Adriana Hoaghea 
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concursul județean de pictură ,,Dacia-simbol național”, ediția I 

 
La Mioveni tocmai s-a încheiat cu succes deplin prima ediție 

a concursului județean de pictură 
 ,, Dacia- simbol național”. Parteneri  în realizarea concursului inițiat 
de Școlile Gimnaziale ,, George Topârceanu” și ,, Liviu Rebreanu “, 
au fost Primăria orașului Mioveni, Dacia Groupe Renault, Centrul 
Cultural din Mioveni. Domnul primar  Ion Georgescu,  reprezentanții 

consorțiului Dacia,  
doamna Argentina 
Culcuș, au sprijinit în 
mod deosebit buna 
desfășurare a 
concursului la care au 
fost peste 200 de 
participanți, din tot 
județul Argeș. 

Se pare că 
buna popularizare a 
concursului a dus la 

acest număr mare de participanți, pentru o primă ediție a unui concurs. Să fi fost și tema concursului de pictură 
atractivă ? …Și premiile? …Tradiția automobilului Dacia din România, prezent în țară și străinătate, ca și simbol 
național de atâta vreme? 

Vă reamintim  că la secțiunea de pictură pentru clasele 0-II, elevii au trimis prin poștă picturi cu mașina 
din gama Dacia în România, 
iar la secțiunea pentru 
clasele  III-IV, elevii au pictat 
într-o oră și jumătate, 
la Școala Gimnazială ,, Liviu 
Rebreanu”, mașini Dacia pe 
glob. 

Copiii au primit 
premii foarte atractive 

consorțiul furnizate de 
Dacia Groupe Renault, 
iar bucuria 

descoperirii 
machetelor din cadouri 
sau a brelocurilor cu sigla 

depășită Dacia, nu a fost  
veștii că decât de primirea 

vor vizita , la o dată ulterioară, 
în două grupuri uzina, în care majoritatea părinților lor lucrează.  

După ce în data de 14 noiembrie s-a desfășurat concursul de pictură, începând cu data de 18 noiembrie, 
după ce a avut loc un vernisaj cu lucrările câștigătoare  la clasa a III-a și a IV-a, puteți admira în holul Primăriei 
Mioveni expoziția realizată. Până luni este disponibilă expoziția și nu ar fi rău să descoperiți cu proprii ochi cum 
Dacia e prezentă în fața Turnului Eiffel, lângă Turnul Londrei, lângă Turnul din Pisa, dar…ajunge și pe la 
piramidele din Egipt și alte locuri exotice! Imaginația micilor pictori a fost debordantă și ei au impresionat și prin 
originalitate, nu numai prin acuratețea, tehnica variată a lucrărilor.  
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Organizatorii: prof. Manole Angela, prof. Necșulescu Elena, prof. Boerescu Ofelia, prof. Fîlfănescu 
Iuliana, prof. Fîlfănescu Constantin cred că au reușit să reprezinte cu mândrie instituțiile în care lucrează de mulți 
ani , din orașul Mioveni. Mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Argeș 
pentru sprijinul acordat,   domnilor directori prof. Paul Mustață și  
prof.Maria Bădica, tuturor cadrelor didactice îndrumătoare, elevilor 
participanți, precum și părinților acestora care i-au însoțit și sprijinit în 
întregul demers. 

Sunteți invitați încă de pe 
acum să participați și la edițiile 
viitoare ale concursului care se vor 
derula cu noi  aspecte!  
 

 

 

PATRIOTISMUL, un sentiment pierdut? Concurs şi sompozion la a V-a ediţie, poziţia  în 
calendarul I.S.J.Argeşcu participare directă. 

Proiectul este unul cu tradiţie, elevii participând cu emoţie mai ales la secţinea RECITARE. Suntem 
onoraţi că an de an, colegii nu ne ocolesc găsind în activităţile noastre atât teme de actualitate pentru 
dezbatere cât şi un cadru prietenos de discuţii. Exemplificăm prin următoarele: 

Decembrie însângerat 
 
Zi de iarnă, zi lumină 
Ziua-n care am fost împreună, 
De la mic până la mare 
De la bogat, la muritor de foame. 
Cu toţii doream să piară atunci 
Acel nemernic şi înaltele-i slugi. 
 
Acea dorinţă ne-a fost împlinită 
Dar...prea scump plătită. 
Lacrimi şi sânge au curs din belşug,  
Pentru ca viaţa să nu fie iar jug. 
Murit-au atunci cu miile chiar 
Fără să ştie că-i în zadar. 
 
Tineri, copii, bărbaţi şi femei 
Căzut-au atunci fără temei. 
Tancuri şi gloanţe zdrobeau neîncetat 
Trupuri plăpânde, falnici bărbaţi. 
 
Toate acestea nu vor pieri 
Din mintea şi ochii celor vii. 
Prezenţa lor rămâne în noi 
Prin viaţa jertfită a acelor eroi. 
 
Elevă: Ionescu Lavinia, clasa a XII-a C 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Piteşti, Profesor coordonator: Tănase Loredana 
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Dulcii topârceni între dulciuri – Campaniile umanitare „ Moş Crăciun vine la toţi copiii  - Gala 
persoanelor cu dizabilităţi în cadrul SNAC 

Cu banii obţinuţi în urma activităţilor proiectului au fost ajutaţi copiii din Centrul „ Sf. Paraschiva” Retevoieşti, 
dar şi elevi din şcoala noastră, iar jucăriile donate de cei participanţi la Gală au ajuns în grădiniţele de sate. 

La acest proiect au participat şi clasele primare, adevăraţi cofetari, chiar dacă preocupaţi să guste dulciuri au uitat 
de poze... Darul bunătăţii îşi va face loc în inima fiecăruia, şi vor 
creşte frumos: 
OAMENI  MARI.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima filă deschisă a proiectului judeţean Tradiţional şi modern în învăţământul din România spre Europa!- 
Vizita partenerilor noştri de la Şcoala „I. C.Lăzărescu” Ţiţeşti la Târgul de dulciuri, urmând ca o a doua filă să fie 
întoarsă în mai, sărbătorind ca adevăraţi europeni, de data aceasta la 
Ţiţeşti.  
 

 

 

Atâ 
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FOCUL LUI SUMEDRU 25 OCTOMBRIE 

Până în secolul al XIX-lea, a existat şi prin satele din nordul Vâlcei, în zona Olteniei, dar 
acum a rămas doar în zona văii Dâmboviţei.  

 Deci la bază, asta a fost: ritual de purificare a spaţiului, prin foc de 
brad.  

Conform tradiţiei, în 
noaptea de 

25/26 
octombrie 

a 
fiecărui 
an, se 

desfăşoară în 
localităţile din zonele etnografice, 
un ceremonial nocturn de înnoire a 
timpului calendaristic.     
 Ceremonialul nocturn, care are origini 
precreştine, marchează începutul sezonului rece şi are 
rolul de a-i atrage pe protectorii culturilor. 
Focul lui Sumedru era realizat cu un întreg ceremonial, 
care în mare măsură, încă se mai păstrează.  

Activităţile desfăşurate de către participanţi în 
cadrul evenimentului, vor începe prin o curăţire e terenului 
prin greblare de frunze şi crengi, ce urmează a fi folosite la 
aprinderea focului tradiţional, simbol legat de sărbătorirea Sfântului Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de mir.  
Focul are rol purificator şi regenerator. Cenuşa, cărbunii aprinşi şi alte resturi din rugul funerar, sunt luate pentru 

a fertiliza grădinile şi livezile. Cine sare peste foc va fi sănătos tot anul. 
Ajunul sfântului Dumitru, în credința ortodoxă este o sărbătoare 

cu un pronunțat caracter funerar. În ajunul sfântului 
Dumitru se fac pomeniri ale 
morților și se aprind ruguri, aceste 
obiceiuri având drept scop câștigarea 
bunăvoinței strămoșilor pentru a 
obține în anul care vine recolte 
bune. 

 Se știe din tradiția străveche că ajunul Sfântului Dumitru se mai 
numește popular  și “Moșii lui Sfântul Dumitru”sau “Moșii de brânză și de lapte”. 

O superstiție a ajunului Sfântului Dumitru ne arată că dacă, în noaptea lui Sumedru oile se 
culcă grămadă, în ciopor, atunci va fi iarnă grea. Dacă oile vor dormi răsfirate, atunci se așteaptă o iarnă blândă. 
  De asemenea, o altă superstiție, a iernii grele care va veni, mai este dată de abundența nucilor sau 
a gutuilor, precum și de proviziile supradimensionate ale hârciogilor. 
A;a cum se poate observa şi di imagini, la şcoala noastră se păstrează de câţiva ani tradiţia ca în această seră, a 
sfântului Dumitru, să se realizeze o expoyiţie de felinare din dovleac, felinare care îmbină măiestria artistică a 
elevilor care le realizează, dar şi tradiţia ca lunile acestor felinare să fie simbolul sufletelor ttrecute la veşicie. Este 
un obicei frumos care atrage pe copii prin darurile dulci pe care le primesc din partea autorităţilor, din partea 
şcolii şi din partea locuitorilor din vecinătatea focului. 

Popescu Eduard, clasa a VII-a C 

Din loc in loc se făceau clăi de 
cetină şi se ardeau. Obiceiul a fost iniţial 
răspândit în toată ţara, dar din motive pe 
care încă cercetătorii nu le-au lămurit, a 
rămas doar pe valea Dâmboviţei, începând 
de la Podul Dâmboviţei până la Mihăeşti, 
în zona sudică a judeţului Argeş.  
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SIMBOLURILE CRĂCIUNULUI 

Odată cu apropierea sărbătorii Naşterii Mântuitorului, o serie de obiecte şi personaje ne însoţesc 
pretutindeni în aceasta perioadă puternic încărcată de semnificaţii. 

O tradiție importantă asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă împodobirea bradului de Crăciun. Se 
spune despre brad că este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde tot timpul, simbolizându-l, astfel, 
pe Hristos, veșnic viu. Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se știe exact de unde a luat naștere. Se bănuiește 
că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la popoarele germanice, iar cu timpul acest obicei a intrat și în 
tradiția creștină. 

În România bradul de 
Crăciun a fost împodobit pentru 
prima dată în palatul regelui 
Carol I de Hohenzollern, în 
anul 1866, iar de atunci românii au 
preluat această tradiție. Bradul de 
Crăciun era împodobit, la 
început, cu fructe, flori de hârtie sau 
biscuiți. În timp, s-a trecut la ornarea 
acestuia cu fel si fel de minunății, 
printre care: globulețele de 
sticlă, beteala, bomboanele de 
ciocolată, instalațiile 
luminoase, etc 
Steaua din varful bradului este 
identificata cu steaua de la 
Bethleem, urmata de cei trei intelepti in cautarea copilului Iisus. Steaua a fost semnul ceresc al unei promisiuni 
facute cu veacuri in urma. Dumnezeu promisese un Mantuitor, un Salvator pentru lumea cazuta, si unul dintre 
semnele implinirii acelei promisiuni era mareata Stea de la Rasarit. Steaua reprezinta speranta omenirii dedicate 
credintei in Hristos. 

O altă plantă folosită la decorarea caselor în preajma Crăciunului și a Anului Nou este vâscul. Se spune 
despre vâsc că este o plantă tămăduitoare, simbolizând, la unele popoare, armonia și pacea.  

Cadourile de Craciun sunt o manifestare de iubire simbolizand actul de afectiune de care a dat dovada 
Dumnezeu fata de oameni cand l-a trimis pe fiul sau Iisus. Cadourile ne reamintesc ca Iisus Hristos a 
fost un dar dat omenirii de catre Dumnezeu. Obiceiul darurilor de Craciun se pare ca provine din 
exemplu celor trei magi care au urmat steaua pentru a i se inchina lui Hristos. Ei i-au oferit lui Iisus, ca 
unui imparat: aur, smirna si tamaie 
Cei trei magi de la Rasarit au calatorit pentru a-L vedea si pentru a I se inchina lui Iisus, regele iudeilor. 
Calauziti de steaua de pe cer, acestia i-au adus Fiului cadouri: aur, smirna si tamaie. Colindul care 
reprezinta cel mai bine povestea celor trei magi este „Steaua sus rasare”. 
Colindele de Craciun in feerica seara de Craciun sunt emotionante si vestesc nasterea lui Iisus cel trimis 
de Dumnezeu sa mantuiasca oamenii de pacate, ura, invidia. Colindatorii merg cu colindul din casa in 
casa, infrunta gerul, zapada, canta cu veselie, cu insufletire si primesc cu bucurie daruri, colaci, nuci, 
mere etc. 
Ciorapii sau sosetele de Craciun 

Obiceiul ciorapilor de Craciun provine dintr-o legenda despre un nobil care si-a risipit necugetat averea, 
lasandu-si fetele fara zestre. Sfantul Nicolae a auzit despre aceasta situatie si a venit pe ascuns la locuinta fetelor. 
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El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au cazut in ciorapii fetelor, atarnati pentru a se 
usca deasupra semineului. 
  
Clopoteii de Craciun anunta nasterea lui Iisus (inclusiv in colinde) si de asemenea faptul ca oitele ratacite sunt 
gasite dupa sunetul clopotelului ce-l poarta la gat. Sunetul clopotelului ar trebui sa-i aminteasca omului ca trebuie 
sa se intoarca in turma din care s-a ratacit. Clopotelul inseamna calauzire si regasire, el inseamna intoarcere si ne 
aminteste ca fiecare in parte are o valoare neasemuita in ochii lui Dumnezeu. 
Coronitele sau cununile de Craciun semnifica dragostea nemarginita a lui Dumnezeu fata de oameni, caracterul 
etern al dragostei. Forma circulara a acestora este asemeni iubirii, nu inceteaza niciodata, nu se sfarseste, nu 
conteneste. Intr-una din traditiile de Craciun occidentale, sunt amplasate patru lumanari pe o astfel de coroana, 
fiecare lumanare fiind aprinsa in fiecare duminica dinaintea Craciunului, ca o anticipare a sosirii lui Hristos. 
Lumanarile sunt un simbol al luminii Mantuitorului cuprinzand intregul pamant si o expresie a recunostintei 
oamenilor fata de Steaua de la Bethleem. Luminita ei firava este ca o oglindire a sclipirii stelelor in noapte. 
Lumanarea asociaza materia si spiritul. Ceara care arde si se distruge si flacara care se inalta exprima, din punct 
de vedere crestin, dubla natura a lui Iisus Hristos: umana si divina. Lumanarea aprinsa este un simbol al luminii, 
al vietii si spiritualitatii, dar are o importanta particulara in crestinism unde simbolizeaza Lumina Divina a lui 
Hristos si insasi credinta. 
Steaua din varful bradului este identificata cu steaua de la Bethleem, urmata de cei trei intelepti in cautarea 
copilului Iisus. Steaua a fost semnul ceresc al unei promisiuni facute cu veacuri in urma. Dumnezeu promisese un 
Mantuitor, un Salvator pentru lumea cazuta, si unul dintre semnele implinirii acelei promisiuni era mareata Stea 
de la Rasarit. Steaua reprezinta speranta omenirii dedicate credintei in Hristos. 

Luna decembrie poate fi o perioada perfecta pentru reuniuni de familie si armonie. Deseori insa spiritul 
Craciunului se pierde in graba cumpararii cadourilor sau din cauza petrecerilor. Copiii trebuie să cunoască 
adevarata semnificatie a sarbatorii, discutand originea acestuia. In acest mod evităm ca cei mici sa creada ca totul 
se reduce la a primi cadouri. Trebuie acordată atentie urmatoarelor aspecte: 

● cunoaşterea originilor sarbatorii 

●  lecturarea unei carti potrivită varstei 
despre povestea Craciunului; 

● încurajarea copiilor sa priveasca 
dincolo de propriile dorinte de Craciun-
acţiuni caritabile; 

● impunerea limitelor de buget pentru 
Craciun, limite pe care sa le urmeze toata 
familia - valoarea reala a unui cadou nu 
tine de cost. 

 ● Punerea  accentului pe familie şi 
tradiţie. Fie că au sau nu o familie 
religioasă, părinţii pot crea multe traditii 
minunate de Crăciun, oferindu-le copiilor 
amintiri plăcute de sărbători!  

 

Culese de prof. înv. primar Necşulescu Elena 
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BLITZ  G.T. 
 

   Aşa  cum vedeţi, este un puşti 
din clasa a III-a.  
Bate cale lungă până să ajungă 
la şcoala noastră, dar nu se dă   
     Bătut pentru 
că aici îi sunt colegii, 
prietenii şi calea spre o 
viaţă împlinită. 
Aparent este un copil care 
se joacă, răspunde la 
lecţii, duce marele 
ghiozdan în spate, dar 
el este mai mult de 
atât. 
Este un campion! 
Un campion 
modest, răbdător, 
spontan şi inocent, 

aşa cum rar se poate 
întâlni la o vârstă la care nu se face o mare 

distincţie între celebritate şi modestie. 
Şi totuşi el ştie că practică sportul care îi place foarte mult: Karate! 
Că respectă regulile de hrană, de odihnă, de învăţătură impuse 
de sensei, că vrea să facă sport de performanţă şi chiar 
asistăm la primii paşi spre succes. 
Şi ceea ce se vede este uimitor, chiar 
dacă medaliile reprezintă 
doar o parte din 

succesul 
băiatului, bătălii 

câştigate la 
nivel judeţean 

şi naţional. 
Dar 

concursurile vor veni şi  
micul Karatist va dovedi că 
pasiunea pentru sport va amplifica 
dorinţa de performanţă şi ascensiune valorică. 

În rest, desenează, cântă, glumeşte, are 
prieteni, este un foarte bun coleg, ceea ce i-a atras şi 
simpatia clasei. Sunt convinsă că va fi un elev de succes şi 
împreună cu ceilalţi profesori ai clasei îl susţinem în devenirea lui ca 
sportiv  de renume. 

Prof. Înv. primar, Angela Manole  
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Flori de gheata la fereastra 
Copii-s la soba-n casa! 
Derdelusul s-a albit, 
Ce anotimp a sosit? 

A venit baba din munti, 
Peste rauri facand punti 
si a prins spunand povesti, 
 

Totu-i inghetat in drum, 
Florile-s pe geam acum, 
in soba focul trosneste, 
Spune, ce anotimp este? 

Cine vine cu stelute 
Albe-n frunte 
Dinspre munte? 

(iarna) 

 

Pe fereastra prinde flori 
Si-n obraji lasa bujori. 

Cine-i mester iscusit 
Si cu iarna a venit 
Si-n fiecare dimineata 
Imi picteaza flori de gheata? 

Cine pune peste noapte 
Un pod zdravan peste ape? 

(gerul) 

 

E un mos, 
Cu nasul ros'. 
Iarna lasa jucarii 
La cei mai cuminti copii. 

Cine-i oare mosul bun 
Ce da daruri de Craciun? 

Intra pe horn 
Noaptea cand dorm. 

(Mos Craciun) 

 

Lin soseste in odaie, 
Si-n ghetutele curate, 
Incep iute sa se-arate, 

Daruri multe, 
imbelsugate. 

Ia ghiceste tu acum, 
Cine-i mosul asta bun? 

Cine pune darul sau, 
In ghetute la copii? 
Este sfant si este bun, 
Spune-i numele acum. 

(Mos Nicolae } 

 

 

  

 

         GHICITORI 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 

 
 

  
Cum se numeşte moşul care  aduce daruri în ciorapi? 
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Reporter: Este o nouă primăvară, anotimp cu semnificaţii spirituale 
majore. Are primăvara 2015 ceva special pentru distinsa profesoară 
Maria Savu? 
Prof. Maria Savu: Fiecare primăvară are pentru mine anumite 
semnificaţii pentru că sunt 
născută la echinocţiu. Această 
primăvară este specială, într-

adevăr, fiind ultima din cariera mea didactică, dar şi pentru  
prima dată  am devenit bunica unui băieţel extraordinar. 
R: Ştim că fiecare primăvară este o nouă provocare pentru 
rubrica “Interviu”. Ce interesant ar fi să ne povestiţi despre cum 
s-a născut Revista Ecouri! 
Prof. M.S.: Revista Ecouri s-a născut din iniţiativa unor copii 
inimoşi ai clasei a VIII-a A, promoţia 1999. Elevii Ruxandra 
Drângă, Dănuţ Enăchioiu, Laurenţiu Savu, Adrian  Anghene, 
Corina Ionilă, Alex Negrilă şi Alexandru Manole au format 
colectivul de redacţie al revistei. Coperta a fost desenată de Ana 
Olteanu. 
Alături de domnii profesori Maria Ioniţă, Maria Savu şi Romeo 
Fâlfănescu au realizat primul număr al revistei. 
R: Este momentul predării ştafetei responsabilităţilor  legate de 
redactarea Ecouri-lor. Ce puteţi spune continuatorilor pentru a păstra succesul revistei şcolii? 
Prof. M.S.: Ştiu că revista se află pe mâini bune.. le doresc să găsească resurse pentru a continua acest 

proiect. 
R: Şi ca o întrebare finală presărată cu nostalgie....Cum sărbătorea 
copilul Maria alături de familie Paştile? Ce este inedit în aceste 
amintiri? 
Prof. M.S.: Sărbătorile sunt prilejuri minunate pentru a petrece cu 
familia. Şi în familia noastră se respectau tradiţiile. Sărbătoream cu 
părinţii şi cu rudele. Îmi aduc aminte cu câtă nerăbdare aşteptam ca, 
preotul să rostească “Hristos A Înviat” ca să putem ciocni ouă. 
Strângeam cu putere oul 
roşu în buzunar, că de  
multe ori se spărgea. 
Postul era lung şi de multe 
ori îl mai îndulceam furând 
câte ceva, poate chiar di 
aluatul de cozonac. 

Păstrez la rândul meu obiceiul de a ascunde ouăle în 
diferite cotloane, iar copiii le caută cu atenţie. E drept că 
acum sunt de ciocolată... 
R: Vă mulţumim frumos pentru cuvintele încurajatoare. 
Prof. M.S.: Vă doresc să duceţi foarte departe revista şi 
sper să vă reîntâlnesc deseori. 
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PROIECTELE  TOPÂRCENILOR 
PROIECTE  INTERJUDEŢENE 
La Şcoala Gimnazială George Topârceanu s-a desfăşurat joi, 29 
aprilie, proiectul 
„ROMÂNIA DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE”, Ediția a V-a. 
Este vorba de un PROIECT INTERJUDEȚEAN, având domeniul 
artistico-plastic, fiind aprobat la poziția 70 în Calendarul 
Activităților Educative Regionale și Interjudețene – 2015.  
Parteneri: ISJ Argeș, Centrul Cultural Mioveni 
Organizatori: prof. înv primar Angela Manole, prof. înv. primar Elena Necşulescu 
Secțiuni: 
I.CONCURS DE COLAJE 
II. SIMPOZION  
Scopul: - Stimularea motivaţiei pentru respectul şi dragostea faţă de frumuseţile patriei şi formarea unui 
comportament civic. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
- însușirea unui set de valori naționale și grija pentru conservarea moștenirii strămoșești, educarea 
elevilor în spirit cultural, patriotic și ecologic, stimularea creativității și a abilităților practice ale copiilor. 
PARTICIPANȚI DIN 12 JUDEȚE: 

- ARGEȘ 
- ALBA 
- BOTOȘANI 

- BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

- BRAȘOV 
- CLUJ 

- DÂMBOVIȚA 
- OLT 
- SUCEAVA 

- TELEORMAN 

- VÂLCEA 
- VRANCEA 

COLAJE- peste 120 de elevi participanți 
Au fost reprezentate:peisaje, zone geografice, obiective turistice, portul popular românesc, tradiții și 
obiceiuri populare, personalități 
SIMPOZION- peste 100 de cadre didactice participante 
Au fost dezbătute teme ca:promovarea valorilor culturale, identitatea națională și patriotism, cunoașterea 
meleagurilor  românești, prezentarea obiectivelor istorice și culturale locale, ocrotirea naturii patriei, 
sărbători tradiționale, proiecte educaționale, proiecte de lecții, concursuri, excursii. 
 
OINA-redescoperirea spiritului competitiv 
Şcoala Gimnazială „George  Topârceanu” Mioveni,  a fost gazda 
unei importante competiţii sportive, la care au participat oficialităţi 
din lumea oinei. 
Toate echipele care s-au aliniat la start au dat dovadă de fair play, 

de multă dăruire pentru câştigarea 
meciurilor. La final au fost premiaţi 
câştigătorii, dar  amintirile unei 
frumoase  lupte pentru locul I vor fi 
păstrate în gândul fiecăruia mult timp. 
Elevii şcolii noastre, sportivi ai 
clubului Dacia 2012, pregătiţi de 
profesoara Filofteia Dumitru, s-au 
arătat foarte mulţumiţi de locul 
fruntaş obţinut.     FELICITĂRI! 
 
România mea, vitraliu de sentimente şi culori, 
proiect aflat în CAERI nr.31504/03.03.2015, poziţia 31 
Paricipanti din judeţele: Cluj, Ialomiţa, Suceava, Galaţi, Timiş, 
Maramureş care au trimis creaţii literare de o remarcabilă sensibilitate şi 

candoare, dar şi imagini în care se reconstituie tabloul unei Românii edenice.  
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PROIECTE  JUDEŢENE 
 
Şcoala Gimnazială “George Topârceanu” Mioveni a desfăşurat, în 

parteneriat cu ISJ Argeş, Centrul Cultural 
Mioveni, Şcoala Gimnazială “Liviu 
Rebreanu” Mioveni, Şcoala Gimnazială 
Vultureşti, Şcoala Gimnazială Davideşti, 
Liceul Tehnologic Topoloveni, Şcoala 
“Gimnazială Traian”, Şcoala Gimnazială 
Mioveni nr.1,   mai multe proiecte 
educative, pe parcursul semestrului II, an 
şcolar 2014-2015. 
              În cadrul proiectului educativ 
„Dor de Eminescu”, poziţia 1, în CAEJ, 
sem. II, ISJ Argeş, au participat 172 elevi, 
cu lucrări pe desen, colaje, pictură, iar la 
secţiunea a doua, simpozion dedicat 
cadrelor didactice, au participat  229 cadre 
didactice. 

              În cadrul proiectului „Tradiţii de primăvară”  , poziţia 3, în 
CAEJ, sem II, ISJ Argeş, au fost implicaţi 34 de elevi, la secţiunea 
concurs elevi- cântare vocală, cântare instrumentală, iar la secţiunea simpozion dedicat cadrelor didactice, au 
participat 260 cadre didactice.   RESURSE IMPLICATE - PARTENERI IMPLICATI : Inspectoratul Şcolar 
Argeş, Consiliul Local Mioveni, Centrul de Dezvoltare Europeană Mioveni, Biblioteca Orăşenească Mioveni, 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Mioveni, Şcoala Gimnazială Petre Ţuţea Boteni, Şcoala Gimnazială I.C.Lăzărescu Ţiţeşti, 
Şcoala Gimnazială Davideşti, Şcoala Gimnazială Topoloveni, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Piteşti, Şcoala 
Gimnazială Mircea cel Bătrân Piteşti, Şcoala Gimnazială Nanu Muscel Câmpulung,  Şcoala Gimnazială Oprea 
Iorgulescu Câmpulung, Şcoala Gimnazială Vintilă Brătianu Ştefăneşti, Liceul Tehnologic Valea Seacă Iaşi, Şcoala 
Gimnazială Liviu Rebreanu Mioveni, Şcoala Gimnazială Traian, Şcoala Gimnazială Budeasa, Şcoala Gimnazială 
Coşoveni, Dolj, GPP Căsuţa Poveştilor Piteşti, GPP Tic-Pitic Mioveni, GPN Campionii Mioveni. 
De ce un concurs judeţean şi simpozion judeţean ......TRADIŢII DE PRIMĂVARĂ? 
           Simplu ! Pentru că proiectul are drept obiective dezvoltarea mentalităţii privind tradiţiile etnografice ale 
poporului român printr-o activitate organizată , creşterea interesului pentru activităţile extraşcolare prin participarea 
directă a cadrelor didactice , crearea unor aptitudini care să conducă la cunoaşterea universului tradiţional român 
prin prezentarea unor esee, referate, comunicări ştiinţifice, cultivarea creativităţii, a imaginaţiei artistice a cadrelor 
didactice, crearea unei atitudini pozitive faţă de obiceiurile şi tradiţiile româneşti         
  Ideea iniţierii acestui proiect a derivat din necesitatea de a populariza şi aprofunda cunoştinţele  elevilor din 
unitatea de învăţământ în care funcţionez ca profesor învăţământ primar, precum şi din dorinţa de a realiza activităţi 
care să combine latura literară cu  cea artistică, lectura cu dramaturgia, cu valorificarea lor prin cunoaştere. În ceea 
ce priveşte participarea cadrelor didactice la secţiunea referat, eseu, comunicări ştiinţifice, s-a dorit comunicarea 
unor lucruri inedite despre tradiţiile şi obiceiurile de primăvară ale românilor sau naţionalităţilor conclocuitoare. 

              În cadrul proiectului „Quilling -Imagine”  , 
poziţia 9, în CAEJ, sem II, ISJ Argeş, au fost implicaţi 360 
de elevi, în cadrul  concursului- secţiunea mărţişoare, 
felicitări, colaje şi  au participat 207 cadre didactice.    
            Tehnicile de lucru cu hârtia sunt numeroase. 
Tehnica Quilling oferă posibilităţi nelimitate de 
manifestare a imaginaţiei, îndemânării şi fanteziei. 
            Dascălii şi mai ales elevii lucrează cu multă plăcere, 
realizând lucrări frumoase, de mare acurateţe si 
originalitate. Dorinţa de a implementa această artă 
şi în rândul copiilor, încă de la vârste mici, reprezintă un prilej de a le cultiva acestora 

spiritul estetic şi simţul artistic, de a le stimula creativitatea, perspicacitatea în gândire şi în acţiune, de a-i educa în 
spirit ecologic, prin conştientizarea oportunităţii refolosirii hârtiei pentru crearea de lucrări în tehnica Quilling. 
            Lucrând în această tehnică, devii pasionat şi doreşti să continui pentru a realiza modele noi. Se pot obţine 
lucrări cu o tematică diversă: flori, fructe, animale, aspecte din natură şi nu numai. 
Coordonatorul  proiectelor, prof. Înv. primar Gogoescu  Georgiana 
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Tot la începutul primăverii s-a derulat şi 

Proiectul judeţean De la tradiţional la 
modern care a atras participanţi de toate 
vârstele şi care a îmbinat poezia cu pictura 
şi cu dezbaterea despre voluntariat ca o 
activitate nouă şi foarte bine  primită de 
către tineri. 

Ei ştiu foarte bine că prietenia 
este la loc de cinste alături de faptele 
bune. Că frumuseţea unui zâmbet nu 
poate fi înlocuită cu niciun dar, 
oricât de valoros ar fi el şi mai ştiu 

că alături de ei stau tineri care le 
împărtăşesc gândurile şi pasiunile. 

 
 

TOPÂRCENII   LA   SIMFONIA  LALELELOR  2015 
 
Alături de colegii lor de la 
multe şcoli şi grădiniţe 
argeşene, topârcenii au arătat 
că sunt o prezenţă activă la 
toate activiţăţle judeţene, că 
sunt dornici să arate tuturor 
spiritul de echipă precum şi 
mândria de a reprezenta 
educaţia din Mioveni. 
 
 
 

 
PROIECT UMANITAR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE TOPÂRCEANU” 
  ,,UN MĂRŢIŞOR DIN INIMĂ”- EXPOZIŢIE CU VÂNZARE ÎN SCOP CARITABIL 
Ediţia a VI-a, 2015 
 
 Începutul de primăvară 2015 a fost sărbătorit la  Şcoala Gimnazială ,,George 
Topârceanu” Mioveni prin Proiectul umanitar ,,Un mărţişor din inimă”, aflat la a VI-a ediţie. 
 Acţiunea s-a derulat în parteneriat cu Grădiniţa ,,Campionii” şi a avut ca obiectiv 
principal strângerea de fonduri obţinute din vânzarea mărţişoarelor şi felicitărilor confecţionate 
de elevi şi preşcolari, în vederea ajutorării copiilor cu dizabilităţi de la Centrul de zi 
,,Paraschiva”, din localitatea Retevoieşti-Argeş. 
 În perioada 15-24 februarie 2015, copiii au lucrat mărţişoare şi felicitări din materiale 
diverse, sub îndrumarea cadrelor didactice, iar lucrările realizate au fost  expuse spre vânzare în 
incinta şcolii, în ziua de vineri, 26 februarie.  
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  Acțiunea s-a bucurat de o apreciere considerabilă în rândul elevilor și părinților acestora, 
fiind lăudat atât scopul proiectului cât și implicarea directă a copiilor în activități de voluntariat 
pentru semenii lor. 
 Suma încasată a fost folosită în vederea achiziționării unor materiale de strictă necesitate 
pentru cei 35 de copii cu nevoi speciale de la Centrul ,,Paraschiva”. Aceștia au primit și daruri de 
Crăciun din partea elevilor școlii, în cadrul Proiectului ,,Moș Crăciun vine la toți copiii”, în 
decembrie 2014. 
 În acest mod, cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale ,,George Topârceanu” au 
demonstrat  încă o dată preocuparea permanentă față de acțiunile caritabile ce vizează 
îmbunătățirea calității vieții atât a copiilor din comunitatea locală  cât a celor din alte localități, 
care au nevoie de ajutor. 
Coordonator proiect, prof. Angela Manole 
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ALAIUL PRIMĂVERII 
De sub pătura de nea 
Ce se vede ici-colea, 
A ieșit un ghiocel 
Mic, frumos ca un cercel, 
Cu clinchet de clopoțel. 
 
S-au ivit în poieniță 
Toporași și-o gărgăriță 
Roșcovană și pătată,  
Să dea veste-n lumea toată, 
Că frumoasa primăvară  
S-a întors la noi în țară! 
 
Râde iarăși soarele, 
Cântă păsărelele, 
Albe flori se prind pe ram, 
Primăvara-mi bate-n geam, 
Cu zâmbet de floare-albastră, 
Frumoasă ca o crăiasă! 
UNGUREANU ANTONIA,              
a III-a A 
 

 
Spring 

 
The flowers the sun 
Are here in days. 
The laughs and the fun 
They all shine our face!  
 
The plant we all know, 
That comes out of snow, 
It s here, in its place, 
Right in front of our face! 
 
The sun smiles, 
Along all the miles. 
In the sky there are birds. 
Thez look just like swords, 
Emptying the skies of clouds. 
 
The plants start to grow, 
Green like we know, 
Leaves and flowers are out. 
That s a nice thing tothink about! 
 
The golden days are back, 
In our mind, on our track! 
 

( Florile şi soarele sunt aici în zile. Râsetele şi distracţia ne 
luminează faţa! Planta pe care o ştim cu toţii, cea care iese din 
zăpadă, e aici în locul ei. Chiar în faţa noastră! Soarele zâmbeşte 
peste tot pe pămînt.  

În cer sunt păsări care arată ca nişte săbii, ce curăţă cerul de 
nori. 

Plantele cresc, verzi cum ştim noi, frunzele şi florile-s afară. 
Este un lucru frumos la care te gândeşti. 

Zilele frumoase au revenit. În mintea noastră şi pe drumul 
nostru! 

            Russell Francesca – Clasa a IV-a A 

 Primăvara 
În sfârşit iarna se declară învinsă, iar întreaga natură se trezeşte treptat-treptat la viaţă. 
Colţul ierbii iese la lumină şi răsare primul vestitor al primăverii, suavul ghiocel. Razele calde 

ale soarelui zâmbesc întregii naturi. Timizi, mugurii încep să se despice, îmbrăcând cu straiul lor 
verde şi strălucitor toţi copacii. Fluturii şi albinele zboară din floare în floare, umplând văzduhul cu  
zumzetul lor dulce. Gândăceii mici şi roşii se trezesc şi ies la soare. 

Cântăreţii vestiţi ai codrului se reîntorc şi îşi iau locul în orchestră. 
Nici oamenii nu rămân mai prejos. Încep să cureţe grădinile şi să lucreze pământul, punând 

sub brazde seminţe ce urmează să rodească până în toamnă. 
Natura toată este îmbrăcată frumos cu podoabe de sărbătoare. 
                                         Dobrinescu Alexandra, clasa a IV-a A 
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   Mamei mele 
 
Tu mă-nveţi numai de bine, 
Oferindu-mi doar iubire. 
Mă aperi de tot ce-i rău 
Fiind sufleţelul tău! 
 
Toată viaţa te iubesc, 
Pas de pas îţi dovedesc 
Calificative, fapte bune, 
Mândră tu să fii în lume! 
 
Sfatul bun ţi-l preţuiesc, 
Zilnic cu el mă-nsoţesc 
Mamă, am să-ţi răsplătesc 
Cu :TE IUBESC şi-ţi MULŢUMESC! 
                            Stanca Andreea, clasa a IV-a A 
 

JOCUL ,,DE-A RIMELE” 
 

                                                                                   STOENESCU BIANCA, Clasa a III-a A                                                                  
 
 Din loc în loc, Cerul coboară pe Pământ și se preschimbă în cuvânt. Picură izvoare, râuri și mări, 
strălucind peste zări. 
 Marea-i albastră și-i mare, mare, mare ... și poartă pe brațe vapoare și bărci plutitoare. 
 Ați auzit voi de Marea cea Neagră? E chiar marea mea, din țara cea dragă. Mă văd cu ea de vreo 
nouă  ani, din câte mi-aduc aminte, pentru că-mi place să mă-ntind pe nisipu-i fierbinte. 
 Îmi sună-n urechi și-acum cântec de valuri, care se sparg înspumate de maluri. Am luat din mare o 
scoică maronie, care-mi fredonează mereu aceeași melodie. Când de mare mi se face dor, pun scoica la 
ureche și ascult o serenadă fără pereche. 
 Să știți că marea mea e sărată! Am primit chiar acum vești că dumneaei a pus la saramură o 
mulțime de pești.  

Vrei și tu să înoți ca un pește? Vino la Marea cea Neagră, că ea te primește! 
Tu să nu crezi că doar marea mi-e dragă! În vacanțe colind chiar țara întreagă.  
Vrei să rătăcim pe cărări șerpuite de  munte? Hai să urcăm până-n vârfurile cele cărunte! De-

acolo, de sus, plutind pe un nor, poți să vezi până la bunici în pridvor. Și le poți dărui chiar și-o floare, o 
floare de colț  cu albe petale. Sau le culegi frăguțe și mure, din răcoroasa și smaraldia pădure. 

De vrei să-ți potolești setea cea mare, bei apa cea rece a izvoarelor șopotitoare. Și vei vedea 
zbenguindu-se-n unde, păstrăvi  argintii cu trupuri plăpânde.  

Hai să înotăm acum prin lanuri de grâu, cu spicele înalte până la brâu! Ce galbene și rodnice 
spice! Ce de maci roșii ca felinarele-aprinse! Îți mulțumesc, bogată câmpie, că cea mai bună pâine mi-o 
dai numai mie! Îți simt unduirea ta aurie ce-mi leagănă  dulcea copilărie. 

Și marea, și muntele, și galbena câmpie le cânt în cântece și în poezie. Și-apoi, stând culcată în 
iarba de mătase, ascult cum ele mă cheamă cu voce duioasă. Mă-mbie cu răcoare și mireasmă de flori, cu 
aripi de fluturi și zbor de cocori… 

 

 

 

 

Primăvara 
Este o zi frumoasă de primăvară. Pe cer se văd stoluri de rândunele. Bogdan, Dan şi Ion văruiesc 

copacii şi trei fete culeg floricele din iarba, pe care le dăruiesc mamelor. 
Primăvara a risipit comoara ei de verdeaţă peste copaci şi peste florile din grădină. 
Stoluri de rândunele se întorc pe meleaguri dragi la căsuţele lor, de la streşinile caselor. Adună paie 

şi fulgi ca să căptuşească încăperea pentru a depune ouăle. 
După ce termină treaba în livadă, copiii se joacă liniştiţi în parc, unii sar coarda, alţii sar şotronul 

sau joacă mingea. Mireasma plăcută a florilor a inundat grădina, întreaga natură s-a trezit la viaţă. 
Zăvoianu Elisa Maria, clasa a III-a D 

 

Ristea  Alissa, 
a III-a C 
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           COPILĂRIE 
 

Cine are chip de floare 
Și obraji ca de bujori, 

Zâmbet – o rază de soare 
Și senin în ochișori? 

 
Cine zburdă ziua-ntreagă 

Vesel ca un fluturaș, 
Sufletu-i o vară caldă, 

Glasu-i clopoțel gingaș? 
 

Tu, copile drag și sfânt, 
Cel mai dulce pe pământ! 

Pentru tine-s stropi de stele, 
Ciripit de păsărele, 

Zile calde, mândre flori, 
Soare vesel peste zări. 

                                                                  
MARTALOGU ADELA 

Clasa a III-a A  
Prof. Angela Manole 

Şcoala „George Topârceanu” Mioveni 
 

 
 

Primăvara 

Este o zi frumoasă de primăvară. Pe cer se văd stoluri de rândunele. Bogdan şi colegii lui de clasă 
privesc natura înverzită din jurul lor şi respiră aer proaspăt de primăvară. 

Copacii înverziţi privesc cu veselie spre cerul curat ca lacrima. Crengile lor se mişcă în bătaia lină a 
vântului precum într-un dans liniştit. Natura cu ale sale straie înverzite se bucură de primăvară şi se 
trezesc la viaţă toate vietăţile pământului. 

Primăvara este un anotimp plin de magie şi culori. Anotimpul acesta este frumos fiindcă după 
iarnă, el trezeşte intreaga natură la viaţă. 

                     Potocaru Andrei Bogdan, clasa a III-a D 
 

 

MAREA MEA 
 Din loc în loc, Cerul coboară pe Pământ și se 
preschimbă în cuvânt. Picură izvoare, râuri și mări, 
strălucind peste zări. 
 Marea-i albastră și-i mare, mare, mare ... și poartă 

pe brațe vapoare și bărci plutitoare. 
 Ați auzit voi de Marea cea Neagră? E chiar marea mea, din țara cea dragă. Mă văd cu ea de vreo 
nouă  ani, din câte mi-aduc aminte, pentru că-mi place să mă-ntind pe nisipu-i fierbinte. 
 Îmi sună-n urechi și-acum cântec de valuri, care se sparg înspumate de maluri. Am luat din mare o 
scoică maronie, care-mi fredonează mereu aceeași melodie. Când de mare mi se face dor, pun scoica la 
ureche și ascult o serenadă fără pereche. 
 Să știți că marea mea e sărată! Am primit chiar acum vești că dumneaei a pus la saramură o 
mulțime de pești.  

Vrei și tu să înoți ca un pește? Vino la Marea cea Neagră, că ea te primește! 
Elev: STUPARU ALEXIA 

Clasa a III-a A 
Îndrumător: prof.înv.primar Manole Angela 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasile Antonio 

Pantazoiu Stefania 
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Pictoriţa 
 
Sunt o mică şcolăriţă 
Cu talent de pictoriţă 
Mă inspir mereu, mereu 
Din tot ce-i în jurul meu. 
 
Din natură iau culori 
Din grădină eu iau flori 
Cerul cu un curcubeu 
Răsare la geamul meu. 
 
Dimineaţa mă trezesc 
Pensulele pregătesc 
Şi la şcoală mă pornesc. 
 
Cifrele sunt colorate 
Literele înflorate 
Dau un test 
Şi-l colorez, ca să-l înfrumuseţez. 

               Ema Elena Pantazoiu - clasa I 
  

 

PEISAJ DE PRIMĂVARĂ 
 
Printre frunze ruginite, 
Se-arată ghioceii dalbi, 
Crengile înmugurite 
Atrag fluturi roz şi albi. 
Primăvara a sosit 
Prin livezi, păduri, ogoare, 
Câmpul, iată-l înverzit, 
În veşmânt de sărbătoare! 
 
Rândunelele-au sosit, 
Căutând cuiburi la ţară. 
Mieii, de nestăvilit, 
În joc cu copiii pe-afară. 
 
Soarele mângâie pământul: 
Departe mă duce gândul... 
           Gubavu Claudia, clasa a IV-a A 
 
 

Primăvara 
 
Primăvară, camp cu flori 
Brebenei, ghiocei şi viorele 
Ai venit devreme în zori 
Pe aripi de rândunele. 
 
Buchete albe, înmiresmate 
Se-nclină uşor în rămurele 
Adie vânt, zboară petale 
Şi zumzăie albine-n floare. 
 
Pe bolta albastră şi senină 
E soare cald, strălucitor. 
Şi ciripit de păsărele 
Se-nalţă în acest décor. 
                    Tache Ştefan, clasa a III-a D 

 

Doină de primăvară 
 
Foaie verde troscolțel 
De sus, de pe la Muscel, 
Vine scumpa primăvară 
Să dea colț la iarbă iară. 
Să-nflorească viile  
Să dea rod câmpiile. 
Vine draga primăvară, 
Ies cu prietenii-afară. 
Să zburdăm ca fluturii, 
Să rotim ca vulturii. 
Și în grai de rândunele 
Să ducem visul la stele. 
Luna, maica stelelor, 
Să ne-nvăluie cu dor  
Și din primăvară – vară. 
Să fie vacanță-n țară. 
 
Iordache Robert 
Clasa a VI-a A 
 

Panait Eliza, a III-a C 
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CHIP DE COPILA 
BARBU LORENA, a III-a A 
 
Am cules galben din soare 
Și ți-am prins în păr, bălaie. 
Roșul macului din lan 
Stă pe-obrazul tău bălan. 
 
Ochii- două picuri vii 
De smaralde strălucii. 
Iar buzele râd zglobiu 
În roșu-trandafiriu. 
 
Ți-am pus chip de îngeraș 
Sprinten ca un fluturaș, 
Care râde și dansează, 
Cu copiii se distrează. 
 
Ești fătucă sau ești zână? 
Cu un ursuleț în mână 
Te plimbi toată ziulica 
Și îi dai mereu păpica. 
 
Ai glăscior de clopoțel, 
Care sună-ncetinel, 
Când adormi pe perna ta, 
Cu Martin alăturea. 
 

 Poveste de primăvară 
 
Era primăvară.Soarele dezmorţea natura cu razele 
sale,copacii îsi purtau mantiiile pline de muguri.În 
jur era numai veselie.Pe mine mă invitase domnul 
Mihai Eminescu la un interviu peste o săptămână 
pentru a ma intreba despre scoală. Am asteptat acel 
interviu cu zambetul pe buze. 
       Până la urma a venit si acea zi.Când am ajuns 
acolo domnul Eminescu mi-a prezentat studio-
ul.Dintr-o dată cameramanul a zis: 
        --- Intram in direct in trei,doi,unu..... 
        După câteva secunde s-a auzit o voce 
zicând:<Bine v-am gasit la o nouă ediţie In audienţa 
la Eminescu cu gazda dumneavoastră Mihai 
Eminescu>. Eu impreuna cu dânsul am discutat 
despre colegi, profesori, note si alte subiecte legate 
de scoala.La finalul emisiuni s-a auzit din nou acea 
voce care a spus:<Vă mulţumim ca a-ţi fost alături 
de noi si de această dată,ne vom revedea peste o 
săptămână.La revedere!> 
        Ziua aceea a fost una dintre cele mai frumoase 
zile ale mele.      Valeanu Alexandru, cls. A VI-a A 

 

 

 
 

 

Jertfă de petale 
 
                 Astăzi este prima zi din anotimpul ce are culoarea aurului. Zâna acestui anotimp îţi face 
apariţia în caleaşca sa de frunze moarte. Parfumul florilor scade pe zi ce trece. Frunzele plutesc ca 
nişte bărcuţe în bătaia vântului. Lacrimile lui septembrie udă pământul amorţit pe care soarele încă 
încearcă să-l mângâie. Păsările călătoare pleacă în ţările pline de soare vâslind în înălţimi. Toamna 
picură pete ruginii peste pământ, vopsind frunzele şi fructele. Vacanţa a zburat ca un stol de 
rândunele, zâna chemând copiii la şcoală. Florile îşi jertfesc petalele în numele unei admiraţii devotate 
toamnei. 
                Acest anotimp este anotimpul belşugului, reieşind din culori şi din faptul că recolta, cât mai 
bogată sperându-se este culeasă şi admirată toamna. 
               În fiecare an toamna va avea portiţa deschisă  către sufletele noastre. 

Alexandra Ungureanu, clasa a VII-a A 

David Teodora 
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  A venit primavara  

Este din nou primavara. 
Natura se spala pe ochi 
somnoroasa fiindca, tocmai 
s-atrezit din somnul 
anotimpurilor reci. Odata cu 
ea au venit si pasarelele care 
ne incantacu recitalurile 
lor.Primavara , asezata in fata 
oglinzii, se da cu putina 
pudra pe fata ei si, 
parcadeodata s-au auzit niste 
susoteli. Stiti cine erau? 
Copacii, imbracati in haine 
desarbatoare, prinsesera 
viata, iar acum stateau la 
vorba .Acestia si-au aranjat 
deja rochii de matase si dupa 
ce au inchis ultimul 
centimetrude fermoar, florile 
au inceput sa-si deschida 
petalele , sa parfumeze aerul 
si sazambeasca cerului 
albastru-cristalin. 

Gheorghe Andreea,  
   clasa a VI a A 
 

Glasul pădurii 
 
Este o zi numai bună pentru o vizită în pădure. Soarele îmi dovedeşte şi el că 
îi place foarte mult ceea ce fac, sclipind tot mai tare si chemându-mă tot mai 
repede afară.  
Cu intenţia de a simţi aerul curat din pădure, îi fac o vizită. Nu mai stătusem 
împreună de ceva timp… au trecut aproape treizeci de zile, sper că nu m-a 
uitat. Sper că o găsesc tot la fel de fericită şi glasul păsărelelor să fie şi mai 
liniştitor. . 
Însă m-am îngrijorat puţin, sunt foarte aproape de pădure, pe poteca mea 
preferată insa căntecul obişnuit al solistelor pădurii nu se aude. Grăbesc 
puţin pasul şi ajung. Copacii ce mă intâmpinau mereu, cei mai buni  doi 
prieteni ai mei, nu mai aveau…decât foarte puţin din tulpina lor, au fost 
tăiaţi. Şi pe măsură ce mă apropiam, erau şi mai puţini copaci. Mai zăream 
unul, doi la aproximativ zece metrii. Mi-am dat seama că era mâna omului 
aici. Nu m-am putut abţine şi am spus la tulpina unui copăcel, luându-l in 
braţe:  
-Cu ce aţi greşit voi pentru oameni, de ce vă taie? Fără voi nici oamenii nu ar 
exista! 
-Oamenii ne iau casele! Ei fac mare suparare dacă-şi pierd casele. Însă la noi 
nici măcar nu se gândesc! Doar suntem atât de mici şi lipsite de importanţă... 
Şi nu doar că ne strică munca noastră dar ne omoară şi cei mai buni prieteni! 
Nu o să vă mai cântăm niciodată. Toată lumea se bucură de glasul nostru dar 
nimeni nu se gândeşte ca noi suntem  vieţuitoare şi că avem nevoie de 
aceleaşi lucruri de care au şi ei nevoie. Dar diferenţa dintre noi este ca 
vieţuitoarele ca mine au un suflet şi o inima ceea ce oamenilor le lipseşte 
uneori. 
-Vorbele sunt foarte adevărate dar cine a vorbit? Cine este în pădure? Nu o 
să mai cântam? Sunteţi cumva păsări? 
-Desigur! Noi dăm glas pădurii. Şi va transmitem pe limba voastră mesajele. 
Copacii sunt foarte dezamăgiti de voi. 
După care o voce o voce mai răguşită se aude: 
Cip –cirip, pasărea mea frumoasă, lasă copila în pace.  
Iar în acest timp frunzele unui singur copac se mişcau. 
-Nu poate să facă nimic, nici dacă vrea! Oamenii sunt prea puternici. 
Atunci am mers şi am mângâiat copacul pe frunze: 

- Îmi pare foarte foarte rău pentru voi! Dar nu ştiu ce pot să fac! 
- -Adevărat, copilă! Spune copacul. Eu trebuie să îmi aştept ceasul, tu 

mergi acasă, părinţii poate s-au ingrijorat. 
- Dar... copacule, am o idee. De acum în colo, o să le propun oamenilor 

să recicleze. Le voi arăta şi pozele pe care le făceam înainte 
împreună. Iar când vor vedea cum a ajuns această pădure vor aduna 
selectiv şi vor planta copaci. 

- De acum dacă se mai taie copaci, vor fi plantaţi alţii. Dar nu te speria. 
Nu o să se taie copacii ca voi! Se vor tăia doar cei uscaţi . Căci la fel ca 
şi omul cănd moare şi copacul se usucă. Însă viaţa o să v-o trăiţi 
liniştită.  

- -Mulţumesc mult pentru această idee! Sper că va funcţiona! 
- -Cu siguranţă va merge, mâine o să te vizitez din nou. La revedere! 
- -Cu bine copilă! 

Iar aşa glasul pădurii m-a adus pe drumul cel bun.  
                                                                 Mihalcea LARISA, clasa aVI-a A 

 
 
 

Balasa Ana Maria 
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Primăvara 
 

                    A venit primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună . 
Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, care mângâie blând pământul . Acum  natura se trezeşte la 
viaţă.  
                   Soarele puţin palid işi strecoară razele printre crengile copacilor adormiţi. Iarba cea verde incepe sa 
incolţească. Bolta albastră se oglindeşte in apele limpezi ale răurilor. Copaci au înmugurit şi in jur este doar 
belşug. Zilele sunt mai blânde şi mai lungi, iar nopţile mai scurte. Mirosul suav al floricelelor ne umple sufletul 
de linişte şi pace. Primăvara a trezit lunca la viaţă . Fluturii zburdă, albinele harnice îşi încep dulcele zumzet 
printre flori . Păsările ciripesc în deschiderea marelui concert al primăverii.  
               Primăvara este un anotimp plin de magie si culori . Anotimpul acesta este frumos deoarece dupa iarnă 
, el trezeşte intreaga natura la viaţă .                    Chiliment Alexia, clasa A VI -A 
 

In audienta la Eminescu  

           Domnule Eminescu , sunt elev al scolii Gimnaziale ,, George Toparceanu'' si iti scriu cu drag si 
respect de pe meleaguri muntenesti. Daca facem o retrospectiva pe vremea dumneavoastra lucrurile 
stateau mult mai diferit din toate punctele de vedere : uman , social , politic si economic . Lumea s-a 
modernizat , atat de mult incat au uitat ce inseamna sa citesti o poezie sau un basm de al dumneavoastra , 
de recitit nu mai spun , iar poetii zilelor noastre sunt pentru unii adevarate enigme.  
           Social vorbind , noi , oamenii zilelor lui 2015 suntem parca mai putin emotionati de niste versuri si 
mai mult interesanti din punct de vedere modern plin de ,, printi si printese'' 
           Una peste alta , Romania lui 2015 ar avea nevoie de un Eminescu , pentru a o desstresa si pentru a o 
readuce pe valurile line ale poeziei  

OPREA  Ramona, clasa a VI-a A 

Popa  Raluca 

Jocul o pasiune regăsită 
Jocul este o parte importantă a copilăriei noastre.Jocul este o 

pasiune regăsită deoarece fiind copii vedem jocul ca o nouă lume plină de 
bucurii şi lipsită de lucruri  rele.   
    Pentru mine jocul nu este numai o distracţie ci este o parte din mine pe 
care am căutat-o ataţia ani şi am regăsit-o. 
Fiind mic nu înţelegeam rostul jocului dar acum îmi este foarte uşor sa 
vorbesc despre el , chiar sa îl şi înteleg .Jocul nu înseamnă să stai toată 
ziua la calculator şi când te culci să continui cu telefonul.Adevăratul joc 
este afară împreuna cu prietenii tăi alături de care ai petrecut clipe 
frumoase încă de când abea vorbeai.    
    Adevăratul joc este cel care te face să uiţi de tot şi atenţia ta să fie doar 
asupra lui. M-am întrebat de multe ori : Ce ar fii viaţa fara jocuri?. Ei bine 
nu am găsit cuvinte pentru a răspunde.... Când voi fii bunic o să-mi aduc 
aminte de jocurile copilăreşti şi o să-mi învăţ nepoţii de ce jocul este o 
pasiune regăsită. 

Ilie Adrian, clasa a VI-a A 
 

Primăvară 
Culori ce se amestecă în vasul de aur al Pământului pentru hrana vieții. 

 
Mielușei 

Primii zburdalnici pe câmpul de smarald gătit cu safire de rouă. 
 

Panseluțe 
Paletă pastelată a pictorului Natură la expoziția de soare și ploi a Primăverii. 

Barbu Delia, clasa a VII-a A 
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Gânduri de vara 
    Încă e primăvară. Căldură s-a grăbit să 
ne învăluie încă de pe acum. Aflându-mă 
la bunici zic să investighez grădina care 
mai acum câteva luni părea goală şi 
îngheţată.  
     Ştiam că amestecul de culori şi 
mirosul de iarbă fragedă mă va fascina 
încă de la deschiderea porţii. Înainte să 
plec de acasă m-am asigurat că am luat 
sunetele mai multor acţiuni din 
natură,cum ar fi : ploaia,ciripitul 
pasarelelor, tunetul,etc. . Toate 
amestecate într-o singură melodie 
armonioasă. 
     M-am garabit să-mi pun căştile şi să 

dau volumul la maxim. Ah ce spirit, ce aer , ce lume. Plimbându-mă stingheră printre merii 
înfloriţi îmi făceam gânduri de vara. Toate aceste detalii mă făceau să mă simt liberă . De ce liberă 
? Vara este un anotimp liber care te îmbie , muzică este şi ea o prietenă chiar foarte bună. Dar încă 
n-am uitat că este primavera. 
      Mă aşez sub un pom şi încep să-mi enumăr planurile pentru vara, dar mai ales prietenii cu care 
îmi voi realize planurile. La orice pas dau peste aere de vara ce mă desprind timp de câteva 
secunde de realitate.  
       Gândurile de vara domnesc etern în sufletele tinere ale copiilor.    

Sfîrea Bianca, clasa aVIIa A 
 

Zi de vară 
 Vara îşi etalează căldura şi frumuseţea asupra planetei. Cu un alai de flori şi viaţă, străbate 
fiecare colţişor de lume şi-l umple cu verdeaţă şi voioşie. 
 Soarele îţi sare în faţă la fiecare pas, gata de joacă.Chiotele copiilor se aud în curtea toată. 
Numai un iepuraş, fricos de felul lui, stă ascuns şi-aşteaptă înserarea. 
 Pădurea, un ateneu cu bilet gratuit, răsună de cântecul armonios al păsărilor. Copacii 
valsează în vânt, etalându-şi coroanele de smarald viu. Florile multicolore emană mireasma lor în 
aer, parfumând si cel mai mic ungher. În pădure, la orice pas, auzi strigătele de luptă ale 
haiducilor. Muşchiul cald al copacilor, acoperă ca o pătură tot pământul şi dezmiardă orice fiinţă. 
Pe câmpii, zumzetul albinelor este un adevătat concert îmbietor. 

Marea învolburată îi aşteaptă pe toţi copiii, cu multă agitaţie. Este bucurie fără margini să 
priveşti valurile care se joacă de-a v-aţi ascunselea cu copiii. 

Noaptea, totul ia o pauză. Peste tot, vezi scânteile licuricilor care 
fac din natură un peisaj feeric şi melancolic. 

Un corb, doarme pe varful unei ramuri ascunsă în frunziş. Peste 
tot pământul se aşterne o linişte deplină. Toată lumea îşi recapătă forţele 
pentru o nouă zi de vară plină cu energie. 

Soarele, păsările, insectele, animalele, pădurea, cîmpia, marea îşi 
refac şi ele puterile pentru a susţine un nou concert în Ateneul Naturii. 

Eu iau exemplul lor şi mă culc, pentru a putea avea parte de încă 
o zi frumoasă de vară. 

Şi uite-aşa, zi de zi, lună de lună, an de an, vara îşi repetă 
acţiunile care exprimă libertate, armonie şi multă distracţie. 

Matei Ştefan, clasa a VI_a A 

Colea Alexandru 

Vlad  Sadra 
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Mulţi oameni m-au întrebat ce înseamnă pentru 
mine judo. Eu de mai multe ori răspunzând, nu 
am dat mereu aceeaşi definiţie. 

Uneori am afirmat că judoul nu este 
numai un sport ci un adevărat stil de viaţă. 
Acesta îţi limpezeşte mintea, te relacsează,îţi 
îmbunătăţeşte metabolismul şi îţi dezvoltă 
spiritul de competiţie, micşorându-ţi frica şi 
crescâdu-ţi încrederea în tine. 

Alteori am argumentat cu faptul că, 
judoul este o artă pe care alegi să o practici. 
Toate procedeele şi mişcările se bazează pe 
mişcare circulară şi pe forţa de intrare. 

După câteva luni de antrenamente poţi 
participa la competiţii, respectând totuşi o grupă 
de vârstă şi una de greutate. 

Atunci când participi şi obţii rezultate 
deosebite eşti cu adevărat mândru de tine dar şi 
de toată munca depusă, în fiecare zi la 
antrenament. Matei Cristian COSTESCU, clasa a VI-a A 

Răspunsurile micului 
sportiv nu sunt complete 
pentru ca el a nu a dezvăluit 
tot efortul depus şi toate 
renunţările de teama ca nu 
cumva să sperie pe cei care ar 
dori să îmbrăţişeze acest 
sport, dar deseori l-am văzut 
cu vânătăi, l-am văzut 
alergând între o excursie cu 
clasa şi o competiţie şi chiar 
dacă nu l-am văzut, am simţit 
că tot timpul liber şi-l dedică 
studiului pentru că nu vine la 
şcoală nepregătit, fiind de 
multe ori prezent şi la 

concursuri şcolare judeţene de mare importanţă.  Aşa este MATEI, echilibrat, respectuos, 
punctual, responsabil, dornic de a lupta pentru  reuşite sportive şi şcolare. SUCCES! 

Cu drag, profa de română 
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MIRACOL       
 
Creştini, e mare sărbătoare, 
Gustată de fiecare: 
Astăzi, HRISTOS A ÎNVIAT 
Lumea-ntreagă-a bucurat! 
 
Se duc, cu mic si cu mare 
La biserici cu o floare, 
Să primească toţi lumină 
Şi să se roage în tihnă! 
 
De PAŞTI, roşii ouă ciocnim 
Şi cu toţi veseli să fim! 
Mărturisind neîncetat 
Urarea : HRISTOS A ÎNVIAT! 
        Dragomir Erika, clasa a IV-a A 
 

Mantuire si Inviere 
 
           Sarbatoarea Pastelui este o sarbatoare 
crestina ce reprezinta Invierea Domnului.De 
fiecare data cand este Patele ar trebui sa ne 
bucuram de existenta tuturor lucrurilor pe 
acest pamant si sa primim lumina in suflet 
          Sarbatoarea Pastelui este un prilej de a 
ne arata sufletul si de a-i ajuta pe cei dragi de 
langa noi 
          Ca si oameni dar si ca participanti la 
aceasta sarbatoare ar trebui sa ne gandim unde 
suntem acum,ce vrem sa ajungem si sa ne 
rugam pentru asta si poate aceasta sarbatoare ne 
face in fiecare an sa ne gasim linistea interioara 
          Trebuie  sa ne bucuram ca am fost mantuiti si sa fim niste persoane mai bune iertand pe aproapele 
nostu si sa ne gandim ca oricat de mult ar fi gresit merita o sansa noua la noua viata mai buna cu lumina in 
suflet si mantuire 
         Sarbatoarea Pastelui este o minune de binecuvantare in sufletul nostru in fiecare an. 
                                                                                                              Martalogu Alexandru, clasa a VI-aA 
 

Înviere 
 

Suntem cu toţii în aşteptarea celei mai mari sărbători a primăverii: Învierea 
Domnului. Aşa cum  am aflat de mic de la mama şi bunica mea şi apoi de la 
şcoală, această mare sărbătoare este una de importanţă spirituală majoră,fiindcă ne 
aminteşte an, de an, că jertfa pentru omul nou, bun şi iertător a făcut+o Iisus 
Hristos, lăsându-se batjocorit, umilit şi chiar ucis fără altă vină, decât aceea că a 

ajutat foarte mulţi oameni, că i-a învăţat  să trăiască în armonie şi în comuniune cu Dumnezeu. 
Eu şă întreaga familie ne pregătim cu post, haine noi şi curăţenie să întâmpinăm cum sre 

cuvine Sfânta Înviere. Şi vă pot mărturisi că greu îmi este să stau lângă cosul cu ouă roşii mirosind 
a pelin si mentă, dar ştiu acum că această bucurie este de neegalat în Duminica cea Mare, în 
Dumiica Învierii.                                                    Tudor  Andrei, clasa a VI-aA 

Sima Lucian, a III-a C 
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Sfintele PAŞTI 

În sfârşit iarna se declară învinsă, iar 
întreaga natură se trezeşte treptat-treptat la 
viaţă. 

Colţul ierbii iese la lumină şi răsare 
primul vestitor al primăverii, suavul ghiocel. 
Razele calde ale soarelui zâmbesc întregii 
naturi. Timizi, mugurii încep să se despice, 
îmbrăcând cu straiul lor verde şi strălucitor toţi 
copacii. Fluturii şi albinele zboară din floare în 
floare, umplând văzduhul cu  zumzetul lor 
dulce. Gândăceii mici şi roşii se trezesc şi ies la 
soare. 

Cântăreţii vestiţi ai codrului se reîntorc 
şi îşi iau locul în orchestră. 

Nici oamenii nu rămân mai prejos. Încep să cureţe grădinile şi să lucreze pământul, punând 
sub brazde seminţe ce urmează să rodească până în toamnă. 

Natura toată este îmbrăcată frumos cu podoabe de sărbătoare. HRISTOS  A  ÎNVIAT!  
Costescu Matei , Clasa a VI-a A 

 
Marea sărbătoare a primăverii creştine – Învierea lui Iisus 

Hr.  
Nu întâmplător creştinii sărbătoresc Învierea Domnului primăvara, ci pentru a fi un bun 
prilej de rememorare a celei mai îndrăzneţe fapte umane, aceea de a te jertfi pentru semenii tăi, de 
a nu te lăsa pradă orgoliului atunci când eşti ispitit aşa cum  a fost Iisus căruia i se striga să 
demonstreze firea dumnezeiască şi să-şi salveze viaţa.  
Iar primăvara întregeşte tabloul renaşterii prin toată frumuseţea florilor, prin viul ierbii, prin 
seminţele încolţite acum pentru rod şi prin naşterile de miei, 
făpturi asociate şi ele blândeţii Mântuitorului. 
 Omul modern este preocupat de cunoaştere, de accesarea 
tehnologiei, de găsirea explicaţiilor pentru cele mai îndrăzneţe 
probleme şi uită să îşi îngrijească sufletul  Să privească spre el 
din oglinda minţii. Şi calendarul se roteşte, zilele trec, şi vine 
această sărbătoare. Când timpul stă puţin pe loc. Este momentul 
când cei care cred, nu cercetează, ci se bucură împreună cu 
apropiaţii, simţind că exemplul pozitiv al lui Iisus îl va ajuta în 
depăşirea obstacolelor, iar cei care nu cred se opresc pentru a 
cerceta.  
Iar gândul îî duce tot acolo, la dumnezeirea umană a lui Iisus, la 
răbdarea şi bunătatea Lui, la toate faptele Sale bune, la toate 
învăţăturile lăsate ucenicilor.  
 Să nu uităm că suntem oameni, că fiecare poate să-şi impună  bunătate, puterea de a ierta, 
milostenie, sinceritate şi nu în ultimul rând răbdare. Pentru că răbdarea te face să vezi peste un pas, 
te determină să revizuieşti decizia şi numai dacă este una favorabilă să o însuşeşti. 
 Să facem şi din această primăvară şi din această Înviere u prilej de a privi în sufletul nostru 
şi de a-l goli de invidie, de lăcomie, de ură. Atunci vom avea toate anotimpurile în armonie!  
Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor!     

Prof. Adriana Hoaghea 

Olteanu Denisa, aII-a A 
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Noi suntem cheia schimbării! 
 
    Participanţi la programul ECO- ŞCOALA 
încă din anul 2001, elevii şi cadrele 
didactice din Şcoala Gimnazială “Georce 
Topârceanu” ,  susţinuţi de comunitatea 
locală continuă şi în acest an şcolar 
desfăşurarea  activităţilor ecologice pentru 
îmbunătăţirea calităţii mediului. Elevii 
învaţă să se implice în rezolvarea 
problemelor de mediu, să devină cetăţeni 
responsabili şi să participe la crearea unei 
societăţi durabile. 
   Activităţile desfăşurate în anul şcolar 
2014- 2015, au implicat elevi din clasele 0- 
VIII şi s-au desfăşurat sub deviza “Noi 
suntem cheia schimbării!”. 
   Să plantăm un copac pentru pace! -
activitatea de extindere a spaţiului verde din 
jurul şcolii, a implicat elevii în plantarea de puieţi. Am fost sprijiniţi de S.C. Edilitare Mioveni care şi în 
acest an şcolar au sponsorizat activitatea cu material săditor şi personal de specialitate. 
   Voluntar pentru mediu, a fost numit fiecare elev şi cadru didactic implicat în activitatea de plantare de 
pomi fructiferi.  
   Proiectul a fost iniţiat de Centrul Carpato- Danubian de Geoecologie care este coordonatorul naţional al 
programului ECO- ŞCOALA. 
   Ia atitudine, fii eco!, a fost tema pentru care elevii claselor V-VIII, coordonaţi de profesorii de 

specialitate, au scris eseuri pe care le-au prezentat în 
cadrul manifestărilor de sărbătorire a eco şcolilor din 
toată lumea.  
   Expoziţia de lucrări plastice realizată de elevii claselor 
0-IV, organizată în decembrie s-a numit Mugur de 
verde şi a arătat implicarea şi măiestria micilor 
ecologişti. 
   Concursul naţional Eco Fotografia anului 2015 a 
încurajat copii şi cadrele didactice să observe mediul 
înconjurător şi să descopere imagini pozitive şi inedite 
ale acestuia. În acest concurs au fost înscrise 70 
fotografii care pot fi vizualizate şi votate pe site-ul 
eveniment eco.ro 2015. 
    Ziua internaţională a apei, 22 martie, a fost 
sărbătorită la Staţia de Epurare a Apei din Mioveni unde 

elevii au primit informaţii despre importanţa protecţiei şi conservării resurselor de apă. 
     Campaniile- ECO ATITUDINE şi ŞCOALA ZERO WASTE- au avut ca obiectiv colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabile şi participarea la concursurile naţionale organizate de acestea.Ca rezultat al campaniilor 
de colectare au fost adunate peste 1500 Kg deşeuri de hârtie/carton şi 500 kg pet-uri.  
    Educaţia pentru mediu are ca scop angajarea copiilor şi tinerilor în crearea relaţiilor corecte cu natura şi 
comunitatea din care provin. 
                                                                                  coordonator, prof. Vasilica Gherghe 

      ECO - ŞCOALA 

Tutuianu Maria 
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Cavaler  Ruxandra, aII-a A 

Farcas Iulia 
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LEGILE MICULUI ECOLOGIST 
 
1. 

 
ORIUNDE TE-AI  AFLA OCROTEŞTE ŞI 
PROTEJEAZĂ MEDIUL. 
  

 
2. 

SĂDEŞTE UN COPAC! 
TE VEI BUCURA DE OXIGENUL PE CARE 
 ŢI-L VA DA! 

 
 
3. 

 
PLANTEAZĂ O FLOARE! 
ACEASTA  ÎŢI VA ÎNFRUMUSEŢA VIAŢA.  

 
4. 

 
OCROTEŞTE PĂDUREA ŞI VIEŢUITOARELE EI! 
 

 
 
5. 

 
APA, AERUL SUNT PARTE DIN VIAŢA TA! 
NU LE POLUA!  

 
6. 

 
PĂSTREAZĂ LINIŞTEA CÂND EŞTI ÎN 

NATURĂ! 
  

 
7. 

FOCUL DISTRUGE MEDIUL NATURAL! 
APRINDE FOCUL NUMAI ÎN LOCURI SPECIAL 
AMENAJATE! 
STINGEŢI-L LA PLECARE!  

 
8. 

RESPECTĂ INDICATOARELE ŞI TRASEELE ÎN 
PĂDURE! 
LASĂ-LE ŞI SPRE FOLOSUL ALTOR TURIŞTI!  

 
9. 

PĂSTREAZĂ NATURA INTACTĂ! 
CU SIGURANŢĂ TE VEI  BUCURA DE 
BINEFACERILE ȘI  FRUMUSEŢILE EI!  

 
10. 

 
PĂMÂNTUL ESTE ÎN MÂINILE TALE! 

SĂNĂTATEA LUI ESTE ŞI SĂNĂTATE TA! 
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AMPRENTELE VII ALE 
TOPÂRCENILOR   CLASA a VIII-a A                                                                                                                    

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Permiteți-ne să vă împărtășim ultimele noastre impresii asupra 
a tot ceea ce am trăit în această scoală, timp de 8 ani. Mărturisim cu regret 

nespus că timpul a fost necruțător cu noi, grăbindu-ne parcă zborul spre alte 
înălțimi. Însă, azi, aripile s-au frânt, zdrobite de greutatea apăsătoare a 

lacrimilor despărțirii.  
Eu şi colegii mei,                          Acum, văd colegii cum zâmbesc                                                                  

         Preferaţii dirigintei.                       Până şi profesorii îşi amintesc                                                                                    
         Învăţăm, facem şi teme                De noi, în această clasă                                                                                                   
 Câteodată şi probleme.               Şi lucrările ce le trânteam mereu pe masă.                                                                                 
 
 Clasa a VIII-a s-a sfârşit,            Vă mulţumim pentru ce ne-aţi învăţat                                                                                       
 Iată că noi ne-am mărit.              Pentru că ne-aţi ajutat şi ne-aţi maturizat.                                                                           
 Colegi noi vom întâlni                  Sper să ne vedem în anul următor,                                             
 În anii ce vor mai fi.                    Până atunci, la revedere,O SĂ-MI FIE DOR! 
 Stanca Cristina-Elena         
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                          Aripile 
dobândite din primii ani de școala au 
fost menținute intact de profesorii 
îndrumători ce ne-au 
preluat.Sfârșitul amenință să ne 
întâmpine iar aripile noastre de 
învățătură se zdrobesc puțin câte 
puțin,din pricina lacrimilor amare. 
                          Dacă la început noi 
eram doar niște boboci,care pășeau sfioși spre clasele lor,acum a venit momentul să 
înflorim,să privim convingător spre impedimentele întâlnite sau să zâmbim mândri la 
suișurile făcute.Învățăceii de atunci au devenit absolvenții de astăzi,iar pe parcursul 
evoluției noastre am primit cu brațele deschise noi colegi  
Inocența și nesiguranța ce se citeau atunci pe chipurile noastre au progresat în seriozitate și 
deplină stăpânire pe cunoștințele acumulate.Au fost dezvoltate armonios,odată cu creșterea 
noastră,prin metode clasice și moderne de profesorii susținători. 
                     Străbătând labirintul cunoașterii,am descoperit,ici-colo roadele bogate date de 
florile ascunse,pe care acum la sfârșitul celor opt ani de gimnaziu,le presăm cu grijă în 
filele minții și le întipărim  în suflete pentru eternitate. 
                    Aducem sincere mulțumiri cadrelor didactice coordonatoare pentru munca 
depusă în decursul ciclului primar și gimnazial,pentru aspirațiile insuflate și nu în ultimul 
rând pentru dragostea și siguranța oferite.Cerem iertare atât profesorilor cât și doamnei 
diriginte pentru problemele creeate. 
Petre Eliseia 
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Clasa a VIII-a B 

  Motto:  “Școala cea mai bună este aceea în care vezi alături 
de tine sufletele care- ți sunt ca frații și surorile. ”- Nicolae 
Iorga 
        După atâția ani în care elevii acestei clase au excelat 
pentru a devenii oameni importanți ai societății,  aceștia își iau 
acum rămas-bun de la profesorii care i-au îndrumat, de la 
prietenii de nădejde. Cu sufletele triste că lasă în urmă un loc 

primitor, o a doua casă, ei privesc înainte spre viitor. 
        Mălina spune: "Un vechi capitol se încheie acum pentru 
fiecare dintre noi, făcând loc altuia nou, mai bun, mai frumos 
și, de ce nu, mai avantajos. Mă simt mândră că am putut învăța 
la această școală, sprijinită de cei mai buni profesori."  
        Alăturându-i-se, Bubu, Roxana și Tina au spus cu voce tare: "Lângă cei mai 
nebuni colegi nu ai cum să nu ai problme, dar lăsând la o parte acest aspect, anii 
petrecuți în școală au fost extraordinari. Urăm tuturor elevilor de a VIII-a multă 
baftă la examene și la liceu, iar celor mai mici le spunem să se bucure cât or să 
mai stea aici. Pe final, am vrea mult să ne cerem scuze domnului diriginte 
pentru necazurile create. Pupici"  
        Pe lângă ele și restul clasei vă urează numai bine. 

Să nu ne uitați.  

Ban George 

Bușcu Sorin 
Dumitrache Roxana 

Enache Cristi 
Gentea Manuel 

Gruia Maria 
Manea Andreea 
Marin Andrei 
Marin Mihai 

Matei Cristina 
Matiescu Robert 
Paun Alexandru 
Popa Alexandru 

Popa Stefan 
Popa Fabian 

Popescu Elena 
Radu Diana 
Robe Mălina 
Scarlat Jack 

Stoica George 

Stoicuț Alexandru 
Ungureanu Cătălin 

Văcaru Andrei 
Zagor Cristina 
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CLASA a VIII-a C                                                                                                                     

Acum în prag de sfârşit de an şcolar, ţin să mulțumesc tuturor 
profesorilor care au fost alături de mine și care au ştiut cum să mă formeze şi 
cum să mă modeleze.  

Mulţumesc doamnei profesoare, Victoriţa Ciorobea, pentru că de la 
dumneaei am avut mereu ce învăţa. Veţi rămâne în inima mea pentru că aţi ştiut 
să împărtăşiţi dragoste, încredere şi mai ales putere în forţele noastre. 

Mulţumesc dnei profesoare de matematică, Anisoara Gherghe, care mi-
a dat puterea de a crede în mine şi a ştiut, cu o glumă şi o vorbă bună, să creeze 
o atmosferă plăcută la ore. 

Doamnei profesoare, Valeria Zamfira îi mulţumesc pentru că a picurat 
în sufletul meu bucuria de a citi şi a descoperi lucruri noi despre lume si istoria 
ei. 

Domisoarei profesoare,  Filoftea Dumitru, îi mulţumesc în special pentru că mi-a fost alături în multe 
cazuri, m-a învățat să nu mă dau bătută și sa lupt pentru victorie. 

Doamnei profesoare, Liliana Iordache, îi mulţumesc pentru fiecare zâmbet pe care ni l-a împărtăşit la 
fiecare oră. 

Şi, nu în ultimul rând, îi mulţumesc doamnei diriginte, GETA SAIOC. Este un profesor dedicat, un 
pedagog desăvârşit şi un OM minunat ! Este persoana de la care am avut în fiecare zi ceva de învăţat.  

Şi pentru că suntem în momentul de a ne lua rămas buun de la şcoala generală, voi spune doar atât : 
MULŢUMESC ! 

Cu 
siguranţă îmi va fi 
dor de toţi : de 
profesori, dar şi de 
dragii mei colegi, 
cu care sper să 
păstrez legătura. Cu 
voi am copilărit,cu 
voi am crescut, iar 
primii ani din viață 
nu pot fi uitaţi 
niciodată. 

 Vă doresc 
tuturor tot ce e mai 
bine în viitor, să 
ajungeți la liceele dorite și cel mai important BAFTA LA EXAMEN !!!                           FOWLIE ANDREEA, cls.a 
VIII-a C 

Ajuns aici, la finalul unui drum pe care probabil niciunul dintre noi nu l-a simţit în intensitate mai mult 
decât în momentul de faţă,  una dintre amprentele pe care le pot lăsa mai departe generaţiilor de profesori şi elevi, 
sunt impresiile pe care le pot avea despre locul unde m-am format ca om în societate. Cu certitudine nu am fost cel 
mai bun elev al şcolii, dar ştiu sigur că îi sunt dator acestei şcoli, pentru că mi-a deschis oportunitatea de a 
cunoaşte oameni plini de înţelepciune şi colegi minunaţi, pentru aspiraţiile pe care mi le-a însămânţat, idealurile şi 
percepţiile asupra vieţii. 
 Începând cu doamna învăţătoare, care m-a adus cu brio pe trepetele iniţiatice ale maturităţii, mulţumesc şi 
celorlalţi profesori care au reuşit să modeleze într-un mod ireversibil modul de a gândi şi care au reuşit 
performanţa de a mă urca în fiecare zi cu o treaptă mai sus.  Am avut parte de o mulţime de provocări de-a lungul a 
opt ani de zile, iar acum, când zilele se scurg precum nisipul din clepsidră, aş da o mulţime de lucruri la schimb 
pentru încă un concurs din generală, pentru încă un proiect desfăşurat, pentru încă o activitate, pentru încă un test, 
încă o notă în catalog, încă un cadou pentru ziua doamnei diriginte. Apreciez criticile profesorilor, pentru că de 
cele mai multe ori au fost constructive şi au avut un impact pozitiv asupra mea.  
 Dragi colegi, sunteţi nişte persoane minunate. Regret că voi pleca pe băncile liceului fără a vă cunoaşte pe 
toţi atât de bine. Întotdeauna lucrurile în ultimul stadiu se descoperă cel mai bine. Deşi au rămas câteva zile până 
la despărţirea noastră permanentă, ar trebui să dăm oportunitatea oricărui moment petrecut împreună să fie 
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memorabil. Şi mi-aş dori să am cu fiecare câte o amintire, să fie cea mai frumoasă în atâta timp de când suntem 
împreună. 
 Sper că vor trece ani la rând, în care toţi vom zâmbi ştrengar la amintirea chiulurilor şi întâmplărilor mai 
mult sau mai puţin amuzante  şi vom putea avea ocazia să ne reîntâlnim pentru a ne împărtăşi gânduri despre cum 
viaţa noastră a fost dusă mai departe de un alt destin. Însă, cu toţii vom ştii că acel destin a pornit din acelaşi punct 
pentru toţi. .. George Topârceanu!                                                                     DOGARU IONUŢ, cls. a VIII-a C 

Cu siguranţă anii petrecuti în şcoală vor rămâne în amintirea mea ca cei mai frumoşi şi plini de emoţie ani 
ai vieţii mele. Incă de prima dată când am păşit în şcoală, am simţit ca aparţin locului, că mă simt ca acasă. Nu doar 
holurile primitoare şi clasele luminoase m-au făcut să simt asta, ci, în special, caldura din ochii profesorilor şi 
zambetul lor cald cu care ne răsplăteau notele şi faptele bune.  

Pe parcursul acestor opt ani, am întâlnit cele mai minunate persoane atât din rândul colegilor, cât şi din 
rândul profesorilor. In primii ani, mi-a călăuzit paşii doamna învăţătoare, o femeie plină de dragoste, foarte blândă 
ce ne iubea ca pe proprii copii, iar noi, la rândul nostru, ca pe propria mamă.  

Am fost ajutaţi apoi sa ne continuăm drumul de doamna dirigintă. Ea a fost şi va rămâne cu siguranţă în 
sufletul meu mereu nu pentru ca a fost « diriginta mea din şcoala generală »,  ci pentru că m-a făcut să o iubesc 
pentru că este o persoană  pe care mi-ar placea să o am în preajma mea la tot pasul şi să mă sfătuiască în legatură cu 
obstacolele peste care voi da. Mă simt norocoasă că am avut parte şi de profesori îngăduitori şi care să ne îndrepte 
pe drumul cel bun. O astfel de profesoară a fost doamna profesoara de limba română. A ştiut cum să ne facă să 
înţelegem care este diferenţa dintre bine şi rau şi cum să ne facem viaţa mai uşoară şi mai frumoasă prin lucruri 
simple.  

Sper că prostiile pe care le-am facut, să rămână în amintirea doamnei diriginte ca nişte amintiri haioase de 
care să râdă în urmatorii ani.  

Fiind ultima generatie a sa, sperăm să-i fi încheiat cariera ca un zambet, iar clasa noastră să fie o ultima fila 
pe care este asternut un final fericit din cartea vieţii sale.                             NECŞULESCU IOANA, cls.a  VIII-a C 

Au trecut ca prin farmec primii ani de şcoală, cei mai frumoşi ani din minunata mea copilărie. Au fost opt 
ani plini cu bucurii, cu reuşite, cu împliniri, cu lucruri frumoase care au lăsat în sufletul meu amintiri minunate. 

N-am să uit niciodată prima zi de şcoală în care doamna învăţătoare m-a întâmpinat cu dragoste şi 
căldură sufletească, mi-a purtat apoi paşii timizi, cu multă răbdare, pasiune şi dăruire pe cărările învăţăturii.  

După patru ani aveam să  cunosc şi alţi profesori care au fost alături de noi, ne-au învăţat, ne-au 
îndrumat, lăsând fiecare dintre ei o 
amprentă în sufletele noastre.  

Dar poate cel mai important 
lucru a fost faptul că aveam să o 
cunosc pe cea care ne-a devenit o a 
doua mamă şi anume, doamna 
dirigintă, Geta Saioc. Doamna 
dirigintă  a fost cea care ne-a învățat 
să ne cunoaștem, să ne descoperim și 
să ne înțelegem. M-au impresionat 
încă de la început dragostea 
dumneaei pentru copii, dorinţa de a 
face mereu lucruri bune şi mai ales 
optimismul cu care ne-a învăţat şi pe 
noi să privim viaţa.  

N-aş putea uita vreodată 
excursiile pe care le-am făcut 
împreună, lecţiile minunate de 
biologie, dar şi lecţiile de viaţă. 
Pentru mine a fost un adevărat artizan care, cu răbdare şi înţelepciune, ne-a modelat şi şlefuit caracterul, 
personalitatea, ne-a picurat în suflet bucuria de a face lucruri bune pentru noi şi pentru cei din jur. 

După cei opt ani petrecuţi în şcoala generală, am învățat că visele noastre ne hrănesc sufletul, că nimic nu 
este imposibil dacă îți dorești cu adevărat şi că sămânţa învăţăturii pe care ne-au sădit-o în suflet dascălii noştri, 
va rodi, cu siguranţă, mai târziu. 

 Pentru că am avut norocul de a întâlni nu doar profesori minunaţi, dar şi nişte colegi deosebiţi, pentru 
toate acestea, dar și pentru multe altele care nu au fost spuse , vă mulțumesc!  CIOROBEA  IRINA, cls. a VIII-a C 
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Sărbatoarea Sfintei Învieri se apropie, iar tinerii mici din TEAM au finalizat proiectul umanitar De la suspin 

la Zâmbet, început în 31 martie. 
Cu bănuţii obţinuţi în urma unui spectacol în care au 
urcat pe scenă micii artişti ai Şcolii „George 
Topârceanu” împreună cu prietenii lor din Şcoala 
Ţiţeşti sau de la Liceul „Iulia Zamfirescu” au oferit 
masa tradiţională pentru trei familii din Mioveni. 
Au colaborat cu Serviciul de Asisenţă Socială din 
Primăria Mioveni, cu Centrul Cultural Educativ şi 
astfel au identificat cele trei familii pe care le-au 
surprins plăcut cu darurile făcute din inimă. 
Cristina, Renata, Alexandra, Teo, Andreea, Natalia B. 
au făcut lista de cumpărături, iar băieţii, Radu, Gabi 
şi Andrei au luat pe contabilul Bogdan şi au plecat la 
piaţă.  
La ora amiezii au bătut la uşile caselor unde copiii 
au fost încântaţi să îi revadă pe voluntari, fie că 
aceştia au fost în Racoviţa sau în Mioveni. 
Cu sentimentul că şi-au dus iniţiativa la bun sfârşit, 
TEAM Topârceanu mulţumeşte  instituţiilor, 
Primăria Mioveni, Casa de Cultură a Sindicatelor 
Mioveni, Centrul Cultural Educativ şi Televiziunii 
ABSOLUT  TV. care i-au sprijinit şi promit că vor 
repeta iniţiativele frumoase.  
Sărbători fericite cu sănătate şi împliniri!  

 
1 IUNIE 2015  

Rând pe rând, copiii s-au bucurat de talentul 
voluntarilor şi au poposit la masa TEAM Topârcenu 
pentru picturi pe faţă şi pentru discuţii amicale timp 
de 10 ore în acordurile muzicale ale spectacolului şi 
sub privirile discrete, dar curioase ale sutelor de 
adulţi prezenti la eveniment 
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TEST DE PREGĂTIRE PENTRU  EVALUARE  NAŢIONALĂ - 2015  
Probă scrisă la MATEMATICĂ, Clasa a VIII-a 

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Timpul de lucru efectiv este de 120 minute.  

 
               SUBIECTUL I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.                        (30 de puncte) 

5p      1. Rezultatul calculului 46436 −+  este egal cu .... 
5p      2. Soluţia în   a inecuaţiei 332 ≤−x  este intervalul de numere reale: ...... 
5p      3. Rezultatul operaţiei  {−1; 1; x; 2} ∩ {x; 0; a; 1} este mulţimea formată din elementele 

{.............}. 
5p      4. În dreptunghiul ABCD, AB = 2⋅BC = 12 cm. Perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 

....cm. 
5p      5. În figura 1,  VABCD este o piramidă patrulateră regulată cu toate muchiile egale.  
              Măsura unghiului dintre dreptele VA şi AC este egală cu ......°. 
5p      6. Desenul din figura 2 este o diagramă ce reprezintă cote procentuale ai membrilor din fiecare 

ţară,  
              care au participat împreună la o expediţie. Dacă [OM]≡[MB] şi din România au participat 6 

membri,  
              aflaţi numărul total de membri ai expediţiei. 

 

     
 

 
                 SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.      (30 de puncte)  
5p      1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped  dreptunghic  ABCDA’B’C’D’.  
5p      2. Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu numerele 0,2 şi 2. Aflaţi aceste numere dacă 

33=+ ba . 
5p      3.  S este suma de bani deţinută de Irina. Irina a cheltuit 65% din S şi încă 3 lei.  
               Ştiind că i-au rămas 50% din cât a cheltuit, aflaţi suma S. 
          4.  Fie funcţia baxxfRRf +=→ )(,: . 

5p          a) Dacă punctele A(0; −2) şi B(2; 0) aparţin graficului funcţiei )(xf , aflaţi numerele reale a şi 
b. 

5p          b) Pentru a = 1 şi b = −2,  rezolvaţi ecuaţia ( )[ ] ( ) 02 =+ xfxf  

5p      5.  Simplificaţi fracţia { }1;2\,
2

22
)(

2

23

−∈
−+

+++
= Rx

xx

xxx
xF . 

 
 
 
 
 
 

57



            SUBIECTUL  al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.   (30 de puncte)  
          1. În figura 3 este reprezentată schiţa unui teren format din două triunghiuri echilaterale 

congruente,  
                  ∆ABC şi ∆DEF, întrepătrunse, astfel încât vârful C să fie centrul de greutate al ∆DEF şi 

vârful F să  
                  fie centrul de greutate al ∆ABC. Lungimea laturii AB este egală cu 24 m. 
5p          a) Acest teren este împrejmuit cu un gard. Distanţa dintre doi stâlpi (unul după altul) este egală  
                   cu 4 m. Aflaţi numărul necesar de stâlpi. 
5p          b) Aflaţi aria terenului. 
5p          c) Acestui teren se administrează îngrăşământ chimic, doza fiind de 250 kg/ha.  
                  Verificaţi dacă 11 kg de îngrăşământ sunt suficienţi atingerii dozei de 250 kg/ha.  

 
 

 2. Un tinichigiu a confecţionat o ,,pălărie” pentru coş de fum dintr-o bucată de tablă în formă de 
pătrat cu latura de 40 cm. A desenat un cerc tangent la toate laturile pătratului,  ca în  figura 4, 
apoi un sector de cerc cu unghiul la centru de 90° şi a decupat suprafaţa colorată. Prin înfăşurare a 
rezultat o pălărie în formă de un con circular drept. 

5p          a) Aflaţi generatoarea, raza şi înălţimea conului. 
5p          b) Aflaţi aria laterală a conului. 
5p          c) Decuparea s-a făcut cu foarfecele pentru tablă. Demonstraţi că lungimea conturului după 

care s-a 
                 decupat tabla este sub 135 cm.  (3,14 < π < 3,15) 

                   

 
         
 

 Test propus de prof. Anișoara GHERGHE 
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Un cântec pentru oraşul meu 
             

Mioveni 
 
Am privit grădina ţării, 
Până-n albăstrimea mării, 
Cu atâtea flori frumoase, 
Şi privighetori duioase. 
 
Şi-am văzut printre minuni, 
Un oraş cu oameni buni. 
Un oraş ce scânteiază, 
La a frumuseţii rază. 
 
Parcă a ieşit din rouă, 
Ca o dimineaţă nouă. 
Harta ţării-l poartă vie, 
Ca o floare pe o ie.  
 
 Gogoescu Arthur Ştefan, clasa a II-a B 
 

Fulgeanu Andreea, III D 
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