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20
de ani

Anul acesta, Şcoala 
Gimnazială “George 
Topârceanu” va 
împlini 20 de ani 
de funcţionare. 20 
de ani de-a lun-
gul cărora s-a im-
pus în învăţământul 
argeşean prin re-
zultatele obţinute în 
pregătirea elevilor, 
prin participarea la 
activităţile instruc-
tiv educative ale ISJ, 
prin participarea la 
diverse concursuri şi 
olimpiade, activităţi 
în urma cărora a 
obţinut rezultate de 
excepţie.
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Ge o r g e 
Topârceanu 

este un nume care obligă, 
iar dumneavoastră 
cadrele didactice ați 
reușit, an de an, să 
țineți ștacheta ridicată 
în calitatea pregătirii 
elevilor, care s-au făcut 
remarcați, prin rezul-
tatele obținute. Vreau să 
îi salut, cu acest prilej, 
pe toți cei care lucrează 
cu elevii și să îi asigur 
de sentimentele mele 
de recunoștință pe cei 

care au pus bazele aces-
tei școli. Într-o școală, 
fiecare persoană are 
importanța ei, de la di-
rector la personalul 
nedidactic, pentru că, 
împreună, formează o 
echipă ce are pe umeri 
rolul de a preda elevilor 
cunoștințe din difer-
ite domenii, dar care 
are, în primul rând, 
rol educativ, cel care 
dă adevăratul contur 
generației viitoare.

20 de ani de școală la 

,,George Topârceanu” 
înseamnă 20 de 
generații, 20 de ani de 
muncă, dragi colegi de 
cancelarie, în care ați 
trudit și ați clădit val-
ori. Fiecare dintre noi, 
ca dascăl, ne străduim 
să aducem o sclipire 
în ochii copiilor, care 
să plece în fiecare zi 
mulțumiți de la școală, cu 
sentimentul că și astăzi 
au învățat ceva. Fără 
dumneavoastră și fără 
munca dumneavoastră 

de zi cu zi, nu ar fi ex-
istat olimpicii de la 
,,George Topârceanu” 
și toți acei elevi care, 
prin rezultatele lor și 
ale dumneavoastră, au 
transformat școala într-
un adevărat brand.

Doresc tuturor 
fericire și satisfacții în 
toate. 

Școala 
,,GEORGE 
TOPÂRCEANU”, 
la mulți ani!

Școala Gimnazială ,,George Topârceanu”…

după 20 de ani
 Încrustarea pe răbojul vremii a celui de-al 20-lea an de 
existență a școlii noastre oferă plăcutul prilej, pentru absolvenții 
acestei școli și pentru profesorii, din trecut și de azi, să-și îndrepte 
gândurile spre școala care le-a luminat calea vieții, le-a oferit 
posibilitatea de a deveni oameni de caracter, prețuiți și respectați la 
locurile lor de muncă și în viața socială. Retrăind cele mai plăcute 
crâmpeie din viața de elev sau de profesor, mai tineri sau mai 
vârstnici, ne simțim fericiți că am ajuns să sărbătorim acest eveni-
ment și să ne bucurăm de progresele și realizările școlii în care am 
învățat din bănci sau am predat la catedră.

• Director, prof. Anișoara GHERGHE



INTERVIU  ANIVERSAR
cu doamna profesor Cristina Ileana OLTEANU

Stimată doamnă 
profesoară, predați 
limba franceză în 
această școală încă de la 
înființarea ei. Cum era 
atunci școala?

Deschiderea școlii 
George Topîrceanu a 
fost așteptată cu multă 
nerăbdare și cu multe 
speranțe de către toți: 
cadre didactice, elevi, 
părinți. După o perioadă 
grea de învățământ în trei 
sau chiar patru schim-
buri, o școală nouă era cu 
adevărat un eveniment de-
osebit.

Am primit o clădire 
abia terminată, plină de 
moloz, stropită de vopsea 
și cu geamurile însemnate 
cu var. Ca orice proaspeți 
proprietari ne-am apu-
cat de curățenie cu mic cu 
mare pentru a putea fi gata 
la început de an. Și am 
reușit. Am fost bucuroși 
să primim prima linie de 
calculatoare și primul tel-
evizor din partea primului 
ministru din acea vreme.

Am avut bucuria să 
ne și alegem numele 
școlii fiind prima școală 
gimnazială cu nume și 
fără număr.

Ce amintiri păstrați din 
toamna anului 1996? 
Cum erau atunci elevii?

 A venit și prima zi de 
școală: o zi însorită, plină 
de zâmbete, de flori și de 
emoții. Totul strălucea, 
mirosea a zugrăveală și 

vopsea proaspătă, a lemn 
tânăr și a entuziasm.

Copiii cu uniforme noi 
și cu brațele pline de flori, 
noi cu degetele julite de la 
curățenie, dar toți fericiți: 
eram în casă nouă. Fetițe 
în costume naționale 
așteptau oficialitățile cu 
pâine și sare și cu foarfeca 
pregătită pentru tăierea 
panglicii. 

Rar mi-a fost dat să 
văd atâta entuziasm ca 
în primii ani de activi-
tate. Întreaga școală era 
ca un stup. Fiecare încer-
ca să vină cu idei noi de 
activități, de pavoazare, 
de metode de predare

Iar directorii de atunci 
- dl. prof. Nicolae Rizea 
și d-na prof. Maria Savu 
erau marii dirijori. 

Locuiți aproape de 
cealaltă școală. Ce v-a 
determinat să veniți aici?

Am venit aici pen-
tru că am vrut să încep 
o activitate nouă alături 
de un colectiv entuziast 
și deschis spre nou. Am 
vrut să pot aplica metode 
moderne și să fiu alături 
de niște oameni care să 
mă înțeleagă și să mă 
sprijine. Pentru că așa am 
simțit atunci și așa aș face 
și acum dacă ar trebui să 
aleg din nou.

Este primăvară și sunt 
multe sărbători fru-
moase. Ce semnificații 
au pentru femeia și pro-
fesoara Cristina Olteanu 

zilele de 1 si 8 Martie?

Sunt zilele în care mă 
simt iubită și apreciată.

Un zâmbet, o floare 
și un ”mulțumesc” din 
inimă, contează cel mai 
mult. 

Îmi dau puterea să în-
cep un an nou după o iarnă 
mohorâtă. Mă fac să fiu 
din nou fericită că mi-am 
ales această meserie.

În curând vom trăi 
creștinește emoția 
Sărbătorilor Pas-
cale. Cum erau aceste 
sărbători pentru copilul 
Cristina?

Sărbătorile de Paște 
aveau puțin parfumul 
fructului oprit, deși poate 
mulți nu înțeleg acest lu-
cru. În vremea aceea era 
interzis să te bucuri de 
sărbători. Dar fiecare o 
făcea în felul lui. Pentru 
mine, sărbătoarea înce-
pea cam cu o săptămână 
înainte, când mama înce-
pea să picteze ouă. Erau 
ouă pictate cu iepurași, 
puișori și floricele nu 
doar vopsite sau încondei-
ate. Apoi era mirosul de 
prăjituri, de cozonac și de 
pască. Si după săptămâna 
de post venea Vinerea 
Mare. Nu m-aș fi putut 
bucura de sărbători - și 
nici acum n-o fac - dacă 
nu m-aș fi dus să cânt 
la Prohod și să ocolesc  
biserica. Și sărbătoarea 
începea cu adevărat după 
slujba de Înviere și primele 

ouă ciocnite acasă după ce 
închinasem ușa cu lumina 
adusă de la biserică, pent-
ru noroc și pentru a fi casa 
ocrotită de rele. 

În dimineața de Paște 
ma spălam pe față cu apă 
în care mama pusese un 
ou roșu și mă îmbrăcam 
cu hainele noi.

În încheiere vă rugăm 
să adresați un cuvânt 
cititorilor noștri la ceas 
aniversar.

Încercați să vă iubiți 
școala așa cum am făcut- 
o și noi și toți cei care i-au 
trecut pragul. Duceți-i 
numele mai departe și 
transformați-l în renume 
așa cum am încercat și 
noi. Voi  să spuneți dacă 
am reușit.

Vă mulțumim foarte 
mult! Abia așteptăm să 
vă mai colindăm și anul 
acesta, să vă reîntâlnim, 
să ne mai povestiți… Vă 
dorim Sărbători Pascale 
liniștite cu sănătate și 
armonie!

Au consemnat, 
Alexandra Ungureanu și 

Cristina Ploscă, 
cls. a VIII-a A



O şcoală,

1000
de 

activităţi!

Dacia - Simbol Naţional

Vineri, 15 Aprilie 2016, s-a desfaşurat a doua ediţie a proiectului educativ 

extraşcolar judeţean “DACIA – SIMBOL NAŢIONAL”. Acesta a cuprins, 

ca şi in prima ediţie, două teme: concurs de pictură şi simpozion.

Echipa de fotbal a Şcolii Gimnaziale “George Topârceanu” 
a obţinut LOCUL I la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, 
etapa judeţeană.

Ziua Porţilor deschise la ,,George Topârceanu”
Școala Gimnazială 

”George Topârceanu” 
a avut bucuria să 
primească, în luna feb-
ruarie, oaspeți de seamă: 
micuții preșcolari care 
au fost curioși să viziteze 

o școală modernă, cu 
oameni implicați în 
desfășurarea unui act 
educațional la înalte 
standarde pedagogice.

Am regăsit în ochii lor 
curioși atât încântarea, 

cât și teama de a nu se 
pierde de doamna educa-
toare, semn că își doresc 
un climat cald, modern, 
gata să le răspundă la 
nevoia lor de a explora. 

Personaj în 
basmul meu

•

Lecturile
copilăriei

•



Mâini harnice, 
inimi calde 

și idei creative au 
adus la viață și în 
2016 mărțișoarele 
tradiționale.Nu este 
puțin să vezi elevi 
responsabili care 
au aranjat panouri 
pentru expoziția de 
mărțișoare cu vân-
zare, apoi tot ei să 
facă publicitate pro-
priilor standuri și nu 
în ultimul rând să 
contabilizeze banii 
obținuți din vânzare.

Și totul pentru o 
faptă bună, pentru o 
donație către Centrul 
”Sfânta Paraschiva” 
din Retevoiești.

Un mărțișor din inimăO şcoală,

1000
de 

activităţi!

Biserica şi şcoala din viaţa mea

Ziua Apei - Porţi deschise la Staţia de Epurare

Primăvara 
scrisorilor



Rapsodia Primăverii
Badea Ariana, clasa IA

Astăzi Primăvara vine
 Se văd ape cristaline,
Se zăreşte-n depărtare
Peste munţi şi peste mare,
Soarele cum frumos răsare
Peste apa trecătoare.

Din pământ a răsărit
Ghiocelul  înverzit.
Berzele vor să vestească
Primăvara neuitată
Şi s-aducă veselie
Să cânte o rapsodie.                               

CÂNTECUL  
DE PRIMĂVARĂ AL CÂMPIEI

Gogoescu Arthur Ștefan, 
cls. a III-a B

Pornesc spre frumoasa câmpie,
O mare verde vălurind,
în care iarba șoptește
cântecul de lumină al zării.
Aici lăcustele sunt micii atleți ai 
marilor salturi, 
Iar greierii cântăreți încă n-au hotărât
Care-i struna cea măiastră:
Raza de soare sau raza de lună?
Văzduhul își trimite iscoadele,
Albine de aur și fluturi hai-hui
Să afle enigma culorii
Direct de la floare.
Încărcați de alb, de roz și ciripituri
Umerii crengilor cântă.
E aici un tărâm vrăjit al miresmelor
și de aici se aude râsetul azuriu
al corului de albăstrițe.

Primăvara
Cristiana Ducan, clasa a II-a A

A sosit în caleaşca înflorită şi cu răsunete de 
fericire, cea mai iubită fiică a anului, graţioasa 
Primăvara. Alaiul ei e format din multe gâze şi 
păsări.

Toată natura a reînviat, iar acum vrea să ne 
ofere din darurile ei. Floricelele zâmbesc fericite 
în razele călduroase ale soarelui şi împrăştie în 
aer un miros îmbietor. Păsărelele dau un adevărat 
concert şi ne încântă auzul. Verdele crud al ierbii 
îmbrăţişează pământul.

Zumzet...veselie...parfum...culoare...cântec..
Ziua a devenit mai lungă decât noaptea şi toate 

vieţuitoarele se bucură de sosirea primăverii. Copiii 
au câştigat câteva ore de joacă în parc.

Primăvara a adus viaţa şi puterea în toată natura, 
odată cu venirea ei!

C
reații



Sunt născută 
şi crescută pe 
aceste melea-

guri cu  șesuri verzi, 
pline de grâne aurii,  
munţi semeţi, ce își 
înalță creștetele până 
la nori,  păduri dese de 
smarald şi  dealurile 
bogate în rod.
 Râuri repezi cu apă 
cristalină, scaldă aces-
te plaiuri şi poartă pe 
valurile lor povestea 
acestor pământuri. 
Apoi povestea este 
şoptită Dunării, care 
duce mai departe tai-
na acestui popor şi o 
împărtăşeşte Mării Ne-
gre, sora bună a acestei 
ţări, numită România. 

Aceasta este ţara 
mea, aici s-a format 
naţiunea mea. Dar, mai 
presus de orice, aceas-
ta este patria mea, 
România.

Patria mea 
înseamnă mai mult 
decât cadrul pitoresc 
şi binecuvântat în care 
s-a născut poporul 
român, mai mult decât 
râul, ramul, codru şi 
marea. Înseamnă locul 
în care au trăit bunii și 
străbunii mei.  

Cu dragoste și 
prețuire rostim nume 
de eroi: Mihai Vitea-

zul, Ştefan cel Mare, 
Avram Iancu, Mihai 
Eminescu, Aurel Vla-
icu, Nicolae Grigor-
escu, George Enescu, 
Constantin Brâncuşi şi 
mulţi, mulţi alţii. Fără 
ei, cuvântul patrie ar 
fi neînsemnat. Fără  
sacrificiul lor pe altarul 
istoriei, al culturii şi 
al ştiinţelor, România 
ar fi doar o etichetă 
agăţată de un anumit 
contur pe harta lumii.              

Dar patrie nu 
înseamnă doar  
privirea îndreptată spre 
trecut şi prezent.

Patrie înseamnă şi 
viitor, viitorul aces-
tor locuri, precum şi 
al locuitorilor aces-
tor pământuri: copiii 
şi nepoţii noştri. Faţă 
de ei trebuie să nutrim 
aceleaşi sentimente 
ca şi faţă de strămoşii 
noştri. Trebuie să ne 
asigurăm că le lăsăm 
o României frumoasă, 
neasemuită, unică între 
tările lumii.

Pentru tine, țara 
mea, trăiesc și  simt 
românește, mă bu-
cur de copilăria 
mea fericită, mă  
minunez de frumusețile 
tale încântătoare. Te 
iubesc, România mea!

ȚARA MEA, FRUMOASĂ ROMÂNIE!

 Elev: Ungureanu Antonia, cls. a IV-a A

Soarele după-amiezii își golește 
tolba de săgeți invizibile 
peste câmpul presărat cu spice 

de grâu. 
Eu mă așez pe rădăcinile salcâmului 
bătrân ce par a fi niște tentacule 
inofensive și contemplu peisajul care mă inco-

joara.Norii, care aleargă precum picăturile de ploaie 
pe sârmă, iau diferite forme.Dacă-ți zbura privirea 
spre altceva, floarea pe care ai recunoscut-o inițial 
devenea un balaur ce scuipă foc și te amuzai de jo-
cul în care te ispiteau. 

Păsările se întrec în note contopite cu sunetul 
molcom al vântului ce pribegeste prin  pomi precum 
un pierde-vară. Contemplarea mea se transformă în 
nostalgie și regret pentru neîmplinirea dorinței mele 
de a fi un greiere pierdut într-o nesfârșită vară prin 
firele de iarbă amorțite de dânsul vesel al vreunui 
haiduc sau o libelulă care zboară pas la pas cu apa. 

Printre focul spicelor de grâu se strecoară câteva 
picături de ploaie parcă și ele rușinate că au pertur-
bat măreția naturii.Doi iepuri rătăcesc prin lanuri 
făcându-le să se miște într-un dans amețitor, dar la 
câteva secunde dispar ca și cum nimeni n-a trecut 
pe aolo. 

Orizontul se uniformizează, devenind albastru și 
dens, odată cu apusul, dându-mi de înțeles că tre-
buie să mă desprind din poveste. O parte din sufletul 
meu va rămâne aici admirând raiul care trăiește într-
o desăvârșită plenitudine.    

Gheorghe Cătălina, cls. a V-a B

C
reații

Natura zâmbește primăverii



Legenda CURCUBEULUI

A fost odată ca 
niciodata un 
împărat și o 

împărăteasă. Aceștia aveau 
o fiică pe care o răsfățau 
toată ziua. Îi dădeau cele 
mai alese rochii cusute cu 
fir de aur și argint, cei mai 
frumoși conduri și cele 
mai sclipitoare coroane.Ea 
creștea și se facea tot mai 
frumoasă.

Se apropia ziua prințesei
Părinții spuneau:
-Ce cadou să-i facem 

fetei noastre?
-Chiar nu știu.Rochii 

are, giuvaeruri de aseme-
nea. Stai!Am o idee!

De ziua ei, fiica de 
împărat a primit un pachet 
frumos, ambalat în roz și 
alb, cu fundițe.

Curioasă din fire l-a 
desfăcut și a găsit o 

carte ,,Prima  mea carte de 
povești”. S-a dus în camera 
ei și a început să citească.

Nu erau povești de 
copii, ci povești foarte in-
teresante. 

Fata de împărat a ajuns 
la o una care i-a stârnit cu-
riozitatea. Aceasta spunea 
așa:

”Dacă mergi spre 
miază-noapte kilometri în-
tregi, ajungi la foarte multe 
șiruri de steluțe. Pe fiecare 
steluță este scrisă o literă.

Tu să mergi doar pe șirul 
care formează alfabetul! 

La capătul șirului vei 
vedea niște scări. Urcă 
și mergi doar pe covorul 
roșu de pe ele. La capătul 

scărilor este Împărăția 
Soarelui. Tine drumul  
drept și vei ajunge la un 
pod în șapte culori. 

Acolo te așteaptă un 
palat de zece ori mai 
sclipitor decât palatele 
obișnuite.”

Într-o noapte, pe când 
toți dormeau, domnița 

și-a îmbrăcat cea mai 
frumoasă rochie de mătase, 
își strânse lucrurile și 
plecă. Când ajunse la șirul 
de steluțe, merse doar pe 
cele pe care erau scrise lit
erele:”A,Ă,Â,B,C,D,E,F,G
,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S
,Ș,T,Ț,U,V,W,X,Y,Z. Urcă 
pe covorul roșu al scărilor 
și merse până văzu podul 
în cele șapte culori.

Lângă el era un indica-
tor pe care scria: ”Zânele 
macilor-roșu, zânele ani-
malelor-portocaliu, zânele 
luminii, galben, zânele 
frunzelor-verde, zânele 
gheții-albastru, zânele ape-
lor-indigo, zânele viore-
lelor-violet.” Ea nu luă în 
seamă indicatorul și merse 
pe toate culorile, ajungând 
astfel la palat și intrând în 
el.

După ce se 
minună de toate 

frumusețile văzute acolo, 
frumuseți care la urechea 
omului nu ajunseseră și 
la inima lui nu se suiseră, 
porni pe drumul de înto-
arcere. Dar, când să treacă 
podul, nu mai reuși, pen-
tru că apăruse de niciunde 
o poartă mare ferecată cu 

opt lacăte. Pe poartă era un 
afiș pe care scria:”De vrei 
poarta s-o descui, dezleagă 
enigmele C---------I! ”

Pe fiecare lacăt era 
inscripționată câte 

o ghicitoare. Cum prințesa 
era ageră la minte, reuși să 
dezlege cu ușurință primele 
șapte ghicitori, însă a opta, 
îi dădea bătăi de cap. Oricât 
s-a străduit, nu a reușit să 
răspundă ghicitorii care 
spunea așa: ”Există o casă.

Cei care intră în ea, 
intră orbi. Când ies, pot ve-
dea. Ce este?” 

Cum stătea ea și se 
gândea, își aminti 

că luase cu ea cartea 
primită în dar de la părinți. 
O deschise și începu să 
citească. Deodată, într-una 
din povești, află răspunsul: 
”Școala”. Dezlegă, astfel, 
cea de-a opta enigmă și 
lacătele se deschiseră ca 
prin minune. 

Înainte de a ieși pe 
poartă, fata de împărat 
observă că pe fiecare lacăt 
e scrisă câte o literă. Le 
ordonă și obtinu cuvân-
tul ”CURCUBEU”. Acum 
înțelese care era cuvântul 
lipsă din îndemnul de pe 
poartă:” :”De vrei poarta 
s-o descui, dezleagă enig-
mele CURCUBEULUI!”.

De atunci, brâul în 
șapte culori de 

pe cer, poartă numele de 
CURCUBEU, după cum 
îl descoperise curajoasa și 
curioasa fată de împărat.

Elev: Țuțuianu Elena, cls. a IV-a D
Prof. Boerescu Ofelia Nicoleta
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Un drum lung
Georgiana BUSIU, cls. a V-a B

Mie ȋmi 
place să 
fiu una 

dintre copilele naturii. 
Tot timpul zbor, zbor 

şi nu mă mai opresc. 
Singurul meu 

duşman este timpul. 
Vara se sfârşeşte foarte 
repede şi apoi soseşte 
toamna, când trebuie 
să-mi iau rămas bun 
de la această frumoasă 
ţara. Dar, ȋntr-o zi mi 
s-a schimbat părerea. 
Să vă povestesc…

Totul s-a petrecut 
ȋntr-o toamnă. Din cau-
za vântului aprig şi a 
cerului lipsit de soare, 
am plecat ȋntr-o altă 
ţară mai călduroasă. 
Dar până acolo era cale 
lungă. Şi eu zburam 
foarte ȋncet. Ȋncercam 
să mă apropii de mama 
mea cât puteam eu de 
tare, dar ȋn zadar. Ea 
zbura atât de tare ȋncat 
parcă tăia aerul. Eu 

priveam ȋn sus, ȋn jos, 
ȋn stânga, ȋn dreapta şi 
eram foarte curioasă 
să văd priveliştile atât 
de frumoase. Vedeam 
alte stoluri de păsări, 
vedeam acoperişurile 
căsuţelor, vedeam norii 
pufoşi şi oameni ce 
seamănau cu nişte fur-
nici.

Totul era minunat!
Şi mă gândeam că 

voi ajunge ȋntr-un loc 
mai călduros şi apoi 
după  plecarea iernii 
mă voi ȋntoarce acasă. 
Şi eu cu capul ȋn nori, 
am văzut jos iarba 
verde, soare din plin si 
arbori ȋnfloriţi, ceea ce 
ȋnseamnă că am ajuns 
la destinaţie.

Dar, cu siguranţă, ȋn 
fiecare zi mă voi gândi 
la ţara mea frumoasă şi 
mândră la care mă voi 
ȋntoarce odată cu so-
sirea primăverii.

SIMFONIA FLORILOR

Stuparu Alexia, cls. a IV-a A

Primăvara, zână bună,
A-mpletit mândră cunună
De flori culese din rai,
Îmbrăcate-n mândru strai.

-Eu sunt floare albăstrea,
Floarea de nu-mă-uita.
Am parfum îmbătător,
Ce-ți aprinde-n suflet dor.

-Sunt o mândră garofiță
Culeasă din grădiniță.
De mă prinzi la pălărie,
Îți sunt dragă numai ție.

-Iar eu, roșia lalea
Ce adie-n calea ta,
Cupa-mi  plină de nectar
Ție ți-o aduc în dar.

Și-mi cânt dulcea simfonie
Printre florile o mie,
Să m-admire-ntreaga lume:
Sunt laleaua cu renume.

Primăvara
Scarlat Alexia – Maria, clasa I A

În horă mii de flori se prind,
Albinei oferind nectar,
Razele soarelui se-ntind
Trezind la viaţă totul iar;

Sosit-a astăzi rândunica
Sub streaşină la cuibul drag,
Copilaşii ies la joacă
Şi bunicii stau în parc.
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Cu mine
Bianca Bucurescu, clasa a VIII-a A

Pluteam prin zări, prin simfonii divine
Prin ceruri colorate, cristaline
Eu, doar zburam printre coline 
Doar că erau numai ruine

Parcă eram pe niște șine
Mă descopeream pe sine
Pe.o rază urcam spre nicăieri , spre mine.

Natura, minunea de fiecare zi
Irina Răducu, clasa a V-a B

Pe cerul senin, alunecă spre 
orizont, soarele cu lumina lui 
blândă. Culorile sângerii îl 
învăluie deasupra culmilor.

Încet, încet, se ascunde după 
un nor, trimiţând câteva raze în 
semn de binecuvântare înainte 
de apus.

Umbrele amurgului învăluie 
crestele munţilor, coborând spre 
văile adânci. În depărtare, sună 
tălăngile turmelor îndreptându-

se spre stâna. Adieri răcoroase 
tulbură liniştea frunzelor şi prin-
tre acele brazilor, pătrunde gla-
sul vântului ca un sunet de orgă.

Noaptea grăbită îşi trimite so-
lia cu prima steluţă tremurătoare 
pe bolta întunecată. Printre vâr-
furile brazilor, se înalţă gândi-
toare luna, farul nopţii blânde de 
vară. Razele ei desenează flori 
de umbră pe cărările ce urcă spre 
stână.

Pădurea adoarme pe culme şi 
cântăreţii ei visează acum o lume 
de basm. Doar fluierul păstorului 
doineşte agale întrecându-se 
parcă cu greierii nopţii si su-
surul izvorului. Miresme de 
răşină îmbată aerul nopţii şi  
uneori, răzbate până departe sus-
pinul pădurii răvăşite de adieri 
răcoroase. 
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Tomy este căţelul meu. El este mic, alb cu 
părul lung şi creţ. În vara asta face trei ani. 
Este foarte deştept. El ştie cum să-mi atragă 

atenţia dacă vrea apă, dacă vrea afară şi dacă vrea să 
se joace. Răspunde când e strigat şi latră cam la orice 
vecin care trece prin faţa porţii. 

Iarna, când îl dăm afară pentru plimbarea zilnică, 
nu-l mai putem găsi şi sfârşesc căutându-l cu bunicul 
meu prin zăpadă. Aţi ghicit de ce? Pentru că este alb 
ca neaua.  Acolo seara toată, bunicul meu, îmi spune 
poveşti despre ce prostii face Tomy când sunt eu ple-
cat. 

În câteva cuvinte, Tomy este jucăuş, deştept, cura-
jos, iar eu îl voi iubi indiferent de ce s-ar putea întâm-
pla.   

Cred că vă doriți un asemenea prieten, iar cei care 
aveți deja, cunoașteți sentimentele trăite alături de un 
așa suflet necuvântător. 

Luca Mihail HOAGHEA, clasa a IV-a A

Tomy, 
prieten drag

Buchetul de liliac

Azi , mi-am permis să visez , să 
adun din amintiri şi să com-

pun din dorințe, luna mai... , să visez 
un colț de rai cu flori de liliac. Mi-e dor 
de o crenguță înflorită de liliac încă din 
copilărie .

Ador parfumul pe care îl emană şi 
visez la ziua când îmi voi umple camera 
cu nuanțe alb-violet din floarea atât de 
simplă şi atât de rafinată totodată. Vreau 
să adorm în mirosul liliacului, să simt 
cum parfumul lui îmi inundă simțurile.

Vreau să dăruiesc un buchet mare 
de liliac şi să încânt parfumul lui 
primăvăratic. E floarea care mă face să 
visez în culori, care îmi face sufletul să 
zâmbească , e floarea care simbolizează 
IUBIREA ! 

Gheorghe Cătălina, clasa a V-a B
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După iarna cea 
geroasă și-a 

facut loc prima fiică 
a bătrânului an, Zâna 
Primăvară. Ea a vor-
bit deja cu ghioceii 
să anunțe venirea sa 
tuturor. Aceștia, ca 
niște cavaleri loiali, 
au îndeplinit imediat 
ordinul, aducând bu-
curie atât în sufletele 
oamenilor, cât și în al 
viețuitoarelor.

Zâna Primavară 
nu stă degeaba, ci 
a și început să-și 
aștearnă mantia verde 
ca de smarald peste 
dealuri și câmpii și să 
împodobească pământul 
cu flori colorate ca într-
un tablou impresionist.

Soarele trimite raze 
de aur calde pe pământ, 
iar viețuitoarele ies sa 
se bucure de ele. Norii 
care erau pentru soare 
o închisoare, au plecat 
la ordinele Primăverii, 
iar cerul este acum lim-
pede și de un albastru ca 
marea. Rareori mai vezi 
un nor singuratic care 
își caută frații. 

În pădure, totul este 
de un verde crud care a 
invadat pământul. Ast-
fel natura s-a retrezit  
la viață: copacii își 
recuperează ușor,ușor 
hainele și ateaptă 
cu nerăbdare să se 
împodobească cu cele 
mai alese bijuterii ale 
primăverii: mugurii și 

florile. Din când în când 
crengile lor se animă 
de vizitele veverițelor 
jucaușe, iar trupele de 
păsări cântătoare se în-
trec în concerte cât e 
ziua de lungă.

Printre firele  
timide de iarbă și ghio-
ceii temerari, gâzele 
s-au deșteptat din som-
nul cel adânc.

Iată-le dezmorțindu-
și piciorușele, fiecare 
reluându-și activitatea: 
furnicile au trecut deja 
la treabă, în refacerea 
proviziilor. Harnicele 
albine au plecat și ele  
în căutarea bobițelor de 
polen, atât de impor-
tante pentru stup.

Pe câte o floare se 

mai întâlnesc cu câte un 
fluture multicolor. Un 
greieraș se odihnește pe 
o frunză, obosit proba-
bil, după concertul de 
aseară.

În curând se face 
seară, iar greierii iau 
locul cântăreților 
Răcoarea pune 
stăpânire peste pădure, 
căci soarele se duce la 
culcare. Peste un timp, 
în locul său apare sora 
sa, Luna, însoțită de 
steluțele argintii. Totul 
devine tăcut, iar adierea 
vântului de seară le 
împărtășește tuturor 
frumosul vis despre 
primăvară.

Ion Maria, cls a V-a C

Pădurea primăvara
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Prietenul la nevoie se cunoaşte

Prietenul adevărat 
e cel care niciodată 
nu te face să plân-
gi, ci întotdeauna îţi 
va şterge lacrima.  
Prietenie adevărată 
este atunci când, 
necondiţionat, cel de 
lângă tine  se bucură 
pentru tine, plânge pen-
tru tine şi riscă pentru 
tine. Este acela care te 
ceartă, nu te ţine nu-
mai în laude, şi care 
ştie că, dacă greşeşti şi 
te ceartă, nu te superi. 
Dacă ai cel puţin un 
prieten adevărat, atunci 
eşti un om cu adevărat 
bogat, un norocos. O 
prietenie adevarată îţi 
dă încredere în tine şi în 
cei din jur şi te face să 
zâmbeşti când credeai 
caă totul e pierdut. 

Prietenul la nevoie 
se cunoaşte, deci ajută-l 
când are greutăţi.

Aceasta înseamnă 
jertfă câteodată, 
înseamnă să renunţi la 
ceva valoros pentru tine, 
în beneficiul lui. Poate 
eşti nevoit să renunţi la 
o călătorie în străinătate 
pentru a-ti ajuta pri-
etenul şi pentru a-i fi 

aproape când are nevoie 
de tine. Accepta-l pe pri-
etenul tău aşa cum este. 
Probabil că, la fel ca şi 
el, ai obiceiuri sau de-
fecte care îl enervează. 

Dar nu întrerupe 
relaţia voastra din 
această cauza, dacă e un 
prieten adevărat.

Dacă greşeşte faţă de 
tine, fii gata să-l ierţi, 
dacă tu greşeşti faţă de 
el, fii gata să-i ceri ier-
tare

La fel şi dacă ai suc-
cese mai mari decât 
el, nu te consideră su-
perior, mai degrabă 
încurajează-l, iar dacă 
el are realizari mai mari 
ca tine, nu-l invidia şi 
bucură-te pentru el . 

Printre momentele 
frumoase, se strecoară 
însă şi senzaţia de neîn-
credere sau chiar cea de 
dezamagire completă.

Adesea, prieteniile 
vin şi se duc, se aprind 
şi se sting atât de repede, 
încât uneori te întrebi 
unde a dispărut prietenul 
care până ieri era alaturi 
de tine ?

Unele prietenii se 
pierd cu trecerea timpu-

lui, altele se distrug din 
cauza unor conflicte, al-
tele se întrerup şi după 
o perioadă se reiau. 
Mai există şi aşa-zişi  
prieteni care se laudă 
că îţi oferă tot sprijinul, 
dar care te trădează cu 
prima ocazie şi pe urmă 
se victimizează. 

Dar trebuie să  mergi 
mai departe cu speranţa  
că vei întâlni un nou su-
flet care îţi va deschide 
o altă portiţă. Prietenul 
adevarat e cel care de-
schide portiţa atunci 
când crezi că totul e fără 
ieşire.

Dar oare ce faci când 
ajungi să baţi la portiţă, 
iar prietenul o închide şi 
mai bine cu lacătul?

Acum putem vedea 
prietenia adevarată. Pen-
tru că atunci când totul 
ne merge bine avem în 
jurul nostru multi priet-
eni care mai de care mai 
iubitori, însă când viaţa 

ne loveşte nu 
mai găsim pe nimeni în 
jurul nostru. 

Prietenul adevărat va 
fi întotdeauna gata să te 
ajute şi întotdeauna uşa 
către sufletul lui va fi 
deschisă. 

Dar ce faci când 
priveşti în ochii celor 
pe care îi crezi ca fiind 
sinceri şi sti că te mint, 
dar cu sinceritate în glas 
neagă, şi-ţi jură priet-
enie veşnică? Strângi 
din dinţi şi speri că va 
recunoaşte. 

Ierți prietenul care te 
răneşte, dar nu uiţi. 

Înveţi să ierţi şi mai 
ales înveţi să cunoşti 
oamenii pentru a alege 
lângă tine doar pe aceia 
care merită să fie lângă 
tine.

Stanciu Eduard, 
cls. a VI-a  A 

Introdusă prin sintagma  
,,prietenul la nevoie se cunoaste”, 

opinia mea este că prietenii sunt un lu-
cru extraordinar,  un prieten adevarat 
este cel care se uită in ochii tăi şi ştie ce 
simţi, te cunoaşte după gesturi, după 
cum păşeşti, adică te simte ca şi cum ai 
fi parte din sufletul lui.  
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Primăvara
Primăvara a sosit!
Ghiocei au înflorit
Gărgărița s-a trezit,
A ieșit la soare
Să privească lumea-n zare.

Păsările ciripesc,
Primăvara o vestesc.
Bucurie mare,
Mieii zburdă pe ogoare,
Primăvara este-n floare!

Ciobanu Alexandru, cls. a IV-a C

Soare
Sus pe cerul luminos
Iese soarele voios
Și aduce iar,
Mândra Primăvară.

Raze calde cu blândețe
Zorilor le dau binețe,
Și ne-arată bucuroase
Jocuri și cântări voioase.

Pomii toți sunt pregătiți
Să ne salute-nfloriți
Iar noi ne jucăm cu drag
În al casei prag.

Pantazoiu Ștefania, clasa a IV-a C

Hristos a înviat!

Toţi copiii sunt mai darnici, 
Că ei ştiu că lui Hristos 
Îi sunt dragi numai copiii 
Cei cu sufletul milos.

Şi la masă ciocnesc veseli 
Toţi copiii cei cuminţi 
Ouă roşii si pestriţe 
Cu iubiţii lor părinţi. 

Toţi copiii se îmbracă 
Cu ce au ei mai frumos 
Şi părinţilor le cântă 
Învierea lui Hristos!

Bădîrcea Alexandru, cls. a VII-a C
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Zâmbetul copilăriei
Copiii sunt petale de floare,
Care nu trebuie rupte,
Copiii sunt cristale în culori,
Ce nu pot fi sparte.

Zâmbetul lor nu trebuie să piară,
E zâmbetul copilăriei,
Păstrați-l ca pe o floare rară
Din inima câmpiei.
Ocrotiți această floare
Ca pe o bogăție;
Dacă nu, zâmbetul moare
Și piere orice bucurie.

Minciunescu Vlad, clasa a IV-a c

Veselie
Sosite sunt în alba zare
În stoluri, păsări călătoare.
E cald, e soare şi e bine
Ies la cules iarăşi albine.

În aer e mirosul verii
Sosita clipa Î nvierii. 
Şi pentru anul ce-o să vină
Ne duce sufletu-n lumină.

A deschis o floare ochii
Şi pe buza-i de petale 
A sosit o albinuţă
Să caute de mâncare.

Mihai  Bianca, cls. A VI-a A

Dulce Primăvară
Primăvară, primăvară,
Dulce primăvară,
Sărbători frumoase 
Și religioase!

1 Martie
8 Martie,
Zile frumoase 
Chiar mărinimoase.

Când primăvara sfârșește,
Vara sosește sosește,
Căldura aduce,
Vacanța dulce.

Pufu Cosmin, clasa a IV-a C

Natura, minunea din fiecare zi 

Trăim înconjurați de o natură minunată oferită de Dumnezeu si populație. Fiecare copac, 
fiecare floare sau animal sunt o creație perfectă. Nu putem trece cu privirea, acest lucru 
își face apariția prin apa mării, vântul într-o după-amiază de toamnă, fulgii de zăpadă 

care ne sărută pe obraz iarna și animalele care ne încântă cu drăgălășenia lor, dar din păcate, omul 
distruge cu mâna sa tot acest paradis, poluarea mașinilor, tăierea pădurilor duc la distrugerea habi-
tatelor animalelor și la îmbolnăvirea oamenilor. Ce minunat ar fi ca totul să revină la început, să nu 
mai existe poluare și boli! Însă totul este posibil dacă omul își propune acest lucru, daca am începe 
să reciclăm toată hârtia pe care o avem, dacă nu ar mai fi nevoie sa tăiem copaci. Daca nu am mai 
ucide animalele pentru blană ne-am putea bucura de prezența lor, daca nu am mai arunca deșeurile 
pe jos, solul ar fi mai curat.

TOTUL DEPINDE DE NOI! 
Oprea Cosmin, clasa a VII-a A
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Ziua de Paşte
Bucuraţi-vă de 
sărbătoare,
În această zi cu soare,
Paştele a sosit!
Iepuraşul a venit,
Bucurie a răspândit,
Mulţi copii l-au îndrăgit.

Marin Andreea, cls. I A

Paştele
Iarna a fugit,
În pas voios, Paştele a venit
Ouăle şi cozonacii noi le-am 
gătit
Şi la toate bunătăţile am poftit!

Iepuraşul va veni
Cu mulţi fraţi de ciocolată
Şi-o surpriza colorată
În grădina colorată!

Ema Pantazoiu, cls. a II-a A

Alege viaţa!
Ce e viața? La vârsta mea am înțeles că viața e tot ce 

ne înconjoară. Înseamnă şi bine înseamnă şi rău, înseamnă 
şi soare şi nori şi roşu şi negru şi chiar moarte. Da, şi 
moartea face parte din ciclul vieții. Ca orice lucru din 
lume care se face sau se naşte are şi un sfârşit, o moarte.

Avem totuşi noi oamenii, de la Dumnezeu, capacitatea 
de a ne hotărî drumul prin viață. Am descoperit că nu toți 
oamenii işi folosesc această capacitate. De exemplu cei 
care se droghează sau care se mutilează probabil că nu au 
descoperit că viața înseamnă realitatea de lângă noi, nu 
imaginație si teribilism. Cu toate că viața înseamnă visuri, 
țeluri, ambiții, niciodată nu o să le putem atinge dacă ne 
drogăm şi numai ni se pare că le îndeplinim.

Dumnezeu ne-a dat viața odată cu moartea, dar întâi 
eu cred că trebuie în timpul vieții să-l mulțumim cu tot ce 
înfăptuim.

Birjaru Mihaela, cls. a VII-a A.

Lumina celestă
Natura a îmbrăcat deja haine noi, de sărbătoare. În fiecare 

casă, gospodinele se pregătesc să întâmpine Învierea. În fie-
care suflet se simte durerea jertfei şi bucuria renaşterii.

Clopotele cheamă la slujba de la miezul nopţii. Păşim  
privind din când în când spre cerul înstelat, întrebându-ne de 
unde vine oare lumina cea sfântă? În aer pluteşte o pace sacră 
şi în suflete se simte parcă o nelinişte.

Biserica e plină şi în jurul ei oamenii tac duşi pe gânduri. Ca 
prin minune răsună glasul preotului:”Veniţi de luaţi lumină!”

Şi flacăra celestă trece din mână în mână luminând şi chipul 
şi sufletul celor ce trăiesc bucuria Învierii. Lumina trece spre 
locurile de odihnă ale celor plecaţi în altă lume.

Şi iată cum lumina celestă pătrunde în sufletele celor 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare şi trece dincolo de morminte 
legând prin fire nevăzute pe cei ce sunt şi cei ce-au fost.

Mihalcea Larisa, cls. a VII-a A

Înviere creștinească
Un miracol care se petrece cu regularitate 

in fiecare an,  aşteptat cu sufletul la gură 
şi uimind totuşi de fiecare dată , este apariția lu-
minii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim 
în Noaptea de Înviere a Paştelui ortodox. Este 
darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de 
lumina strălucitoare care i-a umplut mormântul 
în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a 
ne transmite că este mereu alături de noi.

Focul cel viu acționează de unul singur , 

strălucind ca un fulger si aprinzând din zbor 
candelele de la intrarea în biserică, precum şi 
lumânările unora dintre pelerini.

Acest eveniment se petrece în fiecare an în 
fața a mii de martori vizuali. Nu poate fi negat 
de nimeni. De aceea efectul său este foarte 
puternic , contribuind la întărirea credinței în 
Dumnezeu.

Tudor Andrei, cls.a VII-a A

C
reații



Duminica Floriilor 
este o sărbătoare a 
bucuriei, din care 

transpare credința în înviere și 
în viața de apoi.
Sărbătoarea Floriilor reprezintă 
cea mai mare sărbatoare 
premergătoare a Sfintelor 
Pasti și are strânse legături cu 
sărbătoarea pascală. Duminica 
Floriilor comemorează intrarea 
triumfală a lui Hristos in Ieru-
salim, ocazie cu care i-au fost 
asternute in cale ramuri înfrun-
zite, înainte ca el să fie arestat 
în Joia Mare și în Vinerea Mare

Această sărbătoare 
marchează începutul Săptamânii 
Mari si a celei din urmă 
săptamâni de post, săptamâna 
în care creștinii omagiază mis-
terul salvării lor prin moartea 
lui Hristos și învierea sa din 
Duminica Pastelui.

În Duminica Floriilor oame-
nii merg la biserică având ra-
muri de salcie. Ele sunt sfințite 
și apoi puse la icoane. Se zice 
ca nu e bine să arunci ramuri-
le vechi, dacă nu ai adus altele 
noi. Ramurile de salcie se pun 
la pomii fructiferi sa rodească, 
la stupi, să fie binecuvântate al-
binele.

Duminica Floriilor 
este precedată de 
Sâmbăta lui Lazăr. În 

această zi, Iisus Hrisos îşi arată 
din nou minunile, înviindu-l pe 
Lazăr, la patru zile de la moarte. 
Învierea lui Lazăr este simbolul 

învierii viitoare a neamului 
omenesc. După această minune, 
mulţimile strânse la porţile 
cetăţii l-au întâmpinat cu flori 
şi l-au aclamat pe Mântuitor,la 
intrarea în Ierusalim.

Sâmbăta din ajunul Flo-
riilor este cunoscută şi 
ca Moşii de Florii, când 

se fac pomeniri pentru 
sufletul rudelor decedate.

Ortodocşii sărbătoresc 
ziua de Florii ca pe una 
de bucurie, dar cu înţelegerea 
faptului că zilele ce urmează, 
din Săptămâna Mare, sunt unele 
ale tristeţii.

Prof. Carmen Năftică

Câteva obiceiuri strâns legate de Duminica Floriilor:
• Cine nu se spală pe cap în Duminica de Florii cu apa sfințită 
sau descantată este în pericol de a i se albii parul.
• Potrivit unei legende populare, salcia s-a făcut punte peste un 
râu pentru Maica Domnului, ajutând-o să își continue drumul. 
Drept urmare, Fecioara Maria a dăruit sfințenie salciei.
• Ramurile sfințite de salcie se păstrează de-a lungul întregului 
an, având menirea de a lecui diverse boli.
• Oamenii îsi încing mijlocul cu crenguțe sfințite de salcie, 
încredințați ca astfel alunga boala sau o înving cu o mai mare 
ușurință. Astfel de ramuri se zice că îți iau cu mâna durerea de 
spate și sunt un antidot pentru mușcătura de șarpe.
• Într-o altă tradiție, ramurile de salcie sunt așezate înainte de 
culcare sub perna de către fetele mari, ele având credința ca 
prin acest mijloc, se vor înfrumuțesa si se vor mărita in acel an.
• Viile și livezile sunt împodobite cu ramuri de salcie sfințite 
pentru a aduce o recolta bogată.
• De Florii este dezlegare la pește, așa că nu păcătuiești dacă te 
înfrupți din carne slabă.
• Dacă te împărtățești de Florii poți sa îți îndeplinești o dorință 
pe care ți-o pui atunci când te îndrepți către preot.
• De Florii se obişnuieşte să se facă “de ursită”, astfel că fetele 
aflau, prin diverse procedee, dacă se vor căsători sau nu în acel 
an.
• Tot de Florii, mărţişorul purtat până în această zi se pune pe 
ramurile unui pom înflorit sau pe un măceş.
• Sunt curățate si împodobite cu ramuri de salcâm mormintele, 
se fac pomeni pentru odihna sufletească a celor plecați pe alte 
tărâmuri.
• Cum va fi in ziua de Florii așa va fi și in ziua de Paști.
• Dacă până la Florii cântă broaștele, vara o să fie frumoasă.
• Se spune că cine înghite în ziua de Florii trei mățișori sfințiți 
nu va mai suferi de boli de gât in decusul anului.

Prof. Nițu Eusebiu

Tradiții şi obiceiuri de Florii C
reații



Vocea
elevilor

Dragă Doamne,

Îți scriu această scrisoare pentru a-mi clarifica anumite 
nedumeriri. Știu că ești extrem de ocupat cu întreținerea 
noastră, a oamenilor, pe pământ, dar, poate, într-o bună zi, 

vei citi asta.
Adesea stau și mă gândesc la câte lucruri ne dai nouă și ceri 

în schimb doar iubire față de tine și față de semenii noștri. Ne-ai 
dăruit o lume pe care noi o distrugem constant fără nici un resen-
timent. E dureros să privești cum natura moare lent, dar sigur.

Această distrugere este datorată oamenilor care nu se gândesc 
la consecințe si își văd doar interesele lor.

Câteodată văd anumite persoane care susțin că dacă Dumnezeu 
ar exista, nu ar lăsa să se întâmple nenorocirile care se întâmplă.

Adică, nu ai privi nepăsător la copiii și oamenii din țările afri-
cane cum mor de foame. Eu am ajuns la o concluzie: acei oameni 
au ajuns în acea situație deoarece alți oameni au întins coarda 
prea mult spre partea lor și au creat neajunsuri celorlalți. Mai 
precis, oamenii care sunt la putere. E trist să vezi oameni murind 
doar din cauza mâncării…

Din fericire, Tu mi-ai demonstrat în nenumărate cazuri că Tu 
exiști și ești alături de mine in momentele mele importante. Mereu 
când am avut probleme m-ai ajutat și astfel am răzbit. Mai mult 
ca sigur că fără ajutorul Tău nu aș fi putut, indiferent ce ajutoare 
mi se ofereau. Îți mulțumesc pentru tot ce îmi oferi și pentru tot 
ce mi-ai oferit. La momentul actual, nici nu știu ce îți pot oferi eu 
în schimb, decât iubire și respect.

Nelămurirea mea este dacă se va termina într-o zi lăcomia 
asta?

Aștept un răspuuns

Cu drag,

                                                       Robert Iordache, clasa a VII-a A

Prietenă mea, 
cartea 

După cum bine se 
ştie, oamenii au gusturi 
diferite. Unora le place 
mai sărat altora mai 
dulce, unora mai tare 
altora mai moale, unora 
sportul, altora leneveală; 
tot aşa unii oameni îmi 
spun despre cărţi că sunt 
doar nişte coperţi de car-
ton cu foi înăuntru, alţii 
că sunt refugii pentru cei 
îndureraţi. Dar pentru 
mine, o carte este un pri-
eten, un prieten cu care 
poţi vorbi, cu care poţi 
rade, plânge sau chiar 
contrazice. Cartea nu 
este un lucru pe care îl 
citeşti, este un lucru pe 
care îl simţi. 

Eu, împreună cu pri-
etenii mei am făcut un 
grup de carte. După ce 
citim ceva ne întâlnim 
într-un loc şi discutăm 
despre cartea citită.  
Uneori stăm acolo şi ore 
întregi. 

Iar dacă vreţi să ştiţi 
ce înseamnă cu adevărat 
o carte: o carte este tot ce 
ţi-ai putea dori.

Zamfira Robert, 
clasa a VII-a A



Cavalerii notei zece

Toți elevii își doresc să aibă secțiunile carnetelor umplute cu nota 
bucurătoare formată din douã cifre, însã puțini au ambiția de a reuși 
aceasta. Este o adevãrată fericire atât pentru copii, cât și pentru părinți, 

elevii făcându-i mândrii pe pãrinții lor, iar ei îi răsplătesc la rândul lor pe copii.
Câțiva copii care sunt în anul al șaptelea de gimnaziu s-au hotărât să-și bu-

cure părinții cu ce pot ei mai bine, adică să ia nota zece și să-i asculte. Acești 
mici ambițioși și-au propus să se numească “Cavalerii notei zece”.

Acum, ei fiind 
pasionați de lucrul cel 
mai în vogă al secolului 
nostru, internetul, s-au 
gândit să-l folosească cu 
un scop educativ, acela 
de a citi documentare și 
curiozități pentru fiecare 
materie în parte.

Pentru unii dintre ei 
este puțin mai greu, deo-
arece în anii anteriori au 
fost leneși și au avut note 
mici, însã acum și-au 
propus cu seriozitate să 
îndrepte toți acei ani și să 
se revanșeze pentru toate 
notele proaste de până 
atunci. 

Acest apogeu pe care 
și-l doresc să-l atingă a 
fost remarcat și de pro-
fesori, cât și de părinți 
și ei îi încurajează și-i 
răsplătesc la rândul lor 
cu ce știu ei că e mai 
bine.

Unora dintre părinți 
nu le-au venit să creadă 
și sunt în culmea fericirii 
că ai lor copii sunt 
hotărâți să facă lucruri 
bune pentru viitorul lor 
și ei îi vor sprijinii pânã 
în pânzele albe. 

La sfârșitul anului, 
când toți au avut re-
zultatele dorite, au fost 

premiați și felicitați, 
ba chiar dați ca exem-
plu al cărui motto-uri 
erau: “Poți face orice îți 
dorești atâta timp cât îți 
impui”, “Nu există nu 
pot” și “Cine are carte, 
are parte”.

Nu uitați copii, puteți 
să le cãlcați și voi pe 
urme, puteți și voi să vă 
faceți părinții mândrii și 
cu atât mai mult, puteți 
să vã asigurați un vii-
tor prielnic vouă. Fiți și 
voi cavalerii notei zece! 
Puteți! 

Văleanu Alexandru, 
clasa a VII-a A

Vocea
elevilor

În fața 
examenului

A sosit ziua exa-
menului , cea mai grea 
și totuși cea mai im-
portanta zi din viața 
unui elev.

Doar ce m-am trezit 
și mă tot gândesc la 
subiectele ce vor urma 
sa le dau si sa le fac 
cat mai bine pentru o 
nota bună. Toți elevii 
de clasa a VIII-a au 
cele mai mari emoții 
pe care le poate avea 
cineva, aceste emoții 
sunt de două ori pe 
viață, la subiectele de 
la română și la subiect-
ele de la matematică. 
Odată ajuns în sala 
de clasă încerc să mă 
relaxez și să scape de 
toate emoțiile pe care 
le-am acumulat.

Când domnișoara 
directoare a intrat 
in clasa cu acel plic 
maro în care se aflau 
subiectele înghețasem. 
Singura mea scăpare 
era să mă concentrez 
sa scriu cat mai fru-
mos, cat mai  coerent 
si cel mai important, 
cat mai corect.

Când  am ieșit din 
sala de examen după 
două ore de emoții 
și de concentrare 
maximă m-am simțit 
ușurat deoarece am 
trecut și de această 
etapă a vieții.

Vlad Peleș, 
clasa a VIII-a A



Educaţia modernă
Ticu Vanessa, cls. a VI-a B

Educația contemporană este 
o educație tehnologizată, 
bazată pe competențe și prin 

abordări transdisciplinare, punând ac-
cent pe conexiunile ce pot fi realizate 
între discipline, în urma parcurgerii 
materiei școlare.

Educația începe de timpuriu, la 6 
ani, cu clasa pregătitoare, unde el-
evii învață prin joc noțiuni noi și  
folositoare și continuă obligatoriu 
până la 16 ani, în clasa a X-a, după 
care celelate două clase sunt faculta-
tive. Manualele moderne introduse 
cu aplicații pe calculator favorizează 
asimilarea mai rapidă a informațiilor; 
informații care vor fi evaluate în 
cadrul evaluărilor periodice și trans-
diciplinare de la clasa a II-a, a IV-a 
și a VI-a, finalizându-se cu evaluarea 
națională în clasa a VIII-a, moment în 
care se încheie ciclul gimnazial. Având 
în vedere informațiile prezentate în 

manuale, pot spune că nu toate sunt 
necesare. Manualele sunt foarte stu-
foase, dar toată informația asimilată 
de acestea nu este atât de importantă 
pentru elevi. Multe din informațiile 
prezentate de aceste manuale nu sunt 
utile ulterior, reprezentând doar un 
balast informațional care îngreunează 
învățarea.

Ciclul liceal, împărțit pe profile, 
ajută la canalizarea aptitudinilor și 
perfecționarea acestora, spre o vii-
toare carieră. Examenul maturității, 
bacalaureatul este încununara tuturor 
informațiilor acumulate și pregătește 
terenul pentru admiterea spre forma 
superioară de învățământ, unde se vor 
specializa, devenind oamenii de bază 
ai unei societăți în continuă dezvoltare. 

Societatea evoluează oferind din 
ce în ce mai multe oportunități pentru 
generațiile următoare.

Vocea
elevilor

Colegul meuEu sunt Mihai. Sunt 
un simplu elev din clasa 
a 8-a, stresat din cau-
za Evaluării Naționale 
bineînteles. În orice caz, 
aici nu voi vorbi despre 
mine, ci despre colegul 
meu de bancă, Gabi, 
care pare puțin mai puțin 
stresat decât mine, deși 
el nu își exprimă senti-
mentele prea mult.

Îl cunosc pe Gabi de 
la gradiniță și pot spune 
că este cel mai bun  
prieten al meu. Avem 
amintiri frumoase 
împreună și chiar dacă 
noi stăm unul lângă altul, 
nu am aflat asta decât 
pe la finalul grădiniței,  
deoarece el mereu 
ocolea de frica unui 
câine. Amândoi am fost 
surprinși, când într-

o zi a decis să nu mai  
ocolească și să meargă 
pe același drum cu mine, 
așa că, ajungând în fața 
blocului, l-am întrebat: 
„Unde stai?”. La care 
el mi-a răspuns: „Păi, 
aici”, arătând spre scara 
alăturată scării mele, 
răspuns care m-a sur-
prins foarte tare. Iar 
de atunci am început 
să petrecem și mai 
mult timp împreună. 
Bineînțeles că nu am 
fost coleg de bancă 
cu el din clasa I, nici  
măcar nu am fost în 
aceeași clasă, eu fiind 
în clasa A, iar el în clasa 
C, dar o să ajungem și la 
momentul în care el va 
intra la mine în clasă!

Am avut și o perioadă 
mai dificilă, asta în-
cepând cam de pe la 
sfârșitul clasei a IV-a, 
deoarece am început 
să ne îndepărtăm, fie-
care având prieteni noi, 
mai exact colegii noștri. 
Această perioadă a ținut 
până în momentul în 
care el a intrat la mine 
în clasă, cu o parte din 
colegii săi. Această co-
masare s-a produs din 
cauza faptului că erau 
prea puțini copii în 
clasa lor, așa că au fost 
înjumătățiți, o jumătate 
ajungând la noi, iar 
cealaltă, la altă clasă. 
Când Gabi a venit la noi 
în clasă, am fost chiar 
bucuros, deși el nu părea 

la fel de bucuros ca mine, 
deoarece nu cunoștea 
pe nimeni. Cu timpul 
s-a acomodat, iar eu am 
ajuns cu el în bancă și, 
sincer, nu regret alegerea 
făcută, pentru că ăsta a 
fost sfârșitul acelei peri-
oade în care am fost mai 
distanți. Și sincer, clasa a 
VII-a, acesta fiind și anul 
în care au venit noii cole-
gi, a fost cel mai bun an, 
pentru că s-au întâmplat 
atâtea și am început să 
stau mai mult cu vechii 
mei prieteni.

Asta a fost cam tot 
ce am avut de spus de-
spre mine și colegul meu 
de bancă. Aș fi putut să 
spun mai multe, dar o să 
las asta pe data viitoare.

Vlad Mihai, 
cls. a VIII-a A



Şcoala – Q&A
Multe persoane se întreabă,, -De ce 

avem noi nevoie de ea??’’ Ei acum 
o să vă răspund:

-Gândiţi-vă, doar cum ar fi dacă nimeni 
nu ar mai merge la şcoală…. Eu înţeleg ca 
probabil nu vă place să staţi şase, şapte ore 
aici, dar priviţi problema şi cu alţi ochi, ar fi 
mai bine să staţi cu oile, caprele sau vacile 

la păscut? V-ar plăcea mai mult să nu aveţi telefoane, tablete şi altele?? În 
loc să staţi şase ore la şcoală, ar fi mai bine să staţi zece, douăsprezece ore 
la păscut??

-Dar probabil unora nu le trebuie anumite materii pentru ce vor ei să 
devină în viaţa, de ce să le facă pe toate? întrebă Alex.

-Alex, noi, ca şi elevi sau părinţi, profesori sau ca oricine, trebuie să 
avem un minimum de cunoştinţe din toate materiile. Este adevărat că poate 
unora nu le trebuie toate materiile în viaţă, dar trebuie învăţate pentru cul-
tural or generală. Aştept şi alte întrebări de la dumneavoastră în legătură 
cu acest subiect.

-Mie, îmi plac toate materiile, spuse Andrei, dare eu nu înţeleg de ce ar 
trebui să ne scadă notele la desen, de exemplu, doar pentru că noi nu ştim 
să pictăm.

-Andrei, acesta este un subiect despre care s-a vorbit mult. Eu înţeleg că 
tu poate nu vrei să devii pictor, dar profesorul respectiv doreşe să stimuleze 
imaginaţia unui elev. Adevărat că nu ar trebui să se dea note mici doar 
pentru că unii elevi nu au talent. Cam acestea au fost şi întrebările de azi, 
aştept şi alte întrebări pentru data viitoare. La revedere!                                                                    

Reporter de serviciu, Costescu Matei

Balada micului şcolar
Foaie verde mărgărit
Şapte ani am împlinit
Sunt şcolar în clasa I
Este vai şi chin şi-amar
Ghiozdanul nu pot ca să-l car
Târ de el ca de un sac 
Şi de un vaiet nu mă las
Vai, şcoală, vai! 
Multă bătaie de cap îmi dai
Şi de teme ce să zic
Mama mă îndeamnă într-una
Măi copile lasă gluma
Treci să-ţi faci temele
Să rezolvăm problemele
Şi-o dictare ţi-aş mai da!
Dar eu ripostez la ea
Tare mult m-aş mai juca
De calculator nu m-aş lăsa
Şi cu mingea m-aş juca
Vai, şcoală, vai!
Multă bătaie de cap tu îmi dai.

Mierlea Andreea, 
cls. a VII-a A

Profesorul meu preferat
Profesoara mea preferată este doamna de istorie.
O apreciez foarte mult, deoarece este profesoara care a reușit să 

mă învețe fără a pune mâna pe caiet de foarte multe ori.
Îmi place mult modul acesteia de predare, ne vorbeste foarte mult 

cu caldură, iar când nu înțelegem un lucru ne explică foarte bine în 
mod rațional.

Materia mea preferata este Istoria poate și datorită doamnei, 
care vine la oră întotdeauna cu sufletul deschis și încearcă să își 
desfășoare ora în așa fel încât absolut toți elevii clasei să plece cu 
ceva de la oră în mintea lor.

Mi-aș dori ca și copilul meu să o aibă o astfel de profesoară  
în viitor, din toată inima.

Intotdeauna îmi voi aduce aminte de aceasta când va veni vorba 
de Istorie.

Doamna Valeria Zamfira este profesoara mea preferată și așa va și 
rămîne mult timp de aici înainte. 

 Rusu Alexandru, clasa a VIII-a A

Vocea
elevilor



Parisul
Dragi elevi un obiec-

tiv turistic care m-a im-
presionant e Parisul .Este 
un oras fascinant ,plin 
de atractii turistice.Are 
multe muzee ;Daca mer-
gi acolo o sa vezi Turnul 
Eiffel .El poate fi vazut 
aproape din tot orasul.

Notre Dame nu este 
chiar cea mai mare  
catedrala din lume,dar cu 
singuranta este cea mai 
faimoasa .Primaria Pari-
sului (Hotel de Viile de 
Paris) a fost centrul vietii 
politice din Paris timp de 
cateva secole bune.

Cladirea primariei 
dateaza din secolul 16, a 
fost reconstruita dupa ce 
a luat foc in timpul revo-
lutiei pariziene din 1870

Acest articol sper sa 
va atraga atentia fiindca 
este un oras frumos .

Costea Ştefan

 Importanța religiei și educației în viața fiecărei persoane 
Fiecare persoană acordă o importanță diferită religiei și educației. De-

pinde de viziunea fiecăruia. În opinia mea, aceste două noțiuni abstracte 
sunt de o importanță deosebită în viața și activitatea fiecăruia.

Din punct de vedere spiritual, religia ne sprijină în toate acțiunile noas-
tre. Datorită multitudinii de culte religioase existente în ziua de azi, fiecare 
își poate alege în ce vrea să creadă sau poate fi ateu.

Cât despre educație, putem spune ca, indiferent de natura ei, are un rol 
fundamental în formarea personalității fiecăruia. Când vine vorba despre 
educația primită în familie, consider ca este foarte important ca fiecare om, 
când încă se află la stadiul de copil, să trăiască într-un mediu liniștit, iar 
părinții săi să nu îi ofere exemple negative.

Încă  de la vârsta de șapte ani, intervine educația primită la școală, 
instituție ce de-a lungul anilor are să-i dezvolte elevului capacitatea de 
memorare și totodată de gândire. De asemenea, elevului i se atribuie unele 
responsabilități, începând astfel procesul de maturizare. Pe lângă acestea, 
școlile mai organizează și diverse activități recreative, ce îl ajută pe elev 
să socializeze și să coopereze cu alți copii, lucru foarte important, după 
părerea mea.

Orele de religie din şcoli ne învață să ne ajutăm aproapele la nevoie și 
să diferențiem binele de rău prin diverse pilde și povestioare ce ilustrează 
întâmplări biblice. Chiar dacă în privința acestor ore părerile sunt împărțite, 
eu cred ca nu sunt deloc atât de neînsemnate pe cât le consideră unii și ca au 
o contribuție mai mare decât câteva sutimi adăugate la media generală. Ele 
ne inspiră de fapt, bunătatea și credința de care mulți avem nevoie.

În concluzie, consider că orele de religie și educația, fie ea muzicală, 
tehnologică, civică, fizică sau de orice alt fel, ar trebui prețuite mai mult de 
către noi, ținând cont de însemnătatea lor în viața fiecărei persoane.

Stancu Andreea, clasa a VI- B

Vocea
elevilor



Pierdut gând bun

Visul fericit al apei

Apa.. esența vieții și a supraviețuirii. În apropierea ei s-au dezvoltat 
și au luat naștere o mulțime de vietați: oameni, animale, plante.  
Sentimentele pure ale apei au fost preluate încet, încet de către toți. 

Visul acesteia a fost mereu să fie apreciată și iubită, așa cum i-a iubit și ea pe 
toți care au primit sentimentele și visele ei.

Din păcate, oamenii nu realizează cât de multe a făcut apa pentru ei și 
continuă să o distrugă încet. Cum? Oamenii o consideră un coș de gunoi și își 
aruncă toate obiectele nefolositoare pe malul ei. Sentimentele pe care apa le-a 
dăruit oamenilor, parca s-au dus, lăsând-o pe această să se simtă îngrozitor 
pentru faptul că ne-a dăruit ce avea mai de preț, viața.

Visul apei, parcă e din ce în ce mai imposibil de realizat, cu acești oameni 
cruzi prin jurul ei. Cum să fii iubită de cineva care îți face numai rău? Gu-
noaiele și mizeriile aruncate în apă, parcă îi aduc visul ei fericit aproape de 
prăpastie. Tristețea acesteia se poate vedea de fiecare dată, râurile fiind foarte 
lente, mările îndepărtându-se ușor, ușor de mal și chiar lacurile care încep să 
se ascundă în pământ, înfricoșate de oameni.

Continuând în felul acesta, visul fericit al apei va fi imposibil, gunoaiele 
astupându-l în adânc. Trebuie să ne trezim la realitate și să realizăm câte a 
făcut apa pentru noi, ca să o putem răsplăti.

Cochinescu  Eliza, clasa a VIII-a A

Vocea
elevilor

Anul aces-
ta… acum 
în 2016 

tu ești ținta tuturor  
p r o b l e m e -
lor, greutăților și 
așteptărilor mari fără 
a-ți mai putea păstra 
gândul bun.

Toată lumea este 
mereu cu ochii pe 
tine, să înveți bine, 
sa te comporti exem-
plar si să dai un ex-
emplu bun altora. În 
fiecare dimineață mă 
trezesc-învăț-plec la 
școală-mă întorc-îmi 
fac temele-mă culc. 
Viața mea a devenit o 
monotonie continuă 

în care sunt supus 
celorlalți iar dacă nu 
sunt... cerul cade pe 
mine. Mi-am pierdut 
gândul bun.

Însă cea mai mare 
problema este ca ni-
meni nu se gândește la 
noi,elevii, că in ciuda 
rezultatelor școlare 
noi ne dăm silința 
și muncim din greu 
pentru fiecare notă în 
parte, pentru fiecare 
“te-ai descurcat bine” 
al profesorilor și asta  
contează mult pentru 
noi, pentru a ne păstra 
gândul bun.

Orice ar spune fie-
care profesor, „e vina 

ta că nu ai învățat” este 
cea mai mare minciună 
care putea fi spusă de 
un om. Nu și-a pus ci-
neva vreodată proble-
ma că sunt prea multe 
de știut într-un singur 
elev?? Fiecare pro-
fesor vrea să îi luăm 
din cunoștințele sale: 
chimie, biologie, des-
en, româna, matemati-
ca, fizica și să știm ab-
solut tot ce este de știut 
nepăsându-i că mai 
avem alte 12 materii 
care ne obligă să stim 
la fel de mult  chiar 
daca nu ne vor folosi 
niciodată in viată. Nici 
măcar un profesor nu 

poate ști atâtea lucruri 
la un loc, dar ne obligă 
pe noi sa o facem ceea 
ce este imposibil, deci 
nouă ne sunt îndesate 
pe gât fără vreun rost.

Cu toate astea ni-
meni nu-și mai poate 
păstra gândul bun... 
Nici măcar eu... L-am 
pierdut.      
Martalogu Alexandru, 
cls. a VII-a A



Radu Ionescu 
un elev și un campion

Elev în clasa a VIII-a A, Radu Ionescu este un bun coleg,  
sociabil, implicat în activitățile clasei, pasionat de grafică 
și nu în ultimul rând, atras de scrierea reflexivă. 

Practicarea sportului l-a întărit, l-a maturizat, l-a obișnuit să 
respecte regulile. Se antrenează la karate în cadrul Clubului Spor-
tiv Dacia 2012, și a reușit totdeauna să comunice foarte bine cu 
școala, clubul, familia, domnul antrenor, astfel că nu s-a ascuns 
niciodată după un paravan iluzoriu asigurat de competitii sau 
antrenamente. Are opinii pe care le exprimă de câte ori este cazul 
și sare mereu în ajutor atunci cand vede că este nevoie să pună și 
el umărul. Se pregătește pentru examen, va fi un licean responsabil 
și un sportiv cu noi medalii în palmares.

Îmi place cea 
ce fac și nu am 
de gând să mă 
opresc. Sportul 
mă ajută să mă 
relaxez, să uit 
de toate și de 
tot, mă face să 
mă simt bine 
în pielea mea, 
să gândesc mai 
limpede.
Radu Ionescu

“

Amintirile 
recente 
medaliate 
ale lui Radu
2014:
•Cupa Băniei -bronz
•Cupa Musashi-aur
•Campionatul National 
de KarateShotokan-
argint

2015: 
•Campionatul National-
bronz, argint
•Cupa Băniei-aur
•Cupa României- argint, 
aur
•Campionatul Europe-
an-bronz 

2016:
•Campionatul National-
bronz, bronz

Pentru că este 
un elev care va 

purta numele de 
topârcean, pentru 
a crescut frumos 

sub privirile 
noastre, îi dorim 
acum, la vremea 
deschiderii unui 
nou drum, mult 
success și multă 
putere de luptă!

• Prof. Adriana Hoaghea

Hai, Radu!
SUCCES, RADU!            

Câteva dintre medaliile lui Radu 



DASCĂLII
ultimilor

Bădescu
Gabriela

Berechet
Florian

Berliba
Crăița

Bodea 
Cristian

Boerescu
Ofelia

Bucur
Ana

Burduș
Gheorghe

Chivereanu
Iuliana

Ciobanu
Aurelia

Victorița
Ciorobea

Diaconu 
Marian 

Dinu
Mihaela

Dragason
Jeni

Dragomir 
Elena

Dumitru
Filofteia

Dumitru
Maria

Dumitru
Nelu

Farcaș
Ionela

Fâlfănescu
Romeo

Gherghe
Anișoara

Gherghe 
Dan

Gherghe
Vasilica

Guran
Mariana

Hoaghea 
Adriana

Ilinca
Lucian

Ionuță
Maria

Iordache
Liliana

Ittu
Alina

Ivașcu
Olimpia

Manole
Angela

Maria
Rizea

Mateescu
Andreea

Merisescu
Nicoleta

Mustață
Paul

Carmen
Năftică

Neacșu
Daniela

Necșulescu
Elena

Necuță
Laura

Nicolae
Adriana

Nistor
Laurențiu

Niță
Stela Maria

Olteanu
Cristina

Panait
Carmina

Popa
Liviu

Sacerdoțeanu
Gabriela

Saioc
Geta

Savu
Maria

Seciu
Maria

Simion
Adina

Stănescu
Gabriel

Ștefan
Georgiana

Stoica
Petre

Stoican
Mihaela

Tomescu
Mădălina

Turbatu
Cristian

Zafiu
Alexandra

Zamfir
Florentina

Zamfira
Valeria

20 DE ANI

Cicerone
Simionescu

Primul director al școlii, 
Rizea Nicolae

Gheorghe 
Olteanu
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RECUNOȘTINȚĂ
Anii repezi s-au scurs ca șirurile de cocori, ce 

și-au zorit zborul spre depărtările cu lumină, cu-
aripile încărcate de amintiri...

Frumoase amintiri! Și multe... Atât de multe 
și de frumoase că nu putem alege una singură pe 
care să o povestim. Am dori să le scriem, dar...  
o lacrimă nu ne dă pace! Nu vrem s-o sloboz-
im, pentru că doamna ne-a învățat sã fim puter-
nici și ne-a spus că oamenii puternici nu se lasă 
copleșiți de emoții.
Și multe ne-a mai învățat... daruri pentru minte, 
hrană pentru suflet, bucurie pentru inimile noas-
tre mici. Toate oferite cu generozitate dintr-un 
suflet cald, o inimă mare și o minte luminată.
15 septembrie 2012  - ziua în care am pășit 
timizi, dar încrezători, pe tărâmul cunoașterii. 
O zi de neuitat, care a fost începutul unui șir 
de întâmplări, ce au rămas pecetluite în mint-
ea fiecăruia: amintirea bastonașelor  care se 
încăpățânau să stea drepte, a primelor cuvinte 
citite în șoaptă, de teama de a le da frâu liber, 
amintirea primelor lacrimi scăpate la greu, a dul-
celui gust al reușitelor, amintirea primelor pri-
etenii și jocuri împreună, a lecțiilor minunate, 
concursurilor, excursiilor, serbărilor de neuitat. 
Toate acestea sub atenta supraveghere a doamnei 
învățătoare care, cu profesionalism desăvârșit, 
răbdare nemărginită și dragoste, multă dragoste 
presărată în tot ce a întreprins, a reușit să ne 
modeleze pe fiecare în parte într-un mod anume 
și să facă din noi OAMENI.

Oameni care vor purta pe mai departe o 
neprețuită recunoștință pentru primul lor dascăl, 
care a rupt fărâme din învățătura și dragostea lui 
și le-a sădit rodnic în mințile și în sufletele noas-
tre.

Pentru toate acestea vă iubim și vă mulțumim, 
doamna învățătoare Angela Manole!                                                                

 Cu recunoștință,  elevii clasei a IV-a A

AMINTIRI DRAGI
Se spune că Dumnezeu lucrează prin intermediul 

oamenilor. Și, ca cei mici să devină și ei oameni mari, 
Creatorul are nevoie de lucrătorii lui, pe care-i pune 
în slujba celor mici. Pentru ca lucrul să fie bine făcut, 
îi înzestrează cu înțelepciune, dragoste, bunătate și 
răbdare, și le oferă  în schimb ceva anume pentru ei: 
copilărie veșnică. 

Fiecare dascăl știe și simte că este mâna lui Dumn-
ezeu, o mână care clădește OMUL, îi modelează car-
acterul, îi mângâie creștetul plecat de povară, tresaltă 
de bucuria izbânzii și de inocența copilăriei.

La fiecare început de drum se clădește  o nouă 
lume. O lume plină de cunoaștere, de lumină, de 
dorința de a descoperi noul, o lume a veseliei, a priet-
eniei, a dragostei și respectului pentru tot ce e frumos 
și bun. Dascălul se îngrijește ca lumea ce începe a 
se zămisli să fie ferită de rău, de urât, de ignoranță, 
pentru ca, la capăt de drum, să se minuneze și el de 
lucrarea înfăptuită.

Dragii mei învățăcei, am clădit împreună o trainică 
și frumoasă lucrare, asemeni unei povești ce va 
dăinui peste ani, în care voi sunteți principalii eroi, 
iscusiți și frumoși, cu minți luminate și inimi calde, 
buni, prietenoși și inimoși. Am călătorit împreună pe 
tărâmurile cunoașterii ca adevărați tovarăși, v-am dat 
aripi pentru ca drumul să nu vă pară anevoios, mi-ați 
dat în schimb încredere și m-ați fericit cu dragostea, 
aprecierea și inocența voastră.

 Cu toții împărtășim bucuria și satisfacția unei mi-
siuni îndeplinite cu succes și certitudinea că noul în-
ceput va fi plin de realizări.

Cu multă dragoste, a voastră doamnă 
învățătoare, Angela Manole



Clasa a IV-a B a 
fost implicată în mul-
tiple acțiuni de volun-
tariat, cele mai multe 
sub sigla Strategiei 
de Acțiune Națională 
Comunitară: Venim 
în casa ta de Paște, 
Moș Crăciun vine și 
la tine!, Săptămâna 
legumelor și fructe-
lor, Un Mărțișor din 
inimă.             

Responsabilitatea 
a fost  principiul 
care a stat la baza  
acțiunilor noastre 
de voluntariat.! In-
diferent ce fel de 
persoană ești, care 
îți sunt conving-
erile sau ce vrei să 
devii, responsabili-
tatea este o abilitate 
pe care o dobândești 
prin muncă. Re-
spectul față de tine 
și față de ceilalți îl 
câștigi prin respon-
sabilitatea cu care iei 
anumite decizii, in-
diferent de natura lor.

Prin voluntariat 
ne-am dezvoltat abili-
tatea de comunicare, 
am creat punți între 
comunitățile cu care 
am interacționat și 
am socializat.

Suntem mândri de 
proiectele în care ne-
am implicat! Vrei și 
tu să fii voluntar?! 
Simplu: treci la 
acțiune!

 BORȚOI LAVINIA

•Andrei Lăzărescu Andreea
•Borțoi Lavinia-Florentina              
•Matei Mădălin                                                              
•Burtescu bianca-Ruana                
•Mușat George                              
•Dănescu Petruț                                 
•Munteanu Laura
•Drăgănescu Dragoș                     
•Pandele Estera
•Florea Alexandra                               
•Petriu Diana
•Ion Valeria                                         

•Pîrvu David
•Ionescu Andrei                                  
•Rappocciolo Desire
•Iordache Adelin                                   
•Ștefan Răzvan
•Iordache Bianca                                  
•Toma Ana-Maria                                                        
•Zamfirescu Octavian
Învățător,  
Gogoescu Georgiana                                                       

PROMOŢIA 2012/2016 - Clasa a IV-a B



Dumnezeu a vrut ca 
noi  două îndrumătoare 
să avem: prof înv primar 
Boerescu Ofelia Nicoleta  
și prof. înv. primar Vlad 
Gheorghița Loredana. 
Alături de noi ele s-au 
străduit să descoperim 
tainele cititului, socotitu-
lui, științelor și a câte și 
mai câte. Știm însă că 
cea mai importantă lecție 
predată a fost una scrisă 
zilnic, plutind parcă 
pe deasupra orelor de 
curs,  o lecție predată cu 

răbdare infinită prin care 
dăscălițele noastre ne –
au spus:,, O să vedeți că 
veți deveni  oameni între 
oameni dacă veti asculta 
și aplica totul și cu ini-
ma!” 

…S-au strâns premii 
în cei 4 ani? Destule și 
după puterile noastre 
specificate fiind pe site-ul 
școlii. 

…Dar la activități 
extrașcolare am partici-
pat? Normal! Cu entu-
ziasm înzecit, iar fiecare 

participare a devenit o 
amintire…

…Câte amintiri avem? 
Nimeni nu poate preciza 
cu exactitate, căci fiecare 
minut, fiecare oră și fie-
care zi au adus bucuriile 
și amintirile lor aparte: 
serbări, excursii, glume, 
poze…Ooo, da, pozele! 
Ele rămân ca niște li-
ane călăuzitoare printre 
amintirile fiecăruia dintre 
noi.    

Semnează aceste 
gânduri, colectivul cla-

sei a IV-a D, cei 24 din 
promoția 2016: 

A r d e l e a n u 
Ș t e f a n i a ; B ă l a ş a -
Stan Ana; Cazangiu 
Elena;Chiriţescu Rob-
ert; Cîrstea Tiberiu 
Ioan;Ffulgeanu An-
dreea; Ghiţă Rareş 
Andrei; Iordache An-
tonio; Marele Eduard 
Ionuţ;Neacşu Ștefan 
Andrei;Panait Eliza 
Maria;Papa Alexan-
dra; Potocaru Bogdan; 
Prună Alexandra; Ris-
tea Alissa Elena; Spionu 
Alex George; Tache Ti-
beriu Ștefan;Tticuţă An-
tonia Elena; Țuţuianu 
Elena; Vasile Antonio; 
Vilău Andrei Valentin; 
Voicescu Antonia; Zabet 
Alexandru; Zăvoianu 
Elisa Maria.

PROMOŢIA 2012/2016 - Clasa a IV-a D

Parcă mai ieri eram boboci...
Micuți, timizi și tare frumușei! Azi terminăm clasa a IV-a, iar timpul și 
–a întors de mult clepsidra a cărei scurgere  nemiloasă anunță sfârșitul 
ciclului primar. Am crescut, ne-am schimbat și cu drag am învățat tot 
ceea ce ni s- a predat. 

Trăim acum bucuria 
de a împărtăşi un gând, 
cu prilejul încheierii 
ciclului primar al elevilor 
clasei a IV-a C.
Parcursul spre destin al 
fiecărei persoane este 
pigmentat de etape im-
portante, şcoala primară 
fiind una dintre ele, pe 
care avem bucuria s-o 
reţinem prioritar în acest 
moment.

În toamna anului 2012, 
uşa Cabinetului de Isto-
rie se deschidea pentru 
bobocii clasei I C. Astăzi, 
după patru ani, ne putem 

uita înapoi cu mândrie 
şi satisfacţie; numărul 
mare de premii obţinute 
la diverse concursuri 
şi olimpiade şcolare, la 
nivel local, judeţean, 
naţional, precum şi faptul 
că ne regăsim în rândul 
şcolarilor de frunte din 
judeţ, ne îndreptăţeşte să 
afirmăm că activitatea 
desfăşurată de noi este 
sub stindardul calităţii.
Încheiem un capitol din 
pregătirea educaţională 
şi rememorăm cu emoţie 
evaluările susţinute, tru-
da deosebită în studiu, 

încununate toate cu 
performanţe excepţionale 
şi cu un interes crescând 

pentru atingerea rezul-
tatelor maxime şi în anii 
următori.

La ceas de bilanţ, elevi 
şi profesori dăm trecutu-
lui ce este al lui, împlini-
ri, eşecuri, nostalgii şi, în 
acelaşi timp, deschidem, 
plini de speranţă, porţile 
viitorului cu tot ce va in-
semna el. 

PROMOŢIA 2012/2016 - Clasa a IV-a C

Un final reuşit,  
un început promiţător

Prof. înv. prim. 
Aurelia Ciobanu



Cu drag, dirigintele voastre, 
Adriana. Hoaghea & Liliana Iordache

Așadar, de la primul rând, privesc încrezători în 
viitor: Gabi Bimbirel, Andreea Ilie, Mădălina Ghe-
orghe, Daria Matei, Bianca Sfârea, Marinela Ionela 
Sandu, Renata Din, Eliza Cochinescu, Marius Vâl-
coci, Radu Ionescu, Ovidiu Bolan, Marian Mihai, 
Vlad Peleș, Andreea Nițulescu, Anița Dumitrescu, 
Delia Barbu, Cristina Ploscă, Bianca bucurescu, 
Teo Frîncu, Cristian Catrina, Alex Mugurel, Alex 
Rusu, Mihai Vlad, Antonia Petran, Alexandra Un-
gureanu, Mihai Prioteasa, Gabriel Vătafu, ocrotiți 
și iubiți de învățătoarele și dirigintele lor: Angela 
MANOLE, Aurelia CIOBANU, Adriana HOAG-
HEA; Liliana IORDACHE. 

Promoția 2016 – o clasă cât două

PROMOŢIA 2012/2016 - Clasa a VIII-a A

Povestea a început acum opt ani, în 
același septembrie care deschide 
portile școlilor. La început au fost el-

evi în două clase A și C, dar viața și mai ales 
câțiva adulți ”scrofuloși la datorie” i-au ri-
sipit și i-au adunat în ceea ce la gongul final 
se cheamă VIII A. Am zâmbit, am plans, am 
căzut și ne-am ridicat împreună, iar acum cre-
dem că am adus în pragul adolescenței acesti 
tineri frumoși, pregătiți să ia startul în cele 
mai bune oferte liceale pentru fiecare dintre 
ei. Nu am fost singure în menirea aceasta, ne-
au ajutat colegi minunați, profesorii clasei la 
Școala Gimnazială ”George Topârceanu”. 
Rezultatele școlare și amintirile reciproce vor 
încheia acest nou capitol în foiletonul școlii 
spre mândria noastră și a familiilor voastre, 
dar gândurile se vor intersecta până la adânci 
bătrâneți, fiindcă am avut parte de o poveste 
frumoasă. 



Dirigintă, Prof. Maria  DUMITRU
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Dirigintă, Prof. Mirela GHERGHE
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