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1 Decembrie 1918 – Un vis împlinit 

Ziua Națională, 1 Decembrie, este o zi 
de sărbătoare pentru tot neamul românesc. 
O zi specială, care ne amintește că începând 
cu primii ani ai secolului XX, provinciile 

istorice românești au devenit istorie, iar 
România, un stat unitar și indivizibil, a apărut 
pe harta lumii. 

 Ziua Națională a României reprezintă 
totodată pentru întreaga suflare românească 
un prilej de cinstire a memoriei celor care au 

reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire 
al locuitorilor tuturor provinciilor românești.

 

În fapt, ziua de 1 Decembrie 1918, 
semnifică unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și a Maramureșului la Regatul 
României. Alipirea ultimei bucăți de pământ 
românesc, cuprinsă între Mureș, Tisa și 
Dunăre, a reprezentat continuarea 

firească a demersurilor de unire a tuturor 
provinciilor românești, începute la jumătatea 
secolului al XIX-lea.  

Atunci, la 24 ianuarie 1859, prin dubla 

alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al 

Moldovei și al Țării Românești, era începutul 
marelui eveniment istoric al spațiului Carpato-

Danubiano-Pontic, Marea Unire, care a 

cunoscut înfăptuirea câțiva ani mai târziu, în 1 
Decembrie 1918. De la această dată, poporul 
român a putut răsufla ușurat, visul se 
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împlinise și anume, cu toții se aflau sub 
oblăduirea aceluiași stat: Statul Român. Frați 
în cuget și simțire, în limba vorbită, cultură, 
tradiții, obiceiuri și sărbători, românii putea 
circula liberi și nestingheriți pe pământurile 
vechiului Regat Dacic și pe cel vremelnic al 
lui Mihai Viteazul. 

Prin acel 1 decembrie din anul 1918, 

cei 1228 delegați ai Adunării Naționale de la 
Alba Iulia, susținuți în piață publică de peste 
100.000 de persoane adunate la marele 
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eveniment din 

toate colțurile 
A rdea lu lu i  ș i 
Banatului, au resetat ceasul românilor. Ora 
zero, ora din care România începea să existe 
a însemnat adoptarea unei Rezoluțiuni prin 
care era consfințită unirea tuturor românilor 
din Transilvania și întreg Banatul cu patria 
mamă, România. Din acea zi, românii 
despărțiți până atunci de granițe nefirești, 
deveneau o mare familie, o familie reunită 
după mai multe secole de pribegie. 

În conștiința națională, 1 Decembrie 
1918, simbolizează momentul în care întreaga 
românime devenea stăpână absolută, 
recunoscută de celelalte state ale lumii, peste 
moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii 
acestor pământuri. Începând cu acest 
decembrie friguros, dar ca simbol deosebit de 

luminos și călduros, românii erau în sfârșit la 
ei acasă, erau singurii care-și hotărau 
destinele și locul în istorie.  

Statul român garanta oricărui cetățean 
al său dreptul de a putea vorbi fără opreliști 
limba strămoșilor, de a puteau învăță limba 
vorbită în casele lor, de a se putea ruga în 
biserici în limba română. România 
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devenea astfel un cadru în care orice român 
putea trăi demn, putea spera și munci după 

bunul plac. 

 Î n  p l u s ,  1 
Decembrie 1918 

reprezintă un nou 
începu t  pen t ru 
locuitorii spațiului 
românesc, dar și un 
nou parcurs pe 

valurile agitate ale 

istorie. Deosebirea majoră față de secolele 
trecute este că din acel 1 Decembrie, pentru 
fiecare român, soarele răsare dintr-un singur 

loc și anume din capitala României. Deciziile 
care privesc destinele acestui neam nu mai 

sunt luate în diverse capitale cu tot atâtea 
cancelarii, ci conform voinței acestui neam și 
a aleșilor acestuia, ora exactă vine de la 
București. 

Acum, la începutul secolului XXI, când 
România își sărbătorește Ziua Națională în 
sânul familiei Europei Unite, poate este 
timpul să privim și spre viitorul nostru ca 
națiune. Un viitor, mai exact o zi, sper 
apropiată, în care frații noștri de peste Prut 
vor reveni în matca firească, în mijlocul 
României, de acolo de unde au fost smulși 
de vitregia istoriei. Din acest punct de 

vedere, 1 Decembrie ar putea fi și un 
moment de reflecție asupra idealurilor 
noastre ca națiune, ca cetățeni ai aceleiași 
cetăți numită România Mare. 

Urdea Claudia 
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Ce este patria? 

Patria este locul unde sufletul 

și inima ta se simt bine, unde își 
găsesc fericirea alături de cei 
dragi și tot ce te face să 

zâmbești. (Flavia Glăvan) 

Definiția patriei: Dacă e să 
analizăm cuvântul, eu cred că 
se trage din „pater”, ceea ce 
înseamnă „tată”… 

Patria, un cuvânt ales. Patriot-

ismul – iubirea de țară. Un cu-
vânt pentru soldații îngropați în 
adâncul pământului. Pământ 
pentru care tot ei au luptat…  
Au luptat și au murit ca niște 
eroi. Aceasta e definiția patriot-

ismului… (Filip Jinga) 

Patria este o inimă care este 
înfiptă în pieptul oricărui 
cetățean pentru a-și arăta dra-
gostea față de țara în care 

locuiește. (David Dupța) 

Patria este tot ce există în 
viața mea și o sărbătoresc 
mereu în fiecare an cu familia  

de 1 Decembrie. 

Patria e… tot ce iubești și 
simți că este cu tine sau, pe 
scurt, ce te îmbrățișează. 

(Lara Amzoiu) 

Patria este pentru mine bucu-

ria de a avea o țară, fericirea de 
a avea o casă, aerul pe care îl 
respirăm, apa pe care o bem, 
hrana cea de toate zilele și dra-
gostea față de familie, chiar și 
animalul de companie… 

(Bianca Bujor) 

Patria, în dicționar, înseamnă 
„țară”, dar pentru mine este alt-
ceva. Patria este tot ce mă încon-

joară și tot ce iubesc. (Șerban 
Cristea) 

Patria este pământul pe care 
strămoșii ni l-au oferit și pentru 

care și-au dat viața. (David 

Briciu) 

Patria este țara mea, casa mea, 
școala mea, prietenii, familia și 

profesorii mei.  (Răzvan 
Marocico)  

Patria este spiritul și pământul 
pe care strămoșii le-au apărat cu 
prețul vieții și le-au iubit mai 

mult ca orice. (Luca 

Șandor) 

 Patria este lucrul fără de care 
trecutul nu este... El îți amintește 
pentru ce să lupți în viață și, mai 
ales, pentru cine. O patrie nu dis-

pare niciodată, oriunde ai fi! 

(Codruț Atanasiu)  

Patria este totalitatea familiei și 
a prietenilor, plus dragostea față 
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de țară. (Daria Lică) 

Patria este tot ce iubim pe lu-

mea asta. (Oana Florea) 

Patria înseamnă… tradiții. 

(Karla Ungureanu) 

Patria este pentru mine aerul 

pe care îl respir în fiecare zi de 

libertate. (Tani Hausvater) 

Patria = tot ce ne înconjoară, 
tot ce iubim, tot ce respectăm. 

(Ștefania Ostrovăț) 

Patria este… totul. (Dragoș 
Olaru) 

Patriotismul înseamnă… iubi-
rea față de familie și țara natală. 

(Andrei Pădure) 

Patriotismul înseamnă să te 

bucuri că ești român… (Alex 

Pavlovici) 
Patria este ceva unic, ceva 

diferit de la țară la țară. Unii 
spun că este pragul casei, alții – 

aerul ce-l respirăm. De fapt, pa-
tria este totul, patria este familia, 

patria este o bucată din inima 
ta… Fără patrie, ești un simplu 
om, anost, plimbându-te dintr-o 

parte în alta a pământului fără 

rost… (Caius Iordache) 

Patria este pământul pe care 
strămoșii noștri l-au recâștigat 
acum 100 de ani prin Unire…, 
este sentimentul pe care îl simți 
când te gândești la asta… 

(Răzvan Pantea)  

clasa a VI-a A  
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Povestiri din… viitor despre Marea Unire… 

-Ah, a venit ziua cea mare! am zis, ridicându-mă alene din pat… 

 Suntem în anul 2118, la două secole de la Marea Unire. Pentru un veteran ca mine, este ceva cu adevărat 
special. După Al Treilea Război Mondial, Imperiul Român domină tot sud-estul Europei. Au trecut nouă 
decenii de atunci, iar lumea este minunată și înfloritoare.  Parada de 1 Decembrie  nu mă mai atrage. În 
schimb, ce am eu nu are multă lume… 

 Ies din casă. Cobor în pivniță, unde sunt ascunse câteva vestigii… Printre ele, uniforma mea, steagul pe 
care l-am înălțat victorioși când am cucerit Acropolele… Dar mai am ceva: steagul care a fost înălțat exact 
acum 200 de ani, când străbunicii mei au fost la Alba Iulia, portul popular al lor de când au încins hora… 

 Ce frumoase erau vremurile! Ce frumoase sunt! 

Filip Jinga, clasa a VI-a A 

România în 2118. La 200 de ani de la Marea Unire… 

 

REPORTER:  Bună ziua! Astăzi, la 200 de ani de la Marea Unire, vom avea un interviu cu cea mai în vâr-
stă persoană de pe planetă, dar, înainte, vom prezenta realizările omenirii în ultimii 100 de ani: 

2025:  Oamenii ajung pe Marte. 

2031:  Roboții sunt o mare parte a industriei electronice și acum pot fi angajați. 
2043: Mașinile electrice sunt produse în număr mare, poluarea scade. 
2056:  Populația pe Marte ajunge la un milion. 
2071:  Apar mașinile zburătoare. 
2081:  Populația Pământului atinge 15 miliarde.  
2099:  Poluarea scade la un nivel foarte mic (2,43%). 

2118:  Acum 200 de ani, s-au unit țările române… 

 

 Acum, pentru momentul mult așteptat, interviul cu cea mai în vârstă persoană 
de pe planetă, Răzvan Marocico!  
R.M: Bună ziua! 
R: Bună ziua, Răzvan! Bine ai venit în studio! Suntem în direct în 3,2,1… 

R.M. Țin minte acum 100 de ani, când diriginta ne învăța să dansăm Hora 

Unirii… Timpurile chiar erau diferite. Să vezi o mașină zburătoare sau să mergi 
pe altă planetă era doar ficțiune. Acum este normal.  
R: Ce crezi despre viața pe Marte?   
Eu: Cred că viața pe Marte este ceva ce a trebuit făcut. Cu o populație atât de mare era nevoie de așa 
ceva…  
R: Asta a fost totul pe astăzi, ne vedem mâine la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii 
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„România, la 
200 de ani”.  
 

 

REPORTER: 

Bună ziua, 
oameni buni! 

Suntem în anul bicentenarului și îl 
avem printre noi pe domnul… 

R.P: Răzvan Pantea. 
R: După câte știm, dumneavostră 
sunteți singurul om din România 
care are o asemenea venerabilă vâr-
stă: 112 ani! Ați putea să ne spuneți 

cum a fost la 100 de ani de la Marea Unire?  

R.P:  A fost foarte diferit… atunci încă mai erau oameni în armată. A fost un moment magic pentru un co-
pil de 12 ani cum eram eu. Nu ca acum, cu roboții ăștia blestemați… 

R: Credeți că ar mai trebui să existe parade militare și acum?  
R.P: Da, desigur. Copiii ar trebui să mai lase jocurile pe computer  și să vadă ce a însemnat cu adevărat 
centenarul… Am o casetă de când trăia bunicul meu. 
R: Scuzați-mă, dar… ce este aceea o casetă? 

R.P: Pfiu, am uitat că nu se mai folosesc de 100 de ani… Pe atunci încă mai exista spiritul iernii, nu ca 
acum, cu zăpadă artificială…  
R: Mulțumim pentru romantismul de care ați dat dovadă… Cred că vă este dor de acele vremuri… 

 

 

R: Bună ziua! Mă bucur că am 
putut să vă întâlnesc. Toate circuitele mi-au sărit din cutia electrică atunci când am fost 
anunțat că vă pot întâlni, în sfârșit, să vă iau interviul. 
TUDOR GURZUN: Mă bucur și eu că vă înâlnesc. Având în vedere că am trăit atâția 
ani ca să ajung în era tehnologică să îmi ia interviu un robot, sunt tare mulțumit! 
R:  Atunci să începem cu prima întrebare: când și unde v-ați născut? 

T.G: M-am născut în 2007 în maternitatea din Timișoara și am copilărit într-un mic oraș 
de la marginea Timișoarei. 
R:  Deci aveți 111 ani… Cum a fost în România anului 2018? 

T.G: Dacă îmi aduc bine aminte, eram cu toții emoționați… Se împlineau 100 de ani de la Marea Unire… 
Deși eram doar un copil de 11 ani, am înțeles de pe atunci ce înseamnă să trăiești într-o țară frumoasă, care 
știe să-și poarte singură de grijă…  
R: Vă înțeleg perfect, deși există prejudecata că roboții nu ar avea sentimente… 

T.G: Și eu, care credeam că roboții sunt doar niște unelte vorbitoare…  

    Răzvan Marocico, Răzvan Pantea, Tudor Gurzun, clasa a VI-a A 
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Bună sara, dragii mei! 

Anul trecut, vă povesteam 

despre lada noastră de zestre, a 

românilor... Sunt momente când 

simțim nevoia să ne întoarcem 

la rădăcini, să reînviem 

obiceiurile, tradiţiile, să 

realizăm cine suntem. de unde 

venim și încotro ne îndreptăm... 

Atunci cotrobăim prin lada de 

zestre a poporului român..., care 

este literatura populară... 

Materialul este inepuizant. 

De altfel, Alecu Russo 

considera poezia populară 

„întâia fază a civilizaţiei unui 

neam”, „expresia cea mai vie 

a caracterului naţional”. Poate 

de aceea am fost foarte 

deschiși când, în primăvara 

anului 2018, doamna dirigintă 

ne-a propus să ne aplecăm 

asupra culturii spirituale și 

materiale populare participând la 

o șezătoare ca pe vremuri... Nu 

mai spun că pe lângă voia bună și 

râsul sănătos care ne-a însoțit tot 
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timpul la repetiții (spre 

disperarea doamnei diriginte...) – 

și cărui elev pus pe șotii nu îi 

place așa ceva?! –, am realizat 
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câtă experiență de viață aveau 

oamenii, câtă dragoste față de 

natură și artă, câtă filosofie se 

ascunde în poeziile pe care le 

recitau sau le cântau în sunete 

menite să concureze 

privighetorile, fără să le zică 

metafore, antiteze, alegorii așa 

cum știm le știm noi astăzi! 

Cum să nu-ți tresară inima când 

auzi versuri ca La izvoru’ dă la 

moară/ S-o oprit doru’ asară/ S-

o oprit să s-oginească/ Bagelui 

să-i tăinuiască?! Sau cum să nu 

remarci ironia fină, subtilă în 

strigături precum – Mândra me, 

dă vrenică,/ În poale să-

mpiegică,/ Nu iesă nişi în veşini/ 

Numa faşe rugăşiuni/ Să-i vină 

apa la uşă,/ Să să spiele dă 

cenuşă...?! (Aceasta a fost poezia 

pe care am spus-o eu!). Sau cum 

să nu remarci înțelepciunea 

Anotimpurile copilăriei 

omului simplu din popor, care 

înțelege rosturile vremurilor: – 

Tu ieşci bărbat, şî fă şe vrei,/ 

Grăieşce Solomie,/ Dar eu cu 

mincea mea, îţi zîc:/ Nişi una să 

nu fie!/ Că vezi că dascălii dă az/ 

Cam toţi mor dă oftică/ Şî popă... 

dă şe să-l fac/ Dacă nu-l fac 
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vlăgică?!.../ Iar arvocat nu-l 

dau/ Să vină şî-mpăratu’,/ Că 

avocaţii-s belitori/ Şi-i blastămă 

tot satu’./ Or doctor d-ăia dîn 

spitale/ Spurcat d-atâcea boale/ 

Nu-l fac, ... păzască Dumniezău/ 

Să şciu că mor dă foamie!/ 

Dăcât să-l dau d-aişi dân casă/ 

Să crească-n căşi străine,/ Dăcât 

un domn dă ăi d-ai spus/ Tot 

paore-i mai bine!? 

Anotimpurile copilăriei 

În 

încheiere, l-aș parafraza pe poetul 

care a scris în grai bănățean, Tata 

Oancea... 

Viedzi, aşa, ţucă-vă taica, m-

o miers mie la sărbare/ Şî lu’ toți 

părinții șî goșcii hăi dân foaierul 

mare!/ A! hă! hă! dar voi vă 

râgieţi, că-i o făbulă ați ghingit,/ 

Dă nu cregeți, uitați-vă că ne-am 

șî molărit (=fotografiat)...                                                                                 

Jinga Filip Paraschiv,  

clasa a VI-a A 
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CU EI NE MÂNDRIM 

Olimpicii noștri, premiați la faza națională a 
olimpiadelor școlare: 

RESSA PAULA CRISTINA -  
CLASA a VIII-a C— OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE - 
LIMBA ITALIANĂ—PREMIUL I 

STÎNGU IOANA ȘTEFANIA —  CLASA       
a VIII-a E- OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -

PREMIUL SPECIAL 

 

Peste 500 de elevi de nota 10 au fost 

premiați  de Primăria Timișoara, la Gala 
Excelenței. Printre aceştia s-au numărat şi 
elevi ai şcolii nostre: 

Clasa a V-a (actual a VI-a) 

AMZOIU LARA MARIA  

CRISTEA ŞERBAN ANDREI  

FLOREA OANA  

PANTEA RĂZVAN MIHAI  

BĂDESCU DARIA IOANA  

CHIRA ALEXANDRA MARIA  

IACOB MAIA ANIELA  

KOROM RIANI\IA  

KRISTON SIENNA  

MANEA MARA ALEXANDRA  

MOŢ DARIA NICOLE  

MURGEA ROBERT  

SEBIN NICOLAS  

STAMATI ANDREEA BIANCA  

ŞTELEAC MARIA  

ALBU SEBASTIAN FLORIN  

MODI ALECSANDRU NICOLAS  

STEPANOV CAROL PETRU 

Clasa a VI-a (actual a VII-a) 

SASU DIANA   

CLETOC BIANCA   

CRISTEAN ROBERT IOAN   

GHERDAN MARIA   

IVAN ŞTEFAN   

MINGASSON ANNA CATHERINE 
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PEIOV SONIA   

SUCIU MARIA   

GÂRDA AIRIN   

OPREA TUDOR ALEX   

ORŞA VLAD LUCA   

BUZA DAVID SEBASTIAN 

Clasa a VII-a (actual a VIII-a) 

JURMA VICTOR EMANUEL   

MOTOȘ LETIȚIA ANDREEA   

IVANOSCHI SONIA   

JURJ MILENA MARIA   

MATYAȘI DESIREE KARINA  

STÎNGU IOANA ŞTEFANIA 

Clasa a VIII-a 

 CRISTESCU NENSI   

PENEA ANDREEA AMALIA   

SIMINIC ANDREI   

TRUICĂ DAIANA CRISTINA   

VESA IOANA MINA 
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În căutarea identităţii... 

Poveste de proiect ERASMUS+ ...   

despre tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără de moarte... 

PROLOG 

 Au fost odată ca niciodată... două ținuturi 
fabuloase, Timişoara și Belleu, în care se aflau 
două cetăți care se numeau Şcoala Gimnazială 
Nr.19 „Avram Iancu” şi Collège „Jean 
Mermoz”, în care sălăşluiau tot felul de meşteri, 
făurari, care confecţionau podoabe pentru sufletul 
pruncilor, al copilaşilor, al adolescenţilor... 

 Auzind Sf. EUROPA unele ca acestea, 

îndată a purces spre... tărâmurile fermecate, să 
vadă cu ochii ei... minunea. Era începutul unei noi 
ere... Ea a adus cu sine două zâne, pe Zâna 
FRANȚA şi pe Zâna ROMÂNIA şi un sipet 
fermecat MEDIA – în care erau bine încuiate trei 
limbi: franceza, româna și engleza. Dacă-l 

deschideai, ieşeau din el fel de fel de nestemate, 
bogăţii, giuvaere... Erau toate comorile lumii 
acolo, numite EXPERIENŢE... Dascălii-făurari 
din acele cetăți au deschis cufărul vrăjiţi de 
chemarea lui, căci din pântecul său îi chema toată 
înţelepciunea lumii, a secolelor şi a mileniilor de 
învăţătură... Şi aşa a început ... 
METAMORFOZA... 

 Eu, povestitorul, o mică Scânteie, sunt 
unul dintre aceia care au deschis cufărul... Am 
simţit căldura învăţăturii şi, de atâta bucurie,       
m-am aprins mai tare... şi m-am transformat într-
un foc care nu se mai stinge... 

 S-au scurs trei zile (zi de toamnă până-n 

seară...) în octombrie 2018, în timpul cărora 
dascălii-făurari din cele două cetăți s-au întâlnit la 
Timișoara ca să se ia la trântă cu zmeul 
NEPĂSĂRII, cu scorpia RUTINA... Timp de 

doi ani, până în 2020, aveau să aibă loc lupte, 
războaie cu aceşti duşmani..., până la... evaluarea 
proiectului. 

 Dar, ca în orice basm, după 
DESFĂȘURAREA PROIECTULUI şi 
EVALUARE, binele va învinge răul, învăţătorii-
făurari din cetate vor fi schimbat în bine viaţa celor 
tineri, a învăţăceilor... Ei vor veghea să nu se stingă 
niciodată flacăra experienţelor, care se vor înmulţi 
de dorul aripilor adevărate. Şi ca să nu piară 
niciodată, ei vor spune tuturor dascălilor din lume, 
din alte cetăţi, experienţele lor... 

                                                                                               

Valerica Schinteie 

 

  

"Trois langues, deux pays,  

un média"  

Proiectul are ca obiectiv principal ameliorarea 

competențelor lingvistice ale elevilor 
participanți,  atât în limbile străine pe care le 
studiază,  cât și în limba maternă. Se urmărește 
creșterea motivației pentru învățarea limbilor 
străine, promovarea francofoniei,  dar și educația 
pentru media și dezvoltarea competențelor digitale. 
Proiectul oferă, de asemenea, lărgirea orizontului 
cultural și oportunitatea descoperirii patrimoniului 
european, o mai mare deschidere spre ceilalți, prin 
depășirea stereotipurilor și conștientizarea 
diferențelor dintre noi, dar și a ceea ce ne reunește 
în jurul cetățeniei europene comune.  

Realizarea proiectului este susținută de 
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doamnele directoare Claudia Muntean și    
Camelia Circu, de Simona Kenez (contabilul 

școlii), împreună cu echipa de profesori, formată 
din Florina Jinga (profesor de religie, bibliotecar 

al școlii), Nicoleta Cristean (profesor de limba 
engleză), Valerica Schinteie (profesor de limba 
română), Ramona Gancea (profesor de limba 
franceză). 

 Prima etapă a proiectului s-a focalizat pe 

stabilirea unei legături între elevii din cele două 
școli, printr-un schimb de scrisori personale de 

prezentare, comunicarea prin poșta electronică, 
prezentarea școlilor. În luna octombrie, profesorii 
francezi care coordonează proiectul au făcut o 
vizită în școala noastră, prilej cu care au avut loc 
ședințe de lucru pentru stabilirea calendarului de 
activități și a altor detalii referitoare la proiect. 
Profesorii francezi, împreună cu echipa de proiect 
a școlii noastre, au participat la întâlniri atât cu 
elevii, cât și cu parinții acestora, deoarece 
activitățile presupun realizarea unor schimburi 
culturale și personale, urmând ca, la sfârșitul lunii 
martie, elevii școlii noastre să petreacă o 
săptămână în Franța, unde vor desfășura diferite 
activități la școala parteneră, dar și în familiile 
elevilor francezi care îi vor găzdui.   

   Ramona Gancea 
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ȘCOALA 

O clădire obişnuitã 

Căreia i-a fost menit 

Să educe toți copiii 

Care trec de pragul porții. 
 

Ea e plină de profesori 

Ce te-nvață semnul + (plus) şi ×

(ori). 

Te învață şi să scrii 

Tot ce ți-ai dori. 

 

Când tu ceva nu şti, 

Ea îți spune: Repetiția e mama 

învãțãturii! 

Şi-atunci mereu eşti atent  

Ca să fii copil model. 
 

Atunci, dragii mei copii, 

Fiți cuminți în incinta şcolii 

Ascultați de profesori şi părinți 

Şi-ncercați să nu-i dezamăgiți. 

Horobăț Ruth Hana, 

clasa a V-a B 

Prima dată-n astă viață 

Musai să ai șapte ani de-acasă 

Să poți fi un om în viață. 
Grădinița-i necesară  
Pentru cei ce vor la școală. 
 

Iar când sună el, rebelul, 
Denumit și clopoțelul, 
Noi începem altă viață, 
Viață, plină de dulceață. 
 

Școala-i plină de copii 
Veseli, triști și ascultători 
Dascălii-s mari negustori, 

Ce ne dau așa încet, 
informația-n secret. 

 

Și uite așa încet-încet  
Timpul trece mai deștept. 
Informația e codată 

Pentru  cei ce n-o învață. 
 

Școala noastră ne învață  
Lucruri valoroase-n viață. 
Care-n viață-s necesare 

Până ajung să fiu mare. 
 

Rădoi Andreea Daria, 

clasa a VII-a A 
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FIECARE 

CUVINȚEL 

 

Când s-a dus el la școală, 

S-a așezat cu sfială. 

Banca sa era curată, 

Nu a găsit nicio pată. 

 

Buna sa învățătoare 

S-a arătat zâmbitoare. 

În privirea sa duioasă 

S-a văzut întreaga clasă. 

 

Fiecare cuvințel  

A fost repetat de el.  

Schintee Patricia,  

clasa a V-a B 
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ÎNTOARCEREA LA ȘCOALĂ 

         Era o dimineață frumoasă. Începutul lunii 

septembrie. Venea timpul de a merge din nou la 

școală, de a-mi revedea colegii. 

         Eu treceam în clasa a V-a, așa că de acum 

înainte nu o mai aveam pe Doamna învățătoare, 

ci urma să am profesori și diriginte. Pe unii 

profesori îi cunoșteam, deoarece ne-au fost 

prezentați cu câteva zile înainte de a începe 

vacanța MARE de către Doamna învățătoare.  

          Era timpul de a mă pregăti 

pentru plecarea la școală și pentru a 

începe noul an școlar. După vreo 

douăzeci de minute, eram la școală 

alături de părinții mei și de colegi. 

Urma să ne vedem noii colegi care 

ni se vor alătura în clasa a V-a B. 

După ce mi-am văzut colegii noi,    

i-am întrebat cum îi cheamă, iar ei 

ne-au spus pe rând numele. La un 

moment dat, a sosit și diriginta 

noastră care ne-a 

preluat în clasă 

alături de părinți.

  Când 

am ajuns în sală, 

Doamna dirigintă a 

început a zice toate 

regulile pe care noi 

t rebuie să le 

respectăm. După ce 

a terminat de vorbit, au sosit și câțiva dintre 

profesori. Aceștia s-au prezentat și ne-au 

urat „Bun venit în noul an școlar!”.  

 În final, toți colegii mei erau 

bucuroși că ne-am revăzut, iar apoi am 

plecat acasă fericiți, știind că mâine ne 

vom revedea.  

Mitru Ioana Alexandra,  

clasa a V-a B 
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DE CE IUBIM TOAMNA? 

După o vară îndelungată a sosit 

frumoasa toamnă. Anotimpul 

cel mai frumos din an, 

supranumit şi anotimpul 

roadelor. Toamna, frunzele îşi 

schimbă nuanţele, din verde în 

galben, maroniu, roşiatic, care 

se aştern la adierea vântului, într

-un covor ce devine bucuria 

copiilor, asemenea zăpezii pe 

timpul iernii. Soarele nu mai are 

puterea din vară, dar reuşeşte să 

scalde în lumina aurie totul în 

jur, atunci când nu este ascuns 

după norii cenuşii care străbat 

cerul. 

           Păsările călătoare îşi iau 

zborul spre tărâmuri mai calde, 

de unde vor reveni la primăvară. 

La fel se întâmplă şi cu animalele 

pădurii pregătite de hibernare. 

           Din grădini şi livezi se 

culeg roadele, din care 

gospodinele umplu cămările cu 

bunătăţi: dulceţuri, compoturi şi 

murături, iar din vii se culeg 

strugurii dulci şi aromaţi ce vor 

deveni must. 

           Toamna e frumoasă, cu 

zile călduroase uneori, cu zile 

ploioase, dar care oferă un peisaj 

de basm. Tot în acest anotimp se 

aude din nou clopoţelul, care 

aduce bucuria în inimile copiilor 

de a reveni la şcoală pentru a 

descoperi taine neştiute de ei până 
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atunci. De 

asemenea, 

se pregătesc 

şi 

pământurile 

pentru noile 

recolte, se 

ară, se seamănă. 

 Frumuseţile acestui 

anotimp au oferit inspiraţie 

pentru mulţi poeţi şi muzicieni, 

care prin capodoperele lor au 

dat naștere diverselor stări 

sufleteşti, îmbogăţind totodată 

cultura românească, dar şi 

internaţională.  

 Când zilele se 

scurtează, iar nopţile devin 

lungi şi răcoroase, mirosul 

ademenitor al ceaiului băut 

alături de cei dragi devinde o 

meditaţie pentru simţurile 

noastre. 

 Toamna este anotimpul 

schimbărilor, a bogăţiei materiale 

şi spirituale, a bucuriei revederii, 

a poveştilor spuse în jurul mesei 

într-o seară rece şi mohorâtă. 

 

Mohan Anamaria,  
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ÎN ȚARA DE CIOCOLATĂ 

Era o seară geroasă de iarnă 

în preajma Ajunului 

Crăciunului. Somnul începea să 

mă cuprindă, ajutat de căldura 

dată de soba din casa bunicilor 

şi de mireasma prăjiturilor 

proaspăt scoase din cuptor. M-

am pus în patul pregătit de 

bunica alături de ursuleţul meu 

de pluş şi am luat cartea de 

poveşti să citesc. 

Pleoapele îmi erau din ce în 

ce mai grele. Am adormit şi se 

făcea că, dintre filele cărţii 

mele, a ieşit o zână mică 

îmbrăcată într-o rochiţă de 

ciocolată cu aripi din cristale de 

zahăr. Ursuleţul meu de pluş 

parcă a prins şi el viaţă. 

Atunci, zâna m-a îndemnat 

să o urmez în ţara de ciocolată. 

Am luat ursuleţul de labuţă şi am 

păşit timid prin uşa de ciocolată 

cu alune şi am intrat în regatul de 

ciocolată. Totul era de ciocolată. 

Era o linişte deplină şi doar 

undeva, în colţul unei străzi, se 

zărea o firavă luminiţă. În aer 

plutea o aromă plăcută, cu miros 

de ciocolată. Acoperişurile 

caselor erau albe, parcă ar fi fost 

ninse cu zahăr. Maşinile mergeau 

pe 

străzi, 

dar nu 

făceau 

zgomot. Am întins mâna şi am 

prins în degete o frunză ce părea 

uscată. Nu puteam înţelege de ce 

frunza nu mi s-a desprins din 
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mână. Zâna a zâmbit şi m-a 

îndemnat să muşc din ea. Avea 

gust de ciocolată. 

 Copacii aveau tulpinile de 

ciocolată amăruie, frunzele din 

ciocolată cu lapte, iar florile erau 

din ciocolată albă sau din 

bombonele colorate. Zâna a 

început să-mi povestească despre 

acest regat explicându-mi cum l-

a creat cu bagheta ei fermecată. 

Aici, ursuleţii, iepuraşii, casele, 

străzile, copacii, chiar şi oamenii 

sunt de ciocolată. Mi-a spus că în 

fiecare noapte, aduce copii buni 

şi cuminţi în acest oraş minunat. 

Deodată, zâna a întins 

bagheta spre mine. Un zgomot ca 

un scârţâit de uşă m-a trezit din 

somn. Era dimineaţă și bunica a 

venit să mă poftească la micul 

dejun. Somnoros, am îmbrăţişat 

perna şi ce să vezi: sub perna 

mea era o bomboană de 

ciocolată. Atunci am înţeles că 

nu a fost doar un vis călătoria 

mea în ţara de ciocolată. Zâna 

Ciocolăţica mi-a lăsat un semn 

dulce. 

Beleniș Andrei, 

clasa a V-a B 
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COPILĂRIE 

Copilărie, dulce ești! 

De unde vii și cât mai șezi? 

Pe aripile tale dulci, 

Aduci doar zâmbete și jucării. 

 

Pe brațul tău ne alintăm, 

Și ne dorim mereu să fim copii, 

Să nu mai pleci copilărie 

Rămâi, rămâi mereu aici! 

   

Vedem cu toții cum trec anii, 

Cum mama aruncă jucării, 

Dar știm că tu, copilărie, 

Rămâi cu noi oriunde am fi. 

 

Gal Iasmina 

Eleonora,  

clasa a V-a B 

MAGIA IERNII 

Din cer coboară iarna cu mantia-i de ceață, 

Pe creste și pe văi așterne flori de gheață. 

Ca o lumină albă, desprinsă dintr-o stea 

Pe toți copiii-nvață dansul fulgilor de nea. 

 

E albă și frumoasă cu ochii reci de ger, 

Aprinde stele albe sus, pe al nopții cer, 

Iar până dimineață, cu bagheta-fermecată, 

La ferestrele-adormite, desenează flori de gheață. 

 

Dar dis-de-dimineață, pe cer, bătrânul soare 

Încearcă să-ncălzească oceanul de ninsoare. 

Dar iarna nu se lasă și vântul îl pornește 

Și nori negrii aduce, iar soarele pălește. 

 

Și vântul suflă tare, zăpada viscolește, 

Copacii se-ncovoaie și frigul se-ntețește. 

Și pân' la primavară, tot ea va fi stăpână 

Când regatul cel de gheață se va topi-n lumină. 

 

Beleniș Andrei, clasa a V-a B 

Anotimpurile copilăriei 

29 



Anul XVII, nr. 1 (32) 

Miracolul iernii 

Iarnă albă şi pufoasă 

Toţi copiii te iubesc. 

Când vii, toţi micuţii ies  

Şi-n zăpadă ei se tăvălesc. 

 

Tu-mbraci 

Cu mantia ta albă 

Copaci, case şi drumuri 

pustii. 

Afară totul îngheaţă 

Dar în case, sclipesc suflete calde de 

copii. 

 

Tu eşti stăpâna unei lumi de gheaţă, 

O lume plină de mister, 

Iar pe pământ când vii, ne aduci în 

viaţă 

Doar zâmbete, cadouri, bucurii. 

Fota Dan,  

clasa a V-a B  

CEI PATRU PRIETENI 

        Erau odată ca niciodată trei prieteni: un iepure, o căprioară și 

o rândunică. Aceştia locuiau într-o 

pădure mare, frumoasă, cu copaci 

înalţi şi multe flori parfumate. 

         Într-o zi, cei trei prieteni s-au 

întâlnit la cel mai mare şi frumos 

copac din pădure. Aici se întâlneau în 

fiecare zi pentru a discuta despre 

viaţa lor. 

         Însă, în acea zi, un arici s-a 

apropriat de grupul lor, întrebând dacă vor să devină prieteni. 

Aceştia i-au răspuns urât, spunându-i că ei sunt mai frumoşi decât 

el: iepurele avea o blăniţă albă, pufoasă şi lucioasă, căprioara era 

graţioasă şi rândunica cânta foarte frumos şi o cunoștea toată 

pădurea datorită glasului ei melodios.  

         Ariciul a început să plângă şi le-a spus că 

poate el nu are o blăniţă  lucioasă, nu este graţios 

şi nu are un glas melodios, dar este cel mai 

special animal din pădure, deoarece are ace în 

loc de blăniţă şi astfel poate deveni un veritabil 

bodyguard. Cei trei au rămas uimiţi de răspunsul 

ariciului, hotărând să îl ia în grupul lor, devenind cei mai buni 

prieteni. 

          Iepurele, căprioara şi rândunica au învăţat să accepte şi 

lucruri diferite de cele pe care le ştiu şi să nu judece o persoană 

înainte de a o cunoaşte . 

          În această povestire, ariciul este un adevărat exemplu pentru 

copii, dar şi pentru adulţii care se simt discriminaţi de ceilalţi 

oameni din societate. Ariciul demonstrează că fiecare om este 

special în felul său și că are calităţi, dar şi defecte.  

Străuți Alexandra Ariana, clasa a VII-a A 
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EA 

Ați văzut-o cumva pe ea? 

Și cum arăta? 

De frig ce-i era, 

Obrăjori roșii avea. 

Îmbrăcată frumușel 

Ca de obicei. 

Rochița de catifea 

Nu-i lipsea. 

Ce fericită era! 

Trei anișori împlinea. 

Schintee Patricia,  

clasa a V-a B 

VIZITA 

        Era o zi de marți, dintr-o 

toamnă târzie. Mă pregătisem să 
merg la fosta mea educatoare, 

înainte de a ajunge la școala mea 
minunată. Grădinița nu era 
departe, așa că de la școală până 
la grădiniță erau aproximativ 
cinci minute de mers pe jos. 

        Ajung acolo și întreb de 
Doamna educatoare. O găsesc, 
dar cu aspectul fizic diferit. Avea 

părul în bucle aurii, buzele îi erau 
roșii ca trandafirul și ochii negri 
ca măslinele. Stătea acolo cu 
copiii, frumoșii pitici, și le arăta 
ce să coloreze. 
        Mă îndrept spre dânsa la 
catedră și o salut politicos: 
    — Bună ziua, Doamna 
educatoare! Mă recunoașteți? 

    — Bună ziua!? îmi zice ea 
mirată. Nu te recunosc. 
    — Sunt Diana, un fost 

bobocel de-al 

dumneavoastră.  
    — Aaa, parcă îmi 
amintesc! spune ea, 

îngândurată.  
       În primul rând, îi 
povestesc mai multe despre 

mine, apoi îi spun că am 
plecat de la această 
grădiniță, în urmă cu 
aproximativ cinci ani. Îi 
arăt o poză cu mine și 
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grupa în care am fost. Ea își 
amintește și mă întreabă dacă îmi 
place școala. Îi zic că da, apoi 
adaug că mă străduiesc sa obțin 
note foarte bune.  

       În al doilea rând, o întreb 
dacă este bine. Îmi răspunde 
afirmativ și aceasta mă bucură. 
Mai povestim și îmi prezintă 
câțiva copilași din grupa dânsei. 
Împreună începem să desenăm și 
să colorăm, iar eu m-am oferit să 
le citesc o poveste celor mici.  

       Nici nu mi-am dat seama cât 
de repede a trecut timpul alături 
de Doamna educatoare și 
copilașii. Considerând că am stat 
suficient, îmi iau rămas-bun, 

promițându-le că mă voi întoarce, 
într-o altă vizită, aducând cu 
mine bomboane pentru copii. 

 

Ieremia Diana,  

clasa a V-a B 
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POVEȘTI LA GURA SOBEI 

Iarna este anotimpul 

care ne aduce seara pe toți 
la gura sobei, unde, cu 

bucurie în suflet, explorăm 
minunata lume a basmelor. 

Acele seri sunt pline de 

magie care ne umple 

sufletele cu bucurie. În 
bătaia flăcărilor, 
poveștile prind viață. 

          C â n d 
afară este frig, și 
mintea, și sufletul au 
nevoie de căldură. 
Poveștile sunt sorbite 
cu mare plăcere de toți 
cei prezenți și fiecare 
trăiește povestea în 
felul său. Pe sobă, 
mere, gutui, castane, 

lângă sobă, pisica, 
t o t u l  v i n e  s ă 
întregească minunatul 
tablou de poveste. 

          Umbre pe 

pere ț i ,  ch ico te l i 
discrete, întrerupte de 

protestele celor care vor să 
asculte povestea 

mai departe. Ochi 

mai întâi mari, 
rotunjindu-se ca 

bomboanele, apoi 

din ce în ce mai 
mici, toropiți cu 
genele luptând între 
dorința de a afla 
sfârșitul poveștii si 
promisiunea de a o 

continua în vis. 
           A m i n t i r e a 

acestor seri petrecute alături 
de cei dragi va rămâne 
mereu vie în sufletele 
noast re .  Uneori  es te 

important să oprim povestea 
virtuală, de cele mai multe 
ori limitativă, lăsând loc 
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inspirației care trezește în 
sufletele noastre plăcerea de 
a povesti și de a împărtăși și 
care ar face ca semințele de 
povești care sunt în fiecare 
inimă să încolțească și să fie 
rostite. 

 

Sebin Nicolas, 

clasa a VI-a D 
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Întâlnire cu planeta Marte 

InSight (Interior Exploration using Seismic 

Investigations, Geodesy and Heat Transport), 

prima misiune dedicată explorării interiorului 
planetei Marte, a ajuns pe Marte  în 26 noimebrie 
2018, după ce a parcurs 485 milioane km în 
aproape șapte luni. Va investiga fenomenele care 
au format planetele solide din Sistemul Solar în 
urmă cu mai mult de patru miliarde de ani în 
urmă.  

 InSight funcționează cu energie solară. Cele 
două panouri solare, fiecare având 2,2 m diametru, 
produc  600-700 wați într-o zi senină, și chiar 
acoperite de praf pot produce 200-300 wați. 

 InSight folosește un seismometru pentru a 
determina adâncimea și compoziția straturilor 
planetei, analizând felul în care undele seismice 
trec prin aceste straturi.  
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Prima imagine trimisă de InSight de pe 
suprafața planetei Marte 



În 1 decembrie senzorii au detectat vibrațiile 
produse de vântul care sufla cu 5-7 metri pe 

secundă.  
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 Seismometrul este izolat pentru a nu fi 

afectat de vânturile puternice și de diferențele mari 
de temperatură de pe suprafața planetei. 

Istrătucă-Ivan Corina, 

Circu Camelia 
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- Cum împarți patru mere la 
cinci copii?  

  -Făcând compot. 

 

Teoria este atunci când știi cum 
funcționeazã dar acest lucru nu 
se întâmplã. Practica este atunci 
când funcționeazã dar nu știi de 
ce.  

 

Examen la fizicã: "Descrie 
Universul în maxim 200 de 
cuvinte și dã 3 exemple."  

 

Astronom #1: "...deci, mã 
oprește polițistul și mã întreabã 
dacã îmi dau seama cã am trecut 
pe roșu. I-am spus cã nu am 
vãzut semaforul ca fiind roșu 
pentru cã pe mãsurã ce mã 

apropiam de el deplasarea spre 

albastru era mai mare."  

Astronom #2: "Și te-a lãsat sã 
treci?"  

Astronom #1: "Nu, mi-a dat 

amendã pentru depãșirea vitezei 
legale."  

 

Î: De câți astronomi e nevoie 
pentru a schimba un bec?  

R: De nici unul, mai ales dacã 
becul e ars. Astronomilor le place 

întunericul.  

 

Inscripție pe ușa unui laborator de 
fizica LASER-ilor: "Nu priviti 

LASER-ul cu ochiul sãnãtos pe 
care îl mai aveți."  


 

Niciodatã sã nu 
împrumuți bani 
geologilor sau 

astronomilor. Ei 

co ns id e r ã  1 
milion de ani ca 

fiind o datã 
recentã.  

 

Un chimist intră într-o 

farmacie şi întreabă: 

–  Aveţi  cumva acid 
acetilsalicilic? 
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– Adică aspirină?, întreabă 
farmacistul. 

– Da, niciodată nu reuşesc să 
reţin cuvântul ăsta!  

 

Optimistul vede un pahar pe 

jumătate plin. 

Pesimistul vede un pahar pe 

jumătate gol. 

Chimistul vede un pahar complet 

plin, jumătate din el cu un lichid 
şi jumătate cu gaz şi vapori.  

 

Întrebare: De ce are ciocănitoarea 
cioc? 

Răspuns: Să nu dea cu capul de 
copac.  
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Redactori: 

 

Beleniș Andrei, clasa a V-a B 

Gal Iasmina Eleonora, cls a V-a B 

Horobăț Ruth Hana, clasa a V-a B 

Schintee Patricia,  clasa a V-a B 

Mitru Ioana Alexandra, cls. V-a B 

Mohan Anamaria, clasa a V-a B 

Ieremia Diana, clasa a V-a B 

Fota Dan, clasa a V-a B 

Glăvan Flavia, clasa a VI-a A  

Jinga Filip, clasa a VI-a A   

Dupța David, clasa a VI-a A   

Amzoiu Lara, clasa a VI-a A   

Bujor Bianca, clasa a VI-a A   

Cristea Șerban, clasa VI-a A   

Briciu David, clasa a VI-a A   

Marocico Răzvan, clasa a VI-a A   

Șandor Luca, clasa a VI-a A   

Atanasiu Codruț, clasa a VI-a A   

Lică Daria, clasa a VI-a A   

Florea Oana, clasa a VI-a A   

Ungureanu Karla, clasa a VI-a A   

Hausvater Tani, clasa a VI-a A   

Ostrovăț Ștefania, clasa a VI-a A   

Olaru Dragoș, clasa a VI-a A  

Pădure Andrei, clasa a VI-a A   

Pavlovici Alex, clasa a VI-a A   

Iordache Caius, clasa a VI-a A   

Pantea Răzvan, clasa a VI-a A 

Gurzun Tudor, clasa a VI-a A 

Sebin Nicolas, clasa a VI-a D 

Rădoi Andreea Daria, cls. VII-a A 

Străuți Alexandra Ariana,cls VII A 
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