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Concursul judeţean “Expert în INFO-TIC”  

 De ce şcoala noastră 

a organizat un concurs de 

informatică? Pentru că 

elevii noștri îndrăgesc 

informatica, pentru că avem 

dotările necesare și cadre 

didactice pasionate. De ce 

acum? Pentru că, în sfârșit, 

informatica a apărut ca 

disciplină în trunchiul comun, 

adică toți elevii din România 

beneficiază de avantajele 

predării acestei discipline la 

clasă; pentru că se predau 

aceleași conținuturi tuturor 

elevilor, fapt care ne permite 

desfășurarea unui astfel de 

concurs.  

 De ce această 

abordare a concursului? 

Pentru că ne dorim să 

stimulăm elevii să învețe 

cât mai mult, să fie cât mai 

bine pregătiți și competiția 

deschide apetitul pentru 

succes; încercând să facă 

performanță elevii învață 

să-și învingă temerile și 

nesiguranța, devin tot mai 

b i n e  p r e g ă t i ț i ;  

autoperfecționarea provine 

din competiția cu ei înșiși 

și îi pregătește pentru viață. 

Și, mai ales pentru că, la 

nivelul județului existau doar 

concursuri care dădeau 

posibilitatea unui segment 

îngust al populației școlare 

să participe adică, doar acei 

elevi care studiază anumite 

opţionale compatibile cu 

secţiunile acelor competiţii. 

 Anul şcolar 2017-2018 

a fost anul primei ediţii a 

acestui concurs organizat de 

şcoala noastră. Acest an de 

debut a fost dedicat elevilor 

claselor a V-a pentru că ei 

erau primii care au început 

studiul disciplinei „Informatică 

şi TIC” introdusă în noile 

planuri cadru. S-au înscris în 

concurs numeroşi elevi 

participanţi  din 10 şcoli 

gimnaziale şi licee (care au 

ciclul gimnazial) ale judeţului 

Timiş. Entuziasmul, bucuria şi 

emoţiile celor câtorva zeci de 

concurenţi ne-au bucurat şi ne

-au determinat să continuăm 

cu şi mai mult elan. Astfel, în 

acest an şcolar competiţia va 

avea o a doua ediţie, la care 
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vor participa şi elevii claselor 

a VI-a alături de colegii lor mai 

mici. 

  Ne propunem prin 

acest concurs să dezvoltăm 

competenţele digitale ale 

elevilor noştri, să valorificăm 

interesul elevilor pentru 

utilizarea computerului în 

vederea asigurării progresului 

şcolar şi să atragem, nu doar 

un număr mare de elevi, ci 

mai ales pe aceia care sunt 

pas iona ţ i  de  aceas tă 

disciplină şi îşi doresc să facă 

progrese în pregătirea lor în 

domeniul informaticii şi TIC-

ului.   De asemenea, un alt 

obiectiv al acestui concurs 

este acela de a stimula 

capacităţile creatoare ale 

copiilor şi cadrelor didactice 

şi a spiritului de colaborare 

între elevi prin împărtăşirea 

experienţei personale. Nu în 

ultimul rând, dorim să 

dezvo l tăm re la ţ i i  de 

parteneriat cu alte unităţi 

şcolare care au preocupări 

în acest domeniu atât de 

apreciat de elevi. 

 Ediţia din acest an va 

avea loc în 11 aprilie 2019. Vă 

aşteptăm cu drag! 

    

   Prof. dr.  

Claudia Tatiana Muntean 
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EDITORIAL 

Din experiența de olimpic 

 

       Călătoria mea în universul 

literaturii, al lecturii și al limbii 

române a început chiar din clasa 

a cincea, când am participat 

pentru prima oară la Olimpiada 

de Limba și Literatura Română. 

Am simțit emoțiile de dinainte 

și pe cele de după concurs. Am 

obținut rezultate, am primit 

aprecieri și, cel mai important, 

am căpătat experiență. Acesta a 

fost primul meu motiv pentru 

care am decis să particip pe 

parcursul anilor la olimpiade și 

concursuri: experiența. Eram 

conștientă că îmi va fi de folos 

în viitor, obișnuindu-mă din 

timp cu emoțiile și cu formatul 

specific al unei olimpiade sau 

concurs. Așa se face că, după 

doi ani în care am reușit să obțin 

rezultate până la faza județeană, 

în clasa a șaptea, munca mea a 

dat și mai multe roade, care s-au 

văzut atunci când mi-am citit 

numele pe lista participanților la 

etapa națională.   

       Pentru cei care mă 

susțineau, faptul că reușisem să 

ajung până la etapa națională, 

era deja o performanță. Și chiar 

așa a fost. În Baia Mare, acolo 

unde s-a ținut olimpiada, am 

cunoscut copii din toate zonele 

țării, emoționați, fericiți sau 

agitați, persoane importante 

pentru dezvoltarea culturii noastre 

și, la premierea de la sfârșitul 

celor două probe ale olimpiadei, 

oameni care mi-au transmis 

emoții unice, informații și idei pe 

care nu le voi uita și care mă vor 

ajuta în continuarea călătoriei 

mele. Spre bucuria mea, pe lângă 

participare, am reușit să obțin și 

un premiu special la această 

etapă, fapt care m-a motivat 

foarte mult să îmi continui 

pasiunea. Deși poate părea ușor, 

în spatele felicitărilor, diplomelor 

și punctajelor, se află muncă. Am 

învățat, am repetat și am aplicat 

tot ceea ce mi-a sugerat doamna 

profesoară de limba română, care 

a devenit pe parcurs, un 

îndrumător pentru mine, o 

persoană care a contribuit mult la 

tot ceea ce am reușit să realizez în 

materie de limba română. Pe 

lângă muncă, consider că trebuie 

să existe și dedicație, fiindcă dacă 

îți place ce faci, o vei face cu 

drag, iar astfel rezultatele vor 

veni de la sine, ca dovezi ale 

conștiinciozității. 

       Deși elevii au de multe ori 

impresia că a fi olimpic necesită 
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nu doar implicare, ci și foarte 

multe ore alocate pregătirii, eu 

pot spune că, datorită faptului că 

sunt pasionată de lumea aceasta a 

literaturii și a limbii române, 

timpul petrecut rezolvând 

exerciții sau scriind compuneri 

este de obicei redus și niciodată 

chinuitor. De asemenea, 

participarea este o oportunitate 

pentru a descoperi părerile altor 

elevi, de a te împrieteni cu 

persoane care au avut la rândul 

lor anumite experiențe și de a 

acumula cunoștințe folositoare pe 

mai departe.  

        Eu sunt mulțumită de 

reușitele mele de până acum, de 

toate experiențele prin care am 

trecut și îmi propun să continui 

să excelez. Celor care doresc să 

încerce, le urez mult succes și îi 

încurajez să descopere ce le place 

și să își ducă dorințele la bun 

sfârșit. 

 

Stîngu Ioana Ștefania, 

clasa a VIII-a E 
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Universul franco-român: Un univers 

care se conturează prin noi  

« Trăiești o nouă viață cu 

fiecare nouă limbă pe care o 

cunoști. Dacă cunoști o singură 

limbă, trăiești doar o dată. » ‒ 

proverb ceh 

« Pour chaque langue que l’on 

parle, on vit une nouvelle vie. 

Celui qui ne connaît 

qu’une seule langue ne 

vit qu’une seule fois. »  – 

proverbe tchèque 

 

 Proiectul este o 

aventură a cunoașterii – 

cunoașterea de sine, 

cunoașterea celuilalt, 

cunoașterea lumii, posi-

bilă prin învățarea limbi-

lor străine... Iar derularea 

activităților de până acum 

a propus câte puțin din 

fiecare. 

 Împlinirea a 100 

de ani de la înfăptuirea 

Marii Uniri a constituit 

un eveniment care a oferit 

un bun prilej de a ne face 

cunoscută țara, cu istoria 

și valorile ei, partenerilor 

nostri.  Elevii clasei a VI-

a A au sărbătorit Ziua 

Națională a României 

printr-o activitate desfășurată la 

biblioteca școlii și au descoperit 

trăirea profundă a sentimentului 

patriotic, transpus în cuvinte de 

către autori cunoscuți sau mai 

puțin cunoscuți de către 

generațiile actuale. Spre exemplu, 
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s-au citit fragmente din Cântarea 

României, scrisă de Alecu Russo 

în limba franceză, un poem în 

proză care amintește de Cântarea 

cântărilor, dar și poezii de Mihai 

Eminescu și Ioan Nenițescu.  

 Deoarece unul  din 

obiectivele proiectului 

vizează educația pentru 

media, s-a lucrat la  

realizarea primului 

număr al publicației 

comune a elevilor din 

cele două școli 

partenere, Universul 

franco-român. Elevii și

-au ales, în funcție de 

centrele lor de interes, 

a n u m i t e  r u b r i c i 

(Tradiții, Cinema, 

Cărți, Sport, Călătorii, 

Modă etc.) și au 

r e d ac t a t  d i v e r s e 

articole, apoi au 

realizat fiecare propria 

pagină de revistă. 

Toate paginile lor au 

fost aranjate pentru a 

rezulta un prim număr 

care așteaptă să fie 

tipărit, pentru ca micii 

jurnaliști să își poată 
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vedea numele pentru într-o 

publicație. Prin aceste articole, 

elevii români și francezi și-au 

prezentat reciproc școlile, 

preocupările lor, ceea ce 

particularizează în fiecare țară 

obiceiurile legate de sărbători 

importante. 

 În perioada următoare, 

ne propunem să deschidem alte 

căi de comunicare cu elevii din 

Franța, de data aceasta, prin 

intermediul poveștilor și 

legendelor, dorind să le 

prezentăm o mică parte din 

bogăția poveștilor românești, iar 

ei ne vor încânta cu povești 

uimitoare, din cultura franceză.  

                                                                                               

Ramona Gancea 
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Interesul generației mele pentru lectură… 

Generația din ziua de azi 

nu mai este interesată de lectură, 

deoarece tehnologia a avansat 

foarte mult. Au apărut filme, 

jocuri video, până și aspiratoare 

ce aspiră singure! Tehnologia 

avansează din ce în ce mai mult. 

Nimic nu mai este la fel cum a 

fost. Unii copii nici nu mai ies 

din casă, preferă să stea pe tele-

fon sau laptop. Când ne dăm o 

întâlnire cu cineva ajungem să 

ne ignorăm complet, băgându-

ne capul în telefon în loc să vor-

bim cu persoana din fața noas-

tră .  

      Ne izolăm complet de lumea 

din jurul nostru. Oare mai știm 

să facem diferența între lumea 

virtuală și lumea reală? Oare 

cum arată copacii? Mai știi ce 

culoare are cerul? Dar animalul 

tău de companie sau familia ta?! 

De ei îți amintești? Ne ascundem 

în spatele unui ecran. Mai ții 

minte cum arătau cei dragi? Ahh, 

stai.... am uitat că acum au Face-

book, Instagram și alte profiluri 

pe site-uri, unde poți găsi poze cu 

toată lumea! Nu mai este necesar 

să ne vedem față în față. Mai știi 

cum să citești? Bineînțeles! Doar 

cum crezi că îți citești mesajele?! 

De când nu ai mai pus mâna pe o 

carte? Nu contează cât de scurtă 

sau lungă era sau despre ce era 

vorba, contează să îți placă ce ai 

citit. Ahh da..., acum avem cărți 

virtuale, de fapt, am avut… Acum 
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avem cărți audio. Nu mai este 

nevoie "să îți obosești tu ochii"! 

      Pe lângă faptul că nu mai 

știm să ne bucurăm de o carte și 

să ne facem datoria prin a merge 

la școală și a învăța, e trist faptul 

că trăim înăuntrul unei carcase de 

telefon… 

 

Tîmpianu Petra,  

cls. a VIII-a C  
7 



Anul XVII, nr. 2 (33) 

Cum mi-a schimbat sportul viața 

,,Perseverența este 

cheia succesului.’’ Acesta este 

primul lucru pe care îl văd când 

merg la antrenament, pe panoul 

de pe peretele sălii și primul lu-

cru la care mă gândesc în timpul 

unui meci. Un mesaj care pentru 

unii nu înseamnă nimic, dar 

pentru mine înseamnă totul. 

Sportul nu este doar o 

cale de a mă menține în formă, 

ci și o eliberare, o deconectare 

de la negativitățile și grijile care 

mă înconjoară, îmi limpezește 

mintea și îmi schimbă starea de 

spirit. 

În prezent, practic bad-

minton, un sport puțin cunoscut 

și apreciat ăn România, dar cu 

un puternic impact fizic și 

emoțional asupra mea. Îmi 

amintesc când eram mică și ju-

cam împreună cu tatăl meu în 

spatele blocului, neavând habar 

de felul în care acea joacă îmi 

va schimba radical viața în bine. 

Tata este cel căruia îi sunt re-

cunoscătoare, deoarece el mi-a 

pus pentru prima data racheta în 

mână și mi-a făcut cunoștință cu 

acest sport minunat și iată 

că după aproape 6 ani, încă 

îmi mai sclipesc ochii de 

fericire când câștig un meci 

și simt cum corpul îmi este 

cuprins de mândrie și 

încântare. Fericirea pe care 

o simt atunci când câștig 

este și mai mare când știu 

că i-am putut face mândri 

pe antrenori, echipă și 

părinți. 

 Practicând acest 

sport, am cunoscut foarte 

multe persoane, care mi-au 

devenit în scurt timp     

prieteni dragi, cu care mi-

am creat multe amintiri. 

Nu cred că pot exprima în 

cuvinte cât respect și admirație 

port pentru cei doi antrenori, care 

nu doar că m-au învățat bazele 

badmintonului, dar sunt și niste 

modele de urmat în viață, cu care 

știu că pot vorbi deschis indifer-

ent de ce problemă aș avea. Ei 

îmi sunt călăuze, mi-au deschis 

mintea și m-au învățat lecții de 

viață oferindu-mi sfaturi 
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prețioase. 

Badmintonul, numit de 

mulți oameni cu care am vorbit, 

,,sport de jucat la plajă’’, în-

seamnă pentru mine un mod de 

viață la care nu aș putea renunța. 

Astfel, când mă simt tristă sau 

cred că nu mai pot, îmi amintesc 

că un campion este acela care 

se ridică atunci când a căzut. 

Popescu Diana, 

cls. a VIII-a C 8 
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CĂLĂTORI PRIN LUMEA LARGĂ 

         F i e c a r e  a c t i v i t a t e 

extracurriculară reprezintă un 

prilej de a descoperi spațiul 

înconjurător,  dar și de 

autocunoaștere și relaționare cu 

ceilalți într-un alt context. 

Bucuria și entuziasmul se 

transmit de fiecare dată, iar 

elevii, dar și cadrele didactice 

coordonatoare, rămân cu 

amintiri plăcute pline de energia 

clipelor petrecute împreună. 

          Școala noastră desfășoară 

de fiecare dată cu profundă 

d e d i c a ț i e  a c t i v i t ă ț i 

extracurriculare dintre cele mai 

frumoase și inovative prin care 

să le ofere elevilor posibilitatea 

de a învăța altfel, de a descoperi 

aspecte ale vieții într-o altă 

formă, generatoare de bucurie. 

Fie că sunt din domeniul 

cultural, sportiv, ecologic, de 

voluntariat sau din alte domenii 

de interes pentru elevi, 

activitățile desfășurate sunt pe 

placul copiilor. Excursiile 

organizate sau taberele la care 

participă elevii școlii sunt 

reușite și îi determină pe copii 

să dorească mereu să ia parte la 

asemenea ieșiri binevenite.  
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Tabăra de la Oradea, din Iulie 2018, clasa a VII-a A 
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* excursie la Vatra Dornei, 

iunie 2018, clasele a VIII-a E 

și a VIII-a A (prof. Talabă 

Virginia, Cozorici Paraschiva  

și Lung Mariana)  
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* vizită la Muzeul „Stefan Jäger”, Jimbolia—clasele a VIII-a E și a VIII-a A  

* vizită la Muzeul Presei, Jimbolia—

clasele a VIII-a E și a VIII-a A  
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Birdwatch ing 

pe Bălțile de la 

Jimbolia,  —

clasele a VIII-a 

E și a VIII-a A  
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*excursie la Salina Turda și la Mormântul lui Mihai 

Viteazul din Câmpia Turzii—clasa a V-a C (dirig. prof. 

Petrici Spomenca) 

* excursie la Sibiu 

—clasa a VII-a B 

(dirigintă prof. 

Urdea Claudia) 
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* excursie la 

S a rm i s e g e t u s a 

Regia—clasa a 

VII-a B (dirigintă 

p r o f .  U r d e a 

Claudia) 
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* excursie pe Cheile Carașului —clasele a VIII-

a B, a VIII-a C, a VIII-a D (prof. Petrici 

Spomenca, Puzderie Mirela, Badea-Ionescu 

Elena, Lanyi Zoltan, Istrătucă-Ivan Corina) 

Anotimpurile copilăriei 
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Care-i faza cu cititul? 

Cartea de sub 

bradul de Crăciun – 

cel mai frumos dar! 

,,Trebuie să citim pentru 

a avea putere. Omul 

care citeşte trebuie să 

trăiască intens. Cartea 

trebuie să fie o sferă de 

lumină în mâinile citito-

rului. “ 

                                                     

Ezra Pound 

 

       Pornind de la celebrul citat,  

putem deduce că cititul este 

o putere uriaşă care poate trans-

forma oamenii.  

       În primul rând, 

cititul este cea mai 

bună metodă de a 

cultiva o minte in-

dependentă. Citind, 

î n v e ț i  d i n 

experiențele altora. 

Se spune că dacă 

munca profundă 

este un fel de super

- p u t e r e  a  z i l e l o r                           

noastre,   atunci cititul este arma 

secretă și eu sunt întrutotul de 

acord. Cărțile sunt primordiale în 

dezvoltarea noastră și ar trebui să 

le acordăm mai multă atenție, 

pentru a beneficia de avantajele 

lor. O carte în plus înseamnă mai 

multe lucruri noi învățate, un vo-

cabular mai bogat și informații de 

care avem nevoie. 

 În al doilea rând, cit-

ind, vei găsi o modali-

tate sigură de a evada 

din viața plictisitoare, 

depresivă sau tristă. 

Tot de ce ai nevoie 

pentru a uita de proble-

mele cotidiene este să 

intri în pielea eroului și 

să-i trăiești povestea ca 

și cum ar fi a ta. Tot 

astfel, vei descoperi o 

familie nouă, îți poți 

crea o altă lume, lume 

de care vei simți că 

aparții cu adevărat. 
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Este o lume a iubitorilor de 

carte. Lectura îți dă „posibilitatea 

de a fi fericit oricând, oriunde, 

chiar și așteptând canțități ridi-

cole de timp. ”Prin lectură, îţi vei 

îmbunătăţi puterea de concen-

trare, vei învăța lucruri noi. 

Cititul te va ajuta să-ți umpli 

mintea cu cât mai multă 

informație. După ce îți vei umple 

mintea cu material proaspăt din 

cărți, un lucru minunat se va 

întâmpla: mintea ta se va trezi și 

vei fi mai creativ. Creativitatea 

ține de conexiuni, iar oamenii 

creativi sunt cei care pot face 

conexiuni foarte bine.  

În concluzie, cartea este  

precum o candelă ce strălucește 

fără flacără. Fără ea nu am putea 

vedea în întuneric, nu am putea 

să ne luminăm calea spre tărâmul 

fermecat, unde totul este posibil. 

Doar citind, ne-am relaxa călă-

torind într-o lume fantastică și 

plină de aventuri.  

Moț Daria Nicole,  

cls. a VI-a D 
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De mică mi-au plăcut cărțile. În 

primii ani mi-a plăcut să le 

răsfoiesc și să mă uit la poze. 

Mama îmi citea în fiecare seară 

povești, nu trecea seara fără 

ritualul nostru „de suflet” (așa 

îmi povestește mama). De câte 

ori o „prindeam” pe mama mai 

liberă, îi aduceam câte o carte sa 

îmi citeasca... Am și acum cartea 

„ Avionul Tudorică zboară, 

zboară fără frică...”, pe care o 

luam cu noi în toate excursiile. 

    Mai târziu, când am învățat să 

buchisesc, citeam singură. La noi 

in familie cititul e o stare de fapt. 

Toți citim. Tatălui meu ii plac 

romanele SF. Mama citește 

romane psihologice și o 

pasionează clasicii literaturii ruse. 

Anotimpurile copilăriei 

Suntem abonați la revista 

„National Geografic” pe care o 

primim lunar și o citim articol cu 

articol. Eu citesc romane de 

aventură, cărți pentru copii și 

adolescenți și enciclopedii. Mă 

pasionează biologia și citesc 

articole de cercetare și dezvoltare 

in domeniu. Cu ajutorul cărților 

consider că reușim să călătorim 

în tot Universul. Cartea pentru 

om este o sursa de cuoaștere, ea 

ne ajută să ne dezvoltăm 

capacitățile raționale, de a 

deosebi binele de rău și de a 

progresa intelectual. Cu fiecare 

carte citită suntem mai înțelepți. 

Recent, am citit un motto care 

mi-a plăcut foarte mult: „Un 

cititor trăieşte o mie de vieţi 

înainte de a muri (...). Omul 

care nu citeşte niciodată 

trăieşte doar una.” (George 

R.R. Martin, Dansul 

dragonilor) 

   Deși tehnologia din zilele 

noastre este foarte tentantă, ea 

nu poate înlocui o carte. Cănd 

ții o carte in mână ii simți 

„mirosul” de hârtie. Mirosul cel 

mai frumos pentru un cititor 

este cel de carte, iar gadgeturile 

nu vor putea niciodată înlocui 

acest parfum. 

   Așadar, dragi colegi, dacă 

doriți să trăiți o mie de vieți și să 

mirosiți un parfum unic, CITIȚI! 

CONTRAȘ  DIANA, 

cls. a VI-a A 
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După lectura 

primului volum 

din Cireșarii, de 

Constantin 

Chiriță...  

 

 

Anotimpurile copilăriei 
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Interviu luat membrilor familiei dupǎ ce s-au citit 

pasaje din cartea „MICUL PRINȚ” 

Codruț :   Care  es te 

personajul tǎu preferat din 

aceastǎ carte? 

Mama:  Personajul meu 

preferat este chiar micul prinţ.  

 

Codruț: Care este fraza care 

ţi-a plǎcut cel mai mult? 

Mama: „Nu cunoaştem 

decât ceea ce îmblânzim. Iar 

oamenii nu mai au timp să 

cunoască nimic. Cumpără lu-

cruri de gata de la neguţători. 

Cum însă nu există neguţători 

de prieteni, oamenii nu mai au 

prieteni.” 

 

 Codruț: Ţi-ar plǎcea sǎ 

trǎieşti pe un asteroid? 

Tata: Da, mi-ar plǎcea, 

dacǎ ar exista posibilitatea de a 

pescui.   

 

Codruț:  La un moment dat, 

micul prinţ spune cǎ ”Oamenii 

mari sunt categoric foarte 

ciudaţi”. Ce pǎrere ai despre 

asta? 

Tata: Este opinia unui copil 

care, ca majoritatea copiilor, 

tinde sǎ considere oamenii 

mari de neînţeles, „ciudaţi”. 

Poate fi vorba despre 

conflictul dintre generaţii 

care, indiferent de epocǎ, 

ţarǎ, culturǎ, educaţie, va 

exista întotdeauna. 

 

Codruț: Cum comentezi 

fraza „Ochii sunt orbi. 

Anotimpurile copilăriei 

Trebuie sǎ cauţi cu inima”? 

Mama: Dincolo de forme, 

culori, materie si mișcare pe 

care, din punct de vedere fizic, le 

pot ușor asimila, oamenii pot 

simţi, pot alege și dupǎ cum simt. 

Aparenţele sunt de multe ori 

înșelǎtoare și de aceea e mai 

bine sǎ cǎutǎm cu inima. 
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Poveşti la gura sobei  

De când eram micuţ de tot, am înţeles cǎ un secret se ascunde în spatele fiecǎrei cǎrţi citite. Oscar Wilde 

spunea cǎ ceea ce ne par a fi ȋncercǎri amare sunt adesea binecuvântǎri deghizate.  

Orice carte are un mesaj secret al ei. Uneori, un astfel de secret ne poate atrage atenţia chiar mai 

mult decât povestea. Ȋnsǎ nu toţi sunt fascinaţi de acest secret. Pe de-o parte, unii nu citesc pentru plǎcere 

și setea de cunoştinţe, ci doar pentru a putea spune cǎ se aseamǎnǎ cu ceilalţi. Ȋnsǎ, ce poate fi mai frumos 

atunci când afară şuieră vântul şi zăpada s-a aşternut pufoasă pe drum, pe pomi, în faţa casei şi pe 

acoperişuri, decât o carte cu poveşti de citit la gura sobei?! Fie cǎ e vorba despre poveşti care vorbesc 

despre prima zǎpadǎ sau poveşti care vorbesc despre prietenie, bunătate, dragoste, dar şi sărăcie şi 

moarte, toate sunt la fel de atrăgătoare, pentru cǎ ne îndeamnă la visat. Și chiar dacă nu le-am citit lângă 

o sobă duduindă, ci doar la adăpostul unei banal aşternut, nu putem nega cǎ ne-au încântat nespus. Mi se 

întâmplă adesea să recitesc cărţi pentru copii mai mici. Am impresia că ele sunt poate mult mai adecvate 

pentru adulţi: copiii sunt deja inocenţi şi nu au nevoie să li se spună ce frumoasă e lumea în care s-au 

născut. Oamenilor mari, în schimb, le-ar fi de mare trebuinţă să li se readucă aminte... 

Poate că unele cǎrţi ar putea îmblânzi pe unii cititori, așa cum face Micul Prinț cu vulpea pe care o 

întîlnește pe drum. Cine știe?  

Atanasiu Alexandru Codruţ, Cls. a VI-a A 
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REȚETE DE… MASTER CHEF 

Rețeta prieteniei 

Chefi: Tudor Gurzun și  

Andrei Pădure, cls. a VI-a A 

 

 Această rețetă este foarte importantă pentru că 

te ajută să îți faci prieteni: 

 INGREDIENTE:  corn de unicorn; 

un tendon de inimă de dragon; 

o pană de la pasărea Phoenix; 

lemn dulce-acrișor; 

o lacrimă de plantă otrăvitoare.  

MOD DE PREPARARE: 

 Se amestecă toate ingredientele într-un castron 

de piatră făcut în Himalaya. Se bea compoziția și 

trebuie să te uiți la persoana cu care vrei să te 

împrietenești.  Salută-l și spune-i cum te cheamă. 

Cu siguranță îți va răspunde și el cu un salut și te 

va întreba dacă vreți să fiți prieteni.    

 

Prăjitură pentru cunoștințe 

Chef: Caius Iordache, cls. a VI-a A  
 

INGREDIENTE:  

Blatul pufos de        

prietenie:  

1g de cunoștințe; 

6 linguri de suc de mere; 

2dg de bunăvoință; 

4 picături de AMINTIRI 

frumoase cu prietenii. 

Spuma dulce de căpșuni:  

căpșuni pisate; 

ulei de complimente; 

70 ml de înțelepciune. 

 MOD DE PREPARARE: 

 Blatul se  coace în cuptor trei ore, la 300 grade 

Celsius și la final se adaugă spuma. 

 

Sarmaua îndrăznelii cu un strop 

de smântână curajoasă și 

prietenoasă, servită lângă un suc 

priceput 

Chef: Filip Jinga, cls. a VI-a A 

 

INGREDIENTE: 

  

foi de varză 

prietenoasă; 

o linguriță de 

semiîndrăzneală; 

un vârf de cuțit de 

pudră de în-

drăzneală;  

1 kg de pricepere 

lichidă; 

o banană; 

½ l de gust de apă; 

fructele  dragoste și 

pasiune. 

MOD DE PREPARARE: 

 Se mărunțește banana și se adaugă o linguriță de 

semiîndrăzneală. Apoi se pune și un vârf de cuțit de 

pudră de îndrăzneală, care va face umplutura 

zemoasă. Se învelește totul în foi de varză prieteno-

asă. Se macină fructele dragoste și pasiune iar din 

ele iese o smântână spumoasă ce se pune peste 

sarma după ce a fost fiartă în apă… Se servește 

caldă, lângă un suc priceput. 

Anotimpurile copilăriei 
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O călătorie de neuitat 

Totul a început într-o zi 

de primăvară, la o ora de istorie 

în care domnul profesor ne ex-

plica despre arta vechilor tim-

puri şi despre oamenii care au 

ajuns celebri în toată lumea pen-

tru că au creat-o.  Dar, spre deo-

sebire de colegii mei, care erau 

fascinaţi de toate acestea, eu nu 

înţelegeam şi mi se părea că nu 

o să înţeleg vreodată arta . 

 Dar, într-o noapte cu 

lună plină, am văzut pe cer o 

stea căzătoare. Mi-am dorit ca 

din acea noapte să înţeleg tot ce 

înseamnă  arta, de la arhitectură 

până la muzică. M-am băgat în 

pat şi am căzut într-un somn 

adânc. Dar m-a trezit o bătaie în 

geam. M-am dus să văd ce se 

întâmpla şi în faţa geamului era 

un bărbat care zbura cu o maşi-

nărie ce semăna cu o pasăre. El 

mi-a zis că mă va ajuta să îmi 

îndeplinesc visul, aşa că am 

mers cu el.   

 Mi-a explicat că numele 

lui e Leonardo da Vinci şi maşi-

năria cu care zburam se numeşte 

Ornitopter, şi că e una din fai-

moasele sale invenţii .  

 Era o noapte ca de basm, 

cu un cer plin de stele, care mai 

de care mai strălucitoare. O briză 

caldă mă mângâia uşor şi chiar 

regina nopţii, luna, cu lumina ei 

gingaşă mă  îndemnau să adorm. 

A doua zi, m-am trezit tot 

zburând prin văzduh. Eram atât 

de sus încât oamenii păreau nişte 

furnici. Acolo, în înaltul cerului, 

am văzut cum pământul colorat 

de lacuri şi păduri face un tablou 

splendid. Apoi am aterizat în 

Franţa, unde domnul da Vinci   

mi-a arătat Muzeul Luvru şi toate 

sculpturile şi tablourile din el. Cel 

mai mult mi-a plăcut un tablou 

pictat de el ce reprezenta un por-

tret al unei femei pe nume Mona 

Lisa. El mi-a mărturisit că nu a 

fost deloc uşor să o facă să zâm-

bească, dar într-un final, a reuşit. 

 Am plecat mai departe, în 

Italia, o altă ţară spectaculoasă, 

Anotimpurile copilăriei 

unde  am învăţat despre bucătăria 

italienească şi am avut ocazia să 

mănânc cele mai bune paste din 

lume.  

În Spania ne-am plimbat 

pe străzile pietruite cu vise, lumi-

nate de lumina vie a felinarelor  

în timp ce Leonardo da Vinci îmi 

explica despre arhitectura 

clădirilor ce se înălţau spre soare.

 Când am ajuns în Germa-

nia, am avut parte de o mare sur-

priză, chiar Amadeus Mozart    

ne-a cântat la pian o simfonie ce 

se numeşte Sonata No.16. 

 Înainte de a mă lăsa 

acasă, el nu a uitat să îmi arate 

frumuseţile din ţara mea.  

În primul rând, mi-a 

arătat ia românească şi cum arăta 

pe vremuri, făcută din in cu mo-
21 
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tive florale foarte colorate. Mi-a 

explicat cum fiecare zonă a ţării 

avea ceva specific. Unele aveau 

broboade înflorate, altele ca-

trinţe  colorate şi ia nu lipsea de 

la niciuna.   

 Apoi am fost la mănăsti-

rea Voroneţ, la Cetatea de la 

Alba Iulia şi multe alte locuri 

încântătoare. Dar deodată, m-

am trezit înapoi acasă, în patul 

meu moale.  Deşi în sinea 

mea ştiam că totul a fost doar un 

vis, preferam să îi spun… 

amintire. Una frumoasă, de 

neuitat, una reală.  Am preferat 

să nu spun la nimeni nimic şi să 

mă bucur în linişte de toate 

cunoştinţele pe care le-am cules 

de la da Vinci… 

Acum sunt un arhitect 

renumit pentru că restaurez 

clădirile vechi. Gătesc foarte 

bine şi ascult muzică, indiferent 

de ce fac, ba chiar cânt şi la chi-

tară. În timpul liber îmi place să 

pictez şi ador meseria pe care 

mi-am ales-o.   

Şteleac Maria 

Cls.  a VI-a D 

Firul 

 Povestea pe 

care am să v-o spun 

începe într-o lume 

imaginară, pe o coastă 

a unei ţări din nord. 

 Într-un sat mic 

de pescari, trăiau eroii 

poveştii noastre, nişte 

tineri de douăzeci de 

ani  blonzi ca spicul de 

grâu, cu ochii albaştri 

ca marea învolburată şi 

obrajii trandafirii. Deşi era frig, ei 

organizau periodic concursuri pe 

uliţă şi la şcoală, unde trebuiau să 

răspundă la nişte întrebări. Dintre 

toţi, cel mai priceput era Cooper.  

 Acelaşi Cooper a găsit într

-o zi o sticluţă care avea ataşată 

de ea un fir, ce se pierdea în 

ceaţă. Au vorbit şi au ajuns la 

concluzia că ar trebui să plece, să 

urmeze firul. S-au îmbarcat pe o 

şalupă şi au pornit spre necunos-

cut. 

 După ce au călătorit un 

timp, au dat de o peşteră, pe dina-

fară goală şi săracă, dar pe din-

ăuntru plină de bogăţii. În 

Anotimpurile copilăriei 

schimb, dacă le atingeai, acolo 

rămâneai. Dar Cooper şi prietenii 

săi mergeau mai departe. «La ce 

ne trebuie bogăţii în călătorie ? » 

se întrebau cu toţii.  

 După nu mult timp, au 

intrat într-o altă peşteră, plină de 

oglinzi. De te uitai în stânga sau 

în dreapta, te rătăceai, căci nu 

mai desluşeai adevărata barcă de 

una dintre miile de oglinzi. Dar ei 

priveau doar apa şi firul. Să se 

mai şi rătăcească? Nu după multă 

vreme, au trecut printr-un alt loc, 

unde erau aşteptaţi de un balaur 

uriaş, ce scuipa foc. Câţiva dintre 

ei au ridicat armele să omoare 

animalul, dar au dispărut ca prin 

minune din barcă. Numai unul a 
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rămas, dar şi el lovit. Restul, 

văzând ce s-a întâmplat, au 

rămas cu ochii pironiţi la vâsle 

sau la fir.  

 Într-un final, au ajuns 

într-un loc unde firul urca brusc 

spre cer. Au început să-l urce, 

mai întâi topindu-se de cald, 

apoi îngheţând de frig. Au 

străbătut Universul, au trecut la 

distanţe milimetrice de stele, s-

au plimbat pe alte planete şi au 

ajuns pe Pământ. 

 Au descoperit o lume 

animată, fericită, frumoasă, 

identică cu a lor. Dar ei erau, în 

schimb, dezolaţi. Nu erau 

singuri în Univers? 

 -Unde suntem? se întrebau 

toţi. 

 De undeva 

de după un copac, 

se ivi un tânăr de 

treizeci de ani, cu 

ochi căprui ca 

scoarţa copacului 

şi părul negru ca 

smoala. Deşi avea 

o fizionomie plăcută, o mică 

cicatrice îi dădea un aer mai 

misterios. 

 Îi întâmpină zâmbitor, dar 

nu le zise decât atât: 

 -Urmaţi-mă! 

Ei, ascultători,     

i-au împlinit voia. 

Au ajuns la o casă 

mare, frumoasă, 

aproape în 

întregime făcută 

din lemn, cu 

semne şi desene 

frumoase 

sculptate în 

pereţi, în faţa 

unui bătrân trecut 

de o sută de ani, 

care le spuse taina venirii lor 

Anotimpurile copilăriei 

acolo: ei au fost aleşi anume 

pentru a parcurge Drumul 

Firului, care le pune la încercare 

mintea şi sufletul. Peştera cu 

bogăţii reprezintă cel mai rău 

viciu, ispita. Apoi, peştera de 

oglinzi reprezintă păcatele: o 

singură privire le arunci şi te 

rătăceşti în ele. La final, fiara e 

semnul provocărilor, cărora nu 

trebuie să le răspunzi.  

 -Prea puţini oameni au 

avut tăria de a parcurge Drumul 

Firului, dar voi vă număraţi 

printre ei, deci viaţa voastră va fi 

una conştientă de bune şi rele. 

Acum, mergeţi acasă! 

 Ca prin magie, eroii noştri 

s-au trezit la casele lor, privind 

marea şi firul care se îndepărta. 

 Şi-am încălecat pe-o şa şi 

v-am spus povestea aşa. 

 

Jinga Paraschiv Filip 

Cls. a VI-a A 
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BUNICUL ȘI CEI 

DOI NEPOȚI 

 

        Într-o zi 

călduroasă de 

vară, bunicul și 

cei doi nepoți au 

plecat în vizită la 

stupina familiei. 

        Ajunși acolo, copiii au 

decis să se joace cu mingea, 

timp în care bunicul a plecat la 

izvor după apă.  

         Dintr-o dată, mingea 

a sărit pe unul din stupi. 

Aceștia luară mingea    

într-o clipă, deoarece un 

roi de albine zumzăia 

neîncetat. După ce mingea 

a fost luată, cei doi copii 

au fugit cât au putut de tare. 

Văzând acestea, bunicul s-a 

speriat groaznic. El a făcut un 

fum pentru a alunga roiul de 

albine. 

         În cele din urmă, copiii au 

răsuflat ușurați că au scăpat fără 

nicio înțepătură de albină.  

 

Gheorghe Maia,  

clasa a V-a B 

 

SALVAREA 

PISICUȚEI 

 

        Într-o zi frumoasă de vară, 

un tată și un fiu au ieși la 

plimbare pe faleza ce înconjura 

cartierul vecin. 

        Aceștia au decis 

să numere câte 

mașini albe, negre și 

roșii trec pe lângă ei. 
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Numărând și numărând, au văzut 

o pisicuță drăguță printre mașini. 

Aceasta era speriată, deoarece 

toate mașinile o înconjurau, când 

pe-o parte, când pe alta.  

       Băiatul nu a mai stat pe 

gânduri și a fugit la ea. El a 

încercat să o liniștească prin 

mângâieri încete pe căpuț. 

Pisicuța și-a dat seama că are    

de-a face cu niște oameni drăguți, 

așa că s-a lăsat mângâiată.  

       Între timp, toate mașinile 

claxonau, fiindcă nu înțelegeau 

ce se întâmplă, dar tatăl i-a luat 

pe băiat și pisică și au mers cu 

mare atenție pe trotuar. 

       În cele din urmă, tatăl a 

acceptat pisicuța, iar aceasta 

în ziua de zi face parte din 

familia lor.  

Gheorghe Maia,  

clasa a V-a B 

 

BIBLIOTECA 

     O fetiță de clasa a V-a are 

mici probleme cu cititul și 

ortografia.  

     Doamna profesoară de limba 

română, observând aceasta, i-a 

spus să se ducă la o bibliotecă și 

să împrumute o carte pe care să o 

citească. Fetița a făcut cum i-a 
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spus profesoara. 

      A doua zi, se duse la 

bibliotecă și împrumută o carte. 

Când ajunse acasă, fata se apucă 

de citit. În două zile termină 

cartea. Așa a continuat tot anul. 

Ortografia și cititul i s-au 

îndreptat, iar ea a devenit una 

dintre cele mai bune eleve. 

       Concluzia: Cititul este 

esențial pentru învățătura 

noastră. 

 

Bercea Claudia,  

clasa a V-a B 

 

LA BIBLIOTECĂ 

 

La bibliotecă mergem toți 

Cărțile să le citim 

Să nu le prăfuim. 

În aventuri cu prinți și prințese 

Vom intra, 

Cu balauri ne vom lupta 

Și un basm noi vom crea. 

 

Bercea Claudia,  

clasa a V-a B 
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PRIMĂVARĂ 

Primăvara a sosit, 

Ne-a adus câmpul înverzit. 

Mii de flori aşteaptă 

Să fie culese de-ndată. 

 

Animalele sunt vesele, 

Se plimbă prin vale. 

Bufniţa se trezeşte 

Din somnul ei de moarte. 

 

Vulpea, tare veselă, are ce vâna, 

Ursul iese din vizuina sa, 

Iepurii și lupii 

Apar pe câmpii. 

 

Primăvara e o bucurie, 

Pădurea iar învie. 

De după iarna grea 

Se stinge liniştea.  

Străuți Alexandra 

Ariana,  

clasa a VII-a A 25 
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Recomandări pentru lectură 

Copilul Deltei,  

de Liviu Chifane 

 Am ales această carte, 

deoarece ador povestea pe care 

o are la bază. Ea prezintă o serie 

de aspecte din viaţa cotidiană 

care se potrivesc fiecăruia dintre 

noi la vârsta la care ne aflăm. În 

mijloc stă criza adolescenţei, 

cea care e motorul tuturor acţi-

unilor pe care le întreprinde pro-

tagonistul. 

 Fiindu-mi apropiat ca vâr-

stă, Laur a reuşit să îmi inspire 

putere, determinare, sentimentul 

că aş putea face orice, dar şi dra-

goste faţă de natură şi respect faţă 

de familie, încredere în părinţii 

care luptă pentru a te 

ajuta să îti croieşti un 

drum în viaţă. Am 

învăţat multe ur-

mărindu-l pe Laur: 

să lupt, să sper, să 

înţeleg, să ascult, să 

am răbdare, să nu 

renunţ, să nu uit că 

nu e loc mai bun ca 

acasă, oricât de rea 

ar fi pâinea de pe 

masă. 

 Dincolo de 

tăria de caracter a 
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personajului, m-a impresionat 

felul de a povesti al naratorului. 

E genul de carte care “te prinde”, 

pe care pur şi simplu nu o poţi 

lăsa  din mână. Limbajul comun, 

familiar, ritmul alert, descrierile 

minuţioase te transpun în lumea 

Deltei într-o secundă. Personajele 

alese cu grijă, tipuri diferite de 

caracter, dau o notă aparte cărţii: 

tatăl care vrea să îşi vadă visul 

vieţii împlinit prin fiul său, mama 

umilă, fraţii neastâmpăraţi, 

oamenii mărinimoşi, dar şi cei 

agresivi, haiducul.  

 Toate la un loc fac din 

Copilul Deltei un roman ce 

merită a fi citit şi aşezat la loc de 

cinste în bibliotecă. 

Iordache Caius,  
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În familia noastră este o tradiţie 

să se citească la lumina Lunii. 

Încă de mic, când abia am 

început să aud şi să văd, mama 

îmi citea zi de zi, carte de carte. 

Înainte credeam că cititul nu e 

aşa interesant, iar din acest mo-

tiv mă plictiseam. An de an, de-

veneam tot mai nerăbdător să 

vină seara pentru ca mama să 

îmi citească. Cuibărit la pieptul 

ei, ascultând poveștile magice, 

mă cufundam în lumea viselor 

şi mă sinţeam în siguranţă. 

 Din păcate, treburile      

s-au adunat şi paginile citite s-au 

împuţinat: de la o poveste la câ-

teva pagini. Poate şi din cauza 

faptului că acum citim romane. 

Dar asta nu contează. Tot ceea ce 

mă interesează este că încă mai 

citim. Mai nou, ni se alătură şi 

Adnana, sora mea. Este foarte 

curioasă, chiar dacă nu are încă 

răbdarea necesară să asculte mai 

mult de două minute. Are timp să 

înveţe de la mine acest obicei. Şi 

de dincolo, din camera alăturată, 

tata ciuleşte urechile şi, cu toate 

că pare să se uite la televizor, se 
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pare că gândul îi tot zboară de-

parte, în lumea poveştilor ce se 

aud din camera mea. 

 Acum nu prea mă mai 

fascinează literatura clasică, ci 

cea contemporană, mai précis 

romanele scrise anume pentru 

vârsta mea, pline de culoare şi 

aventură. Cu toate că am 

avânt şi citesc singur, nu 

am renunţat la obiceiul de 

a citi seara. Nu mă culc 

până când nu vine mama 

să citim. Se pare că şi ea e 

fascinată de romanele 

mele. Eu o mai păcălesc şi 

citesc înainte şi trebuie să 

îi rezum conţinutul. E un 

exerciţiu bun şi ăsta.  

 Adevărul este că, 

orice s-ar întâmpla, în fa-

milia noastră cititul va 

rămâne mereu impre-

sionant şi lipsit de limite, o tradi-

ţie pe care nu vreau cu niciun 

chip să o dăm uitării. 

Iordache Caius,  
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Europa cea mândră 

A fost odată ca nicio-

dată, că de n-ar fi nu s-ar 

povesti, pe când făcea plopul 

pere și răchita micșunele… 

Trăiau odată șapte surori, fru-

moase ca niște flori: Europa cea 

mândră, Africa cea ciocolatie, 

Așia cea cu ochi înșelători, ge-

menele Americi - America Nord 

și America Sud, Antarctica cea 

cu sufletul înghețat și Australia, 

sora cea mare. 

Spre amărăciunea celor-

lalte surori, părinții acestora, 

Regina Mărilor și Regele 

Deșertăciunilor,  o favorizau pe 

Europa, fiica cea mică, deoarece 

ea avea o creativitate specială și 

o frumuseţe aparte. Timpul 

părea că nu mai are răbdare, iar 

Europa se îndrăgosti. La scurt 

timp, născu multe fiice, care 

mai de care, cu puteri și 

înfățișări diferite, însă, doar 27 

dintre ele   i-au fost alături tot 

timpul: Belgia, Franța, Germa-

nia, Italia, Luxemburg, Dane-

marca, Irlanda, UK, Grecia, 

Portugalia, Spania, Austria, 

Finlanda, Suedia, Cipru,        

Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Cehia, Slovacia,        

Slovenia, Ungaria, Bulgaria, 

Croația și România. Fiecarea 

avea o frumusețe și un talent 

aparte. 

Veni vremea ca Europa să 

aleagă doar una dintre fiice, cea 

mai capabilă dintre ele, pentru a o 

însoți la întâlnirea cu surorile 

sale, continentele. Ea nu știa cui 

să-i dea întâietate: Franța avea  o 

frumusețe remarcabilă și un ac-

cent seducător, Spania dansa așa 

cum nu a mai văzut nimeni până 

atunci, Italia era cea mai pri-

cepută la convins împărații, dar și 
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celălalte țări aveau și ele calități 

remarcabile. Fiind indecisă, Eu-

ropa a hotărât să își pună fiicele 

să își arate talentele, pentru ca ea 

să o  poată alege pe cea mai tal-

entată. Fiecare copilă și-a arătat 

aptitudinea specifică. Au demon-

strat lucruri uimitoare, dar doar 

una dintre fiice a făcut ceva spe-

cial. România, spre deosebire de 

surorile sale, a arătat mai multe 

calități. A cântat și a delectat cu 

vocea ei de mierlă, a dansat cum 

nu a mai dansat niciuna, a vorbit 

cum nu a mai vorbit niciuna și a 

gătit cum nu a mai gătit niciuna. 

Europa era uimită, surorile sale, 

de asemenea. După trei zile de 

gândire, Europa a decis că 

28 
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România merită să o reprezinte 

în consiliul de familie. 

România și-a croit cel 

mai frumos port popular, cusut 

cu fir de aur, borangic și pietre 

prețioase. Un șingur lucru îi mai 

lipsea: un Făt-Frumos. Europa 

și România merseră, merseră 

din împărăție în împărăție să-I 

găsească soț României. Făt-

Frumos al Mediteranei era ale-

sul, dar Europa și Mediterana 

erau certate și nu doreau să își 

lase pruncii să meargă împreună 

la acea întâlnire. 

După ce mai merseră trei 

zile și trei nopti, România îi zise 

mamei sale că ea îl iubește doar 

pe feciorul Mediteranei. Mama a 

fost de  accord  

cu  fiica  sa și s

-au întors să îl 

ceară pe Făt-

Frumos ca 

partener. Făt-

Frumos a ac-

ceptat. La în-

toarcere, îna-

inte de plecare, 

România a 

băgat de seamă 

că rochia ei 

fusese ruptă în bucăți de către 

suratele sale, dar ea, în loc să se 

supere pe dânsele, le-a iertat. Eu-

ropa și Făt-Frumos erau foarte 

îngrijorați. Firul de aur se găsea  

într-un singur colț al lumii, la 

Antarctica, în părul ei, înghețat. 

Știau că nu mai au timp, așa că 

România a început să 

verse lacrimi, dar nu 

erau orice fel de lac-

rimi, ci lacrimi aurii, 

fermecate. După ce o 

lacrimă aurie căzu pe 

rochia sfâșiată, firul 
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de aur se reconstitui într-o rochie 

și mai frumoasă. 

După marea reuniune de 

familie, la care Europa a partici-

pat cu fiica sa, Făt-Frumos și 

România au avut o nuntă ca de 

basm. S-au reunit mările și usca-

tul, cerul și pământul, care au 

făcut o înțelegere veșnică, iar 

invidiile dintre surorile Continent 

au dispărut ca prin magie. Su-

rorile României au fost iertate de 

mama lor, iar sufletele acestora s-

au preschimbat în stele de aur, 

așternute pe imensitatea albastră 

a cerului, formând o puternică 

Uniune.  

Și încălecai pe-o șa, și     

v-am spus povestea așa, și încăle-

cai pe-o căpșună și v-am spus o 

mare și gogonată minciună. 

Moţ  Daria-Nicole 

Cls. a VI-a D 
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Aventurile prinţului Zargon 

 A fost odată ca nicio-

dată, pe când făcea plopşorul 

pere şi răchita micşunele… A 

fost odată un prinţ breaz şi fru-

mos pe nume Zargon. Avea un 

nume deosebit şi o învăţătură 

aleasă.  

 Într-o zi, tatăl său l--a 

chemat şi i-a spus: 

-Dragul meu fiu, cu 

limbă de moarte-ţi spun, din 

astă zi tu vei conduce regatul.  

Prinţul Zargon l-a jelit, 

poporul l-a jelit, chiar şi Soarele 

a pălit. Dar pe când să îşi recu-

pereze lumina, o siluetă neagră i

-a furat-o. Grânele nu mai 

creşteau, iar oamenii erau înfo-

metaţi. Aşa că Zargon a pornit 

în căutarea luminii cereşti. 

El s-a pregătit şapte zile 

şi şapte nopţi, iar când a venit 

timpul plecării, a încălecat pe 

Murgul şi a plecat. 

Pe drum s-a întâlnit cu 

un durbon. Era o gorilă cu părul 

alb ca zăpada şi ochii verzi şi 

pătrunzători. Zargon l-a atacat 

cu paloşul, dar pielea durbonu-

lui era de nestrăpuns. Atunci, 

prinţul a ridicat un trunchi de 

copac şi când i-a dat o lovitură, 

a şi îngropat gorila până la gât, 

dar i-a şi luat viaţa. 

Merse, merse Zargon o zi, 

până ce se întâlni cu un ricarian. 

Acesta avea doi metri înălţime, 

gheare şi dinţi însângeraţi. Zargon 

a spus: 

-Aşa cum am învins fiara 

cu ochii de smarald, aşa îţi voi 

veni şi ţie de hac!  

-Poate aşa crezi tu, dar îţi 

spun, prinţişorule, că de mine nu 

scapi aşa uşor! 

Zargon şi ricarianul  

 Se luptară, se luptară, 

Zi de vară,  

Până-n seară. 

 Într-un sfârşit, Zargon a 

reuşit să o decapiteze pe fiară şi a 

pornit mai departe. 

 În a treia zi a călătoriei s-a 

întâlnit cu cel care a furat lumina 

Soarelui după ce pălise. Era Ash, 

vrăjitorul întunericului. El a spus: 

 -Ce vânt te aduce pe aici, 

flăcău neajutorat? 

 -Am venit, eu, Zargon, să 

recuperez lumina boltei cereşti 

din mâinile-ţi reci!  

 -Dacă te gândeşti că mi-o 

poţi fura, atunci simte-mi furia! 

 Lupta a durat o sută de 

zile şi o sută de nopţi. Nimeni nu 
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ştie ce s-a întâmplat exact. Unii 

spun că, având puterea unui zeu, 

prinţul a reuşit să îi ia respiraţia 

vrăjitorului. Alţii, că l-a învins cu 

pumnii. Alţii, că l-ar fi răpus cu 

paloşul său… Dar niciuna nu este 

adevărată. 

 Zargon a reuşit să aducă 

lumina Soarelui şi să o pună la 

loc pe cer. El a condus regatul cu 

pricepere ani mulţi şi poate îl mai 

conduce şi azi, dacă nu cumva o 

fi murit. 

 Şi 

am încălecat 

pe-o şa şi    

v-am spus 

povestea – 

aşa; şi-am călcat pe o căpşună şi   

v-am spus o mare minciună!  

 

Iordache Caius 

Cls. a VI-a A 
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Apa în Sistemul Solar 

 N u m i m  P ă m â n t u l 

„planeta albastră”, datorită 

întinderilor mari de apă, dar în 

realitate alte corpuri cerești din 

sistemul nostru solar au mai 

multă apă fie lichidă sau solidă 

decât Terra.  

 În funcţie de cantitatea 

de apă estimată, clasamentul se 

prezintă astfel: Enceladus, 

Triton, Dione, Pluto, Pământ, 

Europa, Callisto, Titan şi 

Ganymede.  

 Dacă luăm planetele pe 

rând din sistemul solar, am fi 

tentați să afirmăm că planeta 

cea mai apropiată de Soare, 

adică Mercur, nu poate să aibă 

apă în nici o formă, din cauza 

temperaturilor ridicate. Am 

greși. Cercetătorii de la Nasa, 

sunt de părere că în anumite 

cratere unde nu pătrunde lumina 

Soarelui, poate să existe gheață, 

iar rezultatele stiințifice arată că 

la polul nord pe Mercur, se 

poate regăsi gheață și molecule 

organice. Se poate găsi gheață și 

pe Marte, și apare apa parțial 

chiar și în atmosfera lui Marte 

în forma de vapori. Planetele 

dincolo de centura asteroizilor 

putem spune că se afla într-o eră 

glaciară veșnică. Oamenii de 

știință sunt de părere că cel puțin 

4 dintre sateliții planetei Jupiter 

au cantități mari de apă în formă 

de gheață și lichidă. Este vorba 

despre sateliții Io, Europa, 

Ganymede, și Callisto. Ultimele 

cercetări arată că satelitul Europa 

este acoperită în totalitate de 

gheață, iar sub gheață este 

suspectată și existența unui ocean, 

care teoretic ar putea susține și 

crea și viața. S-a descoperit apă în 

formă de gheață și pe principalii 

sateliți a planetelor Saturn si 

Uranus, iar cometele iarași sunt în 

mare parte alcătuite din gheață.  

Putem afirma că în sistemul solar 

apa este ceva comun, însă starea 

în care se regăseste este în mare 

parte în formă solidă sau gazoasă. 

Singura planetă din sistemul solar 

pe care apa se poate regăsi în cele 
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3 stări de agregare pare a fi doar 

planeta noastră. 

 Europa, unul dintre 

sateliții naturali ai lui Jupiter, un 

corp ceresc mai mic și de cât 

Luna noastră, conţine de două ori 

mai multă apă decât Terra. 

  Cercetătorii de la NASA 

care analizează datele ştiinţifice 

colectate de telescopul spaţial 

Hubble au confirmat faptul că sub 

suprafaţa îngheţată a lui Ganymede, 

unul dintre sateliţii planetei Jupiter, 

se află un ocean de dimensiuni 

impresionante. 

 Potrivit oamenilor de ştiinţă 

americani, confirmarea existenţei 

acestui ocean de pe Ganymede 

contribuie la creşterea şanselor de 

descoperire a unor forme de viaţă 

extraterestră. 

 Descoperirea a condus, de 

asemenea, la descifrarea unui mister 

care învăluia cel mai mare satelit 

natural din Sistemul Solar, după ce 

Galileo, o sondă spaţială lansată de 

NASA, a furnizat cercetătorilor 31 
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americani o serie de indicii potrivit 

cărora Ganymede ar avea un ocean 

sub suprafaţa sa îngheţată. Sonda 

Galileo a efectuat o misiune de 

explorare a planetei Jupiter şi a 

sateliţilor săi din 1995 până în 

2003. 

 Ca şi Terra, Ganymede are 

un nucleu din fier lichid care 

generează un câmp magnetic, deşi 

câmpul lui Ganymede este 

încorporat în câmpul magnetic al 

planetei Jupiter. Acest detaliu 

generează o dinamică specială care 

duce la apariţia unor fenomene 

vizuale spectaculoase - inele 

gemene de aurore strălucitoare în 

jurul celor doi poli ai lui 

Ganymede. Pe măsură ce Jupiter 

se roteşte, câmpul său magnetic se 

inversează, făcând ca aurorele de 

pe Ganymede să se "legene". 

Oamenii de ştiinţă au măsurat acea 

mişcare şi au constatat că aceasta 

nu este atât de amplă pe cât ar fi 

trebuit să fie. Folosind modele 

computerizate de calcul, savanţii 

americani au ajuns la concluzia că 

un ocean cu apă sărată, conductor de 

electricitate, aflat sub suprafaţa 

satelitului, contracarează atracţia 

magnetică exercitată de Jupiter. 

 Ganymede s-a alăturat astfel 

unei liste ce include sateliţi din 

Sistemul Solar care conţin apă sub 

suprafeţele lor.  

 Oamenii de ştiinţă americani 

consideră că oceanul de pe 

Ganymede are o adâncime 
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maximală de 100 kilometri, fiind 

astfel de 10 ori mai adânc ca 

oceanele de pe Terra, şi este ascuns 

sub o crustă alcătuită în principal 

din gheaţă, ce are grosimea de 150 

de kilometri. 

 Și Enceladus, un satelit al 

planetei Saturn, prezintă izvoare cu 

apă caldă sub scoarţa sa acoperită cu 

gheaţă. Alte corpuri cereşti din 

Sistemul Solar care conţin apă sunt 

doi sateliţi ai planetei Jupiter - 

Europa şi Callisto. 

 

 Suprafața planetei pitice 

Ceres din centura de asteroizi este 

bogată în hidrogen, cu concentrații 

mari la latitudini medii și înalte, 

confirmând prezența gheții. Cel mai 

probabil este vorba de un amestec 

poros de minerale în care gheața 

umple porii. Datele arată că 

amestecul conține 10% gheață. 

 În unele cratere ale lui Ceres  

s-a confirmat prezența gheții prin 

spectrometrie in infraroșu. 
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 Apa lichidă nu poate 

exista pe suprafața Lunii, iar 

vaporii sunt descompuși de 

lumina Soarelui, hidrogenul 

pierzându-se rapid în spațiu. Cu 

toate acestea, oamenii de știință 

au presupus, încă din 1960, că 

gheață poaet exista în craterele 

permanent umbrite de la polii 

Lunii. Molecule de apă au fost 

de asemenea detectate în stratul 

subțire de gaze de la suprafața 

Lunii. 

 În 1978 s-a descoperit că  

probele aduse de sonda Luna24 

conțin 0,1% apă. 

 În 2008 sonda Moon 

Impact a înregistrat a înregistrat 

prezența apei în 650 de spectre 

realizate în atmosfera Lunii. 

 Apa putea să ajungă pe 

Lună prin intermediul cometelor 

și asteroizilor sau putea fi 

produsă pe loc de către protonii 

vântului solar ajunși în contact 

cu rocile bogate în oxigen. 

 În august 2018 NASA a 

confirmat prezența gheții la polii 

Lunii. 

 Cu toate că apa este 

c o m u n ă  î n  S i s t e m u l 

Solar, Pământul este singura 

planetă care are pe suprafață apă 

în formă lichidă și într-o cantitate 

mare față de mărimea planetei. 

Faptul că Terra este bogată în 

apă, se datorează în mare parte 

cometelor care au adus apă, și 

câmpului electromagnetic, care 

ne  prote jează  de razele 

dăunătoare ale Soarelui și face 
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posibil ca apa de pe suprafața 

planetei sa nu se evaporeze în 

spațiu, ci să rămână în atmosferă, 

iar prin precipitații să ajungă 

iarasi pe suprafață, respectiv în 

sol. Pămîntul este protejat și de 

Marte și de Lună, care 

funcționează ca un scut împotriva 

meteoriților și asteroizilor.  

 Planeta noastră este 

bogată în apă, dar un procentaj 

foarte mic din această apă, 

es t e  apă potabi l ă .  Apa 

potabilă este unul dintre cele mai 

valoroase resurse a Pământului, 

de care locuitorii planetei trebuie 

să aibă grijă, pentru că este 

limitată.  
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Prăjitura Snickers 

 

Blat: 

8 albuşuri 

8 linguri de zahăr 

250 g nucă măcinată 

4 linguri făină 

1 linguriţă praf de copt 

 

Glazura ciocolată albă 

250 g ciocolată albă 

2 linguri de ulei/ ulei de 

cocos 

 

Cremă:  

12 linguri zahăr 

250 g zahăr 

8 albuşuri 

250 g alune nesărate 

 

Glazura ciocolată 

amăruie 

250 g ciocolată amăruie 

2 linguri de ulei 

 

MOD DE PREPARARE 

Se mixează albuşurile 

spumă într-un castron, după 

INGREDIENTE 

care se adaugă zahărul, 

continuând cu mixerul până ce 

zahărul este topit. 

 

Se adaugă făina amestecată 

cu praful de copt şi nucile 

zdrobite şi se amestecă cu o 

lingură. 

Compoziţia se aşează într-o 

tavă tapetată cu hârtie de copt 

şi se introduce la cuptor. 

Într-o cratiţă se pune ciocolata 

albă şi uleiul şi se amestecă 

până se topeşte, apoi se 

aşează peste blat. 

Prăjitura se dă la rece până 

ciocolata albă este întărită. 

Pentru cremă, se topeşte 

zahărul apoi se adaugă untul. 

Se lasă pe foc până îşi 

schimbă culoarea şi se obţine 

caramelul. 

Peste caramel se toarnă puţin 

câte puţin gălbenuşurile 

mixate spumă cu zahărul. Se 

lasă pe foc 5 minute, 

amestecând mereu, apoi se 

adaugă nucile prăjite şi 

mărunţite. 

 

Caramelul cu nucile se lasă la 

răcit, amestecând constant, 

apoi se întinde peste ciocolata 

albă rece şi prăjitura se lasă 

din nou la frigider. 



Anul XVII, nr. 2 (33) 

Un puşti de cinci ani către 

tatăl lui: 

– Tată, să ştii că m-am decis: 

când o să fiu mare vreau să 

lucrez la Polul Nord. Dar 

până atunci trebuie să mă 

antrenezi! 

– Bine, puiule, dar cum ar 

trebui eu să te antrenez? 

–  Cum p ă râ nd u -m i  o 

îngheţată în fiecare zi! 

 

 – Gigel, poți să-mi spui ce 

înseamnă abstract? – 

întreabă profesorul. 

- Da, domnule profesor. 

Ceea ce nu se poate atinge. 

– Bine,  Gigel. Poți să-mi dai 

și un exemplu? 

– Fierul încălzit… 

 

Greierul îşi sărbătoreşte ziua 

de naştere în poiană. 

Toate insectele pădurii sunt 

invitate, printre ele şi 

miriapodul. 

Petrecerea este în toi, toţi 

invitaţii sunt prezenţi, mai puţin 

miriapodul. 

După încă câteva ore, soseşte 

gâfâind şi miriapodul, urlând 

nervos: 

– Cine a scris la intrare că 

„Folosirea preşului este 

obligatorie”?! 

 

Unui şoricel îi 

plăcea să iasă din 

ascunzătoare, dar 

se temea pisica 

stăpânilor. În cele 

din urmă a decis 

să iasă. Ascultă 

cu atenţie şi aude 

un zgomot uşor 

de labe pe 

parchetul  d in 

cameră.  Apoi 

aude un lătrat. 

– E bine, e doar 

câinele. Drumul e 

liber… 

Iese. Dar chiar în 

clipa aceea pisica 

îl prinde între 

gheare şi îi spune: 

Anotimpurile copilăriei 

– Vezi ce bine este să ştii 

limbi străine? 

Două pisici  se află la casa de 

bilete de cinema: 

– Două bilete,  vă rog. 

– Da.., dar voi vorbiţi? 

– Da, dar când suntem 

înăuntru facem linişte! 

 

Dimineaţă, la Poliţie sună 

telefonul: 

– Ajutor, trimiteţi de urgenţă 

maşina de intervenţii! Pisica a 

intrat în cameră. 

Ofiţerul de serviciu se 

enervează: 

– Ce-i cu gluma asta proastă? 

Cine-i la telefon? 

– Eu, răspunde papagalul.  
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Redactori: 

 

Gheorghe Maia, clasa a V-a B 

Bercea Claudia, clasa a V-a B 

Gurzun Tudor, clasa a VI-a A 

Pădure Andrei, clasa a VI-a A 

Iordache Caius, clasa a VI-a A 

Jinga Filip, clasa a VI-a A 

Atanasiu Alexandru, clasa a VI-a A 

Contraș Diana, clasa a VI-a A 

Iordache Caius, clasa a VI-a A 

Moț Daria Nicole, clasa a VI-a D 

Șteleac Maria, clasa a VI-a D 

Străuți Alexandra Ariana, cls VII-a A 

Popescu Diana, clasa a VIII-a C 

Tîmpianu Petra, clasa a VIII-a C 

Stîngu Ioana Ștefania, cls. a VIII-a E 
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