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Astăzi 11 Septembrie 1932, în al      
3-lea al Domniei M. S. REGELE Carol II al 
României, pusu-s-a temelia localului Şcoalei 
Primare din Cuartierul Viile Noi, Municipiul 
Constanţa, Ministru al Şcoalelor fiind D-l 
Dimitrie Gusti, Prefect al Judeţului Dl avocat 
Nicu Petru, Preşedinte al comisiunii 
interimare Dl avocat Victor Fiacescu, iar 
membri Dnii: Panait Teodoru, Ion Butucescu, 

Dimitrie Strat, N. R. Ionescu, Ion Rizescu, 
Ion Ghimpeţianu, Ion Bandu şi Mihail 
Moldoveanu. 

Proectul şcoalei a fost întocmit de 
Serviciul Technic al Municipiului, şef al 
Serviciului fiind Dl Inginer Ion Mangoianu.  

Făcut în 2 exemplare din care unul  
s-a depus în temelia şcoalei, iar al 2lea în 
archiva Municipiului.  

 
Pe baza aprobării obţinute de la 

Primărie în anul 1930, la 11 septembrie 1932 
au început lucrările de construcţie a localului 
unei şcoli în Viile Noi, pe strada Gheorghe 
Marinescu nr. 6. Şcoala a fost inaugurată la 6 
noiembrie 1932, o construcţie din cărămidă, cu 
fundaţie de beton, acoperită cu ţiglă, având 
două săli de clasă încălzite de două sobe de 
teracotă şi o cancelarie, pe o suprafaţă de 173 
m.p. Până în anul 1952,  şcoala funcţionează 
cu două săli de clasă. Începând cu anul 1954, 
prin muncă neobosită a directorului şcolii, 
Pintilie Cristea, şi a comitetului de părinţi pe 
şcoală, condus de Ranga Eugen, 
clădirea  şcolii a fost extinsă cu încă două săli 
de clasă. În anul 1963 se construieşte încă o 
sală. În urma unor modificări interioare, în 

1967 se amenajează o altă sală, care mai 
târziu va deveni sala de educaţie fizică din 
prezent. Şcoala  a început să funcţioneze  în 
1932 cu 45 de elevi şi un învăţător; până în 
anul 1947 numărul posturilor de 
învăţători  ajunge la patru, an din care apar şi 
primele catedre ale profesorilor, când se 
înregistrează prima clasă a V-a ca urmare a 
înfiinţării gimnaziului unic. Din octombrie 1954 
până în mai 1962, şcoala funcţionează  cu 
denumirea  „Şcoala Elementară Mixtă de 7 ani 
nr. 18”; din 1965 devine „Şcoala Generală de 8 
ani nr. 18”. În 1971 se inaugurează, în 
vecinătatea celui existent un local nou, care 
domina cartierul, situat pe strada Ion Ursu nr. 
51 A. Din 1996, şcoala poartă cu mândrie 
numele scriitorului-marinar Jean Bart… 

 

Echipa redacţională 

În loc de EDITORIAL… 

Act Comemorativ 



 

M. François SAINT-PAUL :  
Les enseignants, partout dans le monde, ont une influence 
considérable sur leurs élèves… / Profesorii, pretutindeni pe lume, 
au o influenţă considerabilă asupra elevilor lor… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez participé au 20e anniversaire de 
notre collège, le 20 mai 2016 : on fêtait 20 
ans depuis que notre collège porte 
fièrement le nom de l’écrivain-marin Jean 
Bart. En quoi les collèges français sont-ils 
différents des nôtres ? Mais les collégiens 
ou les enseignants ? Notre anniversaire, 
quelle impression vous a-t-il laissée ? 
Comment procède-t-on en France pour 
fêter son école ? 

 
Je ne sais pas vraiment s’il y a des différences 

entre un collège français et un collège roumain, 
hormis le fait qu’en France, pour les niveaux, l’on 
compte en quelque sorte à l’envers : la dernière 
classe avant le baccalauréat s’appelle la terminale, 
et la plus petite classe, après l’école primaire, est 
la 6ème. La fête de l’école en France se fête aussi 
comme en Roumanie : l’école est ouverte, il y a 
des discours, mais aussi des jeux, un repas. Bref, 
nous nous ressemblons beaucoup. 

 Aţi participat la cea de-a douăzecea 
aniversare a şcolii noastre, pe 20 mai 2016: 
sărbătoream 20 de ani de când gimnaziul 
nostru poartă cu mândrie numele 
scriitorului-marinar Jean Bart. În ce fel 
şcolile din Franţa sunt diferite de ale 
noastre? Dar elevii sau cadrele didactice? 
Ce impresie v-a lăsat ziua şcolii noastre? 
Cum fac francezii să-şi sărbătorească 
şcoala? 

 
Nu ştiu dacă există cu adevărat diferenţe între 

şcolile gimnaziale din Franţa şi cele din România, 
în afară de faptul că, în privinţa claselor, se numără 
cumva invers: ultima clasă de dinainte de 
bacalaureat se cheamă terminală, iar cea mai 
mică, după şcoala primară, este a şasea. În 
Franţa, ziua şcolii se sărbătoreşte la fel ca în 
România: şcoala e deschisă publicului, se ţin 
discursuri, dar e timp şi pentru jocuri, și o masă. Pe 
scurt, semănăm mult.  

 

 Avez-vous retrouvé, parmi nos 
enseignants, la figure particulière d’un de 
vos enseignants du collège ? (Quand nous 
étions petites, l’ancien directeur nous avait 
permis de prendre soin de quelques 
chattons abandonnés dans la cour de 
l’école… nous ne l’oublieront jamais… le 
cœur a biens ses raisons, tout comme la 
mémoire…) 
 

 

 Aţi regăsit, printre cadrele noastre 
didactice, figura particulară a unuia dintre 
profesorii dumneavoastră din gimnaziu? 
(Când eram micuţe, fostul director ne 
îngăduise să avem grijă de câţiva pui de 
pisică abandonaţi în curtea şcolii… nu vom 
uita niciodată… inima are noimele ei, la fel 
şi aducerea aminte…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants, partout dans le monde, ont 
une influence considérable sur leurs élèves et il y a 
toujours un ou plusieurs professeurs dont l’on se 
souvient en particulier ; pour ma part j’ai de grands 
souvenirs du professeur de mathématiques et du 
professeur d’histoire. Le premier parce que je ne 
comprenais pas tout et que j’admirais ce qu’il 
expliquait ; le second parce que ce qu’il expliquait 
me passionnait. 

 
 Y a-t-il un enseignant de votre enfance qui 

vous ait influencé de manière spéciale ? 
Qui ait littéralement marqué votre vie, votre 
carrière professionnelle ? 

 
Je pense que mon professeur d’histoire a joué 

un grand rôle dans mon orientation. 
 

 Qu’est-ce que vous vouliez devenir quand 
vous étiez enfant ? Pensiez-vous qu’un jour 
vous seriez Ambassadeur de France, ou 
aviez-vous d’autres projets existentiels ?  
 
Lorsque l’on est enfant, généralement, l’on ne 

sait pas ce que l’on veut devenir. Après tout, ce 
n’est pas une situation désagréable. Parce que 
cela veut dire que l’on peut avoir envie de faire 
plein de choses. Et bien sûr, je n’ai jamais pensé 
que j’exercerais le métier que j’exerce aujourd’hui. 

 
 Le 14 Juillet 2016, vous avez joué l’hymne 

de la France et de la Roumanie du piano, 
d’une manière très originale. Où avez-vous 
étudié la musique ? Jouez-vous d’autres 
instruments, aussi ? Avez-vous une 
passion pour un genre musical ? 
Connaissez-vous la musique roumaine ? 

 
J’ai étudié le piano classique pendant 8 ans ; 

après j’ai joué avec des amis, ensemble. La 
première chose que je recommande, c’est 
d’écouter ; pour jouer, il faut d’abord écouter. 
J’aime le jazz en particulier parce que le jazz est 
une musique libre ; mais j’aime aussi beaucoup 
Bach, parce que c’est un compositeur 
remarquable, irremplaçable. Il faut arrêter de 
penser que les genres de musiques peuvent 
s’opposer ; en réalité chaque musique est 
différente, mais a pour origine ce que d’autres 
musiciens ont joué avant. 

 
 Le 15 Janvier 2017, à l’occasion du Jour de 

la Culture Nationale Roumaine, vous avez 
récité « L’hiver sur la ruelle », de George 
Coșbuc, auprès de vos collègues français 
de l’Ambassade de France. Pourquoi avoir 
choisi cette poésie ?  
 
Parce que la neige tombait à gros flocons sur 

Bucarest et que cette poésie est très belle. 
 

Cadrele didactice, pretutindeni pe lume, au o 
influenţă considerabilă asupra elevilor lor, şi există 
mereu unul sau mai mulţi profesori de care ne 
amintim în mod deosebit; în ce mă priveşte pe 
mine, am amintiri importante legate de profesorul 
de matematică şi de profesorul de istorie. De cel 
dintâi, pentru că nu înţelegeam totul şi îi admiram 
explicaţiile; de cel de-al doilea, pentru că mă 
pasionau explicaţiile lui.  

 
 Există vreun profesor care să vă fi 

influenţat în mod deosebit? Care să vă fi 
marcat, literalmente, viaţa, cariera 
profesională? 

 
Cred că profesorul meu de istorie a jucat un rol 

foarte important în orientarea mea.  
 

 Ce doreaţi să deveniţi când eraţi copil ?     
V-aţi fi gândit că veţi ajunge Ambasador al 
Franţei, sau aveaţi alte proiecte 
existenţiale? 

 
Când eşti copil, în general nu-ţi trece prin 

minte ce vei deveni. La urma urmei, nu e o situaţie 
neplăcută. Pentru că înseamnă că poţi avea chef 
să faci o grămadă de lucruri. Şi, desigur, nu mi-a 
trecut o clipă prin minte că voi avea meseria pe 
care o exercit astăzi.  

 
 Pe 14 iulie 2016, aţi cântat imnul Franţei şi 

al României la pian, într-o manieră foarte 
originală. Unde aţi studiat muzica? Mai 
cântaţi şi la alte instrumente? Aveţi o 
pasiune pentru un anumit gen muzical? 
Cunoaşteţi muzica românească?  

 
 
Am studiat pianul clasic timp de opt ani; după 

aceea, am cântat împreună cu câţiva prieteni. 
Prima mea recomandare este în favoarea audiţiei; 
ca să cânţi, trebuie întâi să asculţi. Îmi place jazzul 
în mod deosebit pentru că jazzul e o muzică liberă; 
dar îmi place mult şi Bach, pentru că este un 
compozitor remarcabil, de neînlocuit. Trebuie să 
încetăm să credem că genurile muzicale se pot 
opune; în realitate, fiecare muzică este diferită, dar 
îşi are originea în ceea ce alţi muzicieni au cântat 
înainte.  

 
 

 Pe 15 ianuarie 2017, cu ocazia Zilei Culturii 
Naţionale Române, aţi recitat Iarna pe uliţă, 
de George Coşbuc, alături de colegii 
dumneavoastră  francezi din Ambasada 
Franţei. De ce aţi ales această poezie? 
 
 
Pentru că zăpada cădea cu fulgi mari peste 

Bucureşti iar acea poezie este foarte frumoasă. 
 



 

 

 

 Am remarcat că sunteţi foarte implicat în 
multe proiecte culturale; la care ţineţi cel 
mai mult? 

 
 

Mă pasionează toate proiectele care vorbesc 
despre istoria României şi despre bogăţia ei. 

 
 Aţi recomanda gimnaziul nostru unui 

gimnaziu francez? 
 

Desigur! Alegeţi-vă unul iar eu, dacă doriţi, îi 
voi scrie directorului, astfel încât cele două 
gimnazii să se întâlnească. Aş fi foarte fericit să 
se întâmple acest lucru.  

 

 Nous avons remarqué que vous êtes très 
impliqué dans beaucoup de projets 
culturels : lequel vous tient-il le plus à 
cœur ? 
 
Tous les projets qui parlent de l’histoire de la 

Roumanie et de sa richesse me passionnent. 
 

 Recommanderiez-vous notre collège à un 
collège français ? 
 
Bien sûr ! Choisissez en un et, si vous le 

souhaitez, j’écrirai au directeur pour que les deux 
collèges se rencontrent. J’en serais très heureux. 

Cătălina Cantaragiu (6 A) 
Raluca-Ștefania Nedelcu (7 B) 
Enseignant Coordinateur : / Coordonator: Prof. Dr. Mădălin-Teodor Roşioru 

 *Fotografii de la Ziua Şcolii 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerul sărat începea să se simtă din ce în 
ce mai puternic odată cu ivirea primelor raze de 
soare. Era dimineața devreme când eu şi Maria, 
colega mea de clasă, ieșisem să alergăm pe malul 
mării. Făcusem pariu încă de când eram în tabără 

la Muncel că vom 
alerga pe ţărm până 
la Casino, așa că 
niciuna dintre noi 
nu îndrăznea să 

se oprească, cu 
toate că eram 
obosite. Pașii îi 
simțeam din ce în ce 
mai grei, însă mai 
prinsesem curaj 
când am zărit în 
depărtare faleza 

Cazinoului. Din când în când mai trăgeam cu 
ochiul la Maria. Alergam amândouă în același ritm, 
însă eu aveam senzația că ea e mult mai 
rezistentă. Aş fi dat orice să mai simt răcoarea 
dimineților de la Muncel... 

A fost prima noastră tabără, după un an de 
școală destul de încărcat şi plin de încercări. Când 
dirigu’ ne-a anunțat că vom pleca împreună în 
tabără, chiar după terminarea şcolii, niciuna dintre 
noi nu a știut cum să reacționeze. O altă 
provocare? Noi am fi vrut chiar imediat o paaauză 
luuungă, în care să lenevim, să ascultăm muzică 
la căști, să vorbim pe mess şi să facem lucruri 
copilărești pentru care să nu fim ascultate şi nici 
să primim note. Tabăra de creație de la Muncel şi 
întâlnirea cu alți copii talentați în ale scrisului, nu 
era oare prea mult? Dar deh, noblesse oblige, 
cum zicea dirigu’, care părea mai crispat decât 

noi. Aşa-i când revista şcolii e laureată la 
concursul naţional de jurnalism şi reviste şcolare. 
Ba chiar aveam să aflăm, în tabără, că avusese 
cel mai mare punctaj la categoria gimnaziu… 
Ştiam că suntem buni, dar chiar aşa? 

După lungi discuții la telefon cu Maria nu 
ajunsesem la niciun rezultat. Am plecat de 
dimineață deoarece drumul până acolo nu era 
chiar scurt. La început am fost tăcute amândouă, 
gândindu-ne la ce ne așteaptă, însă dirigu’ ne-a 
alungat mare parte din temeri, așa încât spre 
după-amiază devenisem nerăbdătoare să 
ajungem în tabără… 

― Mă las păgubașă! spuse dintr-o dată 
Maria, oprindu-se din alergat şi așezându-se direct 
pe nisip, abia trăgându-şi sufletul. Nu mai pooot! 

― Ce ușurare, am gândit eu cu voce tare. 
Nici eu nu mai puteam! am spus eu, la fel de 
istovită, aşezându-mă lângă ea. 

Câteva clipe niciuna dintre noi n-a scos 
vreo vorbă, atât de obosite eram. 

― Ce n-aş da să mai fiu pe banca de sub 
salcâm de la Muncel! a spus Maria, scormonind în 
nisip cu vârful pantofului. 

― Ciudat, şi eu tot la asta mă gândeam, 
am spus eu în timp ce mutam câteva fire de nisip 
dintr-o scoică în alta. Dar un baschet cu dirigu’ ai 
mai vrea sa joci, sau poate un bowling pe pista 
veche din tabără, lungă cât o zi de post, am 
întrebat-o eu aşa, ca sa fac conversație, dar şi să 
o provoc. 

― Baschet… acum…! spuse Maria 
aruncându-mi o privire plină de subînţeles. Tu, 
Ingrid… continuă ea, micșorându-şi intenționat 
ochii. Îmi place să o provoc din când în când, 
deoarece ia lucrurile prea în serios. Și năzbâtiile 

Felicitări tuturor celor care au contribuit, cu texte pline 
de imaginaţie şi sensibilitate, cu imagini laborioase, pline de 
fantezie, sau cu ore întregi de muncă asiduă şi inventivă de 
redactare, la succesul acestui proiect colectiv, deopotrivă 
elevi şi cadre didactice, cu sprijinul inestimabil al 
domnişoarei informatician Mihaela Vîntu şi al părinţilor: am 
demonstrat, încă o dată, că şi o şcoală mică, de cartier, 
poate obţine, fără complexe, performanţe notabile în orice 
domeniu. Conform devizei noastre, învăţăm pentru viaţă, nu 
pentru şcoală; ne bucurăm că în materie de comunicare, 
relaţii publice şi creare de imagine, şcoala noastră a devenit, 
deja, un reper. 

Prof. Dr. Roșioru Mădălin-Teodor 
 



surorilor ei gemene sunt la fel de serioase pentru 
ea, pe când eu abia mă abțin să nu râd. 

― Ai aceeași privire ca atunci când ai aflat 
că trebuie să scriem câte un text pentru revista din 
tabără! am spus eu ridicând din sprâncene şi 
lăsând colţurile gurii în jos, așa, ca să o imit pe ea. 

― Tu crezi că arătai mai bine? Sigur că 
preferam să mă plimb pe aleile pietruite din 
tabără, să vorbesc cu alți colegi veniți acolo, să 
ascult vorba moldovenească plină de farmec a 
localnicilor, dar care aproape mă face să tai Iaşiul 
de pe lista facultăţilor de medicină la care vreau să 
merg când voi fi mare, spuse Maria cu o urmă de 
ciudă în glas că observasem acest lucru la ea. 

― Până la urmă s-a dovedit că a fost un 
proiect interesant, am adăugat eu. O revistă scrisă 
de copii din diferite colţuri ale ţării, din locuri cu 
obiceiuri şi tradiții diferite de ale noastre, însă 
îndrăzneţi, încrezători în ei, plini de speranță şi 

pasiune. Săracu’ dirigu’, o zi 
întreagă nu s-a dezlipit 
de calculator, când a 
făcut paginarea cu 

fetele de la mate-info 
din 

Bucureşti. Cred că a băut o găleată de cafea! Apoi 
tot el a dus-o la tipografie, în Iaşi, când noi ne 
distram. În final revista a fost un succes, cel puțin 
așa mi s-a părut mie. Deşi a ieşit mai mare decât 
se preconiza… 

― Cu siguranţă, a aprobat Maria dând din 
cap, însă şi răsplata pentru munca noastră şi a 
profesorilor a fost pe măsură: cele două excursii, 
prima la Cetatea de Scaun a Neamţului, apoi cea 
de la Ruginoasa, Humulești şi Palatul Culturii din 
Iași, recent renovat şi uimitor prin stil şi măreţie. 

Cu cât mă gândeam mai mult la acele zile 
mi se accentua senzația că sunt încă acolo, pe 
bulevardul Lăpuşneanu din Iaşi, admirând 
împreună cu dirigu’ şi cu Maria sutele de cărţi din 
magazinele albastre. Ne opream la fiecare şi 
studiam cu atenţie titlurile. Mi-aş fi dorit să citesc 
despre arhitectura Iaşiului la început de secol 19, 
însă cum nu am găsit ce căutam, mi-am îndreptat 
atenţia spre Maria. Ea adoră cărţile de orice fel şi 
citeşte conştiincioasă tot ce îi pică în mână. Din 
când în când își potrivea  ochelarii cu ramă roşie 
pe nas, ca şi când titlurile cărţilor deveneau mai 
interesante aşa. 

― Magazinul de 
antichităţi din Iaşi… ţi-l 

mai aminteşti? am întrebat-o eu ca şi când Maria 
urmărise şirul amintirilor mele de până atunci. 

― Superb! mi-a răspuns Maria cu un 
zâmbet în colţul gurii, zeci de monede, discuri de 
gramofon, maşini în miniatură, păpuşi de 
porţelan… 

― Totul în nuanţe de maro,  chiar şi sigla 
magazinului era în nuanţă de maro. Asta până  
când ai dat cu ochii de câinele din magazin, ce 
părea la fel de bătrân şi de inofensiv ca 
exponatele de acolo şi ai zbughit-o afară, am 
continuat eu râzând. 

Maria mi-a aruncat din nou acea privire 
care parcă spunea „Încă un motiv să glumeşti pe 
seama mea! O să ţin minte asta!”  

― Erai la fel de speriată ca şi vărul tău 
Alex când, la întoarcerea din tabără, dirigu’ a avut 
ideea să o vizităm şi pe bunica ta. Nu ştia ce să 
creadă când ne-a văzut pe toţi intrând pe poartă, 
am spus eu căutând  cu privirea în depărtare după 
alte şi alte amintiri. 

― Câtă linişte și câtă răcoare era în curtea 
bunicii! a spus, melancolică, Maria. 

― Mai știi când stăteam pe resturile unor 
copaci împreună cu dirigu’ şi alte colege de 
tabără, iar una dintre ele s-a plâns că nu 
izbuteşte niciodată să termine de scris o 
poveste. Mi s-a părut genială ideea 
dirigintelui nostru care a sfătuit-o să scrie o 
carte punând cap la cap toate începuturile 
scrise până atunci. O carte a 
începuturilor…. O idee simplă pentru o 

problemă complicată. 
― Şi câtă răcoare era şi lângă Teiul lui 

Eminescu din Parcul Copou! am continuat eu, 
făcându-mi aer cu mâna, deoarece soarele 
începea deja să ardă cu putere.  

― Şi înghețata mâncată cu dirigu’, a 
adăugat Maria. Ce n-aş da acum pentru una! 

― Îţi mai amintești de Ovidiu din Târgu-Jiu, 
cu care amândouă am vorbit ca şi când ne 
cunoșteam dintotdeauna? am întrebat eu făcându-
mă că n-am auzit ce a spus Maria mai devreme. 
M-am sprijinit cu o mână în nisip şi m-am ridicat în 
picioare aranjându-mi bluza: 

― „Cum sună mai bine, Ovidiu Traian sau 
Traian Ovidiu?” am spus, îngroşându-mi vocea şi 
imitându-l pe prietenul nostru din tabără. 
Am râs amândouă. 

― Ştii ceva? Pariul e pariu, am adăugat eu 
cu o voce hotărâtă, luând-o dintr-o dată la fugă 
spre Cazino. 

― Ce e asta? a strigat Maria în urma mea. 
― În pariu nu se spune că nu avem voie 

pauze! i-am răspuns, întorcând uşor capul şi 
continuând să alerg. Cine ajunge prima primeşte 
îngheţată!

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANŢĂ: 
Revista Şcolii Gimnaziale 
nr. 18 „Jean Bart” 
Constanţa, „Ţărm de 
Mare”, lansată oficial pe 20 
mai, în cadrul festivităţii 
dedicate împlinirii a 20 de 
ani de când şcoala poartă 
numele scriitorului-marinar 
Jean Bart, s-a clasat 
pe Locul I  la faza 
judeţeană a Concursului 
Naţional de Jurnalism şi 
Reviste Şcolare organizat 
de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, obţinând titlul 
de laureată a etapei 
naţionale. La Concursul 
de reviste școlare 
„Aproape de voi”, organizat 
de Liceul Teoretic „Nicolae 
Bălcescu” din Medgidia, 
revista a câştigat trei 
Premii I: cea mai bună 
revistă de gimnaziu, cel 
mai bun interviu 
(mulţumim, Raluca 
Nedelcu şi Maria Baicu de 
la 7B), cea mai bună 
grafică (cu o copertă 
fabuloasă semnată de 
Cătălina Cantaragiu de la 
6A, dar şi cu multe alte 
lucrări extraordinare). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 20 mai 2016, între 
orele 15.00 şi 17.00, Şcoala 
Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” 
Constanţa a sărbătorit 20 de ani 
de când poartă cu mândrie 
numele scriitorului-marinar Jean 
Bart, alături de cei care i-au dat 
acest nume, marinarii de pe 
Fregata „Mărăşeşti”. Festivitatea   
s-a bucurat de prezenţa unor 
invitaţi speciali: Ambasadorul 
Franţei în România, Excelenţa Sa 
dl. François Saint-Paul, Ataşatul 
Militar francez la Bucureşti, col. dr. 
ing. Christophe Midan, 
comandantul Fregatei „Mărăşeşti”, 
comandorul Cornel-Eugen 
Cojocaru, conducerea 
Inspectoratului  Şcolar Judeţean 
Constanţa, Consulul onorific 
francez la Constanţa, dl. Doru 
Glăvan, precum şi reprezentanţii 
Fregatei franceze „Jean Bart”, 
conduse de Căpitanul-Comandor 
Olivier de Saint Julien. 

După festivitatea de 
acordare a diplomelor, elevii şcolii 
noastre au prezentat un scurt 
program artistic. 

Pe 21 mai 2016, premianţii 
Şcolii noastre au vizitat fregata 
franceză „Jean Bart”. 
*Fotografii de la Ziua Școlii 2016 
 
 
 
Echipa redacţională 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

La lumière 
    [Lumina] 
 
La lumière que je sens 
se ruer dans ma poitrine quand je te vois, 
n’est-elle pas une goutte de la lumière 
créée le premier jour, 
de cette lumière-là, profondément assoiffée de la vie ? 
 
Le rien gisait à l’agonie, 
lorsque, seul, dans l’obscurité, il flottait, et il a donné 
un signe, l’Impénétrable : 
« Que la lumière soit ! » 
 
Une mer et un orage fou de lumière 
ont été faits sur le coup : 
il y avait une soif de pêchés, d’aventures, de désirs, de passions. 
Une soif de monde et de soleil. 
 
Mais où est disparue l’aveuglante 
lumière de ce temps-là – qui sait ? 
 
La lumière que je sens se ruer 
dans ma poitrine quand je te vois – merveilleuse, 
est peut-être comme la dernière goutte 
de la lumière créée le premier jour. 
 
 

Ève 
  [Eva] 
 
Quand le serpent tendit à Ève la pomme, il lui parla 
d’une voix qui résonna 
entre les feuilles comme une cloche d’argent. 
Mais il arriva qu’il lui chuchote ensuite 
quelque chose à l’oreille, 
tout bas, indiciblement bas, 
quelque chose qui n’est pas dans les Écritures. 
 
Même Dieu n’a pas entendu le murmure, 
même s’il écoutait, Lui-aussi. 
Et Ève n’a pas voulu le dire à Adam, non plus. 
Depuis, la femme cache sous ses paupières un secret 
et elle bouge son cil comme si elle disait 
qu’elle sait quelque chose, 
que nous ne savons pas, 
que personne ne sait, 
même pas Dieu 
 

Paris Gabriela-Lorena – 8B 
Coordonator : Prof. Dr. Roşioru Mădălin-Teodor 

Atelier de traducere: Lucian Blaga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
[Eu nu strivesc corola de minuni a lumii]  
 
Je n’écrase pas la corolle des miracles du monde  
et je ne tue pas  
avec l’esprit les mystères que je rencontre sur mon chemin  
dans les fleurs, dans les yeux, sur les lèvres ou sur les tombes.  
La lumière des autres  
étrangle le charme de l’impénétrable caché  
dans les profondeurs des ténèbres,  
mais moi,  
j’augmente le mystère du monde avec ma lumière – et  
tout comme, avec ses blancs rayons, la lune  
ne diminue pas, mais, tremblante,  
augmente encore plus le mystère de la nuit,  
j’enrichis aussi l’horizon sombre  
avec de larges frissons de saint mystère  
et tout ce qui est incompréhensible  
devient encore plus incompréhensible  
sous mes yeux –  
parce que j’aime  
autant les fleu 

rs, les yeux, les lèvres et les tombes. 

 

 

 
 
 
 [Noi şi pământul]  
 
Tant d’astres filent dans cette nuit.  
Il paraît que le démon de la nuit tient la terre entre ses mains  
et souffle sur un amadou  
pour l’allumer, violemment.  
Dans cette nuit, quand tant d’étoiles  
filent, son jeune corps  
de sorcière brûle dans mes bras  
comme dans les flammes d’un bûcher.  
Fou,  
comme des langues de feu j’étends mes bras,  
pour fondre la neige de tes épaules nues,  
et pour humer, affamé de digérer  
ta puissance, ton sang, ta fierté, ton printemps, tout.  
À l’aube quand le jour va allumer la nuit,  
quand la cendre de la nuit va périr, portée  
par un vent vers l’ouest,  
à l’aube je veux que nous soyons nous-aussi  
cendres,  
nous et – la terre. 

Nedelcu Raluca Ştefania – 7B 
 Coordonator: Prof. Dr. Roşioru  Mădălin-Teodor  



 

 

 

 

 

 
 [Eu nu strivesc corola de minuni a lumii]  
 
Io non calpesto la corolla delle meraviglie del mondo  
e non uccido  
con la mente i misteri che incontro nel mio cammino  
nei fiori, negli occhi, sulle labbra o sulle tombe.  
La luce altrui  
soffoca l’incantesimo dell’impenetrabile nascosto  
nelle profondità delle tenebre,  
ma io,  
io con la mia luce cresco nei misteri del mondo – e  
proprio come, con i suoi raggi bianchi, la luna  
non ristringe, ma, tremolante,  
aumenta ancor di più il mistero della notte,  
cosi arrichisco anche io l’orizzonte oscurato  
con grandi brividi di santi misteri  
e tutto quello incomprensibile  
cambia in incomprensibili ancora più grandi  
sotto i miei occhi –  
perche io amo  
i fiori, gli occhi, le labbra e le tombe. 
 
 
 
 
[Linişte]  
 
C’è tanta tranquillità intorno a me, che mi sembra quasi di sentire  
i raggi della luna che colpiscono la finestra.  
Nel petto  
si è svegliata una voce sconociuta,  
una canzone canta in me una nostalgia,  
ma non è mia.  
Si racconta che coloro che sono morti troppo presto  
con il sangue ancora giovane nelle vene,  
con passioni grandi nel sangue,  
con il sole vivo nelle passioni,  
vengono,  
vengono per continuare di vivere  
in noi  
la vita non vissuta.  
C’è tanta tranquillità intorno a me, che mi sembra quasi di sentire  
i raggi della luna che colpiscono la finestra.  
Ma chissà, anima, in quel petto ti canteresti  
anche tu, dopo qualche secolo,  
sulle corde dolci del silenzio  
sull’arpe di tenebre – la nostalgia soffocata  
e la gioia sconfitta di vivere? Chissà?  
Chissà? 

Vane Diana-Elisa- 6A  
 Coordonator: Prof. Dr. Roşioru Mădălin-Teodor   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Three men came to New York for 
the holidays. They went to a very large hotel 
and took a room. Their room was on the 
forty-fifth floor. In the evening the three men 
went to a variety show and came back to the 
hotel at midnight.  

“I’m very sorry”, said the hall porter, 
“but our elevators don’t go up at this hour. 
But you can sleep in the hall if you don’t want 
to climb up the stairs.”  

“No, no thank you! We will climb the 
stairs and sleep in our room”, said one of the 
three men. Then he turned to his friends and 
said, “It will not be easy to walk up to the 
forty-fifth floor, but I think I know how to make 
it easier. First I shall tell you some jokes, then 
you, Andy, will sing us a few songs and you, 
Jack, will tell us some of your most 
interesting adventures.” 

So they started to walk upstairs to 
their room. Tom told them all the good jokes 
that he knew, Andy sang a few lively songs 
and now it was Jack’s turn. They were getting 
to the thirty-seventh floor and they were really 
exhausted.  

“Well, come now Jack, it’s your turn! 
Tell us one or two of your wonderful 
adventures!” insisted Tom. 

“I’m going to tell you only one story. 
It is neither interesting, nor long, but it is very 
sad…” and waited a few seconds before he 
continued. 

“Well?!” said the others impatiently.  
“I left the key to our room at the 

reception desk!”… 
 
The other day, I happened to meet 

Jack in the street. With a sad face, he told me 
why and how he and his friends had come to 
spend an unforgettable night between the 
floors thirty-seven and thirty-eight of the hotel 
where they were staying while on holiday in 
New York.  
 

A sad story... 

Cruţ Silviu–Gabriel – 5B 
Coordonator: Prof. Roşu Irina 
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─  Ţi-aduci aminte cum ai inversat acum 
trei ani ghiozdanul cu Mihai şi nu ţi-ai dat seama 
decât după o săptămână? 

─  Cum să nu ţin minte?! A fost cea mai 
urâtă săptămână din viaţa mea. Stai să-ţi 
povestesc: 
 Noi am inversat ghiozdanele luni. Dar să 
ştii că nu e vina mea, am avut acelaşi model, erau 
imposibil de diferenţiat, singura deosebire era că 
eu aveam un fermoar lipsă (fermoarul pe care l-ai 
rupt tu, evident). În fine, când am ajuns acasă     
m-am întâlnit cu Doamna Fleur, bătrânica aceea 
care stă faţă-n faţă cu Mihai (mă refer la locuinţă). 
 ─  Ştiu că te referi la aceasta, dar nu-mi 
aduc aminte de ea. 
 ─  Sigur o ştii, e foarte scundă şi grăsuţă, 
dar are o personalitate puternică, e sensibilă şi 
foarte descurcăreaţă, dar trec peste amănunte, să 
nu transformăm o întâmplare într-un roman. 
 Ea este croitoreasă, adică a  fost, ştiu că 
uneori mama se duce la ea ca să-mi scurteze 
blugii. 
 Şi atunci, luni, după şcoală m-am dus la ea 
căci ghiozdanul nu avea un fermoar şi trebuia pus. 
 Când am ajuns, Doamna Fleur m-a servit 
cu un ceai, era de muşeţel, preferatul meu. L-am 
savurat şi am rugat-o să-mi repare ghiozdanul, dar 
ce să vezi, n-avea ce să repare. Din momentul 
acela mi-am dat seama că am inversat genţile cu 
Mihai. Dar nu i l-am dat înapoi. 
 ─  De ce? 
 ─  Doamna Fleur a zis că vrea să-l 
ajusteze, să-l facă mai interesant, deoarece Mihai 
a făcut lupte libere, dar s-a lăsat pentru că şi-a rupt 
câteva coaste. Mai ştii? 
 ─  Ţi-am  zis, nu îmi amintesc prea bine ce 
s-a întâmplat acum trei ani.  
 ─  Bine, să continui. Iar Doamna Fleur s-a 
căit şi a hotărât să-i facă un ghiozdan mai special. 
 ─  Dar de ce a fost cea mai urâtă 
săptămână din viaţa ta? 
 ─  Pentru că Doamna Fleur a făcut atâta 
ceai şi în fiecare zi mă punea să-l beau şi îmi 
povestea viaţa ei (mai ales tinereţea). A fost 
îngrozitor, încă îi aud vocea: „Bea-ţi ceaiul, se 
răceşte”. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

În verile secetoase îmi 
place să mă refugiez în casa 
bunicilor mei dintr-o localitate 
intimă, micuță, ce-și scaldă 
malurile în apele Mării Negre. 
Acolo, într-o cămăruță, mă 
așteaptă cuminte șevaletul 
bătrân, obosit de atâtea peisaje 
pe care le-a purtat pe umeri. Îmi 
iau pensulele și mă așez lângă 
fereastra deschisă. Marea mă 
întâmpină ca pe o veche 
prietenă și îmi dăruiește pe 
obraz un sărut sărat…. În zare, 
siluetele mândre ale unor 
vapoare se înșiră ca 
rândunelele pe firele întunecate 
de telegraf… Încep să arunc 
valuri pe pânză... un pescăruș... 

soare… 
─ Știi cine sunt eu? 

      Mă-nfior. Cine a vorbit? 
Nedumerită, scap pensulele și 
paleta din mâini. Tabloul abia 
realizat a prins viață. Mai 
exact... albastrul din el. Oftează 
adânc, e răscolit, împrăștie  
raze dimprejuru-i. Da, albastrul 
meu trăiește! 
        ─  Cum ai reușit? Mă 
apropii timidă. 
          ─  Voi toți mă conturați 
în gândurile și simțirile 
voastre... dar nu voiți a mă 
înțelege! Întreaga lume vie  a 
sufletului meu, dorul de 
călătorie zvâcnește-n mine ca 
avântul  mării,   pe  care   eu   o  
 

desăvârșesc în pânzele unui 
însuflețit catarg!             

Încântată, îl îmbrățișez. 
   ─ Acum știu cine ești! 
Tu ești libertatea, speranța, 
zborul către infinit. Tu ești 
asociat cu  apa, nu ea este 
albastră, ci maiestuozitatea ta 
se împletește prin ale ei taine. 
   ─  Atunci vino cu mine! 
Te voi purta pe aripile celor mai 
ascunse adâncuri ale mele. 
         Am intrat în el, ca Alice 
în Țara Minunilor. Mișcările și 
sunetele, dar și formele 
dispăreau în albastru, se 
cufundau în el. Eram captivă pe 
un drum al infinitului unde nimic 
nu mai era real.  
         Pătrunsă de muzica 
albastrului, aud culorile cum se 
înalță spre ferestrele infinitului, 
purtate spre tărâmuri 
nemaivăzute de albastru. El era 
lumină și întuneric, viață și 
moarte, și prin el curgeau toate 
amintirile. 
     M-am revăzut măruntă 
la malul mării, cu picioarele 
scăldate în apă, studiind o 
scoică ce se odihnea la mal. 
Mai încolo, m-am zărit mai 
mare…. într-o vară când 
obișnuiam să mă așez pe o 
stâncă să ascult glasul pânzei 
albastre ce foșnea, vestind un 
început de furtună. 
        Culorile s-au estompat 
deodată și în fața ochilor mei 
marea și-a refăcut universul 
albastru… Sunt în adâncuri… și 
îmi observ reflectată  privirea  
într-o veche oglindă furată de 
ape de pe un vas vechi 
egiptean.    Fusese     al     unei               
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prințese răpite  de apele ce     
s-au îndrăgostit de figura ei. 
Albastrul misterios se 
luminează când prima suliță a 
zorilor taie undele, înfigându-se 
în aurul fin al nisipului. 
Deodată, contururile unor vase  
războinice se diferențiază 
înșirându-se învinse de-a 
lungul unui fost țărm.  Împrejur, 
zac împrăștiate podoabe, 
cufere, statuete cu chipuri 
schimbate de timp, de ape, de 
capriciile unei mări. 

Sunt prinsă într-un 
vârtej, amețesc și, de teamă, 
închid ochii. Un cântec dulce 
mă face să tresar. Sunt la mal 
cu bunica mea ce mă privește 
cu ochii calzi, expresivi, ai  
bătrânilor dintr-o carte ce mi-a 
luminat copilăria – „Dumbrava 
Minunată”. Valurile se sparg, 
repezindu-se curioase să 
asculte povestea bunicii care 
începe mereu cu „A FOST 
ODATĂ la malul unei mări 
ascunse și înșelătoare…”. Îmi 
așez cuminte capul în poala ei 
și las povestea să se 
împletească cu vocea apei ce 
se mișcă într-un du-te vino 
continuu… „… și tatăl fetei de  
 

apă s-a înfuriat și a trimis 
soldații din alge să îl prindă pe 
temerarul care a îndrăznit să se 
uite la prințesa lui...” curge firul 
basmului din buzele neobosite 
ale bunicii.    
     Somnul m-a învăluit… 
simt că mă prăbușesc ca Alice 
în scorbura copacului. Nisipul 
aspru îmi gâdilă palma.... 
deodată se aud  glasurile unor 
copii ce râd în soare, 
scăldându-se în infinitul 
albastru. Bunica s-a pierdut în 
infinitul mării. Mă ridic... plaja 
este vie, umbrele vesele râd în 
soare. Sunt singură, dar 
fericită. Pornesc spre dig. O 
stâncă prăbușită în apă mă 
roagă să o ajut. De atâta timp 
petrecut pe jumătate în 
adâncuri, fața a  început să i se 
șteargă. O văd cum asistă 
neputincioasă la propria 
dispariție. 

Mă îndepărtez tristă și 
îngândurată. Mi-e dor de 
casă... La un moment dat, 
marea se transformă într-o 
ființă caldă, cu păr verde. M-a 
luat ușor de mână și a pornit 
într-o călătorie peste valurile ce 
se ridicau să îi spele trupul.  
 

          ─ Aici s-a terminat 
destinul tău în această lume. 
    Ființa se îndepărtează...  
ce se întâmplă? Întregul  meu 
suflet se cutremură. Ea  m-a 
adus pe acest tărâm și acum 
mă părăsește? Am atâtea 
întrebări... dar  nu se întoarce. 
          ─ Vino, nu mă lăsa doar 
cu amintirea ta! Vino cu o nouă 
poveste! exclam când aceasta 
se pierde-n pictură, iar eu      
mi-am recăpătat conturul. 
      Sunt în odăița scundă a 
bunicilor. 
     O boare argintie îmi 
deranjează, deodată, pletele. 
Briza dulce răscolește 
perdeaua. Prin ferestrele 
infinitului zăresc luciul apei. 
Probabil, în bătaia vântului, apa 
se leagănă, așteptând 
momentul potrivit pentru a mă 
prinde din nou. 
          Închid brusc fereastra. 
Marea-și pierde glasul și... 
totuși ceea ce a rămas sunt 
glasurile hârtiei și ale vântului. 
Da, albastrul meu trăiește! 
 



   
 
 

 

Achim alergă într-un suflet să deschidă 
porțile. Se trezise devreme să pregătească 
automobilul pentru conu Fănică. Trebuia să 
ajungă cu fiul lui, Octavian, tocmai în oraş, căci 
dădea examen a doua oară la Școala 
Superioară de Ofiţeri. Învăţase pe brânci şi 
făcuse drumuri multe chiar şi în capitală la 
profesori renumiţi care după îndelungi teste îl 
asiguraseră că fără doar şi poate de data 
aceasta va intra. Doar dacă vreun ghinion… 

Venise în garaj încă de când nu se 
luminase de ziuă, ştersese geamurile maşinii, 
măsurase uleiul şi verificase aprinderea. Achim 
era singurul pe o rază de câteva comune care 
ştia cum se conduce un automobil. Conu 
Fănică îl trimisese la Bucureşti să înveţe căci 
Octavian, trebuia dus încoace şi încolo, iar el, 
de când se prăpădise Natalia, mama lui 
Octavian nu-şi vedea capul de treburi. 

Lui Achim nu-i plăcea maşinăria deloc, 
dar de voie de nevoie învăţase.Trăsura nu se 
defecta, nu cerea benzină, şuruburi, ulei și 
garnituri, dar nu avea încotro. 

Odată cu primele raze ale soarelui au 
apărut conu Fănică și Octavian gata de plecare. 
Erau veseli şi încrezători. Numai Achim era 
preocupat de maşină, căci drumul nu era chiar 
scurt. Când dădeau să iasă pe poartă, o zări pe 
Despina apropiindu-se în mare grabă și făcând 
semne disperate din mâini. Era sora maică-si, 
dar el a privit-o întotdeauna ca pe o ciudată. 
Toată ziua vorbea de unul și de altul 
gesticulând larg și punând întrebări la care de 
multe ori nu aştepta un răspuns. Ca de obicei 
era îmbrăcată strident cu o rochie de catifea 
roşie brodată, mănuşi verzi și pălărie neagră cu 
flori. 

Lui Octavian îi pieri cheful de vorbă. 
Despina ştia că mergeau la oraş şi se gândea 
că nu i-ar strica o vizită la rudele bărbatului ei. 

Conu Fănică nu avu ce să facă și o luă 
și pe ea. Aşa au aflat de Ziţa care anulase 
nunta cu Matei, de Milian, poetul care se 
apucase şi de pictură, de Conu Iorga care îşi 
trimise odraslele la Paris să înveţe agronomie, 
doar Despina le ştia pe toate. 

Şoseaua nu era prea bună și se simţeau 
toate gropile. Soarele urcase deja pe cer. 
Despina îşi făcea aer cu jurnalele cumpărate 
încă de dimineaţă, doar trebuia să fie la curent 

cu ultimele ştiri. O frână bruscă în faţa unui stol 
de gâşte, un zgomot puternic, înfundat, și gata. 
Automobilul opri în mijlocul drumului.Toţi tăcură 
chiar și Despina. Se auzea numai sâsâitul 
ameninţător al gâştelor care fuseseră nevoite 
să alerge pe partea cealaltă a drumului. 

Achim coborî să vadă ce s-a mai stricat. 
Ridică încet capota și îl izbi un aer fierbinte și 
negru. De ce se temea nu scăpase. Cum putea 
să schimbe toate garniturile şi să ajungă în târg 
până la miezul zilei? Că dacă lua trăsura… 

Octavian se albise de furie; nu găsea o 
soluţie să ajungă la examen, de întors nu se 
punea problema, pentru ca îi mergea rău... Dar 
nu-i mersese rău că plecase cu tot cu Despina 
din cauza căreia se stricase maşina? Trebuia 
să scape de ea pentru că îi purta ghinion. Şi 
anul trecut îi purtase ghinion că venise cu ei şi 
tot din cauza ei nu intrase la Şcoala de Ofiţeri. 
(Îşi consumase toată energia pentru că a trebuit 
să o asculte și să o aprobe, altfel devenea şi 
mai vehementă.) 

Conu Fănică gândi cu voce tare că 
singura cale să ajungă la timp la examen era să 
meargă pe jos până la casa lui Leonte, 
cumnatul lui cu care nu mai vorbise de ani buni, 
și să împrumute trăsura. Octavian se mai 
lumină la faţă auzind soluția, însă Despina, 
nemulţumită că trebuia să meargă jumătate de 
ceas pe jos, îi puse în braţe lui Octavian ziarele 
și o luă înainte. 

Nici bine nu au intrat în sat şi Despina, 
bodogănind ca de obicei, o văzu pe Ziţa, 
prietena ei din copilărie, de care nu mai ştia 
nimic de cățiva ani. S-au îmbrăţişat,    s-au 
sărutat pe obraji şi au început să râdă cu gura 
până la urechi. Venind din urmă, Octavian și 

Noroc și ghinion 



conu Fănică cu gândul numai la examen se 
uitau şi parcă nu pricepeau cum se puteau 
bucura amândouă aşa tare. Despina hotărî că 
aveau atâtea de vorbă încât nu se putea să 
plece atât de repede, aşa că ea rămânea acolo. 

Să rămînă cu tot cu ghinion! gândi 
Octavian strângând şi mai tare mânerul 
servietei în care avea câteva caiete și jurnalele 
Despinei. 

Când soarele era aproape la jumătatea 
cerului ajunseră şi ei în curtea şcolii, chiar când 
un profesor tânăr striga numele lui Octavian să 
intre în sală. Acesta sări din trăsură şi alergă 
spre clasa pe care i-o indică profesorul. 

Conu Fănică și Achim rămaseră afară 
pe bancă la umbră să îl aştepte. Trecuseră vreo 
trei ceasuri și soarele ardea cu putere. Cei doi 
îşi făceau aer cu jurnalele Despinei și 
dezbăteau lucruri serioase legate de viitorul lui 
Octavian. Anul trecut a dat examenul exact 
dupa înmormântarea Nataliei. Conu Fanică ştia 
în sinea lui că n-o să reuşească căci era prea 
afectat, dar l-a susţinut aşa cum ar fi făcut orice 
tată. Anul acesta, probabil de teamă că iară n-o 
să intre, Octavian o învinovăţea pe Despina. Îi 
purtase ghinion încă de când plecase de acasă, 
de parcă maşina se stricase datorită vorbelor 
ei. 

Într-un târziu au început să iasă tinerii 
de la examen, unii veseli cu câte o hârtie în 
mână, alţii trişti. Ultimul ieşise Octavian. Era 
serios. S-a oprit în faţa lui Achim şi a lui conu 
Fănică, i-a privit atent câteva clipe, apoi cu un 
zâmbet larg a ridicat mâna cu foaia de hârtie. 
Reuşise cu nota zece. Nici că se putea mai 
bine! Trebuiau să sărbătorească! 

Au mers cu toţii la terasa de lângă parc 
să se răcorească. Octavian se lăsă greu pe 
scaunul de răchită şi comandă o carafă de 
limonadă numai pentru el. I se luase o piatră de 
pe suflet și trebuia să umple 
golul acela cu ceva. 

Luă ziarele să le 
frunzărească cât timp Achim și 
conu Fănică, scăpaţi de o grijă 
începură să dezbată chestiuni 
politice. Parcă nici nu mai 
auzeau forfota din jur: unii se 
plimbau, alţii serveau masa, 
copiii se jucau şi alergau pe 
aleile din parc. Din tot acest 
vacarm s-a desprins parcă o 
voce subţire de copil ce anunţa 
ceva. Când îşi ridică privirea, 
Octavian îl văzu pe Filip, 
băiatul lui Codin ce îngrijea de 
curtea unchiului Leonte. Parcă 
mai ieri învăţa să meargă şi 
acum vindea ziare în târg. Îi 
făcu semn să se apropie şi cu 
un zâmbet în colţul gurii îl 
întrebă de una şi de alta. 
Băiatul, cam timid, îi povesti pe 
scurt ce fac ai lui, apoi ceru să 
plece pentru că avea de 
anunţat peste tot rezultatul de 
la loterie. Octavian glumind îl 
rugă să-i mai spună numărul 
de serie încă o dată şi să stea jos, că el e 
câştigătorul şi aşa nu va mai trebui să umble 
prin oraş pe căldura aceea. Luă apoi tacticos 
ziarul şi dintr-o dată se schimbă la faţă. Mări 
ochii şi apropie ziarul de faţă ca să vadă mai 
bine. I-a dat ziarul și lui Filip să se uite, dar 
acesta a repetat seria căci nu ştia să citească. 
Apoi îl împinse şi lui conu Fănică. Avea aceeaşi 
serie pe care o turuia Filip pe de rost, iar el era 
câştigător. Prea mult pentru o singură zi! De la 
ghinionul cu Despina de dimineaţă la norocul 
de după-amiază de a pleca într-o călătorie 
peste ocean a fost o cale atât de scurtă, încât 
nu-i venea să creadă. 

Trebuia să-şi schimbe 
planurile şi să ajungă cât mai 
repede acasă, să se gândească 

în linişite. 
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Drăguţ Bianca-Andreea – 2A 

 

 
u trei 
săptămâni 
în urmă, 

când eram în vacanţă, 
am fost câteva zile la 
Sinaia împreună cu 
mama, tata, mătuşa, 
unchiul şi verişoara 
mea, Antonia. 
 Chiar din prima 
zi, ne-am dus în parc să 
ne jucăm la locul de 
joacă de acolo. 
 Vremea era 
frumoasă, numai bună 
de joacă şi plimbare, 
aşa că ne-am îndreptat 
bucuroşi spre parc. 
Parcul se îmbrăcase în 
haine de toamnă. Parcă 
niciodată nu mai 
văzusem aşa un peisaj 
frumos de toamnă. De o 
parte şi de alta a aleii, 
copacii stăteau frumos 
aşezaţi şi întindeau 
crengile unii spre alţii, 
ca într-un dans tainic, ştiut doar de ei, copacii.  Noi, ca simpli spectatori, treceam pe sub 

podul făcut de braţele 
lor prinse în dans. 
Pentru un moment,     
m-am simţit ca într-o 
poveste. 
 Dar unde sunt 
patinoarul, popcornul, 
gogoşile şi vata pe băţ? 
o aud, deodată, pe 
verişoara mea, 
Antonia. 

─ Data trecută era 
iarnă când am vizitat 
parcul, i-am răspuns 
verişoarei mele. 
Sinceră să fiu, parcă şi 
mie îmi lipseau acele 
mirosuri îmbietoare. 

Ca să uităm de ele, 
ne-am îndreptat spre 
locul de joacă. 

Acolo erau mulţi 
copii. Se auzeau 
glasuri vesele şi râsete. 

 
În parc 



Ne-am alăturat şi noi 
grupului de copii puşi pe 
joacă.  M-am întâlnit 
chiar şi cu Irina, o fetiţă 
pe care o cunoşteam. 

La un moment dat, 
nu am mai văzut-o pe 
Antonia. Mă pregăteam 
să o caut, când mă aud 
strigată! 

─ Maria, surpriză! 
Era Antonia care 

arunca cu frunze ca şi 
cum ar fi fost confetti. 
Ne-am uitat una la alta şi 
ne-a venit o idee. 

Am început să ne 
jucăm cu frunze. Era aşa 
frumos! 

În acele clipe,  mi-am 
dat seama că atunci 
când eşti copil, când eşti 
alături de cei dragi, chiar 
şi o zi de toamnă 
obişnuită se poate 
transforma într-o zi 
memorabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

are zarvă s-a făcut 
Căci Toamna a apărut, 
Stejarul s-a îngrozit 
Că va rămâne desfrunzit. 

 
 

n livezi vin să adune 
Gutui, mere dulci şi prune, 
Iar în vii, flăcăi şi fete 

           Culeg struguri pe-ndelete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acanţa a zburat ca un stol de rândunele. 
Afară toamna a pictat copacii goi, 
Şi ne-a chemat pe toţi la şcoală, 

          Ca să fim elevi silitori. 
 
 

oamna spală frunzele cu ploaia cea rece, 
Soarele mângâie pământul amorţit, 
Păsările zboară în ţările calde, 

         Ţăranii strâng recolte bogate.  
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şi întinse lăbuțele tacticos şi deschise 
ochii pe rând, când unul când celălalt, 
aşa încât lumina să nu-l deranjeze prea 

tare. Dormise neîntors până spre seară, după ce 
cu o zi înainte străbătuse aproape jumătate de 
oraș  să-şi aducă puii şi pe mama lor la noul 
culcuş. Pusese demult ochii pe el, însă numai 
după ce l-a studiat atent a hotărât să se mute. 
Culcușul era la subsolul unei case mari şi 
frumoase, a cărei uşă principală dădea exact   
într-o piață mare, cam prea mare pentru cât putea 
el să cuprindă cu privirea. 
         Aici era cald şi găsea întotdeauna 
mâncare. Ba chiar stăpâna casei îi zărise atunci 
când s-au mutat şi le lăsa de 
mâncare pe scară. Tom, căci 
aşa îl chema, era acum tare 
mulțumit de el. 
          Îşi privi mândru puii care 
încă dormeau. Începeau să 
semene din ce în ce mai tare a 
pisoi, le dăduseră ochii, codiţa li 
se lungise, blana li se îndesise. 
Erau primii lui pui. Când s-au 
născut, i-a privit curios şi 
neîncrezător, prea semănau a 
pui de vrabie, însă Kate, mama 
lor, blândă şi protectoare,  i-a 
îngrijit cu mare atenție. Acum 
era mândru când Mozart se 
dovedea că seamăna din ce în 
ce mai mult cu el: când 
morocănos şi indiferent, când 
vesel şi curios. Maddie, sora lui, 
era leită maică-sa: temătoare, 
sensibilă, afectuoasă şi blândă. 
          Tom o mai privi o dată 
pe Kate şi pe cei doi pui şi se 
îndreptă către ieșire. Ocolind 
zidul de cărămidă roșie a urcat 
scările, a sărit prin geamul 
deschis şi a ajuns exact în piața 
mare din faţa casei. Privi cu 
mare atenție, căci porumbeii ce 
se încălzeau de obicei la soare 
se mutaseră sus pe acoperiş. 
Ca din senin răsăriseră niște 
căsuţe frumos colorate şi 
decorate. Parcă mai văzuse 
asta undeva. Multe lumini, mulţi 
oameni, muzică, mame cu copii 
de mână şi brăduți împodobiţi. 
Oare făcuse bine că se mutase din podul cu fân 
tocmai aici în oraș? Păşea cât mai aproape de 

zidul casei căutând să înțeleagă ce se petrece. 
Din când în când, îşi scutură lăbuțele de zăpada 
proaspăt așternută. Cerceta cu privirea şi casa 
vecină. I-au atras atenția geamurile sparte şi o 
uşă ce abia se mai ținea dreaptă. S-a apropiat 
încet şi a ciulit urechile: niște chiţăieli haioase se 
auzeau din interior. Ştia prea bine ce înseamnă 
asta şi a gândit repede că nu erau în pericol. A 
hotărât să se întoarcă la culcușul lui. 
            Sărind pe geamul deschis, l-a învăluit un 
miros plăcut de mâncare. Privi mai atent şi văzu 
două farfurioare cu brânză la baza scărilor lăsate 
de stăpâna casei. Le-a mirosit, s-a învârtit după 
ele şi a gustat puţin. Delicios! Trebuiau chemați 

 



toți la masă. Când să ocolească zidul de cărămidă 
roșie, îl zări pe Mozart cu codiţa ridicată uitându-
se printr-o crăpătură a zidului şi băgând din când 
în când lăbuța acolo. Era fascinat de jocul lui așa 
încât nu a simțit când s-a apropiat tatăl. 
            Tom privi agitat în jur. 
Nici urmă de Kate sau Maddie, 
deci Mozart plecase singur. Într-un 
subsol, pericole puteau fi la tot pasul: 
lilieci, păianjeni, albine. S-a apropiat de 
Mozart şi cu un mieunat autoritar l-a 
întrebat ce face acolo. Acesta, cu un aer 
preocupat, a continuat să privească prin 
crăpătură. Din când în când scotea câte 
un sunet ascuțit, se trăgea înapoi 
mișcând codiţa, apoi se repezea cu laba înainte 
ca şi când ar fi atacat pe cineva. Tom gândea ca 
e ceva acolo, așa ca l-a împins ușor pe Mozart şi 
a privit prin crăpătură. A văzut o arătare gri cu 
ochii roșii şi mustăți lungi cum se chinuie să tragă 
spre el o bucată de brânză. Când reușea să 

înainteze câţiva paşi, Mozart o trăgea cu laba 
spre el aşa încât lighioana trebuia să vină să 

o ia şi asta îl amuza teribil. Spera că va 
avea un nou prieten care pe 

lângă faptul că nu semăna cu 
Maddie, mai era şi simpatic 

şi jucăuş. Tom 
înțelesese 

atunci: arătarea 
era un șoarece 

din subsolul de alături, de acolo de unde a auzit 
chiţăieli. Acesta furase o bucată de brânză din 
farfurioarele pentru pisoi şi se chinuia să o treacă 
prin crăpătură şi să o ducă puilor lui. 

Tom parcă nu ştia cum să reacţioneze. 
Trebuia să dea un exemplu lui Mozart, dar știa şi 
ce înseamnă foamea din podul cu fân de unde 
venise. 

Deodată o lumină puternică pătrunse prin 
geamul spart, apoi o alta şi o alta. Tom alergă la 
geam să vadă ce se întâmplă. Era un foc de 
artificii ce lumina cerul intermitent, iar mulțimea 
strânsă să privească scotea strigăte de admirație. 
Da, asta era! Mai văzuse așa ceva anul trecut şi 

nu înțelegea cum nişte lumini pot aduce atâta 
bucurie. Bine că nu era nimic 
periculos. 

Apoi, ca şi când nimic 
nu s-a întâmplat, stăpân pe 
situație, Tom s-a întors la 

Mozart care încerca să ajungă din 
nou la șoarece şi, cu un aer de motan 
care știe ce face, a împins bucata de 

brânză până a trecut de crăpătură şi a ajuns în 
subsolul celălalt. Pentru o clipă, Tom şi șoarecele 
s-au privit ochi în ochi cu atenție. Apoi s-au auzit 
nişte chiţăieli ascuțite, semn că puii de șoarece 
erau fericiți cu bucata de brânză. 

Mozart își privea nedumerit tatăl. Putea  
să-și facă un nou prieten, dar nu a fost lăsat, iar 
acum era împins cu botul de către Tom spre 
culcuș. Își luă figura de morocănos, gândindu-se 
cum să se răzbune. De cum îl văzuse, Kate îl 
învălui cu o privire blândă și suavă. Știa că se 
petrecuse ceva, dar nu era loc de explicații. 
Trebuia să-și curețe puiul de pânzele de paianjen 
prinse de urechi și de praful de un deget de pe 
lăbuțe. Mozart se ghemui lângă ea. Îi era bine 
acolo și se putea gândi în liniște. 

Tom își privea familia fericit. Știa că era o 
zi deosebită din moment ce văzuse artificiile pe 
cer, iar el făcuse o faptă deosebită pentru cine 
știe… un prieten deosebit?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au trecut deja câteva luni bune din 
momentul în care am început școala și, sinceră 
să fiu, mi-e tare dor de tine! Bucuria revederii 
ne-a cuprins pe toți cei prezenți în curtea școlii 
la deschidere. 
 Tu ce ai mai făcut? Cum îți merge la 
școală? Eu deja m-am obișnuit atât cu noii 
profesori, cât și cu noii colegi. 

De anul acesta am o colegă nouă în 
clasă, pe nume Mușat Gabriela. Este o fetiță de 
unsprezece ani, înaltă, cu părul lung, castaniu, 
are ochii albaștri și un zâmbet fermecător. Ea 
este o colegă generoasă, sociabilă, ambițioasă  

și isteață. Eu  mă  înțeleg  foarte  bine  ea,  am 
devenit prietene deoarece avem multe lucruri în 
comun, petrecem pauzele împreună și 
participăm cu drag la diverse proiecte. 
 S-ar putea ca luna viitoare să îți fac o 
scurtă vizită, căci mi-e tare dor de tine, aș vrea 
să te revăd și poate atunci vom avea timp să 
povestim mai multe. Dacă mă voi hotărî, te voi 
anunța din timp, prin telefon. Până atunci, aștept 
cu nerăbdare vești de la tine și îți urez să ai 
rezultate bune la școală! 

A ta dragă prietenă, 
Delia 

 

Mi-aș fi dorit să fim mai aproape una de 
alta, ...nu s-a putut, oricum mai este puțin și ne 
revedem. Din câte am auzit ești o balerină 
foarte bună și la primul tău spectacol ți s-a spus 
„stăpâna mării” deoarece ai dansat ca și plutind 
pe mare. Îmi amintesc cu drag când am fost la 
Veneția la acel bal mascat, unde am fost 
desemnate reginele balului, cele mai frumoase 
fete de acolo pentru că rochiile noastre ieșeau 
în evidență. După ceva timp am ieșit în oraș, 
doar noi două, și am mâncat mere roșii ca 
sângele, ceea ce era foarte ciudat pentru noi. 
 Mie îmi plăcea foarte mult să vin la 
spectacolele tale, doar că am avut un accident 
cu mașina, din care mi-am revenit foarte greu. 
Nu  am   mai   putut   participa  la  evenimentele  

 

speciale care mă făceau să zâmbesc atunci 
când te felicitam pentru munca depusă de tine 
cât și de familia ta, care te-a sprijinit de fiecare 
dată când ai avut nevoie. 

Eu acum stau în Constanța, un loc 
minunat aproape de mare, feblețea mea. Tu ești 
în Viena, foarte, foarte departe, dar nu contează 
atâta timp cât vei veni în vizită și ne vom plimba 
ca în tinerețile noastre minunate, petrecute mai 
ales la Teatru. Toată copilăria am fost obligate 
să mergem acolo, dar ne-a prins bine. 

Sper doar că nu ai uitat de mine după 
atâta timp petrecut în părți diferite ale lumii, dar 
nu te îngrijora, o să vin cât mai repede posbil. 

 
Cu drag, Miruna 

 
Tu ești cea mai sfântă 
Ești raza de soare! 
Mami te iubesc din inimă și din suflet! 
Eu nu te-aș da pentru nimic în lume! 
Tu ești cea mai bună mamă! 

 
Cu dragoste, Alex  

 

 Vă ador! Sunteți o profesoară foarte inimoasă, dar și 
frumoasă și totodată, un adevărat exemplu. Cred că mulți și-
ar dori să fie ca dumneavoastră! 

Tuturor ne place de dumneavoastră! Sunteți o fire 
foarte impresionantă și o profesoară excepțională, iar 
materia pe care o predați este foarte interesantă. 

Mie, cel puțin, îmi sunteți o persoană dragă! 
 

Cu dragoste nespusă, 
eleva dumneavoastră din clasa a V-a B 

Ștefănescu Andreea 
  

Constanța, 7 decembrie 2016 
 

13 decembrie 2016, Constanța 
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Iată că a trecut și ziua de 1 Decembrie 
pe care plănuisem încă din vară să o petrecem 
împreună. Sincer, am fost puțin dezamăgită 
când am auzit că nu poți să vii, însă îți înțeleg 
programul încărcat. 

Scurta mea vacanță a fost una deosebit 
de frumoasă și interesantă. Prima mea vizită a 
fost la Târgul de Crăciun din Sibiu. Pe bună 
dreptate se spune că este cel mai frumos din 
țară. Imensa piață era de nerecunoscut; o feerie 
de lumini multicolore se întindeau din centrul ei 
către clădirile din jur pe care erau proiectați fulgii 
imenși de nea ce se mișcau continuu. Fiecare 
pod ce făcea legătură cu piața era învăluit de o 
boltă de steluțe luminoase, astfel că aveai 
senzația că te afli într-un tărâm magic; și chiar 
așa era! De jur împrejurul pieței se aflau căsuțe 
mici, luminoase și de unde găseai tot felul de 
bunătăți și ornamente. Fascinată de tot ce 
vedeam, nici nu am mai băgat de seamă forfota 
de oameni din jurul meu. Pentru o clipă, m-am 
simțit ca în povestea cu Hansel și Gretel, numai 
că aici aveam o mulțime de căsuțe de turtă 
dulce și nu știam pe care să o aleg. Într-una din 
ele se afla Atelierul lui Moș Crăciun, unde o 
mulțime de prichindei ascultau cu atenție 
explicațiile spiridușilor. 

Dintr-o dată s-a produs rumoare și toți 
ne-am întors privirile către cea mai înaltă 
căsuță. Însuși Moș Crăciun și-a făcut apariția. 
Copiii l-au înconjurat imediat și l-au studiat cu 
atenție. Apoi au dat verdictul: era Moș Crăciun 
cel adevărat cu barbă, ochelari și haine 
adevărate. 

În toată piața se auzeau cântece de 
iarnă și, pentru ca totul să fie perfect, a început 
o ninsoare deasă cu fulgi mari, aproape la fel de 
mari ca cei proiectați pe clădirile din jur. 

A fost o adevărată încântare, însă a 
trebuit să plec către Alba Iulia pentru parada de 
a doua zi. 

Dimineața era un frig pătrunzător, iar 
ferestrele caselor erau acoperite pe jumătate cu 
flori de gheață. Gândeam că nu vor veni prea 
mulți din cauza gerului, însă pe măsură ce mă 
apropiam de bulevardul principal, îmi dădeam 
seama că m-am înșelat. Grupuri mari de oameni  

 

îmbrăcați de  sărbători  se  îndreptau  spre  locul 
unde avea să aibă loc parada. Printre ei se aflau 
fete și băieți în straie populare ce cântau în cor 
cu studenții de la Teologie. Și chiar cântau 
dumnezeiește, de vreme ce nimeni nu mai 
scotea nici un cuvânt, special pentru a-i asculta. 

Încet, încet, aleile parcului din fața cetății 
și trotuarele de o parte și de alta a bulevardului 
s-au umplut de oameni. Cu greu am găsit un loc 
de unde să poți privi. Am stat chiar în spatele  
veteranilor de război, îmbrăcați în uniforme 
militare și cu multe decorații pe piept, pe care toți 
îi priveam cu admirație. Balcoanele blocului din 
fața mea s-au umplut și ele de oameni, semn că 
nu mai era mult până la începerea paradei. 
Atenția mi-a fost atrasă însă de două doamne în 
vârstă, probabil mamă și fiică, aflate într-un 
balcon la etajul doi. Micuțe de statură, îmbrăcate 
elegant, se priveau una pe cealaltă să se 
asigure că totul este în regulă cu ținutele lor. 

Parada a început. În acordurile muzicii 
militare au fost prezentați jandarmi, polițiști, 
echipaje pentru intervenții speciale, blindate, 
tunuri și mașini de luptă. Impresionant a fost 
atunci când soldații au trecut prin fața noastră 
cântând, iar veteranii s-au ridicat cu greu de pe 
scaune și cu mâinile tremurânde și-au salutat 
camarazii. Instinctiv am privit și către balconul 
celor două doamne în vârstă. Erau singurele 
care făceau cu mâna soldaților. 

După paradă, mulțimea de oameni s-a 
împrăștiat prin cetate să asiste la diversele 
petreceri și concerte, iar seara s-a încheiat cu un 
grandios foc de artificii. 

După cum vezi, dragă Alexandra, am 
avut parte de două zile absolut minunate. Sper 
că proiectul la care lucrezi și din cauza căruia nu 
ai putut să vii să îți aducă multe satisfacții și să 
fie cel mai bun. Am făcut special pentru tine și 
câteva poze pe care ți le trimit odată cu această 
scrisoare. 

Închei aici, cu gândul la cele două 
doamne în vârstă și cu speranța că ne vom 
vedea curând. 

Toate cele bune, 
A ta verișoară, Ingrid. 

 

3 decembrie 2016 
 



 
 
 
 

 
 

 
Britney este o fetiţă mică de zece anişori 

care trăieşte în San Francisco, alături de tatăl ei, 
căci mama ei murise când ea avea  doar inocenta 
vârstă de şase ani, iar bunicii au fost ucişi în 
război sau înecaţi în lac. Deci, într-un cuvânt, 
Britney îl avea doar pe tatăl ei bolnav de pareză 
şi o mătuşă uitată în California. Pe mulţi copii 
acest lucru îi putea demoraliza, însă asupra ei 
acţiona ca un fel de scut. Această fetiţă avea 
stofă de Sherlock Holmes, un curaj de invidiat şi 
o ambiţie uluitoare. Pe Britney o puteai descrie 
doar în câteva cuvinte: blondă, micuţă de înălţime 
şi neînfricată. 

*** 
 Miercuri, 12 septembrie. 
 Britney îşi nota în jurnal, stând rezemată 
de stejarul bătrân din grădina ei. Era o zi de  
toamnă destul de răcoroasă, nu se poate spune, 
însă, că era frig. Mingea aurie era acum palidă, 
nu mai strălucea, cum o făcea în iulie. Lacrimile 
lui septembrie şiroiau, udând pământul care, de 
atâta căldură, era crăpat pe alocuri. Prin grădina 
enormă a lui Britney a fost aşezat un covor 
ruginiu şi foşnitor. Totuşi ea se simţea prost. 
Poate este din cauză că stejarul ei frumos trebuia 
să fie tăiat în curând. Cum putea Britney să lase 
ultima amintire a mamei ei să fie străpunsă într-o 
secundă? Acel stejar a fost martor la naşterea 
mamei lui Britney, la căsătoria acesteia şi, 
desigur, martor la naşterea lui Britney. 
  Fata adoarme pentru o secundă, 
rezemată de stejarul bătrân, care îi era, totuşi, un 
prieten mut ce o asculta. Pare că nu visează 
decât un sertar în camera numărul patru a casei 
sale de la ţară. Vântul nepotolit îi aduce lui 
Britney deşteptarea. Fata se îndreptă cu paşi 
repezi spre casă. Vrea să afle ce este cu acel 
sertar. Oare erau mai multe amintiri ale mamei ei 
acolo? A ajuns. Deschide sertarul... erau poze cu 
mama ei, Meg. 
 ― Erai foarte frumoasă! 
 Pe obrazul lui Britney se prelinge o 
lacrimă. Apoi îi găseşte jurnalul. Căutând sub un 
munte de poze cu Meg, Britney găseşte un fel de 
cheie, foarte ciudată însă. Nu ştia la ce i-ar putea 
folosi. S-a dus înapoi la amicul ei pentru a o 
acompania când va citi gândurile mamei sale. A 
adormit din nou. De această dată a visat cheia şi 
trebuinţa acesteia. În scoarţa stejarului era lăsat 
un spaţiu pentru a pune cheia. 
 ― Am găsit! 
 Britney potriveşte cheia în scoarţa 
stejarului, iar o uşă se deschide în faţa ei. Atunci, 

fata intră în copac. Acolo o întâlneşte pe Fly, o 
zână micuţă, care o întreabă: 
 ― Tu eşti Britney? 
 ― Da, eu  sunt! 
 ― Atunci, urmează-mă! 
 Britney o urmează îndeaproape pe Fly. 
Este uimită de căsuţele zânelor şi de 
faptul că bebeluşii de zâne erau 
microscopici. Aici părea ca în 
poveştile pe care Meg i le 
spunea lui Britney când era 
mică: magic, revărsat din nori, 
linişte neclintită şi multă 
ploaie de lumină. 
 ― O cunoşti 
pe mama? 
 ― Dacă o 
cunosc? O ştiu 
de când era 
exact un gândăcel 
cât un fir de linte. 
Într-un final, însoţită 
de Fly, Britney 
ajunge într-un lan 
de flori, minunate. 
Aici erau foarte 
multe orhidee. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
― Orhidee! Floarea 

preferată a mamei! 
 ― Exact, Britney! Mama ta m-a sfătuit ca, 
atunci când ea nu va mai fi, să te aduc aici. Uite 
că soarta a făcut ca aceasta să fie ziua minunată! 
 ― Dar mama? 
 ― Caută cu atenţie orhideea-mamă, iar 
atunci îţi vei putea vedea mama din nou, dar 
doar pentru un singur minut. Eu nu te pot ajuta! 
 ― Dar, Fly… nu o pot găsi singură! 
  Însă înainte  ca  Britney să rostească 
aceste cuvinte, Fly se evaporă. Britney 
continuă să caute o floare care în adevăratul 
sens al cuvântului nu exista. Era doar un 
motiv ca la a treizecea încercare să 



fie chiar în mijlocul lanului pentru că acolo sta şi 
cuvânta cineva. Era Meg! Îşi striga dorul de copila 
ei şi cânta melodia favorită a lui Britney. Britney 
auzea, dar nu  o lua în seamă. Până când a ajuns 
în mijlocul câmpului de flori. Acolo îşi vede 
mama, stând jos şi împletind nişte flori pentru o 
coroniţă. 
 ― Mamă! Chiar tu eşti! 
 În acel moment, Meg o strânge în braţe 

pe Britney şi îi dezvăluie că ea este o zână, iar 
când sufletul ei s-a urcat la cer, ea a 

venit instantaneu aici unde 
i-a fost destăinuit 

acest secret. 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

― Britney, draga mea, fiind fiica mea şi tu 
eşti o zână, deci, când vei muri,  aici vei veni şi 
ne vom întâlni, vom culege flori împreună şi vom 
cânta din nou amândouă, draga mea! Acum eu 
trebuie să plec! Ne vedem când vei veni şi tu aici 
pe vecie!  
 ― Şi nu voi mai pleca? 
 ― Nu! Vei rămâne aici cu mine! Pentru 
TOTDEAUNA. 
 ― Mamă, nu  pleca! Te rog! 
 După ce i se preling câteva lacrimi pe 
obraz, îi trece prin cap o idee. Fără a mai sta la 
discuţii cu Fly, fuge repede afară din stejar. 
Ajunsă în casă, o zbugheşte în bucătărie, înşfacă 
un cuţit şi îşi taie venele! 
  În casă se mai aud ultimele ei cuvinte: 
 ― Asta este pentru tine, mamă! Acum 
vom fi împreună! 
 După aceste cuvinte îşi dă ultima suflare 
şi trece în nefiinţă! 
 Tatăl, ajuns acasă din piaţă, îşi strigă 
fetiţa şi merge în bucătărie să pună sacoşele pe 
masă. Când a ajunge acolo, o zăreşte pe Britney 
într-o baltă de sânge. Acesta, îndurerat, îşi ia 
copila în braţe şi începe a face râuri de lacrimi în 
jurul ei! 
 Britney ajunge într-o cameră foarte 
luminoasă şi îşi aude mama spunându-i: 
 ― Haide, draga mea, vino! Acum vom fi 
împreună! 
 ― Vin acum, mamă! 
 Britney era îmbrăcată, pentru prima dată 
în viaţa ei, într-o lungă rochie albă imaculată, cu 
părul ei blond lăsat pe spate; în picioare nu avea 
nimic, iar în spate avea ceva nou şi anume o 
pereche de aripi albe asemănătoare unor pânze 
de păianjen… 
 ― Mamă, nu ştiu să le folosesc! 
 ― Nu-i nimic! Te învăţ eu! Acum păşeşte 
în stejar! 
 Britney intră în stejar şi, ajutată de mama 
ei şi de către Fly, învăţă să le folosească! 
 Însă lui Britney îi este dor de tatăl ei, 
Chad. 
 ― Mamă, hai să mergem în lanul nostru 
de orhidee! 
 Tatăl lui Britney, de supărare că şi-a 
pierdut acum şi fiica, se spânzură şi el. 
 Astfel că, din familia Kandle nu a mai 
rămas nimic, decât două zâne care poate şi azi 
îşi cântă dorul în lanul de orhidee din stejarul 
bătrân al familiei Kandle. 

  
 



 
 
 
 
 
 

u o săptămână înainte de plecarea 
pe planeta Delmak, când ultimele 
pregătiri erau aproape gata, un 

soldat vânjos o vizită pe mama lui Dorian. 
 Bărbatul intră pe uşa dosnică de la 
capătul pridvorului ce dădea spre camera 
băiatului. Tânărul stătea în pat, dar nu dormea. 
La lumina slabă a unei lămpi, Dorian zări în 
cadrul uşii silueta înaltă a străinului, în spatele 
căruia se afla mama sa. Individul părea 
înspăimântător cu mantia întunecată, faţa umbrită 
şi ochii ageri scânteietori ca nişte diamante. 
Băiatul nu se aştepta la prezenţa bărbatului cu 

glugă de lângă mama. 
 Mama făcu 

semn băiatului să 
se ridice şi să îi 

urmeze prin 
marea de 

camere 
a 

castelului. Dorian îşi urmă mama liniştit. Soldatul 
îi spunea doamnei ceva despre un test. „Ce fel de 
teste? se întrebă el. Pentru capacitatea de 
conducător al cetăţii?” Nedumerit îşi continuă 
drumul. Soldatul o ţinea strâns de mână pe 
femeie în timp ce o conducea prin clădirea 
luminoasă, pe lângă majoritatea funcţionarilor din 
cetate. Deşi bărbatul care o ţinea de mână era 
înalt şi viguros, gluga îi ascundea în întregime 
trăsăturile. Străbăteau coridoare, urcau trepte şi-n 
stânga, şi-n dreapta, într-o încercare de a-i 
intimida, către o destinaţie necunoscută lui 
Dorian.  
 Soldatul îi conduse către un salon 
necunoscut lui, unde se aşeză pe un jilţ tapiţat 
într-o manieră lejeră, dându-şi gluga jos. Tânărul 
examină mâna îmbrăcată în piele neagră, care 
doar cu câteva secunde înainte o ţinea strâns pe 
mama. Dorian studie, apoi, sabia splendidă a 
străinului. Mânerul sclipitor era sculptat sub forma 
unui dragon. Băiatul ciuli urechile când auzi că 
individul se prezentă ca fiind Căpitanul gărzii 
regale. 
 ― Departe de capitală sunteţi, căpitane! 
Ce vânt v-aduce pe aici? 
 ― Ai fost ales drept încercat, rosti 
bărbatul grav, nebăgând în seamă cuvintele 
spuse de băiatul de numai 14 ani. Ştii că în 
fiecare an Împăratul alege un băiat care va fi 
supus unor teste pentru a vedea rezistenţa rasei 
umane. Vei pleca mâine. Individul vorbise 
impasibil, ca şi cum aceste lucruri erau 
evenimente ce se întâmplau în fiecare zi. 
Adolescentul nu se putu abţine din a se 
întreba câte astfel de veşti mai dăduse până 
acum. 
 Dorian îşi petrecu restul nopţii 

stând în pat, încercând să nu audă 
plânsul mamei sale din camera 

alăturată. Fără să vrea, se simţi 
cuprins de nerăbdare, dorindu-şi ca 

ziua de mâine să vină mai repede 
pentru a afla provocările la care 

va fi supus.  
Dimineaţă, Căpitanul îi 

dădu băiatului să mănânce 
nişte alge roşii care, în mod 

surprinzător, aveau un 
gust foarte bun. După 

masă, băiatul l-a însoţit 
pe Căpitan către o 
barcă acostată la 
chei. Nu vă 
închipuiţi că era o 

C 

Aventura tânărului încercat 



barcă obişnuită! Era o barcă mare din papură, cu 
două torţe aprinse în faţă şi o cârmă gigantică în 
spate. Un soldat ales de Căpitan a urcat la bordul 
bărcii. Dorian mai văzuse asemenea bărci şi nu 
păreau rezistente. Erau, practic, 
făcute din fibre vegetale. Sfere de foc 
zburau pe punţi, iar la prova navei 
clipeau doi ochi pictaţi, cercetând marea 
de pericole. A intrat în cabina 
sărăcăcioasă, observând patul 
din paie şi masa din lemn 
putrezit, când în celălalt capăt al camerei 
o uşă s-a deschis şi prin ea a intrat un tip 
cu cap de topor. Demonul era îmbrăcat 
ca un căpitan de vas, numai că 
imediat deasupra gulerului îi ieşea o 
lopată de tablă cu marginile ascuţite, mânjite 
cu sânge uman, cel mai probabil. 
 ― Dorian, a spus demonul şi s-a înclinat. 
Este o onoare să te avem la bordul navei noastre. 
Numele meu este Faţă-de-Lopată. Ce ordonaţi? 
 ― Du-ne către destinaţia aleasă de 
Căpitanul gărzii! spuse soldatul apărut pe 
nesimţite lângă băiat, la fel ca o fantomă. Faţă-
de-Lopată se supuse ordinului.  
 Tânărul deschise uşa şi păşi afară pe 
punte. Ambarcaţiunea era în mişcare. Ciudat este 
că  vâslele se mişcau singure, parcă manevrate 
de nişte mâini fantomatice. Mirat, Dorian se holbă 
la mişcările acestora, dezlipindu-şi cu greu ochii 
de la acestea, când demonul se înfiinţă ca prin 
minune lângă el. Parcă citindu-i gândurile, acesta 
întrebă: 
 ― O lopată nu e mare armă, nu-i aşa?  
 ― Într-adevăr nu se compară cu o sabie 
sau un topor, dar dacă ştii cum s-o foloseşti, 
poate deveni o adevărată armă care îţi va salva 
viaţa! răspunse adolescentul linguşitor.  
 ― Masa se va servi peste trei ore! Faţă-
de-Lopată plecă cu un rânjet larg pe faţă, dacă 
urma arcuită de la atâtea sudări repetate se 
poate numi astfel. 
 Rămânând singur, băiatul se duse în 
cabină, se aşeză pe patul de paie şi adormi. O 
căldură imensă îl trezi pe Dorian din somnul lui 
agitat. Acesta se repezi afară pe punte, privind 
cum barca pluteşte pe un fluviu de foc. Zări în 
faţă o cascadă ce se revărsa într-o mare aridă. 
Verifică grăbit fiecare colţişor al ambarcaţiunii şi 
îşi dădu seama că a rămas singur. Dintr-o dată 
se simţi tras în jos, picioarele sale nu mai 
atingeau podeaua, iar Încercatul conştientiza în 
cele din urmă că acesta este sfârşitul. Îşi aduse 
aminte de vorbele demonului. Au trecut oare trei 
ore? Căldura îl învăluia din toate părţile, 
sufocându-l. Până să simtă arsurile, respiraţia i 
se tăie şi închise ochii. Corpul lui pluti prin marea 
de foc, până ajunse la un imens baraj, unde fu 
atras de una din găurile din el, ajungând să fie 
tras de curent într-un tunel întunecat şi lung. 

Dorian se contorsionă în poziţii nefireşti, lovindu-
se de pereţii tunelului, provocându-i 

inconştientului răni grave. 
 Când îşi reveni în simţiri, băiatul 

se ridică din patul pe care fusese 
întins cu grijă, traversă camera şi 

se opri să se uite prin fereastra 
micuţă din care provenea o lumină 

difuză albăstruie. Afară, peisajul 
era remarcabil: rechino-
calamarul se plimba liniştit, 

arătându-şi partea anterioară care 
aparţinea marelui rechin alb şi cea 

de la jumătate în jos, unde se 
putea observa posteriorul 

calamarului gigantic; la mijloc, unde 
cele două specii se întâlneau, pielea 

fierbea şi avea mici găuri din care ieşeau micii pui 
mutanţi: vaca de mare, o vacă cu o coadă de 
balenă, care scoate tot felul de sunete 
distorsionate, şi un banc de broaşte ţestoase cu 
şapte picioare. Obosit, adolescentul se întoarse 
cu greu în pat şi adormi. 
 Perna, altădată moale şi pufoasă, acum 
pare făcută din piatră. Vântul bate puternic şi o 
rază de lumină orbitoare îl trezeşte pe Dorian. 
Capul său stătea pe bancheta unei bărci de lemn 
cu un singur catarg. Tânărul se ridică şi începu să 
se întindă ca o pisică. Cu o mână îşi aranjă tunica 
murdară si zdrenţăroasă. Sub stratul de pământ 
şi praf de pe faţa sa, era teribil de palid. Un vânt 
puternic se porni dintr-o dată. Băiatul zări ceva în 
faţa lui... Caribda. 
 Monstrul se afla doar la câteva sute de 
metri distanţă, într-un vârtej de apă, fum şi ceaţă. 
Primul lucru pe care l-a zărit a fost un recif negru, 
cu un smochin în vârf, ciudat de liniştit, având în 
vedere că se afla în mijlocul furtunii. Imediat, în 
jurul acestuia apa se curba ca într-o pâlnie, ca 
materia absorbită de o gaură neagră. În interiorul 
acesteia se afla coşmarul oricărui dentist. 
Caribda avea gura deschisă, buzele ei scârboase 
şi dinţii verzi, negri şi cariaţi, deschizându-se cât 
mai mult. Mai rău, dinţii aveau aparat dentar 
permanent care era plin cu peşte, alge şi 
ambalaje în stare de putrefacţie. Monstrul nu era 
altceva decât o gură imensă şi murdară care 
înghite apa sub un smochin. 
 Dorian cercetă cu atenţie barca, în 
căutarea unui mic ajutor. Găsi un vas grecesc 
vechi pe care scria „Aripi”. Caribda începuse să îl 
atragă în gura sa când, deodată, s-a oprit, iar 
marea s-a liniştit. Cerul s-a luminat, iar pericolul 
părea să fi trecut. Apoi, într-o clipă, monstrul a 
izbucnit şi a scuipat tot ce nu era comestibil. Din 
gura ei au ieşit o grămadă de apă, ghiulele, 
ambalaje şi lemn. Iute ca un fulger, Skyilla apăru 
şi ea. Din gurile ei ieşeau bile de foc, orientate 
spre cer. O ghiulea din gura Caribdei lovi barca 
băiatului. Skyilla coborî din cer către 



ambarcaţiunea avariată şi îşi aplecă un cap cu 
intenţia de a mânca Încercatul. În ultimul moment, 
acesta sparse vasul şi din el ieşiră două aripi mari 
și grele, care s-au contopit cu corpul băiatului. 
 Aripile erau atât de mari, încât întunecau 
cerul. Hamul cu care au fost prinse de el era de 
ceară, ca aripile lui Dedal. Acestea au început să 
bată, provocând un vânt atât de puternic, încât 
Skyilla a fost trimisă departe.  
 Aripile îl purtară pe Dorian către o 
destinaţie necunoscută. Vântul îi răsfira părul, îl 
răcorea şi îl înviora. Păsările ciripeau vesele, iar 
cu ei a venit un stol de pescăruşi. 
  Vântul a început să bată mai puternic, 
cerul s-a întunecat, iar din depărtare se auzeau 
nişte ţipete. Un grup de femei acoperite cu pene, 
cu cioc în loc de nas şi gură, gheare de pasăre la 
mâini şi picioare şi cu aripi negre oribile, s-au 
apropiat. Miroseau oribil de parcă şi-au petrecut 
viaţa într-o peşteră, torturând oameni. Imaginea 
lor clipea, arătându-le ca femei frumoase şi mai 
apoi în forma lor adevărată de femei-păsări. 
Acestea s-au apropiat de băiat şi de stolul care îl 
însoţea şi au început să-l atace. Ghearele lor îl 
zgâriau pe faţă, îi smulgeau hainele de pe el, îi 
dezmembrau aripile şi îi ciuguleau pielea. Aripile 
au căzut; Dorian a scăpat de tortura femeilor-
păsări, căzând în apă. În căderea lui, s-a lovit de 
o stâncă şi, când a aterizat, nu a mai avut putere 
pentru a rămâne treaz. 
  Micile aripi ale spiriduşilor se ridicau şi 
coborau cu greutate. Toţi zece încercau să 
găsească o metodă să care povara în cel mai 
eficient mod. Hainele ciudat de verzi nu puteau 
să cuprindă furia lor. Se certau, aplecându-se 
unul în faţa celuilalt, până nasurile lor mari şi 
pline de negi se atingeau, iar respiraţiile urât 
mirositoare aproape îi dărâmau.  
 ― Tu de ce să nu cari cu noi? Eşti cumva 
mai special? 
 ― Ţi-am mai zis! Eu vă conduc! Am să 
am grijă să nu vă pierdeţi. 
 ― Lasă că nu ne pierdem noi. Pune mâna 
şi ajută! 
 Spiriduşii au apucat băiatul ce stătea 
întins pe o bancă, l-au ridicat şi l-au dus către 
destinaţia dorită. 
 Când s-a trezit, lumina slabă bătea în 
cameră cu ajutorul unei mici ferestre. Dorian 
stătea întins pe un pat de paie. Pereţii camerei, 
mai bine zis ai colibei, erau din mici crenguţe 
subţiri. Băiatul s-a dat jos din pat şi a ieşit din 
încăpere.  
 O uşă de piatră sculptată cu motive 
înfiorătoare se afla la câţiva metri de colibă. 
Deasupra ei scria ceva într-o limbă necunoscută 

lui. Din fericire, traducerea era imediat mai jos:  
„Pădurea întunecată a străjerilor de piatră”. 
Curios, Dorian bătu la ea, dar nimeni nu îi 
răspunse. Luându-şi inima în dinţi, apăsă clanţa. 
Uşa nu era încuiată şi se deschise cu un scârţâit. 
 Băiatul se întoarse la colibă şi găsi pe pat 
un rucsac de drumeţie, o sticlă cu apă şi provizii. 
Toate acestea erau mai mult decât o confirmare a 
gândurilor sale. Îşi puse în rucsac cele primite, 
deschise din nou uşa şi intră. 
 Pădurea era întunecată, vântul bătea cu 
putere, iar fiecare pas pe care îl făcea răsuna 
puternic. După ce merse în jur de treizeci de 
metri în codrul întunecat, un vânt atât de puternic 
se porni, încât doi stejari căzură. Dorian înainta 
cu greutate, simţind frigul până în oase. Merse el 
cât merse şi se trezi într-o câmpie. În mijlocul ei 
se vedeau urmele unui foc. Băiatul cercetă cu 
atenţie şi zări o cutie cu chibrituri. Bucuros că 
avea cu ce se încălzi, Dorian merse în pădure să 
adune lemne.  
 Când se întoarse, găsi o femeie 
frumoasă, aşteptându-l. 
 ― Bună treabă, tinere! Acum avem cu ce 
ne încălzi. Eşti foarte voinic. Mă numesc hmm... 
Elentya. 

Femeia se apropie încet de el, punându-i 
o mână pe piept. Dar până să apuce să 
vorbească, ceea ce ar fi trebuit să fie femeie se 
transformă într-un monstru mai sinistru decât 
văzuse vreodată. Aducea cu un centaur şi de la 
mijloc în sus avea corp de femeie. În loc să fie cal 
în cealaltă parte, avea corpul unui dragon ‒ cel 
puţin cinci metri înălțime, roşu şi acoperit cu solzi; 
picioarele au părut mai întâi acoperite cu viţă-de-
vie, dar apoi şi-a dat seama că erau de fapt şerpi 
încolăciţi. La mijloc, unde partea de femeie se 
întâlnea cu cea de dragon, pielea fierbea şi din 
ea ieşeau tot felul de capete de fiare: urs, leu, 
lup, chiar şi un hipopotam. Înspăimântat, Dorian o 
luă la fugă, ieşi din câmpie şi se avântă în 
pădure. În spatele său, fiara îl urmărea, rupând şi 
aruncând copaci. Adolescentul alergă până găsi 
o uşă cu însemnul împăratului pe ea. În grabă, 
aprinse cu un chibrit o ramură a unui copac şi 
răspândi focul până acesta deveni o barieră. Ştia 
că acela e sfârşitul. Căută semnul, îl găsi şi îl 
apăsă. O uşă se deschise în faţa lui, lăsându-l să 
intre în camera gărzilor. Şi apoi leşină. 
 Se trezi în camera lui, cu mama deasupra 
sa. Aceasta îi mângâie tandru părul. El se ridică 
în capul oaselor, întrebând: 
 ― Am trecut testul? 
 Femeia îi răspunse cu blândeţe: 

― Da, dragul meu. Acum, odihneşte-te.
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ra în amurgul unei zile 
călduroase de vară. Odette 
păşea încrezătoare pe 
dalele de piatră ale aleii ce 
ducea către mare.  
Vântul domol îi răvăşea 

părul. Se simţea în aer din ce în 
ce mai tare mirosul de alge şi 
sare. 

De cum coborî povârnişul 
stâncos, marea îi apăru în toată 
splendoarea ei cu luciri fine de 
diamant neşlefuit şi spumă albă, 
dantelată, ce se răsfaţă în lumina 
blândă a ultimelor raze de soare.  

Odette a iubit întotdeauna 
marea, nisipul şi soarele. Se 
născuse pe strada Mării foarte 
aproape de plajă. Copilărise în 
cartierul vechi, plin de case albe, 
mari, înşirate de-a lungul falezei. 
De la fereastra camerei ei se 
bucurase de atâtea ori de 
priveliştea mării, când calmă şi 
seducătoare, când mânioasă şi 
rece.  

Odette ajunse pe plajă. 
Trecuseră câţiva ani de când nu 
mai văzuse marea. Îi fusese dor, 
atât de dor încât o durea sufletul. 
A trebui să plece departe, în alt 
oraş, pentru că vremurile erau 
tulburi, iar ea nu-şi dorise să facă 
altceva decât balet şi muzică. 
Reuşise să le facă pe amândouă 
şi să aibă succes. 

Era desculţă şi călca încet 
aşa încât să-şi amintească de 
fiecare fir de nisip şi respira adânc 
fiecare adiere de vânt dinspre 
mare. În sfârşit era acasă. I se 
derulau  repede  prin faţa  ochilor, 

 

ca într-un film, scene din viaţa ei: 
primii paşi şi primele jocuri în 
nisip, aniversările şi mai apoi 
plimbările pe malul mării.   

Lucirile plăpânde şi 
roşiatice ale soarelui se unduiau 
odată cu valurile ca într-o muzică 
neîntreruptă, aceeaşi muzică pe 
care Odette repetase de atâtea ori 
cele patru acte ale dansului.  

În depărtare se aprindeau 
unul câte unul felinarele teraselor, 
iar casele de pe deal începeau să 
semene a decoruri de teatru.  
Nisipul plajei devenise scena pe 
care Odette dansase cu câteva 
seri în urmă, aceeaşi scenă unde 
fusese aplaudată în picioare 
minute în şir şi aceeaşi unde 
repetiţiile grele şi istovitoare au 
făcut-o să se gândească la marea 
învolburată din zilele de iarnă.  

Fără să-şi dea seama a 
ajuns la locul ei preferat: câteva 
stânci pline de alge de la care 
începea golful unde acostau bărci 
şi vaporaşe mai mici. Întotdeauna 
i-a plăcut să privească agitaţia de 
aici. Avea senzaţia că oamenii 
ieşiţi să se plimbe pe pontonul de 
scânduri caută cu privirea în largul 
mării spre un nou început, lăsând 
în urmă uscatul cu nisip auriu şi 
fin.  

Şi pentru Odette avea să 
fie un nou început, acela de 
balerină la şcoala de fete, un 
început pe ritmurile nesfârşite de 
valuri dantelate şi muzică suavă 
de vânt…  
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          Soarele răsare. Sfera de foc cerească pare purtată ascendent pe aripile fine ale vântului 
răcoros. La suprafața mării, o sclipire de bule mici de aer înghesuite îşi face apariția. Este un semn.  
     

Cu dubii şi curiozitate, mă scufund. 
Imaginea este neagră până îmi deschid ochii şi 
realizez ce se întâmplă. Umbre mlădioase sunt 
zărite prin marea de turcoaz. Sunt nişte copii. 
Ochii lor, sumedenii de bile pictate manual de 
Cel de Sus, îmi urmăresc fiecare mişcare. 
Inocența lor îmi dă fiori. Un băiat ce 
din punct de vedere fizic arată 
mai matur decât ceilalți 
prieteni ai lui, îmi întinde 
mâna. Părul său roşcat 
reflectă slab razele care  
de-abia mai pătrund în 
azurul abisal. Ochii verzi 
ca smaraldul îi conferă 
onestitate, iar pistruii  
împrăştiați pe toată fața sa 
rumenă: copilărie. După 
analiza mea din gând, decid să 
accept oferta; îi întind mâna. Îmi 
zâmbeşte încrezător, 
conducându-mă     într-un 
loc necunoscut de mine. În 
timp ce străbatem pădurile de 
alge şi reciful de corali, mă 
întreb cum pot să respir sub 
apă. Mă pedepsesc mintal 
pentru lipsa mea de 
observare detaliată, lucru ce 
nu îmi scapă în zilele obişnuite. 

În timp ce reflectez asupra misterului, 
am ajuns cu Finn, nume ce mi s-a părut potrivit 
datorită aspectului său crud de irlandez, la 
destinația promisă. Panorama îmi aduce aminte 
de satele mărginaşe din țara mea. Căsuțele 
aflate pe o vastă câmpie, în ciuda nuanței 
extraordinar de pigmentate de auriu nisipiu, au 
un aer modest. Ferestrele sunt confecționate 
din perle turtite, modern plasate pe fiecare față 

a casei. Surprinzător, întreaga  „populație” pare 
a fi alcătuită din copilaşi până la stadiul de 
adolescenți. Atunci m-a lovit o scânteie. Copii. 
Sunt copii. Copiii mării. Admir uimită şcoala, 
terenul de fotbal, spitalul, supermarketul şi 
multe alte clădiri. Deodată, creşte sentimentul 
de simpatie şi milă în mine față de aceste ființe 
pustnice. 

                 Din păcate, aceştia nu sunt 
capabili de a comunica, iar când am 

rostit câteva cuvinte în speranța de a 
crea o punte de înțelegere verbală, 

singurul răspuns a fost un îngânat 
subțire şi nişte ochi holbându-se 

confuz. Finn doreşte să le 
transmită un mesaj prietenilor săi, 

ridicându-şi mâinile destul de 
plăpânde și gesticulând ciudat, cu 

entuziasm. Ceilalți copii par intrigați 
aruncându-şi o privire rapidă spre mine. 

Mă lasă singură pentru un moment, apoi 
privesc patru fete care se apropie de mine 
cu zâmbete sincere. Mă împodobesc cu 

cercei făcuți din scoici colorate şi un 
lănțişor artizanal  din stele de mare 
rozalii. La final, aduc o coroană cu 
aspect elegant, cu safire în vârful 

scoicilor ascuțite. Superb.  
Presimt că aceşti copii mă 

privesc ca pe una de-a lor, chiar ca pe o regină. 
Mă  emoționez în timp ce Finn şi camarazii lui 
se uită cu entuziasm şi nerăbdare. Schițez un 
zâmbet trist ce exprimă părere de rău şi văd 
cum zâmbetele copiilor cad iar inima mea se  
rupe. Încerc să gesticulez cu ajutorul 
cunoștințelor puţine de limbaj al semnelor o 
explicație şi o cerere de iertare apoi le arăt  
spatele, înotând înapoi la suprafață. 

             
Odată ajunsă pe uscat, suspin cu gândul la evenimentele precedente. Mă înec în melancolie 

şi amintiri frumoase. Acei copii mi-au oferit un nou model în viață, un model de independență din 
toate punctele de vedere. Dintr-o dată, zăresc nişte bule de aer la nivelul apei, apoi un cap roşcat 
răsărind din ea, urmat de alte zeci. Finn îşi aşază capul pe mâna mea, mimând cu buzele un  
„mulțumesc”. Le zâmbesc cald tuturor. În timp ce iahtul este pus în mişcare, copiii mării îşi iau adio de 
la mine, mişcându-şi mâinile în voia vântului.     

Paris Gabriela-Lorena – 8B 
Coordonator: Prof. Haraniţă Ana-Maria Claudia 



 

Viața este încântătoare 
Așa că ar trebui 
Printre alte trebușoare 
Să ne jucăm zi de zi. 
 
Jocul  este bucurie 
Alături de alți copii. 
Suntem veseli și zâmbim 
Mereu când ne întâlnim. 
 
Diverse jocuri inventăm, 
De la părinți noi  aflăm 
Unele mai de demult 
Cum și ei au petrecut. 
 
Asta e copilăria! 
Zile pline… însorite… 
Multe clipe fericite, 
O valiză de-amintiri. 
 

Ce bine e să fiu copil, 
Să nu am griji, să n-am probleme. 
S-alerg desculță pe afară,  
Să fac mâncare la păpuși 
Din iarbă, flori de lăcrimioară. 
 
Să sar șotronul pe trotuar,  
S-alerg prin ploaie și prin vânt, 
Și să mă sui de vreau în dud 
Când stau vacanțele la țară. 
 
Ce bine e să fiu copil,  
S-aud pe tata povestind 
Cum alerga copil pe afară, 
Cu drag în brațe să-l cuprind. 
Să fiu ca mama profesoară,  
Ce bine e să fiu copil! 
 

Copilăria Ce bine e să fii copil 

Leoveanu Izabela-Ioana – 3A 
Roșu Andreea – 3A 

Coordonator: Prof. înv. primar Marin Florentina 



 

 
rebuie să fac asta. Ies în fața clasei 
şi încep să-mi spun monologul. 
– Îmi plac furtunile. Ştiți voi: vânt, 

ploaie torențială, bălți, pantofi uzi. Ador toate 
acestea. Totul este mai frumos când plouă. Nu 
mă întrebați de ce. 
 Asta e! Fii naturală. 
 – Obișnuiam să mă minunez de măiestria 
şi forța lor. E ca şi cum ai avea acces la un 
univers diferit, al tuturor posibilităților. 
 Când eram mică, credeam că sunt un 
erou mergând pe bicicletă pe străzi periculos de 
alunecoase sau un atlet, greu încercat, cu ochii 
pe linia de sosire a Jocurilor Olimpice. 
 Mă trezeam cu o emoţie îmbătătoare. 
Furtunile întodeauna mă linişteau. Picăturile de 
ploaie mă eliberau de orice grijă. Sunetul lor 
căzând şi cel al tunetelor aveau pentru mine 
efectul celor mai bune melodii terapeutice. 
 Tu erai furtuna mea într-o zi cu soare. 
Tunetul meu într-o zi plictisitoare, fără nori. Tu 
îmi dădeai acea emoţie. Mă trezeam cu acea 
stare ameţitoare. Mâncam grăbită pentru a putea 
ajunge mai repede la uşa ta. Mă dădeai în 
leagăne şi ne jucam de-a v-aţi-ascunselea. 
Intram în casă doar pentru a mânca şi a dormi. 
Cu tine eram acasă. 
 Vezi tu, mama a murit înainte să o pot 
cunoaște, când aveam 10 ani. Mă doare şi m-a 
durut. Dar tu m-ai învățat cum să trăiesc din nou, 
nu doar să supraviețuiesc. Erai cel mai bun 
prieten al meu. Te iubeam şi mă iubeai. 
 Apoi toate acestea au dispărut. Ai 
început să mă urăşti. Furtuna mea a dispărut. 
Toată durerea a revenit şi am încetat să trăiesc. 
Toate cuvintele tale pline de venin m-au făcut să 
urăsc să mai vin la şcoală, m-au făcut să nu mă 
mai simt acasă. 
 Colegele mele deja plângeau. 
 – Credeam că nemernicii conduc numai 
maşini germane, dar se pare că şi un tip cu un 
Mustang îţi poate lăsa o cicatrice adâncă. 
 Ştiu că nu e vina mea. Ar mai fi multe 
cuvinte de spus, dar singurul care le cuprinde pe 
toate este laş. Un laş pentru că te simţi bine 
făcând rău, pentru că ai părăsit tot ce era bun în 
viaţa ta.  
 Aş vrea să mulţumesc Academiei... 
 Toată lumea a început să râdă. 

imineaţă liniştită şi călduroasă de 
vară... Stăteam sub coroana verde 
a cireşului bătrân şi ascultam trilul 

jucăuş al păsărelelor. Din depărtare, plescăitul 
somnoros al valurilor mării mă îmbia spre ea. 

Era o zi încântătoare, astfel că m-am 
gândit să nu o pierd. Împreună cu prietenele 
mele am mers pe sclipitoarea câmpie a mării, 
vrând să-i admirăm frumuseţile şi să-i 
descoperim secretele ascunse în adâncurile 
întunecate. Apa era rece, iar pe pielea noastră 
fierbinte se încălzea. Ne lăsam purtate de 
curentul rapid al mării, care parcă voia să ne 
răpească şi să ne ducă departe, într-un loc 
numai de ea ştiut. Bancuri de peştişori cât 
unghia ne dădeau târcoale, vrând să ne prindă 
în plasa lor şi să ne ducă la Triton, regele mării, 
pentru a rămâne cu ei, în profundul albastru al 
mării secretoase. 

Parcă trăind un basm, şoptit de valuri, nu 
ne-am dat seama că ne cuprinsese frigul 
amorţitor. Buzele roz pal fericite se învineţiseră 
la colţurile zâmbetelor noastre, pielea fină de pe 
degete ni se încreţise, însă noi eram hipnotizate 
de vraja întinsului albastru.  

Parcă trăsnită de realitatea înfricoşătoare  
mi-am dat seama că ne zburase gândul departe, 
aflându-ne în marea cea nesfârşită, cu valuri 
înspumate de o oră. Am ieşit speriate şi ne-am 
învelit în prosoapele moi şi calde, vegheate de 
soare, pentru a ne încălzi picioruşele. 

La câţiva metri de noi exista un dig, din 
uriaşi de piatră, îmbinaţi ca un puzzle de 
căpcăunii mării. Curajoasă, le-am provocat pe 
fete să-l străbatem, până în capătul îndepărtat şi 
să ne odihnim acolo, stând la soare, dar şi 
înconjurate de marea îmbrăcată într-o rochie 
albastră. Pe parcurs, mi s-a făcut frică. Uriaşii 
parcă se mişcau de la locurile stabilite pentru 
fiecare, vrând să mă înghită. Am ajuns ultima, 
ele zburdând ca nişte mioare pe muşchiul verde 
şi moale, fără nicio apăsare. Mă simţeam în 
siguranţă acum şi m-am întins cu faţa la soare, 
încercând să disting razele de aur. Pe fundal, 
fetele erau prinse într-o discuţie despre 
nenumăratele şi coloratele vietăţi ale mării,   
uitându-se parcă cu dor spre orizont.  

Fără a-mi da seama, am adormit încet pe 
braţele uriaşului, care mă purta departe, către un 
vis frumos. 

 

T D 
Copiii și marea Eu și furtunile 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

n extraterestru pe 
nume Ema a 
ajuns pe pământ 

împreună cu soțul ei, Luci și 
copilul ei, Vasilică. 
 Aceștia au venit în 
vacanță de pe planeta Zamtar 
pentru o săptămână de 
relaxare. Ei s-au întâlnit cu sora 
Emei, Maria. Aceasta s-a oferit 
să-i găzduiască cât au nevoie. 
 Vasilică era nerăbdător 
să meargă la plajă să se 
distreze. Au plecat cu toții acolo 
și au avut o zi minunată. 
 Ei au petrecut o 
săptămână extraordinară dar, 
din păcate, a venit timpul să 
plece. 
 Când au ajuns pe 
Zamtar, aceștia au primit două 
vești minunate. Vasilică va avea 
o surioară pe nume Georgica și 
a doua veste – Luci a primit un 
nou loc de muncă, iar Vasilică 
va fi ucenicul său. Peste un an 
s-a născut micuța Georgica. 
După ce a mai crescut, aceasta 
a început să se joace cu 
Vasilică. Se înțeleg foarte bine 
amândoi ca doi frați adevărați! 
 Aceștia au o familie 
frumoasă și unită! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asolică era un 
extraterestru 

prietenos de pe o 
planetă ascunsă numită 
Fasolenia. Micul extraterestru 
locuia cu familia lui și cu fratele 
acestuia care se numea 
Vasilică. Fasolică a fost alungat 
de către părinții lui deoarece era 
război pe Fasolenia. El a primit 
o misiune importantă și anume 
aceea de a găsi o planetă 
pașnică pentru toți extratereștii 
de pe Fasolenia. Fasolică a 
pornit în misiune. Cum zbura el, 
a observat o planetă de mărime 
mijlocie. Fasolică a aterizat pe 
ea cu farfuria lui zburătoare 
chemându-și toate rudele. Pe 
această planetă numită 
Mămăligenia, Fasolică a vrut să 
facă niște cercetări ca să vadă 
dacă nu mai locuiește nimeni 
acolo. Cum cerceta el, văzu o 
fată frumoasă și se îndrăgosti 
de ea. Fasolică o întrebă cum o 
cheamă și află că se numește 
Mămăliguța, fiica regelui 
Mămăligeniei, numit Mămăligoi. 
Între Fasolieni și Mămăligieni 
porni o luptă zdravănă. După 
trei zile de război, au câștigat 
Fasolienii. Fasolică cu 
Mămăliguța s-au căsătorit și au 
avut un bebeluș numit Sosuleț. 
Fasolienii au trăit în pace pe 
Mămăligenia și trăiesc chiar și 
în zilele de azi. 

 

 

U F 

Descoperirea 
lui Fasolică 

Extraterestrul 
Ema 

Coordonator: Prof. Lungu Gabriela 

Matei Ioana 
Grace – 5B 

Șerban Maria 
Cristiana – 5B 



 
 
 
 
 
 
 

rcam încet scara 
în formă de melc 
ce se rotea parcă 

în jurul unui candelabru imens. 
Podeaua acoperită cu o 
mochetă groasă, roșie, nu mă 
lăsa să îmi ascult paşii. Aş fi vrut 
să-i număr până să ajung în 
încăperea bibliotecii ce 
adăposteşte mii de volume, 
manuscrise celebre şi planşe 
faimoase pe care le-am văzut 
reproduse de multe ori. 
               Mă încearcă acelaşi 
sentiment de nerăbdare pe care 
l-am avut atunci când, mică 
fiind, am primit în dar prima mea 
carte de poveşti. A trecut parcă 
o veşnicie până am desfăcut 
panglica galbenă de sub care a 
răsărit o vulpe de culoarea 
toamnei ce îmi zâmbea 
ştrengăreşte, spunându-mi 
parcă „Ştiu eu ce ştiu!”. Mirosul 
cernelii proaspete şi zâmbetul 
vulpii arămii le caut şi acum în 
fiecare carte pe care o citesc, 
chiar dacă de atunci a trecut 
destul de mult timp. 
               Urcând treptele în 
grabă, am revăzut toate 
personajele pe care le-am trăit, 
le-am iubit şi care m-au fascinat: 
Fram şi Apolodor, Sufleţel şi 
Remi, Gulliver şi Regele Arthur, 
Ion şi Tincuţa şi câte şi mai câte. 
Am trăit odată cu ele bucurii şi 
tristeţi, măriri şi decăderi, 
aventuri şi întamplări inedite. 
               Întotdeauna mi s-a 
părut interesant că un cuvânt 
atât de mic, „carte”, poate 
ascunde povestea unei vieţi 
întregi, lumi care au apus demult 

sau pur şi simplu întâmplări 
banale. Poate de aceea atunci 
când îmi cumpăr  o carte o 
cântăresc bine în mână şi o 
cercetez cu atenţie ca şi când 
din asta aş afla ce se ascunde 
în paginile ei şi apoi o răsfoiesc 
repede ca să simt mirosul de 
cerneală proaspătă şi cine ştie, 
să găsesc vreo vulpe ascunsă 
care să-mi dezvăluie secretele 
acelei cărți. 
               O carte nu este numai 
ceva care trebuie citit. O carte 
trebuie deschisă şi înțeleasă în 
adâncul minţii şi sufletului tău, 
altfel ea nu va rămâne decât o 
înşiruire de cuvinte a căror taină 
n-ai să o poţi desluşi niciodata. 
               Odata ajunsă în cadrul 
uşii, mi s-a înfăţișat înaintea 
ochilor o sală imensă, mult mai 
mare decât o vedeam în 
fotografii, cu mii de cărţi înşirate 
pe zeci de rânduri, un miros 
plăcut de cerneală veche şi o 
linişte desăvârşită. Mi-a luat 
ceva timp să parcurg cu privirea 
întreaga încăpere ce ascundea 
o mulţime de întâmplări, de 
poveşti, de desene şi de hărţi. 
Aş fi vrut să le citesc pe toate 
dintr-o dată, însă a trebuit să mă 
mulţumesc cu cărţile de pe lista 
ce mi-o făcusem de acasă şi pe 
care am pus-o cu grijă în 
buzunar. Din când în când mai 
ridicam privirea spre şirul de 
cărți din faţa mea ca şi când aş 
fi aşteptat să apară vreo vulpe 
arămie care să îmi dezvăluie 
alte şi alte întâmplări din cărţile 
în care stătuse ascunsă. 
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Chipăilă Mihai-Alexandru -2B  Busuioc Gabriela-Natalia -2B        Badea Ana-Maria-2B 
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Coordonator: Prof. înv. primar Ștefănescu Dori a  ţ



M-am trezit de dimineață… 
De sub pătura de nea 
Se ivi o tulpiniță… 
Oare cine este ea? 
 
Gângurel plăpând, gingaș 
Ca un chip de copilaș 
El se saltă „copăcel”… 
Oare, cine să fie el? 
 
C-o tichie alburie 
Din petale de cleștar … 
Văd și-o verde broderie! 
Oare, cine este, dar? 
 
E viteaz – nu am ce spune! 
Iată-nfrunt – al iernii ger! 
(Nici Napoleon, pe vremuri, 
Nu fusese-un „vai de el”.) 
 
Dar, acest’ nu este crunt, 
N-are-al lăcomiei-avânt, 
Ci e delicat și blând –  
Pui de înger pe Pământ. 
 
Cu căpșorul lui plecat, 
Rugă-nalță, de-ndurare, 
Spre Stăpânul minunat 
Să-i trimită-un sol de Soare. 
 
Drag îmi este prichindel 
Căci aduc un pic cu el: 
Mă trezesc de dimineață 
Și-aduc lumii-ntregi SPERANȚĂ! 
 
Oare cine este el? 
 
 
 

 
 
  

 Cine ne aduce primăvara? O zână?      
Un elf?  Un spiriduş?  
 Nu! Niciuna dintre aceste vietăţi de 
poveste, deşi EA ‒ cea care revarsă mereu 
primăvara în căuşul sufletelor noastre ‒ ar putea 
fi şi o zână, un elf sau un spiriduş.  
 Cum aşa? Pentru că deţine o putere 
magică: cu zâmbetul cald îmblânzeşte viscolul 
cel nemilos, cu iubirea-i atât de firesc 
nemărginită, topeşte sloiuri şi întinderi de 
zăpadă iar cu gingăşia, readuce la viaţă 
mărgăritarele primăverii – florile ‒ şi le cheamă 
cântătorii ‒ păsările. Deşi atât de fragilă, este 
puternică: Știe să încurajeze, să dea speranţă, 
să înţeleagă, să mute munţii din loc, dacă e 
nevoie, ba chiar să dăruiască, în nopţi prea lungi 
şi prea întunecoase, praf de stele. Transformă 
lacrimile-n surâs. Și nu e vreun magician! Este 
cineva drag fiecăruia dintre noi. Ne stă alături 
încă din prima clipă. Ne creşte cu iubire, cu 
răbdare. Oriunde se află, ne poartă în gând. Ne 
aşteaptă mereu cu dor. Simţim că suntem 
acasă, oriunde este şi ea. Ne dăruieşte bucurie. 
Ne presară petale de lumină în suflet.  
 Sunt sigur că aţi ghicit despre cine este 
vorba!  
 Nu întâmplător, în această lună, a 
îmblânzitului zeu Marte, noi o sărbătorim! Pentru 
că EA însăşi este întruchiparea Primăverii. 
 De aceea, astăzi, eu vreau să-i spun 
MINUNII mele, mereu tânără şi veselă, MAMA: 
           „TE IUBESC, PRIMĂVARA MEA!!!”   
 
 

Ghiocelul Mama aduce  primăvară 

Zăbavă Călin-Emnauel – 4B 



 
 
 
 

Totul era aranjat, traseul, bagajul, 
banii, absolut tot, într-un timp atât de 
scurt, singurul lucru pe care nu l-am 
stabilit era „Acordul”, cuvântul mi-a produs 
mereu fiori pe șina spinării din momentul 
în care am început să merg. („Acordul” – Îl 
întâlnești peste tot, mai ales la filme: 
„Acest film este interzis copiilor sub 
doisprezece ani, doar cu acordul 
părinților, ori al familiei.”) 
 Iar acest cuvânt format 
din șapte litere îmi putea 
distruge visul de a călători 
cu cea mai bună 
prietenă, dar nu, m-am 
chinuit prea mult să 
strâng banii ca să 
renunț, chiar dacă zic 
da, chiar dacă zic nu, 
eu tot plec mâine. 
 Acum sunt în mașină, 
v-am avertizat că o să zică 
„nu”, dar tot am plecat. Nu-mi 
pasă, știu că e greșit ce-am făcut, dar 
să visezi la ceva timp de cinci-șase ani și 
când ești la un pas să obții acel lucru, visul 
tău să fie strivit de părinți, nici asta nu cred 
că e corect. 
 Bine că Joji are mașină. Chiar 
dacă nu conduce prea bine, drumul tot e 
interesant. Prima țară prin care trebuie să 
trecem este Bulgaria, o să stăm doar trei 

zile, dar traseul este făcut în așa fel 
încât să traversăm cât mai 

multe țări. 
 Da, eram sigură. 
Am făcut pană și Joji nu 
avea un cauciuc de 
rezervă, căci ea e :) Joji. 
 „ ─ De ce să 
avem nevoie de un 
cauciuc de rezervă, 

oricum sunt o șoferiță prea bună ca să fac 
pană.” 
 ─ Și totuși ai făcut! Am fost cam 
dură, adică am țipat, doar că era încă o 
problemă pe lângă faptul că mi-am făcut 
înscrierea la facultate pentru anul viitor,  

m-am certat îngrozitor cu mama, am fost 
bonă doi ani, mi-am vândut pisica, 
telefonul și puloverele croșetate de bunica 
(da, știu, e ciudat că cineva ar da bani pe 
ele). 
 Măcar aveam la mine un aparat 
foto cu care surprindeam fiecare moment. 
Ca acela când Joji se chinuia să sune la 

un Service din România, iar eu am 
încercat o oră să îi explic că noi ne 

aflăm în Bulgaria, deci trebuie 
să sune la un Service din 
țara asta. Între timp, o 

doamnă drăguță, Suzi, 
trecea din întâmplare 

prin podișul Ludogoriei. 
Ne-a ajutat cu un cauciuc 
și ne-a condus la ea 
acasă ca să mâncăm și 
să dormim peste noaptea. 

 Locuia într-o cabană. 
Am coborât din mașină destul 
de speriate, căci am văzut 

niște mini-morminte pe care scriau 
Toni (2005 – 2013), Pufosul (2004 – 
2016), Tiara (2007 – 2016) și Mițu (2009 – 
2020). 
 Suzi ne-a explicat imediat că e 
necăsătorită și toate femeile în situația ei 
își îneacă amarul în pisici și că acelea 
sunt fostele ei mâțe. Am făcut câteva poze 
și ne-am îndreptat spre ușa casei. Suzi a 
intrat prima, după aceea Joji, apoi eu. 
Totul era decorat într-un stil sinistru, ca de 
bibliotecă, doar că în loc de cărți erau 
poze cu pisici. 
 Suzi a încercat din nou să ne 
explice, dar Joji a întrerupt-o zicând că 
preferă să nu afle deoarece a avut parte 
de destulă ciudățenie pe ziua de azi. Eu      
m-am așezat și am încercat să-mi dau 
seama de ce-am venit în casa unei 
străine. Aveam creierul atât de acaparat 
de adrenalina călătoriei, încât uitasem 
regula de bază: „Nu te duce în casa unor 
străini”. 
 Și am adormit, eram obosită… 

 
 

 AP 

 

Cîrjan Bianca-Mădălina – 7B 
Coordonator: Prof. Lungu Gabriela 

Cu cât mai departe, cu atât mai bine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua națională a României a fost, 
între anii 1866-1947, ziua de 10 mai, apoi, 
între 1948-1989, ziua de 23 august. Prin 
legea nr. 10 din 31 iulie 1990, ziua de 1 
decembrie a fost adoptată ca zi națională și 
sărbătoare publică în România. 

Alegerea zilei de 1 decembrie a făcut 
indirect trimitere la unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 
România în 1918, respectiv la Proclamația de 
la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 
1918. Alegerea acestei zile ca sărbătoare 
națională a României a fost văzută drept   un   
afront     adus    minorității    maghiare     din 

România, pentru care ziua de 1 decembrie a 
însemnat o pierdere politică. 

Campania militară a Regatului 
României din timpul primului război modial s-a 
terminat cu un dezastru; la începutul 
anului 1918 forțele românești mai controlau 
doar teritoriul Moldovei din 1859, după ce s-a 
reușit stoparea ofensivei Puterilor Centrale în 
bătăliile de la Mărășești, Mărăști și 
Oituz.  Când bolșevicii au cucerit puterea în 
urma Revoluției din Octombrie și au semnat 
cu germanii Tratatul de la Brest-Litovsk, 
România a fost lăsată complet izolată și 
încercuită   de   forțele   ostile,   neavând  altă  

ISTORIE 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Puterilor_Centrale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bol%C8%99evic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_din_Octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Brest-Litovsk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea Marii Uniri, 
prin unirea  Basarabiei, 
Bucovinei, Transilvaniei,  precum 
și a teritoriului denumit istoric 
Partium (Arad, Bihor, Satu Mare) 
cu Vechiul Regat, a fost 
rezultatul acțiunii românilor în 
conjunctura favorabilă de la 
sfârșitul primului război mondial. 
Unirea acestor teritorii a fost 
posibilă în contextul afirmării 
internaționale a principiului 
autodeterminării naționalităților,  
exprimat în cele 14 puncte ale 
președintelui american Woodrow 
Wilson. 
 

opțiune decât să iasă  la 
rândul ei din război și să 
accepte condițiile umilitoare 
ale Păcii de la București. 
După ofensiva încununată cu 
succes de la Salonic care a 
avut ca rezultat scoaterea din 
război a Bulgariei, România a 
reintrat în război pe 10 
noiembrie 1918, cu doar o zi 
mai înainte ca războiul să se 
încheie în vest. 
           După    dezintegrarea 
Imperiului austro-ungar și 
a Imperiului Rus, Regatului 
României i-au fost 
recunoscute noile granițe 
prin Tratatul de la Versailles.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Basarabiei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vechiul_Regat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://ro.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Bucure%C8%99ti,_1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salonic
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Rus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Versailles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…Marea Unire din 1918 a fost și 
va rămâne pagina cea mai 
sublimă a istoriei românești. 
Măreţia sa stă în faptul că 
desăvârșirea unităţii naţionale nu 
este opera nici a unui om politic, 
nici a unui guvern, nici a unui 
partid; este fapta istorică a întregii 
naţiuni române, realizată într-un 
elan râvnit cu putere, din 
străfundurile conștiinţei unităţii 
neamului, un elan controlat de 
fruntașii politici, pentru a-i călăuzi 
cu inteligenţă politică remarcabilă 
spre ţelul dorit […]. Nu o victorie 
militară a stat la temelia României 
Mari, ci actul de voinţă al naţiunii 
române de a-i da armătura 
teritorial-instituţională, care este 
statul naţional. […]” Astfel 
marchează regretatul academician 
Florin Constantiniu semnificaţia 
istorică a zilei de 1 decembrie 
1918. 



 
  
 

Se spune că felicitarea 
este mesajul gândurilor bune și al 
sentimentelor 
frumoase, de aceea 
va lumina mereu 
chipul și sufletul celui 
căruia îi este oferită. 
 Anul acesta 
am intrat în Consiliul 
Elevilor și am avut 
de făcut un proiect. 
Astfel a luat naștere 
concursul de felicitări 
„Feeria Iernii”. Inițial 
i-am vizitat pe colegii 
mei cei mici de la 
clasele primare, apoi 
pe cei mari, de la gimnaziu. 
Tuturor le-am înmânat bilețele 
care îi informau despre concurs. 
Încântată, am observat 
entuziasmul micilor școlari și m-

am bucurat, știind că din mâna lor 
vor ieși adevărate opere de artă. 

Timp de o 
săptămână au 
lucrat cu migală și 
răbdare, apoi mi 
le-au înmânat 
mândri de creațiile 
realizate. 
 Jurizarea a 
fost grea. Toate 
exprimau în 
diferite moduri 
„feeria iernii”. Pe 
una dintre ele am 
descoperit un Moș 
Crăciun de făină, 

pe alta un om de puf. O felicitare 
ascundea un brăduț vesel din 
hârtie, în timp ce alta impresiona 
cu un mic tablou de iarnă desenat 
în culori pastelate. În final am 

realizat și premierea ce a adus 
multă bucurie în sufletele 
concurenților. Cel mai mult i-au 
încântat bomboanele. 
 Pentru a fi admirate pe 
măsură, am hotărât împreună cu 
colegii mei din Consiliu să le 
afișăm în cancelarie, la loc de 
cinste. Și pentru că felicitarea nu 
are rost dacă nu este oferită, după 
o săptămână le-am dăruit 
locuitorilor din cartier. Aceștia    
le-au primit cu bucurie, mai ales 
că nepoții sau copiii lor învață în 
școala noastră minunată. 
 Proiectul a fost unul reușit, 
iar doamnele profesor 
coordonator Mihaela Capră și 
Ghițoiu Daniela ne-au felicitat cu 
căldură.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În condițiile actuale ale manifestării crizei de 
energie și materii prime de tip hidrocarburi, un rol 
deosebit revine resurselor alternative și anume: 
hidrogenul, biomasa și metanolul. 
 Hidrogenul se obține în prezent în cea mai 
mare parte din hidrocarburi. În momentul în care se 
va putea obține în mod economic din apă, gradul de 
asigurare ar fi practic nelimitat, deoarece prin 
arderea lui rezultă din nou apă. Hidrogenul poate fi 
utilizat drept combustibil pentru obținerea energiei 
electrice, carburant nepoluant pentru motoare și 
materie primă petrochimică. Alte avantaje ale 
utilizării lui constau în faptul că poate fi stocat și 
transportat ușor. 
 Pentru viitor, se consideră că vor deveni 
rentabile procesele de electroliză a apei, energia 
electrică provenind din surse mareo-motrice, 
eoliene sau solare. 

Biomasa prezintă interes în țările cu climă 
tropicală și subtropicală unde regenerarea materiei 
prime (plantele) are loc în mod spontan sau există 
suprafețe mari de teren neutilizabile pe care se pot 
cultiva – de exemplu trestie de zahăr. Extinderea 
necontrolată a exploatării resurselor vegetale 
provoacă însă grave probleme ecologice. 
 

Materia organică creată prin fotosinteză se 
poate valorifica, dat fiind energia chimică 
înmagazinată în aceasta. Astfel, se utilizează în 
scop energetic deșeurile activităților agricole, 
zootehnice, forestiere. 
 În prezent, există țări ca Brazilia, unde 
biomasa  este valorificată prin procese 
fermentative, iar alcoolul etilic obținut se utilizează 
în amestec cu benzina drept combustibil. 
 Deșeurile celulozice (frunze, paie) împreună 
cu rezidurile din activitatea zootehnică produc 
biogaz – gaz combustibil cu putere calorică foarte 
mare, ce conține aproximativ 60-70% metan. 
 Deșeurile urbane pot fi utilizate prin ardere 
la producerea energiei electrice. Elveția incinerează 
40% din deșeurile solide urbane, Germania 40%, 
Franța 35%. 
 Metanolul se obține în prezent în cea mai 
mare parte din metan și poate constitui un 
substituent parțial sau total al benzinei în motoarele 
cu ardere internă. Chiar dacă randamentele sunt 
mai scăzute, trebuie să ținem seama de faptul că 
este un combustibil nepoluant. Pentru viitor se 
preconizează obținerea  de mari cantități de 
metanol din cărbuni și biomasă. 
 

Resurse alternative 
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Curcubeul este un fenomen optic și  
meteorologic care se manifestă prin apariția pe 
cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci 
când lumina soarelui se refractă în picăturile 
de  apă  din atmosferă. De cele mai multe ori 
curcubeul se observă după ploaie, când soarele 
este apropiat de orizont. Iar pe cer, curcubeul 
apare atunci când într-o parte a acestuia plouă, iar 
în cealaltă soarele străluceşte 

Theodoric din Freiburg,  un călugăr 
german de la începutul secolului al XIV-lea, a fost 
primul om care a descoperit cum se reflectă şi se 
refractă lumina la contactul cu o picătură de apă. 
Pentru a-şi susţine ipotezele formulate pe această 
temă, călugărul a umplut o sferă cu apă, a 
direcţionat o rază de lumină solară spre aceasta şi 
a observat separarea luminii albe în culorile 
curcubeului, precum şi reflexia luminii la contactul 
cu partea opusă celei prin care raza a intrat în 
contact cu sfera.  

Pentru a observa acest fenomen optic 
trebuie îndeplinite două condiţii: 

În primul rând este nevoie ca observatorul 
uman să fie poziţionat între Soare şi picăturile 
de apă. Stropii mărunţi de apă pot proveni fie 
de la ploaie, fie din aburul unei cascade sau 
chiar de la gura unui pulverizator al unui 
furtun de grădină; 
A doua condiţie este ca unghiul pe 
care Soarele, stropii de apă şi ochii 
observatorului îl formează să fie în intervalul 
40o-42o. De aceea, este nevoie ca fenomenul 
să se producă în dimineţile sau după-
amiezele însorite imediat după ploaie. 

 

Formarea curcubeului 

Curcubeul poate fi explicat analizând 
mersul razelor de lumină într-o sferă transparentă. 
Lumina albă de la Soare suferă mai întâi o 
refracţie la intrarea în picătura de apă, moment în 
care începe separarea culorilor. În partea opusă 

a picăturii are loc o reflexie la interfaţa dintre apă 
şi aer (o parte din lumină iese afară, dar aceasta 
nu produce  efectul de   curcubeu).   În  continuare 
lumina iese din picătură printr-o a doua refracţie, 
care amplifică separarea culorilor. 

Ordinea culorilor dintr-un curcubeu este de 
la lungimi de undă mici în arcul exterior la cele 
mari în arcul interior. Succesiunea culorilor de la 
exterior spre interior este următoarea: roşu, 
portocaliu (oranj), galben, verde, albastru, indigo, 
violet (ROGVAIV). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curcubeiele se pot observa oriunde, acolo 

unde sunt picături de ploaie în aer şi Soarele 
străluceşte în spatele observatorului la o mică 
altitudine sau la vedere. Cele mai interesante 
apariţii ale curcubeului sunt când jumătate din cer 
este în continuare negru cu nori ce se risipesc şi  
observatorul este într-un punct cu cer senin 
deasupra.  

Fenomenele fizice care stau la baza 
producerii curcubeului sau care îl pot influenţa 
sunt:  

Tensiunea superficială face ca picăturile de 
apă, mai ales cele foarte mici, să fie aproape 
perfect sferice; 
Refracţia şi reflexia luminii explică de ce 
lumina curcubeului are altă direcţie decât 
lumina de la Soare; 
Dispersia, adică dependenţa indicelui de 
refracţie al apei de lungimea de undă a 
luminii, explică de ce curcubeiele sunt 
colorate şi nu doar albe; 
Difracţia luminii devine semnificativă atunci 
cînd picăturile de apă sunt extrem de mici, de 
ordinul micronilor, deci comparabile cu 
lungimea de undă (aproximativ 0,5 µm). În 
acest caz culorile curcubeului se estompează; 
Dacă picăturile sunt mari şi nu se află într-un 
echilibru care să le asigure forma sferică, 
apare efectul de curcubeu. 

 

Ordinea culorilor în curcubeu 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spectru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lumin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfer%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orizont


 

„Curcubeul supranumerar”  
sau „Curcubeul dublu” 

 
Fiecare curcubeu este însoţit de un alt 

curcubeu secundar, care uneori nu poate fi     
observat din cauza luminii slabe. Acest efect se 
datorează reflectării continue a luminii în interiorul 
picăturii de apă. Lumina Soarelui este reflectată 
de două ori în interiorul unei picături: o dată pentru 
a produce curcubeul primar şi a doua oară în   
partea din spate a picăturii. Curcubeul secundar   
are spectrul de culori inversat, este în exteriorul 
(deasupra) curcubeului original, iar intensitatea sa 
luminoasă este semnificativ redusă faţă de a 
primului. Un asemenea fenomen apare atunci 
când se produce o reflexie suplimentară a luminii 
în interiorul picăturilor de apă. În loc să se reflecte 
o singură dată în stropii de apă, lumina se reflectă 
de două ori şi se formează o imagine mai  pală şi 
în oglindă a curcubeului primar. 

Din moment ce curcubeul depinde de 
poziţia Soarelui, a picăturilor de apă şi a 
observatorului, toţi cei care privesc simultan 
un curcubeu văd de fapt versiuni uşor diferite ale 
acestuia. 

Curcubeul secundar diferă de primul prin 
aceea că în interiorul picăturii de apă lumina 
suferă două reflexii interne. Analog, ordinele 
superioare se obţin printr-un număr sporit de 
reflexii interne, ceea ce explică în parte 
intensitatea lor scăzută. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formarea curcubeului dublu 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curcubeul dublu 

 
     Toate curcubeiele ar fi complet rotunde, 
numai că suprafaţa terestră este un obstacol de 
netrecut în calea completării cercului. Totuşi, dacă 
observatorul se află la foarte mare altitudine, de 
exemplu într-un avion, curcubeiele circulare pot fi 
văzute atunci când unghiul format de razele     
Soarelui, picăturile de apă şi avion este între 
40o si 42o. În acest caz curcubeul este orizontal, 
adică paralel cu solul, neputând fi blocat de 
suprafaţa Pământului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum să vă creaţi propriul curcubeu 
  Aveţi nevoie de: 

 un pahar de apă - plin trei sferturi 
 hârtie albă 
 zi însorită 

 
 
 

Instrucţiuni: 
    1. Luaţi paharul de apă 
şi hârtia într-o zonă a 
camerei unde intră razele 
soarelui - lângă fereastră 
este cel mai bine. 
2. Ţineţi paharul de apă 
deasupra hârtiei şi priviţi 
cum lumina Soarelui care 
intră prin el, este refractată 
şi formează un curcubeu 
pe hârtie. 
3.  Încercaţi să ţineţi 
paharul cu apă la diferite 
înălţimi şi unghiuri pentru a 
vedea dacă există 
schimbări. 
 



  

 
 
 

Este un fenomen optic care constă într-o 
strălucire intensă pe cerul nocturn. Aceasta se 
produce în regiunile din zona polară și este datorată 
ciocnirii particulelor de vânt solar cu câmpul 
magnetic al Pământului. Astronomul francez Pierre 
Gassendi, în anul 1621, a observat și descris 
fenomenul în emisfera nordică iar Galileo Galilei a 
investigat acest fenomen denumindu-l „Aurora 
boreală”. În sec. al XVIII-lea navigatorul englez 
James Cook a observat prezența acestui fenomen 
și în sud în Oceanul Indian numindu-l „Aurora 
australă”. Zonele unde acest fenomen poate fi 
observat sunt în aproprierea polilor, la 10O-
20O latitudine față de aceștia, între 65O și 75O 
latitudine nordică și sudică. 

Fiecare dintre aceste regiuni are forma unei 

benzi (sub formă de inel), care înconjoară polul 
geomagnetic respectiv, fiind numită „zona aurorală”. 
Dacă activitatea solară este foarte intensă atunci 
aceste zone se pot extinde în apropiere de Ecuator. 
În emisfera nordică se cuprinde: partea de sud a 
Groenlandei și Islandei, Alaska, Laponia și nordul 
Canadei. În emisfera sudică, aurorele boreale sunt 
concentrate în: sudul Oceanului Indian, Australia, 
Noua Zeelandă, America de sud și Antarctica. 

Plasma solară creează un puternic câmp 
magnetic. Uneori, când liniile de câmp sunt 
distorsionate și adunate, soarele aruncă în spațiu o 
cantitate imensă de energie, producând o erupție 
solară. Astfel de erupții pot avea loc în direcția 
Pământului, aruncând un val de particule ionizate 
spre acesta. 

Datorită temperaturilor extrem de ridicate din 
jurul Soarelui, au loc coliziuni frecvente între 
particulele de gaz, proiectând electronii și protonii 
din lumina solară cu viteze foarte mari spre Pământ 
prin intermediul așa numitelor „vânturi solare”. 

Magnetosfera este o regiune din spațiu, în 
jurul unei planete, fiind controlată de câmpul 
magnetic al acesteia.  

Când particulele de gaz proiectate de soare 
ajung în apropierea Pământului, acestea 
interacționează cu câmpul său magnetic, 
distorsionându-l. Unele particule pătrund în 
atmosferă pe calea polilor (deoarece câmpul 
magnetic este mai slab la poli) și interacționează cu 
particulele de oxigen, azot, hidrogen etc. care 
compun sfera terestră. 

Aceste coliziuni produc lumini colorate care 
apar la altitudini cuprinse între 90-180 km deasupra 
Pământului. 

Aurorele apar drept niște lumini ondulate sub 
formă de arce, perdele, raze sau serpentine, care își 
schimbă forma. 

Ele au diferite nuanțe în funcție de particulele 
de gaz care se ciocnesc: 

 galben-verzui este emisă de particulele de 
oxigen la 60 mile deasupra Pământului; 

 albastru și violet sunt produse de azot; 
 nuanțe de mov sau bleu sunt create de heliu 

și hidrogen; 
 rareori apare culoarea roșu, produsă de 

particulele de oxigen la 200 de mile distanță 
de Pământ. 
Se pot crea și aurore artificiale prin explozii 

nucleare în straturile superioare ale atmosferei  (400 
km înălțime). Acest fenomen a fost demonstrat prin 
testul nuclear american „Starfish Prime”. Simulări 
ale acestui fenomen în laborator au început să fie 
produse la finalul sec. XX de către un savant 
norvegian, folosind o cameră de vid într-o sferă, 
demonstrând că electronii erau atrași de regiunile 
polare ale sferei. Recent, cercetătorii au reușit să 
formeze un efect auroral de culoare verde cu 
vizibilitate redusă pe Pământ, 
emițând raze radio pe cerul nocturn.



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De ce îmi place matematica? Nu știu. 
Probabil datorită acelui sentiment fascinant 

care mă cuprinde atunci când rezolv o problemă 
care, înainte cu câteva secunde mi se părea 
imposibilă de soluționat.  Atunci când rezolv o 
problemă, o ecuație, mintea mea se deschide, fiind 
acaparată de universul magic al cifrelor, imposibilul 
devenind posibil. 

Încă de mică  matematica era ceva fascinant 
fiind curioasă să învăț și să aflu cât mai multe. 
Matematica, fără să îmi dau seama, m-a însoțit în 
toată viața sub o formă sau alta ajutându-mă să îmi 
dezvolt intelectul, să gândesc,  căci, după cum 
spunea un mare filosof, „Cuget, deci exist!” 

Matematica este, un joc frumos, un joc al 
minții, fiind mereu o provocare pentru noi, elevii, 
deorece nu câștigăm întotdeauna în rezolvarea unei 
probleme, dar de multe ori fiind învingători prin ceea 
ce ne învață aceasta.  

Uneori îți trebuie multă răbdare pentru a 
vedea rezultatele muncii tale, însă nu se poate face 
decât cu dăruire și multă implicare. 

Efortul te transformă în bine. E deja un câștig.  
Recunoaște că și tu te-ai întrebat măcar 

odată: la ce e bună matematica? 
Dacă vrei să afii răspunsul, imaginează-ți o 

lume fără aceasta.  
Matematica te face, totodată să uiți de 

problemele tale și să îți canalizezi atenția asupra 
problemelor ei. Deci, dacă ești capabil să îi rezolvi 
problemele, și să te confrunți cu ele zilnic, atunci 
sunt șanse foarte mari să treci cu brio rezolvarea 
măruntelor probleme ale vieții cotidiene. 

Am avut norocul să am alături numai 
profesori care au avut sârguința, priceperea și 
înțelepciunea de a-mi cizela gândirea și de a-mi 
deschide porțile spre TĂRÂMUL MATEMATICII. 

 
Dar, deși unora li se pare ușoară, altora grea, imposibilă sau plictisitoare, matemematica are 

misterele ei, pe care probabil mulți dintre noi nu le știam. Dar tu, tu știai?  
 

 „sinus” și „cosinus” au fost introduși în limba 
română în anul 1820 de către Gheorghe Lazăr? 

 
 În anul 1800 î. Hr. mesopotamienii alcătuiesc 

primele tabele de înmulțire? 
 

 Primul „calculator” apare în 1623 și este realizat 
de Wihelm Schickard? Mașina e denumită 
Speeding Clock și putea face singură adunări și 
scăderi dar numai cu numere compuse din 
maxim  6 cifre? 

 
 Cuvântul cifră derivă din cuvântul „s(i)fr” care în 

limba arabă înseamnă zero? 
 

 Semnul „=” folosit astăzi, a fost introdus de 
matematicianul englez Robert Record (1510-
1538) în lucrarea sa „grădina artelor”? 

 Cuvântul algebră derivă tot dintr-un cuvânt 
arab: el-g(e)br, folosit pentru prima dată de 
maticianul arab Al Karism la 830 în titlul cărții 
sale? 

 
 În anul 1603 d.Hr. sunt găsite al șaselea și al 

șaptelea număr perfect. Acestea sunt numerele 
miliardelor și, respectiv, a sutelor de miliarde. 

 
 În anul 46 i.Hr. Iulius Cezar introduce, la sfatul 

astronomului Sosinge, calendarul compus din 
trei ani de 365 de zile și un an de 366 de zile? 

 
 În plan, dintre toate figurile geometrice cu 

același perimetru, cercul are aria cea mai 
mare?   

 
         
 
 
 

Matematica face parte din „științele reale”. Pentru unii este 
dificilă, pentru alții stranie, pentru cineva matematica este pur și 
simplu plictisitoare. Este o materie ce o studiem de mici, din clasa I. 
Însă atunci ea pare ușoară și distractivă, iar cu timpul se complică. 
De la adunarea a două nuci sau mere ajungem la rădăcina pătrată și 
de la ecuații cu cifre și un singur „x” la ecuații de diverse grade, 
sisteme de ecuații și polinoame. 
 



 
 
 

DEFINIȚIE: Matematica este în general 
definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, 
modelele de structură, de 
schimbare și de spațiu. În 
sens modern, 
matematica este 
investigarea 
structurilor 
abstracte definite 
în mod axiomatic 
folosind logica 
formală. 

De-a lungul 
anilor, matematica a 
evoluat devenind una 
dintre cele mai 
importante științe.Totuși, 
etapele prin care aceasta a 
trecut s-au uitat pe parcurs, 
majoritatea persoanelor neștiind rădăcinile 
acesteia și adevărata poveste a matematicii. 
 

ÎNCEPUTURILE MATEMATICII: 
Este posibil ca oamenii să-și fi dezvoltat 

anumite abilități matematice încă înainte de 
apariția scrierii. Cel mai vechi obiect care 
dovedește existența unei metode de calcul este 
osul din Ishango, descoperit de arheologul 
belgian Jean de Heinzelin de Braucourt în 
regiunea Ishango. Dezvoltarea matematicii ca 
bagaj de cunoștințe este legată strict de 
aplicațiile sale concrete: comerțul, gestiunea 
recoltelor, măsurarea suprafețelor, predicția 
evenimentelor astronomice, și, câteodată, de 
ritualurile religioase. Aceste nevoi au dus la 
împărțirea matematicii în ramuri ce se ocupau 
cu studiul cantității, structurii și spațiului. Din 
momentul în care omul a fost capabil să 
folosească și să înțeleagă noțiuni abstracte, dar 
și datorită dezvoltării relațiilor interumane și 
intertribale și, nu în ultimul rând, a primelor 
sisteme de scris, a apărut nevoia de „număr”. 
Numărul este una dintre cele mai simple noțiuni 
abstracte. Odată cu dezvoltarea umanității, 
numărul a început să fie din ce în ce mai 
prezent în viața oamenilor și, în cele din urmă, 
indispensabil unei existențe umane așa cum am 
început s-o conștientizăm ca omenire în urmă 
cu 5.000 de ani, de când datează urmele 
primelor state care au apărut în lume. De 
asemenea, au apărut operațiile: adunarea, 
scăderea, înmulțirea și, în cele din urmă, 

împărțirea, care a pus probleme oamenilor 
învățați până în timpul Renașterii, când s-a 
dezvoltat metoda modernă de împărțire, numită 
metoda șahului, deoarece a fost inspirată de 
unele mișcări pe tabla de șah. 
 

OPERAȚII DE CALCUL: 
ADUNAREA: Maimuțele cap de mort și 
cimpazeii pot învăța să adune cantități mici. Cu 
mare plăcere ele numără. Adună până la nouă 
portocale, arahide sau dropsuri de gumă, dacă 
în final le pot păstra. Și însemnătatea cifrelor o 
percep absolut. Ele arată spontan spre sume 
mari dacă trebuie să aleagă între două răsplate. 
Deci, a aduna este un talent înnăscut, pe care 
omul l-a moștenit de la predecesorii săi de 
demult. 
FRACȚIA: Chiar și cu fracțiile pot face câte 
ceva unele animale. Psihologii americani le-au 
arătat cimpanzeilor un pahar pe jumătate plin. 
Animalele trebuiau să arate un alt pahar pe 
jumătate plin și nu unul umplut pe 3 sferturi. 
Această temă nu numai că au stăpânit-o, au 
mers chiar un pas mai departe. După un pahar 
pe jumătate plin au arătat spre o jumătate de 
măr, ignorând un fruct pe 3 sferturi. Și bazele 
calculului cu fracții au fost deci puse, înainte ca 
omul să apară pe scena evoluției.  
 

INSTRUMENTE DE CALCUL:  
ABACUL (circa 2700 i.Hr): Cel mai vechi 
auxiliar de calcul cunoscut era alcătuit inițial din 
pietre sau perle care erau împinse încoace și 
încolo în nisip sau în scânduri prevăzute cu 
adâncituri. Astăzi se cunoaște în special o 
versiune de abac cu bile înșirate pe sârme. Cine 
a inventat acest auxiliar practic, nu se știe. În 
Mesopotamia astfel de obiecte au fost în orice 
caz cunoscute între 2700 și 2300 A.D. 
 

 
 



TEORII: 
TEORIA MULȚIMILOR: Multă vreme 
calculatoarele și numerele erau considerate 
domenii exclusive ale oamenilor. Însă, între timp 

încercările au 
arătat că până 
și salamandrele 
pot aprecia 
mulțimi. Dacă li 
se oferă una, 
două sau trei 
muște, ele se 

orientează 
spontan spre 
numărul mai 

mare. 
Maimuțele 

posedă un 
talent categoric 
și mai bun 

pentru teoria mulțimilor. Psihologii americani au 
făcut maimuțele Rhesus să ordoneze imagini 
după numărul obiectelor indicate pe ele. Dacă 
animalele atingeau pe monitor mai întâi un 
pătrat, apoi una după alta imagini cu 2 pomi, 3 
cercuri și 4 flori, atunci primeau o recompensă. 
Odată înțeles principiul, ele îl puteau folosi fără 
alt antrenament și pentru 5 până la 9 obiecte. 
 

MATEMATICIENI ȘI 
TEOREMELE LOR:  
 

ARHIMEDE: Arhimede a 
fost capabil să folosească 
mărimile infinitezimale într-un 
mod similar cu calculul integral 
modern. Folosind metoda 
reducerii la absurd, a putut să 
dea răspunsuri, cu un grad de 
precizie arbitrară la problemele 
pe care le avea, specificând 
limitele între care se situa 
rezultatul. Tehnica este 
cunoscută drept metoda 
epuizării și a folosit-o pentru a 
aproxima valoarea lui π. 
Arhimede a realizat acest lucru 
desenând un hexagon regulat 
circumscris unui cerc și altul 
înscris în cerc. Dublând laturile hexagonului se 
obține un poligon regulat cu douăsprezece 

laturi. Calculând perimetrul acestuia se poate 
obține o aproximare a valorii π. Pentru o mai 
mare acuratețe se pare că Arhimede a făcut 
împărțirea acestui nou poligon într-unul cu 24 
de laturi, după care a continuat succesiv cu 
valori duble. Când poligoanele au avut 96 de 
laturi fiecare, el a calculat lungimile laturilor lor 
și a arătat că valoarea lui π se află între 310/71 
(approximativ 3.1408) și 31/7 (approximativ 
3.1429), fiind compatibilă cu valoarea actuală 
de aproximativ 3,141592653. De asemenea, 
Arhimede a demonstrat că aria unul cerc este 
egală cu π înmulțită cu raza la pătrat. În 
lucrarea Despre Sferă și Cilindru, Arhimede 
postulează că orice mărime adăugată ei însăși 
de suficiente ori va depăși orice mărime dată. 
Aceasta este proprietatea lui Arhimede a 
numerelor reale. 
 

PITAGORA: Pitagora n. circa. 580 î.Hr. - 
d. circa. 495 î.Hr.) a fost un filosof și 
matematician grec, originar din insula Samos. 
Ideea filosofică principală a pitagorismului este 
că numerele reprezintă esența lucrurilor, iar 
universul este un sistem ordonat și armonios de 
numere și raporturi numerice. Teorema lui 
Pitagora este una dintre cele mai cunoscute 
teoreme din geometria euclidiană, constituind o 
relație între cele trei laturi ale unui triunghi 

dreptunghic. Teorema lui Pitagora 
afirmă că în orice triunghi 

dreptunghic, suma 
pătratelor catetelor 
este egală cu pătratul 
ipotenuzei (latura 
opusă unghiului 

drept). Teorema poate 
fi scrisă sub forma unei 

relații între cele trei laturi 
a, b și c, câteodată 

denumită relația lui 
Pitagora. 
 

EUCLID: Euclid (cca. 
325 - 265 î.Hr.), numit și Euclid din 

Alexandria, originar din Damasc, a 
fost un matematician grec care a trăit 
și a predat în Alexandria în Egipt în 
timpul domniei lui Ptolemeu I (323 – 

283 î.Hr.). 

 



   
 
 
 
 
 Biologia (din greaca  biología, bíos=„viață” și  / 

logos, „cuvânt, discurs, știință” este știința care 
se ocupă de studiul tuturor organismelor vii. 
Biologia ca domeniu separat al celor exacte și 
naturale a fost dezvoltată în secolul XIX când 
oamenii de știință au descoperit că organismele 
împărtășesc caracteristici fundamentale. Sunt 
patru principii de bază ale biologiei moderne: 
teoria celulară, evoluția, genetica și 
homeostazia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Botanica (din limba greacă „iarba”) este știința 
plantelor – o ramură clasică a biologiei. Pâna în 
prezent au fost descrise peste 500.000 de specii 
de plante, care, atât pentru studiile specialiștilor, 
cât și pentru informarea marelui public, au 
trebuit să fie clasificate și denumite.                                                                                                                                
Floarea este o ramură scurtă, cu creștere 
limitată, adaptată pentru îndeplinirea funcției de 
reproducere. Floarea i-a naștere din mugurii 
florali sau micști. O floare tipică este alcatuită 
din: peduncul (codiță), receptacul, invelișuri 
florale (periant), androceu și gineceu. Numarul 
componentelor florale dintr-un ciclu al florii se 
numeste merie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Zoologia este o ramură a biologiei care se 
ocupă cu studiul organismelor care sunt 
încadrate în regnul Animal. Zoologia se clasifică 
în 2 tipuri de animale: Vertebrate și 
Nevertebrate.                                                                   

Animalele vertebrate sunt cele mai 
dezvoltate dintre speciile de animale. Ele au 
toate sistemele de organe dezvoltate și s-au 
adaptat la toate mediile de viață. Ele mai sunt 
numite cordate. Din acest grup fac parte: peștii, 
amfibiile, reptilele, păsările, mamiferele. Spre 
deosebire de nevertebrate, acestea au coloana 
vertebrala și un endoschelet osos bine 
dezvoltat.  

      Nevertebratele sunt animale care nu au 
coloană vertebrală și schelet osos intern. Ele au 
sisteme de organe slab dezvoltate. Unele 
nevertebrate au un exoschelet, iar altele au 
corpul moale, fără schelet. În lume sunt 
cunoscute peste 1.200.000 de specii de 
nevertebrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Biologia marină sau Oceanografia biologică, 
este o știință, ramură a biologiei care se ocupă 
cu studiul vieții în bazinele oceanice. Biologia 
marină se ocupă și cu studiul organismelor 
terestre și aeriene care depind direct de mediile 
de apă sărată pentru procurarea hranei și 
satisfacerea altor nevoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Anatomia umană este ramura anatomiei care 
studiază alcătuirea corpului uman. Ca orice 

organism, și cel uman este alcătuit din unitățile 
fundamentale ale lumii vii - celulele. Acestea 
alcătuiesc țesuturi, iar prin asocierea lor, diferite 
tipuri de țesuturi alcătuiesc organele. Organele 
pot fi asociate în sisteme sau aparate pentru 
îndeplinirea unei funcții. 
 

 În momentul în care arborele de cafea înflorește 
acesta poate avea peste 3000 de flori dar din 
păcate acestea nu rezistă mai mult de 24 de 
ore. 

 Cea mai parfumată floare cunoscută este 
cactusul american al cărui miros poate fi simțit 
de la o distanță de 1 km. 

 Undeva în lume s-a demonstrat că fructele 
culese dimineața sau seara au un gust mai bun 
decât cele culese la orele pranzului. 

 Poate nu știai, dar în Asia de Nord  se află un 
copac care este denumit „copacul necuratului”. 
A primit aceasta denumire, deoarece, sub 
scoarța are un procent mare de fosfor care-l 
face să strălucească. La lumina acesteia, poți 
chiar să  și citești. 

 Cel mai înalt arbore de pe pământ trăiește în 
California și atinge o înălțime de 115,7m, 
denumirea lui fiind Californian Redwood  
(Seqoia Sempervienes). 

 Denumită și planta rușinoasă, Mimosa Pudică 
își închide frunzele atunci când este atinsă cu 
degetul. 

 Limba Soacrei sau Trestia Mută are o sevă atât 
de toxică încât poate paraliza corzile vocale. 

 Există în lume o plantă denumită „planta 
fantomă”. Aceasta este complet albă datorită 
lipsei de clorofilă. 

 Un absolvent de la „Colegiul Regal de Artă”, a 
creat o frunză biologică numită, prima frunză 
biologică creată de om care este capabilă de 
fotosinteză. 
 

 În cea mai mare parte a anului tundra este 
acoperită de gheață așa că animalele încearcă 
să se acomodeze cu zona Polară. Ursul Polar 
este cel mai mare animal de pradă terestru 
având o blană albă, ghearele mari și puternice 
fiind capabile să doboare adversarii. Are un strat 
gros de grăsime, sub blană pentru a nu îngheța. 
Urechile sunt mici, dar au auzul dezvoltat, de 
aceea simte prada de la 30 kilometri depărtare. 
Este un înotător excelent atingând viteza de 10 
km/h vâslind cu labele posterioare, iar scufundat 
poate sta 5 minute. Ursul Polar este carnivor, 
consumând în special pui de focă. Are o 
strategie de atac foarte interesantă: se așază 
lângă o copcă ore în șir așteptând ca focile să 



1. Are între 2-4 m și trăiește în 
intestinul subţire al omului 
2. La el a apărut pentru prima data 
inima 
3. Râma este un __ __ 
4. Își prinde hrana în pânza 
5. Are la coadă un ghimpe veninos 
6. Este un animal acvatic și are între 
8 și 10 brațe 
7. Transmite boala lime 
8. Este reprezentantul principal al 
spongierilor 

iasă.  
 De asemenea, vulpea polară este o specie de 

animale carnivore care trăiesc în regiunile polare 
de tundră. Animalul este adaptat la clima rece, 
având o blană deasă, albă și pufoasă. Vulpea își 
face culcuș chiar pe „covorul” moale de zăpadă. 
Când vine vara blana vulpii polare își schimbă 
culoarea devenind gri sau albăstruie. Aceste 
tonuri de culoare o ajută să se camufleze cu 
ușurință în decorul tundrei, format din sol și 
pietre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 O lipitoare are 32 de creiere. 
 Inima unei balene albastre este la fel de mare ca 

o mașină. 
 Scarabeul poate ridica un obiect de 800 de ori 

mai greu decât el. 
 Un melc are mai mult de 25.000 de dinți. 
 Tigrii au și pielea în dungi, nu doar blana. 
 Renul poate supraviețuii la temperatura de -60 

grade Celsius. 
 O pisică are 32 de mușchi în fiecare ureche. 
 Un leu adult rage atât de tare încât poate fi auzit 

de la 5 mile depărtare. 

 Acidul gastric pe care 
stomacul omului îl elimină pentru a descompune 
mâncarea este atât de puternic încât poate 
dizolva o lamă de ras. 

 Cel mai greu „organ” este pielea. Ea cântarește 
3,2 kilograme. 

 Corpul uman are 206 oase. 
 Smalțul dinților este cel mai dur material din 

corpul uman. 
 Inima pompează 6 litri de sânge pe minut, adică 

10.000 litri pe zi. 
 Nu se poate strănuta cu ochii deschiși. 
 Ochii pot distinge în jur de 10 milioane de culori. 
 Piciorul are 26 de oase, iar mâna are 27 de 

oase. 
 Urechile pot distinge peste 300.000 de tonalități. 
 Fiecare om are amprentele unice. 
 Mușchiul ochiului este cel mai rapid din 

organism.  
 Organismul uman conține aproximativ 5 litri de 

sânge. 
 Pentru a desfășura „procesul de gândire” 

creierul are nevoie de mari cantități de energie. 
 Creșterea creierului se oprește în jurul vârstei 

de 45 de ani. 
 Celulele nervoase au aceeași durată de viață cu 

a omului. 
 Nasul poate distinge 50.000 de mirosuri diferite. 
 Un bebeluș are cu peste 60 de oase mai mult 

decât un adult. 
 Corpul uman are destul fier pentru a face un cui 

de 7 centimetri. 
 Transpirația nu miroase, bacteriile din ea îi dau 

mirosul. 
 Nasul și urechile nu se opresc niciodată din 

crescut. 
 Când este treaz, creierul uman produce destulă 

electricitate pentru a alimenta un bec. 
 Ne pierdem 10% din viață cu ochii închiși, 

clipind. 
 Dacă ochiul uman ar fi o camera foto ar avea 

rezoluția de 576 de megapixeli. 
 Ritmul cardiac se schimbă și imită muzica pe 

care o asculți. 

 Creierul folosește 20% din aportul total de 
sânge și oxigen din corp. 

 Oasele sunt făcute din 31% apă. 
 Inima continuă să bată chiar dacă este scoasă 

din corp deoarece are propriul impuls electric. 
 Fără degetul mic se pierde în jur de 50% din 

forța mâinii. 
 
        
 
                                         
                                                    

Bucur Sergiu-Mihai -6A 
Neculai Anastasia-Elena – 6A 
Samara Andreea – 6A 
Dinu Ana-Maria – 6B 
Ibadula Elis – 6B 
Sbârnea Anais-Cristiana – 6B 
Coordonator: Prof. Ivan Adina-Camelia 
 



 

 

Şahul, un joc de strategie între doi jucători, 
este considerat cel mai popular joc al minţii din 
lume, însă originea exactă a sa nu a putut fi 
stabilită, cu exactitate, până acum. Mai multe ţări 
s-au autointitulat inventatoarele jocului, însă 
multitudinea izvoarelor istorice despre acest joc 
face imposibilă o astfel de atribuire. 

Onoarea de a fi inventat şahul a fost 
revendicată de către şapte ţări: China, India, 
Egipt, Grecia, Asiria, Persia şi Arabia. Dovezile 
care stau la baza originii acestui joc se regăsesc 
în legendele şi miturile care au circulat de-a lungul 
istoriei în zona marilor imperii asiatice (India, 
China, Persia) şi în vecinătatea acestora (Grecia 
şi Egiptul). 

Regulile oficiale ale jocului sunt întreținute 
de Federația Internațională de Șah sau FIDE. 
Jocul se desfășoară pe tabla de șah. Aceasta are 
o formă pătrată și este împărțită în 8 linii și 8 
coloane ce formează 64 de pătrate cu suprafețe 
egale, numite câmpuri colorate alternativ în alb și 
negru. La început fiecare jucător are 16 piese: 
8 pioni, 2 turnuri (ture), 2 cai, 2 nebuni, un rege și 
o regină. Unul dintre jucători controlează piesele 
albe iar celălalt piesele negre. Jucătorii mută pe 
rând, respectând anumite reguli; prima mutare 
(începutul partidei) revine jucătorului cu piese 
albe. Scopul jocului este obținerea  matului. 
Acesta survine atunci când un rege 
este atacat și nu poate evita capturarea. 

Legenda „Jocul de șah și producția 
de grâu” – o poveste de șah și totodată o 
problemă de matematică: 

Jocul de șah a fost descoperit după unii 
în Persia, după alții în India. Legenda spune că 
numele inventatorului era Sessa, țara sa de 
origine fiind Persia. 

Regele Persiei a fost deosebit de 
satisfăcut de acest nou joc și a vrut să îl 
răsplătească din plin pe inventator. Acesta, un 
om modest – ca toți oamenii deosebiți – a 
refuzat la început răsplata apoi, la insistențele 
regelui, a cedat, dar a vrut să îi mai servească o 
lecție stăpânului său. Sessa a cerut boabe de 
grâu după următoarea regulă: 1 bob pentru 
primul pătrățel, 2 boabe pentru cel de-al doilea 
patrățel, 4 pentru al treilea, 8 pentru al patrulea, 
16 pentru al cincilea pătrățel ș.a.m.d. Se știe 
faptul că tabla de șah are 64 de pătrățele (8*8). În 
fața unei cereri atât de neînsemnate regele s-a 

arătat nemulțumit deoarece nu își putea arăta 
mărinimia. Dar cu înțeleptul Sessa nu era de 
discutat și regele a dispus să i se aducă acestuia 
o baniță de grâu. Acum Sessa schimbă rolul și se 
arăta el nemulțumit. Regele îi dă un sac, apoi o 
magazie, apoi… Dar inventatorul Sessa era în 
continuare nemulțumit. În final Sessa calculează 
regelui său cantitatea de grâu ce i-o datora și 
acesta a fost nevoit să recunoască faptul că nu 
era capabil să își plătească datoria. Puteți reface 
calculele lui Sessa? Puteți calcula cantitatea de 
grâu în tone sau vagoane a 10 tone ori trenuri a 
1000 de tone? 

Aceasta frumoasă legendă spune multe 
despre inepuizabilul și inegalabilul joc care se 
cheamă ȘAH ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Negrul mută şi dă mat în 6 mutări. 
Care sunt acele 6 mutări? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Joc_de_strategie
https://ro.wikipedia.org/wiki/FIDE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pion_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turn_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cal_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nebun_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rege_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regin%C4%83_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mat_(%C8%99ah)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98ah_(%C8%99ah)&action=edit&redlink=1


6 3  2  8  1  
2    5   8 9 
1  9  6   3  
  8   6  5  
   1 8 7    
 6  5   9   
 9   7  1  6 
8 1   2    5 
 2  4  3  9 7 

 

Sudoku este un joc format dintr-un puzzle de 
numere pe o foaie de 9 pătrăţele, fiecare cu câte 9 
alte pătrăţele în interior. În aceste căsuţe, există 
deja anumite numere. Scopul jocului este de a 
umple restul de căsuţe goale în așa fel încât 
fiecare pătrat mare (de 3 x 3) să conţină numere 

de 1 la 9, toate apărând doar o singură dată. 
Toata lumea va reuşi să completeze un puzzle în 
cele din urmă, dar ceea ce contează este cât de 
corect veţi reuși să umpleţi toate căsuţele. Se 
recomandă practicarea jocului Sudoku ca 
antrenament pentru gândirea logică și atenția 
distributivă. 

Denumirea jocului Sudoku, provine din 
japonezul su, care înseamnă cifră și doku, adică 
unică. Sudoku este un joc în formă de grilă 
inventat în anul 1979, inspirat de pătratul latin și 
de problema celor 36 de ofițeri a lui Leonhard 
Euler. Grila jocului este formată dintr-un pătrat 
compus din nouă căsuțe, subdivizate în tot atâtea 
pătrate identice, denumite și câmpuri. Regula 
jocului este simplă: fiecare rând, coloană sau 
câmp nu trebuie să conțină decât o singură dată 
cifrele de la unu la nouă. Formulat altfel, fiecare 
ansamblu trebuie să conțina cifrele de la unu la 
nouă o singură dată, fără ca ele să se intersecteze 
cu altă linie care să conțina aceeași cifră. 

Dificultatea unei grile de Sudoku nu este 
dată doar de numărul de câmpuri ascunse, ci și de 
interdependențele lor, care diferă ca și 
complexitate în funcție de nivelul ales: Sudoku 
începător, Sudoku ușor, Sudoku mediu, Sudoku 

avansat sau Sudoku expert. Rezolvarea grilelor de 
sudoku poate dura pentru un jucător cu experiență 
medie, aproximativ 5-60 de minute, depinde de 
complexitatea grilei. 

 
 Ţintarul, ca şi şahul, este un sport al 

minţii, un joc de societate care dezvoltă 
gândirea strategică a participanţilor, 
concentrarea atenţiei, abilităţi emoţionale atât 
de necesare participării la competiţiile şcolare 
sau la examene! Se pare că acest joc este 
originar din Egiptul antic, iar în Europa ar fi 
apărut prin secolele XIII-XIV. În România este 
cunoscut şi sub denumirea de moară sau car; 
ca piese s-au folosit, în trecut, boabe de fasole 
şi porumb. În engleză, ţintarul este cunoscut 
ca nine men’s morris; în franceză, jeu du 
moulin sau jeu du charret, sau marelle; în 
italiană, mulino; în spaniolă,       juego del 
molino; în germană, Mühle 
sau           Nünistei (9 Steine). 

Matematicianul elvețian Ralph Gasser a 
estimat că  numărul total de partide distincte 
este de aproximativ 1050, tot el a demonstrat că 
o partidă în care ambii jucători joacă perfect se 
termină întodeauna cu remiză; Gasser a 
realizat și un program de calculator numit 
Bushy, considerat cel mai bun jucător de țintar. 

 
 

Negru pune și câștigă. Problema are 2 
rezolvări. Fiecare rezolvare are 3 puncte. Care 
sunt cele 2 rezolvări? 

Ghiţoiu Matei-Daniel – 1A 
Coordonatori: Secretar Spulber Mirela,  
                 Informatician Vîntu Mihaela  

http://www.roportal.ro/articole/puzzle-ul-o-provocare-indiferent-de-varsta-1716.htm
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A2ndire_logic%C4%83&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferent dacă au copilărit la țară sau la 
oraș, dacă au fost încadrați la generația „cu cheia 
la gât” sau „Mac Donald's”, există câteva jocuri 
care le vor aminti mereu de copilărie. Haideți să 
încercăm să uitați puțin de grijile vieții de „adult” și 
să rememorăm împreună câteva dintre jocurile 
care v-au adus în fața părinților cu genunchii juliți 
sau cu hainele pline de praf, însă fericiți și mândri 
de „isprăvile” voastre. 

Ce spune o doamnă profesoară: „Ca să 
fiu sinceră, în copilărie  am  fost genul de copil 
care se cățăra în copaci sau care își rupea 
pantofii / sandalele din plastic, sărind coarda și 
elasticul, jucând „frunza” sau „9 pietre” poate și 
din cauza faptului că, până în clasa a patra, eram 
printre cele mai „băiețoase” fete din clasă”.  

Dragi părinți, vă mai aduceți aminte ce 
jocuri practicați voi în tinerețe, când nu existau 
calculatoare cu curse de mașini și barbie dress-
up? În mod cert aceste jocuri au ajutat la 
dezvoltarea voastră armonioasă și sănătoasă... 
Eu vă propun să vă amintiți de jocurile copilăriei 
voastre și să învățăm și noi, copiii aceste jocuri, 
lăsând calculatorul și  televizorul.  

Jocurile copilăriei sunt cele pe care nu 
le uiți niciodată. Încă păstrezi în memorie 
zilele în care toți prietenii se jucau în fața sau 
în spatele blocului și țipau cât puteau de tare. 

Iată câteva jocuri din copilărie: 
 

 
 
    Este greu de ştiut exact originile jocului de 
elastic, dar în mod sigur acest joc a fost şi este 
îndrăgit de o mulţime de fete din întreaga lume. 
Având în vedere că obiectul în sine a fost inventat 
pe la sfârşitul secolului al 19-lea, acest joc 
presupunem că s-a răspândit în întreaga lume 
fiind un ideal joc de vacanţă în timpul secolului 
20. În prezent el nu a fost uitat complet, generaţii 
întregi de fetiţe l-au jucat şi încă îl mai joacă, în 
diferite variante.  
Loc de desfăşurare 

• În casă;  
• Mai ales, afară. 

Vârsta recomandată: de la 5 ani în sus 
Materiale necesare 

Un elastic de 4 sau 5 m lungime, unit la 
capete; 
Teren sau spaţiu plat; 
Două scaune atunci când joacă un singur 
jucător. 

 

Reguli şi desfăşurare 
Regulile variază de la ţară la ţară, la oraş 

la oraş, chiar şi de la şcoală la şcoală. Ele sunt de 
obicei transmise pe cale orală şi pot fi schimbate 
şi reinventate. 

De obicei se joacă cu 3 sau mai mulţi 
jucători (în perechi). Doi jucători stau faţă în faţă 
şi întind elasticul între ei, lăţimea celor două 
picioare sau lăţimea unui picior.  

Cea de-a treia persoană sare peste 
elastic, în interiorul elasticului, cu un picior sau 
amândouă, atâta timp cât nu greşeşte. Când a 
greşit locul îi este luat de următorul jucător. Sunt 
mai multe variante: 

Jocul e format din mai multe nivele: se 
sare la înălţimea greznei, la genunchi, la 
coapse, la brâu, sau, mai rar, chiar la 
înălţimea gâtului; 
Se poate sări având la dispoziţie un 
anumit timp sau nu; 
Sunt anumite „probe” de sărit: „Coca Cola, 
„Zilele Săptămânii”, „Moară”, „Lumină şi 
întuneric”, „Românească”, care se 
diferenţiază prin diferite tipuri de sărituri; 
Fiecare jucător sare de la o dificultate mai 
mică la una mai mare, până când 
greşeşte. Atunci se face schimb cu 
următorul jucător. 
Jocul se poate juca şi în triunghi sau 
pătrat (trei copii sau patru, întind elasticul 
şi unul sare) 
Pot să sară şi doi sau trei copii în acelaşi 
timp, după ce jucătorii s-au obișnuit cu 
săriturile 
Atunci când joacă doi sau 1 jucător pot 

folosi scaune sau alte obiecte pe care să ţină 
elasticul. Este puţin mai dificil şi nu are aşa mare 
satisfacţie. 
 

Copilărie, joacă și bucurie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă nu ţine corect 
picioarele pe elastic; 
Dacă a uitat versurile 
sau ce are de făcut. 

 
Paşi pentru «Moară» 
Mai întâi se sare la înălţimea 
gleznei, apoi la înălţimea 
genunchilor, la coapse şi la gât. 
0 ‒ sari cu picioarele în afara 
elasticului; 
1 ‒ sari cu picioarele apropiate 
în interiorul elasticului; 
2 – sari cu un picior în elastic, 
apoi sari în dreapta sau în 
stânga ca să intre celălalt picior 
în elastic; 
3 – sari ca la punctul doi şi apoi 
scoţi piciorul afară; 
 
 Tipuri de sărituri: 

Cu ambele picioare peste elastic; 
Cu ambele picioare în interiorul elasticului; 
Cu un picior în elastic; 
Săritura cu un picior larg peste elastic şi 
schimbată direcţia; 
Sari în afară şi apoi dai elasticul pe după 
un picior; 
Se leagă săriturile între ele fără oprire 
(pentru diferite numere sau cântece); 
Un picior dedesubtul elasticului, unul 
deasupra, elasticul dus în partea cealaltă. 

 
Când ştim dacă a greşit? În funcţie de 
exerciţiul pe care trebuie să îl facă pot să fie 
următoarele greşeli: 

Dacă a sărit mai mult decât trebuia; 
Dacă a sărit mai puţin decât trebuia; 
Dacă a atins elasticul când nu trebuia; 
Dacă a călcat elasticul; 
Dacă nu a călcat elasticul; 

 

4 ‒ sari cu ambele picioare pe prima linie de 
elastic, întâi cu ele apropiate apoi depărtate şi tot 
aşa pe a doua linie, în total patru  sărituri  (două  
pe  prima linie, două pe a doua); 
5 ‒ pe sub prima linie de elastic calci pe rând cu 
picioarele pe a doua linie de elastic, apoi calci 
ambele linii sub picioare, uneşti vârfurile şi dai 
drumul doar la o linie de elastic (prima); 
6 ‒ sari pe câte o linie de elastic cu un singur 
picior de trei ori; 
7 – sari ca la punctul 6 şi apoi sari în afara 
elasticului; 
8 – sari ca la punctul 2 doar că de 4 ori pe un 
picior şi de 4 ori pe celălalt; 
9 – sari ca la punctul 4 de câte patru ori, după 
care sari în afara elasticului; 
10 – agaţă elasticul cu vârfurile picioarelor şi sari 
cu el agăţat peste celălalt fir, depărtează uşor 
picioarele şi apoi trebuie să sari din fundiţa 
formată, cu picioarele depărtate în afara 
elasticului.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paşi pentru „Zilele săptămânii”: 
Întâi se sare pentru fiecare zi separat, 

apoi toată săptămâna legat; prima dată cei care 
ţin elasticul îl ţin cu picioarele depărtate, apoi cu 
picioarele apropiate, apoi la un singur picior. 

Luni - sari în interiorul elasticului cu 
ambele picioare; 
Marţi - sari peste elastic; 
Miercuri - sari pe elastic pe ambele părţi 
pe rând, cu un picior deasupra şi unul 
dedesubt; 
Joi - sari în exteriorul elasticului (picioarele 
depărtate, cu elasticul în interior); 
Vineri - sari pe elastic, pe ambele părți pe 
rând, cu ambele picioare; 
Sâmbătă - sari cu ambele picioare pe un 
elastic, apoi în interior, apoi pe celălalt 
elastic; 
Duminică - ca la miercuri, dar dublu. 
 
Toate acestea sunt nişte amintiri şi 

sugestii. Voi puteţi să le folosiţi, să le 
modificaţi dacă doriţi şi  să le îmbunătăţiţi. 
Important este ca atunci când începeţi să vă 
jucaţi, să decideţi regulile de la început în 
ceea ce privește fiecare pas şi mai ales, când 
se greşeşte. Astfel o să vă puteţi juca mult cu 
plăcere, fără probleme... 

 

 
 
 
Vârsta jucătorilor: >5 ani 
Numărul copiilor: >6 jucători 

 

Spațiul de joacă: Afară în spații deschise 
(parcuri, curtea școlii, parcări etc.). 
Materiale necesare: Minge, Pietre. 
 
Cum se joacă: 
1. Se așează 9 pietre una peste alta, pentru a 
forma un „castel” de piatră. 
2. Jucătorii se împart în 2 echipe. Echipa 1 va 
juca rolul de apărător al castelulul, iar echipa 2 va 
juca rolul de atacator al castelului. 
3. Se vor număra 9 pași de la castelul de piatră și 
se va trage o linie. De aici va încerca echipa 2 
dărâmarea castelului, cu ajutorul mingii. 
4. Dacă, după ce toți componenții echipei 2 
aruncă cu mingea, castelul este încă în picioare, 
echipele vor schimba rolul și echipa 1 va încerca 
ea să dărâme castelul cu ajutorul mingii. 
5. Dărâmarea castelului se face doar cu mingea, 
care poate fi aruncată cu mâna sau cu piciorul în 
direcția castelului. 
6. După dărâmarea castelului, echipa aflată în 
apărare în acel moment, va trebui să recupereze 
mingea și va vâna componenții celeilalte echipe, 
încercând să îi scoată din joc (ca la rațele și 
vânătorii). 
7. În același timp, componenții echipei care a 
reușit dărâmarea castelului vor trebui să 
reclădească castelul pentru a câștiga jocul. 
Aceștia vor trebui să facă acest lucru fără să fie 
loviți cu mingea de echipa adversă. 
8. Câștigă jocul: 

1. Echipa aflată în apărare – dacă reușește 
să scoată din joc (să atingă cu mingea) 
toți componenții celeilalte echipe, înainte 
ca aceștia să reclădească castelul.  

2. Echipa care a dărâmat castelul – dacă 
reușește să reclădească castelul de piatră 
înainte ca cealaltă echipă să îi scoată toți 
componenții afară din joc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale necesare: Se recomandă încălțarea 
unor adidași. Nu jucați în sandale sau șlapi. 
 
Cum se joacă: 

1. Toți jucătorii formează un cerc și pun fiecare 
câte un picior în față și strigă: 
„U.R.S.S. noi suntem prietene fără întrerupere 
2000 de secole” – PRIM 
sau 
„Floare, floare cu X petale, deschide-te” – 
PRIM (X reprezintă numărul jucătorilor) 
2. La „PRIM” toți jucătorii vor sări în spate 
(îndepărtându-se de restul jucătorilor). 
3. În continuare, jucătorul care a spus primul 
„PRIM”  trebuie să îi calce pe picioare pe cât 
mai mulți dintre adversari. Va continua să 
„atace” atâta timp cât reușește să calce pe 
picioare un adversar. Dacă sare și ratează, va 
numi alt jucător care să atace. 
4. Restul jucătorilor trebuie să se ferească. 
Când un jucător este călcat, acesta iese din 
joc. 
5. Câștigă jocul ultimul jucător rămas în joc. 
 

9. Echipa câștigătoare va începe următorul joc în 
poziția de atacant. 
 
Reguli: 
1. Apărătorii castelului pot apăra castelul doar cu 
ajutorul mingii. Nu au voie să îi țină sau să îi 
blocheze pe cei care trebuie să reclădească 
castelul. 
2. Apărătorii trebuie să lase mingea să lovească 
castelul. 
3. Un jucător atins cu mingea va ieși din joc și va 
lăsa piatra/pietrele pe care le are în mână în locul 
în care a fost atins cu mingea. 

 

 
 

Vârsta jucătorilor: >4 ani 
Numărul copiilor: >2 jucători 
Spațiul de joacă: Afară în spații deschise 
(parcuri, curtea școlii, parcări etc.) 

 



 You Think You Know Everything? 
 A dime has 118 ridges around the edge.  
 A cat has 32 muscles in each ear.  
 A crocodile cannot stick out its 

tongue.  
 A dragonfly has a 

life span of 24 
hours.  

 A goldfish has a memory 
span of three seconds.  

 A "jiffy" is an actual unit of 
time for 1/100th of a second.  

 A shark is the only fish that can blink with 
both eyes  

 A snail can sleep for three years.  
 Al Capone's business card said he was a 

used furniture dealer.  
 All 50 states are listed across the top of the 

Lincoln Memorial on the back of the $5 bill.   
 Almonds are a member of the peach family.  
 An ostrich's eye is bigger than its brain.  
 Babies are born without kneecaps. They 

don't appear until the child reaches 2 to 6 
years of age.  

 Butterflies taste with their feet.  
 Cats have over one hundred vocal sounds. 

Dogs only have about 10. 
 "Dreamt" is the only English word that ends 

in the letters "mt".  
 February 1865 is the only month in recorded 

history not to have a full moon.  
 In the last 4,000 years, no new 

animals have been 
domesticated.  

 If the population of China 
walked past you, in single file, 
the line would never end 
because of the rate of 
reproduction.  

 If you are an average 
American, in your whole life, 
you will spend an average of 6 months 
waiting at red lights.  

 It's impossible to sneeze with your eyes 
open.  

 Leonardo Da Vinci invented the scissors.  
 Maine is the only state whose name is just 

one syllable.  
 No word in the English language rhymes 

with month, orange, silver, or purple.  
 On a Canadian two dollar bill, the flag flying 

over the Parliament building is an American  
flag.  

 Our eyes are always the same size from 
birth, but our nose and ears never stop 
growing.  

 Peanuts are one of the ingredients of 
dynamite. 

 Rubber bands last longer when refrigerated.  
 "Stewardesses" is the longest word typed 

with only the left hand and "lollipop" with 
your right.  
The average person's left hand does 56% of 
the typing.  

 The cruise liner, QE2, moves only six inches  
for each gallon of diesel that it burns. 

 The microwave was invented after a 
researcher walked by a radar tube and 
a chocolate bar melted in his pocket.  

 The sentence: "The quick brown fox jumps 
over the lazy dog" uses every letter of the 
alphabet.  

 The winter of 1932 was so cold that Niagara 
Falls froze completely solid.  

 The words 'racecar,' 'kayak' 
and 'level' are the same 
whether they are read left to 
right or right to left 
(palindromes).  

 There are 293 ways to make 
change for a dollar.  

 There are more chickens 
than people in the world.  

 There are only four words in 
the English language which end in 
"dous": tremendous, horrendous, 
stupendous, and hazardous  

 There are two words in the English 
language that have all five vowels in order: 
"abstemious" and "facetious."  

 There's no Betty Rubble in the 
Flintstones Chewables Vitamins.  

 Tigers have striped skin, not just 
striped fur.  

 TYPEWRITER is the longest word that 
can be made using the letters only on one 
row of the keyboard.  

 Winston Churchill was born in a ladies' room 
during a dance.  

 Women blink nearly twice as much as men.  
 Your stomach has to produce a new layer of 

mucus every two weeks; otherwise it will 
digest itself.  

 Now you know everything!  
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  
FAZA LOCALĂ 

 Nedelcu Raluca-Ștefania – 7B – 104.5 – Calificat etapa județeană 
 Mardaru Gabriel Darius – 8B – 109 – Calificat etapa județeană  

FAZA JUDEȚEANĂ 
 Nedelcu Raluca-Ștefania – 7B – 91 – Premiul special 
 Mardaru Gabriel Darius – 8B – 105.5 – Premiul special 

 
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 
FAZA LOCALĂ 

 Popescu Ana-Cornelia – 5A – Mențiune 
 
OLIMPIADA DE FIZICĂ 
FAZA LOCALĂ 

 Bolocan Vlad Constantin – 6B – Premiul II 
 Duminică Simona Ingrid ‒ 7B ‒ Premiul III 
 Baicu Maria Simona ‒ 7B – Mentiune 
 Oncioiu Alexandru ‒ 7A – Mentiune 
 Mardaru Gabriel Darius – 8B – Premiul I 

FAZA JUDEȚEANĂ 
 Bolocan Vlad Constantin – 6B – Premiul I –  ONF rezerva 6 
 Cantaragiu Cătălina – 6A – Mențiune 
 Mardaru Gabriel Darius – 8B – Premiul II 

 
OLIMPIADA DE CHIMIE 
FAZA LOCALĂ 

 Mardaru Gabriel Darius – 8B – Premiul I 
FAZA JUDEȚEANĂ 

 Mardaru Gabriel Darius – 8B – Premiul I – Calificat etapa națională   
 
OLIMPIADA DE BIOLOGIE 
FAZA LOCALĂ 

 Duminică Simona Ingrid – 7B – Premiul II 
 Nedelcu Raluca-Ștefania – 7B – Premiul III 
 Gheorghe Gabriela-Veronica – 7B – Mențiune 

FAZA JUDEȚEANĂ 
 Duminică Simona Ingrid – 7B – Premiul III 

 
OLIMPIADA DE RELIGIE 
FAZA LOCALĂ 

 Borea Octavian-Gabriel – 5C – 9.40 – Calificat etapa județeană 
 Rusu Maria-Cristiana-Lăcrămioara- 5C – 9.20 – Calificat etapa județeană 
 Apostol Carina-Ionelia  – 5B – 8.80 – Calificat etapa județeană 
 Iordache Daniela-Izabela – 6A – 9.70 – Calificat etapa județeană 
 Samara Andreea – 6A – 8.80 – Calificat etapa județeană 
 Neculai Anastasia-Elena – 6A – 8.30 – Calificat etapa județeană 
 Baicu Maria -Simona – 7B – 9.10 – Calificat etapa județeană 
 Predică Iulia-Maria – 7B – 8.10 – Calificat etapa județeană 

FAZA JUDEȚEANĂ 
 Rusu Maria-Cristiana-Lăcrămioara- 5C – Premiul III 
 Apostol Carina-Ionelia  – 5B – Mențiune 
 Iordache Daniela-Izabela – 6A – Premiul III 
 Samara Andreea – 6A – Mențiune 

Până la  
data de 

28.03.2017 



 

 
 
 
 

OLIMPIADA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar – etapa județană – minihandbal mixt 

 Locul II – Capră Roxana, Dumitru Mario-Sebastian, Dumitru David-Cristian, Silaghi Ana Maria, 
Preoteasa Diana-Elena, Preoteasa Bianca-Florina, Zăbava Călin Emanuel (4B) 

 

Gimnaziada – etapa județeană – handbal fete  
 Mențiune – Asan Iasmina, Felea Andreea, Militaru Maria-Mihaela, Pavel Bianca Maria (7A), 

Baicu Maria-Simona, Chelaru Miruna-ALexandra, Nedelcu Raluca-Ștefania (7B), Slav 
Magdalena, Nicolcioiu Adriana (8A), Lazăr Ionela-Ștefania, Olteanu Cosmina-Florentina,  
Vasile Georgiana-Roxana (8B) 
 

Gimnaziada – etapa județeană – handbal  băieți 
 Locul I – Ivan Ciprian, Rusu Robert-Raul, Țicu Bogdan Constantin (7A), Asan Ismail, 

Lăpuștea Răzvan, Urdea Cristian-Ionuț (8A), Mirea Alexandru Petre, Ciameta Sebastian, 
Șeitan Răzvan (8B) – calificare la etapa regională 

 

Gimnaziada – etapa județeană – șah  
 Locul II – Zăbavă Călin-Emanuel (4B), Borea Octavian-Gabriel (5C), Fotu Cristian Ionuț (6A), 

Isai Mario (6B) 
 

Limba și literatura română 
Concurs „Copii și Marea” ediția a IX-a, cuprins în CAER 2016, Secțiunea Creații literare 

 Duminică Simona-Ingrid – 7B – Premiul III 
 Nedelcu Raluca-Ștefania – 7B – Premiul III 

 
Matematică 
Concurs de Matematică „Tomis” 

 Vasile Delia-Maria – 5A – Mențiune 
 Bolocan Vlad Constantin – 6B – Mențiune 
 Mardaru Gabriel Darius – 8B – Mențiune 

 
Geografie 
Concurs Național de Geografie „Mica Olimpiadă de Geografie – Terra” –  etapa județeană 

 Popescu Ana-Cornelia – 5A – Premiul I – Calificat etapa națională   
 Chelaru Vlad-Andrei – 5A – Mențiune 
 Vasile Delia-Maria – 5A – Mențiune 
 Cantaragiu Cătălina – 6A – Mențiune 
 Cicarâc Lorena-Maria – 6A – Mențiune 

 
Concurs Județean de Geografie „Constantin Brătescu” – etapa județeană 

 Popescu Ana-Cornelia – 5A – Premiul II 
 Vasile Delia-Maria – 5A – Premiul III 
 Buliga Alexandru-Gabriel – 5B – Mențiune 
 Cantaragiu Cătălina – 6A – Premiul I 

 
Religie 
Concurs Regional „Datini, Obiceiuri și Tradiții din Filonul Credinței Populare – Crăciunul” 2016 

 Locul II – Done Maria, Jalia Robert-Alexandru, Ștefănescu Andreea (5B), Cantaragiu Cătălina, 
Iordache Daniela-Izabela, Oprea Cristina-Maria, Samara Andreea (6A), Blendea Ioana-Raluca, 
Săndulescu Berta (6B) 

 
Șah 
Concurs de șah „Cupa Unirii 24 Ianuarie”, în cadrul  proiectului „Prin șah ne desoperim” CAER 
poziția 625  

 Zăbavă Călin-Emanuel – 4B – Locul al II-lea 
 Isai Mario – 6B – Locul al II-lea 
 Borea Octavian-Gabriel – 5C – Locul al IV-lea 
 Fotu Cristian-Ionuț – 6A – Locul al V-lea  

 

Concursuri Până la  
data de 

28.03.2017 



 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 

Limba și literatura română 
Concurs „Comorile condeiului” – etapa pe școală: 

 Călin Dragoș- Andrei – 2A – 95 p – Premiul II 
 Beldan Matei- Andrei – 2A – 92, 25 p – Premiul III 
 Burtea Delia-Teodora  – 2A – 91, 75 p – Mențiune 
 Chivu Isabela-Nicol – 2A – 91 – Mențiune 
 Ioniță Andreea – 2A – 90 p – Mențiune 
 Leoveanu Izabela-Ioana – 3A – 100p – Premiul I 
 Bontaș Adina-Ioana – 3A – 98p – Premeiul I 
 Dragnea Andreea – 3B – 95p – Premiul II 
 Negrilă Luca-Ștefan – 3B – 95p – Premiul II 
 Drăgan Andrei-Florin – 3A – 94p – Premiul II 
 Cojocaru Rareș-Ioan – 3B – 93p – Premiul III 
 Cruțescu Andrei – 3A – 93p – Premiul III 
 Barabulea Antonio-Gabriel – 3A – 90p – Mențiune 
 Barabulea Roberto-Andrei – 3A – 90p – Mențiune 
 Dănilă Alexandra-Mihaela – 3A – 90p – Mențiune 
 Babu Ana Maria – 4B – 96p – Premiul II 
 Popescu David-Ionuț – 4B – 93p – Premiul III 
 Sapariuc Tiberiu-Ionuț – 4A – 93p – Premiul III 
 Trandafir Maria – 4B – 92p – Premiul III 
 Zăbavă Călin-Emanuel – 4B – 92p – Premiul III 
 Țarin Bianca-Ioana – 4A – 90p – Mențiune 

Etapa locală – pe oraș 
 Burtea Delia-Teodora – 2A – 94p – Premiul II 
 Bal Ioana-Teodora – 2B – 91p – Mențiune 
 Leoveanu Izabela-Ioana – 3A –  93,50p – Premiul III 
 Bontaș Adina-Ioana – 3A – 93,40p – Premiul III 
 Negrilă Luca-Ștefan – 3B – 93p – Premiul III 
 Barabulea Antonio-Gabriel – 3A – 92p – Premiul III 
 Zăbavă Călin-Emanuel – 4B  – 97,60p – Premiul I 
 Popescu David-Ionuț – 4B  – 91p – Mențiune 
 Babu Ana Maria – 4B – 90p – Mențiune 

 

Matematică 
Concurs „Euxin Math” – etapa pe școală 

 Beldan Matei-Andrei – 2A – 100p – Premiul I 
 Chivu Isabela-Nicol – 2A – 95p – Premiul II 
 Burtea Delia-Teodora – 2A –  90p – Mențiune 
 Iordan Mihnea-Florin – 2A – 90p – Mențiune 
 Cocoș Sebastian – 3B – 93p – Premiul III 
 Rădulescu Alexandru – 3A – 93p – Premiul III 
 Negrilă Luca-Ștefan – 3B – 92,5p – Premiul III 
 Dimancea Bianca-Maria – 3B – 92,5p – Premiul III 
 Genali Alper – 3A – 92p – Premiul III 
 Pândici Daria-Maria – 3B – 92p – Premiul III 
 Dinu Teodora – 3A – 91,50p – Mențiune 
 Cojocaru Rareș-Ioan – 3B – 91p – Mențiune 
 Drăgan Andrei – 3A – 91p – Mențiune 
 Leoveanu Isabela-Ioana – 3A – 90p – Mențiune 
 Babu Ana Maria – 4B – 100p – Premiul I 
 Roșca Alex-Cristian – 4B – 99p – Premiul I 
 Ioniță Robert-Gabriel – 4B – 95p – Premiul II 
 Niță Radu-Ștefan – 4B – 95p – Premiul II 
 Popescu David-Ionuț – 4B – 90p – Mențiune 
 Trandafir Maria-Cristina – 4B – 90p – Mențiune 

Etapa locală 
 Beldan Matei-Andrei – 2A – 100p – Premiul I 
 Chivu Isabela-Nicol – 2A – 100p – Premiul I 
 Burtea Delia-Teodora – 2A –  99p – Premiul I 



 

 Iordan Mihnea-Florin – 2A – 94p – Premiul II 
 Leoveanu Isabela-Ioana – 3A – 100p – Premiul I 
 Rădulescu Alexandru – 3A – 100p – Premiul I 
 Dinu Teodora – 3A – 91,50p – Mențiune 
 Drăgan Andrei – 3A – 91p – Mențiune 
 Cojocaru  Rareș-Ioan – 3B – 90p – Mențiune 
 Babu Ana Maria – 4B – 100p – Premiul I 
 Niță Radu-Ștefan – 4B – 97,5p – Premiul I 
 Trandafir Maria-Cristina – 4B – 96p – Premiul II 
 Popescu David-Ionuț – 4B – 90,5p – Mențiune 

 

Concurs Naţional de Matematică „Gazeta Matematică Junior” 
 Alexe Maria-Diana – Pr. C – 100p – Premiul de Excelență 
 Lungu Andreea – Pr. C – 100p – Premiul de Excelență 
 Strîmbeanu Bianca-Andreea – Pr. C – 100p – Premiul de Excelență 
 Zăbavă Catrina-Ioana – Pr. C – 100p – Premiul de Excelență 
 Buciu Ștefania – Pr. C – 95p – Premiul II 
 Marica Andrei-Sebastian – Pr. C – 95p – Premiul II 
 Clinciu Mara – Pr. C – 90p – Mențiune 
 Parpală Rareș-Ștefan – 1A – 100p – Premiul de Excelență   
 Dardac Evelina-Elena – 1A – 95p – Premiul II 
 Ghițoiu Matei-Daniel – 1A – 95p – Premiul II 
 Manea Robert-Valentin – 1A – 95p – Premiul II  
 Bârlă Andrei-Florian – 1A – 94p – Premiul III 
 Poenaru Vanesa-Giulia-Andra – 1A – 94p – Premiul III 
 Șerban Luca-Mihai – 1A – 93p – Premiul III 
 Alexandrache Erik-Andrei – 1A – 90p – Mențiune 
 Banu Mihai – 1A – 90p – Mențiune 
 Dorobanțu Andra – 1A – 90p – Mențiune 
 Beldan Matei-Andrei – 2A – 100p – Premiul de Excelență 
 Burtea Delia-Teodora – 2A – 95p – Premiul II 
 Arif Reyhan – 3A – 93p – Premiul III 
 Genali Alper – 3A – 92p – Premiul III 
 Bontaș Adina-Ioana – 3A – 91p  – Premiul  III 
 Barablea Antonio-Gabriel – 3A – 85p – Mențiune 
 Leoveanu Izabela-Ioana – 3A – 85p – Mențiune 
 Rădulescu Alexandru – 3A – 80p – Mențiune 
 Niță Radu-Ștefan – 4B – 92p – Premiul III 
 Babu Ana Maria – 4B – 90p – Mențiune 
 Ioniță Robert-Gabriel – 4B – 90p – Mențiune 

 

Cultură Generală 
Concursul Judeţean de cultură generală ,,AMICII ISTEŢI”, ediția a III-a  – etapa a II-a 

 Banu Mihai – 1A – 100p – Premiul I 
 Mitrescu Vlad-Daniel – 1B – 97,50p – Premiul I 
 Ghițoiu Matei-Daniel – 1A – 93,75p – Premiul III 
 Alexandrache Erik-Andrei – 1A – 93p – Premiul III 
 Ioniță Mirela-Petruța – 1B – 91,75p – Mențiune 
 Manea Robert-Gabriel – 1A – 90p – Mențiune 

 

Arte 
Călători prin Univers - Pictură 

 Bontaș Adina-Ioana – 3A – Mențiune 
Festivalul- Concurs Județean „Bucuria dăruirii”  – Scenetă – echipaj – 3A  – Premiul II 

 Vicolov Maria 
 Ulmi Andrei 
 Leoveanu Isabela-Ioana 
 Bontaș Adina-Ioana 
 Popescu Claudia 
 Baicu Amalia 
 Arif Reyhan 
 Dănilă Alexandra-Mihaela 
 Roșu Andreea 



 

Rebus 

Șah 

1.             -  ♖e1+     2. ♔g2   - ♖g1+!    

3. ♔xg1 -  ♕e1+     4. ♔g2   - ♔f1+!!    

5. ♔xf1 -  ♗h3+     6. ♔g1    - ♖e1+ # 

 

Țintar 
1. N-D5 
2. N-F4+(D6) 

4 8 7 5 2 6 3 9 1 
3 1 2 8 9 4 7 5 6 
6 5 9 3 7 1 4 2 8 
8 2 5 9 6 3 1 7 4 
7 3 6 1 4 5 2 8 9 
1 9 4 2 8 7 6 3 5 
9 6 8 4 3 2 5 1 7 
2 7 1 6 5 8 9 4 3 
5 4 3 7 1 9 8 6 2 
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