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De mai bine de doi ani, 

şcoala noastră trăieşte într-un 

basm nou, modern. Nu am 

înţeles niciodată mai bine ca 
acum cuvintele lui Borges: „Eu 
mi-am imaginat întotdeauna 
Paradisul sub forma unei 

biblioteci”... La început de an 
şcolar, am observat că în locul 
bătrânei biblioteci a răsărit un 
adevărat LABORATOR al 
minţii omeneşti, un bastion al 
culturii generale, care a devenit 

imediat oaza de linişte a elevilor 
în pauze, locul spre care aleargă 
cei însetaţi de cunoaştere. Iată 
că basmele pot fi şi adevărate, 
„caii bătrâni şi slabi” mănâncă 

jăratic şi se prefac în cai înaripaţi. 
Profesori şi elevi mulţumim 

tuturor adulţilor din 
jurul nostru care s-au 

implicat în 
metamorfoza 

bibliotecii noastre ca-

n basme. Căci 
BIBLIOTECA, acum 

un mediu elevat de 

cultură, ne cheamă 
precum cântecul 
sirenelor şi este greu 
să-i rezişti...  Cred că 
atunci când elevii 
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noştri vor părăsi, după clasa a 
VIII-a, şcoala care i-a format, nu 

o să plece singuri: pe retină va 
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rămâne imaginea 
bibliotecii noastre, 

iar în suflet o să-i 

poarte pe dascălii 
lor dragi şi clipele 
de la „mesele 
tăcerii”...  

Cine trece pe 

sub „POARTA 
S RUTULUI” DE 

STICL  a 

bibliotecii, ia de pe 

raft „jucăria 
supremă”, 
CARTEA, şi se 
aşază la „MASA 
T CERII” pentru 
un „DANS CU O 
CARTE”, cum îi 
spune Gabriel 

Liiceanu lecturii, 

va simţi cum în suflet îi creşte 
„COLOANA INFINITULUI”. 
Mulţumim direcţiunii încă o dată 
că se implică, construieşte şi, 
astfel, ne ajută să urcăm treaptă 
cu treaptă întru devenirea noastră! 
Mulţumim! 
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Concursul de protecție civilă 
„Cu viața mea apăr viața!” - 

faza naţională 

 

locul I 

 

Iancovici Spomenca, Cîţă 
Răzvan, Hruşcă Paul, Sala 
Alexandru  -clasa a VIII-a C 

 

Este ora 5.40. Ne aflăm 
pe peron în așteptarea trenului 

alături de d-na profesoară 

P e t r i c i 

Spomenca. 

Urma să 
plecăm spre 
P i t e ș t i , 

unde va 

avea loc 

f a z a 

națională a 
concursului 

de protecție 

civilă „Cu viața mea apăr viața!”. 
Ca să ajungem la această etapă a 

trebuit să 
câș t i găm 
f a z a 

județeană ș i  cea 
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interjudețeană. Acestea două nu 
ne-au pus prea multe probleme, 

însă eram convinși că 
la faza națională va fi 
extrem de greu, dar nu 

imposibil. 

Du pă  un  d rum 
obositor ajungem în 
sfârșit la Pitești. În 
prima zi nu s-au 

întâmplat prea multe, 
ni s-a spus programul și ne-a fost lăsat timp 
să ne împrietenim cu 
alte echipaje. Cei cu 

care ne-am înțeles cel 

mai bine au fost cu cei 

din București și cei de 
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la Botoșani.  

În prima zi a fost proba 
teoretică, unde Sneji era clar cel 
mai bine pregătită. După prima 
probă eram pe primul loc cu 
punctaj maxim la egalitate cu 

e c h i pa j u l 

d i n 

Bucureș ti, 

urmați de 

e c h i pa j u l 

d i n 

Maramureș, care avea cu 2 

puncte mai puțin. Ziua următoare 
s-a desfășurat proba practică ce 
consta în deplasarea 
p e  u n  t e r e n 

contaminat cu masca 

contra gazelor cu 

o b t u r a ț i e  ( f ă r ă 
vizibi l i ta te ) .  La 

această probă era 
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nevoie de două persoane: una pe 
traseu și una care să-l ghideze. 
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Aceste două persoane au fot 
Paul și Alex. După multe 
emoții, Alex a trecut linia de 

finish fără nicio penalizare, ceea 
ce ne-a plasat în continuare pe 
primul loc. A treia zi a fost cu 

emoțiile cele mai mari, deoarece 

era ultima probă, cea decisivă: 
transportul unui rănit cu targa, 
la care au participat trei 

membrii ai echipajului. Aici 

probabil din cauza emoțiilor 

prea  mari ,  a  presiuni i 

acumulate, din dorința de a nu 

greși am avut o penalizare de un 

punct pentru o slabă înclinare a 

tărgii la trecerea peste obstacol. 
Cu toate acestea, echipajul nostru 

a rămas pe locul întâi. 
A fost cea mai mare 

realizare a nostră și de fiecare 

dată ne amintim cu drag de acele 
momente.Alături de amintirea 
frumoasă a unui succes atât de 
mare ca obținerea locului întâi pe țară la un concurs național, am 

rămas prieteni cu unii membrii ai 
echipajelor altor județe. 

 

 

Anotimpurile copilăriei 

Concursul naţional de 
geografie “Terra” 

 

premiul I 

 

Alessandra Badescu 

clasa a VIII-a C 

 

Cineva m-a întrebat 
odată: „De ce îți irosești timpul 

mergând la atâtea olimpiade și 

concursuri?”. După un moment 
de meditație asupra unui gând 
atât de simplu, i-am răspuns: „Nu 
consider că  timpul petrecut 
învățând este irosit. Reușitele 

necesită multă muncă, dar vin 
însoțite de o satisfacție enormă.” 

Mărturisesc că această 
satisfacție am simțit-o și în sala 
festivă a Consiliului Județean 

Timiș la decernarea premiilor 

„Pro Juventute”. Aflată laolaltă 
cu alți elevi participanți la etapele 

naționale și internaționale ale 

olimpiadelor școlare, simțeam un 

fior în adevăratul sens al 
cuvântului. La fel ca și mie, 

împlinirea, li se citea în ochi și 

celorlalți. Cred ca toți se aflau în 
aceeași situație: copleșiți  de 

bucuria succesului după ore, zile 
de studiu. 

Nu pot descrie ce am 

simțit atunci când mi-a fost 

înmânată statueta de granit cu 
numele meu gravat pe ea, pentru 

premiul I la etapa națională! Tot 
ce puteam desluși din acel val de 

sentimente ce mi-au invadat  

sufletul a fost faptul că am reușit 
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să-mi ating un țel, faptul că am 
reușit să urc, treaptă cu treaptă, 
pe cel mai înalt vârf al 
concursului Terra. 

 Eram mulțumită de 
rezultatul meu, eram mulțumită 
de premiul pe care l-am primit. 

Dar cred ca starea mea de  

recunoștință s-a manifestat în 
momentul în care am realizat că 
timpul pe care l-am petrecut 

învățând într-adevăr nu a fost 
irosit… 

 De altfel, geografia m-a 

ajutat mereu să călătoresc cu 
mintea și cu sufletul pe întregul 
mapamond, să mă simt aproape 
de lumea înconjurătoare și de 

tainele acesteia. 

 

premiul I 

 

Alexandru Ioana 

clasa a VIII-a C 

 

 Când ajungi pe o treaptă 
foarte înaltă la olimpiadă îţi pui 
întrebarea: "Oare tot ce am făcut 

pentru a 

ajunge aici a 

f o s t  î n 
zadar?". Ei 

bine, eu voi 

r ă s p u n d e 
întotdeauna la 
a c e a s t ă 
întrebare cu 
"NU!" şi îmi justific alegerea 
făcută prin faptul că tot ce 
învăţăm în plus faţă de materia de 
la clasă ne va folosi la un moment 
dat în viaţă. Iar dacă am învăţat 
pentru a ţinti podiumul sau pentru 
a obţine măcar o menţiune vom 
avea satisfacţia că nu 
am făcut  totul 
degeaba. 

 Anul trecut 

am ajuns la etapa 

n a ţ i o n a l ă  a 
C o n c u r s u l u i  d e 

Geografie "Terra" 

care s-a desfăşurat on-
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line, concurs la care am obtinut 

Premiul I. Cea mai mare 

satisfacţie am avut -o în 
momentul în care mi s-a înmânat 
premiul "PRO JUVENTUTE" cu 

numele meu gravat pe el Faptul 

că mi-am auzit numele m-a făcut 
să realizez că orele de studiu în 
plus au dat roade şi m-a făcut să 
mă simt cu adevarat împlinit. 

 

      premiul II 

 

Tudor 

Ciutacu 

clasa  

a VII-a A 
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Peste 400 de elevi din 

Timişoaraăcareăauăobţinută  înă
anulăşcolară2014-2015  media 

anual ă10ăauăfostăpremialiădeă
c treă Prim riaă municipiuluiă
Timişoaraă înă 13ă decembrieă
2015.ă Printreă aceştiaă s-au 

num rată şiă 41ă eleviă aiă şcoliiă
nostre: 

Clasa a V-a  

BUTUZA VLAD HORIA 

CRISTESCU NENSI 

ANDRADA 

HUMAILO KARISA ALESIA 

PENEA ANDREEA AMALIA  

VESA IOANA MINA  

VLAD TANIA ROXANA  

FILIP ALINA DENISA 

Clasa a VI-a  

CIGAN BRIANA  

CIUTACU TUDOR SORIN  

DABU RAUL ANDREI  

JINGA IOANA MACRINA  

JURCA ROBERT IOAN  

STELIA ANITA  

T NASEăOANAăALEXANDRA 

BÎRLAăŞTEFANăALEXANDRU 

BLEIER RALUCA ISABEL 

BULZAN NICOLA MARIA 

BURC ăALEXANDRAă 

CODERIE ALEXANDRU  

SANDU CARINA IOSEFINA 

T NASEăLUIZAăMARIA 

URDEA PETRA IULIA 

LUGOJAN EMANUEL IULIAN 

POLSCHI RADU ALEXANDRU 
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STEPANOV MARTA ELIZA 

Clasa a VII-a  

IACOBAN RAUL FLORIN 

POPESCU MARIA DIANA 

BADESCU ALESSANDRA  

CRISTESCU IOANA ANDREEA 

IOANA ALEXANDRU EUGEN 

IVAN DAVID  

SCURTU PATRICIA  

CHIORAN KARINA FLORINA 

MARCU DANIEL FLORIN 

Clasa a VIII-a  

B RBAT-BOGDAN DORA 

HAN LEONARD  

HERLE MIRELA GABRIELA 

LEPA OANA  

LUGOJAN ANA-MARIA 

CRIŞANăALEXANDRAăELENA 

OLAH MIHAI CHRISTIAN 
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A 

început timid, 
sub un soare 

blând de 
octombrie, cu 

standuri 

personalizate, 

cu multe cărți și culegeri, 

uniforme, 

manuale, 

rechizite. Ne-

am adunat toți, 
elevi, părinți și profesori în 
curtea școlii, 

într-un elan copilăresc, sperând 
să trăim altceva, să cumpărăm și să vindem, să ne testăm 
calitățile de negociatori. Ș i 

pentru că ne-am dorit să 
primeze joaca și actul de 

caritate, s-a decis la nivel 

de conducere a școlii, ca 

orice obiect să aibă un 
preț maxim – 10 lei.  

A fost un spectacol 

plin de culoare, un 

mini-oraș în mișcare, 

forfotă, curiozitate și 

fețe îmbujorate, 
ochișori iscoditori de 

mici afaceriști. Unii 

au adunat 10 și 10 și 

10… Alții au dat. 

Oricum, fiecare s-a 

ales cu ceva: un caiet 
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dictando, o carte de 

povești, un compas șmecher sau un 

atlas fascinant. Ne-

am strâns emoțiile și zâmbetele într-
un spațiu viu și 

totul s-a multiplicat 

într-un entuziasm 

specific 

„Gimnazială 19”. 
Doar suntem cei 

mai buni, nu? 
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Eminescu, suflet atras de creaţie, 
Cuvintele tale sunt revelaţie, 
Gândurile-ţi devin inspiraţie... 
Sentimentele aşternute pe hârtie: 
Bucurie, melancolie, nostalgie... 

 

             Daniela Vasile, cls. 

a VII-a D 

 

Eminescu, Eminescu, 

Tu eşti floare de poet 
Nu-i niciunu’ ca şi tine, 
Al României profet. 
 

Tu româna-i evaluat, 

Lirismului eşti împărat! 
Între noi mai stai 
Un suflet să ne mai dai... 
 

Eminescu, Eminescu... 

 

Ana-Maria Cuciula, cls. a VII-a D 

 

Dragul nostru Eminescu 

împărat 
o lume a purităţii a evocat... 
ş-a puterii divine... 

lumi inefabile 

o mie de feţe 

răsărit şi apus 

neant  

nume 

 

    Emanuel Lugojan, 

cls. a VII-a D 

 

 

 

 

 

Eminescu, poet mare, 

Citesc operele tale 

Şi gândul mă tot duce 

La luceafărul cel dulce... 
 

 Eminescu, om cu suflet, 

 Suflet cald şi rătăcit, 
 Pe Veronica o ai iubit  

 Ce prin tine a nemurit... 

 

 Tu, mândria ăstei ţări, 
 Dus-ai  codrii pân’la mări, 
 Mereu noi te vom iubi  

 Şi-n veci te vom pomeni! 

 

 

 

 

Beatrice Cucuruz,  

cls. a VII-a D  
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În Ţara lui FAIRPLAY 

Pentru marii sportivi fairplayul este un ”fel” de viaţă în care trăiesc dintotdeauna, 
este un cod al unei legi nescrise, doar de ei ştiute, 
care a început chiar de pe timpul vechilor greci, din Olimp, 
atunci când ei încetau războaie pentru a trece sportivii cu flacăra olimpică 

pentru a privi cum se desfăşoară minunatele Jocuri Olimpice. 
Cu flacăra olimpică în mână, aprins simbol pentru aceste jocuri, 
porneau prin marile oraşe sportivii ce au adus-o până astăzi. 
În orice sport nu umilim, ci îi încurajăm pe ceilalţi pentru a juca foarte corect, 
şi toţi suntem bucuroşi atunci când ai noştri sportivi câştigă medalii,  
onorându-ne ţara prin munca lor. 
Ar trebui mereu să ne-amintim de Elena Leuşteanu ce a adus în România, 
prin asiduă muncă şi enormă dedicaţie o primă medalie la gimnastică. 
Să nu uităm de Nadia noastră, ”Zeiţa de la Montreal”, 
care a uimit lumea toată cu modestia şi talentul ei, 
aducând note de zece şi o victorie meritată în gimnastica românească. 
Gimnastă-nzestrată cu modestie şi talent este şi Sandra Izbaşa. 
Ea, prin muncă, demnitate şi curaj nemărginit 
a adus în palmaresul gimnasticii româneşti victoria la Londra. 
Nici ”Milo” nu se lasă mai prejos, 
cu mare atenţie, cinste şi încredere ne-a ajutat pe toţi  
să fim peste hotare cunoscuţi prin rezultate la Olimpiade. 
În sport nu este important doar ceea ce facem... 
Cât este de important şi cum o facem! 
De aceea, Ivan Patzaichin, prin muncă, muncă şi iar muncă 

a  ajuns cvadublu campion, laureat cu aur la diferite Jocuri Olimpice. 

În tenis, fairplayul înseamnă răbdare, muncă, precizie şi modestie. 
Îi pomenim astfel pe marii noştri tenismeni: Năstase, iriac şi Halep. 
 

Toate-aceste merite  au fost şi fi-vor doar dacă 

vom respecta mereu regulile şi vom lucra-n echipă, 
vom fi cinstiţi şi-ncrezători în noi, 
vom avea demnitate şi-atunci când pierdem, 
şi nu ne vom lăsa (dez)amăgiţi 
cercând a urca spre culmi noi. 
 

Şi fie ca zeiţa-nţelepciunii, ATENA,  
să-l însoţească-n veci pe regele FAIRPLAY!      

         Raul Dabu,  

         cl. a VII-a A 

Anotimpurile copilăriei 
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sari, pe altele le ocoleşti, dar nu poţi să te faci că nu 
le vezi – iar când îi deschid văd traseul de antrena-
ment. Timpul mi se scurge printre degete ca mici 

grăunţe de nisip… Mai sunt doar trei zile. Invictus 
simte furtuna care se apropie… Priveşte în zare şi 

aşteaptă... E tot 
ce poate face, 

tot ce putem 

face. În timpul 

cursei eu voi fi 

creierul şi el va 
juca rolul 

muşchilor. 
Frica e acum 

cel mai mare 

duşman, şi, ca 
să câştigăm, 
trebuie să ne 
învingem pe 

noi înşine. Să 
ne învingem 

limitele, asta trebuie să facem! 
Cele trei zile s-au scurs. Azi e concursul. O 

dimineaţă grăbită... ultimele pregătiri… ultimele 
încurajări. Şi apoi lumina orbitoare ce apare când se 
deschid uşile, aplauzele publicului, şi apoi trecem la 
linia de start... Şi se dă startul. Când pornesc, încă 
mai aud ecoul startului. Timpul se rupe în mici 

crâmpeie şi se opreşte... Şi el îşi adună forţele pen-
tru a porni. În sfârşit, pornesc – s-a tras săgeata tim-
pului.  Într-un galop nebun merg spre finish. Apar 

obstacolele...  Of, iar obstacolele… Sar peste fie-
care, oricât ar fi de mare. Publicul aplaudă – dacă ar 
şti cum mă simt! – şi se bucură. Mă uit la dreapta şi 
la stânga şi nu e nimeni, sunt primul. Ceilalţi sunt 
mult în spate. Mă uit din nou şi mi se pare că am 
pornit din nou de la început, dar e doar o halucinaţie 
– halucinaţia victoriei. Mai am puţin până la finish. 
Simt că zbor, devin una cu calul… Suntem o sin-

gură minte, care doreşte doar victorie… Conti-
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 Acel  invictus… fairplay 

 

Aşa cum ziua nicio stea nu e pe cer mai 
caldă şi mai străluci-
toare decât Soarele, la 

fel nu e nicio competi-

ţie mai  măreaţă  decât  
Jocurile Olimpice. Aşa 
sunt şi anul acesta – 

măreţe. Aceeaşi for-
fotă, aceiaşi oameni, 
doar alt loc. Dar acum 

e ceva nou, şi pentru 
Invictus, calul meu, 

alături de care câşti-
gasem multe alte con-

cursuri, dar nu Jocuri 

olimpice.  

  

 Secretul echitaţiei e puternica legătură din-
tre cal şi călăreţ: dacă aceasta slăbeşte, armonia 
dispare. Pentru călăreţ, calul nu e doar un 
coechipier, ci şi un prieten de nădejde. Eu şi Invic-
tus ne ştim de mult... Parcă mi-l amintesc cum 

stătea şi se uita neghiob la mine când am început 
antrenamentele. Atunci credea că e o glumă şi aşa 
crede şi acum. E negru în totalitate..., e o oaie nea-
gră… E zburdalnic şi serios în acelaşi timp. Dar 
acum, la Jocurile Olimpice, e loc doar de seriozi-

tate. Avem competiţie serioasă: concurenţi la fel de 
hotărâţi ca şi noi să ia premiul cel mare. Mă sperie 
gândul că atâtea ore de antrenament pot să nu aibă 
rezultat. Una dintre cele mai mari bucurii pe care 

sportul ţi le oferă e bucuria pe care o simţi când  
realizezi că efortul şi munca sunt premiul în sine, 
căci doar ele te-au adus la rezultate. În fiecare mo-

ment când închid ochii, văd traseul de la concurs 
– e lung şi are multe obstacole, peste unele 

Anotimpurile copilăriei 
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Comăneci... 
Năstase... 
Hagi... 

Halep... 

 

Căci într-o păpădie 

Unii văd sămânța, 

Alţii văd dorința… 

Ei au văzut misiune 

Sudoare, pasiune, 

Cum visul creşte 

Ieşind din tipare. 
 

Comăneci... 
Năstase... 
Hagi... 

Halep... 

 

Cum visul creşte 

Ieşind din tipare, 
Au ridicat altare 

De fairplay românesc. 
Şi lor li se-nchină 

Pentru forţa divină 

Tot neamul omenesc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria-Diana Popescu, 

cls. a VIII-a A 
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nui să fug, dar 
dintr-odată 
cad… Aud ţi-
pete, se face to-

tul negru. Era 

ultimul şi cel 
mai mic obsta-

col… Era atât de 
mic încât nu l-

am văzut. Mă adun, mă ridic şi caut din ochi calul… E teafăr, 
în spatele liniei de sosire şi mă aşteaptă… Fug spre el şi 
câştig. Mulţimea aclamă. E bucurie generală: am căzut şi m-

am ridicat… Am muncit şi am câştigat… Acum înţeleg bucu-
ria prin muncă. E de fapt bucuria victoriei, bucuria sacrificiu-
lui pentru un crez…, esenţa sportului, acel invictus fairplay 

din sport.  

Primesc acum medalia de aur şi o coroană de lauri. Îi 
pun coroana de lauri pe cap calului. El merită premiul. Din 
nou mă priveşte ca şi cum ar vrea să râdă. Am făcut ce ne-am 

propus. Dar acum?...  

Nu e timp de zăbavă… Vrem să câştigăm din nou, nu-

i aşa, Invictus?! Să fim fairplay cu noi înşine…  

I am the master of my fate: 

I am the captain of my soul. 

                        (W.E. Henley)   
 

Alexandru-Cristian Hinţ 
 

     Fairplay românesc  
Gloria-i trecătoare… 

Dar a lor glorie deplină 

Se-nalţă, tot se-nalţă!  
Sunând în vijelia 

Vântului ăsta lumesc  
Numele-adânc gravate 

În sufletele românești. 

 

Anotimpurile copilăriei 
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Într-o zi cât se poate de 
normală, mă plimbam prin 
curtea școlii mele. Colegii mei 

jucau fotbal, ca de obicei, iar 

colegele se bucurau de cel mai 

interesant joc ce le venea prin 

cap. Totul era prea normal, 

așa că știam eu că se va 
întâmpla ceva mai interesant.  

- Hai, Ana, tocmai s-a 

sunat! îmi spunea Ș tefi. 

- Vin imediat! Am 

impresia că am uitat ceva. Ș i chiar așa era! Fără să 
îmi dau seama cum, 
ghiozdanul meu a ajuns în 
mijlocul terenului de sport. Ș tergându-mă la ochi, el 
dispăruse! Nu puteam să 
merg în clasă fără penare și 

caiete, așa că m-am îndreptat 
exact spre locul unde nu ar mai 

trebui să mai pun piciorul în 
viața mea, pentru a-mi recupera 

lucrurile. Atunci când credeam 

că întâmplarea cu ghiozdanul e o 
glumă proastă, calc pe teren și 

cad într-o groapă mov, plină ochi 
cu flori și sclipici.  

- Deci aici era ghiozdanul 

meu!, spun eu căzând pe un 
trandafir uriaș. 

Abia ce mi-am pus ghiozdanul 

în spate că două broaște țestoase 
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au trecut și m-au salutat. 

- O, George, încă un copil 
rătăcit!, spuse una. 

- Matilda, ce dor mi-a fost de 

ei! De zece ani nu mai văzusem 
unul!, spuse și a doua. 

- Despre ce vorbiți?  

- Draga mea, ești în lumea de 

dincolo de Imaginație!, spuseră țestoasele. 

- De dincolo de Imaginație? 

- Da, Imaginația e țara de peste 15 

Tunelul de dincolo de imaginaţie 
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râul păzit de Zebra Cunoașterii, 

răspunde Matilda. 
- Ș tii ce? Văd că ești 

încăpățânată!, spuse George și 

îmi făcu cu ochiul. Hai cu noi! 
- Bine! 

- Direcția: Zebra 

Cunoașterii!, strigă Matilda și 

merse înainte.  

Chiar îmi plăcea de ei! 
Matilda cu energia ei, iar 

George cu glumele lui, perechea 

perfectă! 
-  Mai îmi puteți povesti  câte 

ceva despre lumea asta? Sunt 

extrem de curioasă.  

- Dragă Ana, aceasta nu este 
o simplă lume, e tot ceea ce se 
dorește pe Terra, dar în varianta 
Calandia!  

- O, scumpa mea, nu îl 
asculta pe George! Numele 

planetei noastre nu e încă 
hotărât! Se alege între Coralta și 

Calandia. 

- Wow, Matilda! Dar cum s-a 

ajuns tocmai la aceste nume?  

- Păi, Zebra Cunoașterii 

alege numele, iar procesul ei e 

strict secret! 

- Oricum, de ce am vrea să 
aflăm?, spuse George imediat. 

Lumea aceasta era ciudată, 
chiar foarte ciudată, dar eu nu 
puteam pleca nici dacă vroiam. 
Aveam impresia că odată ce am 
ajuns acolo, nu mai puteam ieși. 

- George, eu cum aș putea ieși 

de aici pentru a ajunge înapoi în 
lumea mea? 

- Gândește-te că tu, picând, ai 
coborât. Acum nu trebuie să faci 
altceva decât să sari pe o frunză 

mare care te va duce din nou pe 

terenul de sport. 

 - Bine, hai să găsim o frunză 
mare!, spun eu încurajată.  

- Dar nu e chiar așa de simplu! 

George nu ți-a explicat totul! A, și uite! Am ajuns la renumita 

noastră zebră! 
- Bună, Matilda! 

Bună, George! Văd 
că aveți pe cineva cu 

voi! 

- Eu sunt Ana. 

- Încântată! Eu 
sunt Zebra 

Cunoașterii!  

Sincer, credeam 

că va arăta altfel. 
Avea un păr negru și 

ciufulit, ca orice 

zebră, și purta niște 

haine maro. Așa 

ceva nu vezi în fiecare zi!  
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-Ana este puțin cam 

dezorientată. Ș tii tu cum e cu cei 

noi. Ar vrea să găsească frunza, 
povesti Matilda.   

- De ce nu ați spus așa! Veniți 
după mine, știu eu unde o 

găsesc!   

Zebra Cunoașterii era chiar 

foarte amabilă! Ș tiam că îmi va 
fi dor de ea la fel ca și de cele 

două țestoase.    

- Aici e! Frunza de smarald!, 

strigă Matilda, ca și cum vroia să 
facă o prezentare.              

- Nu trebuie decât să te urci pe 
ea și să ne promiți că ne vei mai 
vizita!, spuse George amabil. 

- Vă promiiiit!  

Nici nu apucasem să spun 
cuvintele, că am și ajuns în banca 
mea, cu două țestoase și o zebră 
de jucărie. 

 

16 

Anamaria Bălășescu, 

clasa a V-a E  



Anul XV, nr. 1 (28) 

Eu – pronume personal, 

persoana întâi. Persoana mea, 
gândurile mele, sufletul meu, 
trupul meu... 

Gânduri albastru-galbene 

purtate departe, peste oceanul 

negru de lumină al nopţii, 
parfumat de zambile. Gândurile 
crude ale unui copil, sau 

gândurile cărunte... ale unui 
bătrân. Mirosul cafelei, fumul 
cuvântului, sunetul muzicii, 
mirosul nopţii, spice de grâu. 
Gândurile mele, ale mele, pe 
care nu le pot da mai departe. 

Gânduri încuiate în mausoleul 
speranţei.  

Gânduri circumvoluţiuni de 
arte.  

Inima este un organ vital al 

corpului, căci pompează sângele 
cald în vene reci, te ţine în viaţă. 
Sufletul, în schimb, este 
indispensabil simţirii, umanităţii 
interioare, el pompează cuvânt 
în artere, dând ghes mâinii să-l 

aştearnă pe hârtie. Sufletul scrie, 
sufletul cântă, sufletul tace, 
sufletul plânge, sufletul doare, 
sufletul râde..., sufletul moare. 
Cascadă a nopţii cu frunze de 
brad călătoare prin codri înalţi şi 
bătrâni, ce-ţi alunecă pe 
nervurile cleştarului... De ce aşa 
gânditoare stai în colţul stâncii 
şi te gândeşti: ce-ar fi dacă aş 
avea un suflet? Eu mă întreb: ce 

înseamnă să simţi un suflet? Cum 
e să înţelegi acest organ metaforic 
amplu? 

Aspectul fizic este cea mai 

directă cale prin care poţi judeca 
o persoană, prin care poţi 
caracteriza o persoană. Am 
sclipire în ochi, acoperită de fum, 
durere şi gânduri – copilărie. 
Părul scoarţei de copac, pielea 
albă ca laptele, zâmbet şters.  

Cânt la pian, c\nt cu vocea, 
iubesc amploarea sunetului, scriu 

gânduri, suflet, portrete aşternute 
pe zăpada hârtiei palide ca nişte 
fulgi albaştri.  

Eu? O persoană. M-am 

născut, trăiesc, am să mor. 
Povestea mea? Povestea altora. 

Timpul trece, natura se schimbă, 
la fel şi sufletul, modelat de 
gânduri, la fel ca şi zâmbetul 
răpus de secunde. 

Cuvinte, rânduri, timp ce 
doare. Ochi se-nchid, tu m-asculţi 
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şi eu respir atenţia ta... monoton, 
melancolic. Tu adormi în cuvânt. 

Ioana Macrina 

Jinga,  

cls. a VII-a A 

Cine sunt eu? Aceasta e 

întrebarea pe care mi-o pun 

zilnic. Nu am răspuns la ea. 
Părerile altora despre mine îmi 
oferă cât de cât răspunsul. Aceste 
păreri constituie imaginea mea. 
Dar întrebarea este...: îmi place 
ce văd sau trebuie să mă 
schimb?...  

Prietenii îmi spun că sunt 
haioasă, de încredere, 
înţelegătoare, zâmbăreaţă. 
Familia mea îmi spune că sunt 
iubitoare, o fiică bună, un copil 
pe care se pot baza. Sora mea, în 
mod special, mă iubeşte mult. 
Foarte mult. Ceea ce îmi arată că 
nu sunt o soră rea... Dar am şi 
defecte, ca orice om, pentru că nu 
sunt perfectă, şi nici nu vreau să 
fiu. Perfecţiunea ne-ar face pe 

noi, oamenii, să arătăm la fel. Nu 
am avea calităţi şi defecte care să 
ne diferenţieze. Am fi toţi la fel...  

Prietenii mei spun că uneori 
sunt enervantă, insistând prea 
mult, pisăloagă, îmi reproşează şi 
că de obicei vorbesc prea mult, 
pentru că mie îmi stă mai bine 
când tac... Familia îmi spune că, 17 
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uneori, aşteaptă mai mult de la 
mine... Dar asta nu e tot. Sunt 

unele lucruri care mă 
caracterizează în mod special, 
cum ar fi timiditatea. Doar 

prietenii mei ştiu cum sunt cu 
adevărat. Cu persoane noi arăt 
ca un copil retras, trist. Şi ştiu 
că trebuie să nu mai încui aşa în 
mine şi să îmi las sufletul să 
exploreze mai mult. Aşa e şi cu 
frica. Eu nu sunt curajoasă. Şi, 
totuşi, trebuie să am mai multă 
încredere în mine.  

Toate aceste lucruri mă 
caracterizează. Asta e imaginea 
mea. Dar sunt unele lucruri pe 

care doar eu le văd, legat de 
mine... Asta sunt eu! Şi, 
momentan, îmi place cum sunt! 
Momentan...                                                                                                               

Alexandra Tănase,  
cls. a VII-a A 

Mă numesc Briana Cigan şi 
am treisprezece ani. Îmi place cel 
mai mult să cânt la pian, să 
desenez şi să zâmbesc. De ce îmi 
plac aceste activităţi? Îmi plac 
acestea deoarece mă deconectez 
complet de lumea cotidiană, de 
toate problemele şi gândurile ce 
mă neliniştesc.  

Ca şi caracter sau 
personalitate pot să spun că sunt o 
persoană sensibilă, timidă cu 
unele persoane, dar deschisă cu 
altele. Când mi se cere ajutorul, 
ajut mereu cu cea mai mare 

plăcere, şi de obicei şi când nu mi 
se cere, indiferent de părerea sau 
relaţia mea cu acea persoană. E 
adevărat, nimeni nu e perfect, 
deci nici eu nu sunt, şi am 
momente în care realizez că 
anumite lucruri pe care am spus 

că le fac necondiţionat nu au fost 
chiar aşa: am realizat că aşteptam 
multe înapoi, un „mulţumesc”, un 
zâmbet sincer şi respect... Şi chiar 
dacă pare ceva banal, nu e aşa 
uşor. Am învăţat că, oricât aş 
încerca, nu pot să mulţumesc pe 
toată lumea şi nu trebuie să pun la 
suflet tot ce mi se spune, deoarece 

fiecare persoană e diferită, deci şi 
părerile vor fi diferite. Părerea 
care va conta pentru mine va fi 

doar a persoanelor importante din 

viaţa mea. Cât despre cum mă 
apreciez, nu pot spune că mă 
subapreciez, dar nici că mă cred 
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perfectă. Consider că am un 
număr egal de calităţi şi defecte, 
pe care nu le pot corecta, dar pe 

care încerc să nu le scot în 
evidenţă. 

 Ce îmi propun să schimb 
la mine? Cam nimic, sunt mândră 
de ceea ce sunt, dar totuşi aş vrea 
să schimb ceva, să fiu mai 
indiferentă... La prima vedere nu 
pare ceva pozitiv, dar pentru 

mine este ceva important. 

 În concluzie, aceasta sunt 
eu, atipică presupun, şi mi-aş dori 
ca asta să nu se schimbe. De ce? 
nu ştiu. Dar atâta timp cât sunt 
fericită, pe orice drum voi merge, 
voi ajunge la succes. 

Briana Cigan,  

cls. a VII-a A 

 Mă numesc Iasmina Budea. 
De curând am împlinit 13 ani, 
locuiesc în Timişoara, cel mai 
frumos oraş din România şi sunt 
elevă în clasa a VII-a D a Şcolii 

18 



Anul XV, nr. 1 (28) 

Gimnaziale Nr.19 „Avram 
Iancu”. 

Îmi place să cred că sunt un 
copil obişnuit, cu o viaţă absolut 
obişnuită pentru vârsta mea, cu 
preocupări potrivite acestei 
etape din viaţa mea, dar nu e 
aşa, pentru că pasiunea mea 
pentru dansul sportiv e ceva ce 

depăşeşte obişnuinţa, pentru că 
dansul este un poem în care 
fiecare mişcare este un cuvânt. 
Dansul este o artă, prin dans pot 
împărtăşi celorlalţi ceea ce simt. 
Multă lume spune că a dansa 
este simplu, dar ei se referă la o 
coregrafie şi nu la dans în sine. 
Adevăratul înţeles al dansului se 
reflectă în emoţiile pe care le 
transmitem atunci când dansăm, 
mesajul pe care îl facem 

cunoscut celor din jurul nostru. 

Fiecare dans are povestea lui şi 
fiecare ne transmite câte ceva în 
parte. 

Intenţionez să lucrez pentru 
acest dans al viitorului. Nu ştiu 
dacă am calităţile necesare. Poate 
nu am nici geniu, nici talent ori 

temperament, dar ştiu că am 
voinţă, iar voinţa şi energia sunt 
de multe ori mai puternice chiar 

decât geniul, talentul şi 
temperamentul.  

Iasmina Budea,  

cls. a VII-a D 

 Mă numesc Emanuel 
Lugojan şi sunt o fire sociabilă, o 
fiinţă deşteaptă, zic eu. Iubesc 
momentele în care mă simt eu 
însumi şi sunt fericit. Am 
treisprezece ani şi mi-am ales 

drumul în viaţă. Sunt un om 
precaut, îmi place să ştiu că orice 
s-ar întâmpla sunt pregătit pentru 
situaţie. Îmi place să cânt, să 
ascult muzică din anii optzeci 
încoace, să mă plimb cu bicicleta 
cât mai repede ca să pot simţi 
vântul prin păr şi îmi place să lupt 
pentru ce vreau... 

Mi-aş dori ca în ziua de 
astăzi să putem vedea cu adevărat 
ce se întâmplă în jurul nostru, să 
fim mai atenţi şi să mă simt mai 
în siguranţă în ţara mea, deoarece 
lumea aceasta este cu susul în jos. 
Deci îmi place să sper că mai 
avem o şansă.  
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Îmi place să învăţ lucruri 
noi, practice, lucruri pe care mă 
pot baza în viaţă. Îmi place să mă 
înţeleg cu lumea şi să evit 
conflictele. Îmi plac filmele de 
acţiune, documentarele ce au 
legătură cu ştiinţa şi animalele. 
Desigur, ca orice copil, am şi eu 
un telefon şi un computer iar într-
o zi sper să devin IT-ist. Nu îmi 
plac oamenii care atunci când 
greşesc dau vina pe alţii în loc să-

şi asume responsabilitatea. Mi-e 

frică de şerpi şi păianjeni, ce să 
mai zic de rechin şi de pisica-de-

mare?!  

Aud doar ce vreau în 
sensul că ignor oamenii ce mă 
descurajează. Nu sunt perfect, iar 
ca orice om şi eu greşesc, dar îmi 
pare rău când se întâmplă şi de 
aceea mi-aş dori să pot călători în 
timp ca să nu o mai fac, deşi noi 
ar trebui să învăţăm din greşeli, 

în loc să încercăm să fim perfecţi. 
Îmi place să îmi duc visurile la 
realitate şi să trăiesc în prezent. 
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Îmi place să-i ajut pe cei care 

merită, nu pe cei care profită. 
Dar cel mai important 

lucru este că ador să trăiesc 
viaţa pe care o iubesc şi să 
iubesc viaţa pe care o trăiesc. 
După toate acestea, cred că mă 
cunoaşteţi mai bine... 

                                                                                                       

Emanuel Lugojan,  

cls. a VII-a D 

Am ochii căprui, părul 
lung şi şaten, sunt înaltă, sunt 
slabă şi cred că arăt bine la 
vârsta mea şi mă simt foarte 
bine în pielea mea.  

Am o grămadă de 
defecte, dar şi calităţi. Sunt o 
fire ruşinoasă, darnică. Nu aş 
putea zice că sunt cea mai 
frumoasă fată, dar am grijă de 
mine să arăt aşa cum mi-am 

propus. Nu-mi place să supăr 
oamenii, îmi place să gândesc 
pozitiv. A, am uitat: sunt rârâită 
şi asta amuză oamenii, dar pe de
-altă parte spun că mi se 
potriveşte foarte bine şi că sunt 
mai drăguţă aşa.  

Mă bucur că prietenii 
mei mă acceptă aşa cum sunt, 
cu bune şi cu rele. Într-un 

cuvânt, aceasta sunt eu! Nu 
trebuie să fiu pe placul tuturor 

sau să mă schimb pentru oricine... 
Trebuie să fiu EU.  

                                                                                                                

Anca Silaghi, 

 cls. a VII-a D 

       Mă numesc Rareş Tănasie. 
Despre mine ce-aş putea să scriu, 
decât că sunt un copil ca oricare 
altul, care creşte într-o familie cu 

principii morale. Primesc o 

educație sănătoasă atât la şcoală, 
cât şi acasă. Învăț lucruri odată cu 
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creşterea mea, lucruri care mă 
vor ajuta în viață. Sunt un copil 
care iubeşte sportul, îmi place să 
mă joc şi să-mi fac prieteni. Pe 

primul loc pun mereu şcoala, 
deoarece ea mă va ajuta în viață, 
iar sportul, pe al doilea plan 

pentru că este pasiunea mea. 
Acesta sunt eu şi nu mă consider 

nici mai prejos, nici mai presus 

decât alții, îmi place aşa cum 
sunt şi dacă mă voi schimba îmi 
doresc să evoluez în bine. 

                                                                                                                          

Rareş Tănasie,  
 cls. a VII-a D 
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e vremea lui Vodă, 
era un voinic numit Tudoran, 

care se adăpostea de duşmani, 
dar şi de poteră, în munţi. Se 
spune că avea o vitejie cum nu s
-a mai văzut şi că se bătea cu 
patruzeci de inşi odată. Ducea o 
viaţă aventuroasă, dar plăcută. 
Poposea de multe ori pe la hanul 

unuia din sat, pe nume Ion. Aici 

îşi făcea el odihna şi se  liniştea 
sufleteşte. Într-o zi, stând la o 
ceaşcă de vin cu badea Ion şi 
discutând de-ale lor, se aude o 

bătaie puternică în poartă. După 
ea mai urmă una, atât de tare 
încât doborî uşa, făcându-i loc 

căpitanului poterei urmat de 
“armata” sa numeroasă. 

Căpitanul spuse: 
- Am venit după voinicul 

Tudoran! Este condamnat la 

moarte! 

 Auzind acestea, haiducul 

mult vestit, bătu odată din palme 
şi, ca prin minune, apăru un 
superb cal negru. Dintr-o lovitură 
de copită doborî comandantul, iar 
Tudoran se urcă în şa şi zbură ca 
vântul departe de locul acela... 

...”Îi trebuie o încheiere 
mai bună”, îşi spuse Tudor. 
„Dar cred că e de ajuns 
pentru astăzi, să mergem 
afară!”. 
 Îşi sună prietenii şi o 
zbughi afară fără să mai stea 
pe gânduri. În parc îl 
aşteptau deja prietenii lui 
care începuseră să tragă la 
poartă. Fiind un portar bun, 
se duse la post să le apere 
şuturile. Până seara s-au 

distrat de minune, au mâncat 
seminţe, s-au plimbat şi iată 
că soarele a apus, iar luna 
deja i-a luat locul sus pe cer. 

Cu toţii au înţeles că era timpul să 
meargă acasă. 
 Când a ajuns acasă, a 
mâncat şi s-a aşezat la computer 
unde a-nceput să se joace un joc 
de strategie în care trebuia să îţi 
omori inamicul sau inamicii în 
decursul meciului. 
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 „Ce joc tare!”, gândi 
Tudor. „Sigur voi câtiga meciul 
de astăzi!”... 

... „Dacă aş mai fi copil, 
dacă aş mai avea atâta timp liber! 
Ce frumos era…” spuse mai mult 
pentru sine domnul Teodorescu. 

Dar nu mai pot să visez, trebuie 
să mă întorc la muncă. Voi fi 
faimos după ce public acest 
roman. 

 Şi se puse pe treabă, 
având o singură motivaţie: voia 
să-l facă celebru pe Tudor, cel 
din trecut, care avea un vis: să fie 
faimos. 

 După o lună de la 
publicare se vânduseră circa o 
mie de exemplare, doar în 
Bucureşti. Într-adevăr, era 
cunoscut în tot oraşul, iar Tudor, 
copilul de treisprezece ani, ajunse 

să-şi împlinească visul. 
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n călător pe nume 
David, alături de calul său 
credincios, un cal maro cu 

coamă cenuşie, pornis din 
Delta Dunării spre Munţii 
Făgăraş, unde locuia bunicul 
său, un om puternic, deştept 
şi prietenos, chiar dacă te 
speriai când te uitai la el. 
Acesta trăia într-o casă din 
lemn, alături de un căţel mic, 
lăţos, alb cu pete negre şi cu 

nume caracteristic: 

Năzdrăvanul. 
 Ajuns la jumătatea 
drumului, David se hotărăşte 
să înnopteze la hanul unei 
bătrâne, o femeie de vreo 
şaptezeci de ani, ce te 

primea cu drag şi cu 
bucate calde în casa ei. 
Dis-de-dimineaţă, înainte 
de răsăritul soarelui, David 
îi mulţumi şi porni la drum. 
Ajuns lângă o pădure, se 
hotărî să mănânce 
bucatele puse de bătrâna 
de la han. După ce se 
înfruptă pe săturate din 
bucatele dăruite, se hotărî 
să tragă un pui de somn. 
Trezit de păsările ce ciripeau 
prin copaci, îşi continuă 
drumul. După două ore de 

mers, se opri în faţa casei 
buniclului şi, deodată, 
Năzdrăvanul se năpusti peste 
el şi îl puse la pământ. În uşa 

Anotimpurile copilăriei 

îl vede pe bunicul său ce 
zâmbea cu gura până la 
urechi deoarece David şi-a 

îndeplinit promisunea făcută. 
... fără să îşi dea 

seama că nu trăieşte în 
realitate ci în nişte pagini 
scrise, David, bucuros că a 
citit cartea scrisă de el, şi-a 

pus pantofii şi a pornit spre 
şcoală cu tema la română în 
mână.  

...fară să îşi dea seama 
că, la rândul lui, nu trăieşte 
în realiate, ci în povestea 
scrisă de David cel original, 
un copil de treisprezece ani 

din clasa a şaptea, ce a creat 
totul şi ce poate face ca, de 
exemplu, David să nu 

meargă cu calul, ci pe jos şi 
multe altele... 
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David scrie un roman… 

David Cocoreanu, 

cls. a VII-a A  
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upă ce s-a întors la 

castel, sir Răreșel a primit o 

misiune de a ucide dragonul din 

Muntele Singuratic. Cavalerul a 

acceptat misiunea și și-a 

chemat calul de nădejde, Brave, și a pornit la drum. La 

jumătatea drumului s-au oprit ca 

să își adape calul și să 

mănânce. Când au terminat, și-

au continuat drumul, iar 

cavalerul a început să cânte. La 

porțile Muntelui Singuratic, își 

lăsă calul, iar sir Răreșel intră cu 

sabia și cu scutul în mână...  

...dar nu realiza nicio clipă 

că el, de fapt, nu există, ci era 

personaj într-o carte scrisă de 

Rareș, un adult căruia îi place să 

scrie. El este îndrăgostit de o fată 

pe nume Mirela, căreia îi place să 

citească romanele sale. Mirela 

încă nu îl 

cunoscuse pe 

Rareș, dar el 

o ştia. Mirela 

i-a trimis 

mesaje lui 

Rareș, dar el 

nu răspundea 

deoarece era 

plecat într-o 

excursie. 

Mirela află, 

în sfârşit, 

unde se duse 

Rareș și îl 

urmări. Când 

l-a găsit, 

Mirela a fugit spre el ca să îi 

vorbească... 

Anotimpurile copilăriei 

... dar cei doi, la rândul 

lor nu își dădeau seama că nu 

există, ci erau doar o invenție pe 

un calculator. Iar cartea se va 

publica online, și tu o citești 

chiar acum dacă ai descărcat link

-ul corect. 

 Se aude o bătaie în ușă. 

Sunt copiii cu care se joacă 

Bogdan: 

 -Bună ziua, nenea 

Răreșescu, îl lăsați pe Bogdan 

afară? 

 -Da, îl las! 

-Mulțumim! La revedere!  
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Rareş scrie un roman… 

Rareş Bogdan  
Radu-Bruznican, 
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Sara Curtu,  

cls. a VII-a D 

Ana-Maria Mariş, 
cls. a VII-a A 

Anotimpurile copilăriei 
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Ioana Jinga, 

cls. a VII-a A 

Anita Stelia,  

cls. a VII-a A 

 

 

 

Alexandra 

Tănase, 
cls. a VII-a A 

Anotimpurile copilăriei 
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Doamne, din nou e Sf.Ion, m-au 

îmbrăcat ca maior, zici ca e 
Ziua Unirii! Chiar credeam  că o 
să scap fără niciun vizitator, dar 
ce credeți, îmbrăcat elegant, un 
domn care purta pantaloni cu 

trei numere mai mari îşi face 
apariția... 

          Mama si domnul s-au pus 

să discute şi cică mama nu mai 
merge la petreceri numai ca să 
îmi ofere o educație Şi n-apuc 

bine să gândesc... ”Las că 
educație vedeţi voi!”...  că o și 

văd pe servitoare... Mi se oferă 
prima șansă de a face impresie 
bună...  Nu ştiu cum se face că 
mașina de cafea îmi atrage 
atenția și mă trezesc încercând 
răstorn mașina în timp ce 
servitoarea strigă disperată. 
Mama strigă şi ea acelaşi veşnic 
„ IONELE, vin’ la mama!”... 
         Într-un sfârșit, s-a 

terminat toată tărășenia, o las pe 

jupâneasă în plata Domnului... 
Mama începe să mă sărute și 

adaugă veşnica ei ameninţare pe 
care o aud de când eram mititel: 
         - Vrei să moară mama...? 

         După asta m-am gândit, nu 
ar fi mai bine să încerc să scap 
de musafirul incomod?! Şi 
ghiciți ce am găsit pe jos, 
printre jucăriile mele 
împrăştiate?! O trâmbiță! Mă 

urc  frumuşel pe un cal de jucărie și încep să cânt o melodie să-i 

mângâie urechile domnului, nu 
alta, la cât de frumoasă e... 
Nimeni nu se mai înţelege cu 
nimeni... Fericit, continui 

zgomotul infernal... 

        Dar mama, ca de obicei, își 

bagă nasul unde nu-i fierbe oala și îmi spune să mă opresc.     
Deodată, inspirat şi zâmbind 
malefic, domnul mă întreabă ce 
grad militar am. Îi răspund că 
sunt maior și  apoi îmi explică că 
maiorul nu cântă la trâmbiță, ca 
gradele inferioare, el merge 

înainte cu sabia scoasă şi 
comandă „Înainte, marş!”. Îmi 
place ideea, așa că mă ridic, scot 
sabia de jucărie și încep să lovesc 
tot ce imi iese în cale.... Dintr-
odată apare jupâneasa răgușită 
(din cauza mea, biata de ea!) și 

şpang! șping! pong! încerc să 
nimeresc inamicul. Mama, 

exasperată de ţipetele bietei 
jupânese, se interpune între mine 
şi ea... şi, ghinion!, primeşte o 
lovitură sub ochi... 
         -Ți-ar fi plăcut să mă 
omori? zice ea, iar eu îi răspund 
în gând: „Dacă nu te băgai, nimic 
din aceste lucruri nu s-ar fi 

întâmplat, deci... e vina ta!”. 

         Tocmai când credeam că am 

Anotimpurile copilăriei 

sfeclit-o, mă trezesc că îmi cere s
-o sărut ca să-i treacă... O, ieftin, 
şi eu care credeam... Deci pot să 
mai fac asta şi altă dată!... 
         Dintr-o dată, domnul 
Caragiale întreabă dacă ne supără 
fumul de tutun, iar mama 

răspunde că toți din casă 
fumează, inclusiv eu, și arată 
mândră spre mine... Dar domnul 
CARAGIALE strică  momentul 
spunând că tutunul nu e lucru 
bun, ceea ce mă surprinde 
deoarece şi el fumează. 
         -Dar tu de ce tragi? întrerup 
eu înciudat morala.... 
          Mama spune dintr-o dată 
să nu mai mănânc dulceață, de 
parcă nu mâncam pe ascuns 
oricum, dar nu are nicio treabă că 
mănânc direct din chesea..., cu 
lingura! Dar, stai, îmi vine o idee 
genială. Iau cheseaua cu 
dulceață, mă îndrept spre vestibul 
şi văd şoşonii musafirului. Ce-aş 
mai vrea să-i văd faţa când o 
ajunge acasă! Mă întorc cu 
cheseaua goală. 
         N-am uitat de ţigări. Cu un 
aer superior, mă servesc din 
ţigările regale ale musafirului. 
Mă plimb apoi ţanţoş fumând-o 

până  la carton, în timp ce mama 
mă scuipă să nu mă deoache..., 
cerându-i şi musafirului să facă 
acelaşi lucru. 
        Musafirul rezistă cu 26 
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Anul XV, nr. 1 (28) 

stoicism. Ce să mai fac, ce să 
mai fac?! A, ştiu! Iau mingea 
primită în dar de la nesuferitul 
de musafir și încep să mă cred 
fotbalist... Vizitatorul se apără 
bine..., dar când vrea să soarbă 
din cafea, ghiuleaua săltătoare îi 
dă peste mână... şi totul s-a 

vărsat pe pantalonii lui de vizită, 
culoarea oului de raţă. 
        N-apuc să savurez 
îndeajuns momentul de glorie, 
că, brusc, simt că leșin... Tot ce 

imi amintesc este că mama țipa 

disperată că mor, smulgându-şi 
părul din cap, că musafirul mă 
stropea cu apă rece   
necontenind a-mi face morală... 

        Încă mă simt amețit și 

singurul lucru care mă 
încălzește este expresia feței 

vizitatorului pe care îmi 
imaginez că a avut-o când a 
aflat acasă de surpriza dulce din șoșoni...  

Victor Schipor, 

cls. a V-a C 

De onomastica mea, m-

am gândit să mă îmbrac în 
maior. Când am fost gata, a 
sosit în vizită un caraghios care 
se dădea drept cunoştință de-a 

mamei mele. I-a dat mamei un 

buchet de flori și mie mi-a adus 

o minge mare și săltăreață de 

cauciuc. 

Cei doi s-au pus pe povești 

plictisitoare, iar eu m-am dus să 
mă joc la mașina de făcut cafea, 
respective, să o încurc pe 
jupâneasă. Jupâneasa a început să țipe după ajutorul mamei, de 

parcă nu putea să mă potolească. 
Ca să nu ma prindă mama, am 
aterizat în fața ei într-o poză 
şmecheră și laudele au început să 
apară. 

Prea plictisitor moment, aşa 

Anotimpurile copilăriei 

că m-am gândit să fac puțină 
gălăgie: am luat 
trâmbița şi toba 
şi am început 
tărăboiul. Mama 
şi musafirul au 
început să îmi țină o altă 

teorie, pentru zgomotul făcut. 
După aceea, am luat sabia 

din teacă şi am început să mă 
comport ca un adevărat maior. La 
un moment dat, întâlnesc 
inamicul mumărul unu: 
jupâneasa, care ducea în mână o 

tavă, momentul perfect să o atac. 
Am înaintat şi era cât pe-aci să o 
nimeresc cu sabia, dar mama 

iarăşi a fost pe fază, din păcate, şi 
am nimerit-o sub ochi. Mama a 

început iarăşi cu discursul ei de 
iertare şi împăcare, iar jupăneasa 
a pus tava cu cafea şi dulceață pe 
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masă. 
Caraghiosul musafir 

scoate o țigară din buzunar şi 
apoi mai şi întreabă dacă poate 
să fumeze, de parcă ar putea 
mama să îi spună nu, mai ales 
că la noi se fumează… Tata 
fumează şi din când în când şi 
eu mai trag câte un fum. Cât 
timp cei doi bolboroseau, eu 

luam nişte linguri pline din 
cheseaua cu dulceață de pe tavă, 
care era delicioasă. Pe asta 
neapărat trebuie să o consum 
toată, chiar dacă mama a 
început să comenteze. Aşa ca m
-am retras în vestibul cu 
cheseaua şi am turnat dulceață 
în şoşonii musafirului. Mă 
întorc înapoi şi scot o țigară din 
pachetul caraghiosului şi îi fac 
semn să mi-o aprindă și pe a 

mea. El mi-o aprinde după o 
pauză de cugetare cam 
enervantă şi încep să fumez. 
Fumez țigara până la carton şi 
apoi îmi văd de treburile mele, 
luând mingea primită și jucându
-mă cu ea. Mama îmi 
comentează din nou că cică 
sparg ceva. Apoi nu ştiu cum 
mingea a trântit cana de cafea, 
plină, pe pantalonii musafirului. 
A fost puțin amuzant, dar ca de 

obicei mama a început să 
comenteze. 

La un moment dat mă 
trezesc ud pe față cu apă rece 
deoarece cică am leşinat de la 
tutun, de la țigări. Acum 
musafirul se crede îndreptăţit să 
îmi scoată ochii că nu trebuia să 
fumez. 

În sfârşit, pleacă musafirul 
şi mă lasă în pace, eu rămânând 
cu un zâmbet malefic pe față cu 
gândul la  surpriza pe care o să o 
aibă acasă când o sa-şi dea jos 
şoşonii... 

Letiţia Motoş, 
cls. a V-a C 

 

Off... Iară e Sf.Ion şi ăștia 

cheamă pe nu știu cine la mine de 

ziua mea. Vai ce m-au mai 

îmbrăcat!!!  În uniformă de maior 
de roșiori. Mă fac de râsul 
lumii... Na... că sună cineva la 

Anotimpurile copilăriei 

ușă. Iarăşi un bătrân plicticos... 
-Bună ziua, doamnă Popescu! 
-Bună ziua! Intrați... intrați... 
Mă uit la el ciudat și trec 

nepăsător pe lângă el. Acesta  îmi  
întinde o minge mare ș i 

elastică... iar eu zic... că nu e 
chiar așa de rău și că îi mai pot 
da o sansă… 

Ne așezăm cu  toții, dar eu n-

am stare...  Mă fâțâi peste tot și 

nu știu ce să fac. Dar lasă că le 
arăt eu lor ce cuminte și educat 

sunt! Mai apoi o văd pe 
jupâneasă și merg să o zăpăcesc. 

Am început să mă dau puțin 

în spectacol și am făcut tot felul 
de prostii, dar până la urmă a 
plecat și musafirul. Am reușit să 
scap de el! Iar apoi am început să 
mă joc liniștit în camera de zi. 
Să vă spun drept..., una dintre 
prostii...  a fost să îi torn dulceață 
în şoşoni. De-abia aștept să își 

dea seama!...  

Emilia Isoc, 

cls. a V-a C 28 
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de Bogdan Breaz,  

clasa a V-a E 

Are clești și-un ac în fund. 

E periculos. Se știe! Ș i are venin cât o mie! 

                            

Este oarbă, din păcate, 

Dar are simțul dezvoltat, 

Prin pământ tunele face Ș i-are un nas roz și umflat.  

                                 

Are mii de ochi micuți, 
Aripi două, trei, patru. 

Fiindcă este o insectă, 

Are o culoare perfectă. 

                             

El coloană nu are, 

Dar în schimb pe-a lui spinare, 

Se află o casă mare. 

                                

Anotimpurile copilăriei 

de Cristina Bădescu, 

clasa a V-a E 

Sub zăpadă sunt eu, 

Primăvara-s mereu. 

Eu sunt frumușel 

Dar sunt mărunțel. 
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ŞTIAŢI CA RECICLÂND 
DEŞEURILEă DEă AM-
BALAJE: 

Economisim energie! 

Reducem poluarea! 

Seă micŞoreaz ă cantitateaă
de gunoi! 

Conserv măresurseleănatu-
rale! 

                                

ŞTIAŢI CA? 

Ambalajul tip PET. Pres-

curtarea numelui acestui tip de 

ambalaj vine de la polietilena 

tereftalată, un polimer obţinut 
din petrol. Proprietăţile sale îl 
fac deosebit de util pentru am-

balarea lichidelor, înlocuind în 

multe cazuri sticla. 

      Cantităţile din ce în ce mai 

mari de PET folosite la ambalare 

Şi rezistenţa foarte mare la acţi-
unea factorilor naturali, impun 

colectarea selectivă a acestor de-
Şeuri de ambalaje. 
Pentru fabricarea unui kg de 

material PET se utilizează aproxi-
mativ 2 kg de petrol Şi impor-
tante cantităţi de energie. 
Dozeleă metaliceă pentruă b u-

turi sunt fabricate din aluminiu, 

un material deosebit de valoros 

pentru industrie.                            

 

PLASTICăŞIăMETAL: 
Descompunerea naturală a 

plasticului în mediul înconjurător 
necesită peste 500 de ani din 
cauza materialelor care îl alcătui-

Anotimpurile copilăriei 

esc? 

Din 10 Pet-uri reciclate se 

poate fabrica un tricou sau un 

metru pătrat de covor, iar din 50 
de Pet-uri se poate face un pu-

lover? 

Producţia de plastic utilizează 
8% din producţia de petrol a 
globului. 

Reciclarea plasticului reduce 

generarea de CO2 de 2.5 ori. 

La reciclarea unei tone de 

plastic se economisesc până la 
800 tone de petrol brut. 

Aluminiu este 100% reci-

clabil? 

În fiecare secundă se reci-
clează 630 de cutii de oţel? 

Un televizor poate funcţiona 
trei ore încontinuu cu energia 

economisită prin reciclarea unei 
cutii de aluminiu? 

O doză de aluminiu se de-
gradează în cca. 500 de ani. 
Reciclarea unei tone de oţel 

reduce cu 86% emisiile de gaze 

în aer şi reduce cu 76% poluarea 
apei. 

Reciclarea a 1 tonă de oţel în-
seamnă economisirea a 1.28 tone 
gunoi solid şi 1.5 tone minereu 
de fier 
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ŞTIAŢI 
C ? 

 

Am-

balajele din hartie carton sunt 

obţinute din celuloză, reciclarea 
lor salvând milioane de copaci 

anual. Fibra celulozică se deteri-
orează dupa 4 cicluri de reci-
clare, deci prin colectare selec-

tivă se poate introduce acelaŞi 
material în circuitul economic 

de 4-5 ori! 

Ambalajul din carton utili-

zat pentru lapte Şi suc este un 
ambalaj compozit fabricat din 

hârtie-carton de cea mai bună 
calitate, conţinând folii protec-
toare din aluminiu Şi material 
plastic. Luând în considerare 

calitatea excepţională a fibrei 
celulozice din care sunt fabri-

cate aceste ambalaje, colectarea 

selectivă Şi reciclarea lor este 
deosebit de importantă. 
HARTIEăşiăCARTON: 
La tipărirea unui cotidian de 

mare tiraj se folosesc 3000 

metri cubi de lemn, adică 1500 

de arbori cu o vârstă de 50 ani? 

Este nevoie de un copac de 15 

ani pentru a produce 700 de pungi 

de hârtie? 

Fiecare tonă de hârtie reciclată 
salvează 17 copaci? 

La reciclare se folosesc mai 

puţină energie şi apă decât la fab-
ricarea hârtiei din arbori? 

1 tonă de hârtie reciclată =  
27 kg de noxe mai puţin? 

 

Necesitateaăcolect riiăselective 

Protejarea mediului ambiant 

constituie astăzi una din proble-
mele cele mai importante ale 

umanităţii deoarece are implicaţii 
majore asupra sănătăţii.  

Este foarte important să ţinem 
cont că după consumul unui pro-
dus trebuie să depozităm corect 
ambalajul acestuia. În acest fel, 

acesta ajunge să fie reciclat şi se 
evită poluarea mediului. Una din-
tre principalele surse de 

poluare o constituie am-

balajele produselor, care 

la finalul ciclului de 

viaţă, ajung să polueze 
mediul înconjurător.  

Colectarea selectivă 
presupune depozitarea fiecărui 
deşeu de ambalaj în pubela core-
spunzătoare materialului din care 
acesta este confecţionat.  

 

Deşeurileă dină hârtieă şiă cartonă
trebuie depuse în pubela albas-

Anotimpurile copilăriei 

tr !!! 
Exemple de ambalaje din hâr-

tieăşiăcarton: 
pungi din hârtie; 

cutii pentru pizza, produse 

electronice; 

cutiile tip Tetra-pack (de la 

lapte). 

Deşeurileă dină plastică şiă metală
trebuie depuse în pubela gal-

ben !!! 
Exemple de ambalaje din 

plastic: 

sticle din PET de la suc; 

tăviţe şi caserole din plastic; 
pungi de unică folosinţă. 
Exemple de ambalaje din 

metal 

dozele de la suc/bere; 

conservele; 

butoaiele de la vopsea, e.t.c                        
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 Culoarea albastra a 

blugilor vine de la vopseaua 

indigo care se folosește la 

fabricarea lor. 

 Chimistul german Al-

fred von Baeyer a fost cel 

care a inventat vopseaua 

sintetică indigo. Plantele de 
Indigo erau culese pentru 

extragerea vopselei naturale. 

Bayer a reuș it sa sintetizeze 

chimic vopseaua, ceea ce a 

condus la fabricarea vopselei 

Indigo pe o scară largă în 
1897. Pentru această 
contribuție la industria vesti-

mentară, chimistul a câștigat 

premiu Nobel, în anul 1905. 

Vopseaua, în stare naturală 
nu se dizolvă în apă. Pentru 
a da culoare blugilor se 

folosește leucoindigo, forma 

solubilă de culoare galbenă a 
vopselei indigo. 

 Adăugând hidroxid de 
sodiu (NaOH) ș i hidrosulfit de 

sodiu (Na2O4S2), vopseaua 

devine incoloră. Apoi se aplică 
pe materialul blugilor. Când 
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pntalonii sunt lăsați la uscat, 

vopseaua ia contact cu aerul ș i are loc oxidarea datorită 
căreia vopseaua devine al-
bastră. Pentru o pereche de 
blugi, este nevoie de o canti-

tate cuprinsă între 3 ș i 12 

grame de vopsea indigo. 
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Cum ajung pantalonii de blugi albaștri? 

Alessandra Badescu, 

cls. a VIII-a C 

Cea mai “plimbăreaţă”proteină 

            Biochimiştii de la Facul-
tatea de Medicină Harward, 
Boston, Massachusetts, SUA, au 

făcut o descoperire majoră, în 
anul 1990, despre comporta-

mentul proteinelor. Se credea 

înainte că lanţurile de proteine, 
făcute din aminoacizi pot fi 
scindate şi reunite doar de alte 
proteine numite enzime. Echipa 

de la Harward a ţinut sub obser-
vaţie un tip de proteină minus-
culă, cunoscută sub numele de 
inteină, care s-a separat dintr-un 

lanţ proteinic mai lung şi apoi s-a 

lipit la cele două capete desprinse 
ale lanţului, ştergând orice indiciu 

al prezenţei sale anterioare în in-
teriorul lanţului. Se speră că pro-
prietăţile unice ale inteinelor vor 
fi de ajutor în lupta împotriva 

unor boli, cum ar fi TBC-ul şi 
lepra.” 

David Ivan, 
cls. a VIII-a C 
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PELERINA INVIZIBILITĂŢII 

Mantia invizibilității s-ar 

putea să nu mai fie în curând 
doar apanajul filmelor ș i 

romanelor SF, după ce o echipă 
de oameni de știință americani 
a anunțat că a făcut primii paș i 

în această direcție.  

Cercetătorii au testat o 

mantie a invizibilității ultra 

subțire, făcută din module 
rectangulare de aur de 

dimensiuni microscopice, care 

are proprietatea de a se 

mula perfect pe orice 

suprafață ș i de a face 

imposibilă detectarea unui 
obiect în spectrul vizibil al 
luminii. 

Î n  c a d r u l  u n u i 
experiment, ei au reuș it să 
ascundă privirii un obiect 
minuscul, iar acest succes 

le oferă certitudinea că 
aceeaș i tehnologie poate fi 

folosită ș i pentru a ascunde 

obiecte de dimensiuni mari, 

invenția lor putând avea 
aplicații în diferite domenii. 

P e l e r i n a  r e s p e c t i v ă 
acţionează ca o antenă de 
î m p r ă ş t i e r e  a  l u m i n i i 
microscopice care „sare” pe un 
obiect tridimensional, ca şi cum 
ar fi reflectată de o oglindă plană, 
făcând astfel ca obiectul să 
devină invizibil. 

„Faptul că am putut să facem 
o suprafaţă curbată să pară 

plană înseamnă 
şi că putem să o 
facem să pară în 
orice alt fel. 

Putem face şi o 
suprafaţă plană 
să pară curbată”, 
a declarat pentru 

CNN, Xingjie Ni, 

p ro feso r  de 

i n g i n e r i e 

electrică de la 
Penn State University din SUA. 

Profesorul Xingjie Ni este 

coordonatorul studiului efectuat 

la universitatea americană. 
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„Ce-ați zice de o pelerină a 
invizibilităţii pentru faţă? Toate 
coşurile şi ridurile nu ar mai fi 
vizibile”, a mai spus profesorul 
Xingjie Ni. „Sau de ce nu, în 
designul din modă? Pelerina ar 
putea fi realizată pentru a 
ascunde abdomenul proeminent 

al cuiva”. 
Mantia, având grosimea de 

80 de nanometri, a fost 

înfășurată în jurul unui micuț 
obiect cu suprafețe neregulate ș i 

a reuș it să devieze complet 
razele de lumină îndreptate 
asupra acestuia, făcându-l 

invizibil. 

Ar mai fi nevoie de 5 — 10 

ani pentru ca această tehnologie 
să poată fi aplicată în practică, 
potrivit lui Xiang Zhang, director 

al Diviziei pentru Stiința 

Ma te r ia le lo r  d in  c a d ru l 

Laboratorului Național Lawrence 

Berkeley, din SUA. 
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Cea mai mare stea descoperită vreodată 

Universul este imens. 

Raportate la dimensiunea 

acestuia, Pământul, sistemul 
solar şi chiar galaxia noastră, 
Calea Lactee, sunt incredibil de 

mici. Prin comparaţie cu steaua 
din sistemul nostru solar, 

Soarele, steaua UY Scuti, una 

dintre cele mai mari descoperite 

vreodată, este enormă. Pornind 
de la dimensiunea acesteia, UY 

Scuti este denumită stea 
hipergigantică, care urmează, 
în clasificarea astronomilor, 

clasei "gigant" şi celei a stelelor 
"supergigant".  

UY Scuti este considerată 
cea mai mare, dar nu cea mai 

masivă stea 
( m a t e r i a 

c o n ţ i n u t ă ) . 
Comparativ cu 

Soarele, UY 

Scuti are o 

masă de circa 
30 de ori mai 

mare. Dar cea 

mai masivă 
stea cunoscută 
este R136a1, 

cu o masă de 
circa 265 de ori mai mare decât 

cea a Soarelui şi cu o rază de 30 
de ori mai mare decât a stelei 
sistemului nostru solar.  

UY Scuti este de 30 de ori mai 

masivă decât Soarele, dar are o 
rază de 1.700 de ori mai mare. 

Măsurarea stelelor nu este 
întotdeauna o întreprindere cu 
rezultate certe. UY Scuti este o 

stea cu o strălucire variabilă, 
pentru că variază în dimensiune. 
E r o a r e a  î n  m ă s u r a r e a 
dimensiunii stelei este de 192 

raze solare (raza solară este de 
695.500 kilometri). Dacă UY 

Scuti ar fi, în realitate, mai 
mică cu 192 raze solare, 
atunci ar putea să nu mai 
fie cea mai mare stea 

cunoscută. 
O dificultate în ce priveşte 
măsurarea unei stele 
rezultă din marginea difuză 
a acestora. Cele mai multe 

stele nu au o suprafaţă rigidă, 
unde gazul se termină şi începe 
vidul, şi care ar putea fi folosită 
ca limită şi indicator al marginilor 
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Corina Mirela Ivan 

stelelor. 

Aşadar, pentru a defini în mod 
util marginea stelelor, utilizăm 
poziţia fotosferei. Fotosfera este 
zona în care steaua devine 
transparentă la lumină şi unde 
fotonii - particulele de lumină - 

pot "evada". Aşadar, din 
perspectiva unui astrofizician, 

ac eas ta  es te  s up ra fa ţa 
exterioară a stelei. Mergând 
către centrul stelei, fotonii sunt 
prinşi în serii nesfârşite de 
ciocniri, nefiind, deci, capabili să 
se mişte liber. 

Fotosfera nu este locul în care 
gazul stelei se sfârşeşte; stelele 
au, de asemenea, atmosferă, 
care este transparentă şi care se 
întinde dincolo de fotosferă. 
   În ce priveşte UY Scuti, 
fotosfera stelei s-ar întinde 
dincolo de orbita lui Jupiter. Asta 

înseamnă că lumina produsă în 
centrul stelei nu ar putea scăpa 
din stea până nu ar ajunge 
dincolo de Jupiter. Dincolo de 

acest loc este o atmosferă 
difuză, încinsă, care s-ar 

întinde departe către limitele 
sistemului nostru solar, şi 
mari cantităţi de gaz şi praf 
eliberate de stea de-a lungul 

timpului. 

Gazul pierdut de stea s-ar 

întinde pe 400 de unităţi 
astronomice, adică de 10 ori 
distanţa de la Soare la Pluto.  
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REBUS 

1.În lichide căldura se transmite din 
aproape în aproape cu transport de 
substanţă, acest mod de transmitere a 
cpăldurii se numeşte propagare prin 
…………. ;  

2.Trecerea unui lichid în stare gazoasă;  

3.Trecerea din stare solidă în stare gazoasă;  

4.În solide căldura se transmite din aproape în aproape fără transport de substanţă, acest mod de 
transmitere a căldurii se numeşte propagare prin .............. ; 
5.Fenomenul de pătrundere a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp, fără intervenţia unei 
forţe exterioare;  

6.Mişcarea dezordonată şi continuă a moleculelor unei substanţe se numeşte agitaţie ............. ; 
7.Trecerea unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă ;  
 

Găsiţi următoarele noţiuni de fizică din rebus: Pascal, Revolutie, Traznetul, Fulger, Miscare, Condensare, 

Dilatare, Evaporare, Vaporizare, Vapori, Difuzie, Agnatie, Pascal, Watt, Tensiune, Masa, Ohm, Volum, 

Timp, Electrizare, Joule, Densitate, Radiatii, Barometru, Microscop, Micro, Energie, Elastic, Presiune, 

Arhimede/u, Kirchhoff, Optic, Rezistor, Zoom, Imagine, Tesla, Lungime, Villord, Circuit, Weber, Umbra, 

Obiectiv, Fizica, Contor, Flux  

Anotimpurile copilăriei 

35 

 1 C                 

  2   A                 

 
   3       L             

 
   4       D           

 
   5       U           

       6       R         

7               A       

T E R M I M I C R O S C O P I M A G I N E Q M A R 

W A T T D U O D I Z O L V A R E M M A P C M O O O 

D O P O C O D O Q X V R E Z I S T O R C O H M B B 

F O R Z I R O O C C O K M I C R O M O O N J A I I 

C D A A R E O T D I L A T A R E X M L Q D D G E E 

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

U U I H U L A C M E M C E C L I P S A M N R T T T 

N L A I I U D O B G O X Y Z O C M O L D S E A I I 

G E T M T X M L R V A P O R I Z A R E X A Z T E V 

I K I E J U A M A W V X M I S C A R E O R I I L M 

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

E L P E R S S T E N E R G I E L A S T I C T I C F 

V V A P O R I F O E V A P O R A R E V W R O B T I 

I O S P O Q M L M O B A R O M E T R U E E D E R Z 

C N C L O C A U K I R T C M H O F F N B Z I C I I 

L M A O S O V X B L O R E V O L U T I E I F E Z C 

A R L A C A Z D U R A T E S L A O I Z R S U C A A 

R O P K O L S K M A S A S T V S M M O S T Z T R C 

D L F U C C I P R E S I U N E O P P O K O I R E O 

T E N S I U N E Q T R A Z N E T U L M T R E I O P 



Anul XV, nr. 1 (28) 

Soarele se mişcă faţă de ste-
lele învecinate cu viteza de 26 

km/s ? 

Soarele are 4,6 miliarde de 

ani ? 

În 1609 Galileo Galilei a 
descoperit fazele planetei 

Venus, arătând astfel că aceasta 
se învârte în jurul Soarelui? 

Planeta Jupiter a fost obser-

vată pentru prima dată în 1610 
printr-un telescop, de către Ga-
lileo Galilei ? 

Inelele planetei Saturn au 

fost observate pentru prima 

dată în 1610 de către Galileo 
Galilei ? 

Planeta Pluto a fost descope-

rită în 1930 de către astronomul 
american C. W. Tombaugh ? 

Arsenul se întâlneşte în 
aproape toate ţesuturile animale 
şi vegetale? Doza mortală 
pentru un adult este 0,1-0,3g 

arsen! 

Hidrogenul şi oxigenul 
(lichefiate) au fost primii com-

bustibili utilizaţi pentru navele 
cosmice ? 

100 milioane de atomi aranjaţi 
în lanţ nu au o lungime mai mare 
de 1 cm ? 

250 tone de apă de mare 
conţin 1 g de aur ? Dacă s-ar ex-

trage tot aurul din apa de 

mare, pentru fiecare lo-

cuitor al globului ar reve-

ni câte 30 tone de aur. 

Sucul gastric conţine 
0,4% acid clorhidric ? 

Creşterea concentraţiei 
de acid clorhidric, 

datorită unei alimentaţii 
necorespunzătoare, 
provoacă aş numitele 
“arsuri la stomac”. 
Oxigenul a fost 

descoperit în 1774 de către 
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chimistul englez Joseph 

Priestley, şi, independent de el, 
de către chimistul suedez C. W. 
Scheele? 

În 1798 H. Cavendish a 
determinat masa Pământului şi 
constanta gravitaţională (g), 
rezultând că Pământul este de 5 
ori mai dens decât apa ? 

Laserul a fost inventat în 
1960 de T. Maiman ? 

Lentilele convergente au fost 

realizate prima dată în 300îHr., 
în Tunisia ? 

Magneţii au fost utilizaţi în 
navigaţie (ca busolă) abia în 
secolul 10 (în China)? 

Primul animal domesticit a 

fost câinele? 

Prima grădină zoologică a 
fost făcută în China, aproximativ 
în 2000îHr.? 

Prima grădină botanică a fost 
făcută în Veneţia, în anul 1333? 

Scrierea cifrelor a precedat 

orice formă de scriere a 
literelor? Cu aproximativ 4000 

de ani în urmă, sistemul 
poziţional (valoarea cifrei este 
stabilită de poziţia pe care o 
ocupă ăn cadrul unui număr) 
era folosit ăn Mesopotamia. 

Cifrele arabe au fost 

introduse ăn Europa prima dată 
de L. Fibonacci, în Evul 
Mediu? 

Primele metale utilizate 

(pentru confecţionarea 36 

Ştiaţi că... 
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bijuteriilor şi uneltelor) au fost: 
aurul, cuprul şi argintul, fiind 
singurele care pot fi găsite în 
natură sub formă de element 
pur? 

Primul aliaj obţinut a fost 
bronzul (90%cupru şi 10%
staniu)? 

Sticla a fost realizată prima 
dată prin anul 1600îHr., prin 
topirea la 1500oC a unui 

amestec de siliciu şi carbonat 
de sodium sau potasiu? 

Primul text tipărit a fost 
realizat ăn China î n anul 868? 

Heraclid este prima per-

soană cunoscută care a emis 
ideea că Venus şi Mercur s-

ar putea roti în jurul Soare-

lui (390îHr.) ? 

prima înregistrare a 

apariţiei unei supernove a 
fost făcută de chinezi în 
anul 352 îHr. ? 

în anul 130îHr., Hiparh 

din Niceea a calculat corect 

distanţa până la Lună şi di-
mensiunea acesteia ? 

deşi semnele + şi - erau 

folosite din secolul 15 pentru a 

indica surplusurile şi defici-
turile, ele n-au căpătat semnifi-
caţia modernă decât în 1514. 
Actualul = a fost  introdus într-

o formă puţin diferită în 1557. 

În 1631 au fost introduse simbo-

lurile pentru înmulţire. Prin 1659 
se folosea deja simbolul : . Radi-

calul a fost introdus în 1525. 

Semnele < şi > au fost introduse 

în anul 1631. 

rigla de calcul a fost inven-

tată de W. Oughtred, în 1621 ? 

primul care a afirmat că 
lumina ar putea fi un fenomen 

ondulatoriu a fost Leonardo da 

Vinci ? 

microscopul a fost inventat 

de Z. Janssen în anul 1590 ? 

luneta astronomică (ce inver-
sează imaginea) a fost  inventată 
în 1611 de către J. Kepler ? 

primul termometru cu mer-

cur a fost făcut de către Gabriel 
Fahrenheit, în anul 1714 ? 
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cea mai scăzută temperatură 
posibilă este -273,15oC ? 

barometrul a fost inventat de 

Torricelli în anul 1640 ? 

telescopul a fost inventat de 

Newton în anul 1668 ? 

sunetul nu se propagă în 
vid ? 

în 1798 H. Cavendish deter-

mină masa Pământului şi con-
stanta g ? 

platina a fost descoperită în 
1557 ? 

radiaţiile infraroşii au fost 
decoperite în 1800 de către 
Herschel ? 

bateria electrică a fost in-
ventată de A. Volta în anul 

1800 ? 

radiaţiile ultraviolete au 
fost descoperite în anul 

1801 de J. Ritter ? 

în 1819 H. C. Oersted a 

descoperit accidental că un 
ac magnetic este deviat dacă 
se află în vecinătatea unui 
curent electric ? 

hidrogenul a fost 

descoperit de R. Boyle în 

anul 1670 ? 

primul submarin (pus în 

mişcare de vâslaşi) a fost con-
struit în 1620 de către C. Dreb-
bel ? 

bacteriile au fost observate 

pentru prima dată la microscop 
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Ingrediente: 

350 g miere 

350 g făină 

3 ouă 

3 linguri zahăr 
o jumătate linguriţă bicarbonat 
un sfert linguriţă scorţişoară 

un sfert linguriţă cuişoare pisate 

1 lingură rom 

1 lingură ulei 
100 g nuci măcinate 

Pentru glazură: 

110 g unt, la temperatura 

camerei 

230 g zahăr pudră, cernut 
o linguriţă esenţă de 
vanilie, lămâie sau 
portocală 

o lingură jumătate de 
lapte 

Mod de preparare: 

Cuptorul se 

preîncălzeşte la 180 
de grade Celsius. 

Mierea se încălzeşte 
uşor, la foc mic, într-
o cratiţă. Când este 
gata, se ia de pe aragaz, se 

adaugă făina în ploaie şi se 
amestecă uşor. 

Când s-a mai răcit, se adaugă 

ouăle, pe rând. Se amestecă bine, 
apoi se adaugă bicarbonatul, 
scorţişoara, cuişoarele, romul, 
uleiul şi nucile. Se omogenizează, 
apoi se întinde o foaie groasă de 
un deget. Se taie în diferite forme. 
Acestea se pun pe o tavă întinsă, 
tapetată cu hârtie de copt unsă cu 
unt şi pudrată cu făină. 

Se coc 8-12 minute, în funcţie de 
dimensiuni, până trec proba cu 
scobitoarea şi încep să capete o 
culoare uşor maronie pe margine. 
Se lasă să se răcească complet. 

Între timp se face glazura. Untul 
se bate cu mixerul până devine 
cremos şi aerat. Zahărul se 

adaugă în două părţi şi se 
amestecă, întâi la viteză mică, 
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apoi la viteză mare. 

Se adaugă esenţa de vanilie şi 
laptele. Se amestecă 3-4 minute, 

până capătă o consistenţă uşoară, 
pufoasă. Dacă glazura e prea 
groasă, se mai adaugă puţin lapte. 
Dacă este prea moale, se mai 
adaugă puţin zahăr. 

Se pune într-o pungă pentru ornat 
şi se desenează diferite modele 
sau se întinde pe figurine 
folosind o spatulă. Dacă vrei să 
colorezi glazura, adaugă în 
ultima etapă puţin colorant 
alimentar (după preferinţă) şi 
omogenizează compoziţia. 

După ce glazura s-a întărit, 
turta dulce se pune în cutii sau în 
borcane închise ermetic. Se 
păstrează până la 5-6 zile. 
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GLUME 

-Dacă te doare atât de rău dintele acela, va 
trebui să mergem la un dentist. Sper că nu ţi-e 

frică? 

-Nu, tăticule. 
-Bravo, aşa te vreau, curajos! Să ştii că 
dentistul nu îţi face nimic. 
-Dacă e aşa, ce rost mai are să-l deranjăm? 

La lecţia de fizică profesorul se adresează 
elevilor în cursul unui experiment: 
-Precum vedeţi, nu vedeţi nimic. De ce nu 
vedeţi nimic, veţi vedea îndată. 
 

Profesorul către elev: 
-Poţi să-mi cât face o optime dintr-o treime? 

-Exact n-aş putea să vă spun, dar prea mult n-

are cum să fie. 
 

Einstein, Newton și Pascal jucau de-a 

ascunselea, iar Einstein număra. Pascal s-a 

ascuns, iar Newton a desenat un pătrat cu 
latura de 1 metru și s-a așezat în el. Când 
Einstein a terminat de numărat, s-a întors 
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și a spus:  

-Newton te-am găsit! 
Newton răspunde: 
-Nu m-ai găsit! Ai găsit un Newton pe metru 
pătrat! L-ai găsit pe Pascal! 
 

Examen cu întrebări tip grilă, la care răspunsul 
este "da" sau "nu". Unul dintre studenţi tot 
aruncă o monedă în sus şi notează rezultatele. 
Profesorul se gândeşte: "Săracu', ce idiot ! Dar 
cel puţin ăsta va termina primul". Se termină ex-
amenul, toţi pleacă, în afară de studentul cu 
moneda, care continuă să o tot arunce în aer, 
notând de zor. Profesorul se apropie şi-l între-

abă: - Ei, ai răspuns la întrebări? - Da. - Şi ce 
faci acum? - Verific răspunsurile. 
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