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 Prima dată când am avut 
bucuria și norocul să ajung la 
Olimpiada de limba și literatura 
română a fost în clasa a cincea, 
când încă nu mă obișnuisem cu 
faptul că nu o mai aveam pe 
Doamna învățătoare. Însă am 
descoperit o Dirigintă minunată 
care are grijă de noi și ne ajută 
la nevoie. Aceasta este o 
persoană deosebită care m-a 
introdus în universul fermecător 
al cunoașterii și al olimpiadelor. 
Nu numai că m-a făcut să 
îndrăgesc limba și literatura 
română, dar m-a și învățat să 
îmi folosesc timpul cu atenție, 
să învăț conștiincios mereu, iar 
cel mai important: să cunosc 
persoane noi. Acum sunt elevă 
în clasa a VI-a A de la Școala 
Gimnazială nr. 19 „Avram 
Iancu” din Timișoara. Datorită 
olimpiadei am reușit să petrec 
mai mult timp cu prietena mea 
Gina, colega alături de care are 
am trecut prin această aventură 
în căutarea mândriei de a fi 
premiat, de a fi printre elevii 
olimpici.  
           Programul meu nu este 
atât de încărcat, deoarece timpul 
acordat rezolvării exercițiilor 
suplimentare nu durează mai 
mult de o oră și jumătate. În 
schimb, fiecare dintre noi 
suntem îndrumate prin 
exercițiile și compunerile pe 
care le scriem, iar în ziua 

concursului ne simțim cu 
adevărat pregătite. Faptul că 
Doamna dirigintă mă poate sfătui 
în privința cerințelor de la 
olimpiadă, mai ales în apropierea 
concursului, mă face să fiu și mai 
sigură pe mine însămi și să pricep 
mult mai bine unele informații. 
Pe lângă aceasta, eu merg o dată 
pe săptămână la Centrul de 
Excelență din Timișoara, unde 
lucrăm pe echipe și accentuăm 
aspectele importante ce ar putea 
să ne pună probleme la 
concursuri. Singurul lucru ce îmi 
mai stă în cale este eșecul, dar el 
poate fi pozitiv, fiindcă ne 
îndeamnă să învățăm din greșeli. 
Ziua concursului este plină de 
emoții, însă odată ce acesta s-a 
terminat, nu mai rămâne decât să 
te bucuri de rezultat și să îți 
răsplătești succesul cu câteva zile 
bune de relaxare. 
 Cât despre prietenie... 
experiența de la olimpiadă mă 
ajută să îmi fac prieteni noi, atât 
la Centrul de Excelență, dar și în 
școala noastră. Întâlnesc copii 
care merg de asemenea la 
olimpiadă și acest lucru mă 
determină să ofer ajutor și să 
vorbesc cu cei care sunt în 
aceeași situație cu mine. Faptul că 
am un plus de cunoștințe, parcă 
primite cadou în urma muncii 
mele, mă atrage mult mai mult de 
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alți 
colegi 
care 
îmi cer 
ajutorul 
la teme 
și la 
ceea ce 
ei nu 
știu 
foarte 
bine. 
Astfel, îmi e ușor să îmi fac 
prieteni noi, dar riscul cel mai 
mare este că unii vor vrea să îți 
fie prieteni doar pentru a se folosi 
de tine legat de ce nu vor să facă 
și de aceea e bine să ai încredere 
mai multă în niște prieteni pe 
care îi cunoști de multă vreme și 
care îți sunt amici pentru 
comportament și nu doar pentru 
ajutorul dat pe moment. 
 Pentru mine, olimpiada 
face parte din noua mea viață și 
sunt mândră că am reușit să învăț 
atât de multe lucruri într-un 
interval atât de scurt de timp. Îi 
invit pe toți elevii să participe, 
deoarece îi va ajuta din toate 
punctele de vedere, mai ales să 
realizeze ce înseamnă cu 
adevărat să fii răsplătit pentru 
munca depusă. 
 

Diana Sasu  

clasa a VI-a A 
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EDITORIAL 

Din gândurile unui olimpic 
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Elevii Şcolii 

Gimnaziale Nr. 19 „Avram 

Iancu”, Timișoara, au 

sărbătorit Ziua Naţională a 

României prin momente 

artistice emoționante, în 

care și-au exprimat talentul 

și creativitatea. Motto-ul 

programului a fost chiar 

titlul poeziei eminesciene 

Ce-ți doresc eu ție, dulce 

Românie, ce exprimă 

sugestiv, prin adresarea 

directă, profunzimea 
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1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

CE-ȚI DORESC EU ȚIE, DULCE ROMÂNIE 
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sentimentului de 

dragoste față de 

țară. 

Îmbrăcaţi 

în costume 

populare, ca 

simbol al 

respectului 

pentru tradițiile 

neamului, elevii 

școlii, 

coordonați de 

cadrele 

didactice, au 

evocat, prin 

recitarea unor 

versuri tematice, momentele 

semnificative parcurse de 
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poporul român pe drumul 

înfăptuirii Marii Uniri. Datele 5 
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istorice au fost sintetizate de 

elevii Sturz Marc și Pecican 

Eduard, din clasa a V-a F, într-o 

prezentare PP: la 1 Decembrie 

1918, Adunarea Naţională de la 

Alba Iulia, constituită din 1228 

de delegaţi şi sprijinită de peste 

100.000 de români veniţi din 

toate colţurile Ardealului şi 

Banatului, a adoptat o Rezoluţie 

prin care s-a consfinţit unirea 

tuturor românilor din 

Transilvania, întreg Banatul 

(cuprins între râurile Mureş, 

Tisa şi Dunăre) şi Ţara 

Ungurească (Crişana, Sătmar şi 

Maramureş) cu România. Astfel, 

ziua de 1 Decembrie 1918 

încununează lupta românilor 

transilvăneni pentru Unitate 

Naţională şi marchează momentul 

creării României Mari. 

Cu steguleţe tricolore în 

mâini, confecţionate chiar de ei, 

elevii au participat cu bucurie la 

activităţile cu specific artistic, 

cultural și istoric, dedicate 

acestei  mari sărbători. În acest 

sens, au fost remarcate de 

privitori desenele și colajele, ce 
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au surprins cromatic aspecte 

esențiale din istoria națională. 

La sfârşitul activităţilor, 

toți cei prezenţi au cântat Imnul 

României, Deşteaptă-te, române! 

La program au participat, alături 

de profesori, elevi şi părinţi, 

doamna director, prof. dr. 

Muntean Claudia-Tatiana și 

doamna director adjunct, prof. 

Circu Camelia. 

 

Consilier educativ, prof. 

MARIANA OCSKO 
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Ei sunt câțiva dintre 
olimpicii noștri, premianți la Limba 
și literatura română și la Limba 
engleză: 

 Sasu Diana (cls. a VI-a A),  

 Dumitrașcu Gina (cls. a V-a A),    

 Bălășescu Anamaria (cls. a VII-

a E),  

 Stîngu Ștefania  (cls. a VII-a E), 

 Matyași Desiree (cls. a VII-a E). 

 

Peste 500 de elevi de nota 10 au fost premiați  de 
Primăria Timișoara, la Gala Excelenței. Printre aceştia s-au 

numărat şi elevi ai şcolii nostre: 

Clasa a V-a (actual a VI-a) 
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CU EI NE MÂNDRIM 

SASU DIANA 

COZAC ANA DARIA 

CLEȚOC BIANCA 

BELEAN DENISA TEODOSIA 

CRISTEAN ROBERT IOAN 

DELEANU-STAMOREAN SÂNZIANA 

IVAN ȘTEFAN  
MINGASSON ANNA CATHERINE 

SZECHELY ANA 

BĂGHINĂ SARA MARIA 

BUZA DAVID SEBASTIAN 

GÂRDA MARISA 

GÂRDA AIRIN 

OPREA TUDOR ALEX 

ORȘA VLAD LUCA 

SUCIU MARIA 



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

 

 

 

Clasa a VII-a (actual a VIII-a) 
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Clasa a VIII-a  
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JURMA VICTOR EMANUEL 

MOTOȘ LETIȚIA ANDREEA 

PĂDURE ALEXANDRU 

JURJ MILENA MARIA 

BUTUZA VLAD HORIA 

CRISTESCU NENSI ANDRADA 

SIMINIC ANDREI 

PENEA ANDREEA AMALIA 

VIDAC RADU CRISTIAN 

VESA IOANA MINA 

CIUTACU TUDOR SORIN 

DABU RAUL ANDREI 

JINGA IOANA MACRINA 

JURCA ROBERT IOAN 

MITRU BOGDAN ALEXANDRU 

STELIA ANITA 

TĂNASE OANA ALEXANDRA 

GHEORGHIȚĂ LARISA HORTENSIA 

SANDU CARINA IOSEFINA 

TĂNASE LUIZA MARIA 

BÎRLA ȘTEFAN  ALEXANDRU 

CODERIE ALEXANDRU ROBERT 

URDEA PETRA IULIA 

BELEAN MARIA PETRONIA 

BLEIER RALUCA ISABEL 

BURCĂ ALEXANDRA HARICLEEA 

BULZAN NICOLA MARIA 

CURTU SARA NATALIA 

LUGOJAN EMANUEL IULIAN 

POLSCHI RADU ALEXANDRU 

VASILE DANIELA VIOLETA 

VATA KARLA IOANA 
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BUCURIE DE 

CRĂCIUN  

Mă trezesc nerăbdătoare de 
dimineaţă, cu senzaţia unei zile 
importante. Mă gândesc un pic, 
căutând în memorie ce zi ar 
putea fi, şi-mi dau seama că este 
ajunul Crăciunului! Oh, ce mult 
iubesc această zi plină cu 
minunății! 

Ieri seară începuse să ningă, 
aşa că mă duc rapid la geam să 
văd ce s-a întâmplat afară. Încă 
ninge. Iarna s-a aşternut peste 
tot satul. Se pare că norii grei şi 
gri n-au pierdut vremea în 
zadar; toată noaptea s-au cernut 

frumos în steluţe argintii. 
Troienele, acum mari, par nişte 
cozonaci pufoşi, pudraţi cu 
zahăr şi sclipesc în razele puţine 
şi zgârcite ale soarelui. Fulgii de 
nea se prindeau într-un dans 

ameţitor, câte doi, câte trei şi 
formau flori mari, argintii. 

Pomii s-au îmbrăcat în straie noi 
şi pufoase. Păreau nişte mirese, 
cu părul răsfirat în toate părţile, 
într-un câmp de flori albe. Gerul 
pictase geamurile caselor. Şi 
pentru că geamurile erau 
acoperite cu flori de gheaţă şi nu 
se vedea nimic prin ele, casele 

semănau cu nişte crăiese ale 
zăpezilor cu ochii închişi. 
Hornurile de la case se 

împodobiseră şi ele cu clăbuci 
de fum. Pe marginea lor, se 

înghesuiau vrăbiuţele şi piţigoii, 

care mai de care, să se 
încălzească de la fumul cald. 
Apoi, zburau pe crengile 

copacilor şi-şi curăţau penele de 
la fum, să fie şi ele curăţele. Ce 
mai, natura era pregătită de marea 
sărbătoare!                                                                                                                  

Uitându-mă la curtea mea albă, 
îmi venea să sar şi să mă afund în 
troienele mari şi moi! Dar m-am 

hotărât să las această activitate pe 
mai târziu, sau poate chiar pe a 
doua zi. Mai aveam încă multă 
treabă! 

Tata era în curte şi curăţa 
zăpada de pe cărare, ca să poată 
veni Moş Crăciun noaptea, cu 
daruri pentru sufletele curate.       

I-am făcut cu mâna şi am luat-o 

hotărât spre bucătărie, să văd ce 

se întâmplă şi pe acolo. În drum 
spre bucătărie, mirosurile de 
cozonac copt, vanile, scorţişoară, 
turtă dulce şi multe altele, au 
început să-mi gâdile nasul. Pentru 
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a nu ştiu câta oară, m-am gândit 
cât de mult îmi place Crăciunul!  

Am intrat în bucătărie şi am 
rămas cu gura căscată. Încăperea 
era plină! Le-am văzut pe mama 
şi pe bunica trebăluind şi 
luptându-se cu mormane de vase 

şi multe ingrediente. M-am 

speriat puţin şi eram pregătită să 
fac cale întoarsă, să merg la sora 
mea, care făcea curăţenie prin 
casă. Dintr-o dată, totul mi s-a 

părut complicat şi m-am gândit 
că niciodată nu aş putea face faţă 
la ce meștereau ele acolo. Dar 
mama, văzându-mă în uşă, mi-a 

zâmbit blând, încurajându-mă să 
intru. Mi-a explicat de ce ajutor 

avea nevoie din partea mea şi nu 
mi s-a mai părut atât de 

complicat. M-am pus cuminte 

într-un colţ să aleg verdeţuri, să 
curăţ usturoi, să tai legumele 
pentru salată, să spăl vase şi 
multe altele. Ce mai, am fost de 

mare ajutor!  

După vreo patru ore de stat în 9 

TRADIȚII DE CRĂCIUN 
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bucătărie, am fost 
chemată de tata şi de 
sora mea să împodobim 
bradul. Activitatea mea 

preferată din această zi! 
Bradul era deja instalat 

în sufragerie. Se 
întindea falnic cu 
crengile-i verzi, parcă 
vroia să ajungă cu 
vârful până în tavan. În 
şemineu, ardea focul şi 
lemnele din el trosneau 

zgomotos. Ne apucăm să 
împodobim bradul. Beteala, 
luminiţele şi globurile roşii, 
verzi, albastre, portocalii, se 

prindeau într-o horă veselă în 
jurul bradului şi acolo 
rămâneau.  

Cu fiecare glob agăţat de 
crenguţă, bradul parcă zâmbea 
mai mult, mulţumindu-ne pentru 

straiele frumoase de sărbătoare 
ce i le pregătiserăm. Lumina 
jucăuşă de la şemineu se 
oglindea frumos în globurile din 
brad, dându-i o strălucire aparte 
şi făcându-l să pară unul din 
poveste! Împodobind, cântam 
cu sora mea colinde de Crăciun 
şi fiori de fericire mă 
cuprindeau. Eram mulţumită de 
treaba pe care o făcusem în acea 
zi frumoasă de Ajun.  

În casă mirosea a foc şi a 
brad. Crăciunul era la uşă! 

 

GÂRDA AIRIN,  
cls. a VI-a E  

AȘTEPTÂND O 
MINUNE 

 
Frumoasa iarnă şi-a făcut 

apariţia şi pe la noi în mantia sa 
argintie. A pornit prin munţi şi 
văi, s-a instalat peste oraşe şi 
peste sate. Copiii mici şi mari o 
întâmpină cu nestăpânită veselie. 
Zăpada măruntă şi deasă cade 
precum făina la cernut şi se 
aşterne peste pământul amorţit ca 
o plapumă albă şi strălucitoare. 
Pomii îşi împodobesc şi ei 
crengile cu beteală fină. Par nişte 
fantasme albe. Soarele nu mai 

este darnic şi se lasă mult 
aşteptat, aşa că gerul nestingherit, 
ţese la geamuri flori frumoase de 
gheaţă. Casele pufăie adormite  
de fumul dens de la sobă. Natura 
toată pare amorţită, dar este 
trezită la viaţă, din când în când, 
de strigătele vesele ale copiilor, 
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care ies afară la săniuş sau pentru 
a se bate cu bulgări de zăpadă. La 
ferestrele caselor, ici şi colo, se 
zăreşte câte o luminiţă 
multicoloră, care îţi aduce aminte 
de minunatele sărbători de iarnă. 
Crăciunul se apropie, trezindu-ne 

emoţii frumoase în suflet… 

Mai e puţin până la Crăciun, 
aşa că m-am gândit să nu pierd 
vremea şi să scriu o scrisoare 
Moşului. Zis şi făcut: cu 
zâmbetul pe buze mă aşez la 
masă şi scriu… După vreo oră de 
scris şi o listă luuungă de dorinţe, 
scrisoarea mea este gata! 

Mulţumită, mă duc la mama să    
i-o citesc şi să-i cer ajutorul să o 
trimit. Mama m-a ascultat cu 

răbdare şi la sfârşit îmi spune: 
-  Draga mea, eu cred că tu nu 

ai înţeles despre ce este 
sărbătoarea Crăciunului! 

-  Cum să nu! îi răspund eu. 
Crăciunul este sărbătoarea 
naşterii lui Iisus şi a darurilor 
multe! 10 
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-  Crăciunul este sărbătoarea 
naşterii lui Iisus şi a 
generozităţii, bucuriei, 
speranţei, iubirii, dăruirii… 

-  Păi vezi! Eu nu tot despre 
daruri vorbesc? o întreb pe 
mama, puțin confuză. 

Mama a zâmbit şi nu a mai 
stat să mă contrazică prea mult, 
ci m-a rugat să merg la mine în 
cameră, să aleg câteva cărţi şi 
jucării drăguţe, cu care nu mă 
mai jucam. Apoi a zis: 

-  Cred că ştiu cine ar putea 
să-ţi explice mai bine despre ce 
este Crăciunul. Şi m-a invitat să 
merg cu ea, a doua 

zi, la casa de 

plasament a copiilor 

orfani din oraş, unde 
ea mergea, de câţiva 
ani încoace, înainte 
de Crăciun, să ajute 
pe acolo cu ce 

putea. M-am învoit 
şi am mers la 
culcare curioasă, 
gândindu-mă pe 
cine voi întâlni 
acolo, care să ştie atât de bine ce 
este Crăciunul. 

A doua zi de dimineaţă, am 
luat plasa cu jucării şi am plecat 
spre casa de plasament. Când 
am ajuns, am văzut o clădire gri 
şi dărăpănată, cu geamuri la fel 
de gri, sau aşa mi s-a părut mie. 
Era o clădire care îţi dădea 
senzaţia de tristeţe.  

Am deschis prima uşă şi din 

prag am văzut o cameră mare, în 
care erau vreo douăzeci de copii 
de vârste diferite şi foarte prost 
îmbrăcaţi. M-am uitat la mama, 

întrebând-o din priviri: „Pe cine 
căutăm?”. Mama mi-a spus să am 
răbdare şi să mă duc să ofer 
cărţile şi jucăriile copiilor din 
cameră, iar mai târziu urma să 
vorbim despre Crăciun.  

Am mers rând pe rând la 
fiecare copil, oferindu-le câte 
ceva din plasa mea de jucării. 
Mulţi se uitau foarte miraţi la 
mine şi cu puţină teamă, dar după 
ce vedeau că acel lucru chiar era 
pentru ei, bucuroşi îl luau şi 
plecau repejor, fiecare în altă 
parte, să se bucure de noua 
jucărie. Între timp, camera se 

umplea de râsete şi zgomote de 
copii. Când am văzut câtă bucurie 
am adus unor copii amărâţi, cu o 
plasă de jucării, m-a cuprins un 

sentiment de mulţumire, 
amestecat cu fericire. Realizasem 

că este chiar mai frumos să 
dăruiești, decât să primeşti! 

Într-un colţ, la un geam, stătea 
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o fetiţă tristă care în tot acest 
timp nici nu s-a uitat să vadă ce 
se întâmpla în jurul ei. M-am 

apropiat de ea şi i-am întins o 
jucărie din plasă. Atunci s-a uitat 

la mine, la jucărie, apoi înapoi la 
geam.  

-  Ia-o, este pentru tine, îi spun 
eu. 

S-a uitat din nou la mine cu 

ochii ei trişti şi mari şi m-a 

întrebat: 
-  Dar o mamă nu ai? Pentru 

că pe mine nu mă iubeşte nimeni. 
Am rămas mută de uimire şi 

nu am ştiut ce să-i spun timp de 

vreo câteva momente. Fetiţa se 
uita din nou pe geam. După un 
timp îi spun: 

-  Din păcate, nu am de dat 
una. Dar să ştii că pot să te iubesc 

eu, dacă vrei. 
Fetiţa s-a uitat mirată la 
mine şi m-a întrebat: 
-  Chiar poţi? 

-  Da, i-am răspuns. Şi     
m-am aşezat lângă ea, 
luând-o de mână. O chema 
Maria şi era cu trei ani mai 
mică decât mine. 
În acea zi lungă, care 
totuşi a zburat fără să-mi 

dau seama, am stat numai 

lângă Maria. Am vorbit, am râs şi 
m-am jucat numai cu ea. Era atât 
de fercită! Nici nu am observat 
când, de câteva ori, mama venise 
pe acolo să vadă ce fac.  

Spre seară, a venit timpul să 
mergem acasă. În ochii Mariei, 
apăruseră două lacrimi. Şi atunci 
i-am promis că a doua zi, 
neapărat, voi veni cu mama să o 
vizitez din nou. Şi a treia. Pentru 
că acum o iubesc şi ea mă iubeşte 11 
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pe mine. S-a bucurat mult şi     
m-a strâns atât de tare în braţe, 
încât nu am putut să respir timp 
de câteva secunde! 

Când am plecat spre casă,    
m-am uitat din nou la geam. 

Maria era acolo, făcându-mi cu 

mâna. I-am răspuns. Acum, 
clădirea părea şi mai tristă şi 
mai urâtă. Apoi m-am uitat la 

mama şi       i-am spus: 

-  Acum ştiu, mamă… 

Când am ajuns acasă, m-am 

aşezat din nou să-i scriu o 

scrisoare Moşului… După cinci 
minute şi trei rânduri, scrisoarea 
era gata. Îi ceream Moşului să 
mi-o aducă pe Maria de 
Crăciun, ca surioară… 

 

GÂRDA MARISA,  
cls. a VI-a E  

 

 CRĂCIUNUL CU 
FAMILIA MEA 

 
            Mai era o săptămână 

până la Crăciun. Familia mea se 
pregătea, ca în fiecare an, mai 
repede, pentru că tot timpul 
intervenea ceva pe ultima sută de 
metri. Dar anul acesta a fost mai 

mult decât atât. 
            De Crăciun este normal 

ca fiecare familie să aibă cel puțin 
un cozonac și o tavă cu fursecuri 
bune de înmuiat în lapte, 
gustărica preferată a lui Moș 
Crăciun. Bunica mea avea mereu 
cele mai bune fursecuri, iar anul 

acesta ea a dorit să se întreacă pe 
ea însăsi, așa că a vrut să le 
decoreze. A intrat pe toate site-

urile pe care le găsise, ca să vadă 
cum se preparau acele ornamente, 

ciudate, dar interesante. A fost 

foarte bucuroasă bunicuța, atunci 
când a găsit rețeta perfectă. 

În timp ce scria rețeta în 
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caietul ei de prăjituri, a picat 
netul. Nervoasă, a sunat la 
compania de electricitate și a fost 
informată că superbul brad de 
Crăciun din centrul satului s-a 

răsturnat pe firele de cablu, din 
cauza viscolului. 

Dezamăgită, s-a apucat să 
prepare prăjiturile improvizând, 
dar supărarea nu a durat mult, 
deoarece la TV a început să cânte 
interpretul ei preferat de muzică 
populară, Petrica Mâțu Stoian. 
Cântând și dansând împreună cu 
Mâțu, timpul a trecut repede. A 
venit apoi după mine să scoatem 
prăjiturelele din cuptor, dar am 
avut o mare surpriză neplăcută: 
prăjiturelele arătau groaznic, iar 
pentru a putea fi mâncate părea 
că trebuie să îți asculți dinții. Pe 
moment ne-am întristat, dar apoi 
am izbucnit în hohote de râs de 
isprava bunicii: într-adevăr, în 
anul acesta și-a depășit limitele! 

             În timp ce eu și buni 
ne amuzam pe seama 

„prăjiturelelor catastrofă”, cum le
-am numit, mami și cu tati au 
mers să cumpere un brăduț. 
Mami își dorea unul în ghiveci, 
pe care să îl planteze în grădină 
după ce se terminau sărbătorile, 
dar cu condiția să fie mare. Tata 
a intrat în magazin singur, 
deoarece mamei îi era frig. Fără 
să stea prea mult pe gânduri, a 
cumpărat primul brăduț pe care   
l-a văzut în ghiveci, fără să mai 
țină cont de mărimea lui. Când a 
ajuns cu el la mașină, mama a 
avut un șoc așa de mare, încât a 
început să plângă. Brăduțul era 
așa de mic, că nu mai trebuia să 
mă ridice nimeni ca să ajung să 12 
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pun steluța în vârf. 
Că tot veni vorba de stea, cu 

o zi după cumpărarea 
brăduțului, eu și cu mama am 
pierdut-o și asta chiar era o 
catastrofă, căci la mine în 
familie este o tradiție: cel mai 
mic pune steaua în vârf. Am 
căutat-o în toată casa, fiecare 
colțișor, dar nici urmă de ea. 
Treceau zilele mai repede decât 
îți puteai imagina, iar noi nu o 
găseam. În final, am găsit-o în 
pod, printre jucăriile mele. 

A sosit și ziua cea mare, 
Ajunul Crăciunului. Eu, 
împreună cu mama, am început 
să pregătim masa. 
Am așezat pe masă 
tacâmurile, 
farfuriile și 
paharele cu motive 

de iarnă, șervețele 
frumoase cu Moș 
Crăciun, 
minunatele 

ornamente cu 

lumânări, băuturile 
și, bineînțeles, 
mâncarea. Toate 
arătau fabulos! 
Mare ne-a fost 

mirarea când a apărut bunica, cu 
fursecurile frumos 

ormamentate, pe care le făcuse 
fără ca noi să știm, în bucătăria 
de vară. Acum eram bucuroasă, 
sigur lui Moș Crăciun o să-i 

placă! 
             Au început să 

sosească primii colindători, dar eu 
ascult doar primele versuri, 

deoarece mă pregătesc să plec și 
eu la colindat, împreună cu 
prietenele mele. De când aveam 
cinci ani, ne îmbrăcam toate în 
costum de Crăciunițe, ne luam 
clopoțeii și mergeam să le 
colindăm prietenilor de familie. 
Este foarte frumos la colindat, 

colindele sunt o parte importantă 
a spiritului Crăciunului. Urarea 
colindătorilor se spune că aduce 
noroc, iar mie îmi place să văd 
fericire pe chipul oamenilor. Mai 

am un motiv pentru care îmi 
place să merg la colindat: primesc 
multe dulciuri. 

Anul acesta este multă zăpadă 
și încă mai ninge, este ca-n 

povești. Cât vezi cu ochii, totul 

este acoperit de un strat alb 

stălucitor. Casele, curțile 
oamenilor și copacii sunt 
îmbrăcați în straie albe. Satul este 
pregătit de sărbătoare. Bradul, 
care fusese căzut pe firele de 
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cablu, a fost ridicat, iar acum stă 
drept, plin de luminițe, sania 
moșului este plină de cadouri, 
beculețe colorate și ghirlandele 
sunt minunate. La boxa din 

centru, se aud colinde. Casele 

sunt inundate de lumină, prin 
geamurile aburite se întrezărește 
bradul împodobit și oamenii 
adunați în jurul meselor. La noi 
la sat, peisajul este mirific, iar 

sufletul meu este plin de bucurie.  

   Aștept cu nerăbdare să ajung 
acasă, să iau masa împreună cu 
familia mea iubită, să ascultăm 
colinde și să-l întâmpin pe Moș 
Crăciun. 

Crăciunul, cea mai frumoasă 
sărbătoare, nașterea 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, sărbătoarea ce ne aduce 

pe toți 
împreună, 
sărbătoarea 
care ne face 

mai buni, 

mai iubitori, 

mai 

iertători, 
sărbătoarea 
care le 

trezește 
adulților 
amintiri 

frumoase 

din 

copilărie. Spiritul Crăciunului 
revarsă asupra noastră bucurie, 
armonie, speranța pentru mai 
bine, așa îmi spune mama în 
fiecare an. 

Deși sunt încă un copil și 
aștept în fiecare an cu nerăbdare 
să vină Crăciunul, să împodobesc 
bradul și să vină Moș Crăciun, cu 13 
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daruri, totuși știu că nu acesta 
este cel mai important lucru, ci 

faptul că în aceste zile suntem 
cu împreună, cântăm împreună, 
așteptăm clipele magice 
împreună. 

 

OLARIU ALEXIA, 

cls. VI-a D  
 

 

GÂNDURI PENTRU 
MOȘ CRĂCIUN  

 

La fel ca în fiecare an, îți 
scriu în această perioadă pentru 
a-ți spune că am mai crescut și 
că, deși sunt deja în clasa a VI-
a, te aștept cu aceeași emoție să 
treci și pe la mine.    

          De anul trecut și până 
acum s-au întâmplat multe în 
viața mea, iar cel mai important 
lucru este că am schimbat ciclul 
școlar. Crescând, pasiunile și 
activitățile mele sunt mereu 
altele, iar în prezent sunt 
preocupat de soluționarea 
diferitelor cuburi de logică și 

îndemânare, tip Rubik. Am căutat 
pe internet algoritmii de rezolvare 

a cubului 3x3, atât metoda pentru 
începători, cât și cea pentru 
avansați. Prima dintre ele am 
învățat-o deja foarte bine, iar 

acum lucrez intens și la cea de-a 

doua. 

          Dragul meu bătrânel, 
părinții mei mi-au cumpărat 
câteva modele de cuburi cu care 
exersez zilnic, dar eu îmi doresc 
foarte mult unul profesional, 

pentru competiții, care să se miște 
mult mai repede. Totodată aș vrea 
să învăț și rezolvarea modelelor 
de cub 2x2 și 4x4. Dacă tu crezi 
că am fost suficient de cuminte, 
ascultător și harnic la învățătură, 
te rog să ai în vedere aceste 
cadouri pe care mi le doresc de 

Crăciun. 
          

 Trebuie 

să-ți spun că 
părinții mei 
sunt mulțumiți 
de felul în care 
am început 
clasa a V-a, de 

rezultatele 

obținute până acum, de 
seriozitatea cu care mă pregătesc 
pentru fiecare zi de școală și sunt 
mândri că au un copil cuminte, 
liniștit și ascultător. 

          La final, te rog, încă o 
dată, ca, dacă vremea îți permite 
și nu rămâi înzăpezit pe undeva, 
dacă renii tăi nu au obosit de la 
atâta alergătură și dacă găsești în 
drumul tău oricare dintre cuburile 
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despre care ți-am vorbit, treci și 
pe la mine cu un cadou pentru     

a-mi face Sărbătorile de iarnă 
fericite. Aș vrea să nu uiți nici de 
fratele meu mai mare, de mama 

și de tata și să le aduci și lor ceva 
frumos, de care să se bucure. 

          Acum te las pentru că 
știu că ești foarte ocupat și 
trebuie să mai citești și scrisorile 
altor copii. 

Te salut și te aștept cu mult 
drag, 

Edi. 

 

PECICAN EDUARD, 

cls. VI-a E  
 

UN CRĂCIUN DIN 
VIAȚA MEA 

 
Este Ajunul Crăciunului. 

Ninge 

foarte des 

afară. 
Fulgii 

cristalini 

cad în 
lentul lor 

dans 

elegant. 

Peste zare s

-a așternut un covor alb de omăt, 
până la bornele kilometrice. Zeci 
de copii zglobii se joacă afară. 
Bulgări pufoși de nea zboară de 
colo-colo, ca niște păsări amețite. 
Străzile sunt inundate de râsetele 
copiilor veseli. Săniile alunecă pe 
deal, ca și cum acesta ar fi o 
cascadă rapidă și lungă. Cât timp 
cei mici se distrează de minune, 
în case munca este în toi. De 
exemplu, la mine. Tata atârnă 
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beculețe și ghirlande peste tot, 
iar mama și bunica gătesc un 
festin imens. Intru în bucătărie 
și văd un munte de făină, un bol 
plin cu ouă albe ca varul, trei 
pungi de zahăr deschise, 
cuptorul plin care radia cu unde 

de „foc 
invizibil”, 
cum spune 

bunica. 

Mama 

amestecă 
întruna în 
aluatul de 

prăjitură și 
bunica tot 

taie mere 

și le pune 
în bolul 
pentru 

plăcinta cu 
mere. 

Sarmalele 

miroseau 

puternic, iar combinate cu 

mirosul aluatului fierbinte, 

umpleau casa cu parfum de 

scorțișoară și foi de dafin.      
Ies afară și merg puțin prin 

ninsoarea care cade ca mici 

zâne de cristal și care se învârt 
sincronizate perfect. Bat la ușa 
vecinilor și întreb cu voce tare: 
„Ionel este acasă?” Ionel 
deschide ușa și mă întreabă ce 
fac. Îi răspund: „Aș vrea să 
mergem la săniuș!”. Ionel 
spuse: „Da, abia aștept”! Am 
luat săniile și am urcat pe 

dealul, învelit în pătura sa de nea 
albă ca stelele nopții, ca spuma 
laptelui care fierbe neîncetat în a 
sa cratiţă argintie, mereu aburind. 
Ne-am pus pe sănii şi am alunecat 
la vale. În urma noastră se ridică 
înalte cozi de zăpadă rece. 
Ajungem la poalele dealului, dar 

Ionel vede ceva în cale… O 
piatră! Se loveşte de ea şi zboară 
într-un om de zăpadă frumos 

lucrat. Micii copii care îl făcuseră 
s-au şi pus pe plâns. Vine tatăl lor 
şi îi întreabă ce s-a întâmplat. 
Copiii arătau cu micile lor degete 
roşii de la aprigul ger spre Ionel, 
care iese din omul de nea, găurit 
de lovitura primită din partea 
băiatului care încercase să 
„zboare” prin el. Tatăl se duce la 
acesta şi îl întreabă de ce a distrus 
omul de zăpadă, iar Ionel îi arătă 
piatra şi îi spuse că sania lui s-a 

lovit de ea şi că a zburat de acolo. 
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Bărbatul înţelege şi duce copiii la 
cafenea, ca să bea o ciocolată 
caldă, să se încălzească.  

Pornesc spre casă şi îl iau şi pe 
Ionel cu mine. Ne-am urat 

„rămas bun” şi am intrat în case. 
În curte, zăpada înghiţea felinarul 
cu fiecare fulg depus. Oamenii 

mergeau anevoios prin zăpada 
mare şi albă. Gerul s-a înăsprit 
serios, de când am plecat spre 

derdeluş. 
Colindătorii intrau 
în case şi cântau 
frumoasele 

colinde, încălzind 
sufletele gazdelor. 

Zurgălăii se auzeau 
pretutindeni. 

Deodată, ninsoarea 
s-a oprit. Casa 

mirosea a vanilie, 

scorţişoară şi foi de 
dafin. Ceva lovi 

acoperişul casei. Să fie grindină 
sau sania lui… Moș Crăciun? 

 

ORȘA VLAD-LUCA, 

cls. a VI-a E  
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         În data de 25 mai 2017, un grup de elevi ai 

claselor gimnaziale din școala noastră, însoțiți de 

către doamna profesoară de limba și literatura 

română Diana Ureche, au participat la spectacolul 

urban de lectură concentrică, o activitate culturală 

organizată de Biblioteca Județeană Timiș „Sorin 

Titel”.  

 La întâlnire au fost prezenți oameni de 

cultură, cadre didactice, elevi, dar și alte persoane 

interesate de literatură. 
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                 Cultura și în special LECTURA devine, 

în felul ei, o măsură de prim ajutor, o evadare din 

cotidian, o cale spre cunoașterea absolută. 

Prof. Ureche Diana  
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Tărâmul literelor 
 -Vai !Ce minune!zise Petrică. 
-Aici ai să poți învăța literele! 
-Unde mă aflu? 

-Esti pe „Tărâmul literelor”, spus mai bine 
„Literol”. 
-Eu sunt ghidul tău, regele literelor. Am aflat că nu 
știi să folosești literele.Le intâlnești zi de zi dar nu 
le poți folosi pentru a scrie cuvinte. Vreau să te 
pregătesc pentru testul de mâine. 
-Si unde o sa mergem prima dată? 

-Urmează-mă! 
 Și ghidul,  pronunțănd în ordine alfabetică 
toate literele, a deschis o ușă fermecată. 
-Bine ai venit, copile! zise regele literelor. Poftește 
si servește ce iți dorești! 
 Pe o masă imensă au apărut dintr-o dată o 
grămadă de gogoși în formă de litere. 
-Miroase foarte bine! Am să încep prin a gusta 
literele: a, b și c. Arată așa apetisante! 
 După ce au mâncat din gogosile gustoase, 
cei doi s-au îndreptat către o încăpere imensă. 
Acea încăpere nu era altceva decat o frumoasă 
cameră de joacă.În acea cameră se aflau o mulțime 
de jucării, toate sub formă de litere, de toate 
mărimile si intr-o multitudine de culori. 

-Dragul meu, dacă vrei să te joci, va trebui să-mi 

alcătuiesti cuvinte cu ele! 
 Primele cuvinte au venit mai greu, dar 

înconjurat de atâtea jucării era distractiv să 
descoperi cuvinte după cuvinte. Toată ziua a 
alcătuit cuvinte fascinante cu care se juca 
neîntrerupt. 

Timpul a trecut fără să își dea seama. A 
venit vremea să plece acasă si băiatul a devenit 
foarte trist. Pe o masă frumos colorată se afla un 
bol mare cu acadele,  toate in formă de litere, dar 
cu aceeași aromă. Băiatului i-a fost greu să aleagă 
o acadea. Deja îndrăgea toate literele, toate erau 
acum prietenele lui. 

          A doua zi  băiatul a luat nota 10 la test. A 
fost foarte fericit. Tărâmul literelor a devenit de 
atunci locul lui preferat de joacă. 

Orosz Federica, 

 Clasa a III-a A 

Petunia şi lumea de dincolo de 
infinit 

 

 Petunia este o fetiță de 10 ani şI crede mult 
în magie. A început să creadă în ea atunci când a 
descoperit primele daruri sub bradul de Crăciun 
aduse de Moş Crăciun. 
 Într-o noapte, când dormea, a visat lucruri 
extraordinare din ținutul Valea cu Magie după 
Infinit. Multe ființe trăiau pe acolo, ca Alincia, fata 
care face imposibilul să fie posibil şi Nelacorn, 
unicornul cu corn şi păr de aur mai strălucitor ca un 
soare strălucind incredibil de tare. 
 În acea seară totul a devenit real, iar Petunia 
era acolo cu gura căscată ... 
- Hei! Eu mă numesc Alincia! Bine ai venit în ... 
- Valea cu Magie după Infinit! o întrerupse Petunia. 
Eu mă numesc Petunia. 
         Împreună ajunseră la casa Alinciei, unde o 
văzură pe ... 
- Nelacorn? exclamă Petunia. 
- Bună! Stai, de unde ştii cum mă cheamă? 

- Am visat această lume, spuse Petunia. 
- Vreți să mergem la Pomul cu Fructe Infinite? 
întrebă entuziasmată Nelacorn. 
- Cu siguranță! răspunseră Petunia şi Alincia în cor. 
          Au plecat atunci şi s-au distrat până când  ... 
         Dimineață, Petunia se trezi şi realiză că a fost 
doar un vis. Îşi zise în gând: 
      "Nu există lume care să fie ca planeta Pământ!" 

Kerciov Anda,  

Clasa a III-a A 
 

Visul Elenei 
  
        Elena era o fetiţã de 8 ani, jucăuşă, amuzantă şi 
curioasă. Elenei ii plăceau dulciurile, dar cel mai 
mult îi plăcea ciocolata. 
      Ȋntr-o zi, Elena merse în cămară(acolo îşi ţinea 
jucăriile şi cărţile),neajungând la jucării(erau pe 
raftul cel mai de sus),Elena îşi luă o carte şi se 

apucă de citit, nu citi decât o pagină că şi adormi. Se 

făcea că era pe un câmp de marţipan, cu îngheţată la 
cornet in loc de flori şi turtă dulce in formă de 
copaci. Deodata o pisică din vată de zahăr se 

apropie de ea. 
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-Bună, eu sunt Zahăr Brun, spuse pisica. 
-Eu sunt Elena, încântată de cunoştintă. 
-Elena, ai vrea să-l cunoşti pe Gami, ursuleţul de 
jeleu? 

-Desigur, răspunse Elena veselă. 
 Şi o porniră la drum, merseră până la o 
peşteră de ciocolată de unde ieşi Gami. 
-Eu sunt Gami, ursul de jeleu, spuse acesta. 

-Salut Gami, eu sunt Elena. 

-Poftiţi înăuntru! 
Ȋn peştera de ciocolată, cei trei prieteni s-au jucat o 

mulţime de jocuri, când Elena spuse: 
-Prieteni,haideti “să culegem’’ niste ingheţată! 
Şi cei trei merseră pe câmpul de marţipan, unde 
mâncaseră multă îngheţată. 
-Elena, Elena…Trezeste-te! 

 Când Elena deschise ochii, îl văzu pe tatăl 
ei cu un bol plin de fructe şi  îşi dădu seama că 
totul nu a fost decât un vis frumos. 

Mihăiuc Vanessa 

Clasa a III-a A 

 

Jurnalul unui detectiv 
                            

   Era ora 12 noaptea. Pe strada Diamante a avut 

loc o spargere...Se furase un ceas în valoare de 
nenumarați dolari. Hoțul nu a lăsat nicio urmă, 
înafară de geamul spart...Am ieșit în fața blocului 

unde am văzut urme de roți ...roți de motocicletă... 
erau proaspete. Am mers după urme până într-un 

cartier pustiu. 

   Nici urmă de hoț pe nicăieri. Am inspectat zona 
cu prietenul meu cel mai bun, un labrador retriver 

pe nume Oskar care are un auz și un miros 

dezvoltat... 

   Dintr-o dată îl aud: 
   - Ruf, ruf! 

   - Ce e băiete, auzi ceva? 

   M-am luat după el, până în spatele blocului unde 
am văzut urme de roți și o motocicletă. Urmele se 
potriveau. Am auzit ușa deschizându-se ... L-am 

luat pe Oskar și ne-am ascuns în tufiș. Din casă a 
ieșit un om care a plecat cu aceea motocicletă. L-

am urmărit până la un bar, unde am intrat și am 

zis: 

   - Ești arestat în numele legii! 
   - Nu mă vei prinde niciodată! 
   Oskar aștepta in fața barului. Hoțul ieși, iar 

câinele meu curajos sări pe el... Din buzunar i-a 

căzut ceasul. 
   L-am arestat, l-am dus la secție și așa se încheie 
jurnalul. 

Calou Elisa 

Clasa a III-a A 
 

Biodiversitate 

 

 

 

 

 

Jianu Jacqueline 

Clasa a III-a A 
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DESPRE ȘCOALĂ 

... din gândurile unui 
olimpic la Limba și 
literatura română ... 

Din punctul meu de 

vedere, şcoala contribuie la 
conturarea personalităţii, 
educaţiei şi culturii unui copil, 
în aşa fel încât atunci când 
acesta va fi pe cont propriu şi va 
lua propriile decizii, el va 

beneficia de cele învăţate pe 
vremea când era copil. De 
asemenea, consider că şcoala 
are un rol foarte important în 
dezvoltarea unor relaţii cu 
oamenii, învăţându-ne să trăim 
în comunitate. 

Sunt de părere că 
prietenia este una dintre cele 

mai importante relaţii din viaţa 
omului, iar şcoala ajută la 
stabilirea unei asemenea 

legături, deoarece elevii unei 
şcoli colaborează, astfel încât, 
cu ajutorul prieteniei, putem 

învăţa lecţii care nu se predau la 
clasă. 
            Pot spune că aceşti ani 
de şcoală nu sunt tocmai uşori. 
Pe de altă parte, trebuie să ne 
bucurăm de ei, deoarece 
copilăria este perioada în care 
putem aduce magie în această 
lume. Când suntem copii, putem 

realiza orice, posibil şi imposibil, 
doar cu ajutorul imaginaţiei.  

Pentru mine şcoala are un 
rol foarte important în 
dezvoltarea noastră atât culturală, 
cât şi socială şi personală, 
pregătindu-ne pentru ceea ce ne 

aşteaptă în viitor. Când suntem 
încă în şcoală nu învăţăm doar la 
anumite materii, ci şi cum să fim 
oameni mai buni şi cum să ne 
comportăm cu cei din jur. 

Desirèe Matyași,  
clasa a VII-a E 

 

DIN JURNALUL UNUI 

OLIMPIC LA 

ROMÂNĂ 

           Era o zi normală, ca 
oricare alta fără nimic special ce 
se putea întâmpla. Bine, bine, 
exagerez acum doar ca să vă 
conving că e totul banal, ca apoi 
dintr-o dată să apară ceva sau 
cineva care să uimească total 
cititorii. Așa sunt toate poveștile, 
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nu? Greșit. A mea nu 
este așa. Sau poate 
din nou încerc să vă 
induc diferite idei. Ca 

să nu se întâmple 
asta, vă las pe voi să 
decideți dacă aceasta 

este o poveste ca toate celelalte 

sau e diferită și vă luminează 
puțin ziua sau măcar vă face 
plăcere să o citiți. 
 Revenind, eram la ideea 

că totul e normal și chiar așa era. 
Doar o altă zi din viața mea cu 
care nu știam ce să fac. M-am 

trezit, am mâncat și apoi am 
așteptat să se întâmple ceva 
special. Până aici nimic deosebit, 
nu-i așa? Stăteam și mă gândeam 
dacă aș putea face ceva în ziua 
respectivă sau aleg să o petrec pe 
canapea. 

 Exact atunci primesc un 

telefon de la prietena mea, 

Anamaria, care îmi spune că se 
organizează o excursie la munte. 
Fericită, întreb când se 
desfășoară, iar Ana îmi răspunde 
că este chiar în acea zi. Văzând 
că totuși nu am ce face am decis 
să plec în acel moment spre locul 
unde trebuia să fiu.  
 Ne-am întâlnit toți și am 
pornit spre drum. Urcasem ceva 

kilometri și deja eram pe versant. 
Mă bucuram că eram acolo, dar 
simțeam că nu mai pot face 
niciun pas. Am continuat până la 19 
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urmă, alături de prietenii mei. 
Mergeam, iar la un moment dat 

m-am abătut de la drum, 
lăsându-mi colegii să meargă 
înainte. M-am oprit deoarece 

observasem ceva ciudat pe 

versantul muntelui. Era o totală 
explozie de culori pe iarbă. 
Violet, roșu, galben, verde, 
albastru, rozaliu, turcoaz, toate 

culorile erau amestecate pe acea 

parte de iarbă care, am realizat 
apoi, că ascundea un fel de trapă 
din lemn, cu niște culori ca ale 
ierbii, destul de veche și trecută 
prin timp. Părea că nu e prima 
dată când a fost descoperită, 
deoarece ușile trapei erau puțin 
forțate.  
 Curioasă, am deschis 
trapa și am coborât cu atenție. 
Scările erau din piatră și duceau 
într-un pasaj care intra în 
mijlocul muntelui. Pânzele de 
păianjen, praful și un mic 
coridor mă mai împiedicau să 
ajung în camera principală. Am 
trecut prin toate acestea și am 
ajuns într-un fel de odaie care 

avea pereții din piatră. Fiecare 
perete arăta diferit și avea câte o 
bibliotecă. În mijlocul camerei 
era o masă cu tot felul de notițe 
care păreau a fi scrise recent de 
un om cu foarte multe 

cunoștințe în domeniul științei.  
 Am răsfoit câteva cărți 
din fiecare bibliotecă și am 

observat că toate începeau cu o 
poezie diferită. Din neatenție, am 
lăsat cărțile deschise după ce am 
citit și am observat că poezia se 
continua dintr-o carte în alta. Pe o 
pagină din fiecare carte erau 
scrise câteva cuvinte pe care le 
urmau alte cuvinte de pe o altă 
pagină formând astfel poezia 
întreagă. Mi-am dat cu greu 

seama ce era scris, dar într-un 

sfârșit am reușit să leg cuvintele 
și să o citesc. Ea suna cam așa: 
Dacă visul  îl vei căuta,       

Îți spun din experiența mea,          

Nu vei putea să-l găsești     

Doar cu o zână ai să reușești 
Dorința să ți-o împlinești.  

 Nu prea înțelesesem cine 
a scris și ce a vrut să spună cu 
asta, dar apoi mi-am dat seama că 
era vorba despre niște dorințe pe 
care puteai să ți le pui. La fel ca 
poezia scrisă pe mai multe pagini, 
mi-am scris și eu dorințele. Când 
am închis ultima carte, un val 
mare și auriu a înconjurat camera, 
umplând-o cu sclipici și stele. Nu 
știam ce se întâmplă, dar arăta 
minunat totul. Valul s-a 

preschimbat într-o frumoasă zână 
cu o rochie aurie. Fără să apuc să 
zic sau să fac ceva, zâna mi-a 

spus că acolo este un laboratorul 
unui vrăjitor și că nu ar trebui să 
mai vin. Apoi, mi-a luat cărțile, s-

a preschimbat înapoi și m-a 

învăluit cu un val de sclipici care 
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m-a amețit total. 
 Ceață... niște copii erau 
pe lângă mine... vedeam cerul 
senin și soarele. După ce m-am 

trezit din starea de amețeală, 
prietenii m-au ridicat și mi-au 

spus că m-am odihnit cam mult. 

Eram puțin confuză așa că am 
stat și m-am gândit la ce s-a 

întâmplat. Nu-mi mai aminteam 

decât că am intrat într-o cameră 
ciudată, în rest absolut nimic. 
Prietenii m-au luat, am coborât 
de pe munte și am ajuns la poale, 
de unde trebuia să merg acasă. 
 Ajunsă acolo, m-am 

trântit pe canapea gândindu-mă 
la dorințele pe care mi le 
pusesem în camera ciudată. Dacă 
se vor împlini... dacă nu... și... 
așa... m-a luat somnul. Visele mă 
cuprindeau ușor, alungându-mi 

gândurile și făcându-mă să uit tot 
ce se întâmplase. 

 Ștefania Stîngu,  
clasa a VII-a E 
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În această piesă este vorba 

despre o fată săracă, Eliza 

Doolittle, vânzătoare de flori 

pe străzile Londrei, care ia 

lecţii de fonetică şi lingvistică 

de la profesorul Henry 

Higgins şi învaţă să 

vorbească engleză ca o 

doamnă cultă şi bogată. 

      Profesorul Higgins o 

întâlneşte pe Eliza la Covent 

Garden, vânzând flori ieftine, 

luate de prin grădini. Higgins 

se întâlneşte acolo cu un 

amic vechi, colonelul 

Pickering şi îl invită la el. 

Henry o vede pe Eliza şi aude 

engleza vorbită de ea. El 

spuse că o poate învăţa să 

vorbească o engleză corectă 

în șase luni şi o luă acasă la 

el. 

     Tatăl 

Elizei, Alfred 

P.Doolittle, a 

aflat de 

faptul că 

Eliza s-a dus 

în casa unui 

om bogat şi 

respectat şi se 

duce şi îi cere 

bani. Îi primeşte şi 

cumpără cu ei 

doar lucruri 

scumpe. 

     Higgins 

vorbeşte urât cu 

Eliza, chiar dacă 

este profesor de 

fonetică şi urlă la ea mereu. La 

un moment dat, Eliza a vrut să 

plece, dar nu a putut. Îi 

cumpărase rochii scumpe şi 

dacă pleca, trebuia să 

plătească mii de lire sterline. 

     Lui Henry începuse să-i 

placă de Eliza, dar Eliza îl 

plăcea pe Freddy, un băiat 
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împiedicat, dar drăguţ şi 

amabil. 

     La final, mama lui Higgins 

o lăsă pe Eliza să plece şi îi 

dădu rochiile să le păstreze. 

Eliza se duce la noul ei 

conac,„ Biserica”, cumpărat de 

tatăl ei cu banii de la Higgins. 

Eliza s-a căsătorit cu Freddy şi 

au trăit fericiţi în 

„Biserică” mult timp.  

 

ORȘA VLAD,  

Clasa a VI-a E 

 

Opereta My Fair 

Lady este bazată pe 

opera Pygmalion, 

scrisă de George Bernard 

Shaw, textul fiind scris de 

Alan Jay Lerner. Aici este 

vorba despre o florăreasă, 

Eliza Doolittle, care vorbeşte o 

engleză incorectă. Eliza este 

luată de profesorul Henry 

Higgins, profesor de fonetică 

pentru a o învăţa să 

vorbească mai corect şi a o 

face o doamnă din înalta 
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societate. 

 Opereta are trei acte, 

primul mai lung, al doilea şi 

al treilea mai scurte. Mrs. 

Pearce, servitoarea domnului 

Higgins, o mai ajuta din când 

în când pe Eliza. Căpitanul 

Pickering nu prea este de 

acord cu exerciţiile pe care le 

face Eliza pentru a pronunţa 

mai corect sunetele, 

spunându-i să nu o streseze 

prea tare, dar domnul Higgins 

ignoră indicaţiile primite. 

 Tatăl Elizei, Alfred, 

trăind pe stradă, se distrează 

cu pietenii lui. Mai târziu, află 

că fiica lui stă acum la 

profesorul de fonetică, domnul 

Higgins şi îl vizitează. Domnul 

Higgins vorbeşte cu tatăl 

Elizei. După convorbire, 

profesorul, apreciindu-i darul 

natural pentru limba engleză,  
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l-a recomandat unui american 

miliardar. 

 Domnul Higgins o duce 

pe Eliza la Balul Embassy, 

unde va fi regina Transilvaniei 

şi fiul ei, iar Eliza dansează cu 

prinţul. Odată ajunşi acasă, 

profesorul Higgins şi căpitanul 

Pickering vorbesc despre 

reuşita domnului Higgins, de a 

transforma o umilă florăreasă 

într-o doamnă din înalta 

societate. Totuşi, pe Eliza 

nimeni nu o mai băga în 

seamă, de aceea a hotărât să 

plece la mama profesorului 

său, dar nu a rămas acolo 

mult timp, întorcându-se la 

domnul Higgins. 

 Această operetă mi-a 

plăcut foarte mult, deoarece a 

fost şi amuzantă, dar şi tristă, 

iar morala din operetă este că, 

dacă dorești ceva, prin multă 

muncă obţii ceea ce vrei! 

 Am urmărit cu interes 

şi bucurie această operetă şi 

pentru că eram împreună cu 

prietenii, colegii şi diriginta 

mea, doamna Ocsko Mariana!  

 

SUCIU MARIA,  

Clasa a VI-a E 
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      Într-o zi ca oricare alta, Sara 

pleca de la școală. În orașul în 
care trăia nu se întâmpla nimic 
niciodată, așa că nu se aștepta la 
nimic deosebit. 

      O luă spre casă. Până acum 
totul era normal: doamna Miron 

își plimba câinele, domnul 
Herea citea ziarul, totul era 

normal. S-a întâlnit cu prietenii 
ei, Vlad și Dana, pentru a-și 
face un proiect pentru școală. 
Au ieșit afară pentru a aduna 
diverse chestii din natură. Dana 
a văzut o ușiță în scorbura unui 
copac. Imediat și-a strigat 

prietenii pentru a le spune ce 

văzuse. Sara a decis că ea vrea 
să vadă ce este după acea 
vizuină. Dana și Vlad au fost de 
acord, așa că au 
plecat. 

       Când au intrat, 
au rămas uimiți. 
Dincolo de ușița 
magică era tot orașul 
în care trăiau ei doar 
că era mult mai vesel 
și palpitant. A venit 
doamna Miron, dar în 
această lume ea nu își 
plimbă câinele, ci 
este antrenoare de 

yoga. 

       După un timp, Sara s-a 

retras la umbra unui copac. Era 

puțin tristă. Dacă Dana și Vlad 
vor vrea sa rămână aici? Ea nu 
dorea asta. Chiar dacă orașul în 
care trăia nu era deosebit, pentru 

ea era.  

        Vlad și Dana au observat că 
Sara nu mai este, așa că au mers 
să vadă ce s-a întâmplat. Sara le-a 

povestit tot. Dana și Vlad au râs, i
-au zis Sarei că nici nu le-a trecut 

prin cap să se gândească să 
rămână aici. Deoarece era timpul 
să meargă la cină, copiii au plecat 
din această lume. Au mers prin 
tunelul magic și au ajuns înapoi. 
          Părinții Sarei au întrebat-o 

unde a fost. Ea le-a zis că a mers 
la Dana pentru a aduna frunze de 

arțar pentru proiect. Sara a plecat 
de la masă și s-a dus în camera ei. 
Se gândea numai la lumea văzută 
azi. 

          De acum, în fiecare zi, Sara 
și prietenii ei merg în orașul 
fermecat. Până ce s-a schimbat 

totul... 

         Într-o zi, cei trei prieteni au 

ieșit din scorbură, dar fără să 
vadă, domnul Herea i-a observat. 

Dana, speriată, știa că nimeni nu 
are voie să afle de acest oraș 
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magic. Acesta i-a întrebat de ce 
au ieșit dintr-un copac?! Știau că 
nu pot să îl mintă așa că i-au 

povestit tot. El le-a promis că nu 
va divulga secretul. 

        După două săptămâni de la 
întâmplare, Vlad vine să 

vorbească cu Sara.  
- Sara, orașul magic a 
dispărut! 
- Vlad, nu se poate. 

Hai să vedem! 
       Au plecat în grabă 
până au ajuns la 
scorbură. Vlad avea 
drepate, orașul a 
dispărut! Oare era un 
semn? Cineva a făcut 
asta? Sara, pierdută 
printre gânduri, nu știa 

ce să zică. Până la urmă, Sara a 
găsit soluția, orașul ei magic 
trăiește în fiecare dintre cărțile ei 
preferate. 

Ivanoschi Sonia,  

Cls. a VII-a E 
23 

Orașul magic 



Anul XVI, nr. 1 (30) 

        Locuiesc la casă. Am curte, 
un bazin, un pavilion cu două 
balansoare, magazie, pomi și 
flori.  

        Este luna septembrie a 

anului 2015. Din magazie a 

apărut o pisică foarte frumoasă, 
negru cu portocaliu, însoțită de 
cinci pisoi drăgălași. Unul 
singur semăna cu ea, ceilalți 
erau galbeni cu dungi cafenii. 

Erau așa de fricoși încât o 
zbugheau imediat în magazie și 
se ascundeau atunci când în 
curte apărea cineva.  
         După câteva zile, unul 
dintre pui, fiind mai curios și 
mai curajos, s-a aventurat în 
curte să exploreze. Am putut să-

l admir și să văd cât de frumos 
era. Apoi s-au mutat cu toții în 
curtea vecină, unde este o casă 
părăsită. Se vedea că mama lor 
era flămândă și nu mai putea să-

i hrănească. Așa că ne-am 

ocupat noi. 

         Pe la sfârșitul lunii 
septembrie a urmat o săptămână 
ploioasă. Pisica a dispărut cu 
pui cu tot. Dar, surpriză, în 
magazie rămăsese puiul cel 
curios. Nu știu cum s-a 

întâmplat. Poate s-a rătăcit de 
mama și de frații lui și s-a 

ascuns de ploaie în magazie sau 
poate ne-a ales pe noi fiindcă a 
văzut că le purtam de grijă. 
         Am început să avem grijă 
de el, să-i dăm mâncare. I-am 

făcut un culcuș pe balansoar și 
altul în magazie ca să aleagă el 
unde-i place. Era un pisic tare 

fericit, toată ziua alerga prin 
curte și se juca cu florile și 
nucile căzute. Începuse să ne fie 
tare drag și am hotărât să-l 

adoptăm, să crească în curtea 
noastră. L-am botezat Max. Era 

băiat. 
         Într-o zi, a prins un șoricel. 
Noi l-am admirat cât de curajos 
este. Nopțile începuseră să fie 
mai reci. Două zile a mieunat 
mereu și încerca cu disperare să 
intre în casă, când jos la mine, 
când sus la bunica mea. Nu știm 
cauza, dar a treia zi dimineață, 
când mama mea, înainte de a 
pleca la serviciu, a trecut să-l 

vadă, era aproape mort. Imediat s-

a dus cu el la medic. Acesta i-a 

spus că nu avea decât o lună și 
ceva, așadar era prea mic să stea 
singur afară, mai ales că venea 
iarna. Au mers la doctor câteva 
zile pentru injecții și tratament. A 
avut noroc și a scăpat. Bineînțeles 
că l-am luat în casă. Din motan de 
curte, a devenit motan de casă. 
         După ce s-a înzdrăvenit, a 
ajuns să fie un motănel adorabil și 
deosebit. Alearga prin toată casa, 
se juca. Tata i-a luat jucării, 
printre care un pește de care îi 
plăcea teribil și fugea cu el prin 
toată casa. Când plecăm de acasă 
fuge la geam și ne petrece cu 
privirea, iar când venim ne simte 
și ne așteaptă lângă ușă. Dacă se 
bucură dă din coadă ca un cățel, 
iar când e supărat își 
dă urechile pe spate și 
mârâie. Parcă-i o 

pisică sălbatică. 
Zgârie. Așa știe el să 
se joace, dar îl iubim 
toți și îl răsfățăm. 
          Max este foarte 

energic și de aceea el 
face foarte multe 

prostii. Într-o zi, a 
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văzut niște pisici pe afară care 
probabil se băteau pentru 
teritoriul lor. Max nu mai știa ce 
să facă și era foarte speriat pentru 
că geamul era deschis și el auzea 
cum pisicile miaună. Atunci a 
decis să se urce pe caloriferul de 
sub geam și să se uite la pisici. 
După ceva timp, a sărit cu furie și 
cu ghiarele scoase către geam. 
Aproape a rupt plasa de țânțari. 
          Într-un sfârșit de 
săptămână l-am călcat pe coadă 
din greșeală. Din acel moment el 
mă tot ataca și nu puteam să îmi 
rezolv lecțiile. Am încercat să-l 

potolesc, dar nu am putut. Când 
mama și tata au ajuns acasă, i-au 

dat de mâncare și s-a potolit. 

          În timpul unei nopți, s-a 

urcat pe raftul de deasupra 

patului meu și mi-a dărâmat o 
carte și niște piese lego în cap. 
Atunci m-am trezit brusc și mi-
am dat seama că el a făcut tot 
zgomotul. 

        Întâmplările lui sunt multe... 
Important este că acum Max e un 
motan bine dezvoltat și sănătos. 

          

Taur Vlad,  

clasa a VII-a E 
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TRĂIM ÎNTR-O 

LUME PLINĂ DE 

INTERACȚIUNI 

Mergând pe stradă am 

observat multe tipuri de 

interacțiuni. Ca de exemplu: 

frunzele căzând, oameni scu-

turând covoare din care praful 

se așterne pe pământ, un copil 

căzând de pe bicicletă, oameni 

împiedicându-se și multe altele. 

Toate aceste interacțiuni sunt 

indirecte,  prin intermediul câm-

pului gravitațional. 

Am mai observat și 

interacțiuni prin contact direct: 

mașini deplasându-se pe 

stradă, ruperea unei flori, 

oameni dând mâna, copii îm-

brâncindu-se.  

În fiecare moment în 

jurul meu un corp acționează 

asupra altuia. 

Noi toți trăim într-o lume 

a interacțiunii.  

Vesa Ioana,  

cls. A VIII-a A 

 

INERȚIA 

 

Atunci  când 
scuturăm un 
covor, acesta se 

mișcă, dar praful 
rămâne pe loc, și 
astfel iese din 

covor. Un alt 

e x e m p l u  d e 

manifestare a inerției sigur îl știți cu 
toții. În mașină, când pornește brusc, 
ești împins în spate. 

Cîrdu Andrei,  

cls. A VII-a E 
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APA 

Doi atomi de hidrogen 

Și încă unul de oxigen 

Fără ea eu nu trăiesc, 

Și-n fântâni eu o găsesc. 

Oros Alexandru 

Cls. A VII-a A 
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Matyași Desiree, 

Cls. a VII-a E 



Anul XVI, nr. 1 (30) 

 

Anotimpurile copilăriei 

27 

Stîngu Ștefania, 

Cls. a VII-a E 
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Dacă am încerca să 
interpretăm LECTURA din 
p e r s p e c t i v a  c e l o r  t r e i 

capodopere brâncuşiene, am 
putea spune că Masa tăcerii 
reprezintă confruntarea cu 
textul, dintre elevi şi personajele 
literare. Totul se petrece în 
tăcere, căutare înfrigurată, 
pentru a găsi  răspunsurile la 

întrebările care îi 
frământă, pentru a 
aplica cunoştinţele 
dobândite în situaţii 
noi. Iar acest lucru 

cere timp... Poarta 

sărutului este 

poarta (poate a 

bibliotecii) prin care 

se face trecerea spre o 

altă viaţă: viaţa cărţii.  
Lectura este o etapă 
ca r e  m ar ch e az ă 
trecerea la o nouă 
treaptă în devenirea 
elevului. Posibile 

p o r ţ i :  e s e u r i l e , 
lucrările de control, 
tezele, bacalaureatul 
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etc. LECTURA este o „Coloană 
fără sfârşit”, care face ca elevul 

să urce treaptă cu treaptă spre 
OMUL de mai târziu, să atingă 
finalităţile scontate. 

 Cred că elevii mei 
apreciază cel mai mult la mine ca 
p r o f e s o r  f l e x i b i l i t a t e a , 

indulgenţa bine cântărită, 
creativitatea şi prietenia (modul 

de comunicare, ca de la egal la 

eg a l ) ,  cu  a l t e  cu v i n t e 

EMPATIA. Elevilor mei le este 

clar că eu, ca profesor al lor, 
urmăresc să formez la ei un 

comportament CIVIC adecvat, 

EMPATIC, TOLERANT, 

FL E XI B I L ,  s ă - i  î n v ă ţ 
C U R A J U L , 

RESPONSABILITATEA (SĂ 
Ş I - O  A S U M E ) , 28 

ARCA LECTORULUI INOCENT 

Să salvăm lumea poveştilor! 
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ALTRUISMUL. La urma 

urmei,  CALITATEA în 
EDUCAŢIE înseamnă a forma 

o conştiinţă, a responsabiliza 
elevii, a le lăsa libertatea de a-

şi exprima opiniile, a crea 
situaţii care să imite 
realitatea, a-i determina să fie 
inventivi, creativi.  

A c e s t e a  a u  f o s t 

argumentele pe care le-am avut 

în vedere atunci când m-am 

decis să organizez anumite 
activităţi de lectură în biblioteca 
şcolii, un loc de vis, ce te îmbie 
la reflecţie şi la a cărui chemare, 
asemenea cântecului vrăjit al 
sirenelor, nu poţi rezista... Era 
locul perfect, «Arca lectorului 
inocent»...  Am respectat prin-

cipiul accesibilităţii, pornind de 
la simplu la complex, de la 

concret la 

abstract, de 

la particular 

la general.  

Astfel, am 

început cu 

lectura unor 

f r a g m e n t e 

fru-

moase, din literatura ro-

mână şi universală, care 
au făcut multă plăcere 
copiilor, cerându-le să 
scrie mici scenarii şi să 
dramatizeze anumite 

fragmente. Printr-un sin-

cretism firesc, dar şi in-
tenţionat, am îngemănat 

Anotimpurile copilăriei 

arta dramatică cu poezia, cu mu-
zica… I-am implicat pe toţi elevii 
mei din cele patru clase pe care le 

am în proiectul Să salvăm lumea 
poveştilor!  

Copiii de orice vârstă, din 
ciclul gimnazial, sunt stimulaţi 
astfel să conştientizeze nevoia de 

29 
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cultură, de cultivare a frumosu-
lui, de cunoaştere a unor perso-
nalităţi de seamă ale literaturii 
române şi universale, să-şi în-
suşească valorile morale prin 
cunoaşterea unor personaje lite-
rare. În acelaşi timp, prin favori-
zarea unor asemenea întâlniri, în 

asemenea decor, copiilor li se 

dezvoltă empatia.  Cred că astfel 
va fi mai uşoară trecerea la un 
nivel mai ridicat (noţiuni literare 
noi) şi, de ce nu, la creaţie de 
pastel, caligramă, haiku, 

a c r o s t i h , 

sonet, cari-

catură, le-
g e n d ă , 
basm etc.  

        

Înainte de 
f i n a l u l 

a n u l u i 

şcolar, îmi 
propun să 
n e 

în toarcem 
la rădăcini, 
la obârşii, 
pregătind o 
serbare în 

grai bănăţean – 

„Şezătoare ca-n 

Banat” –, pentru a 
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redeştepta sau întări conştiinţa 
apartenenţei la un  grup etnic şi, 
de ce să nu o spunem, mândria de 
a aparţine acestei zone geografice 
şi culturale. Succesul activităţii 
( a se citi impactul) va fi garantat 30 
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de îmbinarea artelor: 
literatură, muzică, 
dans, teatru etc. 

 CONCLUZI

E: Urcând pe Arca 

lectorului inocent, 

ne-am aşezat la 
Masa tăcerii, am 
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trecut pe sub Poarta sărutului şi, 
cred eu, vom urca cel puţin o 
treaptă pe Coloana infinitului 

întru devenirea noastră. Anul 
acesta...  

Prof. SCHINTEIE 

VALERICA  31 
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Găsiți următoarele noțiuni de fizică 
în rebus: forță, mecanic, flux, circuit, 
greutate, inducție, mărime, Newton, 
căldură, tensiune, intensitate, presi-
une, sarcină, energie, lentilă, randa-
ment, distanță, curent, borne,  mag-
netic, perimetru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Găsiți următoarele noțiuni de fizică în re-
bus: Watt, tensiune, presiune, electric, 

căldură, mechanic, borne, forță, viteză, 
volum, masă, kinetic, putere, temperatură, 
current, termic, optic, distanță, deformare, 
radiație, difuzie, Joule. 
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 Savarina își 
primește denumirea 
d u p ă  J e a n 

Anthelme Brillat-

Savarin, avocat, 

p o l i t i c i a n  ș i 
g a s t r o n o m , 

cunoscut pentru 

f a i m o a s a 

replică: spune-mi 

ce mănânci ca să-

ți spun cine ești.  
 A c e s t e 

p r ă j i t u r e l e 
delicioase își încep 
activitatea cândva 
prin 1800, toamna. 

Unii spun că 1835, 
a l ț i i  c ă  m a i 
devreme. În afară 
de noi românii și, 
probabil, francezii, restul 

populației cunoaște savarina sub 
denumirea derum-baba.  

 Unii spun că 
polonezii au adus 

savarina în Franța. Mai 
precis, regele exilat, 

Stanisław Leszczyński, 
era plictisit de toate 

dulciurile de la curtea 

lui, cu aromă de spital, 
așa că a turnat rom 
peste o bucată de 
prăjitură.  
 Cei care au venit 

cu denumirea de 

„savarină” sunt Frații 
Julien, care în loc de 
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rom, folosesc alte 

amestecuri.  

 

Preparare: 

 

Bateț i  a lbușur i le 
spumă, cu un praf de 
sare. Apoi adăugați 2 
linguri de zahăr și 
continuați „bătaia” 
până se topește. 
 T r e c e ț i  l a 
gălbenușuri. Le bateți 
cu celelalte 2 linguri 

de zahăr până obțineți 
o pastă de culoarea 
maionezei. Adăugați 
albușurile și 8 linguri 
d e  p e s m e t . 

Amestecaț i  apo i 
turnați în forme de 
silicon unse cu puțin 

ulei sau forme clasice, din tablă, 
unse cu ulei și acoperite de 
pesmet. Sau în tavă. Se scoate 

aluatul după aproximativ 20 de 
minute. 

 Atâta vreme cât aluatul 
este în cuptor, vă puteți ocupa 
de sirop. La un pahar de apă 
adăugați același pahar de zahăr. 
Și esență de rom. Le puneți într-
o oală, pe foc și amestecați până 
se topește zahărul. Bateți frișca. 
 Mai departe e ca la 

puzzle. Adică se montează 
savarina. Prima dată se 
însiropează aluatul și apoi se 
decorează după cum știm sau ne 
place. Cu gem, fructe sau 

ciocolată. 
33 
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Bulă la şcoală. Profesoara 
cere elevilor sa dea exemple 

de vietăţi: 
- Spune tu, Gigel. 

- Albinuţă. 
- Nu se spune albinuţă, 
Gigel, ci albină. Ionel, spune 
si tu! 

- Vrabiuţă. 
- Nu se spune vrabiuţă, ci 
vrabie. Bulă, spune si tu! 
- Gărgără!  
 

Examen la fizică, subiectul: 
fenomenul 

ionizării. La 
sfârşitul 
examenului, o 

blondă o 
întreabă pe 
colega ei de 

bancă din timpul 
examenului: 

- Tu ai ştiut? 

- Perfect! 

răspunde 
aceasta. 

- Înseamnă că am ştiut şi eu, 
pentru că am copiat cuvânt 
cu cuvânt de la tine. 
Enervată şi îngrijorată, 
bruneta care ştiuse îi spune 
blondei: 

- Cum ai putut face una ca 

asta, acum o să ne prindă şi 
o să ne pice pe amândouă! 
- Fii serioasă, îi răspunde 
blonda care copiase, n-o să 

se prindă nimeni, pentru că 
am mai schimbat şi eu pe ici, 
pe colo. De exemplu, unde tu 

ai pus Ion, eu am pus 

Gheorghe!  

 

- Gigele, ce înseamnă 
compromisul? 

- Doamna învăţătoare, dacă 
mama vrea să meargă la mare 
şi tata la munte, evident că se 
merge la mare, dar tata poate 

să îşi ia schiurile cu el.  
 

 - Ce capitală are 
Marea Britanie? 

Linişte. 
O voce din spate: 

- Dar ne-aţi spus să 
învăţăm capitale de 
ţări, nu de mări!  
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Profesorul întreabă clasa: 
- Dacă aveţi un dolar şi-i mai 

cereţi unul tatălui vostru, câţi 
dolari aveţi? 

Bulă ridică mâna, profesorul îl 
lasă să răspundă, iar acesta 
zice: 

- Un dolar. 

- Nu ştii matematică, zice 
profesorul dezamăgit. 
- Nici dv. nu îl ştiţi pe 
tata.  

 

Profesoara: 

- Bulă, conjugă verbul a 
merge! 

- Eu merg... tu mergi... el 

merge... 

- Mai repede! 

- Eu fug... tu fugi... el 

fuge...  

34 
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