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EDITORIAL 

O LUME MAGICĂ 

Ce este cartea? Mulți spun 
că este formată doar din file și 
copertă, dar eu cred altceva. Cartea 
este un portal care te duce în lumea 
magică a lecturii și care te trimite, 
împreună cu personajele, în 
aventuri extraordinare, astfel 

putând să îl insoțești pe Făt-
Frumos din Legendele sau 

basmele românilor, culese de Petre 

Ispirescu sau pe Anibalector în 
peștera sa, din cartea Cititorul din 

peșteră, de Rui Zink. Este ca și 
cum autorii acestora reușesc să ne 
facă să fim una cu ceea ce citim și 
cu ceea ce au scris, prin combinația 
de personaje interesante, acțiuni 
diferite și un univers literar 
fabulos, zămislit ușor, pagină cu 
pagină, în mintea cititorului. 
Timpul se dilată, în 
funcție de 
imaginație, căci 
fiecare cititor este 

unic, Astfel, suntem 

diferiți, avem reacții 
diferite, întrebările 
având răspunsuri și 
semnificații diferite. 
Despre cărți chiar 
putem spune că au și 
suflet: ele ne spun 

ceva, anume ne arată 
drumul bun spre 

comoara care este lectura. Cititul 

mai dezvoltă și mintea: fiecare om 
poate deveni mai inteligent prin 

lectură, la fel ca și Matilda din 
cartea lui Roald Dahl, cu același 
nume.                                               

Eu am pornit în călătoria 
fantastică a lecturii de foarte 
devreme. La vârsta de doi ani și 
jumătate, puteam chiar să citesc 
rar, pe silabe și la patru ani, am 
citit prima carte. Era o carte cu 

basme, care mi s-a părut minunată și 
m-a conectat pentru prima oară cu 
superba lume a cărților. Cititul 
reprezintă o parte foarte importantă a 
vieții mele și sunt sigur că o să 
rămână așa. Un loc aparte în 
biblioteca mea îl au enciclopediile, 
care sunt adevărate izvoare de 
informație.  Cu ajutorul lecturii 

am învățat cuvinte noi, am aflat 
expresii noi și am trăit sentimente 
noi. De multe ori, cărțile reușesc să 
îți schimbe sentimentele, începând 
întotdeauna cu entuziasmul plecării 
într-o nouă aventură și terminându-

se cu tristețea despărțirii de 
personajele prin intermediul cărora 
ai trecut prin atâtea și de universul 
literar al acelei opere, din care ai 

ajuns chiar să faci parte, cu ajutorul 

imaginației, a cărei bogăție 
determinând cât de departe poți 
călători în acea lume și când trebuie 
să te întorci în lumea reală.  

Recunosc că tristețea 
finalizării unor cărți m-a afectat 

chiar destul de serios (mai ales când 
am terminat seria Harry Potter), dar 

este un mod simplu de a scăpa de 
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această 
mâhnire: 
recitirea 

acelei cărți! 
Știu că pare 
ciudat, dar 

dacă aștepți 
până când 
începi să uiți 
din ea 

anumite 

lucruri, poți 
să o citești ca pe o carte nouă! De 
aceea, cărțile sunt păstrate în 
biblioteci, adevărate centre de 
creativitate și imaginație, fiecare 
dintre cărți având o anumită 
personalitate, definită de acțiune, de 
personaje și de conflict. 

Mulți oameni nu citesc din 
cauza lipsei timpului sau 

pur și simplu fiindcă nu 
doresc, dar ei, de fapt, 

pierd un lucru minunat, ce 

ar trebui să ne pasioneze 
pe toți, fiind ceva atât de 
frumos. Cititul este 

minunat, dar ar trebui să 
citim romane adevărate, 
mai mult decât banale 
cărți de bucate și reviste. 
Autorii operelor literare 

pun, în fiecare carte scrisă 
de ei, câte un pic din 
sufletul lor și chiar putem 

spune că, pentru autorul ei, o carte 
este ca și un „copil”. 

Fiecare carte are farmecul 

ei, indiferent de gen și acțiune. 
Astfel, cărțile înseamnă pentru mine 
experiențe captivante, emoții intense 
și un alt mod de cunoaștere a lumii 
în care trăim.                                                                                                               

Orșa Vlad, 
Cls. A VI-a E 
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Cls. a VI-a A—dirig. Diana Ureche 

lectură la librăria La două bufnițe 

Vizitarea Muzeului de Artă Timișoara 
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Vizită la Muzeul de istorie din Arad 

Cls. a VI-a A-dirig. Diana Ureche,   

a V-a E—dirig. Mirela Popescu 
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La Herneacova 

Cls. a VI-a A-dirig. Diana Ureche,   

a VII-a E—dirig. Virginia Talabă 

Vizită la Muzeul Memorial Ioan Slavici și 

Emil Montia de la Șiria 

Excursie la Radna 

Cls. a VI-a D-dirig. Mariana Lung 

"Copii veseli,dornici de a participa la orice acţiune, 
de a experimenta sau exersa intr-un context non-

formal, destins, prielnic pentru fixarea unor relaţii 
in grup altele decât cele care se pot stabili într-o 
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oră de curs. Pot spune că m-am simţit relaxată făcând ceea 

ce-mi place printre şi 
alături de copii".  
”Intr-un decor ca pe o 

nava extratrerestră  ne-

am distrat foarte mult la 

M E G A Z O N E  a m 

muncit în echipa și am 
reușit să cooperăm.” 
D a r i e  A r i a n a -

Valentina  

 

 

”La Centrul de 
E c h i t a ț i e 
Herneacova am 

învățat foarte 
multe lucruri 

despre cai. Am 

călărit,  am 

mers cu trăsura, 
şi am vizitat 
grajdurile. Am 

aflat lucrurî 
i n t e r e s a n t e   

d e s p r e 

c o n c u r s u r i l e 

câștigate de cai 
si despre rasele  

lor.”  
Iancu Amalia  

  

”La SmartFit 
Studio ne-am 

mişcat  pe 

ritmuri muzicale iar cei doi antrenori ne-au familiarizat cu 

aparatele şi ne-au mobilizat in jocuri de echipă extrem de 
antrenante.”  

Balea Alessia Maria 
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Excursii de... vis 

SCURTĂ 

PREZENTARE: 

 

Sibiu, arhaic Sibiiu, 
popular Sîghii, (în 
g e r m a n ă 
Hermannstadt ,  în 
maghiară Szeben, 
Nagyszeben, în latină 
C i b i n i u m )  e s t e 
reşedinţa şi cel mai 
mare municipiu al 
j u d e ţ u l u i  S i b i u , 
România. Este un 
impor tant  cent ru 
cultural şi economic 
d i n  s u d u l 
Transilvaniei. Are o 
p o p u l a ţ i e  d e 
aproximativ 155.000 
locuitori. Staţiunea de 
iarnă Păltiniş se află la 
37 km distanţă de 
centrul municipiului, 

iar lacul glaciar Bâlea se află la 

aproximativ 100 km distanţă de 
oraş. Municipiul Sibiu a 
reprezentat unul dintre cele mai 
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importante şi înfloritoare oraşe 
din Transilvania, fiind unul dintre 
principalele centre ale coloniştilor 
saşi stabiliţi în zonă. A cunoscut 
în ultimii ani o renaştere 
e c o n om i c ă  ş i  c u l t u r a l ă 
semnificativă, fiind astăzi unul 
dintre oraşele cu cel mai mare 
nivel de investiţii străine din 
România. Sibiu a fost în anul 
2007 Capi ta la  Cul tura lă 
Europeană, împreună cu 
Luxemburg.; 

Sighişoara,  Schaessburg, 
Segesvár se înalţă deasupra 
Târnavei Mari, cu o cetate 
senzaţională locuită şi astăzi, cu 
un zid de apărare cu 10 turnuri, 
şi oameni de diferite naţii, cu un 
exemplu de convieţuire şi 
ospitalitate. Întemeiată de saşii 
aduşi pentru paza vechilor fron-
tiere ale regatului maghiar a ofe-
rit un loc de trai pentru saşi, ro-
mâni, maghiari, ţigani, evrei şi 
alte minorităţi. Este un oraş, un-
de nu te plictiseşti. Pe lângă tot 
ce este de văzut, în perioada 3 
iunie-23 septembrie în Biserica 
din deal şi Biserica Mănăstire în 
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fiecare duminică se organi-
zează concerte de orgă, în pe-
rioada 16-26 august se desf-
ăşoară Festivalul de Muzică 
Academică şi Cursurile Muzica-
le de Vară, în perioada 29-31 
iulie - Festivalul Medieval. 

Jurnal de excursie 

Elev-raportor: Lara Am-

zoiu  

ZIUA 1 – Am plecat dimineaţa din 
Timişoara, cu chef de ducă. Era prima 
excursie din viaţa de gimnaziu! 
Autocarul parcă era Turnul Babel, nu 
te puteai înţelege om cu om! Unii 
ascultau muzică, alţii vorbeau, unii 
cântau, de! fiecare cu ce-l doare... 
Primul popas l-am făcut într-o parcare 
de lângă Făget, ca să ne punem burta 

la cale. Apoi, tot la pas întins, până la 
Deva... Un al doilea scurt popas, după 

care nu ne-am 
mai oprit până 
la Sibiu, la 
Parcul Astra, 
acest superb 
muzeu în aer 
liber, unde am 
fost fascinaţi 
de casele 
ţărăneşti, mori 
şi o şcoală 
veche. A ţinut 
vremea cu noi 
cât a ţinut, 
după care ne-a 
zis: „Gata, 
timişorenilor, 
ăţi fi venit voi 
de la mare 
distanţă, dar 
eu mi-am pus 
în cap să... 
torn cu 
găleata!” Zis şi 
făcut, draga de 
ea! Aşa că am 
făcut şi o băiţă 
straşnică de... 
toamnă... 
Grădina 
zoologică am 
vizitat-o 
acompaniaţi 
de stropii mari 
de ploaie... 
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Fiindcă ne udaserăm puţin..., am plecat 
spre pensiunea unde aveam să 
înnoptăm ..., care a furat numele vechi 
al oraşului... Hermannstadt... 

Uscaţi, voioşi şi dornici de 
plimbare, am plecat apoi să hoinărim 
prin Sibiu. Ca prin farmec, ploaia s-a 
oprit şi ne-a zâmbit din nou soarele. Am 
vizitat centrul vechi, am urcat în turnul 
cu ceas şi pe Podul... minciunilor... 
Apropo, nu s-a dărâmat cu noi... Ne-am 
pus şi burtica la cale, mâncând la un 
restaurant... Yammi-yammi!  

 
Ce mai larmă! Nici nu ne-am 

instalat bine şi deja ne gândeam la 
discotecă...  Discoteca, mmm... Suntem 
noi puşti de clasa a V-a, dar tot am 
dansat... perechi... Ce-i drept, s-a cam 
chinuit ceva timp doamna dirigintă să ne 
convingă...  Când ce să vezi?! S-a stins 
lumina şi... surpriză!!! A intrat un tort cu 
o artificii... No, că nu avea picioare, l-a 
introdus în sala de dans un domn de la 
hotel... şi misterul tortului buclucaş s-a 
elucidat (cum de uitasem??!!)... Era ziua 
lui Alex Pavlovici, colegul nostru... 
Cum?! Vedeam dublu? Erau doi Alex?! 
Unul în carne şi oase, iar unul ne 
zâmbea şmechereşte de pe tort, 
rezemat de o maşină... „La mulţi ani, 
Alex!” i-am cântat de mama focului... Pe 
la ora unsprezece, ne-am retras, dornici 
de... petreceri în pijamale... Profesorii şi-
au tot făcut rondul de noapte... Nici nu 
mai ştiu când am adormit...  

 
  ZIUA 2 – Cu chiu cu vai (căci nu vreau 

să vă spun cât de greu ne-am culcat şi 
câte ronduri de noapte au făcut profii... ) 7 
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ne-am trezit să luăm micul 
dejun. Mai degrabă am 
reacţionat la ameninţarea 
dulce de trezire cu ... 
miraculoasa apă... Aşa că 
am preferat să o facem 
singuri, decât cu ajutoare...      

Ultima zi! Am 
plecat spre cetatea 
medievală Sighişoara. Cu 
emoţie am păşit în singura 
cetate medievală din 
Europa locuită încă. A fost 
ceva de vis! Am urcat în 
turnul cu ceas, am vizitat 
muzee, ne-am plimbat pe 
străzi, dar şi cu un fel de 
minicar, trenuleţ de 
vacanţă. O, ce viteză a mai 
prins! Am făcut cu mâna 
oricui ne ieşea în drum. 
Apoi, am plecat spre 
Timişoara. Cu părere de 
rău... Un ultim popas s-a făcut la 
McDonald’s...  

Cred că a fost una din cele 
mai reuşite excursii din viaţa mea.  

Am zis! 

 

Excursie la Sibiu (cls. a VI-a A, a 
VI-a D, a VI-a C, a VIII-a D, prof. dr. 
Diana Ureche, prof. Mariana Lung, 
prof. Simianschi Florina, prof. 
Elena Badea Ionescu) 
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1 Decembrie, la Viena (cls. a 
VI-a A, a VII-a B, prof. dr. Diana 
Ureche,  prof .  Nicoleta 
Cristean) 
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ÎNTÂLNIREA CU APOLODOR 

Era odată ca niciodată un băiețel 
care își dorea mult să citească. 
Mama lui îi citea în fiecare seară 
câte o poveste. Basmele mereu îl 
fermecau pe băiat. El avea atât de 
multe cărți încât s-a hotărât să 
învețe singur să citească. Avea 
doar cinci ani, dar cu ajutorul 

mamei, copilașul a reușit într-un 

sfârșit. Se simțea foarte bucuros, 
deoarece la grădiniță nu prea 
ascultau povești. 

        Într-o zi, mama lui i-a dăruit 
un volum foarte interesant numit 

Cărțile cu Apolodor. Era un volum 

potrivit vârstei lui, așa că a devenit 
cartea lui preferată. Protagonistul 
era un pinguin din Labrador, pe 

nume Apolodor. Acesta era 

dolofan, atrăgător, îngrijit, purta un 
frac negru-strălucitor și cânta la 
cor, iar într-o zi, de frații lui i se 
făcu dor... 

       Băiețelul citea cu atâta 
entuziasm, încât nu mai dădea 

atenție deloc altor lucruri. Stătea și 
citea, împreună cu figurina lui 
preferată, un pinguin care se numea 
tot Apolodor.  

       Într-o noapte, băiețelul dormea 
cu cartea în brațe și cu Apolodor, 
când deodată, o lumină puternică îl 
trezi din somn. Pinguinul ieși din 
carte și îl salută pe copilaș. La fel de 
dolofan, curat și drăguț cum era 
prezentat. Băiețelul l-a îmbrățișat și i
-a promis că îl va duce la frații lui 
din Labrador. Apolodor a izbucnit în 
plâns. Erau lacrimi de fericire, 
pentru că nu și-ar fi imaginat 

vreodată că un străin îl poate ajuta. 

         A doua zi, s-au îndreptat spre 
circul din Târgul Moșilor. Imediat ce 
au ajuns, cămila Suzi, leul Amedeu, 
cangurul Ilie și pisoiul Tiț l-au 

întâmpinat cu multă dragoste. Ei l-au 

întrebat unde a fost noaptea trecută, 
fiindcă nu l-a găsit nimeni. Apolodor 
și-a cerut iertare că nu și-a făcut 
numărul la circ, dar o vrajă l-a dus în 
camera băiețelului, care i-a promis 

că-l va duce acasă. Atunci 
prietenii lui s-au gândit să 
meargă la maestrul 
Domilasolfa. Maestrul sforăia 
de zor, după o noapte în care   
l-a căutat pe Apolodor. 
Simțind miros de pinguin, s-a 

trezit brusc. Apolodor i-a spus 

unde a fost  și ce dorea să facă. 
Atunci maestrului i se făcu 
milă de el, pentru că nu-și mai 
văzuse frații de mult. I-a dat un 

glob magic de cristal, care îi 
îndeplinea trei dorințe. 
Apolodor își luă rămas-bun de 

la toți prietenii și își puse 
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prima dorință: să ajungă în 
Labrador, împreună cu băiețelul care 
l-a ajutat. 

        Ajuns în Labrador, pinguinul și
-a regăsit frații. După ce s-a văzut cu 
toată familia de pinguini – și era o 
familie mare, mare — el l-a invitat 

pe copil la o ceașcă de ceai în iglu. 
Dar băiețelului începuse să-i fie dor 

de mama lui. Așa că Apolodor și-a 

folosit a doua dorință: cât ai clipi din 
ochi, băiețelul s-a întors în pat, exact 
cum era. 

        Apolodor a trăit fericit alături 
de familia lui mulți, mulți ani. A 
treia dorință n-a fost folosită 
niciodată.  

        Dar băiețelul? Ce s-a mai 

întâmplat cu el? Ei bine, a crescut 
mare și s-a tot întrebat, dacă a fost 
adevărat sau a visat. Voi ce credeți? 

                  

Sasu Diana,  

clasa a VI-a A 

9 
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     Era într-o după-amiază. 

Afară era însorit și cald. Abia 

ieșisem de la școală. 

     După ce mi-am terminat 

toate temele, am început să 

citesc din cartea mea cu 

Apolodor. El este un pinguin 

tenor la un circ din Târgul 

Moșilor.  

     Am deschis cartea și 

personajele parcă erau vii. 

Însă, la un moment dat, 

pinguinul Apolodor chiar a 

ieșit din carte. Atunci a 

început să-mi povestească 

despre el, despre lumea lui și 

îmi zicea că îi este tare dor 

de frații lui din Labrador. M-a 

luat și pe mine cu el în carte 

ca să îi cunosc prietenii și să 

văd circul unde este tenor. Cu 

această ocazie am decis să îl 

ajut să-și caute frații. 

      Ne-am urcat pe un ghețar 

și am pornit spre Labrador. Pe 

drum, Apolodor mi-a spus 

multe despre familia lui... 

mama Apolodorica și  bunicul 

Apolodorel, un pinguin mai 

chel. 

       Când am ajuns în 

Labrador, familia lui 

Apolodor l-a primit în iglu, 

la căldură și cu o masă 

plină de pește. După ce 

Apolodor s-a săturat, 

ne-am întors alături de 

familia lui înapoi la 

circ.    L-am lăsat pe 

Apolodor alături de 

familia lui și eu am 

continuat să citesc. 

        La un moment dat, 

am auzit un sunet în 

urechea mea. A sunat un 
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ceas. Atunci m-am trezit în pat 

și am observat că a fost doar 

un vis. 

      Dumitrașcu Gina,  

clasa a VI-a A 
10 
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POEZII 

Lumină de toamnă 

Tu! Soare! 

De ce ai plecat? 

Tu ştii că eşti mare. 
Ai fost odată călduros 

Peste un tărâm frumos, 
Soare! 

Vreau să fiu cu tine 

Şi tu cu mine 

Să ne bucurăm  
Şi să sperăm, 
Să ne luptăm 

Şi să ne îndreptăm  
Spre lumina din tine 

Şi din mine. 
 

Viaţa e un cântec 

Îmi place să cânt mereu. 
Chiar nu e greu 

Să cântăm 

Şi să dansăm. 
 

Când dansezi, 
Să te distrezi. 
Să fii vesel mereu, 
Ceea ce nu e greu. 

 

Veveriţele 

Veveriţele aleargă 

Şi zburdă pe pământ. 
Sunt mici, dar drăguţe  
Şi sar printre crenguţe. 
E o bucurie să le priveşti 
Şi cu alune să le hrăneşti. 
Doresc să le ating  pe codiţă 

Care e ca o fundiţă. 
E atâta veselie, 
În ochii lor văd bucurie. 
Simt în suflet o mângâiere,  
E o adevărată  plăcere. 

Stănescu  Alexandra   
clasa a VI-a A 

Un gând pentru 

mama 
 

Dragă mamă! 

Şti că te iubesc, 

Te preţuiesc din toată inima, 

Mereu vei ocupa 

Un loc în inima mea! 

 

De ziua ta draga mea, 

Eu îţi voi da inima mea, 

Iubirea mea! 

Iar tu preţuieşti 

Dragostea mea! 

 

Jaba Andrada Maria 

clasa  a III - a A 
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Toamna 

 A sosit toamna bogată, 
Pomii s-au îngălbenit, 
Recolta-i îmbelșugată, 
Sigur, toamna a venit. 

 

Jos, este covor de frunze 

  

Roșii, galben-aurii. 

Păianjenii țes la pânze 

Peste ramuri maronii. 

  

Soarele nostru se ascunde 

Între norii fumurii. 
Vântul bate și pătrunde 

Peste dealuri și câmpii. 
 

Pomii s-au golit de frunze,  

Iarba, jos, s-a vestejit, 

Nicăieri nu mai sunt gâze, 
Fiindcă frigul a venit! 
 

Andreica  Bianca,  

clasa a VI-a A 
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Toamna 

  

Vremea este răcoroasă, 

A sosit toamna cețoasă, 

Florile s-au veştejit 

Iar frunzele au ruginit. 

Oamenii muncesc din greu 

Sa-şi culeagă roadele, 

An de an,mereu ,mereu 

Ei golesc livezile. 

  

Toți copiii ies la muncă 

Fete si băieți, 

Încercând şi ei să facă, 

Treabă multă prin livezi.  

                                                    

   Toda Sebastian, 

clasa a III-a A 

              

Mama mea 
 

Cu părul ca pădurea 

Cu ochii ca-n câmpie 

Este una, nu alta 

Este mama, mama mea! 

 

Tu ești iubirea mare 

Pentru mine, celpuțin! 

Fără tine eu aș fi 

Ca stânga fără dreapta ei! 
 

Șulea Mircea, 

clasa a III-a A 
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Delta noastră 
 

Delta noastră-i o comoară, 

Nestemat fără pereche, 

Tot românul se mândrește,  

Când despre ea se vorbește. 
 

Vegetație colorată, 

Păsări rare, minunate,  

Peşti, moluşte şi insecte 

Delta le găzduiește. 
 

Bate vântul-n stufăriş  

Salcia la pământ se-apleacă, 

Florile parcă zâmbesc,  

În padurea colorată. 
 

Coțofane gălăgioase,  

Lebăda parcă valsează, 

Iar în zare, sus, roiesc  

Păsări migratoare. 
 

Un țânțar afurisit, 

Nicidecum nu îmi dă pace , 

Dar şi-aşa mie îmi place, 

Deltă minunată!                                

Pantiș Deian,  

clasa a III-a A 
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Lada noastră de zestre  

 Pe vremuri, fetele erau considerate bune de 

maritiș după hărnicia lor. Ele își coseau singure 

hainele, iar după măiestria lor erau considerate 

demne de un anumit bărbat. 

 Țările sunt ca niște fete 

de pe vremuri. Cu sculpturile, 

iile, semnele și cusăturile își 

brodează fiecare țară ia. Orice 

țară, în special România, are 

ceva deosebit, unic, 

nemaiîntâlnit. Ia populară 

romanească, arar întalnită 

acum, e de fapt o moștenire, o 

comoară. Spre exemplu, unde 

altundeva în lume mai găsești 

o sculptură atat de măiastră precum Coloana 

Infinitului a lui Constantin Brâncuși ? Unde mai 

vezi în această lume ii atât de ornamentate și 

expresive ca în România? 

 Din nefericire, așa cum 

am mai spus, deși acestea 

valorează mai mult decat orice 

telefon, nu se zăresc aproape 

deloc. Ia Romaniei se țese, mai 

rar, dar sigur, până cand locul 

ne va fi luat de altcineva... 

                                                                                   

Filip Paraschiv Jinga, 

clasa a V-a A  
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 Vă scriu această scrisoare în semn de mulţumire pentru tot ce ne-aţi 

învăţat până acum. Dumneavoastră ne-aţi învăţat să fim uniţi, să ne înţelegem şi 

m-aţi făcut să mă simt ca în a doua mea familie. Vă mulţumesc că vă purtaţi cu 

noi precum o mamă care îşi iubeşte necondiţionat copiii. Când avem nevoie de 

dumneavoastră, sunteţi lângă noi pentru a asculta cu drag tot ce avem de spus şi 

pentru a ne ajuta. Sunteţi persoana care mă face să vin la şcoală fericită, cu 

zâmbetul pe buze şi dornică de a învăţa ceva nou. Vă mulţumesc pentru 

activităţile  pe care le faceţi cu noi în timpul liber, doar pentru a vedea fericirea 

care se citeşte pe chipurile noastre şi pentru a ne ajuta să devenim oameni mai 

culţi şi mai deştepţi. Deşi a trecut numai un an şi jumătate de când v-am cunoscut, v-aţi creat un loc special 

în inima mea. Vă mulţumesc pentru educaţia pe care am primit-o de la dumneavoastră până acum şi sunt 

sigură că acesta este doar  începutul şi că mai am multe de învăţat. 

                                               Cu aleasă consideraţie, eleva dumneavoastră, 

                                                                      Cozac Ana Daria, clasa a VI– a B 
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O FLOARE 

Era odată o fetiţă 

drăgălaşă, nou-născută, de care 

părinţii erau foarte mândri. Ei 

sperau ca într-o zi fata să aibă o 

viaţă atât de frumoasă pe cât era 

şi ea. Cum părinţii nu mai 

avuseră nici un copil până 

atunci, erau foarte atenţi la fetiţă 

şi o răsfăţau necondiţionat. Cu 

toate acestea, fata a devenit 

foarte modestă. 

Crescând, fata cu părul 

negru ca abanosul, obrajii roşii 

ca tradafirii, ochii albaştri ca 

diamantele şi pielea albă ca 

omătul, devenea tot mai 

deşteaptă şi mai frumoasă. 

Aceasta era una dintre cele mai 

pline de viaţă şi cele mai 

jucăuşe fete din zonă. 

Într-o zi, fetiţa, care 

acum avea deja patru anişori,    

s-a dus pe un câmp plin de flori 

împreună cu părinţii ei. Printre 

toate acele flori nemaipomenit de 

frumoase şi cu miresme 

îmbietoare, ea a observat o 

crizantemă roşie ca focul, pe care 

a cules-o şi a îngrijit-o cât a putut 

ea de bine. 

Au trecut paisprezece ani 

de la acel moment de neuitat, şi, 

ca prin miracol, crizantema încă 

nu se ofilise. Acum Evelyn, căci 

acesta era numele fetei, şi-a dat 

seama că acea crizantemă 

reprezenta iubirea faţă de cei 

dragi, pe care o purta părinţilor 

săi, iar cum dragostea nu se 

termina, nici floarea nu îşi 

pierdea petalele.  

Cum Evelyn 

creştea, ea îşi dorea tot 

mai mult să vadă lumea, 

aşa că, într-o zi, aceasta 

își începu călătoria. 

Pentru a-şi aminti de 

momentele frumoase 

petrecute împreună cu 

familia, fata luă floarea 

cu ea, ştiind că 

aceasta nu mai 

avea cum să se 

ofilească. 

Se spune că 
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mica prinţesă încă mai are grijă 

de crizantema sa, călătorind prin 

lume,  iar, de fiecare dată când 

plânge, îi cade o petală. 

 

Matyași Desiree-

Karina, clasa a VII-a E  
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LUMEA DE DINCOLO DE PERDEA 

       În data de 18 iunie 1972, au 

avut loc câteva fenomene bizare 

la cascada Bigăr. Apa a început 

să clocotească în lacul liniștit, 

ceea ce nu era normal în acea 

locație. Presa susținea că aceste 

fenomene s-au produs datorită 

cutremurelor. În 18 iunie 1973, 

în parcul cascadei Bigăr 

temperatura a scăzut cu peste 30 

grade celsius, cu toate că era 

vară. 

       În New York City, pe 

strada Queens la numărul 17, 

locuia o gașcă de prieteni: 

Angelo, John, Kate și Mary. 

John a deschis televizorul 

tocmai când la știri erau 

prezentate fenomenele 

supranaturale din zona cascadei 

Bigăr. Apoi le-a povestit 

prietenilor săi despre cele 

văzute la televizor. Aceste 

informații le-au stârnit interesul, 

ceea ce i-a determinat să iasă din 

casă și să pornească în marea 

aventură.  

       S-au echipat cu cele 

necesare, iar la ora 00:00 

avionul îi aștepta în aeroport. 

Ajunși acolo, doi gardieni 

solizi și-au făcut apariția în 

fața avionului. Angelo, John, 

Kate și Mary au încercat să 

intre în avion. Văzând că nu li 

se dă voie, doi dintre ei au 

stat de vorbă cu gardienii, iar 

ceilalți doi s-au urcat pe furiș în 

cabina piloților. Motoarele au 

pornit, iar Angelo și Kate au 

scăpat de cei doi gardieni și au 

fugit spre avion. Spre uimirea lor, 

erau singurii pasageri! 

        După o oră de pilotat, o 

furtună s-a ivit în fața lor. Era 

imposibil ca piloții să o 

ocolească. Avionul se clătină 

puternic timp de o jumătate de 

oră. Furtuna a trecut, iar pasărea 

de metal a aterizat cu 

bine în aeroport. 

       Cei patru prieteni s-

au cazat la un hotel din 

zonă, iar în următoarea zi 
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au plecat la cascada Bigăr. Pe 

drum, pe măsură ce înaintau, 

temperatura aerului scădea 

dramatic. Ajunși la destinație, au 

zărit o peșteră. Grupul de 

aventurieri a pornit spre 

interiorul acesteia. John a 

observat o ușă în piatră. Cei patru 

au împins până ce au reușit să o 

deschidă.  

       O lume total diferită s-a ivit 

în fața lor. Parcă era făcută din 

cristal. Pe cerul înstelat zburau 

mii de unicorni... Cu toate că 

puteau spune lumii întregi despre 

acest loc fantastic, au păstrat 

totul secret pentru restul vieții 

lor. Acela urma să rămână locul 

lor special în care se puteau 

relaxa… 

Măgduț Ana-Maria,  

clasa a VII-a E  
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Cazacu Rebeca,  

clasa a VI-a A  
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Dopuri pentru o cauză nobilă 

Campania 

“Dopuri… pentru o 
cauză!”, este o campanie 
social și de mediu inițiată 
în Timișoara și coordonată 
de dr. ing. Octavian Stana. 

Campania a început official 

în toamna anului 2012, 

atunci când Octavian Stana 

s-a hotărât să ajute atât per-
sone din comunitate cât și 
mediul înconjurător, prin 
colectarea și reciclarea 
dopurilor de plastic. 

Dopurile colectate 

vor fi duse la un centru de 

reciclare, iar cu banii 

obținuți se vor achiziționa scaune cu rotile sau 
alte dispositive medicale pentru copii sau alte per-

soane cu dizabilități. 
Campania doreşte să ajute cât mai multe 

persoane şi de aceea s-a extins la nivel naţional.  
 

Colectează și tu dopuri  
pentru o cauză! 

 

FIECARE DOP CONTEAZĂ,  
FIECARE OM CONTEAZĂ! 

Anotimpurile copilăriei 
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CEASORNICARUL REGELUI 

A fost odată un rege ce își 
dorea imposibilul, cerând 
slujitorilor lui până și luna de pe 
cer. 

Într-o zi, merse la ceasor-

nicarul lui și îi ceru să facă un 
ceas care să îl poată purta în 
timp pentru a vedea ce se 

întâmpla pe vremea când tatăl 
lui domnea peste regat și pentru 
a vedea ce va fi de capul lui 

peste câțiva ani. 
- Domnule, este imposibil! 

Nu pot face un asemenea ceas!, 

încercă să spună ceasornicarul. 
- Nici măcar nu ai încercat! 

Lumea e plina de noutăți, iar 
nimic nu poate fi imposibil!, se 

revoltă regele. 
- Bine, măcar voi încerca. 
- Ar fi bine, dacă nu, 

spânzurătoarea te așteaptă! 
Supărat, ceasornicarul luă cel 

mai frumos ceas făcut de el și 
porni spre vrăjitoarea satului. Ea 
e o femeie singură, despre care 
se spune că ar fi nebună. 

- Bună ziua! Am venit cu o 
propunere. 

- Și care e aceasta?, întrebă 
curioasă vrăjitoarea. 

- Vă voi da nouăzeci de 
galbeni, în schimbul unei vrăji. 

- Ce fel de vrajă ? Una de 
teleportare, sau una de 

transformare, sau poate chiar 

una de… 

- Călătorie in timp!, spuse 

ceasornicarul încercând sa pară 
autoritar. Nu am tot timpul, 

spuneți, o puteți face sau nu? 

- Normal că o pot face! Dar de 
ce? 

Ceasornicarul îi povesti totul, 
până și faptul că viața lui depinde 
de asta. 

- Uite, iți voi vrăji ceasul, dar 
va funcționa doar dacă vei spune 
incantația asta: 

Ziua asta o schimb în ieri, 
Mâine și poimâine, 
Chiar dacă știu că-mi va fi 

greu, 

Voi veni și înapoi, fără a spune 
la nimeni! 

- E bine. 

Gandalf, căci așa îl chemă pe 
ceasornicar, mergând bucuros 
spre castel spuse din greșeală 
poezia și se trezi într-o lume 

modernă. Dându-și seama ca e in 
viitor, se îngrijoră. 

- Nu, asta e imposibil! ,își 
spuse el. 

Cel mai rău era ca nu știa cum 
să se întoarcă înapoi. Vrăjitoarea 
nu spuse nimic, iar asta însemna 
că nu există cale de întoarcere! 

Neștiind ce sa facă, întrebă 
primul om care îi ieșise în cale in 
ce an sunt. 

- În 6008. Ce an ar mai putea 
fi? 

- Mulțumesc, sunt cam „nou” 
pe aici așa ca nu prea știu bine. 
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Omul se uită prima oară la el 
ca la un nebun, după aceea îl 
întrebă: 

- Și dumneavoastră sunteți 
pierdut în timp? Ha, ha, credeam 
că sunt singurul! Eu mă numesc 
Amadeus, tu? 

- Gandalf, spuse ceasornicarul 

uimit, și vin din anul 1463. 
- Eu din 3521. Tu ști cum ai 

ajuns aici? Eu doar citisem o 

poezie de pe un afiș!  
- ”Ziua asta o schimb în ieri, 
    Mâine și poimâine, 
    Chiar dacă știu că-mi va fi 

greu, 

    Voi veni și înapoi, fără a 
spune la nimeni!”, spuseră ei în 
cor 

- Ceasornicar regal! Trezește-

te! Nu se doarme la muncă! 
Și așa Gandalf fu trezit din 

visul lui ciudat. Dar până la 
urmă, el învăță să trăiască clipa, 
nu se știe dacă va reveni la ea!  

Bălășescu Anamaria,  
clasa a VII-a E 18 
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ANANASUL CU OCHELARI FAINI 

     Într-o zi, am visat că m-am 

întâlnit cu un ananas vorbitor 

care avea și ochelari de soare. 

El a început să vorbească cu 

mine: 

     - Salut! Ce mai faci? 

     - Bine! Sunt puțin surprinsă 

că m-am întâlnit cu un ananas 

vorbitor cu ochelari de soare.  

     - Și eu sunt surprins că tu nu 

ai ochelari de soare pe ochi. 

Poftim, mai am o pereche. 

     - Mulțumesc! Sunt drăguți! 

     - Da, știu! Eu i-am 

ales. Dar, vrei să 

facem ceva? 

     - Da, dar ce? 

     - Am putea merge 

la mare să ne 

bronzăm. 

     - În Timișoara nu 

este mare și mie nu 

îmi place să stau doar 

să mă bronzez. 

     - De acum este 

mare și în Timișoara. 

Și tu poți să stai în apă. 

      Cumva, ca prin minune, am 

ajuns într-o secundă în mare. 

Erau o grămadă de pietre și 

scoici care îmi înțepau 

picioarele. M-am dus 

la șezlong și m-am 

așezat pe el. Ananasul 

a spus: 

       - Mie mi-e poftă 

de înghețată, ție nu? 

       - Ba da. Haide să 

mergem să ne luăm! 

       - Bine, dar ai 

bani? 

       - Da, am. 

       - Oh, ce bine! 

       - Tu ce aromă vrei? 

       - Cu ciocolată. 

       - Bine! O înghețată cu 

ciocolată și una cu ananas. 

       - Cum poți să faci asta chiar 
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tu?  

       - Bine! O înghețată cu 

căpșuni în loc de una cu ananas. 

       - Poftiți! 

       - Mulțumesc! 

       Deja era seară și ne-am 

dus acasă. 

       - Salut, mama! Ce faci? 

       - Bine! Unde te duci? 

       - Mă duc la mine în 

cameră. 

     Când am închis ușa, totul 

s-a schimbat și m-am trezit 

în pat. Am început să caut 

ananasul, dar mi-am dat 

seama că am visat. Pot 

spune că nu i-am aflat 

numele, dar eu îi voi zice 

ananasul cu ochelari faini. 

 

Bondarciuc Ana,  

clasa a VII-a E 19 
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VRĂJITOAREA PISICILOR 

Partea întâi 
Într-o zi complet 

normală de vară, în vacanță, 
cetățenii din New York au 
raportat faptul că au văzut doua 
fete pisici mutante care doreau 

să îi distrugă. Cele două fete 
încercau de fapt să îi salveze de 
o ceată de pisici malefice. Dar 
cred că trebuie să vă spun mai 
multe lucruri despre cele doua 

fete. Numele lor erau Skyler și 
Ruth. Ele erau într-o misiune 

secretă de a o distruge pe 
Vrăjitoarea Pisicilor. Acestea 
erau fete normale, nu mutanți, 
dar aveau două amulete cu 
ajutorul cărora se puteau 
transforma în fete-

pisici războinice. 
Amuleta lui Skyler 

era un medalion cu 

cap de tigru din aur 

alb și cu ochi de 
opal, iar a lui Ruth 

era o brățară cu un 
cap de leu din aur 

și cu ochi negri din 
obsidian. 

 Ele urmau 

să înceapă colegiul 
de anul viitor, asta 

dacă aveau să scape cu viață din 

confruntarea cu Vrajitoarea 

Pisicilor. Ruth era o fată scundă și 
foarte slabă, dar cu o agilitate și 
viteză uimitoare. Părul ei era de 
un brunet mat și scurt tuns, iar 
ochii ei erau de un verde ca 

smaraldul. Skyler era exact 

opusul ei : era înaltă, nu atât de 
rapidă, dar foarte bună în luptă, 
cu părul de un blond strălucitor ca 
razele intense ale soarelui și cu 
ochi cenușii, atotcunoscători. 
 Unii vă veți întreba 
probabil de ce vor ele să o 
distrugă pe Vrăjitoarea Pisicilor?! 
Răspunsul este unul cât se poate 
de simplu: deoarece ele nu doresc 

să devina pisici. Planul 
Vrăjitoarei este acela de a 
transforma toată planeta într-un 
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ghem uriaș de ață și pe toti 
locuitorii ei în pisici pe care să le 
controleze, iar dacă va pune 
mâna pe amuletele fetelor va 
deveni pe deasupra și 
nemuritoare. 

 Totul a început cu o lună 
în urmă, când Ruth a găsit un plic 
pe noptiera ei. La început, nu a 
dat prea mare importanță, 
crezând că este o glumă făcuta de 
către fratele ei mai mic, Koda. A 
înteles că este  mai mult decat o 
glumă când, în plic a găsit detalii 
despre o misiune în care urma să 
se implice și o amuletă însoțită 
de un nume și de o adresă. 
  

Următoarea zi, pe 
înserate, Ruth a mers la adresa 

găsită în plic. Era o 
casă mare și 
dărăpănată, cu 
tencuiala căzuta pe 
alocuri, cu ferestre 

mari și o micuță 
curte plină cu plante 
și flori bine îngrijite. 
Fata sună la sonerie. 
Ușa din față s-a 

deschis și din 
interior a ieșit un aer 
cald și înmiresmat. 
Și-a făcut curaj și a 

intrat în holul casei. În interior 20 
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era complet diferit față de 
exterior. Podeaua era lustruită, 
praful era îndepărtat de pe orice 
obiect de mobilă și erau foarte 
multe decorațiuni în stil 
chinezesc și japonez:  

- Este cineva acasă? 
strigă Ruth  

- Nu primim străini! se 
auzi o voce bătrână și pițigăiată.
 - Am primit într-un plic 

scrisă această adresă și mă 
gândeam că poate cineva din 
această casă m-a chemat. 

 - Mă ocup eu de aici, 
bunico!   

 Pe scările care duceau 
sus la etaj, a coborât o fată cu 
părul blond, înaltă și cu ochii 
cenușii: - Bună! Sunt 
Skyler, cred că știu cu ce te pot 
ajuta!  

- Ieri am 

primit un plic în 
care scria 

această adresă.  
- Și eu 

am primit un 

plic, în el am 
găsit o amuletă 
sub formă de cap 
de tigru. 

 - Și eu 

am găsit în plicul meu o amuletă, 
doar că a mea era sub formă de 
cap de leu.  

- Cine este la ușă? se auzi 
din nou vocea cea pițigăiată. 
 - Hai să mergem să 
mâncăm, spuse Skyler, așa avem 
ocazia să ne cunoaștem mai bine. 
Vrei?   

- Cu siguranță!  
 În drum spre centrul 
orașului, acolo unde aveau să ia 
masa, s-a întamplat ceva ciudat. 
Cele două fete au trecut pe lângă 
un grup de pisici. Acestea 

vorbeau speriate despre un rău 
care părea că se apropie:  

- Vrăjitoarea Pisicilor…
 - Da… se întoarce... 
 - Dar dacă nu se 
împlinește profeția la timp?…
 Fetele s-au oprit îngrozite: 
înțelegeau ce vorbeau pisicile! 

 Partea a doua  

 La o lună de la incidentul 
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cu pisicile, Skyler și Ruth 
încercau să realizeze planul de a 
o înfrânge pe Vrăjitoarea 
Pisicilor. Ele și-au dat seama că 
doar cu ajutorul amuletelor 

puteau interacționa cu pisicile din 
jurul lor, ceea ce le-a ajutat foarte 

mult în acest timp, fiindcă au mai 
auzit vorbindu-se între pisici 
lucruri utile celor două fete, cum 
ar fi faptul că Vrăjitoarea se 
ascundea în casa părăsită de la 
marginea orașului.  

 Ruth veni cu ideea de a 

merge să exploreze puțin zona. 
Skyler o primi cu entuziasm. În 
după-amiaza următoare, mama 
lui Ruth le-a dus la un magazin 

din centru pentru a căuta niște 
arme bune pentru lupta pe care 

urmau să o poarte:  

- Ce am putea găsi într-un 

magazin ca acesta în afară de 
pistoale sau puști? întrebă Skyler.
 - Vei vedea…  

 În spatele tejghelei pe 
care era așezată 
casa de marcat, 

era un bărbat care 
părea a fi casierul.
   

- Cu ce vă pot 
ajuta? întrebă 
acesta.  

- Ati putea vă rog 
să ne arătați

 acel raion? 21 
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- Îmi pare rău, dar nu 
știu despre ce raion vorbești!  

- Îți dau un indiciu: 
Vrăjitoare.   

Bărbatul începu să se 
neliniștească și să transpire, un 
semn evident că încerca să le 
ascundă ceva.   

 - Îmi pare nespus de rău 
dar chiar nu știu despre ce vor… 
POC!    

  Ușa de la intrare se 
rupse din balamale și in 
magazine au intrat zece pisici 

înarmate. - Știm că sunteți 
aici! spuse o pisică cu blana 
roșcată.   

Cele două fete erau 
prinse. Nu puteau face altceva 

decât să lupte, dar nu aveau cu 
ce, așa că folosind amuletele s-

au transformat în pisici și cu o 

viteză uluitoare s-au îndreptat 
spre casa lui Skyler, cu pisicile pe 

urmele lor.   

 După o cursă lungă și 
întortochiată, fetele au reușit să-și 
piardă urma și să ajungă la casa 
lui Skyler unde să stabilească 
ultimele detalii ale planului de 

atac. Profitând de avantajul 
întunericului, au ieșit din casă 
îndreptându-se precaute spre casa 

părăsită. Odată ajunse acolo, s-au 

strecurat în casă reușind să 
păcălească paznicii.  

Spre deosebire de casa lui 

Skyler, aceasta arăta exact la fel 
de părăsită ca pe dinafară. Nu mai 
avea uși și niciun obiect, nici 
măcăr încăperi... era doar un hol 
gri, întunecat și nesfârșit. Sfioase, 
fetele au înaintat încet-încet 
printre pereții înguști, până ce s-a 

ivit în fața lor o ușă enormă din 
sticlă, pictată cu diferite modele 
și culori. Skyler și-a deschis 

amuleta din care a ieșit o lumină 
albă, orbitoare, iar astfel și-a 

activat superputerea de tigru. 

Ruth însă, avea o mare problemă: 
își uitase brățara care îi activa 
puterile de leu, acasă la Skyler. 
Deși fetele erau îngrijorate, au 
deschis usor poarta imensă, 
intrând într-o sală foarte înaltă cu 
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ferestrele decorate în același stil 
cu ușa, iar în mijlocul acesteia se 
afla o carte veche, înconjurată de 
flori. Ruth a observat un detaliu 

bizar, acela că podeaua avea 
desenate chipurile unui leu, unui 

tigru și... al unui șarpe. S-a uitat 

un timp pe dușumea, apoi nu a 
mai dat importanță acestui lucru. 
Cele două fete-pisici stăteau 
acolo timp de aproape două 
ceasuri, nedumerite, privind 

întruna în jurul lor, neștiind ce să 
facă. 

Dintr-o dată, niște lanțuri 
grele și mari căzură deasupra 
fetelor, imobilizându-le pe podea. 

Apoi, un val de lumini verzi-

albăstrui se năpusti asupra 
încăperii, până ce valul a creat, 
particulă cu particulă 
corpul...Vrăjitoarei Pisicilor. 

- Nu pot spune că nu mi-a 

fost dor de voi, fetelor... zise 

vrăjitoarea, pe un ton sarcastic. Și 
ca să vă demonstrez ce mult mi-
ați lipsit, o să vă pregătesc chiar 
aici, acum, o licoare magică, dar 
stați calme fiindcă nu veți mai ști 
apoi nimic despre nimeni... sau 

poate veți știi, dar nu veți putea 
spune nimănui deoarece veți fi... 
pisici! Iar după ce le voi 
transforma pe cele mai puternice 

războinice din lume, adică pe voi, 
în pisici, va fi floare la ureche să 
îi prefac și pe ceilalți în animale, 22 
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pentru a putea conduce un 

întreg popor de neajutorați care 
trăiește într-un ghem de ață! 

- Nu ai cum să ne obligi 
să o bem! strigă Ruth ca să pară 
mai puternică, ascunzând faptul 
că nu are amuleta la ea pentru 
că știa că amuleta lui Skyler nu 
funcționează fără a ei. 

- Poate că ai dreptate, 
dar pot să vă oblig să 
luptați! țipă nervoasă 
Vrajitoarea, dându-le 

drumul fetelor. 

În această 
fracțiune de secundă, 
apăru Koda, pe un șarpe 
zburător, cu amuleta lui 
Ruth.   I-a aruncat-o 

repede, iar Ruth și-a pus 

brățara din care a ieșit o 
lumină strălucitoare 
portocalie, ceea ce 

însemna că e activată 
superputerea de leu. 

Ruth nu era însă singura 
care făcuse ceva. 
Vrăjitoarea prepară în 
grabă licoarea magică 
din apă de mlaștină, 
piciorușe de broască, miros de 
mucegai și piele de hienă, pe 

care vru să o arunce pe fetele-

pisici, dar Koda făcu un scut din 
piele de șarpe pe care îl puse în 
fața războinicelor, pentru a le 
apara. 

În timp ce scutul funcționa 
pentru că îl ținea Koda, Ruth 
alerga în jurul Vrăjitoarei cu o 
viteză de leu, creând un vacuum 
ca să o amețească pe 
răufăcătoare, iar Skyler arunca 
sageți ascuțite de dinții ei de 
tigru, în inima vrăjitoarei. Scutul 
începea să-și piardă efectul, iar 

Koda a rămas lipsit de putere, 
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până ce a căzut la pământ. 
Vrăjitoarea Pisicilor a reușit să se 
ridice printre săgețile lui Skyler 
și să arunce licoarea peste fete. 
Ruth s-a apărat folosindu-și 
răgetul, dar Skyler nu a observat 
și a fost apărată de Ruth cât de 
mult a putut. Skyler a căzut la 
pământ, dar acolo, de pe podea, a 
format un scut împreună cu Ruth 
și cu slaba putere a lui Koda, care 
a aruncat-o pe Vrăjitoarea 
Pisicilor direct în geamurile 
desenate, formând astfel un nou 
model pe fereastră: un chip verde 

și înfricoșător, acum lipsit 
de culoare și putere... 
- Am reușit! Am învins-o! 

se bucurară cele două fete-

pisici războinice. 
- Aproape... uită-te la 

spatele tău, Skyler. Ai 
coada de tigru chiar și 
după ce ți-ai dezactivat 

superputerile... 

- Nu contează, mi-o voi 

ascunde. Ruth a făcut tot 
ce a putut ca să mă apere 
și îi mulțumesc pentru 
asta! 

Trecu aproape o lună, 
timp în care Skyler și Ruth 
își găsiseră colegiul la care 
să învețe și îl antrenaseră 

pe micuțul Koda pentru a deveni 
un motan războinic cât mai bun. 
Și veni și colegiul, locul în care 23 
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fetele din povestea noastră erau 
normale și foarte deștepte. Dar 
toți se întrebau de ce Skyler 
poartă doar pantaloni. 
Răspunsul era cât se putea de 
simplu: ca să-și ascundă coada 
de fată-pisică războinică, pe 
care o va avea pe veci și care-i 

va aminti de lupta vieților ei și a 
lui Ruth... 

Jurj Milena, 

Stîngu Ștefania  

și Breaz Bogdan,  

clasa a VII-a E 
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VIS 

 
În zorii ce se varsă, 

Peste codrul liniștit 

De-a florilor mireasmă, 

Lângă lacul amuțit, 

Din pridvor 

Ascult murmurul izvorului 

Și cântul păsărelelor. 

În mirosul floricelelor 

Eu mă legăn visător 

Și adorm încetișor. 

         Stoia Răzvan,  

clasa a VI-a A 
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CELE MAI CIUDATE PLANETE 
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Marincu Bianca,  

cls. A VII-a A 
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SISTEMUL  SOLAR 

Sistemul 

s o l a r 
cuprinde 
Soarele şi 
corpurile cereşti care se mişcă 
în jurul lui, incluzând cele 9 
planete şi sateliţii lor, 
a s t e r o i z i ,  c o m e t e , 
meteoriţi. 

 Dimensiunile în 
cadrul sistemului solar sunt 
exprimate folosind ca 
unitate de măsură distanţa 
medie dintre Pământ şi 
Soare, numită unitate 

astronomică (UA). 1UA 

= 150 milioane km. Cea 
mai îndepărtată planetă 
cunoscută, Pluto, se află la 
39,44 UA de Soare. Graniţa 
dintre sistemul solar şi 
spaţiul interstelar este 
estimată la aproximativ 
100 UA. 
 Sistemul nostru 
solar a fost singurul 
cunoscut până în anul 1995, 
când astronomii au descoperit o 
planetă cu masa de 0,6 ori 
masa planetei Jupiter, şi care se 
mişcă în jurul stelei 51 din 
constelaţia Pegas. De atunci au 
mai fost găsite multe planete în 
jurul altor stele. 

Soarele 

 Soarele este o stea de 
mărime şi luminozitate medie. 
Lumina şi alte radiaţii sunt 
produse prin transformarea 
hidrogenului în heliu în 
interiorul dens şi fierbinte al 
Soarelui, prin fuziune nucleară . 
Deşi fuziunea nucleară consumă 
600 milioane de tone de 
hidrogen în fiecare secundă, 
Soarele are o masă atât de 
mare (2*1080 kg) încât va 
continua să strălucească (la 

luminozitatea pe care o are în 
prezent) încă 6 miliarde de ani. 

 C u  t o a t ă  a c e a s t ă 
stabilitate, Soarele este o stea 
extrem de activă. Pe suprafaţa sa 
petele solare apar şi dispar în 
cicluri de 11 ani; erupţii solare 
bruşte de particule încărcate 
electric duc la apariţia aurorelor 
pe Pământ şi perturbă emisiile 
radio; un continuu flux de 
protoni, electroni şi ioni este emis 
de Soare, formând vântul solar. 

 Diametrul Soarelui este de 
1 392 000 km; temperatura sa 
este de aproximativ 6000 K la 
suprafaţă, şi 15 milioane K în 
centru; perioada sa de rotaţie 
este de 25,4 zile la ecuator, 
crescând spre poli. 

 Repartiţia elementelor 
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chimice în Soare: 

 

Planetele 

 O p t  p l a n e t e  s u n t 
cunoscute în prezent. Ele sunt 
împărţite în două categorii : 
planetele interioare (Mercur, 
Venus, Pământul şi Marte), şi 
planetele exterioare (Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto). 
Planetele interioare sunt mici şi 
alcătuite mai ales din roci şi fier, 
iar cele exterioare, cu excepţia 
lui Pluto, sunt mai mari, şi 
alcătuite din hidrogen, heliu şi 
gheaţă. Sateliţii se pot roti în 
jurul planetelor în sensul acelor 
de ceas, sau invers. 

 

1.Mercur 

Mercur este o planetă densă, în 
aparenţă datorită faptului că are 
un miez mare de fier. Are o 
atmosferă foarte rarefiată, aşa 
că pe suprafaţa sa se pot vedea 
urmele ciocnirilor cu meteoriţi. 
Este o planetă mică (diametrul 
de 4840 km) şi fierbinte. 
Distanţa medie faţă de Soare: 58 
milioane km. Perioada de 
revoluţie (un an) este de 88 zile 
terestre. Temperatura la 

HIDROGEN 62,5% 

HELIU 35,9% 

OXIGEN 0,69% 

NEON 0,34% 

CARBON 0,22% 

alte 0,35% 

27 
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suprafaţa se variază între 350oC 

pe partea însorită şi –200oC pe 
partea opusă Soarelui. 
 
2.Venus 

Venus este cel mai strălucitor 
obiect de pe cer înafară de 

Soare şi Lună.  Venus este cea 
mai fierbinte planetă din 
sistemul solar, având 477o C pe 
suprafaţă, datorită efectului de 
seră produs de o atmosferă de 
dioxid de carbon de 90 de ori 
mai groasă decât a Pământului. 

Se roteşte destul de lent 
în jurul axei sale, astfel încât o 

z i  p e  V e n u s 
echivalează cu 58 zile 
p e  P ă m â n t . 
Diametrul: 12 610 
km. Depărtare faţă 
de Soare: 108 
m i l i o a n e  k m . 
Revoluţie:224,7 zile 
terestre. Se roteşte în 
jurul axei sale în sens 
opus acelor de ceas 
(retrograd). 

 

3.Pământul  

Este singura planetă cunoscută 
care are apă în stare lichidă şi 
viaţă. O atmosferă bogată în 
oxigen, temperaturi moderate, 
apă şi o variată compoziţie 
chimică  permit existenţa vieţii pe 
Pământ. Viteza cu care se mişcă 
în jurul Soarelui este 26,76 km/s. 

 Singurul său 
satelit este Luna: 

Luna se mişcă în jurul 
Pământului  la o 
distanţă medie de 
384 000 km, cu o 
viteză medie de 3700 
km/h. Face o rotaţie 
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completă în jurul 
Pământului în 27 zile, 
7 ore, 43 min, 11,5 
secunde. Deşi apare 
s t ră luc i toare,  ea 
reflectă doar 7 % din 
lumina care ajunge pe 
suprafaţa ei.  

 

4.Marte 

Atmosfera sa este 
formată predominant 
din dioxid de carbon, 
cu mici cantităţi de 

azot, oxigen şi vapori de apă. 
Datorită faptului că atmosfera sa 
este subţire, temperatura la 
suprafaţă poate varia cu până la 
100o C. Din cauza temperaturilor 
şi a presiunii prea mici apă 
lichidă nu poate exista pe 
suprafaţa planetei, şi suprafaţa 
planetei se aseamănă unui 
deşert rece la mare altitudine. La 

28 
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poli are calote de gheaţă. Are 
doi sateliţi: Phobos şi Deimos. 

Diametru: aproximativ 6800 
km. Se află la 228 milioane km 
faţă de Soare. Perioada de 
revoluţie: 1 an şi 322 zile. 

 

5.Jupiter 

Este cea mai mare planetă din 
sistemul solar, cu un volum de 
1400 ori mai mare decât al 
Pământului. Benzile colorate de 
pe suprafaţa sa sunt cauzate de 
puternici curenţi atmosferici. În 
fotografie sunt şi patru din 

sateliţii planetei Jupiter (12 
cunoscuţi): (de sus în jos) Io, 
Europa, Callisto, Ganymede. 
Unul din cei mai mari sateliţi ai 
lui Jupiter, Io are pe suprafaţa 
sa vulcani, care fac ca suprafaţa 
sa să fie cea mai fierbinte din 
sistemul solar. Cel puţin patru 

din sateliţii lui Jupiter au 
atmosferă, şi cel puţin trei conţin 
apă lichidă sau parţial îngheţată. 
Se află la 775 milioane km faţă 
de  Soare .  Pe r ioada  de 
revoluţie:11 ani şi 315 zile. 
 
6.Saturn 

Recunoscută după inelele sale, 
Saturn este a doua planetă ca 
mărime din sistemul solar. În 
1610 Galileo Galilei a descoperit 
inelele lui Saturn folosind primul 

t e l e s cop  p r odus 
vreodată. Are mai mult 
de 20 de sateliţi. Unul 
din sateliţii săi, 
Titan, este satelitul 
cu cea mai groasă 
a tmos f e r ă  d i n 
s is temul  so lar . 
Diametru: 121 000 
km; revoluţie:29,5 
ani. 

 

7.Uranus 

Culoarea sa albastru
-verzui e datorată 

metanului din atmosfera sa. 
Emisfera sa nordică rămâne 
mereu întunecată din cauza 
modului în care se roteşte 
planeta. Diametrul:53 390 km; 
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revoluţie: aproximativ 84 ani. Are 
5 sateliţi. Se află la 2870 

milioane km 
de Soare 

 

8.Neptun 

Diametrul: 45 
000 km. Se 
află la 4505 
milioane km 
de Soare. Nu 
poate fi văzută 

cu ochiul liber. Perioada de 
revoluţie: 164,79 ani. Are doi 

sateliţi cunoscuţi: Triton  şi 
Nereida. 

ISTRĂTUCĂ-IVAN  

CORINA MIRELA 
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PLOAIA ACIDĂ 

Ploaia acidă este o 
formă de poluare atât a 
aerului cât şi a apei în care 

acizii din aer, produşi 
de uzine de producere 

a energiei electrice şi 
alte surse, cad pe 
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Pământ în diferite regiuni. 
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Acţiunea corosivă a ploii acide 
provoacă pagube 
incomensurabile mediului 

inconjurător. Problema începe 
cu producerea dioxidului de 

sulf şi a oxizilor de azot 
produşi prin arderea 
combustibilului fosil (cărbune, 
gaz natural şi petrol). Dioxidul 
de sulf şi oxizii de azot 
reacţionează cu apa, şi alte 
substanţe chimice din aer, 

pentru a forma acidul sulfuric, 

acidul azotat şi alţi poluanţi. 
Aceşti acizi poluanţi ajung 
până în atmosferă, unde 
călătoresc sute de kilometri, şi, 
în cele din urmă, se întorc pe 
pământ sub formă de ploaie, 
zăpadă sau ceaţă. 
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Asupra suprafeţelor de apă 

 Ploaia acidă cade, de 
asemenea, şi în râuri, lacuri si 
mlaştini. Acolo unde este 
zăpadă iarna, apele locale 
cresc dintr-o dată mai acidice 
în momentul în care zăpada 
se topeşte primăvara.. Marea 
majoritate a apelor naturale 

sunt aproape de neutrul 

chimic, nici acidice, nici 

alkaline: pH-ul lor este undeva 

între 6 şi 8. În Munţii 
Adirondack din SUA, o 

pătrime din lacuri şi iazuri sunt 
acidice, şi multe dintre ele şi-
au pierdut deja peştii. Toate 
râurile majore ale Norvegiei 
au fost scuturate de ploaia 

acidă, reducând drastic 
populaţia de somon şi 
păstrăv. 

A s u p r a  s t r u c t u r i l o r 

construite de om 

 Ploaia acidă şi 
depoziţia de acid „uscat” strică 
clădiri, statui, automobile şi 
alte structuri obţinute din 
piatră, metal sau orice alt 
material expus pentru o 

perioadă îndelungată de timp 
la capriciile vremii. Paguba 

corozivă poate fi foarte 
scumpă, iar în oraşele cu 
clădiri istorice, tragică. Atât 
Parthenon-ul din Atena, 

Grecia, cât şi Taj Mahal-ul din 

Agra, India se deteriorează 
datorită ploii acide. 

 

Barac Amalia, 

clasa a VI-a B 31 

Efecte ale ploii acide 

Asupra copacilor 

 Prin îndepărtarea 
substanţelor nutritive din sol, 
ploaia acidă încetineşte 
creşterea plantelor, dar mai 
ales a copacilor. De 

asemenea, atacă copacii intr-
un mod mai aparte prin 

producerea unor găuri în 
depozitele de amidon ale 

frunzelor, rezultând pete 
moarte, maronii. Dacă se 
formează mai multe astfel de 
pete, un copac îşi pierde 
abilitatea de a produce hrană 
prin fotosinteză. De 

asemenea, organismele pot 

infecta copacul prin frunzele 

rănite. Odată slăbiţi, copacii 
sunt mai vulnerabili la alţi 
posibili factori cum sunt 

infestarea cu insecte, 

temperaturi scăzute sau 
secetă. 
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REBUS 

Găsiți următoarele noțiuni 
de fizică în rebus: amper, 

volt, curent, inducție, New-
ton, Joule, imagine, Pas-

cal, microscop, căldură, 
arhimedică, lentilă, 
rezistență, presiune, as-
censională, latentă, ener-
gie, focală, electric, flux, 
randament, distanță, pro-
ton, lucru mecanic. 

 

 

Găsiți următoarele noțiuni de fizică în re-
bus: căldură, Newton, Joule, presiune, 
randament, electrizare, viteză, greutate, 
temperatură, lentile, legea lui Ohm, 
alungire, masă, inerție, densitate, mag-
net, evaporare, mișcare, reflexie, volum, 
inducție, dilatare, flux, metru, volt, am-
per, energie. 
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A A M P E R A N D A M E N T F C I U M E 

C J O U L E T B C B E M P R O T O N I L 

V O L T D A N Q A C V F G H C F K E C E 

U L R E Z I S T E N T A M I A J L U R C 

E N E R G I E J I U O L B C L A M T O T 

C U R E N T M T C A D L I O A L C R S R 

A I Q L T M I A S U T S A D D I U O C O 

L A T E N T A D G A C Y X W B H G N O M 

D N B C A I U N D I S T A N T A I J P A 

U Q O T B N O M E U N O R B P S M N F G 

R U N R P R E S I U N E H U V C M H C H 

A I A I A A P I N F O M I O L E Q R D E 

O L M C S C A C D Z Y A M N C N N O Q T 

X B N A C G I J U M T S E A I S V L M I 

T Z S M A T W X C B A Q D F I I I J K C 

O N P U N I H F T S I S I O E O U Z A T 

B L P B R S O U I P A N C D E N P A C E 

C O F L U X A L E A A J A S K A L M N F 

I F P I O L M L U C R U I T A L O P Q O 

L E N T I L A M E C A N I C B A V A C A 

T M D A S A I M A G N E T A S 

E R I C S L N I M R A S J A D 

M E L A E E D S P E D V O L T 

P F A L I N U C E U A S U D D 

E L T D G T C A R T G H L G A 

R E A U R I T R F A D S E E S 

A X R R E L I E F T V O L U M 

T I E A N E E P R E S I U N E 

U E S A E R A R O P A V E C I 

R A A L U N G I R E C I U C T 

A S C R A N D A M E N T R C R 

E L E C T R I Z A R E E T H E 

D E N S I T A T E M K Z E G N 

F L U X N E W T O N U A M K I 

L E G E A L U I O H M A S A M 
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MACARONS 

 Este considerat cel mai 
rafinat desert din lume, însă este 
puţ in  cunoscut  faptul  că 
prăjiturelele colorate, din pudra de 
migdale şi albuş de ou, crocante la 
exterior şi moi la interior, celebrele 
macarons, nu sunt originare din 
Franţa, ci din Italia. Prima dată au 
fost preparate în secolul al       
VIII-lea, într-o mănăstire de 
călugăriţe din Veneţia şi 
aduse în Franţa, în 1533, 
de către Caterina de 
Medici, pentru nunta sa 
cu Ducele de Orleans, 
încoronat rege al Franţei 
în 1547. 
 M a c a r o n s , 

numele celei mai vândute 
prăjituri din cofetăriile 
franceze, vine din 

t e r m e n i i  i t a l i e n i 

“ m a c a r o n i ”  s a u 
“maccherone” care, în 
anul 1650, însemna “aluat 
preparat cu brânză”, iar mai apoi a 
căpătat sensul de “aluat moale”. La 
s fârş i tu l  secolului  XVIII , 
călugăriţele mănăstirii Le Dames 
du Saint Sacrement din orăşelul 
francez Nancy preparau foarte des 

aceste fursecuri din faină de 
migdale pentru că nu li se permitea 
să consume carne, iar prăjiturelele 
aveau un aport energetic ridicat, 

datorită migdalelor din compoziţie. 
 În perioada Revoluţiei 
Franceze, mănăstirea a fost închisă, 
iar două dintre călugăriţe, care erau 
şi surori, au început să vândă 
macarons pentru a-şi câştiga 
existenţa. Succesul înregistrat de 
aceste prăjiturele din migdale le-a 

adus notorietate celor două 
călugăriţe devenite cunoscute ca 
“surorile macarons”, iar o stradă 
din Nancy chiar a fost botezată cu 
acest nume. În Franţa există şi azi 
foarte multe poveşti legate de 
istoria acestor fursecuri colorate, 

cea mai cunoscută fiind aceea că 
nepoata Caterinei de Medici a fost 

salvată de la înfometare mâncând 
doar macarons. 

 Fursecurile originale erau 

preparate după o reţetă simplă şi 
aveau în compoziţie făină de 
migdale, zahăr şi albuşuri de ou, un 
soi de pricomigdale autohtone, însă, 
în timp, reţeta a fost îmbunătăţită, iar 
varianta actuală a macarons este o 
prăjitură formată din două fursecuri 
lipite cu o cremă fină. Există diverse 
sortimente de macarons, cele mai 

apreciate fiind cele cu vanilie, 

zmeură, ciocolată, fistic, caramel, 

această formă finală a celebrei 
prăjituri prinzând contur în secolul 
XX. 

 

INGREDIENTE 

  70 g zahăr vanilat 
  230 g zahăr pudră 

  120 g făină de migdale 

 2g sare 

 Opțional: colorant alimentar 

Umplutura 

  230 g smântână dulce pentru 
frișcă 

  4 ouă mari 
  260 g ciocolată neagră 

 

PREPARARE 

 Preîncălziți cuptorul la 150 
grade Celsius. Puneți albușurile    
într-un bol mediu spălat și uscat bine 
în prealabil. Pudrați zahărul vanilat 
printr-o sită, încet. Amestecați cu 
mixerul electric până în momentul în 
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care compoziția devine atât de tare 
încât nu curge dacă întoarceți bolul 
cu gura în jos. Mai amestecați înca 
1-2 minute. 

 Adăugați colorantul (în 
cazul în care doriți să puneți) și mai 
amestecați circa 20-30 secunde.  

Într-un castronel separat, cerneți 
prin sită făina de migdale (se găsește 
în supermarketuri sau dacă nu în 
magazinele tip Plafar), zahărul 
pudră și sarea – asta pentru că aveți 

nevoie de o compoziție cât 
mai fină. Apoi, prin 
aceiași sită presărați pudra 
obținută peste compoziția 
de albușuri. Amestecați 
încet cu o spatulă (de 
aproximativ 40-50 de ori) 

până amestecul devine 
mătăsos și vâscos. 
Apoi turnați compoziția 
într-un poș – fără să lăsați 
goluri de aer în el. Puneți 
o hârtie de copt pe o tavă. 
Cu poșul turnați mixtura, 

la distanță de 2-3 cm pentru că 
macarons-urile dvs. își vor mări 
diametrul. Când turnați, să o faceți 
cu fermitate, pentru că astfel 
preveniți eventualele crăpături. 
După ce umpleți tava, loviți-o încet 
de masă de 3 ori, pentru a lăți 
“mingiuțele”, dând -le astfel 

binecunoscuta formă de macaron. 
Le băgați la cuptor pentru 
aproximativ 20 de minute. 

Dacă vă ies crăpate, înseamnă că ați 
amestecat mai puțin decât ar fi 
trebuit. Dacă vă ies prea plate, 
înseamnă că ați amestecat prea mult. 
Dacă atunci când încercați să ridicați 
un macaron din tavă se separă, 
înseamnă că mai trebuia să le lăsați 
la cuptor. 

 Umplutura se face simplu. 

Smântâna dulce se dă la fiert, se 
pune ciocolata în ea la topit și se 
amestecă încet până se formează 
crema. Când se răcește și crema și 
macarons-urile, cu ajutorul unui poș 
se toarnă crema pe un macaron și se 
lipește, încet, de alt macaron. 33 
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GLUME 

 - Doamnă învăţătoare, să 
ştiţi că fiul meu nu poate veni 
azi la şcoală! se auzi o voce 
de copil. 

- Dar cu cine vorbesc? 

- Cu tatăl meu!  

 

Era odată 
un tînăr 
care cînd 
era mic 

voia să se 
facă un 
"mare" 

scriitor. 

Cînd i s-a 

cerut să 
definească 
"mare", a 

spus: 

- Vreau să 
scriu 

chestii pe 

care să le 
citească toată lumea, chestii 
la care lumea să reacţioneze 
emoţional, lucruri care să-i 

facă să strige, să plîngă, să 
urle, să se zbată de durere, 
disperare şi mînie! 
Acum lucrează pentru 
Microsoft şi scrie mesaje de 
eroare...  

  

 - Mă întreb ce o să te faci 
cînd vei fi mare, cînd acum, 
în clasa a doua, tu nu ştii să 

numeri decît pînă la 10? 

- Arbitru de box.  

 

 - Grozav aş vrea să zbor pe 
Lună în timpul tezelor! 
- De ce? 

- Acolo orice materie este de 6 

ori mai uşoară!  

 - Alo, Vladimir? 

- Da. 

- Îţi aminteşti ce ne
-a dat ieri la 

matematică? 

- Câte un 3.  

 

- Ţi-am citit 

lucrarea de 

control. Foarte 

bună. dar e 
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identică cu cea a colegului tău 
de bancă. Ce concluzie să 
trag de aici? întreabă 

profesorul. 

- Că şi a lui e 
foarte bună.  

 

 Toţi elevii 
scriu cu 

asiduitate la 

lucrarea "Ce 

aş face dacă 
aş fi patron?". 
Unul singur 

stă cu mîinile 
la piept şi 
meditează. 
- Marinescule, 

tu nu scrii? 

- Nu, domnule profesor, aştept 
să-mi vină secretara.  

34 
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Redactori: 

 

Jaba Andrada Maria, cls. a III-a A 

Toda Sebastian, cls. a III-a A 

Șulea Mircea,  cls. a III-a A 

Pantiș Deian,  cls. a III-a A 

Jinga Filip Paraschiv, cls. a V-a A 

Stănescu Alexandra, cls. VI-a A 

Andreica Bianca, cls. a VI-a A 

Sasu Diana, cls. a VI-a A 

Dumitrașcu Gina, cls. a VI-a A 

Cazacu Rebeca,  cls. a VI-a A 

Stoia Răzvan, cls. a VI-a A 

Cozac Ana Daria, cls. a VI- a B 

Barac Amalia, cls. a VI- a B 

Orșa Vlad, cls. a VI-a E 

Marincu Bianca, cls. a VII-a A 

Matiyași Desiree, cls. a VII-a E  

Bondarciuc Ana, cls. VII-a E  

Bălășescu Anamaria, cls.VII-a E 

Măgduț Ana-Maria, cls. VII-a E 

Jurj Milena, cls. a VII-a E  

Stîngu Ștefania, cls. a VII-a E 
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