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,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi 
pentru a schimba lumea.” 

                  Nelson Mandela 
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Rezumatul activităţilor  desfăşurate de către învăţământul  

primar de la C.N. „Ferdinand I”, Bacău  în săptămâna 

 „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

6-10 aprilie 2015 

 

 Săptămâna dedicată  activităţilor „ altfel”  a reprezentat un succes în rândul copiilor 
de vârstă şcolară mică, aceştia participând la activităţi diversificate, atractive şi interactive. 
În planificarea activităţilor, cadrele didactice au ţinut cont de preferinţele elevilor pentru 
anumite activităţi dar şi de caracterul educativ şi formativ pe care acestea l-au prezentat. 

      „La bibliotecă”    Exerciţiu de simulare- evacuare în caz  

                de incendiu  

 Din programul activităţilor au făcut parte pregătirea materialelor pentru  ”Expoziţia 
de Paşte” (organizată la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, în cadrul proiectului 
educativ „Tradiţiile româneşti- izvor de cultură şi cunoaştere”),  activităţi- exerciţii de 
simulare  şi evacuare în caz de cutremur şi incendiu, precum şi instruirea elevilor,  activităţi 
de voluntariat din cadrul proiectului “Pentru toţi e loc sub soare”, pentru elevii  care 
necesită sprijin material de la Şcoala Gimnazială Sărata, Şcoala Gimnazială  Bibireşti, 
Şcoala Gimnazială Ciutureşti.  

Imagini de la Expoziţia de Paşte organizată la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacăuj 
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 Un deosebit succes şi impact pozitiv au avut vizitele elevilor la societăţile „Aerostar”, 
„Pambac”, la Aeroportul Internaţional „George Enescu”, Baza hipică „Decebal”, Ocolul Silvic 
Hemeiuşi, orientare turistică Valea Budului şi Muzeul de Ştiinţe Naturale “Ion Borcea” Bacău. 
Întâlnirile cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României şi cursul interactiv susţinut de medicul 
nutriţionist, au reprezentat activităţi întâmpinate cu entuziasm de către micii şcolari, dornici să afle 
lucruri interesante despre circulaţia banilor în România şi în lume dar şi despre cum să îşi menţină 
sănătatea şi armonioasa dezvoltare. 

„Daruri de la iepuraş”- activitate voluntariat            Activitate desfăşurată în parteneriat cu BNR 

 

 Latura artistică a săptămânii a fost susţinută de elevii claselor învăţământului primar, prin 
activităţi dedicate esteticii şi frumosului- încondeiere ouă de Paşte, confecţionare felicitări, picturi 
tematice, colaje cu tema “Obiceiuri şi tradiţii pascale” şi “Sărbătorile primăverii în arte vizuale”. 

 

 

 

 

 

 

  

Baza hipică „Decebal” Hemeiuşi                 Curs de nutriţie                  Încondeiere ouă  

  

 Activităţi iniţiate, organizate şi derulate de către doamnele învăţătoare: Antohe Cristina, 
Gheorghiu Antonina, Dima Adriana, Ojog Maria, Ţintaru Anişoara şi Vătămănescu Margareta  
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Alimentaţia sănătoasă - primul pas către dezvoltarea 

armonioasă a copilului 

Profesor învăţământ primar, Ţintaru Anişoara 

 

 Din ce în ce mai mulţi elevi consumă  produsele industriei fast-food  care, în viziunea lor 
sunt delicioase, îndestulatoare, disponibile în orice moment al zilei şi se gasesc oriunde, şi de 
multe ori, în apropierea instituţiilor de învăţământ. Elevii trebuie educaţi de la vârste fagede şi 
atenţionaţi asupra faptului că produsele fast-food nu sunt echilibrate din punct de vedere nu-
triţional şi în consecinţă sunt nesănatoase pe termen lung, dacă sunt consumate în mod regulat. În 
acest sens, am iniţiat la clasa pregătitoare activităţi de educaţie nutriţională, bazate pe explicaţii, 
imagini sugestive, desene, filme şi planşe menite a promova introducerea şi menţinerea unei ali-
mentaţii bazate pe vitamine naturale care să permită o creştere şi o dezvoltare armoniasă a 
corpului dar şi menţinerea sănătăţii. Pentru o alimentaţie echilibrată un copil are nevoie de cereale 
şi cartofi, fructe şi legume, proteine şi calciu. Daca copilul va consuma aceste alimente în propor-
ţii aproximativ egale, ar trebui să primească nutrienţii esenţiali pentru o sănătate bună. Dacă ali-
mentaţia copilului este compusă în cea mai mare parte din alimente nutriţionale, este în regulă ca 
ocazional să primească o mică porţie din produse ce conţin zahăr sau grăsimi. Este foarte im-
portant ca nici un produs să nu fie interzis sau  rău, căci pe acela îl va dori cel mai mult.  

 În data de 16 octombrie a fiecărui an, este  Ziua Mondiala a Alimentaţiei, iar elevii clasei 
pregătitoare, îndrumaţi de prof. înv. primar, Ţintaru Anişoara, au exprimat prin desen ceea ce au 
învăţat despre această temă.  

Vitamina D.C. 
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Desenul ca mijloc de relatare a poeziei 

Prof. înv. primar, Dima Adriana 

 Poezia - minunată creaţie prin care sunt exprimate sentimente, trăiri, frumuseţi ale naturii. 
Copiii de vârstă şcolară mică învaţă deseori poezii specifice particularităţilor de vârstă, însă 
exprimarea versurilor prin desen le creează o mare plăcere şi facilitează memorarea acestora. Iată 
două exemple deosebite, realizate de elevi ai clasei I, ale exprimării prin desen a versurilor „ Şi 
pe harnica albină,/ Din flori miere adunând.” (Primăvara), ce aparţin marelui poet al 
pastelurilor, Vasile Alecsandri.  
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O altfel de educaţie – educaţia financiară 

Profesor învăţământ primar, Vătămănescu Margareta 

      

 Educaţia financiară în rândul elevilor devine din ce în ce mai importantă, aceştia trebuind 
să conştientizeze încă de la vârste fragede importanţa şi rolul banilor în societate, observând evo-
luţia banilor de-a lungul istoriei; să descopere legătura dintre aspectul unei monede şi comunita-
tea pe care aceasta o reprezintă şi să înţeleagă conceptul de apartenenţă la o comunitate fiind pus 
în situaţia de a crea/identifica un simbol al acesteia 

 Activitatea interactivă derulata in data de 7.04.2015, la clasa a IV-a A, Colegiul Național 
"Ferdinand I" Bacau, le-a risipit elevilor una dintre necunoscutele domeniului financiar, cum ar fi 
elementele de siguranța ale bancnotelor, care i-a fascinat si emoționat. Distractive si foarte in-
teresante au fost " Top 10 cele mai frumoase" si " Top 10 cele mai ciudate" bancnote din lume.  
Turul virtual al Băncii Naționale a României i-a ajutat sa înțeleagă ca aceasta nu este " un hotel 
foarte luxos in care se afla depozitați banii".  Informațiile prezentate cat si disponibilitatea mani-
festata de reprezentanții BNR, i-a captivat pe elevi, trezindu-le interesul de a participa la jocul 
"Moneta". 

Vitamina D.C. 
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Educaţia ecologică – punct de plecare pentru un mediu curat 

şi o viaţă sănătoasă 

      Profesor învăţământ primar, Dima Adriana  

 

De ce se pune accent pe educaţia ecologică în rândul copiilor? 

 Pentru că, în prezent, şcoala reprezintă locul unde formarea şi informarea copiilor se 
realizează prin metode diversificate, practice, activităţi atractive, de responsabilizare. La şcoală 
le atragem elevilor atenţia asupra faptului că oamenii folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă 
sau fără) resursele naturale ale pământului. Vedem zilnic la tv, internet şi în ziare, cum resursele 
planetei sunt exploatate la maxim, oamenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, 
erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o 
ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ.  Mesajul 
nostru, al cadrelor didactice către elevi privind educaţia de mediu constă în conştientizarea 
asupra importanţei păstrării unei planete curate prin implicarea în activităţi de voluntariat, 
informări, vizionări de filme menite a arăta dezastrele produse de poluare, neglijenţa oamenilor, 
gunoaie neselectate, etc.  

 Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin 
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de 
mediu. Educaţia de mediu în rândul elevilor de vârstă mică are drept obiective câştigarea unor 
cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări pe 
viitor eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii 
mediului. 

 Educaţia ecologică sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor personale 
prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice 
sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. Educaţia de 
mediu este în principal practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac, 
activităţi de curăţenie a unor spaţii- ecologizare, promovarea în comunitate a importanţei 
menţinerii unui mediu sănătos.  

 În mod specific, educaţia ecologică accentuează aceste cinci obiective: 

Conştientizarea: înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui; le dezvoltă 
elevilor abilitatea de a pricepe problemele reale ale planetei; 

Cunoaşterea: înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu 
mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

Atitudinea: un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul de 
a participa la menţinerea calităţii mediului. 

Deprinderi: abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să 
contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

Participarea: experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea unor 
acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 
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George Enescu - fiu al meleagurilor moldave 

Prof. Laura Gavriliţă 

 

 

 Întotdeauna vara, cu lumina ei galbenă ce vine din soare, poposeşte altfel pe melea-
gurile Moldovei de nord. Printre nesfârşitele întinderi cu margini rustice din lemn sau din 
pământ bătut se întrevede satul cu melancolia lui, cu drumurile lui prăfuite şi chiar pustii 
în dimineţile albastre ale lui Gustar. 

 Pe locurile acelea, este o casa veche,  îngrijită discret, cu flori tăcute care se agaţă 
de cerdac spre lumină, cu pridvor îmbătrânit în amintiri şi cu ferestre străjuite de gratii, în 
spatele cărora concertează nemurirea. 

 În Livenii Dorohoiului (astăzi, judeţul Botoşani), în inima Moldovei a văzut lumi-
na zilei cel mai mare muzician român şi în acelaşi timp una dintre cele mai de seamă per-
sonalităţi ale vremurilor noastre, marele compozitor şi interpret George Enescu. 

 Atras de sunetele naturii, copilul îşi hrănea sufletul din ecoul muzicii populare 
româneşti, auzită la nunţi şi la hramuri, dar şi din melodioasa muzică bisericească ascultată 
la sfânta slujbă la biserica din sat, unde era preot bunicul său, George Enescu.  

 Surprins de construirea, în ascuns, a unei viori de lemn cu aţă şi cu nişte beţe de 
ţambal, Jurjac va primi din partea părinţilor o vioară-jucărie, dar, fiindcă nu era adevărată, 
o va arunca de pământ şi o va pune pe foc. Astfel, părinţii s-au hotărât să îi ia un instru-
ment pe măsura lui. De aici încep munca, pasiunea, succesul. Avea doar patru ani. Glasul 
viorii, la început dulce, domol, tărăgănat şi duios, pătrundea ca nişte boabe scumpe de 
mărgăritar nestemat în sufletul celor care-l auzeau.  Ceasuri nepieritoare, de elevaţie su-
fletească şi de comuniune alintătoare, a dăruit lumii întregi marele artist. Câtă frică avea 
mama sa, Maria Enescu, pentru viitorul Jurjac! Ce va face el acolo în Liveni, în Cracalia 
sau la Dorohoi?! 

 Dar destinul avea să-i rezerve un renume, unic pentru familie, pentru noi, românii, 
pentru universalitate! 

 Întâlnim în ţară şi în lume locuri cu un nume etern-George Enescu: la Liveni, la 
Dorohoi, la Tescani, la Sinaia, la Bucureşti, la Viena, la Paris. Rămân imemorabile nume 
de instituţii, de librării, de străzi, de locuri, de concursuri, de pieţe, de burse de studiu ş.a. 

 Dar Enescu nu a murit. A trecut numai Dincolo! 

 ,,Poema Română'' cântă dorul de părinţi, fraţi şi surori, de anii copilăriei, de viaţa 
neamului din care a odrăslit, ca unul care a simţit din plin viaţa satului nostru: sunetul de 
toacă şi clopotul de vecernie, hora flăcăilor şi zumzetul de cântece cu strigături. E muzica 
ce redă adierea vântului, susurul izvoarelor, legănatul  
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grânelor, mlădierea plopului, foşnetul pădurilor, cântecul privighetorii şi al ciocârliei. 

 Corzile viorii în mâna artistului plângeau, vibrau de bucurie şi-i fermecau pe cei 
prezenţi, iar muzica se contopea cu sufletul oamenilor şi te fura încet şi discret într-o 
lume dumnezeiască, a unui loc etern. 

 Dacă vizitezi, cititorule, mormântul lui din renumitul Cimitir parizian ,,Père 
Lachaise'', depune-i pe placa funerară o lumânare şi o floare în semn de ,,veşnică pome-
nire!'' 
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   Islamul în viziunea lui Samuel P. Huntington   

                                                                       Prof. Mariana Coman  

 

 Evoluţia societăţii moderne generează fenomenul globalizării: lumea devine tot mai 
mică, spaţiul se micşorează, timpul se comprimă, problemele colective se individualizează, 
statele se integrează în structuri multinaţionale, dar, în acelaşi timp, lumea se fragmentează, se 
diferenţiază din ce în ce mai mult. 

 Fenomenul globalizării se manifestă în toate domeniile de activitate: politic, economic, 
social, ecologic, de securitate,etc. Dimensiunea de securitate a globalizării este cea mai 
sensibilă, atât în relaţia cu tendinţele de globalizare a riscurilor şi ameninţărilor, cât şi cu ideea 
păstrării atribuţiilor şi componentelor statelor naţionale. În accepţiunea actuală a securităţii se 
apreciază că un stat este mic sau mare în funcţie de ameninţările la adresa securităţii sale şi de 
posibilităţile de a-şi garanta propria securitate. Statele, ca subiect de drept internaţional, 
desfăşoară acţiuni de promovare a propriilor interese, care presupun asumarea unor riscuri.  

  Fenomenul globalizării generează, el însuşi riscuri şi ameninţări la adresa securităţii 
naţionale regionale şi globale. Mediul global de securitate nu poate fi redus la cel al securităţii 
statelor. El trebuie să permită promovarea intereselor individuale şi de grup în condiţii de 
siguranţă şi menţinerea echilibrului sistemului social global.În lucrarea lui Samuel Huntington 
„Cine suntem? Provocările la adresa identităţii naţionale americane”, autorul redă foarte bine 
identitatea „identitatea este modul în care oamenii se văd pe ei înşişi, dar imaginea este 
influenţată de modul în care sunt văzuţi de alţii” (pag.24) şi redă sursele identităţii: ascriptive 
(vârsta, originea, sexul, rudele de sânge, etnia şi rasa), culturale (clanul, tribul, etnicitatea), 
teritoriale (cartier, sat, oraş, provincie, stat, arie geografică, continent, emisferă), politice 
(facţiunea, gaşca, liderul, cercul de interese, mişcarea, cauza, partidul, ideologia, statul), 
economice (meserie, ocupaţia, profesia, grupul de lucru, angajatorul, ramura industrială, 
sectorul economic, sindicat, clasă) şi sociale (prietenii, clubul, echipa, colegii, grupurile de 
relaxare, statutul). (pag.26) 

 Într-o altă lucrare, „Ciocnirea civilizaţiilor”, Samuel Huntington descrie echilibrul 
puterilor între marile civilizaţii ale lumii actuale, despre universalismul civilizaţional şi 
identitatea culturală. „Cultura este o forţă ce deopotrivă divide şi unifică” scrie autorul în primul 
capitol „O lume a civilizaţiilor” unde este dezbătut echilibrul puterilor între civilizaţii: 
Occidentul este într-un relativ declin, iar civilizaţiile asiatice îşi extind forţa lor economică, 
militară şi politică. Observăm că şi în prezent Islamul prezintă o creştere sub aspect demografic, 
prin factorii pronatalişti, ce ţin de religie, datorită lipsei drepturilor femeilor în a lua singure 
hotărâri, dar Huntington ne atenţionează „cu consecinţe destabilizatoare pentru ţările 
musulmane şi pentru vecinii acestora” (pag.27) 
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         Islamul este redat pe larg în capitolul V „Economie, demografie şi civilizaţii 
provocatoare” unde autorul scrie despre afirmarea asiatică (pag.149) prin recrutări pentru 
fundamentalism, terorism, insurgenţă şi emigraţie, reluând ideea din primul capitol, conform 
căreia musulmanii au împărţit în mod tradiţional lumea în: Dar–al Islam (locuinţa păcii) şi Dar-
al Harb (locuinţa războiului). Scrie despre renaşterea asiatică (pag.160-161) prin viziunea unui 
saudit: „Islamul este pentru noi nu doar o religie, ci şi un mod de viaţă. Noi saudiţii, dorim să ne 
modernizăm, însă nu neapărat să ne occidentalizăm”. Adevărul este că mulţi dintre musulmani 
„predică munca, ordinea şi disciplina, respinge puterea şi statul naţiune” şi se întreabă „Islamul 
este  soluţia?” (pag.177). Răspunsul ni-l dă Huntington imediat: „este o soluţie pentru 
problemele moralităţii, identităţii, sensului şi credinţei şi nu pentru problemele de injustiţie 
socială, represiune politică, înapoiere economică şi slăbiciune militară. Însă, în prezent tinerii 
musulmani se împart în două categorii: cei care doresc o educaţie după norme occidentale şi cei 
care promovează militarismul.  

       Războaiele duse de-a lungul liniilor de falii, între civilizaţii, sunt războaie care nu se vor 
încheia. Huntington ne scrie despre războaiele care se repetă la infinit (pag.377), „când au loc în 
interiorul statelor sunt în medie de şase ori mai lungi decât războaiele interstatale” şi generează 
un număr mare de refugiaţi. Aş dori să-l amintesc pe Robert Kaplan în „Fantomele Balcanilor” 
care vorbeşte despre Peninsula Balcanică – „Crucea lui Dumneazeu”, teritoriu situat între 3 mari 
religii: la vest – catolică, la est – ortodoxă, iar la sud – musulmană, iar la mijloc – Kosovo. 
Această peninsulă a avut la bază 3 alfabete: european, chirilic şi arab. De aceea, mulţi politiceni 
au considerat că statele din această peninsulă stau pe un butoi de pulbere. Dar, acesta este un alt 
studiu, care îl voi reda pe larg într-un alt articol. 
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VEGETAŢIA ŞI FAUNA JUDEŢULUI BACĂU   

Prof. Muşat Mirela 

 
In judetul Bacau covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. Într-o 

zonă în care pădurile deţineau 70-80% din suprafaţă s-a ajuns ca în prezent coeficientul de 
împădurire să fie de 25,7%. Învelişul vegetal se află sub influenţa climatului continental şi 
aparţine etajului pădurilor de foioase. Astfel in judetul Bacau in funcţie de treptele de relief şi de 
sol se disting următoarele tipuri de peisaje: 

peisaj de luncă, 

peisaj de depresiune intracolinară, 

peisaj de podiş, 

peisaj de dealuri subcarpatice. 

Lunca largă a Siretului se caracterizează prin plante mezohidrofile cu specii de rogoz( Carex 
gracilis, C. riparia), stuful( Phragmites communis), papura( Thypha lotifolia), nufărul alb
( Nymphaea alba), prin pajişti de luncă ce cuprind firuţa( Poa pratensis), pirul( Agropyrum 
repens). 

            Vegetaţia arborescentă denumită zăvoi este formată din specii precum: plopi( Populus 
alba, P. nigra), sălcii, răchite( Salix alba, S. fragilis).În zonele marginale se întâlnesc tufişuri de 
cătină( Tamarix), sânger( Cornus sanguinea), murul( Rubus caesius). Peisajul acesta se găseşte pe 
ambele lunci ale Siretului şi Bistriţei în zona oraşului Bacău. 

  B) Pe terasele inferioare sunt condiţii fitoclimatice de silvostepă. Se întâlnesc pâlcuri de 
păduri în care predomină stejarul brumăriu( Q. pedunculiflora), stejarul pufos( Q. pubescens), 
jugastrul( Acer campestre) şi arbuştii- păducelul( Crataegus monogyna), cornul( Cornus mas.), 
porumbarul( Prunus spinosa). 

 c)  Peisajul de podiş şi de pe terasele superioare aparţine pădurilor de cvercinee în amestec 
cu alte foioase, goruneto-făgete. Peisajul este format de gorun( Quercus petrea), arţar( Acer 
pseudoplatanus), teiul( Tilia cordata), carpenul( Carpenus betulus). La altitudinea de peste 400 m 
se găseşte fagul( Fagus silvatica). Arbuştii se întâlnesc in ariile poienite : alunul( Carylus 
avellana), porumbarul( Prunus spinosa) şi măceşul( Rosa canina).  

 d) Peisajul dealurilor subcarpatice situat la altitudini de peste 500 m este format din păduri 
de fag cu carpen , de gorun cu carpen. Pe versanţii umbriţi ai culmii Dumbrăviţa ( 652 m) apar 
izolat şi mici pâlcuri de conifere. În zonele marginale ale pădurii de fag se dezvoltă alunul 
( Corylus anellana), cornul( Cornus mas.) şi sângerul( Cornus sanguinea). Mamiferele nu sunt 
legate de pădurile de foioase , unele din ele urcând până în molidişuri, iar altele coborând chiar şi 
în stepă. Sunt totuşi anumite mamifere care preferă anumite subetaje, ca de exemplu veveriţa
( Sciurus vulgaris), pârşul(Glis glis) şi alte rozătoare preferă făgetele, pe când căprioara
( Capreolus capreolus) este mai frecventă în stejărete. Celelalte mamifere care se întâlnesc în 
pădurile de foioase sunt ursul, cerbul, viezurele(Meleş meles), lupul( Canis lupus), vulpea
( Vulpes vulpes), mistreţul( Sus scrofa), iepurele( Lepus europaeus), pisica sălbatică( Felix 
silvestris) şi multe specii de şoareci şi şobolani. 
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       Păsările acestor păduri sunt reprezentate de porumbei, turturica, ierunca, mierla , multe specii 
de piţigoi, sticletele, privighetoarea, ciocănitoarea, pupăza, şoimul, graurul. Reptilele sunt 
reprezentate de şerpi, şopârle şi guşteri. Foarte variate sunt speciile de insecte şi gasteropode. 
Vegetaţia şi animalele luncilor. Speciile lemnoase caracteristice sunt sălciile( Salix alba, S. fragilis, 
S. triandra), plopii(Plopus alba, P. nigra) şi aninul roşu. În covorul ierbos predomină speciile de 
rogoz( Carex gracilis, C. riparia), troscotul( Polygonum hidropiper), firuţa( Poa pratenss), diverse 
specii de trifoi( Trifolium campestre), murul( Rubus caesius) şi altele.  

       Fauna luncilor este în general săracă, datorită activităţii antropice. Predominante sunt păsările , 
ca de exemplu lăstunul de mal( Riparia riparia), cucul( Cuculus canorus), dumbrăveanca şi unele 
specii răpitoare. În apele râurilor se întâlnesc diverse specii de peşti precum cleanul, mreana, 
obleţul, crapul, ştiuca şi altele. 

      La nord de Bacău se află parcul dendrologic Hemeiuş care cuprinde peste 60 de specii de 
arbori, dintre care mai mult de 30 sunt exotice. Un interes deosebit îl prezintă unele specii de 
conifere, ca Ginko biloba, Tsuya canadensis, Juniperus virginiana, Taxodium distichum şi multe 
altele ( D. Mititelu şi colab. 1968). 
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CERŞETORUL DE IUBIRE  
Prof. Gabriela Laslău   

 

Paul Evdochimov scrie aşa cum Ortodoxia simte: simplu şi suplu. Iubirea nebună a lui 
Dumnezeu te păcăleşte chiar  şi pr in titlu: o ţii în bibliotecă şi s-ar putea  să n-o deschizi  
niciodată. Într-o zi îţi cade în mâini şi sigur o să te întorci mereu la ea. Nu e vorba nicidecum de 
salos dià Hriston – (nebunia pentru Hristos), ci exact dimpotrivă, de manikos éros, de dragostea 
nebună a lui Dumnezeu pentru om. E de la un capăt la altul o baie de lumină, pace şi speranţă într-
o lume cenuşie, închisă şi sterilă, împărţită, la vremea când Evdochimov scria cartea, în două mari 
sfere de influenţă: ateismul nevertebrat, insuficient, care nu-I demonstrează inexistenţa lui 
Dumnezeu, ci doar nu-I simte nevoia, şi creştinismul istoric, dispărut şi el ca orice sistem teologic, 
după ce a făcut din Dumnezeu Stăpânul înfricoşător, Tatăl sadic, Instauratorul religiei “teroriste”. 

Chiar şi într-o astfel de lume, omul de rând–căci lui i se adresează Hristos– „care n-a venit 
în lume pentru apostoli, nici pentru vreo adunare parohială”, nu poate cădea în disperare, ci doar în 
Dumnezeu. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea „Ci S-a deşertat pe Sine chip de rob 
luând… ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce” (Filipeni 2,6-11). Dacă 
omul există, Dumnezeu nu mai este liber. Dumnezeu nu-i poate spune  NU omului, pentru că „în 
Dumnezeu toate sunt DA”(Sfântul Pavel), dar omul îi poate spune NU lui Dumnezeu. Atât de 
mare este această dragoste a Sa pentru Creaţie, încât îi dă omului libertatea de a nu-L iubi. El nu 
copleşeşte, nu obligă, nu-Şi foloseşte puterea, ci aşteaptă umil dragostea noastră : „Iată, stau la uşă 
şi bat”(Apocalipsa 3,20). 

Dumnezeu, cunoscut apofatic–prin negaţie–, sau catafatic–prin afirmaţie–, se înconjoară de 
tăcere. În tăcere i-a creat pe îngeri, tot astfel a „acoperit buzele” lui Iona şi Iov( Iov 40,4), şi tot de 
tăcere e nevoie în momentul hirotoniei, al punerii mâinilor. Isihia cultivă reculegerea tăcută, aştep-
tarea înaintea Porţilor Împărăteşti, pe care însă numai El le poate deschide. Dumnezeu e tăcut, dis-
cret, cuprins de o „slăbiciune” pentru noi, care însă triumfă asupra morţii, ne-sfârşit, ne-născut, dar 
oricâte atribute am încerca să-I găsim, „conceptele creează nişte idoli ai lui Dumnezeu”, spune Sf. 
Grigorie de Nyssa. Dumnezeu este „Întunericul strălucitor”, „a-L găsi pe Dumnezeu înseamnă a-L 
căuta neîncetat”, „Îl vezi pe Dumnezeu atunci când eşti nesfârşit dornic de El”, e Lumină divină 
necreată, iar „cel care participă la energia divină devine el însuşi, într-un fel, lumină”, spune Sf. 
Grigore Palama.  

Sfântul este plămădit din lumină. Curăţit, el vede sufletul aproapelui său, iar când acesta 
păcătuieşte, îi aruncă pe umeri „mantia iubirii’(Sf. Isaac, Sentences). O astfel de dragoste 
lucrătoare  este molipsitoare şi preschimbă firea însăşi a lucrurilor. Atras tot mai puternic de dra-
goste, sufletul urcă mereu -scara lui Iacob-. La capătul ei stă Împăratul îngerilor. Aceasta este în-
tâlnirea faţă către faţă, când duhul îşi cunoaşte liniştea, odihna, pacea, când „Dumnezeu vine în 
suflet, iar sufletul se strămută în Dumnezeu”. 
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Omul nou, creştinul eliberat de jertfa pe cruce a lui Hristos, a devenit stăpânul propriului 
destin şi cel care dă sens istoriei. Dumnezeu Însuşi se face Om–ecce homo–şi întreaga umani-
tate Îl urmează. Omul este, după chipul lui Hristos, rege, preot şi profet, spun Părinţii: „Rege 
datorită stăpânirii patimilor, preot pentru a-şi jertfi trupul, profet graţie cunoaşterii marilor mis-
tere ”.  

Totul miroase a schimbare, pământul este arat şi proaspăt semănat, femeia pune drojdie 
în aluatul de pâine, şi până şi crucea, această mare şi frumoasă nebunie, nu mai e lemnul uscat 
al supliciului, ci copacul care înmugureşte iarăşi, axis mundi. „E normal, deci, să te 
îndrăgosteşti de creaţia lui Dumnezeu şi să descifrezi sensul divin, dincolo de absurditatea apa-
rentă a istoriei” spune Evdochimov. 

Preotul--–părintele duhovnicesc– purtător al seminţei noului, naşte şi el  fii duhovniceşti, 
după modelul Tatălui Ceresc. Marii părinţi nu predau noţiuni, nu acceptă mânia, nu admit  pe-
depsele şi sunt cuprinşi de o tandreţe maternă pentru „copiii” lor. „Un părinte îţi pune sufletul în 
contact direct cu Dumnezeu”, spune Avva Pimen. 

Moartea, „stăpâna spaimelor”(Iov), este un parazit al acestei lumi. Până şi ea se 
creştinează. Echilibrul primordial este atât de puternic scuturat de căderea în păcat, încât este 
nevoie de jertfa lui Dumnezeu  ca antidot purificator şi reintegrator pentru revenirea la starea de 
„sănătate ontologică”. 

Până şi diavolul se va mântui, profeţeşte Sf. Grigorie de Nyssa, iar cea mai bună armă 
împotriva lui este rugăciunea. Sfinţii cei mari găsesc puterea de a se ruga pentru demoni. Tatăl 
îşi trimite fiul în iad pentru că ştie că şi iadul îi aparţine. Şi iarăşi, omul nu poate cădea decât în 
Dumnezeu. 

Înrudit cu Creatorul, „rege, preot şi profet”, omul este şi el un demiurg, iar destinul său 
este dragostea. Izvorul ortodoxiei-şi mesajul ei- este un neclintit optimism. „Lucrurile acestei 
lumi nu sunt mobilierul unei închisori, ci al unui templu”, spune Paul Claudel. Să cauţi 
„Împărăţia lui Dumnezeu” înseamnă să atingi absolutul, veşnicia în interiorul timpului, să trans-
formi absolutul în relativ. Cum ? Evdochimov reciteşte toate clişeele creştine : trecând de la a 
avea la a fi. „Fericiţi cei săraci cu duhul…” înseamnă de fapt „Fericiţi cei care sunt săraci”, re-
nunţând la a avea şi tind spre a fi cu Duhul. 

 Evdochimov îşi încheie cartea printr-un mesaj adresat „Bisericilor lui Hristos”–întregii 
umanitaţi şi fiecărei fiinţe în parte–: „Nu devii peste noapte propăvăduitor. A te apropia de om, 
de omul modern, este o artă. Esenţială este acea putere minunată de a te pune în pielea lui, de a 
privi lumea cu ochii lui şi de a aduce încet la suprafaţă ceea ce dormitează în el: comuniunea.  
Esenţial este să te estompezi pentru a-L lăsa pe Hristos să vorbească”.     
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Compuneri şi adaptări în versuri a unor texte epice, realizate cu 
măiestrie de către elevii clasei a V-a A de la  

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău, 

îndrumaţi de doamna profesor pentru învăţământul primar,  

Vătămănescu Margareta  

 

Nicuşor, 

       de I. Al. Brătescu – Voineşti 

    adaptare în versuri de Gherasim Ioana, cls. a V-a A 

 

Din zori, florile isteţe 

Soarelui au dat bineţe; 

Căci toate-au luat culoare 

Din razele strălucitoare. 

Arinii, de strajă-au stat, 

Ca iazul să nu fi furat. 

Mănăstirea Dealul a arătat 

Că la Târgovişte, un mare viteaz, 

A fost îngropat. 

Din acest peisaj 

Conu Mişu-a fost atras 

De cântecul unei privighetori 

Care stătea-ntr-un arin uimitor. 

Când s-a aplecat s-o vadă 

A zărit un băiat de strajă. 

Sunete puternice îl minunau, 

Iar bucuria băiatului îl fascina 

Însă, o mişcare nedibace 

O făcu să zboare 

Pe prietena lor cântătoare. 

Conu Mişu se supără 

Că pasărea plecă. 

Iertător, Nicuşor îi spuse domnului 

Că pasărea era de fapt, a lui. 

Băiatul era deştept 

Fiindcă a gândit corect. 

Vasilică arunca cu pietre 

În penele păsării cochete. 

În sfârşit au făcut cunoştinţă, 

Şi de-atunci datează-a lor credinţă. 

Pe conu Mişu, la final, l-a salutat 

Fiindcă era uazn copil educat. 
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Biblioteca – personaj, Cititorul – personaj 

   elev, Mărgineanu Mara- Alexia, cls. a V-a A,  

C.N. „Ferdinand I”, Bacău 

 

 Elena, o elevă în vârstă de 11 ani, a trecut deja în clasa a V-a şi îşi face singură 
temele......Acum îşi dă seama că este mai greu decât în şcoala primară, la programul After 
School, însă în acelaşi timp gândul de iubire şi mulţumire pleacă la Doamna Învăţătoare, care în 
toţi cei patru ani nu a contenit să îşi pregătească boboceii pentru ce va urma...iar acum, pentru 
Elena, e timpul să aplice tot ce a acumulat... 

 Însă, Elena este cam dezordonată şi niciodată nu are grijă suficientă de lucrurile sale. 
Acum, caută în dicţionar un cuvânt necunoscut. 

      Au...mă doare, nu ai milă, spuse Dex-ul îndurerat, nu vezi că aprape îmi rupi foile? 

Speriată, fata se uită în stânga şi în dreapta, neînţelegând cine îi vorbeşte... 

      Tu ai suflet? Vorbeşti? Eşti doar o carte plină de cuvinte şi de explicaţii complicate... 

Ai grijă cum vorbeşti fetiţă, eu nu sunt o carte oarecare, sunt fiul reginei Bibliotecă! În 
împărăţia ei totul este corect...toate cărţile suntem ordonate în rafturi şi aşteptam să fim citite cu 
drag! 

      Hei! Ce-i atâta gălăgie aici? 

     Elena, mi-ai descoperit secretul? Să ştii că eu mă supăr pe cei care îi tratează urât pe 
copilaşii mei...zise Biblioteca! 

Ruşinată, Elena îşi ceru iertare de la toate cărţile, de la Bibliotecă şi promise solemn că 
pe viitor va trata cu mult respect şi iubire cărţile! Le va considera ca fiind prieteni de mare 
ajutor, le va savura paginile şi îşi va îmbogăţi vocabularul personal. Pentru ea a fost o lecţie de 
viaţă pe care nu o va uita niciodată. 

 

Trebuie să respectăm tot ceea ce ne este de folos şi tot ceea ce ne înconjoară, să nu 
distrugem şi să nu creem suferinţă intenţionat, nimănui, niciodată! 
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Ora de creaţie 

Compuneri şi adaptări în versuri a unor texte epice, realizate cu 
măiestrie de către elevii clasei a V-a A de la Colegiul Naţional 

„Ferdinand I” Bacău, 

îndrumaţi de doamna profesor pentru învăţământul primar,  

Vătămănescu Margareta 

 

  

Biblioteca – personaj, cititorul – personaj 

  Ludu Traian, cls. a V-a A, Colegiul Naţional 
“Ferdinand I” Bacău  

 

      După terminarea orelor de program, Traian şi Marian se hotărăsc să meargă împreună 
acasă. Traian s-a oprit la biblioteca şcolii să împrumute o carte, dar Marian nu voia să facă 
acelaşi lucrudeoarece trebuia să-şi facă fişă şi considera că este pierdere de timp. Acesta a 
vrut să-l aştepte afară. Marian a rămas singur. Dintr-o data, cineva îi şopteşte: 

Marian, sunt eu, Biblioteca! De ce nu vrei să-ţi faci fişă? 

Pentru că nu-mi place să citesc! 

Dar citind poţi intra în lumea fascinantă a cărţilor, unde îţi poţi dezvolta şi îmbogăţi cu-
noştinţele, personalitatea şi vocabularul. Dacă ştii să vorbeşti frumos şi corect, oamenii te vor 
respecta, devii mai informat şi oamenii îţi vor trata ca atare inteligenţa. Oamenii care citesc 
devin mai puternici şi găsesc mai uşor rezolvarea unor probleme 

Nu ştiam niciunul din aceste lucruri, dar cum îmi voi face fişa dacă îi spun doamnei bibli-
otecare că nu am citit destul? 

Aici nu e vorba de trecut, ci de viitor, şi-ţi vei lua angajamentul să citeşti toate cărţile 
împrumutate. Dar nu uita, cărţile se păstrează o lună, după care trebuie returnate! 

Am înţeles, de acum voi citi mai mult. Voi intra să împrumut şi eu o carte, iar Traian va fi 
încântat de hotărârea mea. 

Ce carte vei împrumuta? 

Aceasta, “Basmele românilor”.  Va fi interesant să intru în lumea minunată a fantasticului! 
Abia aştept să citesc după ce îmi voi face temele! Îţi mulţumesc, draga mea bibliotecă! La 
revedere! 

La revedere! Nu uita să returnezi cartea la timp. 
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Din lumea albinuţelor 
 

Piesă în două acte pentru teatru de păpuși 
Tanțoș Maria, Tanțoș Mihai, Cioneag Caterina, Ivu Carina 

Coordonator : prof. Cristina Frânculescu 
Personajele 
Naratorul álias Bufonul castelului  
Țărăncuţa Ilincuța álias Albinuța 
Prinţul Călin, cârmuitorul Regatului Stup 
Prinţesa Călina, sora mai mică a Prințului 
Fluturaşul Topi 
Ariciul Lulu   
Buburuza Margareta 
Vrăjitoarea Viki 
Ciclopul Musculosul- Ochiosul 

Timpul – odată ca niciodată 
Locul - Regatul Stup 

 
 
 

Actul I 
Scena I 

 

Naratorul - A fost odată ca niciodată Regatul Stup peste care împărăţeau prinţul Călin şi sora 
lui mai mică, prinţesa Călina. Pentru că se apropia ziua prinţesei şi aceasta are o fire cam sin-
guratică, fratele ei i-a organizat o petrecere la care au fost invitate toate vieţuitoarele regatului: 
albinuţele, gărgăriţa, şi fluturaşul şi chiar și un arici. Toţi sătenii s-au gătit în straie de 
sărbătoare, dar cea mai bucuroasă că a fost oaspete la palat, a fost ţărăncuţa Ilincuţa. 

Prinţul - Ce păr bălai! Ce ochi albaştri! Aş da orice să o cuceresc! 

ŢărăncuţaIlincuţa - Ce prinţ chipeş! Păcat că nu sunt de rangul lui! 

Sunetul muzicii învăluia toată sala balului. Prinţul a profitat de ocazie şi a întrebat-o pe 
ţărăncuţă: 

Prinţul - Frumoasă domnişoară, îmi faci onoarea de a-mi acorda acest dans? 

Ţărăncuţa Ilincuţa - Tu, un prinţ atât de nobil, vrei să dansezi cu o ţărăncuţă ca mine? 

Prinţul - Eu iubesc bunătatea, hărnicia, puritatea şi toate acestea sunt întruchipate de tine, dra-
ga mea! 

Ţărăncuţa Ilincuţa - Vorbele tale îmi mângâie sufletul şi sunt încântată să dansez cu tine. 
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Scena II 

 

Naratorul - De deasupra palatului, vrăjitoarea Viki, ca întotdeauna, urmată de ciclopul 
Musculosul-Ochiosul, credinciosu-i slujitor,  pândea dansul prinţului, vânătă de invidie. 

Vrăjitoarea - Ce aş putea să fac să scap de ţăranca asta nemernică care mi-a furat viitoarea 
avuţie? 

Ciclopul - Ai putea să o transformi într-un platou uriaş cu spaghetti! Ce foame îmi este! 

Vrăjitoarea - Nu fii ridicol! Dacă mai pomeneşti o dată de mâncare, te transform eu în ceva 
delicios pentru vulturul meu! 

Ciclopul - Pe lângă foamea care îmi macină stomacul, secundă de secundă, mai trebuie să 
îndur şi singurătatea. Ce-ar fi să o tranformi într-o prietenă ciclop, numai pentru mine! 

Vrăjitoarea - Ai uitat că trebuie să mă slujeşti în toate cele patru vieţi ale tale?! Cum îţi 
imaginezi că voi putea hrăni doi saci sparţi ca tine?! 

Ciclopul - Fie atunci! Transform-o într-o insectă! 

Vrăjitoarea – Vai, ce genială sunt! O voi transforma într-o albinuţă! 

Abra-cadabra 

Nemernică ţărăncuţă! 

De-ndată transformă-te 

Într-o albinuţă! 

Ţărăncuţa Ilincuţa  - Bzzz! Bzzz! 

Prinţul - Unde mi-a dispărut aleasa inimii? 

Ţărăncuţa Ilincuţa - Sunt aici! Bzzz! M-am transformat într-o albinuţă! O,nu! Nu mă 
poate auzi nimeni… 

Prinţul: - Draga mea soră, mi-ai văzut partenera? 

Prinţesa: - Din păcate, nu am văzut-o! Ce bine că a plecat! Cum îşi închipuia naivul de 
frate-meu că putem primi în familia noastră o asemenea persoană! Auzi! I-ar fi plăcut să fim 
chiar prietene! 

Ţărăncuţa Ilincuţa - Off… ce să mă fac? O să zbor la prietenii mei! Poate mă vor ajuta 
ei! 



22 

Vitamina D.C. 

 

Actul II 

Scena I 

 

Naratorul - Albinuţa - Țărăncuţa a zburat peste câmpuri înflorite şi a ajuns la prietenii ei: flu-
turaşul Topi, ariciul Lulu şi buburuza Margareta. 

Ţărăncuţa Ilincuţa -  Zum! Zum! 

Topi - Îmi sună cunoscut glasul acesta! 

Lulu - E la fel de cristalin ca al prietenei noastre, Ilincuţa! 

Margareta - Oare e chiar ea? 

Ţărăncuţa Ilincuţa - Eu sunt, dragii mei! În sfârşit, mă recunoaşte cineva! Viki m-a trans-
format într-o albinuţă! Mă puteţi ajuta să redevin tânara cu cosiţe bălaie? 

Prietenii - Cu siguranţă te vom ajuta! 

Topi - Vă mai amintiţi când am dezlegat ultima vrajă a lui Viki, când m-a transformat în liliac? 

Lulu - Da! Oare ce am făcut? Ţi-am dat poţiunea magică cu gust de varză murată în care plutea 
un ochi de-al ciclopului Musculosul-Ochiosul? 

Margareta - Nu! Am spus formula magicӑ pe dos! 

Liliac într-un 

Te transformă îndatӑ de Buimac fluturaş. 

Cadabra abra! 

Topi - Doar că, de data aceasta, prinţul şi prinţesa vor trebui să rostească într-un glas vraja pe 
dos! 

Ţărăncuţa - Însoţiţi-mă la castel! Împreună îl putem convinge pe prinţ şi prinţesă să ne ajute. 

Prietenii - Haideţi să pornim la drum! 

 

Scena II 

 

Naratorul - Albinuţa Ilincuţa împreună cu prietenii săi au pornit la drum, trecând peste câm-
puri înflorite, şi au ajuns la castel. 

Prinţul - Ce e cu voi aici? Cu ce vă pot ajuta? 

Ţărăncuţa - Sunt eu, Ilincuţa, prinţule! Viki m-a transformat într-o albinuţă, iar tu şi prinţesa 
puteţi dezlega vraja. 
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Prinţul - Te ajut cu mare plăcere! Doar spune-mi cum! 

Ţărăncuţa - Tu şi prinţesa Călina trebuie să rostiţi într-un glas vraja pe dos. 

Prinţul - Voi încerca să o conving pe sora mea! 

Prinţul – Călina, dragă surioară, am nevoie de ajutorul tău pentru a-mi salva o bună prietenă! 

Prinţesa  - Sper că nu este vorba de ţărăncuţa Ilincuţa şi amicii ei! 

Prinţul - Chiar de ea este vorba! 

Prinţesa - Nici nu vreau să aud! 

Prinţul - Mereu ne-am ajutat unul pe celălalt! Dacă ţii cu adevărat la mine, mă vei ajuta şi 
acum! 

Prinţesa - Te voi ajuta pentru că eşti fratele meu şi te iubesc, nu pentru Ilincuţa. Spune-mi ce 
trebuie să fac. 

Prinţul - Ilincuţa a fost transformată în albinuţă de Viki iar noi trebuie să rostim vraja pe dos 
pentru a o aduce înapoi pe Ilincuţa. 

Prinţesa - Care sunt cuvintele magice? 

Margareta: -Albinuţă într-o 

Topi - Te transformi îndată de 

Lulu - Ţărăncuţă nemernică 

Ţărăncuţa - Cadabra Abra. 

Prinţ - Ai înţeles surioară? Eşti pregătită? 

Prinţesa- Haide să începem! 

Naratorul - Prinţul și Prințesa rostesc, într-un glas, cuvintele izbăvitoare. Dar, deodată, pe ne-
simțite, ca un vis urât, apar Vrăjitoarea și ciclopu-i. 

Vrăjitoarea și Ciclopul - Aha! V-am prins! 

Topi - Fugiti! Fugiti! Viki și ciclopul ei ne-au încurcat planul! 

Ţărăncuţa  - De ce nu ne laşi în pace?! Cu ce ţi-am greşit? 

Vrăjitoarea - Doar știi că urăsc tot ce e frumos şi bun! Ştii cât râvnesc la averea prinţului! Vrei 
să pui bețe în roate planului meu perfect de a-i lua averea prințului? Prinde-i, Ciclopule! 

Ciclopul - Vai ce mulţi sunt! Pe care îl vrei primul? 

Vrăjitoarea - Pe toţi ţi-am zis, nătângule! 
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Ciclopul - Am prins toată prinţesa! Chiar pe toată! 

Prinţul și prietenii - Eliberează prinţesa! 

Vrăjitoarea - Chiar credeţi că vă voi da ceva gratis? Of, naivilor! 

Topi - Îţi dau eu o aripă de a mea! 

Margareta - Eu îţi dau toate bulinele mele! 

Ciclopul - Yupii! Ce desert delicios! 

Lulu - Te-nţep cu toate acele mele deodată! 

Ciclopul - Au! Au! Astea chiar sunt toate! Grozav! 

Vrăjitoarea - Vreau toată averea prinţului! 

Prințul - A ta să fie! Nimic nu e mai important ca fericirea Ilincuței! Dau orice pentru asta! 

 

 

 

Scena III 

 

Naratorul – Ilincuța este eliberată și toți răsuflă usurați că toată tărășenia s-a isprăvit 
cu bine. Doar Prințesa mai oftează, cu o lacrimă în ochi și un zâmbet amar în colțul gurii, după 
bunătate de avere risipită doar de dragul unei fetișcane. Dar, în străfundul inimii, tânjește că va 
găsi și ea un fecior dispus să renunțe la tot pentru dragostea ei. Apoi, Prinţul și Prințesa rostesc, 
într-un glas, cuvintele izbăvitoare. De data aceasta cu succes căci Albinuța redevine Ilincuța cea 
bălaie. 

Ciclopul - A fost dezamăgitor de uşor! 

Vrăjitoarea - Atât de uşor a fost, sunt atât de impresionată, că îmi vine să învăţ nişte vrăji 
bune! Hai să mergem la librărie să cumpărăm o carte! 

Ciclopul - Ar fi bună şi o carte de bucate! Sunt deja în a doua viaţă de înfometare! 

Ţărăncuţa - Ce bine să fiu din nou cu picioarele pe pământ! Vă mulţumesc! Sunteţi nişte 

prieteni adevăraţi! 

Prinţul - Draga mea, Ilincuţa, dragostea pe care ţi-o port este nemărginită, însă am dat toată 
averea vrăjitoarei! Nici nu mai pot îndrăzni să-ți cer mâna… 

Ţărăncuţa - Eu te iubesc pentru felul în care eşti, nu pentru ceea ce ai! 

Prinţul - Atunci, pot spera că vei consimţi să fi soţia mea? 

Ţărăncuţa - Fără îndoială voi accepta! 
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Ciclopul - Ce emoţionante sunt toate acestea! Aproape că depăşeşte amintirea celei mai co-
pioase cine pe care am avut-o în prima viaţă. 

Naratorul -  Şi au trăit fericiţi, în căsuţa lor de la ţară, înconjuraţi de toţi prietenii lor ade-
varaţi... până la adânci bătrâneţi. 

Ciclopul (înhățând cu poftă pe Naratorul-bufon și clefăind de plăcere) - Nu am crezut niciodată 
că bufonul castelului poate fi atât de suculent! 

Cortina cade în sunetul muzicii și toți protagoniștii se veselesc, prinși într- o horă a prieteniei și 
bucuriei. 
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Biblioteca – personaj, cititorul – personaj 

David Cioneag, cls. a V-a A,  

Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău 

 

        Mă plimbam prin biblioteca şcolii. Am salutat-o pe doamna bibliotecară şi am pornit 
să caut o carte. Eu ştiu: fiecare carte are secretul ei, fiecare are câte un cod, iar noi suntem 
detectivii care trebuie  

să-l descopere. Eram cam nehotărât. Nu ştiam ce carte să aleg. Pe unele dintre ele le 
citisem. M-am uitat nedumerit un sfert de oră. Ştiam că doar pe una pot s-o încep. Dar care? 
Aşa e şi în viaţă: trebuie să gândim de 100 de ori înainte să luam o decizie. 

 Biblioteca parcă îmi şoptea: “Alege oricare carte şi data viitoare vei lua alta”. Aşa că 
am vrut să aleg. Dar când să pun mâna pe carte, m-am răzgândit. Nu, nu era bună cartea. 
Am început iar să mă gândesc. Biblioteca spuse aceleaşi cuvinte. Şi repetă, repetă… 

 Aţi văzut ce greu este să alegi o carte? Dar am ascultat de sfatul înţelept al bibli-
otecii şi am ales cartea “Uimitoarele călătorii ale baronului Munnchhausen”. Ce mult mi-a 
plăcut! Aşa am înţeles că multă lume are cărţi, dar nu oricine are carte. 
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Relaţia dintre Ela şi Stefan Gheorghidiu 

       Catană Romina, cls. a XI-a  B 

 

 

 Relaţia dintre Ela şi Ştefan poate fi echivalentă cu relaţia dintre o fată-balanţă şi un 
băiat-leu . 
Femeia-balanţă se remarcă prin puritate ,frumuseţe , are instinct pentru îmbrăcăminte, se 
înconjoară cu plăcere de lux. Admiră frumuseţea în toate manifestările ei: muzică, oameni, 
filosofie. La enevimente, îşi face apariţia ca o cometă, e entuziasmată şi vrea să fie în cen-
trul atenţiei. Dacă nu reuşeste să se impuna, devine arţăgoasă, capricioasă. Nu sunt atrase de 
persoane prea sensibile.  
    Bărbatul-leu adoră dragostea,se dăruieşte cu totul în fiecare relaţie. Îi place să îşi 
protejeze iubita, să lupte pentru ea, dar doar dacă aceasta îi arată loialitate necondiţionată şi 
admiraţie inalterabilă. Dacă leul se simte înşelat,va fi atacat în primul rând în orgoliu, se va 
măcina pentru acest fapt pe o perioadă lungă de timp. 

   Ela poate fi zodia balanţă, deoarece este una dintre cele mai frumoase studente din facul-
tate, are instinct pentru îmbrăcaminte, vrând să-l facă şi pe soţul ei, Ştefan, să se îmbrace 
mai frumos, atunci când au posibilitatea financiară( după primirea moştenirii): îi sugerează 
să-şi cumpere cravate, şi o duzină de costume noi.Admiră filozofia, deşi nu o poate înţelege 
în mare parte, admiră locurile frumoase , îi place viaţa luxoasă, preferă să facă parte din lu-
mea mondenă şi să participe la petreceri, evenimente. Când îl întreabă le Ştefan despre 
filozofie şi se enervează pentru faptul că nu este capabilă să înţeleagă plăcerea soţului ei
(filozofia), devine arţăgoasă, capricioasă. De altfel, în excursia de la Odobeşti, îi reproşează 
lui Ştefan faptul că este prea sensibil ,,Eşti de o sensibilitate insuportabila!", arătând că 
această trăsătură o irită. 

   Cât despre Ştefan, el este reprezentat de zodia de foc, leul, deoarece se dăruieşte cu totul 
în relaţia sa cu Ela, luptă pentru aceasta şi pentru dragostea lor,însă doar până în punctul în 
care el  crede că este inşelat . Din acel moment, ,,mi se rupsese axa sufletească, încrederea 
în puterea si eficacitatea inteligenţei". Totul se schimbă pentru el şi se macină pe interior în 
mod continuu, deoarece îi era rănit orgoliul, o trăsătură de fier a zodiilor de foc. De ase-
menea, orgoliul îl defineşte cel mai bine,această trăsătură fiind prezentă în ambele experi-
enţe : atât în dragoste, cât şi în război.  
   În concluzie, Elei îi corespunde zodia balanţă, iar lui Ştefan, leul, caracteristicile zodiilor 
menţionate fiind similare cu caracterul personajelor camilpetresciene.  
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Dansul şi teatrul 

Andreea Condrea, cls. a XII-a E 

 

Ştiţi cum e zicala  ”Dacă nu rişti, nu câştigi!”. La mine funcţionează; dacă nu te implici 
în activităţi, nu câştigi experienţă şi încredere. Trebuie să existe acea dorinţa acerbă de a face 
mai mult şi mai mult.  

Sunt un copil oarecare, ce îşi iubeste ţara, portul naţional, dar mai ales dansul popular. 
Fac dansuri populare de un an şi jumătate şi mereu vin cu o plăcere şi o energie incredibilă, 
spre deosebire de uni care „Oh! Facem şi astăzi...”, o energie, care odată ce te cuprinde, cu 
greu scapi de ea. Din păcate tradiţiile noastre se pierd de la an la an, şi este un lucru dureros să 
vezi cum o parte din tine, din ceea ce te deosebeşte de celelalte ţări, dispare.  

Emoţii. Bucurie. Tristeţe. Familie. Nobody’s Group. Teatru. În afara faptului că am 
acasă o familie iubitoare şi care mă sprijină când poate, am avut ocazia şi Dumnezeu mi-a 
permis să mai am o familie, cea de la Nobody’s Group, trupa de teatru la care am intrat acum 
un an şi jumătate. În această familie m-am dezvoltat, atât pe plan intelectual cât şi pe cel 
social. De la fetiţa timidă căreia îi era ruşine să îşi spună punctul de vedere, am ajuns să fiu o 
persoană încrezătoare, plină de viaţă, sociabilă, opusul celei care eram în primul an de liceu.  

Dacă v-aţi întrebat de ce am pus titlul ”Dansul şi teatrul”, ei bine... în viaţă trebuie să te 
confrunţi cu orice problemă şi să îţi depăşeşti limitele, să devi din ce în ce mai bun. Tot ce 
trebuie să faci este să ”dansezi” printre obstacole şi să joci puţin ”teatru” astfel încât totul să 
fie în favoarea ta. 

Importanța competențelor digitale 

       Mădălina Lupu, cls. a XII-a B 

În rândurile ce urmează vom discuta despre importanța competențelor digitale in viața unui 
elev. După cum bine știm, la finele clasei a 12 a toți elevii trebuie să susțină,indiferent de 

profilul în cadrul căruia au studiat timp de 4 ani, competențe digitale la examenul de 
bacalaureat. Cu ajutorul examenului de bacalaureat elevilor le este evaluat nivelul de 
cunoștințe dobândite în domeniul tehnologiei informației și comunicării pe parcursul 

liceului. 

Această competență ne pregătește pentru o viitoare meserie și chiar pentru viața de zi cu 
zi,tehnologia având în zilele noastre un rol esențial , majoritatea instituțiilor și domeniilor de 

muncă depinzând de calculatoare si de tot ce ține de ele. 

Competențele digitale constau în folosirea programelor ce aparțin de OFFICE 
(Word,Excel,Publisher,Acces) și în utilizarea programelor ce țin de grafică și anume Paint și 

Photoshop. 

Chiar dacă nu vom profesa într-un domeniu care utilizează competențele digitale pot fi 
utilizate și ca mijloc de comunicare prin utilizarea e-mail-urilor, dar și prin rețelele de 

socializare precum Facebook, Twitter și altele.În ziua de azi baza comunicării este puternic 
reprezentată de tehnologie și este necesar să avem un minim de cunoștințe în domeniu. 

Utilizarea competențelor digitale ajută și la o mai bună organizare a timpului, putând crea 
tabeluri organizatorice înlocuind clasicele agende. Astăzi majoritatea companiilor serioase se 

bazează pe o sistematizare făcută cu ajutorul calculatoarelor, fiind cel mai bun mijloc de a 
avea un control asupra evenimentelor, cheltuielilor, câștigurilor etc.  
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Frații Pronume 

Ladaru Ingrid, cls. a VII-a B 

Prof. Mihaela Chiribău-Albu 

 

Într-o școală a literaturii, unde totul era posibil, patru frați despărțiți la naștere erau pe cale 
să se cunoască. 

-Acum să facem prezența! Substantiv? spuse doamna Gramatică 

-Prezent! 

-Verb? 

-Prezent! 

-Pronume? 

-Prezent...! ziseră în același timp cei patru frați. 

-Nu se poate! Eu sunt Pronume! Mă numesc Personal. Numeral, prietene, spațiu personal! 
Mata cine te crezi în lumea aceasta? Lasă-i pe dânșii să vorbească! 

-Și eu sunt Pronume! Mă cheamă Reflexiv și sunt bun prieten cu Personal. Uneori 
împrumut forme de la el pentru persoana întâi si a doua, în rest am forme proprii la persoana a 
treia. Numeral, tu de ce te smiorcăi? El de ce se tot uită la mine?Și voi de ce vă prefaceți că avem 
același nume? 

- Mințiți! Eu sunt Pronume! Sunt domnișorul Posesiv și pot poseda toate funcțiile 
substantivului. Sunt ale mele, nu ale tale, nu ale voastre, nu ale lui ... ale mele,doar ale mele! M-ai 
auzit Substantiv? Sunt cu ochii pe tine! 

-Iar eu, la fel ca voi toți, sunt Pronume. Mă numesc Demonstrativ și vă pot demonstra că 
acea fată, acest băiat, acei străini și chiar și acești mincinoși sunt niște infractori. 

-Poate că este o coincidență! adăugă Substantiv 

-Sau poate că nu este, nu-i așa, Substantiv? 

-Ahâm... ! 

-Rămâne un singur lucru de rezolvat. Personal, cum o cheamă pe mama ta? 

-Pe cea reală nu știu! Eu sunt adoptat. 

-Și eu la fel! spuseră ceilalți trei în același timp 

-În urma acestor răspunsuri am aflat că toți suntem adoptați, avem același nume și deci 
suntem frați... și copiii unei mame pe care nu o știm! zise Demonstrativ 

-Bine,bine! Trecți la loc! Unde rămăsesem? Ah,da! Complement? 

-Prezent! 

-Atribut? 

-Prezent... ! spuseră cinci băieți 

-Oh, nu iar! 

Și om încăleca altă dată pe cinci feluri de atribut asemănătoare cu povestea ,, Fraților 
Pronume ’’. 
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CEI TREI DELFINI ALBI 

Ionescu Iustina, cls. a V-a B 

 

Au fost odată departe în reciful peştilor coloraţi nişte delfini, iar printre aceştia se aflau 
trei delfini albi. Ei erau foarte trişti că trăiau singuri departe de casă. 

 Într-o noapte, Zoom, cel mai mare dintre cei trei delfini albi le spuse: 

- Hei, ce ar fi să plecăm să ne căutăm rudele, că m-am plictisit de atâta singurătate! 

Delfina, sora lui a fost plăcut surprinsă de această idee şi i-a raspuns cu emoţie în glas dar 
şi cu precauţie: 

- Trebuie să plecăm noaptea şi să trecem cu bine de hotare, trebuie să facem bagaje, ne 
trebuie mâncare şi bijuterii! spuse Delfina. 

După ce s-au sfătuit ei toată noaptea, spre ziuă Zoom şi Delfina abia s-au încumetat să 
meargă la culcare. 

Următoarea noapte, la sfat a participat şi sora lor mai mică, Albăstrica. 

- Hai, să plecăm, să ne facem prieteni!spuse Zoom. 

- Când începem pregătirile? întrebă Delfina. 

- Oh, ce minunat va fi! Dar cine ne va ajuta să trecem de hotare? spuse nedumerită 
Albăstrica. 

- Linişte! spuse Zoom. Vom pleca mâine seară, până atunci să vă împart sarcinile Delfina, 
tu pregăteşti bagajele, mancarea şi tot ce ne trebuie. Albăstrica, tu cauţi pe cineva care să ne 
ghideze. 

- Da tu ce-ai să faci? întrebă Albăstrica. 

- Eu am să caut prin hărţile mele o hartă potrivită, iau toate bogăţiile şi trebuie să vă fac 
costume ca lumea să creadă că suntem delfini albaştri. 

Aşa rămase, iar a doua zi, Albăstrica ieşi somnoroasă să caute pe cineva care să îi 
îndrume pe parcursul călătoriei. Toată lumea o întreba batjocoritor unde pleacă şi ce s-a 
întâmplat cu hibernatul ziua, dar ea nu-i băga in seama. Merse şi merse şi ajunse la o poartă. 
Albăstrica bătu, dar nimeni nu-i răspunse. În cele din urmă, o voce i-a raspuns binevoitoare să 
intre. Albăstrica intră şi nu văzu pe nimeni. 

- E cineva? întrebă ea. 

- Cine eşti şi de ce ai venit la mine ? 

- Sunt Albăstrica, sora cea mai mică a delfinilor albi şi am venit să caut pe cineva care să 
ne îndrume într-o călătorie. 

- Îmmm, de mult nu am mai văzut un delfin alb care să fie treaz ziua şi să plece într-o 
călătorie. Ai venit la locul potrivit. Eu voi fi îndrumătoarea voastră! Mă numesc Delia, căluţul de 
mare, mov. 
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- Să mergem acum la fratele şi sora mea. 

- Ia spune-mi, fraţii tăi sunt treji acum? 

- Da. Se pregătesc pentru călătorie. 

- Cât crezi că o să dureze călătoria voastră? 

- Nu ştiu, cred că vreo două-trei săptămâni. 

- Şi de ce aveţi nevoie de mine? 

- Pentru a putea trece de graniţe. 

- De ce, ce e la graniţe? 

- La graniţe sunt rechini care nu ne lasă să trecem.Noi putem trece doar dacă purtăm 
costume, ne inhămăm la o caleaşcă şi tu le spui ca eşti stăpâna noastră. 

- Şi credeţi că o să meargă? 

- Da, pentru că ei cred orice li se spune. 

Mai merseră puţin şi ajunseră în faţa unor pietre uriaşe. Acolo, Delia întrebă:  

- De ce ne-am oprit aici? 

- Aici, în spatele stâncilor, se află casa noastră. Trebuie să aşteptăm să iasă Delfina şi   
Zoom.Oh, iată-i, sosesc! 

- Bună, eu sunt Delia. Eu sunt cea care o să vă ghideze în aiureala mea. 

- Ce??? Albăstrica, ţi-am spus să cauţi pe cineva care să ne ghideze serios, nu să ne 
ghideze în aiureala lui. 

- Ha, ha, hahaha. Ce v-am păcălit! A fost o glumiţă mică! 

- Hmmmm! 

- Ce-i, nu pot să fac şi eu o glumă? 

- Ba da, dar nu glume din astea. S-a înţeles? 

- Am înţeles, spuse plictisită Delia.  

Aşa că în acea zi totul fusese pregătit pentru călătorie.  

Seara delfinii noştri s-au înhămat la trăsură, au încărcat şi au pornit la drum. În faţă 
stătea Albăstrica, în stânga era Zoom, iar în dreapta se afla Delfina. Nu a durat mult, şi trăsura 
a dat faţă-n faţă cu rechinii de la graniţe. Unul din ei spuse: 

- Bună seara delfinilor! Încotro mergeţi? 

- Ne mutăm. 

- Bine, dar ştiţi că trebuie să aveţi stăpână. Aşa spune regulamentul! spuse celălalt 
rechin. 

- Păi, noi avem stăpână, n-o vedeţi? 

- Ba da, dar de aici n-au voie să iasă decât delfinii albaştri. Cei albi n-au voie pentru  
că sunt o raritate în părţile acestea. 
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- Păi, ne vezi pe noi că suntem albi? 

- Nu, dar era un avertisment. 

- Bine, puteţi trece! 

- Mulţumim!  

Delfinii trecură graniţa şi îndeplineau sarcinile date de Delia. Peste tot era pustiu. 
Nici  urmă de peşte. Când să se odihnească, Delfina văzu câteva stânci şi se îndemnară într-
acolo. Câteva zile la rând delfinii s-au odihnit cum au putut prin locurile neprimitoare prin 
care treceau. Ultima oară adormiră pe nisip şi când se treziră, un peşte-sabie îi  întâmpină: 

- Bună! Încotro? 

- Noi am plecat din recif ca să ne găsim rudele. 

- Bine, dar nu prea înţeleg ce sunteţi. 

- Noi suntem delfini albi. Ne poţi ajuta cumva? 

- Acum două zile am văzut un grup mare de delfini care semăna cu voi. Ei au spus 
că  vor să meargă în insula Vazoliga, dar că e o călătorie de o săptămână. 

- Mulţumim frumos, la revedere! 

- Drum bun, şi vă doresc din suflet să vă găsiţi familia!  

Peste o săptămână delfinii au ajuns în insula Vazoliga. Acolo Zoom, Delfina, 
Albăstrica şi Delia şi-au făcut o casă şi un garaj. Nu dură mult şi cineva bătu la uşa casei 
lor. Delia întrebă: 

- Cine este? 

- Suntem un grup mare de delfini albi… 

- Un grup mare de delfini albi? ţipă Zoom. 

- Da, un grup mare de delfini albi care a venit să vă viziteze. 

- Oh, cât v-am căutat! şi Zoom deschise uşa şi sări în mijlocul lor.- Bun venit, 
Zoom! 

- Hei, îmi ştiţi numele. 

- Da, îl ştim şi pe-al surorilor tale. 

- Asta înseamnă că voi sunteţi familia mea!  

Şi în ziua aceea toţi delfinii albi au sărbătorit VENIREA CELOR TREI DELFINI 
ALBI, iar a doua zi toţi delfinii şi-au construit un palat pe care scria cu litere mari cât un 
delfin: PALATUL DELFINILOR.  

Dacă o să mergeţi în largul mării poate aveţi şansa să vedeţi în adâncuri un palat gri 
unde se strâng delfinii. 

    SFÂRŞIT 
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De ce îmi place informatica 

Ursache Ștefan, cls. a V-a B 

 

 De când eram foarte mic, am fost irezistibil atras de obiectele cu butoane. Când venea 
cineva la noi și scotea telefonul, era fericirea mea. Apăsam pe toate butoanele, ca să văd ce face 
fiecare. Și asta foarte repede, pentru că mă așteptam ca în câteva miute să mi-l ceară înapoi. La 
magazinele unde sunt expuse spre testare telefoane, tablete, calculatoare, mă urcam cu 
picioarele pe raftul de jos, ca să ajung mai bine și, repede-repede, până mă vedea agentul de 
vânzări sau cel de pază, descopeream tot ce face aparatul respectiv. 

 Acasă, când aveam vreo doi ani, am apăsat pe butonul de pornire a calculatorului 
mamei, până s-a stricat. Nu am văzut-o niciodată așa de supărată pe mama. Avea acolo lucrarea 
de gradul I, aproape terminată. După ce am primit felicitările de rigoare, iar un specialist a 
muncit o săptămână ca să recupereze câteva foldere mai importante, mama și-a cumprat un 
laptop, care a stat mult timp numai pe bibliotecă, pentru ca noi, cei mici, să nu mai ajungem la 
el.  

 Poșta publicitară și reclamele luate de la magazinele de electronice sunt un alt aspect 
care o deranjează pe mama. Citesc și recitesc toate specificațiile tehnice ale electronicelor care 
apar pe piață și nu o las pe mama să arunce aceste hârtii. Ba am mai găsit și vreo două reviste 
Chip prin casă și, de atâtea ori le-am citit, încât le-am învățat pe de rost. 

 Acum, dacă sunt mai mare, mama ar vrea să mă învețe să programez. Nu mi se pare 
greu. De atâtea ori am văzut la ea cum scrie o instrucțiune for sau un if, încât am învățat și eu. 
Mă mai uit la ea cum lucrează și stiu și au deja să scriu programe simple. Știu să aflu ultima 
cifră a unui număr și să o elimin. Și unele probleme propuse în culegerile mele de matematică 
cer să scriu toate numerele cu anumite proprietăți, ceea ce știu că se numește backtracking.  

 Îmi plac toate jucăriile care au telecomandă. Îmi doresc de mult să am un elicopter sau 
un avion cu telecomandă, pe care să îl fac zboare prin cameră. Am văzut că au apărut niște 
aparate zburătoare mici, numite drone. Le-am găsit o mulțime de utilizări năstrușnice. Mama mi
-a promis că îmî va cumpăra una dacă termin anul școlar cu toate mediile de F.B. Și evident că 
îmi plac roboții și abia aștept să particip la cursul de robotică de la școala de vară! 

 Să scriu cod simplu HTML știu de mult timp, dar încă nu știu să fac un site adevărat. 
Mai am multe de învățat. Am chiar foarte multe de învățat. Și cred că, dacă aș lucra în fiecare zi 
numai la informatică, tot aș mai avea multe de învățat. Pentru că mereu apar lucruri noi, limbaje 
noi, tehnologii noi. Dar acest lucru te menține în formă, cu mintea tânără, ascuțită.  

 Îmi plac lecțiile digitale; sunt mult mai interesante și mai complexe decât cele pe hârtie. 
Nu m-aș mai sătura de ele niciodată. Îmi plac tabletele și sper ca, până termin clasa a XII-a, să 
se folosească și la noi în colegiu tabletele la ore.  

 De informatică nu m-aș plictisi niciodată, oricât aș sta pe calculator. Este domeniul cel 
mai nou, mai vast și mai interesant. Este o provocare și un antrement continuu, un exercițiu de 
forță și de inteligență în același timp. Și orice efort depus este răsplătit prin frumusețea și 
utilitatea produsului creat. 



34 

Vitamina D.C. 

O aventură de Paşte 

Maria – Theodora Preda, cls. a VI-a B 

Prof. Mihaela Chiribău-Albu 
 

Cum peste câteva zile urma să fie marea Sărbătoare a Învierii Domnului, mă 
aflam cu părinții mei la cumpărături. La un moment dat, am zărit in vitrina unui magazin 
un iepuraş de ciocolată. Era atât de drăguţ, încât i-am rugat pe părinții mei să mi-l 
cumpere. 
L-am luat acasă şi l-am aşezat cu mare grijă pe noptieră, in camera mea. N-aveam de 
gând să-l mănânc pentru că era atât de expresivă înfăţişarea lui, încât părea real. 
Deodată, o voce subţirică se auzi in şoaptă: 

Theo, eu sunt fiul Iepuraşului de Paște. În fiecare an tata mă trimite in lume să caut un 
copil cuminte pe care să-l aduc acasă la noi pentru a ne ajuta la pregătirea marii 
sărbători. Accepţi invitaţia mea? 

Am rămas uluită şi nu m-am mai gândit nicio clipă că ar trebui să cer voie 
părinților. Am acceptat pe loc, gândindu-mă că o asemenea ocazie se întâlneşte o singură 
dată în viaţă. Iepuraşul a bătut de trei ori din lăbuţe şi, ca din senin, au apărut doua berze 
care ne-au purtat pe aripile lor pe un tărâm magic…Când am ajuns, era dimineață ... o 
dimineață frumoasă … iarba strălucea încărcată de rouă, iar pădurea fremata sub adierea 
ușoară a vântului de primăvară. În faţa atelierului ne aștepta, ca o gazdă primitoare, 
însuși Iepuraşul de Paște. 

− Bucuroşi de oaspeţi? întreb eu. 

− Foarte bucuroşi! răspunse Iepuraşul. Am cumpărat de la piață ouă proaspete, 
vopsea specială pentru ouă şi toate cele necesare pentru a pregăti cea mai bună pască şi 
cel mai pufos cozonac. 

− Abia aştept să ne apucăm de treabă! am răspuns eu bucuroasă. 

− Vom ieși la soare, chiar aici in poieniţă. Vremea frumoasă ne va inspira. 
Iepuraşul aduse ouăle, câțiva şoricei luară vopselurile pastelate şi, înarmaţi cu pensule şi 
bună-dispoziţie, ne-am apucat de treabă. 

− În ce culori vom vopsi ouăle? întreb eu. 

− Culoarea tradiţională in care sunt vopsite ouăle pascale este culoarea roşie. 
Roşul reprezintă culoarea sângelui, dar mai inseamnă dragostea şi bucuria vieții. 

După ce am vopsit toate ouăle, le-am aşezat cu grijă în coşuleţe frumos decorate 
cu flori proaspete, iar un poştaş, Rândunică, a pus fiecărui coşuleţ bileţele, pentru ca 
fiecare pachet să ajungă cu cea mai mare precizie la destinația exactă. 

− Ţine minte, Theo! Așa cum natura își înnoieşte straiul in fiecare primăvară, așa 
şi sufletul fiecăruia trebuie să se înnobileze cu bucurie, dragoste şi speranță. Sărbătoarea 
Pascală se referă la acest nou început. Învierea Domnului este legată de învierea naturii. 

L-am privit cu admiraţie pe Iepuraş şi i-am spus recunoscătoare: 

− Îţi mulţumesc pentru tot, Iepuraşule! Această aventură magică a fost pentru 
mine o mare bucurie, dar şi o experiență din care am avut multe de învățat. 

− Îţi mulţumim şi noi, copilă pentru sprijin! răspunseră într-un glas Iepuraşul şi 
fiul său. 

− Cu bine, dragii mei şi Hristos a Înviat! 

− Adevărat a Înviat! se auzi glasul lor ca un ecou. 
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Importanța orelor de TIC în școală 

         Nechita Denisa 

 

          

 Cu toții cunoaștem preferințele adolescenților în pofida școlii. Printre acestea se 

numără activitățile desfășurate pe calculator sau tabletă.  Jocurile, site-urile de socializare, blog
-urile sunt doar câteva exemple.  

            Pentru a câștiga atenția elevilor nu este nevoie doar de jocuri interactive, metode noi de 

predare, ci și de un simplu calculator sau tabletă. Astfel elevii vor putea îmbina utilul cu 
plăcutul.  

             Introducerea în şcoală a internetului şi a tehnologiilor moderne poate conduce la 
schimbări importante în procesul de învăţământ precum creşterea eficienţei activităţilor de 

învăţare și la dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. De asemenea, cu 

ajutorul orelor de TIC elevii pot acumula minimul de cunoștințe în ceea ce privește utilizarea 

calculatorului, dar și să își îmbunătățească abilitățile. 

              Este necesar ca programul unui elev să fie cât mai diversificat, iar orele de TIC pot fi o 

evadare din rutina cărților. O oră de TIC este o gură de aer proaspăt pentru elevi. Un moment în 

care mintea se relaxează și intră în zona de confort, într-un mod util și plăcut.  

              Câte kilograme de cărți „transportă” în medie un elev pe an? Această problemă ar 

putea fi rezolvată foarte ușor dacă elevii ar lucra în programe speciale pe calculator, sau ar avea 

cărțile în format digital.   

               Prin urmare orele de TIC conferă diverse avantaje precum: 

- Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

- Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

- Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;  

- Dezvoltarea culturii vizuale; 

- Formarea deprinderilor practice utile; 

- Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional; 

-Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului 
didactic; 

-Etc. 

           Elevilor li se oferă posibilitatea de a  parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul pro-

priu şi nu mai sunt nevoiți să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Se necisită o gândire logică şi 
localizarea informaţiei. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi, iar nu în ul-
timul rând, cazul evaluării elevilor se elimină subiectivitatea umană.   

             În concluzie,  implementarea riguroasă a orelor de TIC în învățământ, pe mai multe 

domenii asigură o calitate superioară a educației. 
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Povestea pronumelui 

       Tanțoș Maria Iuliana, cls. a VII-a B 

Prof. Mihaela Chiribău-Albu 

 

 

 Demult, foarte demult, exista un tărâm al părților de vorbire. Regele lor era substantivul.  
Alături de el, la curtea regală, beneficiau de un statut important verbul, adjectivul și  mai ales 
Gramatica, mama tuturor părților de vorbire. Regatul era locuit de cinci familii:Familia Substantiv, 
Familia Verb, Familia Adjectiv, Familia Numeral și Familia Adverb. Cu mult timp înainte, alături 
de cele cinci familii mai trăia încă una, dar, cum orice urmă a ei a fost pierdută, nimeni nu o mai 
considera ca făcând parte din regat. 

  Pe toate străzile și cărările găseai fraze lungi, îngreunate de multe substantive. Regele era 
într-adevăr farte solicitat de toți supușii săi. Ba să însoțească un adjectiv, ba să ajute verbul, ba să 
fie subiect în propoziții...treabă, trebă și iar treabă! Nu mai avea timp să se odihnească sau să facă 
altceva, pentru că toată lumuea avea nevoie de el. De acum îmbătrânea și el și nu mai putea să îi 
ajute pe toți cei care îl solicitau.  

 Într-o dimineață, când s-a trezit, regele s-a simțit foarte slăbit. Doctorii l-au consultat și au 
spus că are nevoie de multă odihnă pentru a-și reveni. În ultima perioadă avusese foarte multe 
treburi de rezolvat, iar aceasta era consecința lipsei somnului. Mama lui, Gramatica era îngrijorată 
pentru sănătatea substantivului și încerca să găsească o soluție pentru ca el să poată fi înlocuit de o 
altă parte de vorbire. Tot frământându-se și gândindu-se la o modalite, și-a adus aminte de un alt 
copil al ei, pronumele. 

 A mers repede pentru a discuta cu el. Familia Pronume locuia la marginea regatului într-o 
căsuță mică, dar dichisită. Membrii ei erau: tatăl, pronumele personal, care este stict și sever, 
spunând clar despre cine vorbește, mama, pronumele personal de politețe, blândă și firavă, atentă 
la sentimentele celor din jur, fiica, pronumele reflexiv, înțeleaptă, care chibzuia mai întâi asupra 
propriei persoane și apoi a celor din jur, fiul, pronumele posesiv, care credea că toate i se cuvin și 
în cele din urmă, soacrele, pronumele demonstrative, cărora le plăcea să bârfeacsă și să facă 
observații ginerelui sau nurorii. Gramatica i-a rugat pe aceștia să își ajute fratele bolnav. 
Pronumele au acceptat și l-au înlocuit pe substantiv.  

 După ce regele s-a însănătoșit le-a mulțumit pronumelor și le-a trimis acasă, spunând că nu 
mai are nevoie de ele. Însă Gramatica i-a adus aminte ce rău s-a simțit înainte de venirea 
pronumelor și i-a spus că mereu va avea nevoie de ajutorul fraților săi. Acesta și-a dat seama de 
greșeala făcută iar pronumele au rămas la curtea regală, beneficiind de respect și de un statut 
important alături de frații lor. Chiar dacă substantivul a acceptat mai greu prezența rudelor care nu 
erau de viță nobilă, asemenea lui, a realizat că nu poate trăi fără ele.  

 După puțin timp pronumele s-au obișnuit cu viața aceasta luxoasă și stresantă de la curte și 
au alcătuit o mare familie împreună cu celelalte părți de vorbire. Au trăit foarte mult și încă mai 
trăiesc prin cărțile de gramatică unde găsim toate aventurile trăite de ei. 
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VOLUNTARIATUL – alegere de viitor 

Elena Nechita, cls. a XI-a A 

 

 

Zi de zi, intâlnim diferite chipuri de oameni: chipuri triste, zâmbitoare, curioase, 
arogante, cu un puternic simț analitic, sau care sugerează invidie, răutate. Toate acestea ne 
influențează intr-un mod fie pozitiv, fie negativ, și ne marchează existența. Mediul în care 
trăim este adesea ostil și mulți dintre noi caută să-și desfășoare un ritm al lor, un ritm care să 
treacă testul timpului. Cel mai frecvent, adolescenții care de-abia acum intră în viață, care 
debutează prin căutarea de repere, de motivații, de scopuri, de deprinderi, de aptitudini. 
Caută să fie ei înșiși, încercând să descopere singuri încotro merită să-și mute punctul de 
referință. În viață sunt multe începuturi, unele mai dificile ca altele. În concretizarea unui stil 
de viață, persoana în cauză trebuie să depășească, în primul rând - comoditatea; trebuie să 
iasă din zona sa de comfort, trebuie să se lipsească de trecerea vremii, așteptând să fie mâine; 
iar pe de altă parte, ritmul vieții implică: asumarea și temperarea tentației de a ceda. 
Realmente, compromisurile se manifestă încă din adolescență. Fiecare dintre ele se află în 
concordanță cu propriile gânduri, dorințe si emoții.  

Cea mai bună modalitate de a susține cele spuse anterior, cred eu, este exemplul 
personal, experiența mea de până acum. În ceea ce mă privește, un început cu totul și totul 
special a fost acela al voluntariatului. Un început pe de o parte simplu, iar pe de altă parte 
plin de esență.  

Majoritatea dintre noi știm ce înseamnă voluntariatul, însă pentru cei necunoscători – 
„Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică 
își oferă timpul, talentul și energia, în schimbul altora, fără o recompensă de natură 
financiară.” Din punct de vedere teoretic "voluntariatul" este surprins în ansamblu. Prin 
definiție, nu reflectă altceva decât imaginea fadă a acțiunii benevole. Până să ajung să practic 
voluntariatul, acordam cuvintelor doar sensurile denotative. Nu reușeam să pătrund 
profunzimea cuvântului, să-l valorific... 

Implicându-mă în activitatea de voluntariat a Centrului Rezidențial "Henri Coandă" Bacău, 
nu numai că surprind frumusețea și emoția în orice, ci mi-am și definit anumite trăsături 
definitorii, pe care vi le voi prezenta în cele ce urmează. Mergând la centru între 2-10 ore pe 
săptămână, rutina mea nu se mai putea numi firească, întrucât la fiecare șapte zile constatam, 
spre surprinderea mea, că prin interacțiunea cu adolescenții și copiii din centru, prin 
rezolvare de teme, prin desfășurarea de jocuri, proiecte și planuri, prin asistarea la concursuri 
și serbări, în mine se produceau schimbări. Persoanele de acolo necesită un tratament special 
și prin felul lor de a fi sunt extrem de deosebite. Aflându-mă în mijlocul lor, mă detașam de 
sine și de tot, mă raportam doar la ei, străduindu-mă astfel, să aflu cât mai multe despre ei și 
să le arăt că îmi pasă de ei, că nu sunt indiferentă la durerea umană. Printre ei, realizez că 
sunt un neica-nimeni și mă mândresc cu asta; totodată că îmi valorific într-un alt mod, mult 
mai original si dinamic, ceea ce dobândesc pe parcursul timpului la școală și în activitatea 
mea zilnică, că sunt stimulată de ideea că pot crea ceva prin forțele mele proprii, doar cu 
mine însămi și creativitatea mea, că pot face ceva pentru cei în nevoie, că le pot oferi șanse și 
noi oportunități.  
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 De asemenea, din partea lor primesc cele mai mici atenții din lume: zâmbete, 
îmbrățișări, sărutări pe obraz, sfaturi, cadouri lucrate manual; la care răspund cu aceleași 
gesturi familiare. Faptul că merg la ei și îmi petrec cât timp pot de mult, nu îl văd ca pe un 
efort, deoarece fac ceea ce-mi place cu ei, la modul cel mai firesc. Fiecare dintre copii și-a 
pus amprenta în ceea ce am devenit astăzi. În decursul a apoximativ un an de voluntariat, 
am realizat atât de multe lucruri.... În primul rând, am diminuat egoismul din mine, am 
învățat să împart ceea ce am cu toți cei din jurul meu, să ofer și sa ajut necondiționat, fără a 
aștepta ceva la schimb. În al doilea rând, mi-am deprins modul de a empatiza cu ceilalți, 
mai precis, am învățat să caut puncte comune cu alți oameni, să fiu recunoscătoare pentru 
ceea ce am, să văd partea bună a lucrurilor, să apreciez la justa valoare. În cel de-al treilea 
rând, mi-am temperat impulsivitatea, încăpățânarea și susceptibilitatea. Un alt aspect 
important ar fi reprezentat de punctualitate și seriozitate; promisiunile făcute față de copii, 
programul, cât și dorința de a-i revedea au contribuit la consolidarea acestora. În al cincilea 
rând, situația mea școlară și aptitudinile mele s-au îmbunătățit considerabil. Pe zi ce trecea, 
aveam tot mai multă inspirație, poftă de viață, optimism, încredere în mine, iar teama de 
eșec și ridicol nu mai existau în atitudinea și vocabularul meu. Incredibil este modul în care 
ajunsesem să degaj energie, să fac mai multe lucruri deodată, adică ceea ce se numește 
multi-tasking, să mă responsabilizez cu tot mai multe sarcini, să mă privesc cu mai multă 
atenție, să-mi materializez propriile gânduri și dorințe, să învăț lucruri practice și lecții de 
viață, și nu în ultimul rând, să practic meditația cu mine însămi.  

Toate aceste lucruri mi-au fost confirmate și de cei apropiați mie sub diferite forme. 
Acum, chiar imi dau seama că aproximativ un an mi-a schimbat viața, că am atins un alt 
nivel mai apropiat de cel al maturității; și tin să vă readuc la cunoștință ceea ce a jucat un 
rol atât de important în viața mea, și anume - VOLUNTARIATUL. Această activitate face 
parte din existența mea, reprezentând o parte semnificativă din ceea ce sunt eu. Nu-mi 
imaginez sa renunț vreodată, fiindcă pe zi ce trece mă regăsesc tot mai mult in lucrurile pe 
care le fac și în ajutorul pe care îl pot acorda la nevoie. Îmi plac oamenii pe care i-am 
întâlnit, apreciez determinarea persoanelor de a nu renunța și iubesc faptele bune. 
Considerând ca oamenii s-au născut buni de la natură, sunt de părere că este de datoria mea 
să le fac cunoscută, în cazul în care nu știu, faptul că voluntariatul ne încurajează spre o 
viață mai bună și ne îndeamnă spre noi încercări de actualitate. Cât de minunat este să ajuți, 
cât de împlinit te vei simți ulterior, precum și celelalte afirmații menționate sper să vă 
motiveze suficient încât să vă înscrieți în cadrul unor activități benevole, și să cunoașteți 
idealul de iubire de oameni în care vă puteți regăsi pe deplin... 
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Casa memorială  Martin Benedict 

                                                               Nicoleta Budău, cls. a XI–a C 

 

 Satul Galbeni este așezat pe malul drept al râului Siret,în  comuna Nicolae Bălcescu, 
județul Bacău. Casa se află situate la jumătatea distanței dintre centrul satului (Statuia 

Sfântului Francisc de Assisi) și Biserica ,,Sfântul Iosif Muncitorul’’.  Alături de poarta curții 
ce încrădește casa, se află ,,Fântâna Minunată’’. De ce se numește astfel? Pentru a înțelege 
evenimentele ce au urmat după mortea sa, trebuie să cunoaștem câteva lucruri esențiale din 
viața lui Martin Benedict, care pe bună dreptate a fost canonizat ca sfânt acum puțin timp. 

 Cine este Martin Benedict și de ce era i se spunea ,, medicul preot’’? Totul a început 
în acest mic sătuc, care era pe atunci ca un mic adăpost uitat de lume. Aici s-a născut 
Martin, pe data de 31 iulie 1931, într-o familie de țărani români nevoiași. A crescut  și a 
copilărit în sânul acestui peisaj arhaic. Micul Martin a urmat clasele primare în satul natal, 
din 1938 până în 1939, în școala veche din sat. Cei care l-au cunoscut, își aduc cu drag 
aminte de el, spunănd că era cuminte și silitor,era foarte bun și generos, ajutându-și colegii 
la teme, fără a aștepta nimic . Încă din copilărie se făcuse remarcat datorită înțelepciunii, 
iscusinței, a rarei capacități de înțelegere și exprimare, având o spiritualitate adâncă și o 
sensibilitate sporită față de oameni și natură.  Datorită mamei sale, este cuprins de o mare 
dragoste față de Dumnezeu și de Biserică, unde mergea zilnic. Astfel ,,pe cât de des se 
ducea mama lui la biserică, pe atât de des se ducea și el’’. În anul 1945, Martin își încheie 
studiile primare și decide să urmeze cursurile seminarului mic din Hălăucești ,,pentru a 
deveni preot franciscan’’. Însă, rămâne la seminar doar trei ani, întrucât în 1948, din cauza 
noului regim ce se instaurase în țară – regimul comunist, toate seminarele și instituțiile 
publice conduse sau în care predau reprezentanți ai Bisericii, sunt închise.  În tomna 
aceluiași an, Martin susține cu succes examenul de admitere la ,,Liceul de băieți’’ din 
Bacău, astăzi există sub numele de Colegiul Național ,,Ferdinand I’’. Aici a studiat din 1948 
până în 1951. A frecventat cursurile la liceu și a fost cazat la internatul de băieți al școlii. 
Era printre cei mai buni elevi, printre cei din ,,categoria I ’’, având mereu numai note mari. 
Astfel, are posibilitatea de a primi bursă de studii. În liceu, ca și la școala primară, era nu 
doar silitor, ci și foarte bun cu cei din jurul său, continuând să iubească biserica și 
pe ,,aproapele său’’. Încă din perioada liceului, a avut contact preoți și frați franciscani. 
Neavând șansa de a deveni preot așa cum își dorea el, sfătuit de cunoștințele sale, Martin a 
decis (în mod personal) să urmeze medicina, întrucât și prin acest mod putea să vindece 
oamenii, nu doar fizic, ci și din punct de vedere spiritual. Astfel, după absolvirea liceului, se 
înscrie la Facultatea de medicină din Iași. Își încheie studiile universitare în anul 1957, cu 
specializarea pediatrie. Profesia de doctor  i-a posibilitatea de intra în contact cu o mulțime 
de oameni dn diferite domenii. Cariera și-a început-o ca medic de bază, mai întâi ca stagiar, 
în satul Răducăneni, apoi a fost transferat la Tătăneni. S-a mutat la Bacău la 1noiembrie 
1961, la Spitalul Municipal Central, unde a stat doar un an (până la 1 noiembrie 1962). Din 
anul 1965  a activat ca doctor la Spitalul din Onești,  până  în ultimle zile ale vieții sale. 
Locuința sa foarte modestă se afla la jumătatea drumului dintre spital și biserică, pe care le 
numea ,,temple sacre’’.   
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 Devenise încet, încet un ,,medic căutat’’ cum se spunea în popor, datorită capacității 
sale de a diagnostica diferitele boli ale pacienților, în ciuda scurtei sale experiențe în 
domeniu, și a simplității lui care îi uimea pe toți, astfel încât el îi trata și se purta la fel cu 
toți pacienții, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel mai tânăr până la cel mai 
bătrân. Cu toate acestea, nu a încetat niciodată să spere că într-o bună zi va putea să-și 
urmeze vocația de a fi preot, păstrând o strânsă legătură cu frații franciscani și cu preoții pe 
care i-a cunoscut. Deși nu putea să devină preot, el se purta și le vorbea pacienților despre 
Dumnezeu, ca și cum  era unul. Avea curajul să vorbească deschis despre biserică și lumea 
spirituală, ba chiar avea mereu un rozariu în mână și câteva icoane și o biblie pe biroul din 
cabinetul medical, care erau bunurile lui cele mai de preț. Din aceste motive, lumea îl 
numeau  : ,,doctorul care se roagă mult’’ sau ,,părintele nostru’’ – după felul cum se purta 
cu pacienții săi și nu numai. O mare parte din viața sa a fost de fapt o lungă așteptare, o 
răbdare de neclintit în speranța împlinirii vocației mult dorite. Dacă nu putea fi preot, putea 
fi măcar un om bun, extrem de generos și foarte iubitor. Majoritatea banilor câștigați prin 
profesie le dona bisericilor, mai ales cele în construcție sau reparații, și nevoiașilor.  A 
început în clandestinitate studiile teologiei cu ajutorul părintelui Patrașcu Gheorghe. Acesta 
l-a ajutat să-și împlinească dorința, chiar dacă nu în totalitate. Acest lucru avea să se 
întâmple abia la vârsta de 49 de ani(1980). Părintele îi dădea materialul de studiu, Martin îl 
învăța, și apoi susținea examenele. După formarea filosofico-teologică, când era la un pas 
de a reuși, apare un obstacol. Episcopul franciscan Ioan Duma, la care se prezentase cu 
dorința de a fi hirotonisit(sfințit) preot, era urmărit de Securitate. Însă, acesta îl sfătuiește să 
se adreseze episcopului Alexandru Todea. Acesta din urmă îi acceptă cererea. Pe data de 14 
septembrie  
(1980), în ziua Sfintei Cruci, Martin Benedict este sfințit preot la Slanic Moldova. Cu ocazia 
beatificării fratelui capucin Ieremia Valahul, unicul Fericit al Bisericii Catolice din România
(30 octombrie 1983), Martin face un scurt pelerinaj în Italia, fiind prezent în Piața Sfântului 
Petru din Vatican. În timpul ceremoniei de beatificare, a primit sarcina de a citi una dintre 
intenții pentru Rugăciunea credincioșilor, ca reprezentant al grupului de pelerini catolici din 
România. În textul oficial pe care trebuia să-l citească, a adăugat cuvântul ,,religioșilor’’, 
care le-a atras atenția Securiștilor. Persecuțiile și ,,tratamentul special’’ din partea 
securiștior i-au afectat și mai mult sănătatea, șubredă deja, întrucât trecuse prin trei operații 
dificile. S-a stins din viață în după-amiaza zilei de 12 iulie 1986, înconjurat de prieteni, 
rude, preoți, medici și mulți dintre pacienții săi. Astfel se încheie calvarul doctorului-preot 
Martin Benedict. După cinci ani, pe 30 iunie 2012,  Papa Benedict al XVI-lea împreună cu 
alți preoți l-au declarat sfânt pe medicul-preot Martin Benedict.  
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Dublin – o experienţă educaţională de neuitat 

 Cosmina Stoica, cls. a X-a F 

 

 În luna aprilie a acestui an, chiar de Sărbătorile Pascale, am avut prilejul de a face cu-
noștiință cu un tărâm străin, nemaiîntâlnit de noi, elevii Colegiului Național "Ferdinand I" din 
Bacău. Este vorba despre meleagul norocului, Irlanda. Această oportunitate unică ne-a fost 
oferită de proiectul "Irish Education and Culture”, coordonat de Nicoleta Nistor, profesor de 
limba engleză la colegiul nostru. 

 Vizitele oficiale ale proiectului au fost la European Union House, sediul reprezentanței 
Comisiei Europene din Irlanda, la Ambasada României, unde am fost primiți de atașatul cultur-
al, doamna Alina Pop şi la Centrul Cultural Român din Dublin, unde am participat la seminarul 
"Increasing Students' Achievement and Interest in Reading", care a fost transmis de canalul de 
televiziune pentru românii stabiliți în Irlanda "Actualitatea.irl".   

 Pe lângă vizitele oficiale, care ne-au deschis oportunităţi de viitor, am fost impre-
sionaţi de plimbările prin minunatul Dublin, unde am putut observa irlandezii în mediul lor 
natural, comportamentul lor senin contrastând cu vremea mohorâtă. Indiferent dacă deranjul e 
din cauza ta sau nu, aceștia își cer scuze politicos și îți oferă un zâmbet. 

 Străbătând orașul la pas, am avut prilejul de a ne forma o viziune amplă asupra 
peisajului citadin irlandez. Având clădiri medievale, dar și moderne, în stilul clasic, neoclasic 
sau baroc, Dublin are o adevărată identitate arhitecturală, complet diferită de cea a orașelor 
tipice românești, marcate de blocurile gri ale comunismului. Deși construcțiile rezidențiale în 
sine erau identice, deci monotone, acestea ieșeau în evidență prin ușile lor deosebite, fiecare 
unică in felul ei, prin tâmplărie sau prin culori vii.Am avut de asemenea ocazia să ne 
îmbogățim bagajul de cunoștiințe și să descoperim cultura irlandeză prin vizitele la Dublin 
Castle, Chester Beatty Library, Natural History Museum, Catedrala Christ Church, Wellington 
Monument, National Gallery (o galerie înțesatã de opere ale unor artiști celebri, printre care se 
numără Tițian si Picasso) și la National Museum, unde ne-a fost prezentata o expoziţie despre 
Primul Război Mondial. Vizita la  Dublin Writers Museum ne-a permis să aflăm lucruri noi 
despre viaţa şi opera scriitorilor irlandezi George Bernard Shaw, James Joyce, Oscar Wilde, 
Bram Stoker sau W.B. Yeats.  
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 Am avut ocazia să vedem campusul universităţii DCU (Dublin City University), care 
ne-a impresionat prin dotările de ultimă generație pe care le oferă studenților şi varietatea cur-
surilor şi specializărilor. Am descoperit astfel sistemul educativ irlandez și putem spune că 
am participat la adevărate lecții de istorie și artă. 

 Momentul cel mai așteptat de mine a fost vizita la Trinity College. Mai demult, 
văzusem poze cu impresionanta bibliotecă pe care o găzduiește; o atmosferă a cunoștiinței 
absolute, fiind expuse cărți foarte vechi (printre care celebra Book of  Kells), cât și o at-
mosferă magică, fiind model pentru măreața bibliotecă de la Hogwarts din scrierile lui J.K. 
Rowling. 

 Un bonus al excursiei noastre a fost vizita la Guinness Brewery, fabrica de bere aut-
entică irlandeză Guinness. Am descoperit istoria acestei mărci, care există înca din 1759. Am 
văzut modul în care este fabricată, și am avut parte chiar și de o demonstrație despre cum 
trebuie savurată. Din păcate, niciunul dintre noi nu a putut să pună în practică această tehnică, 
vârsta legală pentru consumul de alcool fiind de 18 ani în Irlanda. 

 O zi minunată a fost cea de luni, în care am avut norocul de a vizita Plaja Killiney pe 
o vreme nemaipomenit de frumoasă, lucru rar în această perioadă in Irlanda. O localitate 
simplă, dar aparte prin vegetația bogată și diversă. Simțind nisipul cald printre degete, am 
avut un sentiment de armonie în acest cadru natural, deși străin, foarte familial. Seara acelei 
zile ne-a condus la Arlington Hotel, unde am urmărit spectacolul „Celtic Nights”. Am savurat 
mâncarea tradițională în timp ce  am ascultat muzică live şi am admirat dansurile irlandeze. A 
fost un spectacol de excepție. 

 Dar, fiind o amatoare de teatru, momentul meu preferat nu ar putea fi altul decât 
urmărirea piesei "Romeo și Julieta" de William Shakespeare, la teatrul 'The Gate”, în regia lui 
Wayne Jordan, unde, după părerea mea, jocul actorilor și viziunea regizorală au fost nemai-
pomenite. 

 Tot ceea ce am vazut şi trait pe parcursul celor cinci zile a fost o experiență de neuitat. 
Cum am auzit de acest proiect cultural, am știut că este o oportunitate unică de care trebuie 
neapărat să profit. Prin astfel de activităti, ne dezvoltăm nu numai cultura, ci mai ales ne 
largim orizonturile și ne dezvoltăm pe plan personal. Dacă se vor mai face astfel de proiecte 
la noi în școală, cu siguranță voi participa și îi sfătuiesc și pe alții să încerce! 
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Strange But Useful Inventions 

    Ana-Maria Dragomir, cls. a IX-a E 

  

 So far, the 21st century has been the century of evolution in what comes to technolo-
gy. Along with Apple’s iProducts, Facebook, Youtube, Nanotechnology, Robotics and Artifi-
cial Intelligence, of course that there had to be some other uncommon and less useful inven-
tions. The Ping Pong Door, the LED Slippers and Ironius: The Coffee Mug should be classi-
fied as some of the most interesting such innovations. To some, they may sound ridiculous 
and useless, but, in fact, they are not so bad at all. Imagine a day in a house with these three 
items. 

 The alarm has been ringing for twenty minutes, but it was shamelessly snoozed at 
least five times. You get up when you realize that there are only thirty more minutes until the 
bus is going to pick you up for school. In a rush, you take a shower, wash your teeth and then 
get dressed. Fifteen more minutes left, when you realize that the shirt which you have dressed 
with is more wrinkled than a baby wombat’s skin. Fortunately you have already poured some 
coffee to give you an energy boost in the Ironius mug, so ironing the clothing article won’t be 
a problem. You go to school, have a normal day and after the classes have ended, you have 
some friends over to celebrate the holy Friday. There’s a small buffet- a very healthy one, 
full of Doritos, dip sauces and soda, music is blasting, but, unfortunately, as the flat is not too 
large, there’s not much space for any activities. But wait! There’s the Ping Pong Door, which 
saves the situation. So you go to your room, flip the door, bring over some ping pong equip-
ment and so, the fun begins. Your friends leave at 11 PM and after every last one of your 
guests have left, you go to sleep. At 4 AM though, you get up and go to the medicine cabinet, 
as you have an acute stomachache. You put on the LED Slippers, so you can be sure that 
your pinky finger won’t be attacked by any wild furniture seeking for vengeance and that 
your eyes won’t be blinded by the lights in your house. After taking the needed pills, you go 
back to sleep and wake up the next morning without your eyes still burning, your little finger 
still hurting, without your house being burnt down by the iron which was carelessly left 
plugged in or without having to return the massive Ping Pong table to your friend. 

 One may argue the fact that inventions as the ones presented are truly useless, repre-
senting nothing more but a waste of both space and money. Contrary to popular belief, life 
would be so much more enjoyable with such gadgets.  
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'Must' and the unusual ad 
Tudor Fânaru, cls. A VIII-a A, 2014 

  
 
 
 Must was a very funny lad. He was always telling jokes and everybody liked him 
for that. Apart from 'normal' jokes and puns, he also loved practical jokes. 

One day, Must was casually surfing the web. While checking his email he saw a very unu-
sual advertisement. It was an ad for 'The British Union of Communist Nostalgics'. He did-
n't have any work to get done and found the ad quite funny, so he decided to click it and 
check out the site of the mighty Union. The homepage of the site wasn't very distinctive as 
it only contained some basic information about the Union. But, more interestingly, he no-
ticed a 'register' button on the right side of the screen. There was a rather important piece of 
information on that page. It said that, if you registered, you would automatically receive 
offers on the email you have provided and, more importantly, you would automatically 
subscribe for the weekly edition of the world-renowned magazine 'Commie', for merely 80 
pounds a month. Must laughed at the offer at first, but he suddenly got a great idea for a 
prank on his friends, the other modal verbs. What if he subscribed for the magazine, but 
using the email addresses of his buddies? He grinned inside thinking of the sheer creativity 
and evilness of this practical joke. So, said and done: he filled out the forms on behalf of 
all his close friends and submitted them. 

 A week later, Shall decided to check his email. He didn't usually receive any email 
messages at all, so he was really surprised when he saw that he received 4 new emails. As 
he read the sender's name, though, he became suspicious. But he was even more surprised 
when he read the subject of the last message. It was 'Welcome aboard, comrade!'. He 
opened it. Apart from some welcome niceties, he saw a VERY real receipt at the bottom of 
the page. It clearly stated that he had to pay 150 pounds to the Union as an 'initial fee' and 
an additional 80 pounds for a one-month subscription to its magazine. He was startled, so 
he called his friend Could to tell him the story. Could told him that all the modal verbs got 
those exact emails, apart from Must, surprisingly. 

 Quite easily, they realised who pulled the prank. Hearing how much his friends had 
to pay because of his, Must felt genuinely sorry and never played a practical joke of this 
kind on anyone again. 
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Le chocolat guérisseur 

Bianca-Nicoleta Simon, cls. XII-e B, 2014,  

ancienne élève du C. N. « Ferdinand I », Bacau 

              

 

 Il était une fois dans le Pays de Chocolat, dans le château de monsieur le roi Beurre 
de Cacao, un jeune garçon à qui la nature avait donné des joues rouges pareilles à des co-
quelicots. Ce jeune appelé Gelée avait un vrai savoir-faire en matière de chocolat et une 
puissance de travail étonnante en comparaison avec les autres chocolatiers-confiseurs de 
l’atelier des figurines en chocolat. 

Ce lieu doux se trouvait vis-à-vis d’un grand château où tout semblait mort depuis des an-
nées et la seule chose qui l’animait étaient les grosses notes musicales lourdes qui sortaient 
timidement par la fenêtre et éclataient dans ses oreilles. Au bout d’une courte période de 
temps, ces notes sont devenues pour le jeune un vrai  mystère qui devait être élucidé à tout 
prix, car cette idée le poursuivait partout, même dans le sommeil. 

Ainsi, un jour,  quitta-t-il  sa chambre de bonne heure et, armé de curiosité jusqu’aux dents, 
il fit un voyage d’exploration à travers la cour trop vaste pour ses petits yeux. Les grands 
marronniers agitèrent leurs branches en signe de salut, en se penchant les uns vers les autres, 
comme pour se dire: voilà  notre ami, Gelée! et pour lui envoyer des baisers du bout de leurs 
doigts feuillus. Il voulut venir vers eux lorsque l’image du grand château passa devant ses 
yeux comme des souvenirs assoupis qui allaient se réveiller, des heures mortes qui sortaient 
de leurs tombeaux. Encouragé par ce désir, il s’approcha à toute allure, ferma la porte en 
bois de bananier et entra à la dérobée comme un voleur qui s’apprête  à cambrioler une mai-
son. 

Tout à coup, il se trouva seul entre quatre murailles et il crut entendre craquer l’escalier qui 
menait à l’étage. Bientôt, il distingua un léger bruit de pas et le frôlement d’une robe: c’était 
la belle Fraise-la fille du roi qui avait deux rubans rouges dans ses cheveux blonds comme 
le blé d’automne qui encadraient son visage lumineux. Il suffit d’un regard profond pour 
qu’entre les deux jeunes se produise une chose hors du commun : c’était le coup de foudre. 

Les rencontres devinrent les moments les plus attendus de la journée: Gelée baisait inno-
cemment la main de la jeune demoiselle avec une sensibilité, une grâce toute particulière, 
lui offrait un bouquet de bâtonnets croquants et leurs bouches se rencontraient, leurs yeux 
s’enflammaient, leurs mains s’égaraient et leurs âmes s’étreignaient de toute la force de 
leurs bras. Le temps passa très vite et leur amour  fut de plus en plus grand jusqu’au mo-
ment où le hasard lui donna le coup de grâce: sa bien-aimée était malade. Ces derniers mots 
allèrent droit au cœur de Gelée et la douleur lui arracha un cri déchirant. Frissonnant des 
pieds à la tête, il décida de rester  jusqu’au bout près de ce pâle visage inanimé, jusqu’au 
moment où l’horrible maladie la jetterait sur son dos maigre et l’emporterait vers la mort au 
triple galop! 

Mais, un  beau jour, le roi Beurre de Cacao le fit venir à lui. 
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 -Mon jeune homme, dit-il, les larmes aux yeux. La Fraise sent que ses forces la quit-
tent d’un jour à l’autre. Je ne la reconnais plus et je crains qu’elle ne soit sur le point de 
mourir. Il y a un seul moyen de  lui rendre la santé. Au Nord du Pays de Chocolat, dans le 
royaume Sucre Semoule se trouve le château Crème Caramel, où se prépare un chocolat ex-
trêmement spécial, aux ingrédients secrets. On dit que celui ou celle qui le mange ne doit 
plus jamais craindre la maladie. Mais, il n’est pas en mon pouvoir de l’apporter car je suis 
vieux, sans vigueur et mes pieds sont comme deux biscuits bien mouillés dans le café avec 
un nuage de lait. Tu restes notre seule espérance. 

 Après avoir entendu ces  mots puissants, Gelée décida sur-le-champ de  trouver le 
chocolat qui guérit et après tant de soupirs, tant de larmes étouffées, tant de  poignées de 
main et d’encouragements sincères, il partit vers le Nord.  

Il marcha toute la journée et à la tombée du soir, bien fatigué, il arriva dans un lieu singu-
lier, il l’examina et finit par découvrir dans le lointain, La Rivière du Lait Sans Sucre-une 
rivière très périlleuse à cause des poissons noirs, allongés, aux écailles en flocons de cé-
réales et aux dents aiguisées. Gelée devait la traverser, mais il n’y avait pas de pont. 

 -Que faire? Par où entrer ?se demanda-t-il, en fronçant le sourcil. 

 Des milliers d’interrogations lui passèrent par la tête, mais après seulement quelques 
instants il ouvrit sa besace et jeta les trois morceaux de sucre brun dans le lait. Tout de suite, 
les poissons changèrent de  couleur en commençant à sauter comme de petites balles rouges 
sur un tremplin, et puis ils s’alignèrent en file indienne et invitèrent Gelée à passer la ri-
vière.  Surpris, Gelée sourit et marcha sur leur dos d’un pas léger comme s’il ne voulait 
guère les briser. Une fois arrivé sur l’autre berge, il les remercia pour leur coup de main et 
se mit en route, vers le royaume Sucre Semoule. 

 Il marcha sans cesse pendant trois jours et trois nuits et arriva à l’orée de la Forêt des 
Berlingots. 

 La forêt semblait être sans fin-des berlingots différents comme forme, aspect ou 
arôme :les uns étaient rose-vermillon, rouge-feu , orange,  tandis  que les autres étaient bleu-
turquoise , mauve ou vert-avocat, les uns étaient couverts de  noisettes, de cacahuètes, de 
pistaches broyées,  tandis que les autres étaient glacés au miel, au beurre doux et au sirop 
d’érable. Affamé, il s’assit au pied d’un grand berlingot rose pour prendre le repas et il sortit 
de sa besace les seules  provisions qu’il avait emportées pour un si long chemin à parcourir. 
Il avait à peine avalé quelques bouchées de biscuit lorsqu‘il entendit une voix grêle, et en 
levant la tête, il aperçut un vieux nain avec un aspect épouvantable: sa longue barbe enche-
vêtrée  lui atteignait ses talons, les grandes oreilles ressemblaient à celles d’un éléphant, les 
sourcils touffus et gris couvraient ses yeux saillants, la tête-un bonbon à la menthe, bien fixé 
sur ses larges épaules. 
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 Le nain s’approcha rapidement en tortillant sa longue barbe et en balbutiant 
quelques mots courts, indéchiffrables. 

 -Est-ce que tu veux me donner à manger sept miettes de tes provisions? 

 Ça fait trois jours que je n’ai rien mis sous la dent. 

 -Assieds-toi près de moi, dit Gelée doucement. Je n’ai que trois biscuits secs, un pot 
de confiture et sept cacahuètes. Je partagerai ma nourriture avec toi, si tu le veux. 

 -Tu as bon cœur. mon enfant, dit le vieux nain. 

 Lorsqu’il termina le repas, il se leva et, en un clin d’œil, il se transforma dans un 
beau garçon. 

 -Je suis Arc-En-Ciel, le maître de La Forêt des Berlingots. J’ai été maudit par une 
sorcière qui voulait maîtriser cette forêt pour la transformer dans un marais-piège. Je m’y 
suis opposé, elle s’est mis en colère et a prononcé le sortilège d’ une voix plus forte qu’un 
coup de tonnerre. 

 Voilà, donc ! Je tiens à te remercier pour m’avoir aidé à m’échapper à cette malédic-
tion et en signe de reconnaissance je te donnerai mon épée ensorcelée. La voilà !De la sorte, 
tu pourras vaincre le dragon qui possède la clé en chocolat blanc, qui ouvre les portes du 
château Crème Caramel, mais tout d’abord  tu dois traverser la forêt d’un bout à l’autre, 
pour me prouver  ton courage. 

 Fais attention et surtout  ne t’arrête pas  dans la forêt ! Marche sans cesse même si tu 
es rompu de fatigue ! ajouta-t-il. 

 Gelée avait à peine fait quelques pas que le ciel bleu clair se couvrit rapidement, les 
nuages assombrirent le paysage doux et une pluie aux noix commença. Petites au début, les 
noix devenaient de plus en plus grandes, comme des météores qui s’approchaient périlleuse-
ment de la Terre et se brisaient en deux à l’impact fort avec le sol. Elles n’étaient pas du 
tout gênées par son arrivée et elles continuaient tranquillement leur travail bruyant. 

 Gelée courait à fond du train parmi les noix et les berlingots,  sa pèlerine en pavot 
sur la tête. Les visages ronds  lui faisaient de l’œil et l’attiraient en disant : Goûte-moi ! Je 
suis délicieuse. Arc-En –Ciel t’a joué un tour, ce n’est pas une chose grave  si tu t’arrêtes un 
peu à chemin faisant. Goûte-moi, goûte-moi , criaient- ils continuellement, en chœur. 

 Le jeune homme faisait la sourde oreille et restait aveugle, il ne les écoutait et ne les 
voyait pas, car il ne pensait qu’au chocolat guérisseur pour sa Fraise, pendant que sa pèle-
rine le guidait vers le bout du grande forêt. Il sortit enfin et il perçut Arc-En-Ciel qui venait 
à sa rencontre avec l’épée promise dans la main gauche. 

 -Tiens ! Sois brave par la suite ! Seulement  si tu es vraiment courageux, tu pourras 
tuer le dragon brun, dit Arc-En-Ciel en s’évanouissant en un clin d’œil. 

 Enthousiasmé et enjoué à l’idée que dans peu de temps il trouverait le remède pour 
sa bien-aimée, il continua à gravir les hautes montagnes en cacao vers le château mysté-
rieux. Le temps passa vite comme le sable fin s’écoule dans une vieille clepsydre rouillée et 
Gelée aperçut l’impressionnant Crème Caramel, entouré de touffes vertes où croissaient des 
brioches douces  aux cerises et aux griottes. C’était vraiment irréel. L’air était parfumé avec 
l’arôme enivrant, prégnant  du chocolat noir fondu ! Le château était bâti sur un grand gâ-
teau-fourmilière, les soixante-dix sept escaliers étaient plaqués  de gaufres à la vanille et le 
toit était en bombons anglais qui changeaient de couleur   toutes les sept secondes. Les mu-
railles-de biscuits aux myrtilles, les fenêtres-de fins morceaux de noix de coco, les réver-
bères-de pommes au caramel et à la cannelle. 
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 Pendant que Gelée, les yeux perdus dans le vague, aspirait l’odeur fantastique de 
chocolat autour de lui et se léchait les lèvres, il entendit un voix bizarre qui paraissait venir 
du fin fond du château. 

 -Que fais-tu ici, dans mon royaume ? cria le dragon le foudroyant du regard. 

 -Je suis venu chercher le chocolat qui guérit !dit Gelée d’un ton ferme. 

 -Seulement dans tes beaux rêves !!! 

 Et soudain, l’adversaire apparut devant ses yeux. Son visage faisait peur : il avait les 
yeux  d’un rouge vif, la bouche immense avec des dents bien perçantes et la queue longue 
comme un train de dix wagons. 

 Le combat acharné dura trois jours et trois nuits .De jour en jour, la force du dragon 
faiblissait pendant que Gelée devenait de plus en plus forte avec son épée dans la main .Le 
dragon commença à cracher du feu et enfonça le jeune homme jusqu’au cou dans la terre 
mais il n’attendait que ça pour ramasser toutes ses forces, prendre son courage à deux mains 
et lancer son épée droit au cœur du dragon. 

 C’était incroyable ! Le dragon resta par la terre le souffle coupé,fatigué après une 
telle lutte. 

 Il prit la clé en chocolat blanc qui était bien fixée au cou du dragon, monta les 
soixante-dix sept escaliers, vérifia avec attention toutes les chambres du château Crème Ca-
ramel jusqu’au moment où il trouva le chocolat singulière dans une  belle chambre lumi-
neuse. En le regardant, Gelée exulta de joie. Il le mit dans sa besace et partit à toute vitesse 
vers le Pays de Chocolat. 

 Arrivé dans le château de monsieur Beurre de Cacao au petit jour, il alla voir Fraise. 

 -Tiens, ma bien-aimée ! Ça, c’est pour toi ! 

 Aussitôt qu’elle mangea un petit morceau, elle guérit. Ses joues rouges riaient au 
soleil et embrassaient  fort Gelée. Ils se marièrent ce jour même et depuis, ils vécurent heu-
reux tous ensemble dans ce pays doux dépourvu de méchanceté et de haine. 

 Si je ne me trompe pas, ils continuent à y vivre  même de nos jours. 
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                    Meine Lieblingsjahrezeit                                                   

       Gălăţanu Mariela Rodica 

                                                      cls. a VI-a B 

  

            Meine Lieblingsjahrezeit ist der Sommer. Die Sonne leuchtet am schönsten im 
Sommer. Der Sommer bringt uns  Klee und Wärme. Wir haben die Sommerferien. Die 
Kinder lieben die Ferien! 

 Im Sommer, besuche ich viele schöne Plätze. Zum Beispiel, fahre  ich mit meiner 
Familie ans Meer. Ich besuche Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich und 
Griechenland. In Deutschland,  gibt es Europa Park.  Eine der Hauptattraktionen ist die 
Achterbahn Silver Star.  Es war toll!! Ich war  in Strasbourg, auch. 

            Während des Sommers habe ich spannende Aktivitäten. Ich liebe Sport und 
schwimme sehr viel. Ich treffe mit meiner Freundin, Theodora und meiner Cousine, Julia. 
Ich spiele Wasserball. Ich lese Bücher. Ich reite in meiner Freizeit. Ich spiele Handball gern, 
aber lieber male ich. Ich fahre Rad mit meinem Vater. Ich spiele auch mit meiner 
Schwester, Elena. 

 Das ist mein Sommer!  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Achterbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Silver_Star_%28Europa-Park%29
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Pădurea 

 

 

Cum îmi dispăruse teama, 

Am putut să îmi dau seama, 

Că - n pădure, toţi copacii 

Sunt apropiaţi ca fraţii 

Şi viteji ca toţi soldaţii. 

Se unesc şi stau cetate 

Când furtuns îi străbate 

Şi stau drepţi în bătălie 

Rezistândîn vijelie. 

Iar când vara cea isteaţă 

Îi îmbracă în verdeaţă, 

Toate frunzele-n desiş 

Se fac un acoperiş 

Pentru păsări şi izvoare 

Păstrând umbră şi răcoare. 
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Poezia ca miracol 

  Dana Zetu, cls. a X-a A 

  *** 

Făr un centru al limitării mele privesc 

Materia creatoare cum iese din mine  

Asemeni unui colb curat  

Gândurile nu mai rezistă  

În obscuritate  

Și încearcă o evadare  

Când viața vine la mine cu repeziciune 

Îmi trece prin corp ,vrea să fie exprimată 

În atât de multe moduri ... 

E ca un fulger , un miracol exprimat prin poezie 

  *** 

O furtună de eu-ri  creatoare 

Se unește în conștiința mea  

Ca-ntr-un dans riscant al marilor migrații 

Spre fericire 

Nu pot să mă mișc ci doar să scriu 

Mâna îmi alunecă lin pe foaie  

Desprinsă de corp 

Doar sufletul meu vorbește ca și cum ar fi o 

conștiință.... 

Și scrie... 

  *** 

M-am născut fără niciun talent 

nu pot să cânt , să dansez, să pictez 

dar îmi pot imagina că pot crea orice  

iar asta mă ajută să îmi simt sufletul în mâini 

dacă mă gândesc mai bine  

am cel mai mare talent 

pot să scriu 

am curaj să afirm că exist 

  *** 

Sufletul e ca o masă rotundă 

Nu știi unde începe, nu știi unde se termină, nu 

are margini 

Dar este totuși o masă  

Plină de obiecte inutile 

Care ocupă spațiu și blochează  

Oricât ar fi plin  sufletul are loc întotdeauna  

Pentru o poezie  răsturnată care aduce lumină 

divină 

  *** 

Mi-am vărsat paharul de culoare  

peste foile nescrise  

arta,cuvintele netipărite  au altă formă 

poezia se scurge printre paginile plânse 
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  *** 

Visez de ceva vreme  

Că stau sub lupa unei poezii 

O simt, o aud dar nu pot să o ating 

Așa că încep să o culeg din aer și să o zidesc 

într-o hârtie  

Unde își va continua eternitatea 

Miracolul unei iluzii stătătoare s-a 

transformat 

Într-un val de cuvinte mișcătoare  

   *** 

Vreau să fug din mine pe o foaie de hârtie unde 

știu  

Că nimic nu se poate întâmpla 

Decât cum vreau eu 

O ploaie de cerneală îmi colorează sticla vieții 

Cu frânturi de lirism 

Și apoi  se aude o aripă cum se frânge  

Atingându-se de cerneală , de sticla vieții mele.  

  *** 

Am evadat din închisoarea  

Corpului meu 

Mă îndrept spre eter  o lumină 

transcendentă 

Pot să îmi simt eul....o pată de cerneală 

E așa de perfect conturul ei ...inexistent în 

mintea  unei coli de hârtie 

Care îi prelungește  viața îi întinde 

marginile 

În lumea asta nouă nu poate pătrunde 

nimeni  

  *** 

O ceață densă cade peste hârtia 

mea....albastrul e gri,  

Foaia nu se mai vede  

Dar încă simt versurile fumegânde 

Ca pe o ploaie  acidă  care a omorât totul 

în jur 

Nu văd...dar știu că acolo e transcris 

sufletul meu 

Am simțit apăsarea 

Ploaia s-a stins acum  

s-a dus  miracolul învăluit în umbră 

s- aretras într-un colț liniștit al absurdului 

     *** 

Sufletul mi-e împrăștiat  pe foaie  

 Ca o oglindă spartă  

Însă fără ghinion  

Am avut șansa să mă ciocnesc de  destine  

minunate 

 

 

Care mi-au plantat ideea că superstiția  este  

Doar reflexie a inimilor slabe 

Îngrop cioburile în amintiri răsuflate  

Tăindu-mi conștiința  

Cu zgârieturi pământii și reci  
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Sentimentul Primăverii  

Nechita Elena, cls. a XI-a A  

 
 

A iubi înseamnă primăvară... 

Cu inima ce pornește rar să bată, 

Cu sânge alb de visuri și de melancolii. 

Apar mugurii, 

Cu lacrimi mari ca boabele de struguri, 

În albe policandre să-i aprindă. 

Sosesc cocorii bucuriei, 

teferi, cu chip de primăvară, 

ce-mbogățesc iarba, 

cu mii de gânduri verzi. 

Tainic, 

trec prin aer, 

șoapte fericite... 

 

 

E prea târziu  

Nechita Elena, cls. a XI-a A  

 
 

Numai veni, e prea târziu. 

Numai veni! 

Am obosit... 

Gândul s-afundă pierdut 

în frunzișul bolnav 

și visele mor 

în tăcerea de plumb. 

La geamuri, 

Toamna cântă iar 

Un vals îndoliat. 

Cu hohot sec, pustiu 

trec umbre mohorâte. 

numai veni, e prea târziu... 
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PRIMĂVARA 

Farcaş Laura-Alexandra, cls. a-XI-a B                                                                    
Prof. Malic Roxana Narcisa  

 
 

  Sus, pe dealul înverzit,  

Florile au înflorit, 

Păsările se agită, 

Se ciupesc, şi se alintă, 

Şi vorbesc pe limba lor, 

Când le-aud mă trec fiori! 

Acum ştiu că negreşit, 

Primăvara a venit! 

 

 

Ies ţăranii pe ogor, 

Cântă, râd muncesc cu spor. 

E o mare bucurie 

Să vezi fete-nveselite, 

Cu cosiţe împletite 

Şi picioare dezgolite 
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Dăruind vei birui 

Nechita Elena, cls. a X-a A 

Prof. coord. pr. Neacșu Bogdan 

 

 

Un strop de înțelepciune, 

O adiere fără de păcat, 

Un parcurs al vieții, 

Ce ne conduce spre: 

Purificare spirituală  

și ajungerea în Rai... 

Minunea eternă, sinceră,  

Deschide calea către sfințenie. 

Alesul, cu prezența sfântă, imaculată 

Adevăr grăiește. 

Ochii sufletului, alinați 

într-o iubire fără de sfârșit, 

mărturisesc cuvinte candide. 

Dincolo de orizont, 

iertarea păcatelor 

precede împărăția infinită. 

Plin de har și purtător de grijă, 

al nostru Tată, pretutindeni, 

iartă și ajută. 

Supuși la ispite și greșeli, 

Oamenii continuă lupta 

cu propria realitate, 

Suveranul vieții nostre... 
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Poeme din volumul de poezii ,, Rătăciri și clipe,,  

                                                          Radu Mihnea, cls. a XI-a G,                                                          

                                                                 Prof. coordonator Florentina 
Stanciu 

Safir  

 

Pași de umbre 

Printre amintiri de plopi 

 Citesc versuri cu nori 

Frică de alb 

Mă mișc domol precum o păpușă 

Călcând pe tăișuri 

 Cerul e roz de noapte  și  pare că alungă 

 negrul din zi 

Sunt un safir sub bolta de zăpadă . 

Alb și iar alb 

 

Dungi paralele cu mine 

 Cu praful în vant 

 Cu ideile aruncate  

La rădăcinile unui trandafir 

Stau printre note, răzvrătit 

Sunetele mă înconjoară , albul curge mereu, pe 

tăcute  

Și timpul  

Timpul mă acoperă ca un zid  

 Simfonie de lucruri în alb si alb 

Plictisit de monoton  

 

Sunt plictisit de tot ce e  monoton  

De toti cei ce strigă  prea  tarziu, prea 

devreme 

Deși sunt un circuit cu vibrații rotative  

 Cu nesfârșite acustice 

Sunt plictisit de tot ce e monoton  

Respir, la fel ca ieri 

 

Citesc vidul în pătrate 

 Admir ceața  

 Sunt un intermediar  al gîndului 

cuiva ,al cui, 

 Al memoriei,  

Al luminilor 

Al cui ? 
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Stai, stai sa te iubesc, 

 

Cu ochii  tăi albaștri strângi 

 Plângerea nopții  

Lacrimi cad din cer 

Până la mine se prefac în pete mici  

 Pe cămașă și pe inima mea mea închisă cu 

nasturi. 

Agățat de un nasture  

 

Un adevar prea crud 

Un altul prea subțire 

 Un cer de cenușă ce vântură culmile 

 Urc  pe ațe , printre fulgi 

Ca o păpusa   controlată  

Singurătatea albă  se trezește  

Ajung să nu mai pot vedea lumina de atâtea 

gânduri  

Umbre albastre  

 

Vântul iară îmi curge 

Albul iar mă adoarme 

 Din nou 

Inspir parfumul de singurătate iute  

 Și ascult vorbele tale prea mute 

Alb și singur 

  

Totul e alb și pare dormit 

Lumea a reintrat din nou în viața ei   

Omătul a prea obosit 

Zânele  albe cad pe drum ca într-un vals 

Timpul meu e să conduc  o herghelie  de 

vise  

Clape  

 

 O muzică simplă  

Cerul  e o simfonie a viselor 

Plutesc înecat de zumzet în  

Versuri acustice 

Doar o pată galbenă  

 

Vara e un stâlp de  caldură și  stă  

ca un paloș în mijlocul orașului 

 o rază cade abia am timp să mă plimb ca 

un sunet pe  harpe  

în fața fântânii lumina se arcuiește  
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Groapa de lumini 

 

Totul între noi e un amănunt deschis 

 Ca o monedă cu suspans în rotire  

 Totul  între noi sună cum sunt   

acele  cuvinte  

De care ești mereu  uimit 

Strâng din dinți 

Mă observ , te observi 

 Singurătatea e umplută  de nimic 

Repetare 

 

lumea este un  nimic 

 ce cuprinde pe nimeni 

nimenii aceștia merg monoton 

și fac nimic 

merg pe lângă pietre 

așa cum este și omul acesta  

sunt cineva, sunt nimeni, sunt eu, 

nimicul ce există 

Toamna cea ... 

 

E un frig tăios  de toamnă  

Văd o alee acoperită cu ruginiu din loc în loc 

Toți pomii sunt  goi și încruntați  

 Mergând  agale  spre casă  

Simt  liniștea prea sumbră 

 Multi spun că e singurătate, dar eu cred ca                             

e doar o tristețe  surdă 

In fața porții  mă întristez mai tare 

Prima zână albă cade lin pe nas 

Și învechește trecutul 

  Ca un mesager din alt timp  

Un alt vals continuă spectacolul 

Vuiet de vise 

 

 Disperarea este sarcofagul viselor,  

 Iar speranța este ca cei doi porumbei  trimiși 

la Noe  

Deși sunt departe de apus  

 Știu deja  că  

Trecutul este oglinda viitorului 

 

Zorile așteaptă  

Sunt bucuros că pot trăi  

Intre bune și amare 

 Intre două picături de închisoare 

La doi pași de cuvinte 

 

pe un tei, la o ramură de amurg 

 eu, un visator  cu dorințe ce curg 

îmbătrânit parcă de idei 

la doi pași de tine 

aș vrea să te iau  în vise 
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Îmi pare rău 
 

  Nu mai am nici un gând, e totul mort aici jos, sub Pamânt 

  Ma îngrop singur, plângând si pătruns, sap tremurând 

  Ferit de ochii lumii îmi doresc să fiu 

  Întins pe al meu, cu mătase albă decorat, scârţâitor sicriu. 

 

  În cimitirul trist şi negru, abătut de vreme 

  Doar ciori si vulturi stau pe cer, ascunzându-se după stele. 

  Vor a-mi ciuguli din suflet, să mor în chinuri şi-ar dori 

  Dar cum va fi oare, când nu vor avea din ce a se servi? 

 

  Răceala mă apasă, iar mâini negre mă mângâie cu flori 

  Ceaţa apare încet, nălucile îmi fac rugăciuni, fiori, fiori, fiori. 

  Vântul bate tare, izbindu-se-ntre crengi 

  Ce lovesc clopotul bisericii, ..începe viaţa de după veci. 

 

  Mai deschid odată ochii, parcă treziţi de-o rază 

  ,,Văd lumina" îmi şoptesc, tot filmul derulează. 

  De când eram la sânul mamei, iubit si inocent 

  Pâna la plânsul tatălui, zicând: ,,Unde-mi e cel de-odat' băiet?". 

 

  Cu părere de rău, am ajuns la capăt de drum, pornind spre cer 

  Făra a-mi putea, cu regret, scuzele să-mi cer 

  Tuturor ce mi-au vrut binele si eu le-am vrut doar rău 

  Pe nesimţite apuc a mai sufla, un sincer.. şi plâns.. ,,Îmi pare rău". 
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Mâini reci 
 

  Dă-mi drumul şi lasă-mă să dansez cu a mea violetă 

  Şi nu judeca dragostea noastră. 

  E frumoasa primăvară ce un 'Te iubesc' vrea să-mi grăiască 

  Şi în ochi a mă privi.. nu să şoptească prin aburi, numele-mi la fereastră. 

 

  A pornit săraca, cu mâini reci căutând mâini calde 

  Care să o încălzească şi să o protejeze de a iernii ţurţuri mii 

  Cineva să te iubească, ca rănile să-ţi coasă 

  Dar nu privi la mine, tu mult prea frumoasă, căci te vei ofili. 

 

  Îmi spui că sunt un înger, dar îngerii sunt demoni, îmbrăcaţi la patru ace 

  Poftim, trage-mi ruptul fir şi tot cusurul se descoase. 

  Dintre toate miresele tu eşti singurul ghiocel: micuţ, plăpând si vesel.. 

  De care cu adevărat, are a să-mi pese. 

 

  Nu-mi trăsare inima când văd superbele crăiese 

  Ca atunci când aud ale tale buze dulci, 

  Iar de altcienva, nu are să mă intereseze 

  Când tot ce-mi doresc sunt clipele cu tine, din ce în ce mai lungi. 
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Nu plânge 
 

 

  Promite-mi că ai să vii la al meu altar 

  Şi două lalele ai să-mi aduci 

  Roşii ca obrajii tăi atunci când ne vorbeam 

  Şi te rog dragostea mea, te rog ca să nu plângi. 

 

  Nu îmi duce lipsa, căci aici îmi este bine 

  Chiar dacă alături de mine, era totul perfect 

  Eu şi din mormânt mă voi gândi la tine 

  Tu, cea mai frumoasă, fără de defect. 

 

  Am văzut lumina.. 

  Erai tu, albă mireasă, 

  Toate amintirile cu noi 

  Sfârşite de o coasă. 

 

  Nu mai plânge iubita mea 

  Căci fiecare lacrimă, ce cade pe al meu mormânt 

  Îmi aduce aminte de vremea 

  În care în braţe am putut să te strâng. 



62 

Vitamina D.C. 

Die Gefühle 

Ingrid Ladaru, cls. A VII-a B 

 

    Ich habe alle Gefühle gerufen, 

    Aber sie haben sich versteckt. 

    Die Angst in einer Grötte, 

    Der Mut nach einem Berg, 

    Die Schlechtigkeit nach dem Mond, 

    Das Vertrauen in dem rötesten  Apfel, 

    Die Traurigkeit in der Tau der Blätter, 

    Die Freunde in den Sonnenstrahlen, 

    Die Hoffnung in dem Flug der Vögel. 

    Nur die Liebe war unauffindbar. 

    Sie war versteckt in einem Rosenbusch. 

    Die Dornen haben sie blind gemacht, 

    Darum die Liebe blind ist. 
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Desene realizate de elevii clasei I, Colegiul Naţional „Ferdinand I”,  

îndrumaţi de prof. înv. primar, Dima Adriana 
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Marina Vieru, cls. a XI-a D 



65 

 

 

 

 

Vitamina D.C. 

Marina Vieru, cls. a XI-a D 



66 

Vitamina D.C. 

Marina Vieru, cls. a XI-a D 



67 

Vitamina D.C. 

Prisecaru Raluca, cls. a XI-a D  



68 

 

 

 

 

Vitamina D.C. 

Prisecaru Raluca, cls. a XI-a D  



69 

Vitamina D.C. 

Prisecaru Raluca, cls. a XI-a D  



70 

Sărbători Fericite! 


