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Editorial:                                                  
 

De-a v-aţi cuvintelea  
 
 
 

 

 
 
 

Ne prindem Imaginația la a beretei betelie  
Și pornim, îndrăzneți, într-o altfel de... cuvânt-orie.  
Cu vânt bun, în pupa, vom face ocolul Pământului 
Ca cei mai bravi mateloți ai Jurământului - 
„De-a v-ați cuvintelea o să jocurim!” 
În joc de povești și rime tâlcuite, învățatul-convertim. 
Vă spun, însă: e departe de a fi o fadă invitație. 
Este, vrednici mateloți, cea mai tare re-creație! 
Cuvânt-oria este avântul în magice călătorii 
Pe-acel nemărginit tărâm al Cunoașterii.  
E a Cuvintelor fascinantă scamatorie  
Ce preschimbă Visele în Poezie. 
 
JeanBartieni, vă invit, așadar, cu drag 
Să ridicăm împreună steagul nostru pe... catarg. 

 
 

 
 
 

                                                                              Călin Emanuel ZĂBĂVĂ ‒ 6B 

                                                                                                                         

 

Colegi JeanBartieni, 
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Domnul Comandor Geoffroy Roussel,   
Comandantul Fregatei „Jean Bart”

« La mer, c’est surtout 
un espace de liberté  

qui nous 
relie à plusieurs 

dizaines de pays… » 
 

M. le Capitaine de vaisseau Geoffroy Roussel,  
Commandant de la Frégate « Jean Bart »  

„Marea reprezintă  
mai ales un spaţiu  

al libertăţii care 
 ne leagă de zeci de ţări…” 

INTERVIU 
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Bună ziua! Suntem Cătălina Cantaragiu 

şi Raluca-Ştefania Nedelcu, eleve la Şcoala 
Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanţa: am 
avut onoarea de a primi o parte a echipajului 
fregatei dumneavoastră pe 20 mai 2016. 
Sărbătoream 20 ani de când şcoala noastră 
poartă cu mândrie numele de condei al 
scriitorului-marinar Jean Bart, pe care şi-l 
alesese cu gândul la faimosul corsar...  

Cum revista şcolii, „Țărm de mare”, a 
fost, în 2016, 2017 şi 2018, laureată la nivel 
naţional, am îndrăznit să vă trimitem câteva 
întrebări: dacă timpul vă permite să aruncaţi o 
privire peste ele, sau chiar să ne răspundeți,     
v-am rămâne foarte recunoscătoare…  

În așteptarea unui răspuns favorabil, vă 
rugăm să agreaţi expresia desăvârşitei noastre 
consideraţii. 

 
 
 

Cătălina CANTARAGIU (VIIIe A)  
Raluca-Ştefania NEDELCU (absolventă) 

(jurnaliste în devenire, coordonate de  
Prof. Dr. Mădălin ROŞIORU…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour ! Nous sommes Cătălina 

Cantaragiu et Raluca-Ştefania Nedelcu, élèves 
au Collège no. 18 « Jean Bart » de Constanţa : 
nous avons eu l’honneur d’accueillir une partie 
de l’équipage de votre frégate le 20 mai 2016. 
On fêtait 20 ans depuis que notre collège porte 
fièrement le nom de plume de l’écrivain-marin 
Jean Bart, qui l’avait adopté en pensant au 
fameux corsaire...  

Comme la revue du collège, « Țărm de 
mare » (« Bord de mer»), s’est classée, en 
2016, en 2017 et en 2018, parmi les premières 
du pays, nous avons trouvé l’audace de vous 
envoyer quelques questions : si le temps vous 
permet de jeter un bref regard sur celles-ci, et 
encore de nous répondre, nous vous en saurons 
infiniment gré…  

Dans l’attente d’une réponse favorable, nous 
vous prions d’agréer l’expression de notre 
parfaite considération. 

 
Cătălina CANTARAGIU (VIII A)  

Raluca-Ştefania NEDELCU (ancienne élève) 
(journalistes en herbe, coordonnées par 

prof. Dr. Mădălin ROŞIORU …) 
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Quelle serait, en quelques mots,  
la philosophie des marins ?  

Leurs valeurs essentielles ? Leurs idéaux ? 
 
Comme nous avons coutume de le dire dans 

la marine française, le marin part « loin, longtemps 
et en équipage ». Ces trois caractéristiques 
résument à merveille la philosophie et les valeurs 
des marins.   

Les marins sont des militaires, ils ont pour 
vocation de servir et de défendre leur pays, c’est 
ce qui les caractérise avant tout : ce sont des 
femmes et des hommes engagés et endurants. La 
vie embarquée et le travail en équipage requièrent 
une nécessaire cohésion, un esprit d’équipe, un 
goût pour l’aventure et la volonté de toujours faire 
face à l’imprévu. 
 

Peut-on considérer un collège comme un 
navire ? Quelle serait sa destination ? 

 
Dans une certaine mesure, un collège peut 

être comparé à un navire car les buts/la 
destination et les moyens nécessaires pour 
atteindre ces buts sont semblables.  

En effet, le collège a pour mission de former 
les élèves intellectuellement et moralement, ce qui 
est obtenu par le travail, l’entraînement et la mise 
en place de règles bien précises.  

De son côté, un navire a pour mission de 
servir les intérêts de son pays et de lutter contre 
les menaces éventuelles : pour y parvenir, il est 
nécessaire de s’entraîner en amont, de travailler 
dur, de respecter un certain nombre de règles 
(juridiques, disciplinaires, militaires…) La 
destination commune serait donc la réussite, 
obtenue par un travail acharné. 
 

Care ar fi, în câteva cuvinte,  
filosofia marinarilor?  

Valorile lor esențiale? Idealurile lor? 
 
Cum obișnuim să spunem noi în Marina 

Franceză, marinarul pleacă „departe, pentru mult 
timp şi în echipaj”. Aceste trei caracteristici rezumă 
de minune filosofia şi valorile marinarilor.   

Marinarii sunt militari, au vocaţia de a-şi servi 
şi de a-şi apăra patria, iar aceasta îi 
caracterizează înainte de orice: sunt bărbați şi 
femei implicaţi şi răbdători. Viaţa pe navă şi munca 
în echipaj necesită coeziune, spirit de echipă, gust 
pentru aventură şi voinţa de a face mereu faţă 
neprevăzutului. 
 

 
 

Se poate vedea o şcoală ca pe o navă?  
Care i-ar fi destinaţia? 

 
Într-o anumită măsură, o şcoală gimnazială 

poate fi comparată cu o navă, deoarece  scopurile 
/ destinaţia şi mijloacele necesare pentru atingerea 
lor sunt asemănătoare.  

Astfel, şcoala are misiunea de a-şi forma 
elevii, intelectual şi moral; acest lucru se obţine 
prin muncă, exerciţiu şi instituirea unor reguli 
foarte precise.  

De cealaltă parte, o navă are misiunea de a 
servi intereselor ţării ei, de a lupta împotriva 
eventualelor ameninţări: pentru a izbuti acest 
lucru, este necesar să se antreneze în prealabil, 
să muncească din greu, să respecte un anumit 
număr de reguli (juridice, disciplinare, militare…) 
Destinaţia comună ar fi prin urmare reuşita, 
obţinută printr-o muncă asiduă. 
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Est-ce que la langue et la culture française, 
répandues dans le monde, pourraient être 
considérées comme un remède efficace au 

mal du pays ? 
 

Vous avez raison de souligner que la 
culture est un outil puissant contre la fragilité 
humaine. Le mal du pays pourra aisément se 
soigner en faisant appel à l’univers qui nous 
est familier : nos souvenirs, la littérature, l’art, 
la gastronomie par exemple.  

De plus, la langue et la culture française 
aiment à promouvoir des valeurs  universelles 
telles celles reprises dans la devise de notre 
nation : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Ces 
idéaux, jamais parfaitement atteints comme 
tous les idéaux, peuvent servir d’inspiration et 
de fil conducteur pour l’action des individus 
comme pour celle des États. 
 

 
 

Ar putea limba şi cultura franceză, 
răspândite în lumea întreagă, să fie 

considerate un remediu eficient pentru dorul 
de ţară? 

 
Aveţi dreptate să subliniaţi că o unealtă 

puternică împotriva fragilităţii umane este 
cultura. Dorul de ţară se poate lesne alina prin 
recursul la un univers familiar: amintirile 
noastre, literatura, arta, gastronomia, de 
exemplu.  

În plus, limba şi cultura franceză 
promovează cu predilecţie valori universale 
precum cele reluate în deviza naţiunii noastre: 
„Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Aceste 
idealuri, niciodată cu desăvârşire atinse, ca 
toate idealurile, pot servi drept inspiraţie sau 
drept principiu director pentru acţiunea 
indivizilor sau chiar a statelor. 
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Aime-t-on plus fort son pays  
de l’autre bout du monde ? 

 
Découvrir des pays loin du sien, partir à 

l’aventure, est enthousiasmant et enrichissant.  
De plus, à l’autre bout du monde, nous 

pouvons également prendre du recul par rapport à 
notre pays. Nous voyons rapidement les aspects 
qui nous manquent et auxquels nous sommes 
attachés. Par exemple, le Français se plaint 
souvent, alors qu’il a une chance incroyable 
d’habiter en France : voyager le lui rappellera. 
Réciproquement, à la lumière de ce qui est bien 
dans les pays visités, les défauts du nôtre nous 
sont rendus visibles. 

Il faut parfois partir, éprouver le manque, pour 
se rendre compte de la valeur de certaines 
choses. Il peut en être de même pour l’amour de 
son pays.  

Il existe une poésie très célèbre en France, 
écrite par Joachim du Bellay, Français exilé à 
Rome au XVIème siècle. Il y compare la splendeur 
de Rome avec son pays natal.  Je vous  invite  à  
demander  à votre professeur de français 
comment « Les regrets du pays » peuvent illustrer 
cette question. 

  
Est-ce qu’il y a un enseignant de votre enfance 

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

carrière professionnelle ? 
 

À dire vrai, je me souviens bien mieux de mes 
enseignants que de ce qu’ils m’ont enseigné. Ce 
que j’ai appris est devenu partie de moi - c’est une 
preuve d’efficacité de leur part. Mes professeurs 
de français, sans doute plus que les autres, m’ont 
donné accès à la culture qui est devenue partie de 
mes valeurs. 

 
Qu’est-ce que vous vouliez devenir quand 

vous étiez enfant ? Pensiez-vous qu’un jour 
vous seriez capitaine de vaisseau, ou        

aviez-vous d’autres projets existentiels ? 
  

Je suis né dans une famille où une certaine 
tradition militaire existe. Après avoir voulu être 
religieux, je me suis toujours dit que je voulais être 
militaire. Seulement, il y a plusieurs manières de    
l’être : armée de terre, armée de l’air… mais 
quand on regarde l’histoire, la mer c’est certes la 
guerre sur mer, mais beaucoup plus de choses 
encore : la mer, c’est le commerce et la prospérité. 
La mer, c’est la découverte et la diplomatie. La 
mer, ce sont les richesses naturelles. La mer, c’est 
surtout un espace de liberté qui nous relie à 
plusieurs dizaines de pays, sans franchir de 
frontières. Alors, le choix de la marine s’est 
imposé naturellement. 
  

 

Îşi iubesc oamenii ţara mai tare  
de la celălalt capăt al lumii? 

 
Când descoperi ţări îndepărtate, când pleci 

în aventură, te simţi entuziasmat şi îmbogăţit.  
În plus, la celălalt capăt al lumii, îţi poţi vedea 

ţara cu detaşare. Vezi rapid aspectele care îţi 
lipsesc şi de care eşti ataşat. De pildă, francezul 
se plânge deseori, deşi are norocul 
nemaipomenit de a locui în Franţa: călătoriile îi 
vor aminti acest lucru. În mod reciproc, în lumina 
lucrurilor bune din ţările vizitate, ţi se revelează 
defectele ţării tale. 

Uneori e nevoie să pleci, să experimentezi 
cum e să-ţi lipsească anumite lucruri, ca să-ţi dai 
seama de valoarea lor. La fel pot sta lucrurile în 
privinţa iubirii de patrie.  

Există o culegere de poezii foarte celebră în 
Franţa, scrisă de Joachim du Bellay, francez 
exilat la Roma în veacul al XVI-lea. Acolo el 
compară splendoarea Romei cu locurile sale de 
baştină. Vă invit  să-l  întrebaţi  pe  profesorul 
vostru de franceză cum pot Regretele sale să 
ilustreze această chestiune.  

 
 
 

Există un cadru didactic care, în copilăria 
dumneavoastră, să vă fi influențat în mod 

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

 
La drept vorbind, îmi amintesc mult mai bine 

de dascălii mei decât de învăţătura lor. Ceea ce 
am învăţat de la ei a devenit parte din mine – e o 
dovadă de eficienţă din partea lor. Profesorii mei 
de franceză, probabil mai mult decât ceilalţi,    
mi-au deschis porţile către cultura care a devenit 
parte din valorile mele. 

 
Ce voiaţi să vă faceţi în copilărie? V-aţi fi 

gândit că într-o zi veţi comanda o navă, sau 
aveaţi alte proiecte existenţiale? 
 

 
M-am născut într-o familie în care există o 

anumită tradiţie militară. După ce am vrut să mă 
alătur clerului, mi-am spus mereu că doream să 
fiu militar. Atât că există atâtea feluri de a fi: 
forţele terestre, forţele aeriene… dar dacă ne 
uităm în istorie, marea nu reprezintă doar 
războiul pe apă, ci multe alte lucruri: comerţul şi 
prosperitatea, descoperirea şi diplomaţia, 
bogăţiile naturale, dar mai ales un spaţiu al 
libertăţii care ne leagă de zeci de ţări, fără să 
trecem graniţe. În acel moment, alegerea 
marinei s-a impus de la sine. 
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Dacă este adevărat că NUMELE ne 
influențează destinul, ce ne-ar rezerva, 
nouă, din școală, și dvs., de pe fregată, 

numele JEAN BART  
care ne unește? O… vizită? 

 
Numele pe care-l împărtăşim nu se referă 

neapărat la aceeaşi persoană – fregata 
noastră a fost numită după un foarte faimos 
corsar al regelui Ludovic al XIV-lea, din secolul 
XVII, care a salvat oraşul Dunkerque şi Franţa 
de foametea la care erau sortite ca urmare a 
unei blocade străine. Acest nume a fost ales 
drept pseudonim literar de un cunoscut autor 
român. Din aproape în aproape, şi voi, şi noi, 
mărturisim iubirea pentru mare a două 
personalităţi implicate şi îndrăgostite de 
libertate. 

Prin urmare, fregata noastră ar fi onorată 
să vă primească la bord; vizita prevăzută în 
martie [2018] a trebuit să fie anulată în ultima 
clipă, fiind necesară reprogramarea ei. 
 

S’il est vrai que LES NOMS influencent 
notre destin, que nous réserverait, à nous, 
du collège, et à vous, de la frégate, le nom 

de JEAN BART  
qui nous unit ? Une… visite ? 

 
Même le nom commun que nous portons 

ne fait pas nécessairement référence à la 
même personne – notre frégate porte le nom 
d’un corsaire très célèbre du Roi Louis XIV, au 
XVIIème siècle, qui sauva la ville de Dunkerque 
et la France de la famine promise en raison 
d’un blocus étranger. Ce nom a lui-même été 
choisi comme nom de plume par un célèbre 
auteur roumain. Transitivement, vous et nous 
témoignons de deux amoureux de la mer, 
engagés et épris de liberté. 

À ce titre, notre frégate serait honorée de 
vous recevoir à son bord, même si la visite qui 
était prévue en mars [2018] a dû être annulée 
au dernier moment et doit être reportée à une 
occasion ultérieure. 
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„Faptul că aveți cadre didactice  
care se implică în activitățile copiilor,  

contează foarte mult deoarece  
de la învățători și profesori pleacă totul.” 
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1. De Ziua Internațională a Cititului Împreună, am avut onoarea de a vă avea invitată în 
Biblioteca Școlii noastre. Cei mici au avut șansa de a se întâlni cu scriitorul cărților preferate. 
Ați citit, împreună cu ei, cele mai frumoase pasaje din seria de cărți „Urmașii”. Cum au luat 
naștere „Urmașii”? Care este povestea din spatele poveștilor? 

 

Trilogia Urmașii a luat naștere în urma 
unei provocări. Am vrut să văd dacă pot să 
scriu o urmare a poveștilor lui Ioan Slavici, sau 
Creangă și am transformat o idee într-o 
adevărată aventură și așa s-a născut Trilogia 
Urmașii. Pentru că Păcală este un nume 

arhicunoscut, sper ca și Trilogia Urmașii să fie 
demnă de numele lui. Trilogia a luat și un 
Premiu acordat de Cenaclul Literar Mihail 
Sadoveanu în 2018 – „Premiul cartea pentru 
copii”, de care sunt foarte mândră.  

 

2. La rândul dumneavoastră, sunteți „Urmașa” demnă a Școlii Gimnaziale Nr. 18 „Jean Bart” 
Constanța. Ce sentimente îl încearcă pe fostul elev atunci când revine în școala care l-a 
pregătit pentru viață? 

 
Sunt mândră de faptul că am fost eleva 

școlii Jean Bart. Sentimentele pe care le simt 
sunt de nedescris: îmi bate inima în piept de 

emoție și simt de parcă m-aș așeza din nou în 
bancă. 

 
3. Care sunt cele mai frumoase amintiri legate de școală? Există vreun profesor, din acea 
perioadă, care să fi avut un impact semnificativ în modelarea dumneavoastră ca scriitor? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cea mai frumoasă amintire legată de 

școală a fost ieșirea la o piesă de teatru care 
se numea Fram ursul polar.  

Da, există chiar două profesoare care 
au avut un impact semnificativ în modelarea 
mea ca scriitoare, și acestea sunt: 

învățătoarea mea, Șovăilă/Păcuraru Viorica, 
care-mi lăuda mereu compunerile pline de 
imaginație și doamna Adăscăliței, diriginta 
mea care avea un dar, să mă facă să mă simt 
importantă, deși nu eram. 

 

„Poveștile pentru copii sunt foarte importante în dezvoltarea și 
educația copilului. Poveștile îi ajută pe copii să înțeleagă altruismul, să fie 
empatici, să fie mai încrezători, să cultive binele din ei, să se descurce în 

anumite situații problematice.” 
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4. Ce v-a determinat să scrieți povești pentru copii? Cât de importante sunt poveștile în 
dezvoltarea și educația unui copil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ce visați să deveniți când erați copil? V-ați dorit dintotdeauna meseria de scriitor? Cum a 
apărut pasiunea pentru scris? 

 

Când eram mică visam să devin doctor 
sau asistentă pentru că dorința mea era să ajut 
oameni. Abia în vremea liceului am început să 
scriu poezii și să visez că le voi vedea vreodată 
puse într-o carte, însă eram prea mică și 
pasiunea mea nu era înțeleasă de adulți, așa 

că această dorință s-a stins odată cu trecerea 
timpului. Pe la vârsta de douăzeci și opt de ani 
s-a reaprins dorința de a scrie. Am început cu 
poezie care a fost și prima mea dragoste, după 
care am trecut la povești. 

 
 

6. Pentru că am pășit pe tărâmul copilăriei, există o carte a amintirilor din copilărie? 
 

Există mai multe cărți ale copilăriei: 
Prinț și cerșetor, Prichindel de Jules Verne, 

20000 de leghe sub mări - Jules Verne, 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 

 

7. Cum arată o zi din viața unui scriitor? 

 
O zi din viața unui scriitor începe cu 

entuziasm, cu idei care curg peste tine, cu o 
plimbare în natură, pentru că întotdeauna după 

meditație și recreere, mă așez în fața 
calculatorului și încep o poveste. 

 

 

„O zi din viața unui scriitor începe cu entuziasm,  
cu idei care curg peste tine, cu o plimbare în natură… ” 

Poveștile pentru copii sunt 
foarte importante în dezvoltarea și 
educația copilului. Poveștile îi ajută 
pe copii să înțeleagă altruismul, să 
fie empatici, să fie mai încrezători, 
să cultive binele din ei, să se 
descurce în anumite situații 
problematice.  
 

Ce m-a determinat să scriu - 
Am scris aceste romane pentru copii 
deoarece am vrut să fac cunoscută 
tuturor, mitologia românească. În 
cărți veți găsi nu numai aventură, ci 
și cunoștințe legate de practicile 
magice ale babelor, ierburi 
tămăduitoare, legende și locuri 
cunoscute din România, personaje 
mitologice românești readuse la 
viață. Mitologia românească este 
foarte bogată și își merită locul 
printre celelalte mitologii. 
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8. La finalul întâlnirii cu elevii noștri, aceștia s-au declarat încântați și v-au cerut să nu vă 
opriți din scris. Lucrați în prezent la proiecte noi? Pe când o nouă carte? 
 

 

 

 

Lucrez la un nou proiect, o carte despre 
o legendă străveche a intuiților, despre legătura 
unică a unui om cu o balenă. Și această carte 

va fi ilustrată de către doamna Luminița 
Scarlat. Sper să fie gata peste cinci sau șase 
luni. 

 

9. Când ești elev (sau „urmaș”) al Școlii (lui) Jean Bart, talentul scriitoricesc își face deopotrivă 
apariția. Ce sfaturi ați da micilor noștri scriitori în devenire? Care considerați că este cea mai 
importantă trăsătură a unui scriitor bun?  
 

Copiilor înzestrați cu darul scrisului,    
le-aș spune să nu renunțe Niciodată la scris! 
Cu cât scrii mai mult cu atât îți perfecționezi 
scrisul. Și pentru motivație aș adăuga un 
exemplu: Flavia Bujor a scris prima ei carte la 
12 ani - Profeția Pietrei, și a publicat la vârsta 
de 14 ani. Autoarea este o tânără din România, 

care trăiește în Franța, iar cartea ei s-a vândut 
în 20000 de exemplare și a fost tradusă în 23 
de limbi.   

Calitățile unui scriitor: să-și cunoască 
audiența, să aibă o minte deschisă și neapărat 
umor.         

APOSTOL Carina-Ionelia – 7B  
& VASILE Delia-Maria – 7A 

Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
*Fotografiile din arhiva școlii 

„Calitățile unui scriitor:  
să-și cunoască audiența, să aibă o minte deschisă și neapărat umor.” 
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Text: ZĂBAVĂ Călin-Emanuel – 6B 
Grafică: GHEORGHE Elena-Ruxandra  –  8A  

           NECULAI Anastasia-Elena – 8A 
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
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Cu toate acestea, schimbarea vine 

repede și se stabilește în noi. Așadar, acum, 
în noiembrie, după doar două luni de liceu, 
această trecere nu mi se mai pare la fel de 
înfricoșătoare și grea ca înainte. Despărțirea 
de școala mea dragă a avut un impact 
emoțional destul de mare asupra mea. Eram 
atât de familiarizată cu totul încât, până în 
momentul în care am ajuns în ultima zi de 
școală, nu am realizat că nu o să mă mai 
întorc niciodată aici, așa cum obișnuiam să o 
fac zilnic. A fost o despărțire tristă: de colegi, 
de diriginte și profesori, de prietenii din alte 
clase, de atmosfera de zi cu zi.  

Îmi aduc aminte cum mă gândeam cu 
teamă la momentele pe care nu o să le mai 
retrăiesc la liceu, fiind convinsă de unicitatea 
activităților și întâmplărilor din gimnaziu. Îmi 
era teamă că o să ajung într-un mediu rece 
(fapt care nu s-a întâmplat), unde nu o să 
mă mai bucur de fiecare zi așa cum am 
făcut-o în școala mea: de ședințele din 
consiliu, de evenimentele de care ne 
ocupam noi, elevii, de revista școlii, de 
voluntariat… Am găsit aici tot și de toate 
care să îndeplinească scopul nostru, al 
consiliului și al voluntarilor: să facem școala 
un loc plăcut de toți elevii, un loc în care să 
vrei să te întorci cu drag.  

Și consider că am reușit! Căci încă 
sunt atașată de școala mea, locul unde am 
avut timp să le trăiesc pe toate și să mă 
bucur de toate. Atelierele de creație, colecta 
de cadouri de Crăciun pentru copiii nevoiași, 
activitățile dedicate mediului înconjurător, 
orele de joacă pentru copiii cu dizabilități... 
din toate acestea, învățam și noi, poate chiar 
mai mult decât ceilalți. TEAM Jean Bart ne-a 
oferit șansa de a lucra într-o echipă, de a ne 
descoperi calități și de a ne însuși valori 
morale după care să ne ghidăm în viață. 

Cât despre profesorii mei dragi, 
acești pedagogi care rămân viu în suflet, aș 
vrea să le mulțumesc tuturor pentru 
dedicare, efort și timpul pe care îl investesc 
în noi în fiecare zi. Fiecare dintre dumnealor 
este un model de educație demn de 
admirație și de urmat. Și acum nu vorbesc 
despre materia predată, ci despre abilitatea 
dumnealor de a ne pregăti pentru viață.  

Elevilor le doresc mult succes în 
alegerile luate și în tot ceea ce fac. Urez 
felicitări consiliului elevilor pentru ceea ce 
realizează, dar nu în ultimul rând, îi încurajez 
pe toți să fie mândri cu o Școală Unică, în 
care se cântă, se dansează și se învață, mai 
ales, să fii om. 
 
#Educație pentru suflet la școala (lui) J.B.

 
 

NEDELCU Raluca-Ştefania (8B ‒ Promoția 2018)  
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

 

Mai mult decât o școală 

Trecerea de la școală la liceu este un moment unic în 
viața oricărui elev. După opt ani petrecuți între pereții 
aceleiași clădiri, după ani în care construim prietenii strânse 
care ne vor lega pe viață, după patru ani împreună cu 
profesori care ne-au educat și îndrumat, ani în care ne-am 
familiarizat atât de mult cu ȘCOALA din toate punctele de 
vedere, pot să o spun, cu mâna pe inimă - și cred, cu tărie, că 
nimeni nu ar putea să mă contrazică - această școală a 
devenit a doua noastră casă, a doua noastră familie. 
 

Gânduri 
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   MAGIA PRIETENIEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâmplarea pe care o voi povesti este 
magică pentru că, mă credeți sau nu, am aflat-o, 
într-o zi, de la o vrăbiuță care ciripea la fereastra 
mea. Ea, la rândul ei, o aflase de la o veveriță, iar 
veverița o aflase de la un copac. Copacul o 
auzise pur și simplu pentru că pe o bancă aflată 
sub coroana lui umbroasă, a avut loc întâmplarea. 

Cum se pot înțelege un copac, o veveriță, o 
vrabie și un om, ar fi o altă întrebare. Poate că 
magia ce există între noi și ne unește, ca un liant, 
dincolo de diferențe, este răspunsul. Sau, poate 
altul... Te las pe tine, dragă cititorule, să îți găsești 
răspunsul potrivit! 

Era o zi frumoasă de vară - cel puțin așa își 
amintea copacul. Două fete se așezaseră pe o 
bancă pentru a se odihni, iar el se bucura că le 
putea trimite umbră și răcoare, fiind o zi extrem de 
călduroasă. Fetele mâncau înghețată. Pe una 
dintre ele, copacul a recunoscut-o imediat. Era 
Larisa, o fetiță bălaie, cu ochi mari și curioși, care 
mereu venea în vacanța de vară la bunici. Pe 
cealaltă fetiță o vedea pentru prima oară. Nu părea 
din partea locului, iar hainele îi erau „parcă scoase 
din cutie”, căci nu prea se încadrau în peisajul din 
micul sat în care locuiau bunicii Larisei.  

Deodată, lângă cele două fetițe, a apărut și 
o a treia. Era Luciana, fetița din casa aflată la 
marginea satului. Copacul o cunoștea încă de 
când era mică. Știa că în spatele hainelor 
ponosite, purtate de frații ei mai mari, sau chiar și 
de alți copii din sat, se găsea o fetiță bună la 
suflet, gata să dea o mână de ajutor oricui avea 
nevoie, fie că era vorba de frații ei, de copiii din 
sat, sau de orice altă ființă. 

Luciana se împrietenise cu Larisa cu un an 
în urmă, iar acum, văzând-o pe bancă, s-a 
apropiat de cele două fete:  

— Bună ziua! Ce mai faci, Larisa? spuse, 
timid, Luciana. 

Cristina, prietena de la oraș a Larisei, cea 
care venise pentru prima dată într-un sat, se uita, 
nedumerită, la cele două fete. Nu putea crede că 
prietena ei se putea împrieteni cu o fată îmbrăcată 
astfel. Parcă era o cerșetoare! Și, ca să fie sigură 
că discuția dintre Larisa și Luciana nu va continua, 
a rostit pe un ton aspru: 

— Cred că ai confundat-o! O fată ca ea nu 
poate fi prietenă cu o fată ca tine, îi spuse ea 
Lucianei. Apoi, își îndreptă privirea către Larisa și 
o întrebă: 

— Nu-i așa că nu o cunoști pe fata 
aceasta? 

 

Larisa nu a putut să reziste privirii Cristinei, 
a lăsat ochii în jos și a spus, încetișor: 

— Îmi pare rău, nu te cunosc. 
Lucianei i-a căzut o lacrimă fierbinte pe 

obraz, dar nimeni nu a apucat să o vadă, pentru că 
a fugit repede. Nimeni, cu excepția copacului, 
pentru că el vede tot, chiar și ce ochii obișnuiți nu 
pot vedea. 

Și Larisei îi venea să plângă - copacul a 
văzut - doar că se abținea, nu voia să o vadă 
Cristina lăcrimând. Copacul nu a înțeles, nici de 
data aceasta, de ce oamenilor le era frică să își 
arate emoțiile: „Sunt atât de frumoși atunci când o 
fac!” se gândea copacul. Dar, din păcate, oamenii 
nu se vedeau pe ei înșiși, așa cum o putea face el, 
copacul. 
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— Și ce dacă mai am o prietenă? spuse 
deodată Larisa. Este prietena mea și sunt mândră 
de ea. Chiar dacă nu are haine noi și frumoase, ca 
ale noastre, ea are un suflet bun și acest lucru 
este mult mai prețios decât orice haină frumoasă.  

Nici nu a terminat bine ce avea de spus, că 
a fugit după Luciana. A găsit-o pe banca din fața 
casei lor și i-a spus: 

— Îmi pare rău, Luciana! Nu m-am gândit 
decât la ce va spune Cristina despre mine. Am fost 
o egoistă. Te rog frumos să mă ierți! 

— Între timp, lângă ele ajunsese și Cristina. 
Luciana avea o privire atât de luminoasă încât, 
parcă tot soarele de pe cer coborâse în ochii ei. 
Atunci, Cristina și Luciana au inițiat o magie cu 
totul deosebită. Era acea magie care vine din 
interior și doboară orice obstacol. Așadar, în acea  

secundă magică, fetele au înțeles că prietenia 
vine din suflet și îi unește pe oameni, dincolo de 
locul în care s-au născut, de culoarea pielii, de 
casa mică sau palatul în care locuiesc, sau de 
hainele cu care se îmbracă. 
 Această parte a poveștii, copacul nu a 
văzut-o, dar a știut că așa s-a întâmplat pentru că 
din ziua următoare, cele trei prietene și-au 
petrecut timpul, foarte des, pe banca din fața lui. 
Iar el s-a bucurat să le ofere celor trei prietene 
umbră și răcoare, în zilele toride de vară, și să 
simtă magia prieteniei dintre ele. 

 
Text: VICOLOV Maria-Cristiana – 5A 

Grafică: PREOTEASA Bianca-Florina – 6B 
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea  
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 Era o zi ca oricare alta… Nimic nu părea să 
prevestească uimitoarele întâmplări la care am fost 
părtașă. Plecasem cu familia într-o excursie la munte când, 
deodată, în urcușul nostru ne-a întâmpinat o poieniță 
îmbrăcată în razele soarelui strălucitor, ca într-o mantie 
plină de nestemate. Era prea frumoasă ca să nu ne îmbie 
la un popas! Florile multicolore parcă ne salutau, iar 
păsărelele ne încântau cu ciripitul lor. 
 M-am așezat pe iarba de un verde proaspăt, 
bucurându-mă de ce mi se așterne în fața ochilor. Mă 
jucam de-a v-ați ascunselea cu o rază poznașă de soare, 
dar cred că ea a învins, pentru că am închis ochii. Nu știu 
dacă am adormit sau nu, dar când i-am deschis, privirea  
mi-a fost atrasă de un pițigoi moțat, cocoțat în copacul din 
fața mea, care mă privea rugător, cu ochii lui mici și negri. 
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—  Ce e cu tine micuțule, ce s-a întâmplat? 
Parcă înțelegând spusele mele, moțatul a 

coborât din pom. Nu mică mi-a fost mirarea când 
l-am văzut că a zburat chiar lângă mine și mi-a 
spus: 

— Te rog, ajută-mă! Eu am două prietene 
pițigoi. Zburam împreună cât era ziua de lungă, 
doar că vrăjitoarea din pădurea întunecată le-a 
transformat în veverițe. Acum ele mănâncă 
ghinde, zburdă printre ramurile copacilor și nici nu 
se mai recunosc. Nu mai putem zburda liberi, 
străbătând cerul senin, așa cum făceam în 
fiecare zi! Mi-e dor de acele clipe, mi-e dor de 
prietenele mele pițigoi! 

— Cum să nu te ajut, micuțule? i-am răspuns 
impresionată de pățania micuțului moțat. Doar te 
rog să-mi spui cum pot ajunge la vrăjitoarea din 
pădurea întunecată. 

Pițigoiul mi-a spus să mă uit în zare, că voi 
vedea castelul vrăjitoarei. Deși nu-l văzusem 
până atunci, acum îl zăream. Am mers călăuzită 
de pițigoi până la castel. Acesta era negru ca 
tăciunele, iar geamurile erau aburite. Mi-am făcut 
curaj și am intrat. Am găsit-o în prima încăpere, 
dar nu arăta deloc așa cum îmi imaginam că ar 
arăta o vrăjitoare. Era o păuniță neagră și 
îngâmfată. Lângă ea se aflau și veverițele, 
prietenele pițigoiului. Acum voia să le transforme 
în două muște enervante. M-am apropiat de ea, 
cu un curaj ce m-a mirat și pe mine, și i-am spus: 

— Te rog, transformă-le înapoi! În sufletul tău 
mai este lumină! Nu o irosi, te rog! 

Păuniței i-a curs o lacrimă și a șoptit: 
— Ai dreptate, poate a venit momentul… și  

le-a transformat pe cele două prietene ale 
pițigoiului. Nu am apucat să mă bucur de 
reîntâlnirea celor trei prieteni înaripați, deoarece 
privirea mi-a fost atrasă de către păuniță, care   
și-a recăpătat frumoasele culori. 

Pițigoii au fost de acord ca și păunița să facă 
parte din familia lor și mi-au dăruit o coroniță cu 
flori. Deodată, o rază de soare  mi-a mângâiat 
fața. Am deschis ochii și nici urmă de păuniță și 
cei trei pițigoi. 

— Maria, pregătește-te, gata popasul!  mi-a 
strigat mama. 

— Mami, știi ceva? 
 Nu am apucat să termin, deoarece mâna 

mi-a atins coronița cu flori. 
— Ce voiai să-mi spui, draga mea, a întrebat 

mama? 
— Nimic deosebit… doar că poienița asta 

este magică! i-am spus eu zâmbind. 
 

Text: VICOLOV Maria-Cristiana – 5A 
Grafică: DONE Maria – 7B 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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Este noiembrie. O zi mohorâtă de toamnă. Încet, pe neobservate, vântul 
începe să bată. Un covor ruginiu acoperă pământul, iar norii gri se adună pe cer. 
Fulgerele luminează cerul, iar pe mine mă înfricoșează. Pic, pic, pic, începe să plouă 
ușor. Un nor se oprește deasupra mea: 

— Este atât de frig! Nu mai rezist. De ce trebuie să uzi pământul? 
— Plantele, animalele și oamenii au nevoie de apă. Nu pot să renunț doar 

pentru că ție îți este frig, zise norul! 
— Dar nu îți cer să renunți pentru totdeauna, vreau doar puțin soare, care să 

mă încălzească. Nu vreau să trimiți vara departe. Aș dori ca pădurile ruginii și cărările 
să nu fie pustii, păsările călătoare să nu mai plece din țara noastră, iar bruma să nu 
mai cadă pe câmpii. 

— Bine, am să vorbesc cu soarele să țină iarna cât mai departe, a spus 
norul. 

— Mulțumesc! Îți rămân dator, îi răspund eu și îmi văd de drum. 

Text: ULMI Andrei – 5A 
Grafică: DONE Maria – 7B 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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Într-o dimineață, când m-am trezit, am deschis geamul și l-am văzut pe 
Noricel. Parcă era supărat, era negru și întunecat. Atunci l-am întrebat: 
 

— De ce ești supărat? 
— Atunci va veni și frigul? 
îl întreb eu. 
— Dar Norule, aș mai vrea 
puțin soare! 
— Norule! Văd copaci goi 
și triști. 

  
 

— Nu sunt supărat, doar că toamna îmi dă de veste că în curând ea va sosi! 
 

— Da! Vântul va sufla mai tare și un covor frumos de frunze, pe jos, vom vedea. 
 

— Soarele va mai străluci, însă gerul va veni, îmi răspunde Norul. 
 

— Toamna îi golește și îi pregătește pentru alt sezon. 
 

 

Și vorbind așa cu 
norul, vântul a început să 
bată de parcă era 
supărat. Am închis 
repede geamul luându-mi 
la revedere de la Noricel. 
 Text: FARCAȘ Andreea-Monica – 5A 

Grafică: DONE Maria – 7B 
Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 

Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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 Este o călduroasă zi de toamnă, așa că     
m-am hotărât să ies la o plimbare. 
 Pe când treceam printr-o ogradă, am auzit 
niște sunete: 

— Bună! Mă uit în sus, mă uit în jos, dar 
nimic. Probabil mi se păruse, până când aud iarăși: 

— Hei bună, sunt aici, sus, în înaltul cerului. 
Mă uit în sus. Nu-mi venea a crede. Un cumulus 
vorbea cu mine. Prima dată am crezut că am 
halucinații. Dar era adevărat, așa că i-am salutat și 
eu. 

— Bună, eu mă numesc Viorica. Și tu? Pe 
tine cum te cheamă? 

— Pe mine mă cheamă Cumuli. 
— Un nume foarte frumos, dar și neobișnuit. 

De la ce vine? 
— Cumuli vine din limba văzducească 

„Cumulis”. Aici, sus, aceasta este o limbă sacră. Nu 
toți norii primesc nume provenite din această limbă. 

— Și de ce nu? Tu cum ai primit acest 
nume? Pari un nor oarecare. 

— Eu nu sunt un nor oarecare. Ai ocazia să 
vorbești cu zeul norilor. Doar cei care au o meserie 
importantă primesc un nume ca acesta. La voi, pe 
Pământ, nu există? N-am zărit niciun om să aibă 
asemenea nume. 

— Ai dreptate. Aici, nu există această limbă. 
Dar ce părere ai de această toamnă? Anul acesta, 
ne-a oferit multe bogății. 

— Într-adevăr! Anul acesta toamna ne-a 
oferit căldură, soare, fructe zemoase, iar pe jos s-a 
așternut un covor de frunze aurii. Eu… cel mai tare 
mă bucur că este cald. De mult n-am mai avut o 
toamnă ca aceasta. 

— Nu sunt la fel de bucuroasă că încă este 
cald. În fiecare an, odată cu venirea toamnei, îmi 
doresc să înceapă cât mai repede sezonul rece. 
Când mă trezesc, vreau să mă uit pe geam și să 
văd măcar ceață sau nori. 
 Dar tu în schimb, văd că te bucuri foarte tare 
că încă este cald. 

— Ai mare dreptate. Nu-mi plac toamnele 
acelea reci deloc. 

— Ei bine, îți mulțumesc că mi-ai ținut 
companie, dar acum ar cam trebui să plec, se face 
târziu, iar eu încă nu mi-am făcut temele. 
 Pe curând, Cumuli! 
 O zi bună să ai, draga mea! Ne-om mai 
vedea noi cândva! 

Așa s-a sfârșit ziua mea. Mi-am făcut și un 
prieten nou. Abia aștept să mai stăm puțin la 
taclale. 
 

Text:  DINU Teodora – 5A 
Grafică: DONE Maria – 7B 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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POVESTEA  
tuturor poveștilor 

 
 
 
 

  
 
 

— Mămico, mai spune-mi, te rog, povestea 
cu Regele Mării! se auzea, în fiecare seară, un 
glas înăbușit al unui copil încolăcit sub pătură.  

Henry adora să asculte la nesfârșit 
povestea Regelui care apărea din adâncul mării 
pentru a conduce un copil pe tărâmul cel mai 
misterios din lume: o insulă fermecată, unde toate 
personajele din basme conviețuiau în pace. 
Legenda spune că un copil curajos era ales pentru 
a explora această lume fantastică, populată de 
regi și regine, prinți și prințese, sirene și pirați. 
„Povestea tuturor poveștilor” o denumise Henry și, 
în fiecare seară, adormea cu gândul că într-o zi, el 
însuși va fi „copilul ales”. 

În această seară specială, Henry este mai 
nerăbdător ca niciodată să asculte povestea. Vrăjit 
de vocea caldă a mamei sale, băiețelul tresare la 
fiecare nouă aventură a celui mai curajos copil din 
lume. Dar, iată că sosește momentul în care 
vocea mamei sale dispare, pierzându-se, ușor, 
într-un șuierat.  

— Bună seara, amice! Ești pregătit pentru 
aventura vieții tale? se aude, din spate, o voce 
puternică. 

— Regele Mării?! Da!! Chiar tu ești!  Mi-am 
dorit dintotdeauna! Dar... cel ales... sunt chiar eu? 
întreabă Henry descumpănit. 

— Desigur! Spune-mi, vrei să pornești în 
cea mai frumoasă călătorie pe mare? 

Învăluit în fire de nisip auriu, iată-l pe 
Henry la bordul unui vapor, pregătit pentru 
aventura vieții sale. Insula era imensă. Flori, fluturi 
și zâne zburătoare, pitici, uriași, spiriduși și 
dragoni, toate într-un peisaj feeric, înconjurat de 
albastrul strălucitor al mării. Însă farmecul insulei 
este umbrit de vocea înspăimântată a piticului 
Înțelept: „Este ea! Regina cea Rea! S-a întors!” 

În mijlocul vacarmului, Henry a reușit să 
deslușească misterul: Regina cea Rea dorea să 

pună stăpânire pe insulă de foarte mulți ani, iar 
acum aruncase un blestem asupra tuturor 
personajelor de poveste: memoria fiecărui erou a 
fost ștearsă, și nimeni nu își cunoștea adevărata 
identitate și rolul pe care îl joacă în viața fiecărui 
copil.  

Henry trebuia să salveze insula și poveștile 
copilăriei, căci nu doar memoria acelor personaje 
fusese furată, ci mai degrabă întreaga sa copilărie. 
Așadar, iată întreaga insulă pregătită de război: 
pirații conduși de Henry la bordul unei nave imense, 
au pornit atacul, Mica Sirena a strâns toate 
animalele marine din regat, până și căpitanul Hook 
a venit în ajutor. Însă forța Reginei era mult prea 
mare pentru a fi răpusă. 

— Suntem pierduți! anunță Regele Mării, cu 
tristețe. 

— Nu! Trebuie doar să crezi! Atunci Henry a 
reunit toate zânele și uriașii de pe insulă, în timp ce 
balenele și delfinii au răsturnat nava Reginei. Au 
purtat o luptă lungă, dar la final au reușit: binele a 
învins și toate personajele și-au amintit de rolul lor 
în fiecare poveste. 

 
Eu sunt Henry, un băiețel din New York, 

mereu vesel și cu visuri mari, dar am un mic secret. 
Acum cinci ani am pornit în prima mea aventură pe 
insula Tuturor Poveștilor. Când i-am povestit 
mamei, ea a zâmbit și m-a încurajat, spunându-mi: 
„Da, micuțule. Acum ești cel mai curajos copil din 
lume. Și ești copilul meu.” Nu  m-a crezut, știam! 
Însă eu credeam cu toată inima. Căci și acum 
păstrez în trăistuța mea secretă firele de nisip auriu 
dăruite de Regele Mării. Și, în fiecare seară, 
pornesc într-o nouă călătorie în lumea din adâncuri, 
spre tărâmul în care domnesc prietenia și, mai ales, 
misterul.

 

El este Henry, un băiețel din 
New York, vesel, jucăuș și cu visuri 
mari. Astăzi, are chiar mai multe motive 
să zâmbească deoarece își 
sărbătorește cea de-a cincea 
aniversare. Dar... ce nu știe Henry este 
că această zi urmează să îi schimbe 
viața complet, iar povestea lui este cu 
totul diferită. 

Text: APOSTOL Carina-Ionelia – 7B 
Grafică: ȚARIN Bianca-Ioana – 6A 

Coord. text: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
Coord. grafică: Prof. TĂNASE Daniela 
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  M-au fascinat călătoriile în 
timp, încă de când am aflat despre 
ele. Am făcut cunoștință cu ele, 
citind o poveste în care am aflat 
despre călătoria unei fetițe. Era o 
fetiță obișnuită, ca oricare dintre noi, 
astfel încât nimeni nu ar fi bănuit că 
venea dintr-un viitor îndepărtat și 
încerca să salveze omenirea. Da, 
chiar dacă pare greu de crezut, putea să 
schimbe un fir de viitor și, astfel, o epidemie 
necruțătoare putea fi evitată. Atunci      mi-am dat 
seama că în fiecare om obișnuit, ca oricare dintre 
noi, se poate ascunde un salvator. 
 Și bineînțeles, ca pe orice fată, mă 
fascinează oglinzile, pornind de la povestea    
Albei-ca-Zăpada și terminând cu rolul lor practic 
din zilele noastre. Vă întrebați ce au în comun 
oglinda din povestea Albei-ca-Zăpada și cea de 
la șifonierul de acasă?! Veți afla îndată, dacă ați 
avut răbdarea să citiți până aici. 
 Mă jucam cu Maya, cățelușa mea, care 
era tare agitată după ce făcuse cunoștință cu 
„sora” ei din oglindă. Deodată, o lumină orbitoare 
a străpuns limpezimea oglinzii. Când m-am uitat 
din nou în cameră, Maya dispăruse. Mai era doar 
„geamăna” ei din oglindă, care lătra de zor, parcă 
invitându-mă să o urmez. M-am apropiat și eu de 
oglindă și am trecut prin ea ca printr-un portal. 
Când mi-am ridicat privirea, am rămas mută de 
uimire. 
 Eram în mijlocul unui peisaj, parcă 
desprins din film SF: clădiri suspendate în aer, 
mașini care nu mergeau pe șosea, ci zburau în 
aer, și oameni care semănau foarte bine cu noi, 
dar care puteau zbura cu o pereche de aripi. 
Erau un fel de pietoni spațiali. Mă gândeam că 
mi-aș fi dorit și eu o pereche de aripi, în culorile 
curcubeului, când, deodată, m-am pomenit cu 
ele în spate. După câteva piruete grațioase în 
aer, privirea mi-a fost atrasă de un panou pe 
care era scris: 15 martie 2569. 

— Maya, suntem în viitor, uite am ajuns 
în 2569, chiar de ziua mea! 

— Ham-ham! a răspuns Maya. 
 Puțin tristă că nici în 2569 cățeii nu vor 
vorbi, mi-am pierdut atenția și m-am tamponat de 
o altă zburătoare. 

 Scuză-mă, n-am fost atentă! mi-a spus 
fetița zburătoare. 

— Te rog să mă ierți, e vina mea… dar 
nu am putut continua. 
 Fetița din fața mea era o altă variantă a 
mea, doar că era îmbrăcată puțintel cam ciudat, 
raportându-ne la moda de azi. 

— Nicio problemă, bine că nu s-a 
întâmplat nimic. Eu sunt Maria, iar tu ești 
invitată la ziua mea. 

— Ce coincidență, ne cheamă la fel și 
suntem născute în aceeași zi, doar că la mulți ani 
distanță. 
 Am însoțit-o pe Maria până acasă și      
m-am bucurat să văd că în 2569 prietenii îți vin la 
aniversare, poți mânca pizza și tort. Dar, ciudat,   
mi-am dat seama că nu văzusem niciun cățel, 
pisică, hamster, sau alt prieten necuvântător. 
Parcă citindu-mi gândurile, Maria mi-a spus: 

— În 2380, Pământul, casa noastră, a 
fost în mare pericol. Noi, oamenii, am reușit să 
ne salvăm, dar nu și prietenii noștri 
necuvântători. Și nu doar ei, niciun fir de iarbă, 
nicio floare, nimic verde sau viu, în afară de noi 
oamenii. 

— Nu se poate să pierdeți atâta 
frumusețe! Crezi că aș putea să vă ajut cumva? 

— Oricine poate să ajute, orice faptă a 
fiecăruia din prezent, poate aduce schimbări 
aceluia din viitor. 

— Vreau să ajut! Vreau să-mi conving 
prietenii să ajute! 
 Nu am terminat bine de spus, că o lumină 
puternică a invadat camera Mariei. În clipa 
următoare, eram alături de Maya, pe cealaltă 
parte a oglinzii, acasă la mine. Încă nu am uitat 
ce i-am promis Mariei din anul 2569. 
 
 

Pe TĂRÂMURI 
necunoscute 

Text: VICOLOV Maria Cristiana – 5A 
Grafică: DRĂGUȚ Bianca-Andreea – 4A 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: Prof. înv. primar MĂRGINEANU Florentina  
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Învelit în sărbătoare 
C-o beteală strălucitoare, 
În miros de vâsc, ușor presărat 
Și de mantia albă-mbrățișat, 
 
Stă brăduțu-mpodobit, 
Cu globuri de argint 
Și cu ace de smarald, 
Iată-l! Este minunat! 
 
Ca-ntr-un vis, mult așteptat,  
Lângă dulcile fursecuri și laptele tot cald, 
Stă a mea scrisoare, din Ajun, 
Numai pentru Moș Crăciun. 
 
Eu l-am întâmpinat cu drag, 
Și nu a întârziat, 
Căci sub brad e așezat 
Un cadou de neuitat!  
 
Text și grafică: ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B 
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea  

În așteptarea lui  
MOȘ CRĂCIUN 
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POVESTEA REVELIONULUI 
 

 
Salutare, dragi prieteni!  
Eu, povestitorul, luat cu de-ale casei, am 

uitat, pentr-o clipită, să îmi fac unica și frumoasa 
mea treabă: să împart bucuria poveștilor. 

Ei bine, acum că mi-am adus aminte, aș 
dori să vă spun o poveste, dar nu oricare, ci una 
deosebită. Aceasta este povestea revelionului. 

Hai să începem! Vedeți voi, a fost odată ca 
niciodată, un împărat care își dorea foarte mult un 
copil. Dar timpul trecea și împăratul era tot mai 
descurajat... Din nefericire, împărăteasa moare. 
Împăratul, total nepregătit pentru tristul eveniment, 
se duse pe tărâmul lui Verde Împărat, și prima 
făptură care îi va fi ieșit în cale avea să-i fie fiu ori 
fiică... cum i-o fi norocul. 

Dragul nostru împărat merse ce merse și 
dă acesta peste un pui de... urs. 

Speriat, dar totodată fericit că a găsit un fiu 
mai cu seamă - căci niciun împărat nu mai avea 
drept fiu un urs - împăratul nostru îl duse pe „fiul 
său” la curte. Bine, nu toată lumea a părut așa de 
încântată de „Junele Martin”. Unii oameni credeau 
că atunci când va crește, fiara îi va mânca; alții 
credeau că ursul e, de fapt, un vraci care îi va 
blestema pe toți, dar cea mai populară variantă 
era că împăratul va vrea să-i pedepsească pe 
tâlhari cu moartea, cu ajutorul ursului. Auzind 
împăratul variantele acestea, hotărăște să 
pedepsească pe cel care mai spune așa ceva 
despre feciorul său, cu decapitarea. 

Cu toate acestea, împăratul, preventiv, se 
duce la o vrăjitoare și îi cere părerea despre LION 
(așa îl numise pe urs, în cinstea răposatei sale 
soții, Eleonora). Vrăjitoarea îi spuse că ursul era 
cu adevărat un prinț și că acesta fusese vrăjit. 
Ursul avea să rămână așa dacă nu va răspunde la 
o întrebare: „pe ce dată e finele anului?”  

Pe vremea ceea, nu exista un final de an... 
oamenii credeau că timpul nu se poate măsura...  
 Însă, ursul avea voie să fie ajutat la aflarea 
răspunsului, așa că împăratul dădu veste în țară: 
cine va descoperi taina va primi 10 saci cu aur. 
 În celălalt capăt al împărăției, se afla o fată 
sărmană pe nume Reveria, care auzise și ea de 
ciudata ghicitoare a împăratului. 

— „Hmm... un final de an? Anul are un 
final? De când?” spuse Reveria. 
 Știa fătuca aceasta un spirit, nu de pe astă 
lume, care ar putea-o ajuta. Fără tăgadă, fata 
porni spre celălalt tărâm. Merge ce merge și 
ajunge la o cabană  dărăpănată. Își  dă  repede  
seama  că acolo avea să doarmă în seara aceea. 

În timpul nopții aude niște zgomote. Se ridică 
din pat și întreabă cu glas tare: „Pe ce dată e finele 
anului?” Numaidecât, o voce îndepărtată îi 
răspunde: „anul se termină pe data de 31 
decembrie”.   

Revenind la Curtea Împărătească, Împăratul 
o ascultă pe fată și, cum termină aceasta de vorbit, 
ursul se transformă într-un falnic fecior. 

Îndrăgostindu-se pe loc unul de celălalt, se 
căsătoresc și trăiesc fericiți până la adânci 
bătrâneți. 

Și de atunci, dragi copii, s-a aflat când se 
sfârșește anul, iar numele dat acestei sărbători 
care-i unește pe cei doi, dar și trecutul cu prezentul, 
este ReveLION.  

 
Text: ZĂBAVĂ Călin-Emanuel – 6B 

Grafică: OPREA Oana – 7A  
Coord. text: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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...o fetiță tare sărmană. Aceasta și-a dorit 
mereu să aibă un brad de Crăciun... După cum v-ați 
dat seama, se apropiau sărbătorile. Era destul de 
tristă deoarece știa că și acest Crăciun va fi unul 
obișnuit. Auzise ea de la copiii aceia, cei înstăriți, că 
în Ajun, de sub brad se ivesc cadouri pentru toată 
familia.    

Așa minunăție nu mai auzise fetița și în inima 
acesteia înflori o fărâmă de speranță... Cum ar fi să 
primească și ea ceva? Hmm... dar se știe bine că 
acele daruri se ivesc de sub brad și sunt aduse de... 
Cine?... Parcă un moș... Da! Moș Crăciun!  

Se duse fata la magazinul de unelte al 
domnului Albert și își cumpără, cu toți bănuții ei, o 
lopată. Mândră și bucuroasă se duse în pădure și își 
căută un brad mai de seamă, nici prea mic, nici prea 
mare. Merse ea ce merse și dădu peste un brad 
frumos, căzut la pământ. Pentru că acesta avea 
rădăcina deja scoasă, nu a avut nevoie de lopată și 
preț de o secundă a regretat că și-a dat bănuții 
pentru lopată, dar atunci își aminti că Albert trecea 
prin vremuri grele și orice bănuț îl ajuta. Așa că acea 
secundă de regret urma să o regrete... Luă bradul și 
o apucă spre casă (așa credea ea).   

Merse ce merse dar nu dădu de casă! Găsi 
dânsa o căscioară străină și zise să își încerce 
norocul aici, poate că va găsi un loc să înnopteze. 
Așadar, bătu la ușă și cine credeți că era? Un 
moșneguț. Da, se potrivea perfect descrierii 
bogaților: avea căciulă roșie, o cămașă roșie, totoși 
roșii... Ce să mai zicem, era un bătrânel simpatic, 
grăsuț și roșu deoarece avea atât hainele roșii dar 
era și îmbujorat foarte aprins. Știți voi, genul acela 
de bunic pe care îl vei ține minte toată viața.  

Să continuăm... După ce a deschis, Moș 
Crăciun - căci acesta era bătrânelul - s-a bucurat 
foarte mult că este vizitat de un copil, deoarece el 
era în vacanță și niciun spiriduș nu se afla cu el, 
întrucât aveau foarte mult de lucru.  

Chiar și Doamna Crăciun, soția acestuia, era 

ocupată cu pregătirea saniei și îngrijirea renilor. 

Moșul o poftește în casă pe fată și, ascultându-i 

povestea, o dojenește pentru acel regret pe care l-a 

avut în legătură cu lopata. Astfel, îi spune că va avea 

nevoie de lopată. Fata se rușină și îi păru rău pentru 

Poveste de Crăciun:  
A fost odată...  
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gândul trecător. Moșul îi spuse să plece deoarece 
pentru a ajunge acasă va avea de mers și va trece 
prin încă două probe: dacă le va trece, va ajunge 
la ai ei dar dacă nu, nu-i va fi prea bine. Acesta a 
și felicitat-o deoarece doar o inimă curată ar fi dat 
de acea „casă de vacanță a Moșului”. 

Copila plecă și, în mai puțin de un ceas, 
ajunse la a doua probă, pe care o putem numi 
„prăjitura”: era vorba de o bufniță care a așezat-o 
pe fată la o masă pe care se aflau două pahare cu 
limonadă și două prăjituri. Bufnița i-a spus că o 
prăjitură este otrăvită iar ea va trebui doar să 
aleagă una și să spere că nu e cea otrăvită.  

Auzind aceasta, fata se gândi puțin și își 
alese o prăjitură. Mâncă din ea și nu păți nimic. 
Când bufnița o întrebă cum de a ales acea 
prăjitură, fata îi răspunse că încă de când a văzut 
limonada și-a dat seama că nu cu prăjitura era 
lucru necurat, ci cu aceasta. Prea mult bufnița îi 
atrăgea atenția asupra prăjiturii. Nu uitase fata cea 
mai importantă lecție pe care a primit-o: să fie 
atentă la detalii. Bufnița îi spuse că era prima care 
trecea această probă și o răsplăti cu o monedă de 
aur (fata își dădu seama că nu era vorba doar de o 
răsplată). 

Plecă și de data aceasta fata, teafără și 
nevătămată. Mai merse și mai merse și dădu de o 
copilă și mai necăjită decât ea. „Aha!” spuse fetița 
noastră. „De aceea mi-a dat bufnița moneda!” Îi 
dărui moneda copilei și continuă drumul.  
 Își văzu fata casa dar aceasta era 
înconjurată de zăpadă. Atunci a folosit lopata... a 
săpat până a ajuns la ușă și a intrat... 

Ajunse acasă copilița noastră fix în Ajun. 
Puse bradul în casă și se bucură de el în seara 
ceea alături de mama și tatăl său care i-au dus 
dorul mult. 

De dimineață, fata se trezi și se uită sub 
brad, mai mult din curiozitate pentru că nu avea 
prea multe speranțe. Spre surprinderea ei, acolo 
era moneda pe care i-a dat-o fetei sărmane. 

Vedeți voi, dragi copii, mereu va fi la fel: 

atât timp cât veți face bine, veți avea parte de 

bine. DE CE N-AȚI FI VOI MOȘ CRĂCIUN?! 

Text: ZĂBAVĂ Călin-Emanuel – 6B 
Grafică: OPREA Oana – 7A  

Coord. text: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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cesta este și cazul unui băiețel ai 
cărui părinți au murit într-un 
accident de mașină. Acesta făcea 

cercetări despre unchii, mătușile, poate chiar și 
bunicii săi, mereu și mereu încerca să le afle 
identitatea, dar mereu și mereu eșua. 

Toate aceste cercetări au fost efectuate 
de nenumărate ori fără să aibă vreun rezultat sau 
măcar să se apropie de vreunul, până într-o zi, 
când în fața orfelinatului în care se afla, a sosit 
unchiul său. Totul părea magic pentru copil, 
poate chiar născocit dintr-o poveste cu un final 
extrem de fericit, dar de fapt lucrurile chiar aveau 
să devină magice în scurt timp. 

După ce toate actele au fost puse la 
punct, copilul, Harry, a plecat împreună cu 
unchiul său, domnul Berry spre noua sa casă. 

Era o locuință neobișnuită, chiar stranie 
dintr-un anumit punct de vedere, în special 
tabloul de la finalul scărilor a cărui imagine se 
schimba într-un mod bizar. 

 

 Băiatul a ignorat la început aceste 
semne, deoarece era mult prea fericit cu noua lui 
viață. 

Cu toate acestea, în fiecare noapte se 
auzeau sunete puternice care sporeau interesul 
copilului de a afla ce este cu noua sa locuință. 

Într-o noapte, se ridică din pat, foarte 
speriat, de un ticăit al unui ceas care părea 
enorm, deoarece sunetul putea speria până și o 
persoană adormită în cel mai adânc somn. Harry 
a ieșit din cameră, iar când a coborât scările, 
desigur că tabloul era schimbat, scaunele se 
roteau dintr-o parte în alta, aspiratorul fugea  
dintr-o parte în alta fără a fi mânuit de cineva, iar 
unchiul său avea un ciocan în mână cu ajutorul 
căruia încerca să spargă unul dintre pereții casei. 
În momentul acela, băiatul a urcat și a încercat să 
fugă, dar ușa s-a închis. Unchiul său l-a luat în 
brațe, l-a liniștit și i-a spus adevărul, a doua zi de 
dimineață: 

— Dragul meu, tot  ce  ai  văzut  are  o  
 
 

A 

MISTERUL 
CEASULUI  
DIN PERETE 

 

Cu toții ne-am întrebat cel puțin 
o dată dacă originea noastră este cu 
adevărat cea pe care o cunoaștem. 
Dacă suntem un extraterestru, o 
sirenă, o vrăjitoare… Noi ne gândim la 
aceste variante, cei cu un acoperiș 
deasupra capului, cu părinți iubitori 
lângă noi, dar dorința de a-și afla 
trecutul este mult mai arzătoare în 
sufletul copiilor orfani. 
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explicație mai stranie. Probabil ai citit în cărțile cu 
basme despre vrăjitori, adevărul este că aceștia 
există, iar eu sunt unul din ei, în timp ce această 
casă este vrăjită. 

— Și e posibil să capăt și eu aceste 
puteri? 

— Da, acestea pot fi învățate, dar doar 
cele mai geniale minți au reușit să capete aceste 
puteri. 

— Atunci sunt hotărât! 
 Băiatul a procurat toate cărțile de magie 
necesare și încet, încet, a reușit să-și activeze 
puterile, ceea ce l-a uimit pe unchiul său. 
 Cu toate că, Harry a putut să-și capete 
puterile repede, exista ceva care îl apăsa din ce 
în ce mai tare pe domnul Berry. Era vorba despre 
ticăitul puternic care l-a trezit pe copil în acea 
seară. În fiecare noapte, cele șase ticăituri se 
transformau în cinci, din cinci în patru, ceea ce 
putea să prevestească doar o catastrofă sau 
poate venirea cuiva, fapt care îl înspăimânta și 
mai tare pe unchi. Casa în care locuiau a fost a 

unui vrăjitor care pe vremuri se 
număra printre cei mai buni, dar 
înainte de moartea sa, a început să 
practice magie neagră, chiar 
periculoasă. Cu sângele curgând 
prin vene, din ce în ce mai repede, 
și cu inima bătându-i ca o bombă 
dezamorsată, domnul Berry a 
început să-i povestească lui Harry 
despre marele pericol care îi 
aștepta, doar la două ticăituri de 
ceas. Dar faptul că nu știau ce se 
va întâmpla făcea toată povestea 
să se adâncească tot mai tare în 
sufletele speriate ale domnului 
Berry și Harry. 
 În noaptea cu un singur 
ticăit, cei doi vrăjitori erau pregătiți 
pentru ce era mai rău, dar 
presiunea că e posibil ca a doua zi 
să nu mai existe, se simțea ca o 
sfoară strânsă în jurul gâtului. 
 Nu trece mult și un vânt 
năpraznic deschise ușile casei 
imediat după încheierea ultimului 
ticăit. În acel moment, a intrat, după 
cum se aștepta domnul Berry, fostul 
proprietar al casei. Acesta avea ca 
scop revendicarea unui trup de 
vrăjitor cu care să mai trăiască încă 
o viață, iar ținta sa principală era 
Harry. Singurul lucru care părea în 
avantajul lor era timpul, vrăjitorul 
avea doar zece minute pentru a-și 
găsi un nou corp, altfel avea să se 
întoarcă de unde a venit pentru 
eternitate. 

 Unchiul își dădea toată silința pentru  a-l 
împiedica să se aproprie de băiat, dar totul părea 
în zadar. Dintr-o dată, copilul a simțit o durere 
imensă de cap, care l-a dărâmat, iar vrăjitorul a 
putut să se apropie. În momentul în care toate 
avantajele păreau să-i părăsească pe Berry și 
Harry, băiatul și-a încleștat mâinile de picioarele 
vrăjitorului, și cu o ultimă putere, a murmurat o 
incantație necunoscută de lumea vrăjitorilor până 
acum, iar înspăimântătorul său adversar a 
devenit cenușă.  
 Așa s-a descoperit că destinul lui Harry nu 
era să fie un orfan, ci un vrăjitor cu o putere 
inimaginabilă. În continuare, acesta a învățat noi 
vrăji și a devenit aproape invincibil, ducând o 
viață plăcută cu domnul Berry sau, poate, nu 
acesta este finalul poveștii lui Harry. Oare 
vrăjitorul avea să se întoarcă? 
 
 
 

 

Text: APOSTOL Carina-Ionelia – 7B 
Grafică: OPREA Oana – 7A 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela  
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Era o noapte întunecată… Sau o zi 
frumoasă? Oricum, pe Pământ, oamenii 
de știință se pregăteau să ducă primul om 
pe lună, doar că aceștia au observat ceva 
ciudat: luna se-ndepărta. Aceasta plecă 
de lângă Pământ luând o vacanță 
spațială. Trecând de Pluto (nu cățelul lui 
Mickey Mouse), ajunge la o planetă 
URIAȘĂ. Acolo începe să-i fie foame, 
vede un pom fructifer ciudat ce avea pe 
coroană: mere, pere, pepeni, căpșuni… 
Luna se gândește să ia un măr, dar a 
auzit ceva: 

— Aahh, te rog nu mă mânca!! 
— Cine-i acolo? întrebă Luna. 
— Poți să nu-mi vorbești în față? 
Luna a văzut că mărul îi vorbea. 

Aceasta i-a zis că a venit în vacanță. 
— Ai venit pe o planetă ciudată. Se 

numește Armaltagaloski! îi zice mărul. 
— Uau! nu o să țin niciodată minte 

acest nume, spuse Luna. 

— Oricum profeția zice că atunci 
când va veni o planetă mare și gri, doi 
stropi de apă verde trebuie să fie duși în 
centrul planetei Armalta… 

— Să-i spunem planetă și gata! o 
întrerupe Luna. 

— Bine! Planeta gri, adică tu, 
trebuie să duci cei doi stropi de apă verde 
din peștera păzită de dragon, în centrul 
planetei. 

— Amice, știi că sunt un satelit 
natural? 

— Dacă ești satelit, cum de n-am 
semnal la telefon? 

— Glumești, nu? întrebă Luna. 
Oricum să mergem la peșteră după acei 
stropi. 

— Profeția zice că vine și un cocoș 
albastru cu noi, explică mărul. 

— Ce-i în neregulă cu planeta asta? 
întrebă Luna. 

— Vorbiți de mine cumva? întrebă 
un cocoș albastru. 

O VACANȚĂ NEBUNĂ 
 

BUSUIOC Gabriela-Natalia – 4B BUCUR Ana-Maria – 4B 



— Da, vino cu noi ca să învingem 
dragonul și… 

— Aaah! Dragonul?! Ai înnebunit? 
Nu mai e necesar să-mi spui. Mergem 
direct la acel dragon și o să-l lovim în… 

— Nu în fața copiilor! zice mărul. 
— Care copii? Întrebă cocoșul. 
— Nu mai contează! Unde-i acea 

peșteră? întrebă Luna. 
— Chiar acolo. 
— Adică la muntele acesta foarte 

abrupt, de lângă noi? 
— Da! 
CINCI ORE MAI TÂRZIU… 
— Fugiți! strigă cocoșul. 
— Aduceți-mi potirele cu apă verde 

înapoi, urlă dragonul. 
— Aruncați stropii de apă verde în 

gaura care duce spre centrul planetei 
Armal… 

— Ți-am spus să-i spui doar 
PLANETĂ, zise Luna. Unde-i groapa? 

— Acolo! explică mărul. 
— Adică în spatele pomului de unde 

te-am cules? 
— Da. 
Luna aruncase doi stropi de apă 

verde în groapă. 
— A fost surprinzător de simplu, zice 

Luna. 

— Voi! Mi-ați aruncat apa verde în 
groapă. Voi: mărule, cocoșule și planeta 
gri, zice dragonul. 

— SUNT UN SATELIT NATURAL! 
urlă Luna. 

— Și cum de n-am semnal la 
telefon? strigă dragonul.  

 Luna se încruntă. 
— Fie, de ce mi-ați aruncat apa? 
— Din cauza profeției, zice mărul.  
— Nu există nicio profeție, spuse 

dragonul. 
— O, DA. A fost un vis de-al meu, 

explică mărul. 
— Bine! Cocoșule, mărule, urcați-vă 

pe mine ca să vă duc pe Pământ.  
— Bine. 
Cocoșul, mărul și Luna au plecat de 

pe planetă. 
— Stai, de ce nu i-am oprit? întrebă 

dragonul. 
— Bine, mai avem puțin până 

ajungem pe Pământ. 
— Ai grijă! 
— Uau! aproape mă ciocneam de 

Pământ. Stai puțin, începe să se umple de 
apă! M-am apropiat prea mult. 

— Acum chiar e Planeta Albastră, 
zice mărul. 

— Cred  că ar trebui să o numim 
Apă în loc de Pământ. 

 
Text: JALIA Robert-Alexandru – 7B 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: Prof. înv. primar ȘTEFĂNESCU Dorița 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

CROITORU Diana-Cristiana – 3B 
Coord.: Prof. înv. primar CÂMPANU Olimpia 

Cărți  
la gura sobei! 

 
 
Spre vacanță mă grăbesc, 
Bradul să împodobesc, 
Colinde să pregătesc, 
Dar s-apuc să și citesc! 
 

Cărțile  
mele de vară 

 
 
Vara-i lungă, nu-i așa? 
Timp de joacă, aș avea! 
Decât să mă plictisesc, 
Mai bine o carte citesc! 
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Furnica, ea cară și aduce, 
Însă azi, ar vrea ceva dulce 

 
Și se duce la albină 

Și îi plânge, iar de milă. 
 

Un strop de miere dulce, 
Fericire i-ar aduce. 

 
Ia și zahăr, dintr-o trestie, 

Însă, vai, ce gălăgie! 
 

N-are lapte, nicăieri; 
Tu, furnică, unde ceri? 

 
De la vrăjitor, cumva? 
El e rău, voința-i rea; 

 
Vezi, să nu te îndulcești, 

„Zahăr, miere, lapte” ești! 
 
 

FURNICA ȘI LAPTELE 
 

PE SPRÂNCEANA DEALULUI 

Text: ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B 
Grafică: JALIA Robert-Alexandru – 7B 

Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 
Coord. grafică: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

Pe sprânceana dealului, 
Stă cernându-și aurul, 
Peste câmpu-ntins de grâu, 
Pe al naturii brâu, 
 
Al nostru soare, cel mâhnit, 
Care pare plictisit; 
Căci n-are cu cin’ să bea, 
Apa pură, și ar vrea. 
 
Nu are ce să vorbească, 
Ce cuvinte să rostească. 
El n-a mai vorbit de mult, 
Stă pe cer, dar este mut. 
 
Iată norul cenușiu, 
Tare trist și argintiu! 
Nici el n-are ce să facă, 
Iar cu ploaie se încarcă. 
 
Hai să stăm și să vorbim, 
Să râdem, să mai glumim! 
Nu-ți vărsa durerea-n codri 
Să fim buni, că sunt de-ai nostrii! 
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Soarele, mingea de aur, 
Mai mare ca un balaur, 
 
E-nsoțit de nori, nu mint, 
Mari, furioși și din argint. 
 
Și apa de diamante, cu cristale mici, 
Aduce liniștea cea pură, aici. 
 
Câmpia, ca un smarald. 
Mare și ea ca un elefant. 
 
Întâmpină plecarea soarelui, 
Când cerul de noapte, un cărbune deveni. 
 
ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B 
Coord.: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 

 
 

Minereurile  NATURII 
 

Poezia sfârșitului de IARNĂ 

Din cer cad fulgi de zăpadă  
Pe pământul însetat  
Și tot cerne, și tot toarnă,  
De trei zile ne-ncetat  
Și-un covor imaculat,  
De-ndată s-a format!  
 
Fiindcă Zâna Primăvară  
E mai blândă și mai calmă,  
O mai las᾽ pe Zâna Iarnă  
Să mai șadă, să aștearnă!  
 
Buburuze, mai dormiți!  
Florilor, nu vă treziți!  
Fiindcă Babele ce vin  
Cu surprize de frig, vin! 
 

BLENDEA Ioana-Raluca – 8B  
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

 

Grafică: JALIA Robert-Alexandru – 7B 
Coord. grafică: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
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Ce anotimp e afară oare? 
Anotimpul care 
Alungă iarna c-un toiag, 
Pe care-l are un moșneag. 

Norii plini cu rouă 
Abia așteaptă să plouă, 
Aduc multă veselie 
În grădină și în vie. 
 

Am văzut într-o cireadă 
Niște bivoli  care făceau paradă. 
Pentru cinstea lor s-au făcut sculpturi de gheață 
Niciun om nu a mai văzut așa ceva în viață. 
 

Primăvara vine iar 
Încărcată cu un dar, 
Darul e neprețuit 
Paștele a și sosit. 
 

Am văzut un ghiocel, 
Care este mititel. 
Rândunelele se-ntorc 
Iar pisicuțele torc. 
 

Astăzi plouă, 
Mâine cade rouă. 
La ora nouă 
Mănânc ouă. 
 

M-am dus la o doctoriță, 
Care avea o păuniță. 
Mi-a dat o rețetă 
I-am dat cadou o bonetă. 

(Din încercările poetice ale elevilor clasei a II-a A) 
Coord.: Înv. PĂCURARU Viorica 
 
Grafică: ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela Pa
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Dedublare 
Catfish 

 
 
 

 
Intrare în scenă: Ana (ȘTEFĂNESCU Andreea 
7B), Dan (CONSTANTIN Mircea-Sebastian 7B) 
 
 Amenajare scenă: scena este împărțită în 
jumătate. Două camere. La mijloc se află două 
calculatoare ce aparțin celor două personaje. 
 
 Descriere personaje: Ana are 14 ani, iar 
Dan are 26. Ana este o persoană timidă căreia îi 
este teamă să comunice cu oamenii, iar Dan vrea 
să o păcălească. 
  

Scena 1: (Convorbire pe Facebook) 
Dan: Bună!   
Ana: Bună! Ne cunoaștem? 
Dan: Te-am văzut azi, la liceu. Pari 

drăguță. Suntem colegi. Eu sunt Alex, de la clasa 
a 10-a A. 

Ana: Aha... și ce faci? 
Dan: Mă pregătesc să merg la fotbal cu 

niște prieteni. Tu? 
Ana: Super! Eu stau în casă cu sora mea 

mai mică. 
Dan: Mi-ar plăcea să mai vorbim. Îmi dai, 

te rog, numărul tău de telefon? 
Ana: Mhmm... De obicei nu vorbesc cu 

străinii... dar tu pari de treabă  Uite: 0796536352 
 
Scena 2: Dan se întâlnește cu niște 

prieteni și le povestește despre noua lui „prietenă”.  
Dan (râde): Și chiar a crezut că suntem 

colegi! La clasa a 10-a A, auzi!! În câteva zile va 
prinde încredere în mine! 

 
Scena 3: Ana le povestește prietenelor 

sale despre „Alex”. Acestea sunt entuziasmate 
deoarece Ana reușise, în sfârșit, să își 
depășească timiditatea. 

Ana (zâmbește): Aveți dreptate! Dacă mă 
invită la un suc, am să accept!  

 
Scena 4: (convorbire prin intermediul 

mesageriei) 
Dan: Vrei să ne întâlnim? 
Ana: Da, sigur! Când și unde? 
Dan: Știu eu o zonă mai retrasă. Nu aș 

vrea să ne deranjeze nimeni, vreau să te cunosc 
mai bine.  

Ana (zâmbește):   
Dan: Pe la ora 8 e ok să ne vedem în 

spatele cafenelei din centru? 
Ana: Uhmmm... ok, ne vedem acolo! 
 
Scena 5: Ana, cu ajutorul prietenelor sale 

se pregătește de întâlnirea cu „Alex” 
Ana (bucuroasă): E perfect! Rochia 

aceasta cred că îmi vine cel mai bine! Sper să fac 
impresie bună!  

 
Scena 6: 
Amenajare scenă: Fundal întunecat cu o 

atmosferă stranie. Ana pare ușor îngrijorată. 
Așteaptă de 10 minute în spatele cafenelei, locul 
unde „Alex” i-a dat întâlnire. 

Ana (tristă): Oare nu mai vine?! 
 
(ora 8:10 – mesaje) 
Ana: De ce nu ai ajuns? E totul ok? 
(8:20 – mesaje) 
Ana: Mai vii?? 
 
Scena 7: Ana încă așteaptă în spatele 

cafenelei. Tremură. Se uită când în stânga, când 
în dreapta. Deodată, un zgomot puternic se aude 
din spatele scenei. Ana se oprește, îngrozită.   
Într-un colț, un grup de prieteni o priveau și râdeau 
de ea. Fusese păcălită... 

 
Uneori, viața este ca o piesă de teatru... 
Povestea Anei poate fi a ta! 
Spectacolul nostru aduce în prim-plan viața tinerilor din ziua de azi, care prin 

naivitatea lor, speră că își vor face prieteni pe Facebook. 
De multe ori, însă, ne expunem viața pe această rețea de socializare, postăm imagini 

cu tot ceea ce facem, fără să ne gândim la riscurile la care suntem expuși. 
Ai grijă cui acorzi încrederea ta!   
  

Scenariu: APOSTOL Carina-Ionelia & ROȘU Teodora (7B) 
Regie: Coord. Prof. ILIE Alexandra-Ilie & VÎNTU Mihaela 
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S-a plimbat încet prin țară 
A noastră Domniță Primăvară 
Rostul îi este 
Să facă lumea de poveste: 
Numai c-o suflare 
L-a deșteptat pe Soare, 
Care-acum zâmbește, 
Crivățul gonește; 
Păsări călătoare 
Peste tot în zare; 
Cu pasu-i dezgheață 
Fiece fărâmă de speranță, 
Totul e readus la viață, 
Iarna nu-i mai face față! 
Pomii înfloriți o slăvesc mereu, 
Mai ceva ca pe-un zeu. 
Asta-i Primăvara 
O sărbătorește toată țara! 
Frumoasă Domniță-ți mulțumim 
Cu toții te îndrăgim! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
E primăvară iar la noi în casă  
Și primăvară e la mine-n suflet!  
Ce mult am așteptat să mă plimb iară  
Pe sub copaci, ce florile își scutur᾽!  
 
Ies muguri verzi ca să ne spună  
Povești ce-abia acum încep  
Cu fluturi, libelule și albine  
Iată iar natura-nveselesc!  
 
Și mândrul curcubeu mai des apare  
Pe cerul de-un albastru stins  
Să-mi bucure și mie ochii... oare? 
Căci poate, ieri, de dor au plâns...  
 
Și păsări vin degrabă să îmi poarte  
Pe-ale lor aripi, a mea nostalgie,  
Spre tatăl meu, ce e departe  
Peste-un ocean de ape înspumate.  
 
Te-aștept pe tine, dragă primăvară,  
Să ne plimbăm c-un unicorn,  
Să pictăm pe bolta înstelată  
Desene, pentru picii ce nu dorm!

 
 

E primăvară iar 
la noi în casă 
 

Text: BLENDEA Ioana – 8 B 
Grafică: OPREA Oana – 7B 
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea  
 

Desfătarea 
Primăverii 

Text: ZĂBAVĂ Călin-Emanuel – 6B 
Coord. text: LUNGU Gabriela 
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DRAGOBETE 

A venit și Dragobetele, 
Inimioare peste tot, 
Mâine e o zi frumoasă 
Ne vom distra, mult de tot! 
 
Soarele va lumina 
Iar părinții se vor distra, 
Peste tot, ei vor umbla 
Și de cap și-or făcea.   
 
De Dragobete, te distrezi 
Și pe toate-o să le vezi. 
La mulți ani, de Dragobete, 
Fericire, suflet plin de dragoste!  
 
ȘOIMU Diana-Andreea – 4A 
Coord.:  Prof. înv. primar Mărgineanu Florentina 
 

IONIȚĂ Mirela-Petruța – 3B 

IONIȚĂ Mirela-Petruța – 3B 

TRANDAFIR Maria-Cristina – 6B 

NEACȘU Raimondo-Gabriel – 6B 

ȚARIN Bianca-Ioana– 6A 
Coord. grafică: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
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Frigul infinit îți amorțește gândurile, 
Rămâi blocat pe imaginea ei, 
Materia se așează, ea se formează, 
Ochii îți sunt înecați în vise și dorințe. 
Infinitul îngheț te stăpânește, 
Nu poți ajunge la ea... 
Mai strălucitoare decât soarele 
Totodată întunecată ca vidul. 
Rămâi înecat în nimic, privind-o, 
Ultimul gând amorțit se strecoară: 
„Vrei să fii prietena mea?” 
Totul stagnează... 
Diamante seculare îi luminează chipul 
În splendoarea ei, nu schițează niciun răspuns. 
Rămâi paralizat, străpuns de regret, 
Silueta neagră răpitoare de suflete, te sfâșie... 
Și te târăște după ea, prin univers. 
Vrei să ripostezi, dar realizezi 
Că ai lăsat în urmă o piatră prețioasă!  
 

Text: BLENDEA Ioana-Raluca – 8 B 
Grafică: DIMANCEA Bianca-Maria – 5B  

Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
 

Doar un vis... 
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Zâmbește și... 
IUBEȘTE! 

       
Uneori, stau și mă întreb: „Ce este 

Iubirea?”; „Iubirea are legătură cu Fericirea?”, dar 
niciun răspuns. 

A iubi înseamnă a suferi, a te gândi la 
nevoile altora, dar cum cei mai mulți fug de 
suferință, tot mai puțini știu să iubească. Totuși, 
prea puțini știu să ofere dovezi de iubire, dar știu 
să fie acolo, lângă tine, de fiecare dată când ai 
nevoie, și la bine, și la greu. Și, cel mai 
important... cei care te iubesc nu vor renunța 
nicicând la tine!  

Iubirea nu trebuie să fie perfectă. Să fie din 
suflet, adevărată, este suficient!  

Fericirea se aseamănă cu iubirea, dar nu 
este aceeași. Fericirea nu are nimic de a face cu 
succesul, cu ambiția, cu banii, puterea sau 
prestigiul. Fericirea are legătură cu sufletul și 
conștiința, nu cu firea ta. 

Într-o lume plină de ură, minciună, 
suferință, este tot mai greu să fii fericit și să 
iubești, dar măcar încearcă! Sigur vei reuși! Oferă 
un zâmbet celor din jur și vei fi răsplătit! Suntem 
stăpâni pe noi înșine, așa că doar noi ne putem 
îndeplini dorințele. 

Un zâmbet înseamnă un om fericit! 
 

Text și grafică: DAMIAN Daria Ioana – 6B 
 

Coord.:  Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

 
PĂRINȚII mei 

  
 

 Am venit pe lume într-o Familie de oameni 
iubitori! 
 Relația dintre părinți și copii reprezintă o 
legătură profundă, ce nu poate fi comparată cu nimic 
în această lume. Este o relație bazată, în primul 
rând, pe iubire, afecțiune, respect, încredere și 
comunicare.  

Părinții mei îmi oferă iubire, mă ajută la 
nevoi, mă încurajează și mă răsfață în fiecare zi. 
Încă de când m-am născut, Ei sunt prezenți în 
fiecare foaie din cartea vieții mele. „Mama” și „Tata” 
sunt cele mai frumoase cuvinte: Mama – acel Înger 
păzitor, un chip blând, ce mi-a dorit mereu doar 
binele; Tata – un om onest, realist, spiritual și 
tolerant, care mi-a călăuzit pașii în tot ceea ce am 
făcut. 

Mă întreb: „Ce m-aș face fără ei?” Ei bine, 
fără Părinții mei... viața n-ar mai fi colorată, ci 
transparentă. Astfel, aș putea vedea prin ea viitorul, 
care fără Ai Mei, ar fi doar... un gol imens. Nu există 
un mod prin care să le mulțumesc pentru tot ce au 
făcut pentru mine. Însă, tot ce știu este că atunci 
când Ei vor fi bătrâni, la rândul meu, îi voi ajuta. Le 
voi fi alături, cu credință și cu milă, așa cum Ei au 
făcut-o, când mi-au dat viață și m-au crescut! 

Cât mai sunteți, cât mai sunt... iubiți-vă 
Părinții! Nimic nu este mai important decât fericirea 
lor! 

Text: BECIU Cătălina-Georgiana – 7C 
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 Surâsul Dragostei 
 

Ai ochii ca smaraldul 
Și părul arămiu. 
Aș răscoli tot Nordul, 
Să-ți văd chipul rozaliu. 
 
La umbra unui chiparos 
Stau și te privesc duios, 
Tu nu știai că eu exist, 
Dar tot mai stau, tot mai insist. 
 
Și clipele sunt ani grei, 
Când nu ești lângă mine! 
Să te uiți în ochii mei, 
Să-ți spun cât țin la tine!   
 

Text: BOREA Octavian-Gabriel – 7C 
Grafică: DONE Maria – 7B  

Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea  
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Unii spun că doar oamenii pot simți 

iubirea, dar eu nu sunt de aceeași părere. 
De aceea, am să vă spun o minunată 
poveste de dragoste între două căprioare. 

 
 
Era o zi însorită. Lumina soarelui 

pătrundea printre frunzele copacilor, păsările 
cântau, iar parfumul florilor se răspândea în 
aer. Haven, o frumoasă căprioară, stătea pe 
malul lacului „Water Lily”, iar atmosfera era 
una liniștitoare, până când tânăra căprioară 
auzise un foșnet venind din direcția tufișurilor. 
Era maiestuosul căprior Saar, care avea o 
floare de nufăr pe bot. Femela s-a apropiat de 
mascul, iar din acel moment, cele două 
căprioare au fost nedespărțite. Mergeau 
împreună pe câmpii, unde alergau și săltau 
toată ziua, se jucau prin apa lacurilor cristaline 
și, uneori, doar stăteau sub umbra unui copac, 
sau admirau florile nuferilor. 

Într-o zi frumoasă de primăvară, Haven 
se plimba prin pădure. Deodată, iese în fața ei 
un căprior ale cărui coarne semănau cu niște 
crengi uscate. Haven era speriată, dar imediat 
a apărut Saar care l-a împins pe celălalt 
mascul. Căpriorul Alfa era furios și a încercat 
să îl atace pe Saar, rupându-i un corn. 
Tânărul căprior era slăbit de puteri, dar Alfa 
voia să o câștige pe Haven cu orice preț, așa 
că nimeni și nimic nu îi mai stătea în cale. 
Vrând să fie sigur că Saar nu îl va opri, i-a dat 
o ultimă lovitură care aproape l-a ucis pe 
bietul căprior. 

Micuțul căprior era la pământ când 
Haven s-a apropiat de el. Alfa era mândru de 
reușita lui și a încercat să se apropie de 
frumoasa căprioară, însă aceasta l-a respins, 
făcând un gest de furie. Haven nu știa ce să 
facă, dar și-a amintit de Înțeleptul Cerb. Doar 
el o putea ajuta, așa că l-a luat în spate pe 
Saar și a alergat cât de repede a putut. 

Când au ajuns la Copacul Cunoașterii, 
Haven l-a zărit imediat pe Înțelept și i-a cerut 
ajutorul. Marele Înțelept a încercat toate 
farmecele posibile, însă totul era în zadar. 
Saar nu mai avea nicio șansă de 

supraviețuire. Frumoasa căprioară era 
distrusă, dar i-a promis lui Saar că nimic nu îi 
va despărți, așa că l-a dus la „Water Lily”, 
locul în care s-au cunoscut. Atunci, l-a lăsat 
jos pe tânărul căprior și s-a așezat lângă el. 

 
Trecuse o săptămână de când Saar nu 

mai era, dar Haven încă se afla pe malul 
lacului. Lipsită de puteri din cauza lipsei de 
hrană, Haven era, în sfârșit, fericită că se va 
reuni cu Saar. A părăsit această lume 
frumoasă, cu gândul la viteazul ei căprior, iar 
când și-a dat ultima suflare, s-a transformat 
într-o frumoasă floare de nufăr. 

 
 
 

   
Text: OPREA Oana – 7A 

Grafică: PREDA Adela-Eugenia – 6A 
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

 
 

 

Floare de nufăr 
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15 iunie 2018. Este o zi frumoasă de 
iunie. Școala doar ce s-a încheiat iar vacanța 
de vară se anunță a fi una excelentă pentru 
David și familia sa. Anul acesta vor trăi o 
experiență de neuitat, marea aventură pe 
care o așteaptă de ani buni: o croazieră cu 
vaporul în Oceanul Pacific. 
 Totul este pregătit. David, un 
adolescent de 16 ani, deja visează la plajele 
însorite pe care vor poposi, în drumul lor spre 
necunoscut. Aparatul de fotografiat este, și 
el, bine pus în bagaj. Îl primise de ziua lui de 
la bunicul său. Când era mic, mergea în 
fiecare dimineață pe malul mării. Atras de 
sunetul relaxant al valurilor și pasionat de 
fotografie, David imortaliza fiecare spectacol 
al mării, întrebându-se mereu ce se află în 
adâncurile acesteia.  
 Ora 15.00. Vaporul se pune în 
mișcare. Nerăbdare, veselie, zgomot, adulți, 
copii cu eșarfe fluturând în vânt, bagaje. Pe 
vapor este forfotă, însă nimic nu mai 
contează. Aventura începe! 
 Noaptea se lasă odată cu venirea 
furtunii. David fotografiază marea învolburată, 
chiar de pe puntea vaporului. Vântul, care 
bate cu putere, îi taie parcă respirația, însă 
nimic nu îl clintește. Continuă să fotografieze. 
Vaporul este învăluit într-un nor de ceață. 
Deodată vaporul începe să se miște haotic. 
Strigăte de panică din sala motoarelor. 
Izbucnise un incendiu. Focul se extinde și 
vaporul trosnește din toate încheieturile. 
Oameni țipând, alergând de jur împrejur, 
încearcă să se salveze, singura lor speranță 
rămânând bărcile de salvare.  
 În tot acest haos, David este vrăjit de 
muzica mării. Un cântec suav pătrunde cu 
intensitate în fiecare colțișor al minții sale. 
Captiv în întuneric, vrăjit de cântecul 
ademenitor, David se lasă purtat în tainicele 
adâncuri. Apa îl cuprinde lin și... înoată... se 
scufundă... iar înoată... spre nesfârșitul abis.  
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Acum, cântecul mării este parcă mai clar. Și 
iată că ceva puternic îl prinde de spate și îl 
ridică la suprafață. Două mâini calde și 
grațioase îi poartă trupul istovit până la mal și 
îl scapă din ghearele furiosului zeu al mării... 

Răsăritul soarelui îl prinse departe de 
rămășițele plutitoare ale vaporului. Parcă 
nimic nu se întâmplase. Marea era calmă. Se 
trezi lângă o fată cu ten măsliniu și ochi de 
mărgăritar. Fata, de o frumusețe răpitoare, 
încercă să îl hrănească, dar gâtul lui parcă 
era ars. Încet-încet, zi după zi, prindea puteri 
și reuși, în cele din urmă, să se pună pe 
picioare.  
 Fata cu tenul măsliniu, Miwan, 
devenise cea mai bună prietenă a lui. 
Oamenii de pe insulă l-au primit cu drag, dar 
nu au reușit să afle de la el cum ajunsese 
acolo. Nu își amintea nimic. A învățat să 
pescuiască, să repare bărci, să facă 
năvoade. A devenit un om al mării. Era un 
om nou, cu un nou destin. Acum se numea 
Davis, iar pasiunea pentru fotografii era tot ce 
i-a mai rămas.  
 
  15 iunie 2038. Este o zi frumoasă de 
iunie. Miwan, Davis și cei trei copii se 
pregătesc de cea mai frumoasă aventură pe 
mare. Davis a construit o barcă nouă, iar 
astăzi vor explora frumusețile lumii aflate sub 
valurile mării. Totul este pregătit. Nerăbdători, 
Davis și copiii sunt deja îmbarcați. Însă, 
Miwan își ia rămas-bun de la un secret vechi 
de 20 de ani. Privește pentru ultima oară 
fotografia: marea învolburată, un vapor 
învăluit în ceață, oameni înspăimântați, 
alergând pe punte și... din adâncurile mării, 
silueta unei femei cu tenul măsliniu și ochi de 
mărgăritar se pregătea să salveze un băiat 
din valurile agitate ale oceanului. 
 

 
Grafică: DONE Maria – 7B 
Coord. text: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
 

Text: ALEXANDRESCU Bogdan-Cristian – 7A 
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 „Am luat un pumn de nisip și m-am jucat cu el. Mi-era bine, nu mă mai simțeam apăsată.  
Viața își relua drepturile, iar eu nu mai voiam să lupt împotriva ei.”  

 „Fericirea este să fii în flux cu viața, să simți avântul vieții.” 
 

   
„Oamenii fericiți citesc și beau cafea” este 

o carte care m-a captivat încă din titlu. Este o 
carte ce te ține cu sufletul la gură încă din primele 
pagini. O lectură frumoasă care vorbește despre 
faptul că nimeni nu trebuie să renunțe la propria-i 
fericire. 
 Autoarea cărții, Agnes Martin-Lugan, a 
reușit, în doar câteva pagini, să creeze o poveste 
impresionantă despre viață, o poartă către 
universul ficțional al cărții și un loc în care cititorul 
se poate refugia în pace.  
 Se întâmplă uneori să pierdem persoane 
dragi și atunci să ne dorim să oprim timpul în loc, 

doar pentru a le revedea. Parcursul personajului 
central, Diane, evidențiază faptul că viața merită 
trăită așa cum este ea. 
 O carte despre schimbările pe care le poți 
face în viața ta, despre etapele vindecării atunci 
când crezi că viața îți este spulberată și, nu în 
ultimul rând, despre arta de a fi FERICIT.  

Pentru că oamenii fericiți se bucură de 
cele mai mărunte lucruri: o cafea caldă, un ceai 
aromat, o carte bună și un vechi prieten alături. În 
final, îți vei da seama că, într-adevăr, Oamenii 
fericiți citesc și beau cafea! 

 
 

Oamenii fericiți citesc și beau cafea 
 

Text: CICÂRÂC Lorena-Maria – 8A 
Grafică: DONE Maria – 7B 

Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
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O zi ploioasă de toamnă m-a obligat să stau 
în casă. Pentru că nu aveam ce face, am început 
să citesc despre francezii medievali. 

În timp ce citeam, am început să aud voci 
bărbătești pe lângă mine. Ridicând privirea, am 
dedus că sunt în mijlocul armatei franceze, care se 
pregătea de următoarea bătălie. Erau sute de mii 
de oameni: unii își ascuțeau săbiile, alții se echipau 
cu armura, iar restul, care erau gata, așteptau. 
Proviziile erau pregătite și îi așteptau pe soldați, în 
cufere. 

— Nous sommes prêts à nous battre ! 
Commençons ! S-a auzit o voce puternică. 

Când am privit înapoi, l-am recunoscut pe 
Napoleon Bonaparte, stând pe un cal. Știind că 
este vorba despre o luptă pentru cucerirea unei 
părți din Imperiul Țarist, am fugit către Napoleon și 
i-am spus: 

— Tu ne peux pas y aller ! L’hiver est proche, 
et vous n’avez pas de vêtements d’hiver ! Vous 
devez quitter l’empire Tsariste ! 
 Văzând că Napoleon nu mă bagă în seamă, 
m-am dus la el să-i atrag atenția, zgâlțâindu-l. 
Când am încercat să-l ating, mâna mea a trecut 
prin el, iar el nu a avut nicio reacție. Apoi mi-am dat 
seama că eu eram într-o altă dimensiune 
temporală, unde nu puteam atinge nimic! 
 Deodată, toți soldații au început să meargă în 
aceeași direcție. Mergeau la luptă! 

— Nu! Nu plecați! Nu! Am spus eu, uitând să 
vorbesc în franceză. 
 Deodată, am tresărit. Când m-am uitat în 
jurul meu, am observat că totul a fost un vis! Ce 
bine! Chiar am crezut că am ajuns într-o altă 
dimensiune temporală! 

 
Text: BOREA Octavian-Gabriel – 7C 

Grafică: ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B 
Coord. text: Prof. BUTNARIU Carmen-Elena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROBIN and the bear Robin Hood, 
In the wood, 
 
Eat a berry, 
But a teddy, 
 
Hate this thing, 
But I think: 
 
„All things can be best,  
In this magical forest,” 
 
And Robin with the bear, 
Don’t ask, they hear... 
 
Hear everything I say, 
And I said „Okey!” Text & Grafică: ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B 

Coord.: Prof. ROȘU Irina 
 

O ZI în evul mediu 
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Voler à Paris, 
C’est un rêve accompli. 
Notre-Dame, avec ses verres colorés 
Et la Seine, où on peut se promener,  
Disneyland, pour tout enfant, 
Attire les yeux, souvent. 
 
Des bâtiments roses à Toulouse, 
Et le fameux siège Airbus, 
Peint avec du vert féerique, 
À Nantes, la fête de la musique, 
Rouges, rosés ou blancs, les vins de Bordeaux, 
Et Lyon et son patrimoine UNESCO. 
 
La France, pays européen, 
Trajet touristique, de premier plan.  
 
BUZOIANU Alexandru – 5A 
 

Mon Beau Paris, 
Ville de rêve et de l’art aussi, 
Un artiste, un chef d’œuvre, 
Avec ta Belle Dame de Fer 
Habillée de gloire et de lumières, 
Elle est si belle et si fière.  
 
On voyage le long de la Seine,  
On visite des boulevards et des rues anciennes, 
Et au cœur du quartier de Montmartre  
Les touristes du monde entier débarquent !  
 

DĂNILĂ Alexandra-Mihaela – 5A 
 

C’est la ville des grands écrivains 
Où la Seine traverse le cœur parisien. 
Notre-Dame, la Tour Eiffel, Moulin Rouge 
Art de vivre dans une ville qui bouge !  
Cité de l’Amour, des Lumières, 
Devine ! C’est Paris, la terre de Charles Baudelaire.   
 
À la confluence de Saône et Rhône 
Il y a une ville qui s’appelle Lyon.  
Partout dans le monde, il est fameux  
Grâce à ces génies, hommes de lettres merveilleux. 
Antoine de Saint-Exupéry, son „Petit Prince” illustré, 
Auguste et Louis Lumière, les deux frères lyonnais 
Le cinématographe, inventé par ces deux personnalités.     
 
Marseille, grand port maritime, souvent visité 
Particulièrement pendant l’été.  
Douce Toulouse, on te dit „rose” 
Comme elles sont belles, tes „violettes” 
Que le soleil arrose !  
 
Paris, Lyon, Marseille, Nice ou Toulouse,  
Leur charme est toujours magique, 
Rien n’égale ma douce France, la République ! 
Avec ses belles villes et son „chic à la française”, 
Elle attire des touristes, qui voient „la vie en rose” !    
 
VICOLOV Maria – Cristiana – 5A 
 

Grafică: DONE Maria – 7B 
Coord. text: Prof. ILIE Alexandra-Andreea  
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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C’est la veille de Noël et les deux 
jumeaux décident de se coucher tôt, pour que 
Noël arrive plus vite. Mais avant de s’endormir, 
une lumière étrange et intrigante guide les deux 
garçons vers l’armoire. La porte s’ouvre comme 
pour les inviter à l’intérieur. Ils décident d᾽y 
entrer. 

Tout d’un coup, un monde rempli de 
bonbons et toutes sortes de couleurs, s’étendait 
devant eux. Les lutins couraient partout afin de 
préparer les décorations et les cadeaux 
destinés aux enfants sages. Les rennes 
mangeaient un bon repas copieux pour prendre 
des forces.  

Les deux petits ont été rapidement 
accueillis par un joli lutin qui leur a fait faire le 
tour de l’atelier du Père Noël. Oui, ils se 
trouvaient dans l’atelier le plus fameux du 
monde : l’atelier magique du Père Noël !  

Mais toute la beauté de ce paysage de 
merveille était, quand même, envahie par la 
tristesse : Père Noël était malade.  

— Il faut l’aider ! Ce monde est si 
merveilleux ! La magie de Noël ne peut pas 
disparaître ! dit le petit Michel. 

— Tu as raison ! Si le Père Noël est 
malade, les enfants du monde entier n’auront 
plus leurs cadeaux ! ajoute le petit Jean.  

Et voilà les deux enfants pris dans un 
monde de merveille où ils doivent faire face à 

une série d’aventures, afin de préserver cette 
magie de Noël. En un instant, tout était prêt. Ils 
ont commencé à lire et à classer les lettres. 
Ensuite, ils ont aidé les lutins à la fabrication 
des cadeaux, ils ont emballé tous les jouets et 
ils ont écrit les noms et les adresses de chaque 
enfant. 
 Au bout de trois heures, la distribution 
des cadeaux pouvait commencer. Mais le vieux 
Père était encore malade.  

— Il faut préparer le remède miracle 
de maman ! dit Michel. 
 Une demi-heure plus tard, un peu de 
sirop dans la potion et une seule goutte suffit : 
le Père Noël reprend ses forces et peut 
continuer sa tournée.  
 Le matin de Noël, le soleil faisait 
scintiller la neige blanche. Les jumeaux Michel 
et Jean sont descendus pour voir si les 
cadeaux ont été déposés au pied du sapin. Des 
sourires heureux, les jouets tant désirés et… un 
petit lutin accroché aux branches du sapin de 
Noël, clignait de l’œil.  

Alors… juste un regard et… des éclats 
de rire : ils n’avaient pas rêvé !  
 

Text: APOSTOL Carina-Ionelia – 7B 
Grafică: JALIA Robert-Alexandru – 7B 

Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea
 

Un drôle de Noël 

Michel et Jean sont deux frères jumeaux de 7 ans qui attendent impatiemment 
l’arrivée du Père Noël. Cette année, ils ont été très sages, ils ont même décoré le sapin 
et ont aidé maman à la préparation des gâteaux. Ainsi, le Père Noël va voir leur 
gratitude pour son effort de traverser le monde entier afin de rendre les enfants heureux. 
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La fille de la photo 

La ville de Constantza, Roumanie, le 1e 
décembre 2017. Le Père Noël avait annoncé son 
arrivée le 17 décembre, dans le parc du centre-ville. 
Pendant une semaine, il y attendait tous les enfants 
pour leur accomplir les plus grands désirs et espoirs.  

Ce jour-là, David, un petit garçon de 7 ans, 
décide de rendre visite au vieux père à longue barbe 
blanche, qui réalisait tous les rêves de jeunes 
enfants. Et voilà notre petit enfant rêveur, 
accompagné par sa grand-mère, devant le Père Noël 
tant attendu ! 

Les joues rouges et les yeux brillants et 
humides, le petit garçon s’assied sur les genoux du 
Père Noël, tout en tenant une photo dans ses mains.  
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— Tu t’appelles comment, mon petit ? 
dit le Père Noël.  

— David, répond le petit bonhomme.  
— Et quel est ton désir pour Noël ? 

ajoute le Père.  
Le petit David n’arrêtait pas de caresser 

les cheveux blonds de la petite fille qui était 
sur la photo. Comme pour la protéger, il a 
doucement serré sa photo contre lui, il a levé 
la tête et a dit : 

—  Moi, je ne désire rien… pour moi. 
C’est ma sœur cadette qui est très malade… 
Elle est à l’hôpital. Mes parents 
disent qu’elle va partir rejoindre 
Jésus. Ensuite, il a baissé la tête 
et il est resté silencieux.  

Le cœur du Père Noël 
s’est presque arrêté de battre. Le 
petit garçon a levé de nouveau 
les yeux et a dit : 

— Mais maman dit que 
l’espoir fait vivre. Si tu pouvais 
venir la voir… juste cinq minutes 
et elle en sera vraiment ravie. 
C’est son plus grand désir… et le 
mien aussi.  

La veille de Noël 2017. 
Allongée sur un lit d’hôpital, une 
petite fille aux cheveux blonds et 
aux yeux bleus, était ravie 
d’entendre la douce voix de sa 
mère qui la faisait tressaillir à 
chaque nouvelle aventure du 
Père Noël et ses rennes. C’était 
son conte préféré et chaque nuit 
elle s’endormait avec le souhait 
qu’un jour elle aurait un 
rencontre magique avec le Père 
Noël. Alors, il est arrivé cette nuit 
où la voix de sa mère s’était 
dissipée, et le vieux barbu 
s’avançait vers elle : 

— Ho ! Ho ! Ho !  
Tout d’un coup, son visage 

pâle s’éclaire d’un sourire. C’était 
son rêve accompli ! Dès l’arrivée 
du bonhomme en rouge, la petite 
fille s’est précipitée dans ses 
bras, folle de joie, devant le 
regard ému de ses parents.  

Petit Papa Noël (comme la fille l’avait 
nommé) savait… Il ne pouvait pas lui offrir des 
bonbons ou des joujoux. Tout ce qu’il pouvait 
lui donner, c’était… de l’espoir.  Alors, avant 
de partir, il lui a dit :  

— L’année prochaine, c’est toi qui 
viendras me voir. 

La ville de Constantza, Roumanie, la 
veille de Noël 2018. Une jolie fille s’assied sur 
les genoux du Père Noël et dit avec émotion : 

— Joyeux Noël, Petit Papa Noël !  
 À ces mots, le vieux sage reste, pour un 

instant, muet. Ce n’était qu’une seule fille qui 
pouvait le nommer ainsi. En levant les yeux, il 
l’a vue. C’était elle, la fille de la photo. Et à ce 
moment-là, il a compris : l’espoir fait 
vraiment vivre ! 

 
Text: VASILE Delia-Maria – 7A 

Grafică: DONE Maria – 7B 
Coord. text: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 

Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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ASTÉRIX 

EN ROUTE VERS 
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ET   OBÉLIX 

LA MER NOIRE 
Cătălina CANTARAGIU (VIIIe A)  

Coordonnée par prof. Alexandra-Andreea ILIE  
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Cei mici ne dau întotdeauna cele mai 
frumoase lecții de viață și de înțelepciune. 
Grupa mare de la Grădinița P.N. Nr. 37, 
structura Școlii Gimnaziale Nr. 18 „Jean Bart”, 
Constanța, ne învață, prin joc și voie bună, 
cum să ne menținem sănătoși și voioși. 
Îmbrăcați în halate și măști, la activități 
distractive au participat și povestea lui Supărel 
și Fericel au creat.  

„Sănătatea este totul, dar fără 
sănătate totul este nimic.”  (Schopenhauer) 
 

Salut! Eu sunt Fericel 
Băiețel de grupa mare 
Ce vrea să spună o-ntâmplare.  
 
Azi, la grădiniță, 
A sunat din clopoțel 
Și l-am întâlnit pe Supărel. 
Era trist, murdar și supărat, 
Bolnav și neajutorat.  
 
Eu, copil educat 
L-am întrebat: „Ce s-a întâmplat?” 
El, timid și rușinos 
Mi-a răspuns c-un glas ușor sfios: 
„Azi, la grădi, am învățat 
Cum să fiu sănătos și curat, 
Ce boli și alimente să evit, 
Dar acum, uite ce-am pățit! 
Nu am fost atent 
Și m-am îmbolnăvit!” 
 
„Măi, măi, dragă Supărel,  
Îi răspund eu, îngrijorat. 
Poate ești tu tinerel 
Însă trebuie să înveți  
Ce alimente să consumi 
Să crești frumos și sănătos 
Să te dezvolți armonios!”  
 
Supărel tace și se gândește 
Și apoi, ușor, ușor, șoptește: 
„Ai dreptate, tu, Fericel! 
Mult mai atent am să fiu 
Alimente sănătoase voi consuma 
Căci acum știu, aceasta este cheia!”     
 
Coord.: Prof. înv. preșcolar ANDRIEȘ Cerasella  
Coord.: Prof. ILIE Alexandra-Andreea  
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NANOTUBURILE DE CARBON 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURĂ 
 

Nanotuburile de carbon sunt structuri 
microscopice asemănătoare grafitului, cu raportul 
lungime-diametru mai mare de 1.000.000. O 

peliculă de atomi de carbon este aranjată într-o 
formă tip fagure. Vârful unui creion conţine straturi, 
de asemenea, pelicule microscopice. Nanotuburile 
de carbon se formează când peliculele de carbon 
sunt înfășurate sub formă de cilindri, având un 
diametru de 50.000 ori mai mic decât firul de păr.  

 
 
Nanotuburile cu pereţi unici (SWNT) au un 

diametru de 1 nm și o lungime a tubului care poate 
fi de milioane de ori mai mare. Sunt ansambluri 
cilindrice care sunt formate numai din atomi de 
carbon. Structura poate fi concepută prin 
înfășurarea unui strat de un atom de grafit care a 
fost numit grafen pe un cilindru. Se găsesc sub trei 
forme: scaun, chiral și zigzag. 

. 

. 

ISTORIC 
 
Conceptul de nanotehnologie a fost prezentat prima dată în 1959 de 

către fizicianul Richard Feynman. Se bazează pe posibilitatea de a construi 
structuri complexe prin manipularea atomilor și a moleculelor individuale. Constă 
în fabricarea unui produs care prezintă mărime geometrică controlată și în care 
cel puţin un component funcţional are o mărime a particulelor mai mică de 
100nm.  

În 1991 au fost descoperite nanotuburile de carbon în funinginea depusă 
pe un catod de carbon a unui arc voltaic de către Sumio Iijima în laboratoarele 
de cercetare a firmei NEC din Tsukub, Japonia, unde s-a constatat că 
nanotuburile de carbon multistrat (MWNT) erau înrudite cu fulerenele. Iar în 
1993 au fost descoperite nanotuburile de carbon unistrat (SWNT) de către Iijima 
și Toshinari Ichihashi.  
 

Figura nr. 1 Structurile: scaun, chiral, zigzag 
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PROPRIETĂṬI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 2 
Nanotuburi de carbon cu pereți multipli [6] 

Nanotuburile cu pereţi multipli (MWNT) 
conţin mai multe straturi de grafen concentrice, cu 
diametre diferite care sunt rulate în jurul propriei axe, 
pentru a fi obţinută o formă de tub. Fiecare MWNT 
este format din 2 până la 50 de nanotuburi de 
carbon, având diametre interioare cuprinse între 1,5 
și 15nm, iar diametrele exterioare sunt cuprinse între 
2,5 și 30nm. Au lungimea de la câţiva microni până la 
câţiva centimetri [10]. 

Nanotuburile de carbon prezintă două modele 
structurale. În modelul Doll foiţele de grafit sunt 
aranjate în cilindri concentrici. De exemplu, un nanotub 
(0,8) cu un singur perete se găsește în interiorul unui 
nanotub mai mare (0,1) cu un singur perete. Iar în 
modelul Parchment o foiţă de grafit se rotește în jurul 
axei sale, asemănător unui sul de pergament. Distanţa 
dintre straturi în nanotuburile de carbon cu pereţi 
multipli este de aproximativ 3,3Å [6]. 
 

Nanotuburile de carbon prezintă o 
duritate aproximativ egală cu cea a 
diamantului. Au o rezistență mecanică de 
întindere mai mare decât a oțelului și de 
aproximativ 14 ori superioară Kevlarului. 
Astfel, firul de nanotuburi de carbon din 
mai multe straturi cu o grosime de 1mm, 
ar putea menţine o greutate de 
aproximativ 15 tone. Elasticitatea este 
limitată, sub acţiunea unei forţe puternice 
e posibilă deformarea permanentă. 
Puterea lui ar putea fi slăbită și de 
eventualele defecte din structura unui 
nanotub, datorită existenţei unor locuri 
vacante sau în urma rearanjării atomilor 
de carbon.  

Sunt mai rezistente decât cuprul la 
curenţi electrici mari, iar conductivitatea 
electrică poate fi de 1000 de ori mai mare 
decât cea a cuprului. Cele cu pereţi unici 
pot direcţiona semnalele electrice cu 
intensitate crescândă până la 10GHz, 
când sunt utilizate ca interconectare pe 
dispozitivele semiconductoare [2].   

Ele rezistă la temperaturi ridicate 
datorită legăturilor puternice existente, 
fiind conductori termici buni. 
Conductivitatea termică mare, cuprinsă 
între 2800-6000 W/mK, este influenţată 
de temperatura nanotuburilor de carbon, 
cât și de mediul exterior. 

 

 
UTILIZĂRI 

 

Obţinerea apei potabile din apă marină 
prin osmoză inversă, utilizând membrane din 
nanotuburi de carbon care sunt de 20 de ori mai 
permeabile la moleculele de apă și mai eficiente 
pentru îndepărtarea ionilor salini [3]. 

 
Medicină 

Nanotuburile de carbon (CNT) și 
punctele cuantice (QDs) sunt cele două 
nanoparticule care prezintă  importanţă în 
vederea aplicării lor pentru diagnosticarea și 
tratamentul cancerului. CNT-urile au capacitatea 
de a livra medicamente într-un loc de acțiune 
sau de a transforma energia optică în energie 
termică. Prin atașarea anticorpilor care se leagă 
în mod specific celulelor tumorale, CNT-urile pot 
naviga spre tumorile maligne. Odată ajunse la 
sediul tumorii, ele intră în celulele canceroase 
prin penetrare sau endocitoză și permit 
eliberarea medicamentului, ducând la moartea 
celulelor canceroase specifice. Alternativ,     
CNT-urile pot fi expuse la lumină infraroșie 
pentru a distruge termic celulele canceroase. 
Natura amfifilă a CNT-urilor le permite să 
pătrundă în membrana celulară, iar suprafața lor 
mare (de ordinul a 2600 m2/g) permite 
încărcarea medicamentelor în tub și eliberarea o 
dată în interiorul celulei canceroase. Se 
investighează conjugarea QDs la CNT-uri pentru 
a permite localizarea celulelor neoplazice la 
pacient prin imagistică cu QDs și distrugerea 
ulterioară a lor prin eliberarea medicamentului 
sau utilizând tratamentul termic [4]. 
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Televizoare FED cu nanotuburi de carbon 
 

Cercetătorii americani au pus la punct o 
tehnologie care permite realizarea de 
nanodevice-uri în producţia de masă, care va 
conduce la înlocuirea televizoarelor LCD cu 
cele de tip FED (Field Emission Display). 
Televizoarele FED folosesc o reţea de 
nanotuburi de carbon în locul tubului catodic, 
fiind cele mai eficiente emiţătoare de electroni 
care îi permit televizorului să aibă doar câţiva 
milimetri grosime. Televizoarele de acest tip 
sunt avantajoase deoarece prezintă un consum 
redus de energie, sunt mai ieftine și au o 
rezoluţie mai mare decât LCD-urile. 
 
 
Circuite electronice cu nanotuburi de 
carbon  
 

CNT-urile metalice sunt materiale care 
pot fi utilizate pentru firele de interconectare în 
viitoarele circuite integrate, datorită 
proprietăţilor electrice superioare. Astfel, 
utilizarea interconectărilor metalice cu 
nanotuburi de carbon ar putea genera circuite 
integrate mai eficiente, din punct de vedere 
energetic, și mai rapide. Cercetătorii au realizat 
un circuit integrat autonom care combină 
tranzistoare de siliciu și fire individuale de 
interconexiune de carbon pe același cip care 
funcționează la peste 1 GHz, deschizând calea 
nanoelectronicii multi-GHz [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura nr. 3 Circuit electric din nanotuburi de 
carbon pe o suprafață flexibilă din plastic 

 
 
Celule solare din nanotuburi de carbon 
 

Nanotuburile de carbon modificate pot 
păstra căldura absorbită de la soare pe termen 
nelimitat, fără pierderi de energie și pot fi 
reîncărcate prin expunere la soare. Celulele 
solare cu nanotuburi de carbon pot transforma 
aproximativ 75% din lumină în electricitate. Ele 
sunt alcătuite dintr-un film subţire 

semitransparent de nanotuburi de carbon, 
acoperite cu un substrat de siliciu cristalin de tip 
n pentru a crea heterojuncţii p-n de înaltă 
densitate între nanotuburi și n-Si [6]. 

Panourile solare cu CNT-uri utilizează 
raze infraroșii, funcţionând și pe timp de 
noapte. Rămân stabile la temperatura mediului 
ambiant 1600F. La construcţia lor poate fi 
redusă cantitatea de material. Mobilitatea 
electronilor în CNT-uri este mai mare.   

Datorită proprietăţilor superioare pe care 
le prezintă CNT-urile sunt utilizate în diferite 
domenii și se întrevăd noi aplicaţii în viitor, 
sugerându-se construirea unui ascensor în 
spaţiul cosmic. 
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Tu poți tăia o plăcintă în 8 felii  
doar din 3 mișcări? 

 
 „Matematica este muzica rațiunii” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tu le știai? 

 
 Cuvântul „matematică” vine din 

grecescul „mathema” care înseamnă a 
învăța, studiu sau știință;  

 Dacă ai o pizza cu raza Z și cu 
grosimea A, volumul său este, conform 
formulei matematice: PI * Z * Z * A;  

 „Triunghiul lui Pascal” își are rădăcinile 
în China anului 1200 când Jia Xien a 
realizat primele studii de acest gen;  

 În plan, dintre toate figurile geometrice 
cu același perimetru, cercul are aria 
cea mai mare;  

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

 Majoritatea oamenilor au ca cifră 
preferată 7;  

 În cele mai multe culturi asiatice, 
numărul 4 este considerat ghinionist; 

 2520 este cel mai mic număr care se 
împarte exact (fără rest) la toate 
numerele de la 1 la 10;  

 Înmulțește 111.111.111 cu 
111.111.111. Ce ai descoperit? 
(12.345.678.987.654.321);   

 O plăcintă poate fi tăiată în 8 felii din 
3 mișcări.  

 
 

 
  
 

 
 

Încă din clasele primare, matematica 
m-a atras deoarece este o știință complexă 
și exactă. La fiecare problemă eram 
curioasă să descopăr noi modalități prin 
care puteam ajunge la rezultatul dorit. 
Rezultatele nu au venit niciodată 
întâmplător, ci prin foarte multă muncă, 
dorință și curiozitate. 

 
 

Nu mică mi-a fost mirarea să 
descopăr că matematica are atât de multe 
mistere. 

 

Curiozități matematice culese de eleva VASILE Delia-Maria – 7A 
Grafică: DUMITRACHE Denis-Mihai – 7C  

Coord. text: Prof. CHESNOI Corina 
Coord. grafică: Prof. ILIE Alexandra-Andreea 
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DONE Maria – 7B 

Studiul fizionomiei umane nu a fost 
nicicând mai amuzant! În cadrul orelor de educație 
plastică, pentru a studia și exersa reprezentarea 
grafică a figurii umane într-o manieră cât mai 
atractivă, elevii claselor a VII-a ai Școlii Gimnaziale 
nr. 18 Jean Bart Constanța, au organizat cea mai 
inedită activitate. Fiecare a trebuit să imortalizeze 
înfățișarea unui coleg sau a unei colege, hotărât 
prin extragere la sorți, lucrarea urmând a fi 
realizată conform regulilor de exagerare și satiră 
specifice caricaturii. Ochii se măresc, urechile se 
micșorează, ridicolul și amuzamentul sunt 
asigurate, iar întreprinderile artistice ale copiilor 
sunt din ce în ce mai șlefuite. 

Oglindiri haioase 

DUMITRACHE Denis – 7C 
DUMITRACHE Denis – 7C 
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POPESCU Ana-Cornelia – 7A 

OPREA Oana – 7A 

Coord.: Prof. COSMA Andreea-Nicoleta 
 

DRĂGHIA Eduard-Ionuț – 7B 

ȘTEFĂNESCU Andreea – 7B JALIA Robert-Alexandru – 7B 
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Curcubeul emoțiilor 
 
 
   Îi învățăm pe copii să scrie, să citească, să vorbească 

politicos, să deseneze, să aibă grijă de sănătatea lor - o mulțime de 
lucruri care îi ajută să le fie bine.  

Le vorbim însă prea puțin despre un subiect esențial pentru 
starea lor de bine: EMOȚIILE lor.  

   Un copil inteligent emoțional nu reacționează violent 
atunci când este furios, nu se sperie ușor și nu renunță atunci când 
întimpină dificultăți. De asemenea, știe să interpreteze emoțiile 
celor din jur și să își regleze comportamentul în funcție de acestea. 
Așadar, un copil inteligent emoțional reușește mai ușor să se 
adapteze mediului și să obțină succesul. 

 

 
Katie sărea coarda în fața casei 

sale. Era o zi toridă de vara, însă îi plăcea 
că se simțea bine. Avea impresia că 
întreaga lume este a ei. Era fericită. Se 
gândea numai la cum anume sare coarda, 
cât de repede trebuie să își miște 
picioarele și mâinile.  

În timp ce sărea, dintr-o dată, își 
aminti că bunica era cea care îi făcuse 
cadou coarda, de Crăciun. Deși nu avea o 
pensie foarte mare, aceasta a economisit 
niște bănuți și a dus-o pe Katie într-un 
magazin de jucării pentru   a-și alege ce 
voia să îi aducă Moșul. Nu i-au plăcut 
corzile simple, ci s-a îndrăgostit cu 

adevărat de o coardă mai costisitoare, care 
era colorată, avea mânere cu luminițe care 
se aprindeau atunci când le țineai în mână. 
Faptul că bunica i-a făcut cadou acea 
coardă, a făcut-o să se simtă extrem de 
iubită. În timp ce sărea coarda liniștită, 
brusc a simțit cum aceasta îi este smulsă 
din mână, se dezechilibrează și cade. 
Uimită, a văzut un băiat pe bicicletă, care 
i-a smuls coarda. Primul gând i-a fost la 
durerea pe care o simțea la genunchi din 
cauza căzăturii, apoi s-a gândit 
disprețuind: „Ce băiat groaznic!”, iar mai 
apoi și-a amintit că era coarda ei specială 
primită cadou de la bunica. 
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  Gândindu-se că și-a pierdut 
pentru totdeauna coarda, a devenit 
furioasă, iar apoi extrem de tristă, 
încât ochii i s-au umplut de lacrimi. 
Dezgustată, a pornit în goană după 
acel băiat, gândindu-se că daca îl va 
prinde, își va recupera coarda. 

Apropiindu-se de parcul spre 
care se îndreptase și băiatul, 
surprinsă, a văzut un copil care se 
zbătea în lac aproape să se înece și 
un băiat care arunca o frânghie 
pentru a se prinde micuțul. Vai de 
mine! Ce frică a cuprins-o! Săracul 
copil! Sper să reușească!  

Când l-a văzut pe copil tras 
din lac, și-a dat seama că se prinsese 
de coarda ei, iar băiatul salvator era 
cel care părea să-i fi furat coarda. 
Dintr-o dată, a simțit că inima îi sare 
în piept de bucurie. 

— Îmi cer scuze că ți-am luat 
coarda fără să ți-o cer, însă copilul e 
fratele meu și era aproape să se 
înece în lac. Trebuia să acționez 
repede, să am curaj! Ia-o și 
mulțumesc, spuse băiatul. 

Katie avea impresia că 
plutește. Era extrem de fericită, 
fiindcă într-un oarecare fel, și ea 
contribuise în acea zi la salvarea vieții 
unui copil. Abia aștepta să îi 
povestească bunicii ei aventura corzii 
din ziua aceea!  

Pe măsură ce se întorcea spre 
casă, Katie și-a dat seama de ceva, 
spunându-și în gând: „Nu coarda a 
fost cea care m-a făcut să mă simt 
în atâtea feluri, ci felul în care am 
gândit despre ce s-a întâmplat cu ea.”

  
Există o corelație strânsă între emoțiile noastre și expresivitatea feței. De aceea, 

stările sufletești sunt ușor de recunoscut. 
Sunt identificate pe baza textului 7 emoții umane: BUCURIA, TRISTEȚEA, MÂNIA 

(FURIA), DISPREȚUL, DEZGUSTUL, FRICA, UIMIREA. 
În toate situațiile critice trebuie să știm să ne controlăm emoțiile, nu să ne controleze 

acestea pe noi. 
 

Bibliografie 
https://www.suntparinte.ro/ganduri-si-emotii 
https://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtjdyRyZ_hAhXEsaQK

HYhyAMQQMwgnKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quinatasya.com%2Fneuroscience-
and-
psychology&psig=AOvVaw0MQsDG1_NPiLTO7OC5T3yz&ust=1553681603755768&ictx=3
&uact=3 

 
CĂLIN David-Cristian – 6A 

Coord.: Prof. TĂNASE Daniela 
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crisoare 
pentru  
MOȘ 
CRĂCIUN 

 
 
 

e apropie și sfârșitul acestui an 
de aceea m-am gândit că ar 
trebui sa îți trimit și ție părerea 

mea despre ce am reușit să fac anul acesta, 
despre piedicile pe care le-am întâmpinat, 
despre obiectivele pentru anul viitor și 
despre ceea ce mă poate ajuta pentru 
împlinirea lor. 

În primul rând, eu consider că cel mai 
important lucru este familia. Mă bucur enorm 
că anul acesta am reușit să petrec suficient 
timp cu familia mea, formată din rudele de 
sânge si de prieteni care mă ajută, mă susțin 
oricând și mă încurajează oricât de rea ar fi 
situația. Datorită lor am reușit tot ceea ce  
mi-am propus. 

Mai mult decât atât, consider că 
rezultatele școlare mai pot reprezenta un 
motiv de satisfacție pe care l-am obținut. Pe 
baza lor îmi voi putea construi un viitor. 
Pentru acest ideal am nevoie de multă 
perseverență, dar și de ambiție pe care pot 
să le capăt prin concursuri sau prin 
olimpiade. 

În al doilea rând, mi-aș dori ca pe 
viitor să am un ritm de viață mai activ, pentru  
că o minte sănătoasă nu se poate afla      
într-un corp bolnav. De asemenea, viața 
unei persoane dintr-un mediu urban 
funcționează cel mai bine pe baza unui orar, 
pentru o organizare mai bună a timpului 
pentru diverse activități cât și pentru cea a 
timpului liber. 

În concluzie, anul viitor ar trebui să 
îmi setez niște priorități, printre care să fie 
familia, școala și propria persoană, restul 
fiind niște obiective care trebuie îndeplinite, 
dar trecătoare. 
 
POPESCU Ana Cornelia – 7A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dragă Moș Crăciun,  
          

nainte să-ți spun ce îmi doresc în 
anul 2019, vreau să-ți prezint 
câteva dintre realizările anului 

2018. În anul ce a trecut am făcut greșeli, 
însa am învățat din ele și      mi-am asumat 
responsabilități. Am realizat că întotdeauna 
când greșești ai ceva de învățat. Următorul 
punct de pe listă a fost îndeplinit: 
„încrederea de sine”. De asemenea, am 
învățat să lucrez în echipă și să-i ascult pe 
cei din jurul meu.  
  În anul 2019 îmi doresc puține lucruri 
și sper să le pot săvârși pe toate. Anul 
acesta vreau să ajung asistent TEAM, să iau 
peste 9 în examene, să am parte de relaxare 
alături de prietenii mei și să intru la Liceul 
Teoretic „Decebal” din Constanța, profilul 
uman și specializarea științe sociale. 
                      
Cu drag, NECULAI Anastasia Elena – 8A 
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n anul ce a trecut obiectivul meu 
principal era să am note bune la 
şcoală, dar mi-am dat seama că 

acest lucru este insuficient deoarece nu 
aveam timp pentru mine. 
 Tot anul mi l-am dedicat şcolii, 
temelor, învăţatului, aveam nopţi nedormite 
şi eram nefericită. Chiar dacă încercam să 
mă mai relaxez, gândul meu era tot la note 
şi atunci iar începeam să învăţ. Cred că în 
drumul meu spre o viaţă fericită m-au 
împiedicat gândurile că îi voi dezamăgi pe 
profesori şi „fuga” mea după note.  
 După mult timp de meditaţie, mi-am 
dat seama că elevii trebuie să aibă toate 
notele, şi de aceea am început, încet-încet, 
să-mi acord mai mult timp, iar în ultima 
perioadă observ că sunt mai fericită. Am 
înţeles că nota este o consecinţă a 
educaţiei, nu un scop al ei. Încerc să fiu mai 
pozitivă şi mai calmă, pentru a mă echilibra.  
   Pentru 2019, îmi doresc să fiu mai 
relaxată, să nu-mi fie frică de testele şi 
examenele care vor veni şi aş dori să fiu un 
om mai bun. Cred că va trebui să acord o 
importanţă mai mică părerilor celorlalţi şi să 
mă axez doar pe ce îmi place mie şi ce mă 
face fericită. 
   Vacanţa de Crăciun va fi o pauză pe 
care o aştept de mult timp pentru a medita, 
a-mi scoate gândurile negative din cap şi a 
simţi spiritul sărbătorilor.       
 
IORDACHE Daniela Izabela – 8A 
 
 
 
 

nul 2018 a fost un an în care 
mi-am îndeplinit aproape toate 
obiectivele: am învăţat mult 

mai bine, am fost în vacanţele pe care mi le-
am propus şi am fost mai relaxată. Cu toate 
acestea, nu am reuşit   să-mi duc la capăt 
toate dorinţele, cum ar fi: să fiu mai 
responsabilă, să fiu mai harnică, să nu mă 
enervez atât de uşor şi să învăţ, în fiecare zi, 
la materiile pe care le am în ziua respectivă. 

Ca să reuşesc să-mi ating scopurile, 
am avut nevoie de multă ambiţie, de multă 
muncă (pentru că notele mari nu vin „cât ai 
bate din palme” sau stând degeaba), de 
sprijinul familiei şi al prietenilor şi multă, 
multă iubire de la persoanele dragi mie. 
 Eu, dragă Moş Crăciun, îmi propun 
ca în anul 2019 să învăţ mult mai bine, să 
iau note maxime la examene, în vederea 
intrării la un liceu cu profil teoretic. După 

terminarea gimnaziului îmi doresc să iau o 
pauză bine meritată de odihnă şi relaxare. 
 Prin urmare, pentru începutul liceului, 
îmi doresc să păşesc cu dreptul în noul an 
şcolar şi să dovedesc noului colectiv că 
elevii foarte buni provin şi de la „Jean Bart”. 
 Ca şi în anul care se apropie cu paşi 
rapizi de sfârşit, voi folosi ca resurse: multă 
ambiție de muncă, de studiu detaliat, de 
sprijinul familiei şi al prietenilor, de încredere 
în forţele proprii şi multă încurajare de la cei 
dragi.  
 Pentru a-mi îndeplini ce mi-am 
propus trebuie să lucrez echilibrat, să-mi 
dedic un an de zile examenului, ca să 
reuşesc să ajung unde îmi doresc! 
 
OPREA Cristina-Maria – 8A 
 
 
 

nul 2018 a fost unul în care   
m-am pregătit din punct de 
vedere emoţional pentru ce va 

urma în vara anului următor. 
Am făcut unele compromisuri și îmi 

propun să continui pe acest drum. Prin 
compromisuri vreau să spun că am redus 
ieşirile cu prietenii, mi-am redus timpul 
acordat televizorului şi mă dedic mai mult 
lucratului în plus la materiile pentru examen, 
lăsând deoparte activităţile care mă distrag. 

Pentru 2019 îmi propun să mă 
pregătesc pentru examen, lucrând şi în 
vacanţe, mai mult decât o fac în mod 
normal. Voi folosi resurse precum un 
program echilibrat de somn, o alimentaţie 
corespunzătoare sau evitarea stresului. Am 
de lucrat la gestionarea timpului deoarece 
nu pot să cuprind întotdeauna tot ce îmi 
propun să fac. Voi încerca să schimb acest 
obicei prin folosirea timpului liber în scopuri 
importante, nu neapărat legate de şcoală. 

Atât am avut de spus şi sper că am 
dat un sfat bun pentru voi, cei care veţi trece 
prin aceasta la un moment dat. 
 
SAMARA Andreea – 8A 
 
Grafică: DUMITRACHE Denis-Mihai – 7C 
 
Coord.: Prof. psih. GHIȚOIU Daniela                                                                                                                                                                 
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Proiectul „Lider la 8  ani”  ne  învață  să 
lucrăm în echipă, să ne cunoaștem mai bine, să 
ne respectăm mai mult și să fim mai disciplinați. 
 Nu este ușor, tocmai din acest motiv este 
frumos. Sunt mândră că am avut ocazia să fiu 
lider, sunt mândră de colegii mei, sunt mândră 
că am reușit să facem față tuturor provocărilor. 

SULIMAN Ebru Kayra – 2A 
 

Să fii lider nu-i ușor. Ai responsabilități 
mari și întâmpini unele dificultăți. Trebuie să 
coordonezi echipa și să te sfătuiești împreună cu 
ea. Trebuie să-i încurajezi și să-i motivezi pe 
colegi când aceștia întâmpină probleme în 
rezolvarea unei situații. Trebuie să inițiezi și să 
duci la bun sfârșit proiectele propuse. Cu toții 
trebuie să contribuim, pentru a deveni mai buni.. 

PÎRVU Răzvan-Cristian – 2A 
 

Sunt lider la 8 ani! Este greu, este dificil, 
este frumos! Am trăit o experiență de neuitat! 

CATRINA Mara Gabriela – 2A 

Ca lider mi s-a părut destul de complicat. 
Este greu să reușești să faci toate lucrurile 
corect. Dar mi-a plăcut experiența și pe viitor am 
mai repeta-o, poate cu mai mult succes. 

TRAȘCĂ Luca-Bogdan – 2A 
 

Din această experiență am învățat să 
colaborez mai bine. Am învățat că a fi un lider nu 
înseamnă să dai ordine, trebuie să te sfătuiești 
cu echipa și să iei decizii împreună cu toți 
membrii. 

DULAMĂ Maria-Alessia – 2A 
 

Ca lider al unui grup ai mai multor sarcini 
de îndeplinit. Nu mi-a fost ușor să unesc șapte 
caractere diferite, dar cu răbdare am reușit să ne 
mobilizăm. Mă bucur că am fost liderul unui grup 
în cadrul căruia toți copiii sunt parteneri egali, 
serioși și implicați. 

SOARE Damian-George – 2A 
 
Grafică: OPREA Oana – 7A 
Coord.: Înv. PĂCURARU Viorica 

 

Formarea liderilor de 
mâine începe de la vârste 
fragede.  

Proiectul „Lider la 8 
ani”, derulat în parteneriat cu 
doamna profesor psiholog 
Ghițoiu Daniela, este o reală 
oportunitate pentru elevii 
clasei a II-a A de a-și 
dezvolta abilitățile de lider, 
comunicare și lucru în 
echipă. 

Întărindu-le stima de 
sine, punându-le în valoare 
aptitudinile, elevii noștri 
devin, „încă de mici”, un 
exemplu pentru comunitatea 
„Jean Bart”. 

Învață să reușești! 
 

Pa
gi

na
  6

8 



 

Oglinda împlinirilor noastre 
 
 

Olimpiade 
 
 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (LIMBA FRANCEZĂ) 
ETAPA JUDEȚEANĂ 

 APOSTOL CARINA-IONELIA – 7B – PREMIUL III 
 

OLIMPIADA DE FIZICĂ 
ETAPA LOCALĂ 

 BOLOCAN VLAD-CONSTANTIN – 8B – PREMIUL II  
ETAPA JUDEȚEANĂ 

 BOLOCAN VLAD-CONSTANTIN – 8B – PREMIUL III 
 

OLIMPIADA DE BIOLOGIE 
ETAPA LOCALĂ 

 BĂNCILĂ  SEBASTIAN-COSTIN – 8B – PREMIUL I  
 ANGHELESCU  IULIA-ANDREEA – 8B – PREMIUL II  
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 8A – PREMIUL II  
 DINU ANA-MARIA – 8B – PREMIUL II  
 SIMIONOV  RAREȘ-COSTIN – 7A – MENȚIUNE  

ETAPA JUDEȚEANĂ 
 DINU ANA-MARIA – 8B – PREMIUL III 
 BĂNCILĂ  SEBASTIAN-COSTIN – 8B – MENȚIUNE  
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 8A – MENȚIUNE  
 ANGHELESCU  IULIA-ANDREEA – 8B – MENȚIUNE 
 POPESCU ANA-CORNELIA – 7A – PREMIUL III 

 
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

ETAPA JUDEȚEANĂ 
 SAMARA ANDREEA – 8A – PREMIUL III – Calificat etapa națională 

 
OLIMPIADA DE RELIGIE 

ETAPA LOCALĂ 
 LEOVEANU IZABELA-IOANA – 5A – 9.30 – Calificat etapa județeană 
 DIMANCEA BIANCA-MARIA – 5B – 9.20 – Calificat etapa județeană 
 DAMIAN DARIA-IOANA – 6B – 9.20 – Calificat etapa județeană 
 RADU ADELA-ELENA – 6B – 9.20 – Calificat etapa județeană 
 BOREA OCTAVIAN-GABRIEL – 7C – 8.50 – Calificat etapa județeană 

ETAPA JUDEȚEANĂ 
 LEOVEANU IZABELA-IOANA – 5A – 8.50 

 
 GIMNAZIADA SPORTULUI ȘCOLAR  
ETAPA JUDEȚEANĂ 

 Locul II Șerban Cleopatra (5B), Capră Roxana, Preoteasa Bianca, Preoteasa Diana, Rugină Alexia 
(6B), Rusu Maria (7C), Neculai Anastasia,Toma Ana Maria, Gheorghe Ruxandra (8A), Blendea Ioana (8B) 
  

 

Concursuri 
 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
Proiect Național „EN VOYAGEANT PAR LES CHEMINS DE LA LANGUE FRANÇAISE” EN 
ATTENDANT PÈRE NOËL 

 APOSTOL CARINA-IONELIA – 7B – Premiul I 
 VASILE DELIA-MARIA – 7A – Premiul I 

 
 

Până la 
 date de 

25.03.2019 
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EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Subprogramul sportiv P5.2, din programul naţional „România în mişcare” inițiat de Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 

 Locul I handbal – băieți clasele VII-VIII 
 Locul II handbal – fete clasele VII-VIII 

Concurs „Cupa Unirii la Şah” din cadrul proiectului „Prin şah ne descoperim” 
 ISAI MARIO – 8B – LOCUL II 
 ZĂBAVĂ CĂLIN-EMANUEL – 6B – LOCUL III 
 BOREA OCTAVIAN-GABRIEL – 7C – LOCUL III 

 
ARTE 

Concurs DATINI,OBICEIURI ŞI TRADIŢII DIN FILONUL CREDINŢEI  POPULARE – (PAŞTELE ŞI 
CRĂCIUNUL) ediția  a VIII-a – CAER  2018 – Nr. 1042 Activitatea nr:3 – Colindul strămoşesc şi 
drag (Culegere-interpretare/activitate filmată) - Locul I – Grup vocal 
(Albert Andreea-Ioana, Ariton Andreea-Maria, Beaucă Andreea, Cojocaru Rareș-Ioan, Dimancea Daria 
Eliza, Frunteș Raluca-Elena, Negrilă Luca-Ștefan, Șerban Cleopatra-Andreea, Voroneanu Lidia-Maria – 5B)  
 
Concurs Județean de Creație Artistico-Plastică, Fotografiere și Literatură „Copilul și Marea. 
Descoperitorii adâncurilor”. Dedicat Zilei Internaționale a Mării Negre, ediția a VII-a, 30 oct. 2018.  

 ALEXANDRESCU BOGDAN-CRISTIAN – 7A – PREMIUL I Secțiunea Creații Literare 
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 8A – PREMIUL I Secțiunea Creație plastică 
 ROȘU TEODORA – 7B – PREMIUL III Secțiunea Creație plastică 
 DONE MARIA – 7B – PREMIUL I Secțiunea Grafică pe calculator 

 
Concurs de bandă desenată „BD NOËL/ BD SANTA” (Limba Franceză) 

 DONE MARIA – 7B – PREMIUL DE POPULARITATE 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 

MATEMATICĂ 
Concurs „EUXIN MATH”, Ediția a VI-a  - ETAPA a II- a ( locala) – 16.03.2019 

 Popi Silviu-Gabriel – 2A – 100,00P – Premiul I 
 Soare Damian-George – 2A – 100,00P – Premiul I 
 Dumitru Carla-Antonia – 2A – 98,00P – Premiul I 
 Pîrvu Răzvan-Cristian – 2A – 98,00P – Premiul I 
 Arsene Andrei-Eusebiu – 2A – 95,00P – Premiul II 
 Dulamă Maria-Alessia – 2A – 95,00P – Premiul II 
 Fleschiu Ilie – 2A – 95,00P – Premiul II 
 Gavrilă Bianca-Iuliana – 2B – 95,00P – Premiul II 
 Butiuc Andrei-Rareș – 2B – 90,00P – Mențiune 
 Sandu Cosmin – 2A – 90,00P – Mențiune 
 Dardac Evelina-Elena – 3A – 95,00P – Premiul II 
 Grămăticu Andreea-Mihaela – 3A – 93,50P – Premiul III 
 Olaru Robert-Ștefan – 3A – 93,00P – Premiul III 
 Călin Dragoș-Andrei – 4A – 100,00P – Premiul I 
 Beldan Matei -Andrei – 4A – 98,50P – Premiul I 
 Chivu Isabela-Nicol – 4A – 93,00P – Premiul III 

 
ARTE 

Concursul zonal de creație artistico – plastică „Aripi de anotimp ”, oct. 2018  
 Chivu Isabela-Nicol – 4A – Premiul I 
 Burtea Delia-Teodora – 4A – Premiul II 
 Șoimu Diana-Andreea – 4A – Premiul II 
 Sebestyen Lewis-Nicholas – 4A – Premiul III 
 Drăguț Bianca-Andreea – 4A – Premiul III 

 
CULTURĂ GENERALĂ 

Concurs Județean de Cultură Generală „Aventura cunoașterii” 
 Dorobanțu Andra  – 3A – 95p – Premiul I 
 Alexandrache Erik-Andrei – 3A – 87p – Premiul III 
 Șerban Luca – 3A – 83p – Mențiune 
 Banu Mihai  – 3A – 82p – Mențiune 
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