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GÂNDURI ÎN PANDEMIE…. 

 

Dragii mei, 

 

Trăim o perioada grea, atipică, în care ne străduim cu toții să menținem accesul copiilor noștri la 

educație. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori. În contextul acesta, cu răbdare, 

implicare și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o oportunitate de a întări 

relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

În 2020 a existat o mobilizare în forță din partea profesorilor, părinților și elevilor, un volum mult mai 

mare de muncă, implementare de platforme, adaptare la nou, situații de criză, dar și formare, pregătire 

specifică pentru cadre didactice, elevi și părinți.  

Oricât de mult s-au schimbat valorile, situațiile în societate, noi, profesorii și elevii, suntem o categorie 

specială, inseparabilă, o echipă de succes, o echipă valoroasă până la urmă. 

Starea de bine, de firesc, de bucurie, pe care o simțim unii alături de ceilalți, ne  determină să  câștigăm 

lupta.  

Pandemia a ales profesorii adevăraţi, cu vocație, de cei trecători, iar noi, cei ai Școlii Gimnaziale nr. 

19, fără modestie, am rămas și am evoluat alături de voi, dragi elevi. În ZOOM, pe Google Classroom, cu 

tablete grafice, telefoane, laptopuri, platforme, aplicații, în fața ecranelor mai mult decât ar fi normal, ne-am 

adaptat, ne-am înțeles, până la urmă, chiar bine. Dar ce dor ne e de voi! De zumzetul vostru prin școală, de 

chipurile voastre frumoase și vesele, de zgomotul cretei pe tablă, de pașii voștri prin curtea școlii….. Ce dor!!! 

Profesorii merg  permanent în pas cu ritmul schimbărilor. Învățăm fără să ne oprim. Iar acum ne-am 

întrecut pe noi înșine. Cine ar fi crezut? Dar provocările au fost multe și grele, iar noi, cu neliniști, cu întrebări 

la care singuri trebuia să găsim răspunsuri, cu lacrimi vărsate, cu nopți pierdute, cu ochii obosiți, ne-am 

străduit să le depășim. Acest mesaj vrem să vi-l transmitem și vouă, elevilor noştri, că învăţarea nu se încheie 

atunci când clopoţelul sună  sau când pericolul bate la ușă sau chiar a intrat în casă. Învățarea continuă 

permanent, chiar dacă ești elev, profesor  sau părinte. 

Acum, în această perioadă a şcolii online, am învăţat şi ne-am pregătit enorm, cu toții. Sigur, multe din 

cele învățate acum le vom folosi când totul va fi normal din nou, însă nu dăm niciodată școala în bănci pe 

școala online.  

Dar, recunoaștem, învățarea online a  fost colacul nostru de salvare pentru învățare și comunicare, în 

această perioadă pandemică.  

O mare provocare a fost să fim selectivi cu informaţia. Suntem expuşi cu toţii unei avalanşe de 

informaţii din toate domeniile.  

Din păcate, asistăm în continuare la deprecierea unor valori. Valori umane, cândva repere ale bunei 

educaţii, sunt considerate adesea desuete: bunul simţ, ascultarea, efortul, sârguinţa, meritul, onestitatea, 

respectul. Respectul nu se câştigă, se construieşte din zi in zi…. împreună, prin valori şi atitudini. 

Noi ne-am convins acum, încă o dată, ce copii, ce profesori și ce părinţi buni avem! Suntem 

binecuvântați.  

Unul dintre beneficiile școlii online e  și faptul că am învățat unii de la ceilalți cu răbdare și chiar cu 

zâmbetul pe buze.  

Dragi colegi profesori, să nu încetăm să  păstrăm în suflet dorinţa de a deveni dascăli mai buni pentru 

elevii noştri, să ne educăm răbdarea, empatia, bunătatea, deschiderea, entuziasmul, puterea interioară, iubirea. 

Se spune că e mai greu să devii decât să fii şi pentru un profesor, a deveni cu fiecare zi mai bun, mai răbdător, 

mai creativ, mai eficient, e principalul exerciţiu de profesionalism. 
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Prezenţa noastră, a adulților părinți și profesori, în faţa copiilor are valoare de model şi cred că adulţii 

ar trebui să judece bine acest lucru când se află în preajma copiilor. Ceea ce faci, ceea ce spui, modul în care 

faci şi spui are impact, modelează, produce  ecouri în memoria emoţională şi cognitivă a copiilor.  

La aceste vârste, se formează pattern-urile comportamentale şi valorile pe care se va clădi viaţa  lor de 

adult: responsabilitatea, comunicarea cu cei din jur, gestionarea conflictului, organizarea timpului, exprimarea 

şi controlul emoţiilor, autocunoaşterea, autonomia, asumarea, asertivitatea, perseverenţa, voința.  

Dragi elevi, învățați  și iar învățați! În orice situație și din orice. Oricând și de la oricine. Cea mai 

importantă lecție pe care ar fi bine să o învățăm cu toții mereu, dar mai ales în această perioadă e  lecţia 

empatiei. E cea mai frumoasă dovadă de dragoste între oameni. Empatia e reglatoare, e reflexivă, transformă, 

înţelepţeşte, limpezeşte emoţiile. Dacă mă așez în locul tău, înţeleg ce simţi, înţeleg de ce ai acţionat aşa, 

înţeleg cu ce am greşit, înţeleg cum să mă schimb.   

O altă lecție, ar fi cea a acţiunii: nu sta deoparte, implică-te, acţionează, fă ceva, nu te plânge, găseşte 

soluţii.  

Ce credeți că ne  motivează pe noi atunci când mergem în sala de clasă, fizică sau virtuală? Copiii. 

Când intrăm în atmosfera clasei, fie ea reală sau virtuală, suntem acolo cu toată ființa noastră pentru că ne 

place să lucrăm cu copiii, pentru că ne pasă. Aşa ne păstrăm noi, profesorii, tinereţea. Fiecare oră alături de 

elevii noștri e un suiş pe care îl parcurgem împreună, cu consecvenţa celui care urcă muntele, ştiind că ţinta 

noastră e să ajungem în vârf, dar fiecare în vârful lui, e clar ca nu putem sa-i ducem pe toţi în același vârf, dar 

important e sa-i conducem și pe ei și pe noi cât de înalt se poate,cu fruntea sus . Asta, doar cu sprijinul și cu 

implicarea părinților. Și ce bucurie când am ajuns!!! 

Dragi părinți, aveți curajul de a învăţa din greşeli şi de a îmbrăţişa schimbarea. Învățați-i pe copii că și 

eşecul e o oportunitate de învăţare și că au ce învăța din asta.  

Să nu ne victimizăm în această perioadă, noi nu suntem ai nimănui, noi suntem ai copiilor nostri, elevii 

sunt ai părinților și ai profesorilor lor. Nu suntem singuri, chiar dacă socializarea are opreliștile ei cauzate de 

pandemie. 

Ajutați-vă copiii și respectați profesorii! Faceți echipă cu ei. Asta e cheia succesului. Toți avem o 

singură inimă - copiii. 

Nu avem decât să ne bucurăm unii de ceilalți! 

Atâta vreme cât vom pune pedagogie, profesionalism, respect, omenie şi echilibru  în spatele 

tehnologiei, ne stă în putere să ne învăţăm unii pe alţii să rămânem umani.. 

Mă gândesc la interesul cu care copiii ne adresează întrebări, la bucuria reală pe care o manifestă la 

fiecare revedere online, la curiozitatea legată de anumite aplicaţii digitale pe care le folosim, la dorința lor de a 

sta de vorbă cu noi, de a ne povesti din viața lor de zi cu zi…. 

Actul educaţional nu înseamnă doar a preda lecţii, a-ţi parcurge materia şi a mai trece niște note în 

catalogul electronic. Înseamnă şi relaţia socio-emoţională cu elevii, grija, preocuparea pentru întreaga lor 

dezvoltare, înseamnă şi relaţia cu părinţii, ca parteneri în educația copiilor. Toată viaţa noastră s-a mutat în 

online şi ducem acolo cu noi atât actul de predare, cât şi nevoile noastre, emoţiile, gândurile. Noi suntem 

salvatorii copiilor si ei sunt salvatorii noştri. Ei sunt viitorul, iar noi îi conducem spre el. 

Acum ne-am dat seama cu toții, mai mult decât oricând, cât de solidă e echipa elev – părinte - profesor. Cât de 

rezistentă!  

Cât profesorii și elevii nu fac un pas în spate, totul e înainte, spunea părintele Necula.… Așa este. 

Comunicarea e esențială, prin dialog calm, argumentat, constructiv Mergem înainte, și mai mult, și mai bine. 

Nu mai repede, dar mai hotărâți și mai implicați. Sănătoși să fim! 

Nu ne-a fost ușor, ba chiar deloc, dar consider că am reușit, iar când ne vom revedea în bănci, vom fi izbândit. 

ÎMPREUNĂ! 
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Să nu uităm nicicând această perioadă care ne-a marcat viețile tuturor, dar ne-am creat și multe amintiri 

frumoase, mulți prieteni, printre frici, printre griji, printre ore și ore petrecute în fața ecranului…. Dar n-am 

stat pe loc, am continuat învățarea cu toții, umăr la umăr, respectându-ne unii pe ceilalți și arătând dedicare, 

iubire, multă iubire. 

Fă-ți timp să te rogi! Este cea mai mare putere! 

Fă-ți timp să iubești! Este fântâna cunoașterii! 

Fă-ți timp să iubești! Este un principiu Dumnezeiesc! 

Fă-ți timp să râzi! Este muzica sufletului! 

Fă-ți timp să fii prieten! Este drumul spre fericire! 

Fă-ți timp să dăruiești! Se face prea repede târziu în viață! 

Fă-ţi timp să munceşti – acesta este preţul succesului! 

Fă-ţi timp să faci milostenie – aceasta este cheia Raiului! 

Anastasia Popescu  

Vă doresc să fiți sănătoși și înțelepți, să vă fie viața plină de bucurie, să ne revedem la școală cât mai 

repede, în siguranță!Noi rămânem aici pentru voi! 

Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem ! 

                prof. Claudia Mihaela Savu 

                Director al Școlii Gimnaziale nr. 19 Brașov  

 

 

CLASA DIN GRĂDINĂ 

 

       În vara anului pandemic 2020 s-

a reamenajat parcul cu alei și bănci din 

partea de nord a școlii și s-a construit 

CLASA DIN GRĂDINĂ . Proiectul a 

fost propus și inițiat de doamna 

director, profesor Claudia  Savu, cu 

scopul de a folosi grădina ca o resursă 

pedagogică, de a se realiza activități cu 

elevii în mijlocul naturii, accesul 

acestora fiind permis doar însoțiți de 

profesor. Aici se pot desfășura ore de 

curs, proiecte, proiecții, serbări, 

activități de grup cu elevii și părinții, 

cu profesorii din alte școli, cu alte 

instituții partenere .  

    Este vorba de o construcție de 80 

mp din lemn,  structura de lemn, cu 

învelitoare din tablă metalica pe suport de astereala de lemn, cu burlane  și scocuri. Fundaţiile stâlpilor sunt 

din beton, iar pardoseala este realizata din dale de beton pe suport de nisip. Este închisă cu sticlă securizată , 

partea dinspre stradă fiind fixă, iar partea dinspre școală din uși glisante. La intrare uși batante.  În interior 

sunt bănci de exterior și mese pentru 36 elevi, tablă albă, ecran de proiecție, videoproiector, TV  smart, laptop 

conectat la internet. Construcția e racordată la sistemul electric al școlii , precum și la sistemul de securitate.  
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   Construcția este realizată integral din sponsorizări, prin Asociația Părinților din Școala Gimnazială nr. 19. 

   Mulțumim părinților care au contribuit la realizarea acestui proiect cu sponsorizări, cu forță de muncă, cu 

realizarea proiectelor necesare, cu realizarea documentației pentru obținerea autorizațiilor, a  certificatelor, 

avizelor, cu materiale de construcție  etc. 

 

PRAGA, O EXPERIENȚĂ PREMERGĂTOARE PANDEMIEI 

 

În anul 2019 am avut șansa de a participa la primul schimb de experiență în cadrul programului 

Erasmus, „Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec XXI”. Încă de la început am 

fost încântată de posibilitatea participării, fiind o temă de actualitate, necesară pentru a aduce un plus de 

calitate actului educativ. Elevii actuali sunt născuți în inima tehnologiei, fiind conectați în permanență și 

manifestând un interes crescut în utilizarea unor multitudini de aplicații în cadrul orelor și nu numai. Ulterior, 

odată cu apariția pandemiei, am descoperit și am apreciat și mai mult utilitatea aplicațiilor pe care le-am aflat 

în cadrul schimbului de experiență. 

Participarea la programul Erasmus nu a fost doar o experiență științifică, ci și una culturală și 

interpersonală. În perioada petrecută acolo, am avut ocazia să descopăr cultura și civilizația Republicii Cehe, o 

modalitate inovativă de abordare a demersului didactic, chiar și să leg relații cu ceilalți participanți la curs, 

veniți din Italia, Spania, Grecia.  

Majoritatea aplicațiilor prezentate au fost total noi, dar am reușit și să descopăr modalități noi de 

utilizare a unor pe care le cunoșteam deja, oferindu-mi astfel posibilitatea de a mă ajuta de ele pe o plajă mai 

largă. Pas cu pas, ca niște învățăcei veritabili, ni s-a dat ocazia să explorăm fiecare aplicație în parte, după ce 

ni se explicau pașii de lucru, valorificând experiența prin aplicații practice, adaptate pentru nivelul de vârstă al 

elevilor fiecărui participant la curs. Astfel, am descoperit că nicio aplicație nu este prea greoaie sau prea facilă 

pentru elevi, depinde doar de noi, cadrele didactice, cum ne folosim creativitatea și măiestria pentru a le folosi 

la clasă și nu numai. La reîntoarcerea la școală, am prezentat colegilor din școală, și nu numai, experiențele și 

cunoștințele acumulate, având astfel ocazia să aprofundăm cele descoperite.  

Odată cu revenirea la catedră, am încercat să strecor în orele mele o parte din aplicațiile despre care am 

aflat în cadrul cursului. Copiii au fost mai mult decât încântați de această abordare a orelor și mi-am dat seama 

cât de fascinați sunt ei de „mărețul internet”. În afară de satisfacțiile didactice, am avut bucuria să le arăt că 

internetul și tehnologia înseamnă mai mult decât filmulețe și jocuri. Ea poate să îi ajute să învețe cu adevărat 

lucruri noi. La momentul respectiv având clasa pregătitoare, am considerat că pe măsură ce vor crește, voi 

avea ocazia să le prezint mai multe aplicații dintre cele descoperite la curs în cadrul orelor desfășurate 

împreună.  

Din păcate, aceasta dorință a mea nu a fost posibilă la momentul respectiv, deoarece am fost „trimiși 

acasă” de pandemie. La început, am așteptat răbdătoare ca lucrurile să revină la normal, să ne întoarcem la 

clasă, să explorez împreună cu elevii mei noile minuni pe care le puteam face cu tehnologie. Pe măsură ce 

perioada de școală online s-a prelungit, am început, ușor, ușor, să reiau fiecare aplicație despre care aflasem în 

cadrul cursului și să o transform într-o modalitate distractivă de învățare, dar și de substituire a prezenței mele 

în clasă, alături de ei. Surprinzător a fost să descopăr cât de repede au reușit să le folosească, fără mari 

dificultăți, și chiar să descopere lucruri noi, încă necunoscute mie.  

Primul pas în comunicarea cu ei la începutul școlii online a fost consolidarea și îmbogățirea  site-ului 

clasei, creat ca aplicație practică când ne-a fost prezentat weebly.com. În primă fază, acesta a fost gândită ca 

un cloud, în care aveam să încarc fotografii de la diverse evenimente ale clasei și pe care să îl împărtășesc 

părinților și copiilor la finalul anului. Fiind nevoiți să ne adaptăm, cu ajutorul acestui site, am reușit să 

transmit o multitudine de materiale, într-un timp foarte scurt, într-o modalitate accesibilă tuturor elevilor. În 
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acea perioadă am folosit foarte mult aplicațiile wordwall.ro și learningapps.ro, care mi-au oferit posibilitatea 

să îmi creez resurse proprii, dar și să utilizez resursele puse la dispoziție de ceilalți creatori. 

Odată cu începerea noului an școlar în mediul online, am avut posibilitatea să utilizez și alte aplicații 

dintre cele prezentate în cadrul cursului, cum ar fi wordart.com, worksheets.com, kahoot.it și altele. Acestea 

mi-au fost de un real folos pentru a face mai atractivă predarea de acasă, dar și în consolidarea și evaluarea 

cunoștințelor transmise elevilor.  

Un avantaj al acestei perioade grele pe care o traversăm este că ne-a determinat pe toți să ne adaptăm 

vremurilor, să acordăm o mai mare importanță tehnologiei, să o folosim spre binele elevilor noștri și chiar să 

învățăm de la ei lucruri noi, fiind mult mai intuitivi în acest domeniu. Experiența Erasmus m-a învățat că 

trebuie să fiu deschisă la nou, în pas cu vremurile și pregătită întotdeauna pentru ceea ce va veni. Dacă la 

început am considerat utilizarea aplicațiilor descoperite un moment de relaxare și întrerupere a rutinei 

demersului didactic, astăzi pot spune că ele au devenit indispensabile procesului de învățământ, fiind mult mai 

potrivite profilului elevilor actuali. 

Prof. înv. primar Niculescu Hrista Octavia 

Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov 

 

 

DE CE O -CARTE PE LUNĂ-? 

REZULTAT AL IMPLEMENTĂRII APLICAȚIILOR ÎNVĂȚATE  

LA CURSUL ICT IN EDUCATION, PRAGA, CEHIA 

OPTIMIZAREA PROCESULUI EDUCATIV PRIN MIJLOACE MODERNE 

SPECIFICE SEC. XXI 

 
 

În perioada decembrie 2019 – februarie 2020 în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.19 s-au desfășurat ateliere 

de implementare a aplicațiilor învățate la Cursul ICT in Education, Praga, Cehia, Proiectul de mobilitate nr. 

2019-1-RO01-KA101-061598, Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec. XXI.  

Activitățile realizate au constat în prezentarea aplicațiilor www.weebly.com, www.canva.com, 

www.adobespark.com, www.prezi.com. Diseminarea acestora a fost realizată de următorii formatatori: 

Adriana Lefcencu-Știucă, Georgeta Male, Hrista Niculescu și  s-a dovedit a fi de mare ajutor în perioada de 

pandemie ce avea să urmeze. 

 Una din realizări a reprezentat-o chiar realizarea site-ului pentru unul din opționalele realizate la nivelul 

clasei a IIIa. 

O CARTE PE LUNĂ - Armonia artelor și a științelor este o disciplină opţională care are tocmai 

menirea de a dezvălui elevilor universul infinit al lecturii în coroborare cu armonia științelor, a muzicii si a 

culorii.  

Acesta este opționalul pe care l-am gândit pentru clasa a III-a și a IV-a, căci am înțeles cu toții, părinți, 

copii, profesor, cât de importantă este pentru formarea unui copil activitatea de citire. Însă am gândit 

activitatea mai complex, am pus-o în legătură cu altele, căci cititul poate să ne incite la a crea lucrări artistice 

și să ne stârnească curiozitatea prin formularea de întrebări și aflarea de răspunsuri la problemele ridicate, 

chiar din domeniul științei. Iar muzica ne însoțește în tot și în toate. Putem crea ritmuri pe baza acțiunii unei 

lecturi, putem asocia ritmuri/melodii cu texte citite, găsim melodii ce se potrivesc. Și ca să ne aliniem 

vremurilor, în decembrie 2019, am inaugurat pe site-ul clasei www.ocartepeluna.weebly.com, pe care vă 

invităm să-l vizitați. 

Știm că citirea trebuie să fie corectă, fluentă, conştientă, expresivă. Prin citirea corectă se înțelege 

citirea clară a cuvintelor, fără deformări, fără omisiuni, adăugiri sau repetări de sunete, silabe sau cuvinte, cu o 

http://www.weebly.com/
http://www.canva.com/
http://www.adobespark.com/
http://www.prezi.com/
http://www.ocartepeluna.weebly.com/
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accentuare corectă a cuvintelor. Nu putem vorbi de o citire conștientă atâta vreme cât copilul nu înțelege 

mesajul textului, sensul cuvintelor, al propozițiilor. Prin citirea conştientă se realizează o citire activă în care 

sunt angajate operaţiile de gândire şi procesele afective ale elevului, contribuind astfel la o sensibilizarea 

elevului. Astfel că intervine si expresivitatea citirii, căci mesajul textului dezvoltă imaginaţia, emoţiile şi 

simţul estetic al elevului. Citind conştient şi expresiv, elevul înţelege şi trăieşte afectiv mesajul transmis de 

text, contribuind de asemenea  la formarea capacităţii de comunicare corectă, fluentă şi expresivă. 

Investigarea unor opere literare cu răsunet în inimile copiilor – căci unele sunt inspirate din universul 

ce le este familiar -  îi ajută pe aceştia să răspundă la întrebări pe care şi le pun în legătură cu experienţele de 

viaţă cotidienă, iar operele fantastice îi lasă să viseze, să reflecteze, să își pună întrebări și să răspundă pe 

măsura înțelegerii lor. Literatura pentru copii supune analizei minţii fragede a copilului valori estetice şi 

morale, fiind un mijloc de cultivare a simţirilor frumoase în legătură cu valorile pozitive (curaj, eroism, cinste, 

bunătate, spirit de dreptate), în acelaşi timp fundamentându-se atitudinea de dezaprobare a laturilor negative 

(frica, laşitatea, răutatea, necinstea).  

Cărțile propuse spre citire, întâmplările cu tâlc, completează cunoştinţele şi îmbogăţesc 

sufletul. Studierea unei opere literare îl determină pe elev să-şi cerceteze micul lui univers pentru a afla situaţii 

asemănătoare, îndemnându-l să gândească, să ierarhizeze, să compare, să analizeze, să judece. Elevul este 

stimulat să-şi exprime punctele de vedere şi sentimentele în legătură cu o anumită situaţie. El va fi îndemnat 

să meargă mai departe, să-şi exprime sentimente şi gânduri în scris, să picteze sau deseneze, exteriorizându-se, 

devenind astfel un creator. Cărțile propuse spre citire în acest an și care  au fost deja citite sunt: Charlie și 

fabrica de ciocolată, Domnul Fox, Mathilda scrise de Roald Dahl, Poveste frindelului și Gata cu vorbele, 

scrise de Andrew Clements, Fram, ursul polar, de Cezar Petrescu.  

Acestă activitate propusă copiilor urmăreşte fundamentarea motivaţiei pentru citit, îmbinarea 

activităţilor creatoare şi de exprimare artistică, dezvoltarea capacităţii de a investiga textul literar, dezvoltarea 

capacităţii de exprimare orală, dezvoltarea creativităţii, arătând legătura care există între toate cele ce le 

învățăm și descoperim la școală. 

Cum altfel poţi călători şi poţi cunoaşte mai bine ce se întâmplă dincolo de spaţiul în care se 

desfăşoară viaţa ta? 

Cum altfel poţi înţelege ce se întâmplă în jurul tău? 

Viaţa gâzelor mărunte şi a animalelor puternice, întâmplări ale unor copii de vârsta ta, basmele şi 

povestirile, faptele oamenilor, tâlcul întâmplărilor, cântecele, poeziile, cărțile pe care le citim, toate sunt izvor 

de învăţături. 

Prof. înv. primar Male Maria-Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov 

 

 

2020- DEBUTUL ȘCOLII ON-LINE 

Cred că nimeni nu va uita anul 2020. Îl vom ține minte ca an al provocărilor și schimbărilor majore din 

viața noastră.  

N-aș putea să spun că a fost un an rău, ci doar un an al schimbării de concepții. El ne-a forțat să 

învățăm rapid, să ne adaptăm, să fim în stare să facem ce nici nu visam. 

Totul a început odată cu pandemia. Ne-am trezit puși în situația de a preda on-line, unii mai pregătiți, 

alții mai puțin pregătiți pentru astfel de situații. Mai foloseam noi la ore materiale interesante de pe PC, dar 

acestea veneau în completarea orei și nu cred că încercase cineva să experimenteze „totul online”. 
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  La început am utilizat doar câteva aplicații despre care aflasem de la cursuri, sau de la colegele mele 

care participaseră la proiectul, „Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec XXI”,  

în cadrul programului Erasmus. 

Lucrurile se asemănau binișor cu ceea ce făceam în clasă cu elevii mei. Curând mi-am dat seama că ei 

au nevoie de ceva mai mult, de provocări. Apoi au început căutările nesfârșite de materiale potrivite. 

Trecusem de la „Să nu stăm prea mult în fața televizorului, a telefonului, a laptopului sau tabletei”, la 

„Rămâneți cu mine și nu oricum, ci dornici și receptivi”.  

Din fericire am constatat că elevii se adaptează repede și ușor, mult mai ușor decât adulții. Tot din 

fericire, în școala noastră nu au fost probleme cu conectarea pe platformă. A fost o lecție a solidarității. Părinți 

mai pricepuți, colege mai pricepute, toți au dat o mână de ajutor fără să ezite. 

Le spusesem elevilor mei de mai multe ori că rolul tehnologiei , pe care ei o îndrăgesc grozav, nu este 

doar acela de a ne oferi jocuri, ci ne oferă informații, ne ajută să învățăm lucruri noi. Unii dintre ei fuseseră 

receptivi, alții, nu. În acest an au avut ocazia să simtă profund ce înseamnă tehnologia, și cu bune, și cu rele. 

Au urmat ore în șir de webinarii din care am aflat despre aplicații interactive. Dacă nu reușeam să 

creez joculețe în timp ce mi se explica, mă apucam să le fac după aceea ca să fiu sigură că reușesc. Am aflat 

că informația trebuie dată în porții mici și poate fi partajată. Aplicațiile m-au ajutat să creez materiale noi, 

interesante, care să mențină atenția copiilor mei, dar am găsit și materiale făcute de colegi, care mi-au prins 

tare bine. Am învățat să fac predarea mai atractivă, dar și să consolidez sau să evaluez cunoștințele. Am făcut 

chiar și un site al clasei.. 

Surpriza cea mai mare pe care am avut-o a fost momentul în care după prezentarea unui filmuleț făcut 

în aplicația Animaker, am auzit vocea unei fetițe: 

- Doamna, aș dori să-mi dați și mie linkul aplicației, dacă puteți! I-am dat linkul și mă așteptam să 

realizeze și ea un filmuleț. Fetița, Irimescu Ingrid, pe lângă filmuleț a realizat și un tutorial pe care l-a 

prezentat colegilor.  Ea a fost cea care a dat tonul. Apoi alți elevi au cerut linkuri de la aplicații. Au realizat la 

rândul lor materiale pentru colegi, iar mie mi-au fost de mare ajutor. Așa sunt copiii acestei generații. Isteți și 

dornici de lucruri noi. I-am învățat eu pe elevi, m-au învățat și ei pe mine. S-au învățat unii pe alții, jucând 

minunat rolul profesorului 

 Am aflat multe, foarte multe lucruri utile atât pentru aceste momente neobișnuite ce trebuiau depășite 

cu succes, cât și pentru perioada în care vom reveni în bănci, deoarece multe aplicații le-au plăcut grozav 

elevilor și sigur le vom mai folosi. 

Da, a fost un an provocator, dar cum se spune „Ce nu ne omoară, ne întărește!” A fi cadru didactic 

presupune flexibilitate, putere de adaptare la nou și multă spontaneitate.  

Suntem mai puternici, mai uniți, mai buni, mai performanți! 

Prof. înv. primar Stângaciu Oana 

Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov 

 

EDUCAȚIA OUTDOOR - MODALITATE DE ÎNVĂŢARE 

 

• Activitățile outdoor (în aer liber), nu reprezintă doar o simplă modalitate de relaxare şi distracţie, ci se 

transformă într-o experienţă de autocunoaştere şi dezvoltare personală prin explorare, acţiune, relaţionare și 

promovare a schimbării într-un mediu nou. Includerea activităților outdoor într-un program de dezvoltare a 

abilităţilor de viaţă răspunde cerinţei de a crea o relație autentică de cunoaștere reciprocă a celor două grupuri 

și de consolidare a acestei relații, ceea ce va duce la ameliorarea fenomenului de excludere și marginalizare a 

beneficiarilor. 

• Printre caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor enumerăm:  
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- Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă un subiect de 

interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin faptul ca oamenii nu 

conștientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului  

– Educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor si 

comportamentelor faţă de mediu; 

 - Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, fără 

constrângerile pe care le impun “cei 4 pereți ai unei săli de clasă” poate oferi elevilor nenumărate provocări, 

astfel că procesul de educare devine puternic, inspirat și de natură să schimbe comportamente  antisociale, să 

creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – cum 

spuneam mai sus, educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care în mod uzual 

întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult 

mai capabili;  

- Dezvoltare personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al elevilor;  

- Dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între elevi, elevi - profesori duce la creşterea gradului de 

participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii; 

 -Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea societăţii  

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt: 

   • Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea    relaţiilor sociale, 

dezvoltarea competenţelor de conducere, etc. 

 • Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare  

 • Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  

             • Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema identificată – 

permite escaladarea unor nivele înalte de imaginație în vederea obţinerii rezultatelor propuse. Există o serie de 

programe de educaţie outdoor care pot fi utile în diferite contexte si în funcţie de nevoile existente/identificate, 

astfel ca se pot utiliza astfel de programe axate pe sănătate şi educaţie fizică,ştiinţa mediului, management şi 

psihologie. 

           Printre cele mai des folosite si considerate a da un randament optim activitati outdoor amintim mersul 

pe munte, cățărări pe munte de la un grad mic de dificultate până la cel mai ridicat, drumeții, tabere de vară, 

pescuitul, raftingul  etc. Durata și mărimea grupului țintă care participă la aceste activități sunt stabilite de 

organizator, în funcție de vârsta participanților, valorificarea abilităților de viață dobândite în urma acestor 

activități sau chiar de cerințele părinților elevilor ce participă la aceste activități. 

 Creativitatea nu este doar pentru genii și artiști. Creativitatea mentală este naturala la toți copiii, dar 

o pierdem când creștem si devenim adulți. Există o legătura strânsa intre succesul si fericirea in 

viața si creativitate. 

 Procesul creator în cadrul activităților outdoor presupune parcurgerea mai multor etape. 

 Obiectivul general după parcurgerea etapelor vizează formarea, dezvoltarea unei personalități  

capabile să-și dezvolte creativitatea în plan cultural sau educațional. 

 Procesul creator în cadrul activităților outdoor presupune parcurgerea următoarelor etape: 

  pregătirea acțiunii complexe bazata pe identificarea probleme, 

  analiza datelor problemei, premise, principii, resurse posibile necesare, 

  acumularea si selecționarea informației necesare pentru abordarea corecta a problemei, 

  prelucrarea și sistematizarea informației stocate, 

  elaborarea strategiei de rezolvare. 
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         Să luăm un exemplu concret din tabăra de la Fundățica (localitate aflată la cea mai mare altitudine în țara 

noastră): 

 Se pregătește un grup de elevi pentru o drumeție, în urma căreia sa elaboreze o hartă a locului vizitat. 

 Grupul se alcătuiește din 10-18 elevi. Se stabilește itinerariul inițial, elevilor li se explica zona in care 

vor merge. 

 Ajunși acolo elevii se împart in doua grupuri care sunt orientate pe trasee diferite. Li se da un timp 

anume 4-5 ore după care trebuie sa se întoarcă la locul de întâlnire. Elevii vor fi monitorizați pe traseu 

de profesori, animatori. 

 Odată întorși la locul de campare, elevilor li se pune la dispoziție un necesar de materiale, coli de flip 

chat, markere, fiecare elev, individual, urmând să deseneze harta  cu traseul urmat, după explorarea 

pădurii. 

 Evaluarea în alcătuirea hărților se va face în grup, iar ulterior acestea vor fi afișate la școală, în 

cabinetul de geografie, sau sala de clasă. 

         In invitarea anticipativă, creativă, se pot folosi metode logice de abordare a problemelor, metode si 

procedee euristice si de imaginare. De exemplu, putem folosi altă activitate outdoor, prin stabilirea unei 

excursii montane, în care elevii vor învăța reguli de etica și responsabilitate față de mediul înconjurător, prin 

jocul:“ Nu lăsați nici o urmă” .Astfel elevii vor învăța și importanta de a se bucura de natura păstrând o 

intacta. Munții oferă o priveliște magnifica pe care copiii o vor admira pe tot parcursul drumeției. La finalul 

activității, elevii vor dobândi un respect crescut față de mediul înconjurător si modalitatea de conservare a 

acestuia. Astfel, în urma unor explicații logice elevii trebuie să depisteze, sa creeze, anumite acțiuni de 

protejare a mediului înconjurător. 

           În această perioadă, când toţi suntem foarte atenţi la ce activităţi desfăşurăm cu elevii, educaţia outdoor 

este alternativa care poate susţine cu eficienţă învăţarea. 
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Prof. Monica Mareș 
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LA MULȚI ANI, ȚARA MEA DRAGĂ! 

 

Românie, țară mândră și frumoasă, te îndrăgesc nespus de mult, pentru că oriunde aș umbla în lumea 

întreagă, nu este pământ mai scump ca în țara mea. Draga mea Românie, ești o țară minunată si de aceea, noi, 

toți copiii tăi, trebuie să îți păstrăm strălucirea, să te prețuim. 

 Ai atâtea frumuseți de oferit, ești ca un tablou viu pictat cu munți, ape și păduri, ai trecut prin multe 

războaie, dar ai rămas semeață. Adevăratele tale valori: portul, graiul cântecul și dansul popular românesc și 

frumusețile naturii, te fac unică și te țin mereu pe piedestal. 

Țara mea iubită, îți doresc să ai parte de liniște, de multe momente de bucurie, să ai locuitori harnici și 

sănătoși, care să îți prețuiască bogățiile lăsate ca moștenire de către strămoșii noștri. 

La mulți ani, România!  La mulți ani, românii mei dragi! 

Florea Daria 

Clasa a II-a A 

 

O AMINTIRE DE NEUITAT 

        Sunt Iris și vreau să vă povestesc o zi minunată din viața mea. Eram în clasa pregătitoare când s-au 

sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire, de la Alba-Iulia. M-am pregătit cu mult drag pentru marea festivitatea 

organizată de școala noastră la Teatrul Dramatic. Am îmbrăcat cu cinste costumul popular, atât de drag mie, și 

foarte emoționată am plecat cu mama spre centrul orașului.       

        Când am ajuns la Teatrul Dramatic am rămas uimită ce frumos erau primiți oaspeții.                              

Câtă forfotă era! Toți elevii, profesorii și invitații erau îmbrăcați de sărbătoare.  

La un moment dat  festivitatea a fost deschisă prin intonarea imnului României                     

,,Deșteaptă-te române!,, Îmi simțeam inima cum bătea cu putere când am auzit glasurile înălțătoare ale tuturor 

participanților la această activitate. Atunci am înțeles că români ca: Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, 

Alexandru Ioan Cuza și alții, au luptat cu vitejie împotriva dușmanilor cruzi, pentru a ne apăra țara și a ne 

dovedi originea română.   

            Acea zi rămâne pentru mine una specială pentru faptul că am aflat multe informații despre trecutul 

țării, am admirat artiștii care au cântat cântece populare și au dansat atât de frumos. 

            Sunt mândră că sunt româncă. Îmi iubesc țara cu toate frumusețile ei, datinile și obiceiurile minunate.  

Ghica Iris 

Clasa a II-a A 

 

 

PRINȚESA TRANDAFIR 

 

A fost odată o prințesă nespus de frumoasă. Părul ei negru ca abanosul, buzele roșii ca macul și ochii 

albaştri ca cerul senin, fermeca orice trecător din preajma castelului. Această prințesă era alintată de cei 

apropiați: ,,Prințesa Trandafir,, 
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În apropierea castelului trăia o vrăjitoare, care nu o 

plăcea pe prințesă pentru că aceasta era frumoasă și bună la 

suflet. Într-o seară, vrăjitoarea cea invidioasă și-a propus să 

o transforme pe fată într-un trandafir. Nu a stat mult pe 

gânduri! S-a îmbrăcat în niște haine zdrențuite, s-a urcat pe 

mătura ei fermecată și a zburat spre castel. Ajungând în 

camera prințesei, ea a observat că aceasta dormea. Era atât de frumoasă și delicată prințesa, dar vrăjitoarea cu 

gând rău, și-a luat bagheta magică și atingând prințesa, a  transformat-o într-un trandafir roșu ca focul care 

avea mulți țepi. Apoi, cu ajutorul aceleiași baghete, vrăjitoarea s-a preschimbat într-o prințesă fermecătoare. 

Aceasta și-a pus pe cap coroana aurită cu pietre prețioase, pe care o găsise în camera adevăratei prințese. 

Vrăjitoarea preschimbată în prințesă, a luat trandafirul și a plecat să se plimbe în grădina palatului. 

Aceasta a aruncat cu dispreț trandafirul între florile multicolore din grădină, gândind că nu va fi văzut de 

nimeni. După un timp, pe acolo a trecut un prinț. El a observat trandafirul aruncat în grădină și l-a luat cu grijă 

să-l pună în apă pentru a nu se ofili. La un moment dat prințul a mirosit trandafirul și acesta s-a transformat în 

frumoasa și fermecătoarea prințesă a palatului.  

Vrăjitoarea si-a recăpătat înfățișarea respingătoare și s-a retras la locuința ei, iar prințul a trăit fericit 

ani mulți alături de Prințesa Trandafir. 

Chițu Andreea  

Clasa a II-a A 

 

  

VARIAŢIUNI PE ACEEAŞI TEMĂ: 

 TOAMNA 

Creaţiile elevilor clasei a  II-a B

Zâna toamnă cea cu ploi 

A venit iar pe la noi, 

Este foarte colorată 

Și de roade îmbelșugată 

Noi îi spunem: bun venit! 

Ne bucurăm că a sosit 

Să ne dea fructe zemoase 

Sănătoase și gustoase. 

Apetroaie Felicia 

 

 

Livezile sunt acum pline, 

Si pe câmpuri sunt legume 

 Adunate de gospodine, 

 Pentru iarna care vine. 

Andrada Mihaela Anton 
 

Toamna a venit, 

Ploile au sosit. 

Frunzele cad uşor, 

Se scutură un norişor! 

Sara Bejan 

 

Toamna cea bogată 

 

 

Vine de-ndată, 

Cu roade gustoase 

Dulci şi delicioase. 

Mere, pere şi gutui  

In cămară să le pui, 

Iar din stugurii aromaţi 

Un vin bun să degustaţi. 

Ciobotaru David 

 

 

 

 

 

 

Ce toamnă frumoasă! 

Natura-i voioasă, 

Se aude o păsărică 

Și ea vrea să zică: 

Sunt atât de fericită! 

Lakatos Olivier-Francisc 

 

Toamna, toamna a sosit, 

Frunzele s-au îngălbenit 

Au început ușor să cadă, 

S-a format covor pe stradă. 

Moldovan Maia 

 

Vine toamna bine-mi pare 

Fructele s-au copt la soare, 

Frunzele-au căzut pe jos  

Covoraşul e frumos 

Sara Matei 

 

Iatӑ toamna a venit, 

Frunzele-au îngӑlbenit, 

Pӑsӑrile cӑlӑtoare, 

Au plecat acum spre soare. 

Ploaia a venit voioasӑ, 

Ṣi ne ṭine mult in casӑ. 

Suciu Patrick 



 

14 
Sperante  Nr.13/2021 

Toamna este aurie, 

Noi venim cu veselie 

Afara sa ne jucam, 

De toamna ne bucuram. 

Ne jucăm cu frunze arămii,  

Haideţi si voi copii 

Sa mâncăm fructe zemoase 

Pentru ca sunt gustoase. 

 

Frunzele sunt peste tot, 

Fructele sunt in compot. 

Ne jucam cu voioşie,  

Toamna pleacă, iarna vine. 

Văcaru Sonia-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vine încet din depărtare 

E îmbrăcată ca o doamnă, 

Vântul bate tot mai tare 

Am uitat să spun 

                    .....E toamnă! 

        Vîrlan Raul Petru 

 

Toamna a sosit  

 Fruzele s-au ofilit 

Norii se adună 

Vremea roadelor e numai bună ! 

Zaharia Denis Dominic 

 

Toamna a sosit,  

Frunzele-au îngălbenit, 

Roadele se strâng, pe câmp… 

Le culegem rând pe rând. 

Zalinschi Ciprian Andrei

 

 

PISICA MIȚI 

 
 Miți este pisica bunicii mele de la Apața. Este o pisică bătrână, dar harnică la prins șoricei. 

 Locul ei preferat este lângă sobă. Miți toarce la căldură cât este ziua de lungă. Mâncarea ei preferată 

sunt granulele. Miți miaună toată ziua ca să le primească. 

         Aștept cu nerăbdare să merg la bunici, să mă joc cu Miți! 

Szentpali Emma  

Clasa a II-a B 

TOAMNA 

A venit toamna bogată, 

Cu recolta ei cea coaptă, 

Păsările călătoare, 

Au plecat de pe ogoare. 

 

Soarele e tot mai moale, 

Strugurii se coc agale, 

Plouă de o săptămână, 

Soarele nu scoate o mâna. 

Ștefan Tudor Tănase 

            Clasa a III - a B 

ȚARA LUI VREAU - ȘI - PRIMESC 

Era o zi caniculară de vară, când am intrat în lacul răcoritor de lângă pădurea umbroasă, în care 

mă adăposteam când mă topea căldura. Un peștișor de aur mi-a apărut deodată în față. 

-Bine ai venit în ''Țara lui Vreau - și - primesc''! 

-Pot să vorbesc cu peștii? Și pot să respir sub apă? 

-Ești pe un tărâm fermecat și poți face ce vrei! 

-Aș vrea să-l cunosc pe peștele rege și să explorez adâncurile lacului! Peștișorul mi-a prezentat 

pești multicolori care construiau case, pești roșii ca focul ce dansau pe o scenă facută din scoici și niște 

peștisori verzi care curățau algele de colo-colo. Apoi mi-a prezentat familia lui. L-am cunoscut, spre final, pe 

regele lacului care avea solzi pe spate, o coroană sclipitoare frumos sculptată din argint pur și aripi ce păreau 

infinite. El mi-a prezentat regatul său și mi-a dăruit cheia tărâmului fermecat. 

 Brusc m-am trezit în patul meu. Era dimineață. A fost cel mai năstrușnic vis pe care l-am avut 

vreodată! 

     Vlad Cristolovean 

Clasa a III-a B 
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PRIMĂVARA ÎN POIENIŢĂ 
 

 

          Ce mireasmă!În jurul meu e plin de flori, verdeaţă, fluturi, furnici, buburuze.....sunt într-o poieniţă. 

Primăvara mă încântă la tot pasul! Pe o floare albastră urcă o buburuză. Fluturii se joacă în razele soarelui. Eu 

stau culcat în iarba ce miroase ca parfumul. O furnică mică se urcă pe palma mea. 

         Simt cum întreaga poieniţă mă alintă! 

Roşca Ovidiu Andrei 

Clasa a  III-a B 

 

O POVESTE! 
 

 -Soarele este prietenul meu, spuse ploaia! Atunci când ud pământul, câteodată, soarele îmi zâmbeşte. De 

multe ori, în timp ce prietenul meu zâmbeşte apare curcubeul. Si asta semnifică PRIETENIA noastră!  

 

Roşca Ovidiu Andrei 

Clasa a  III-a B 

 

NU JUDECA O CARTE DUPĂ COPERTĂ! 

A fost odată, un băiețel pe nume Andrei, căruia nu-i plăcea nici o carte pe care o lua. Mereu citea două 

pagini si după aceea, o arunca. Într-o zi, s-a dus iar să mai împrumute încă o carte de la bibliotecă. A luat o 

carte foarte groasă. Când a ajuns cu ea acasă, bunica zise: 

            -Andrei, văd că ai luat o carte foarte groasă! 

            -Da pentru că sunt convins că de data asta o să-mi placă! zise Andrei. 

            -Bine, dar trebuie să o termini! Dacă nu, o să-ți confisc telefonul pentru o lună! Că doar nu iei cărți 

numai ca să te uiți la ele! 

            -O să fie foarte ușor! a zis Andrei. 

Andrei s-a așezat în pat, și-a luat cartea și a început să citească. Andrei, n-a citit nici trei pagini și deja se 

pregătea s-o abandoneze. Veni bunica ca să-l întrebe cum merge cu cititul. 

          - Îți place cartea? 

           Andrei  nu a vrut ca bunica să afle că nu-i plăcea cartea așa că a zis că îi place foarte mult. Bunica a 

plecat foarte fericită că în sfârșit îi place nepoțelului o carte. Andrei trecuse la pagina opt și a intrat bunica. 

           -De ce citești atât de supărat? E ceva trist in carte? Andrei nu putea să mai mintă. 

         -Nu, bunico. Nu îmi place nici cartea asta! 

         -Cum reușești să îți alegi mereu cărți care nu îți plac? întrebă bunica. 

         -Eu îmi aleg cărțile după copertă! Ca toată lumea! 

-Andrei, vreau să îți spun ceva, să nu judeci o carte după copertă! 

-Păi atunci cum să știu dacă o să-mi placă? 

-Ai putea să te uiți la fragment! 

-Mulțumesc, bunico! De acum în colo, așa o să fac ! 

Andrei s-a dus iar la bibliotecă dar de data asta știa ce sa facă! 

-Asta pare foarte interesantă dupa ce am citit în fragment! 

Andrei a venit acasă foarte mândru. 

-De ce ești atât de mândru, Andrei? a întrebat bunica. 
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-De data asta garantez că o să-mi placă cartea! 

Copilul a început să citească. După o oră, terminase cartea. De data asta, chiar i-a plăcut! 

Bunica îl văzuse: 

-Ți-a plăcut cartea? Văd că ai terminat-o! 

-Da, de data aceasta chiar mi-a plăcut! Mulțumesc, bunico, că mi-ai zis să nu judec o carte după copertă! 

Și așa a procedat de atunci Andrei, mulțumită bunicii. Aceasta l-a învățat ! 

                                                                                                             Mara Popescu 

 clasa a III-a B 

 

 

TOAMNA 

 

A venit toamna frumoasă, 

Cu minunaţii. 

A-nceput şi şcoala noastră, 

Dar cu mască tre’să fii. 

 

Văd şcolari în drum spre şcoală, 

Cu ghiozdane, fără flori, 

În clasă e distanţare, 

Dar noi, înţelegători. 

Alexa Buleu 

Clasa a III-a B 

 

IARNA 

 
Vine iarna-i frig din nou 

Noi ne bucurăm 

Ne luăm sănii sau patine  

Și pe deal cu spor urcăm. 

Ninge cu fulgi mari , rotunzi, 

Parcă-s în povești 

Eu mă dau cu bobul meu 

Și strig: “Pârtiiieee!” mereu. 

 

Alexa Buleu 

Clasa a III-a B 

TOAMNA 

 

 

Pădurea e colorată, 

Vara a trecut, 

Toamna cea bogată,  

Loc și-a și făcut. 

 

Pomii sunt cu multe fructe, 

Frunzele dansează-n vânt, 

Zilele sunt mult mai scurte, 

Covor de frunze se-așterne 

pe pământ. 

 

                          Pop Noël Simion 

Clasa a III-a B 

 

 

CĂLĂTORIA RAZEI 

 

            S-a desprins raza din ghemul ei de aur şi a rătăcit prin senin. Întâia 

zi, tremurătoare, căută pe ce să se oprească. Într-o poiană din mijlocul unei 

păduri găsi urma copitei unui cerb plină ochi de apa ploilor. Voi să se strecoare 
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în unda rece, dar în clipa aceea, un biet lup, slab de i se vedeau coastele, dădu buzna dintr-un desiş, se repezi, 

sorbi apa tulbure ce mai rămase, apoi se prăbuşi în cealaltă margine a pădurii, după o căprioară care tocmai 

trecea. 

            Raza călători mai departe…….Călătorind, raza găsi un oraş făurit de oameni, cu blocuri înalte, cu case 

frumoase si cu străzi magnifice, dar razei aurii i s-a părut ceva în neregulă, unde erau oamenii? Ea era 

obişnuită cu oamenii care lucrau cot la cot, zi si noapte, ca nişte prieteni adevăraţi, dar în ziua aceea nu era 

nici urmă de om, doar nişte maşini cu sirene sunătoare care mergeau pe străzi de colo colo. Raza îşi amintise 

ce se întâmplase. În aşa zisa lume a oamenilor s-a ivit o boala mortală, aşa că mai nou oamenii fuseseră supuşi 

să stea în casele lor. Chiar şi în condiţiile date, oamenii reuşiseră să se descurce fără probleme, ajutaţi de 

tehnologie. Copiii trebuiau să aibă un dispozitiv, pentru a se întâlni cu clasa, făcând, aşa zise ore online, în loc 

să meargă la şcoală. Adulţii, şi ei stăteau acasă, lucrând de pe un dispozitiv, în loc să meargă la birou cu 

colegii lor. 

            Văzând toate acestea, raza aurie se întoarse acasă, unde totul era luminos. Ea credea că pe pământ totul 

era perfect, doar lapte si miere, dar ea şi-a dat seama că fiecare fiinţa este pusă la grea încercare in felul ei. 

Animalele trebuiau să trăiască luptându-se pentru a-şi câştiga hrana. Aparent oamenii aveau o viaţă mai 

uşoară decât animalele, dar la un moment dat, fiecare om trebuie să facă o alegere importantă pentru o viaţă 

mai bună. 

           Până la urmă în viaţă vom avea lucruri bune si lucruri rele, nu trebuie să-i întoarcem spatele vieţii, 

trebuie să fim fericiţi si buni in fiecare zi. 

Darius Constantin Chiujdea  

clasa a IV a B 

 

 

                               

CVINTET 
 

România 

Mândră, credincioasă 

Sperând , crescând , ocrotind 

Țara mea iubită! 

Acasă. 

Mladin Vladimir 

Clasa a IV-a B 

 

 

 

TOAMNA ÎN PĂDURE 

 

În inima pădurii, într-un loc ascuns, toamna și-a croit covorul colorat, și-a pictat copacii și a adus odată 

cu ea o adiere rece. 

Nu numai că a pictat copacii ci, pentru ca i-au plăcut toate culorile lor, le-a luat frunzele una cate una. 

Cu toate acestea, în inima pădurii, cel mai ascuns loc din  pădure, acum, e numai culoare. Pădurea este 

îmbrăcată cu straie de sărbătoare, cele mai colorate straie. O cărare plină cu frunze multicolore pare a fi 



 

18 
Sperante  Nr.13/2021 

desprinse dintr-o alta lume. Chiar daca e frig, soarele nu încetează a lumina cu razele sale plăcute pădurea. În 

depărtare se vede cum toamna s-a întins peste tot, peste toată natura. Cerul albastru, senin, se zărește cu greu 

printre crengile pline ale copacilor. Toamna a adus o nuanță vie pădurii întunecate. 

De fapt, acesta descriere este un adevărat tablou multicolor realizat numai si numai de pictorul toamna. 

Ștefania Popa, 

clasa a IV-a D 

 

GRĂDINA DIN CURTEA BUNICII 

Am ajuns la bunici, unde lumina blândă a soarelui intra în curtea din spatele casei și lumina iarba 

fragedă și moale. I-am salutat în grabă pe bunici și le-am povestit tot ce am făcut.  

Apoi m-am dus repede, repede în grădină, căci acolo era o oază de liniște numai bună de citit. Dar n-am 

putut să nu observ un gândăcel sperios care cânta de zori, iar fluturii, jucăușii, zburau din zori. Miresmele 

dulci ale florilor te încântau de cum intrai. Păsările cântau cu glasul lor scânteietor. Fântâna arteziană era 

înconjurată de cristale prețioase și cânta în armonie cu păsările cântătoare. Lacul imaculat din spatele 

leagănului fermecat avea apa cristalină. Iar pe cer nimic nu se ivea.  

Gradina era un loc uimitor! Cu locuri fermecate și cu multe priveliști minunate. 

Anastasia Păcureanu,  

clasa a IV-a D 

 

                                                             CARTEA MAGICĂ 

O carte este un prieten cu care poți sta la povești. 

Coperta sa este lucioasă ca soarele de pe cer, totodată este rece și fină, dar inima sa este caldă ca o zi 

frumoasă de vară. Ea în chip se arată povestind despre: mări și țări, continente și alte lucruri nemaipomenite 

pe care nimeni nu le-a mai auzit. 

Fiecare carte cu același text este unică, deoarece omul care  o citește este unic la rândul său și o trăiește 

după propriile experiențe. Oamenii care citesc  fac o carte să fie unică, creându-și propriile imagini din textul 

citit.  

Îți spune secrete pe care nimănui nu le-a mai spus, iar când ești singur va aștepta răbdătoare să o 

deschizi, pentru a te ajuta să-ți depășești singurătatea.  Paginile sale de aur care găzduiesc micile litere 

dansatoare, zboară odată cu imaginația. 

O carte va fi mereu prietenă cu tine. Fii și tu cu ea! 

                                                                                               Ana-Maria Nica 

 clasa a IV-a D 

 

 

 

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA SUNETELOR 

 

               Era o zi însorită, perfectă pentru o plimbare în parc, dar Emily avea școală astăzi. Nu știți cine este Emily? Emily 

este o fetiță în vârstă de unsprezece ani. Ea este destul de înaltă, are un păr blond, strălucitor și ochii verzi ca smaraldul. 

Culoarea ei preferată este movul. Are o mulțime de haine și obiecte mov. Emily este o fată conștiincioasă, îi place școala și 

până acum a avut numai note bune, dar era anul în care intra în clasa a V-a. Era chiar prima zi de școală. Emily, însă, nu era 

atât de fericită. Pentru ea clasa a V-a însemna: colegi noi, profesori noi, școală nouă. Emily se integrase foarte greu în fosta 
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ei clasă. Ea avea o problemă: nu putea vorbi sau cânta. Pur și simplu sunetele nu ieșeau din gura ei. Materia preferată a lui 

Emily era muzica, dar ea nu putea cânta cu vocea, ci doar la un instrument. Doctorii credeau că lui Emily îi este frică să 

vorbească, dar asta nu era adevărat. Acum că știți cine este Emily, să revenim la poveste. 

             Emily s-a îmbrăcat și a pornit spre școală. Când a ajuns în clasă, profesoara a prezentat-o colegilor și a rugat-o să se 

așeze în banca liberă. Fetița spera că astăzi va putea termina orele fără a fi pusă să răspundă. Din păcate, nu a avut noroc. 

La ora de română profesoara a rugat pe fiecare copil să vină în fața clasei și să se prezinte. Când a venit rândul lui Emily, 

toată lumea a tăcut, vrând să afle mai multe lucruri despre noua elevă. Emily nu a putut vorbi, iar profesoara a tot rugat-o 

din nou și din nou până când a realizat că ea este eleva cu probleme. Și-a cerut scuze și Emily s-a dus la loc. 

             Până la sfârșitul orelor, Emily nu a mai fost pusă să răspundă. Când toți copiii au ieșit în curtea școlii, ea a plecat 

spre parcul apropiat de școală, dar acolo s-a întâlnit cu trei colegi de-ai ei. Ei au recunoscut-o și s-au apropiat de ea. Au 

început să strige tot felul de cuvinte jignitoare cum ar fi: “Nici nu știi să vorbești! Nu e de mirare că nu ai prieteni! De ce a 

trebuit să vii la școala noastră, să ne faci de rușine?” 

Emily a început să plângă și a fugit spre casa ei. În spate încă se auzea ecoul cuvintelor urâte. 

             Emily a fugit în camera ei și s-a încuiat acolo. A stat ore în șir plângând până când s-a decis să citească ceva în 

speranța că se va înveseli. A luat o carte din bibliotecă pe care nu a mai citit-o niciodată. Când a deschis cartea, a auzit o 

voce care spunea: „Haide, vino, nu ai să regreți, promit!”Emily nu știa cine a vorbit, dar era foarte curioasă. Fata a cercetat 

cartea, iar atunci când a atins din nou paginile cărții, a fost absorbită în ea.  

            Emily s-a trezit pe o pajiște în mijlocul unei păduri cu copaci roz și mov. Prin copaci erau tot felul de căsuțe. Dintr-o 

căsuță a căzut ceva. Emily a văzut că pe jos era o arătare foarte ciudată. Acea ciudățenie era, de fapt, un domn grăsun, mult 

mai mic decât ea. Arătarea avea doar trei firicele de păr în cap. El avea niște pijamale roșii, pe care era desenată litera B de 

vreo treizeci de ori. Omulețul era desculț, dar pijamalele îi erau prea lungi, așa că îi acopereau și tălpile. El s-a apropiat de 

ea și a salutat-o. 

                        - Eu sunt domnul B, a spus el. 

                        - Eu sunt Emily. Unde sunt? 

                        - Nu știi?! Ești în țara lecturii, aici unde locuiește Regele Carte cu supușii săi: Textul și Compunerea. Aici 

locuiesc, de asemenea, și Frazele, și Propozițiile. 

                        - Poftim!? Nu este posibil așa ceva ... 

                        - O, ba da! Este posibil! Așa cum locuiesc aici și Cuvintele, Literele și noi, Sunetele. 

                        - Dar eu tot nu înțeleg. 

Emily, prea absorbită în discuție, nu a realizat că ea vorbise. 

                      - Cum de am vorbit? Tu mă auzi? 

                     - Da, dragă fată, eu te aud și știu că tu în lumea oamenilor nu poți vorbi, dar acum ești aici, aici unde poți face 

orice. 

                    - Dar....e minunat! Pot vorbi! Știți cumva Domnule B de ce eu nu pot vorbi în lumea de unde vin? 

                    - Emily, tu nu ești singura care nu poate vorbi. Sunetele îți dăruiesc, dacă vor,  puterea de a le folosi  în 

conversații. Din păcate, există copiii care nu primesc această putere de a vorbi. Gândește-te că există o grămadă de oameni 

rârâiți sau sâsâiți. De ce? Deoarece „R” și „S” sunt foarte egoiști, se cred prea importanți! 

              - Asta este oribil! 

              - Știu, dar eu nu pot schimba nimic. Aș putea în schimb să te ajut pe tine. 

   - Pe mine? Cu ce? 

   - Păi aș putea ruga niște prieteni să-ți dăruiască puterea de a scoate acel sunet pe gură. 

   - Asta ar fi …nu am cuvinte, ar fi minunat! 

                - Știu, dragă Emily, dar nu vei putea spune chiar atât de multe lucruri și dacă te întrebai să știi ca eu 

ți-am dat deja puterea de a spune „B”. 

 - Îți mulțumesc nespus de mult! 
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 - Plăcerea e de partea mea. Acum ar trebui să ne grăbim, dacă vrei să faci rost și de alte sunete. 

Și așa Emily și Domnul B au plecat la drum. Peste ceva timp cei doi au ajuns într-un loc care semăna 

leit cu un restaurant. Acolo erau o mulțime de alte creaturi ciudate, asemănătoare cu Domnul B. Emily a aflat 

că erau restul sunetelor. Domnul B s-a dus la ele și a început să le vorbească. Emily nu auzea ce spunea 

Domnul B, dar știa că era vorba despre ea. Domnul B s-a întors la ea și i-a spus că urma să primească puterea 

de a rosti o grămadă de alte sunete. Chiar atunci în încăpere a intrat o doamnă înaltă și impunătoare. Domnul 

B a strigat: 

- Este Doamna „A”, Emily! Nu te uita în ochii ei! Ai să împietrești!  

Fata l-a ascultat și și-a întors privirea. Ea a auzit-o strigând: 

- Ce faceți aici? Vreți să-i dați puterea de a vorbi uneia ca ea? 

Atunci când Doamna „A” a spus acest lucru, Emily a simțit dezgustul din vocea ei și imediat i-a auzit pașii 

apropiindu-se. Domnul B a strigat: 

- Emily, dorește-ți să fii acasă, dorește-ți să fii acasă cât de tare poți! 

Emily și-a dorit să fie acasă și s-a trezit pe podeaua din camera ei, cu cartea în mână. Era noapte, deci timpul 

trecuse. Emily se gândea tot timpul la lumea aceea ciudată. Când se pregătea de culcare, în fața ei a apărut 

Domnul B.  

- B! strigă Emily. 

                   - Bună, Emily! Cum te-ai descurcat să poți spune doar „B”? Uite! Am făcut rost de o poțiune de la 

însuși Regele Carte care te poate face să vorbești! 

Emily nu stătu pe gânduri și bău toată poțiunea. Imediat după aceea, cuvintele începură să-i iasă pe gură… 

- Mulțumesc! strigă fetița luându-l în brațe pe Domnul B. 

Domnul B dispăru dintr-o dată. Emily se gândi că el era în căsuța lui din copac. Zâmbi și se uită spre cartea de 

pe noptieră, care o teleportase în acea lume minunată. 

Și așa, Emily cea fără de cuvinte a putut să vorbească. Ea și familia ei trăiră fericiți. 

Rauca Ioana 

    Clasa a V-a A 

 

TĂRÂMUL CĂRȚILOR 

 

         Este o seară liniștită de toamnă. Totul parcă adoarme încet afară. Eu stau relaxat în patul meu și deschid 

noua carte împrumutată de la bibliotecă. Se numește: „Tărâmul magic al Cărților”. De la primele rânduri am 

știut că o să îmi placă. 

       „Tărâmul Cărților este un loc misterios”, spune cartea,  „însă, unii călători au reușit să afle marile secrete 

ale acestui loc”. Sunt descrise cărțile care se făuresc pe acest tărâm, plantațiile din copaci-de-hârtie  din care 

se fabrică hârtia și despre calamarii-de-cerneală din care se obține, evident, cerneală! 

       Cum întorc o pagină, o mână invizibilă parcă mă trage înăuntru. Ajung într-o încăpere plină ochi de 

manuscrise, rezerve de cerneală și praf de două degete pe rafturi. Deodată, un omuleț mic, cu mustață își face 

apariția. Acesta mă invită la un tur al Tărâmului Cărților, în care ne aflam. Încrezător, pășesc în spatele 

domnului în această aventură. 

       Vizităm multe locații: Pădurea Copacilor-de-hârtie, Fabrica de hârtie, cea de cerneală și Roboții-de-scris. 

      La un moment dat, îi spun omulețului că este timpul să mă întorc  acasă. Apoi, revenim pe aceeași cale. 

Însă în fața încăperii este o carte uriașă, prin care văd ușa camerei mele. Până să apuc să pășesc, cartea se 

închide cu un „puf!” puternic, lăsând în urmă un nor de praf. 
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      Puțin temător, deschid cartea și, răsfoind, descopăr cheia spre Calea Cunoașterii. Sunt foarte fericit! Pot 

porni spre casă! 

                                                            Costea Matei Siluc 

Clasa  a V-a A  

     

 

BILEȚELUL 

 

             Când  eram mic, în așteptarea Sărbătorilor, puneam bilețele peste tot: în casă, la cutia poștală, sub  

brad sau la țară. În toate îi ceream Moșului câte ceva. 

             Moșul obișnuia să le ia de unde le găsea, dar, într-un an, un bilețel depus la cutia poștală a  fost  uitat  

acolo. 

            Într-o noapte, îngerul păzitor  a venit la geamul din  camera  mea. Ținea fix  acel bilețel  în mâini și 

mi-a spus că el  nu are cum să-mi îndeplinească acele dorințe care  sunt  trecute pe bilețel, dar că i-a șoptit 

Dumnezeu că mi-ar  plăcea să zbor pe spatele îngerului meu păzitor. 

           Acest  lucru chiar  era  adevărat. Abia așteptam să zbor pe spatele îngerului păzitor, așa că, am deschis 

imediat geamul și m-am pomenit  cu acel  înger în casă. El mă  zorea să-mi iau cât mai repede geaca, pentru 

că mai voiau și alți copii să zboare pe spatele lui, până în zori. După ce mi-am luat geaca, am sărit pe spatele 

lui. M-a  purtat  peste  păduri, peste ape și țări, dar cu toate acestea, în trei ore eram în camera mea, în pătuț. 

Mi-am luat la revedere de la îngerul păzitor și l-am întrebat dacă o să ne mai vedem vreodată. Mi-a zis că îl 

mai pot vedea de cate ori vreau eu și de câte ori mai poate și el să vină la mine, numai că, doar de două ori mai 

pot zbura pe spatele lui. Am fost cam trist la aflarea acestei vești, dar, în același timp, m-am bucurat  că-l mai 

puteam vedea.            

             A  fost o noapte de vis! 

Scurtu Laurențiu 

Clasa a V-a A 

UȘA DINTRE TRECUT ȘI VIITOR 

 

Ana, o fetiță de opt ani, locuia într-un oraș, la o casă mare. Această casă avea multe secrete, pentru că 

a fost locuită de un pitic magic. Ana nu știa acest lucru, dar părinții ascundeau bine secretul. În spatele casei 

era o ușă roșie. Această ușă era foarte ciudată, pentru că pe ea scria ,,Ușa dintre Trecut și Viitor”. Ana nu a 

deschis această ușă, dar, într-o zi, era foarte curioasă să afle ce se ascundea în spatele acesteia. A deschis ușa 

și au ieșit două luminițe. 

- Eu mă numesc ,,Viitorul”, spuse luminița verde. 

- Iar eu, sunt ,,Trecutul”, spuse cealaltă, de culoare mov. 

- Vino cu noi! au spus cele două. 

Ana, foarte încântată, le-a urmat. Ele au intrat pe ușa cea roșie și au ajuns în viitor: 

- Acesta este Viitorul! Poți veni aici pentru a învăța lucruri noi! spuse luminița verde. 

Ana și luminițele au mers tot înainte și au ajuns la o altă ușă. De aici a început să vorbească luminița 

mov: 

- După această ușă se află Trecutul! Aici poți veni pentru a învăța din greșeli! 

- Această ușă care desparte Viitorul de Trecut nu a fost întotdeauna aici, ci aici a fost Prezentul, dar 

Vrăjitoarea Timpurilor ne-a răpit sora, o luminiță de culoare galbenă, și a făcut o ușă, spuseseră cele două 
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luminițe triste. Ana le-a întrebat dacă poate să le ajute, iar luminițele au fost foarte fericite. Cele trei s-au 

îndreptat spre Palatul Vrăjitoarei Timpurilor. Acest palat era în Prăpastia Uitării, unde se aruncă toate 

amintirile care au fost uitate. 

- Pentru a salva Prezentul, trebuie să o scoatem pe luminița galbenă din palatul vrăjitoarei, iar aceasta 

să facă orice vrajă care să reflecte într-o oglindă, apoi o va captura și o va ține acolo pentru totdeauna. 

Ana și luminițele au intrat în palat. Vrăjitoarea Timpurilor a vrut să le facă pe cele trei să dispară. Ana 

a scos o oglinda mică și vraja s-a reflectat în oglindă. Ușa dintre Trecut și Viitor a dispărut, iar în locul 

acesteia a revenit Prezentul! 

Ana se ducea în fiecare zi la prietenele ei, luminițele, învățând din trecut și încercând să înțeleagă 

viitorul, pentru a putea schimba prezentul! 

Gherman Karla 

Clasa a V-a A 

 

ÎN LUMEA CĂRȚILOR 

 

- „O să întârzii la școală”, mi-am spus eu în timp ce alergam spre poartă. Prima oră am limba și 

literatura română și nu vreau să ajung târziu.  

Brusc, am simțit pământul alunecându-mi de sub picioare. M-am prăvălit pe cimentul umed și rece. 

„Mai bine de atât nici că pot începe ziua!” mi-am zis în gând. 

Ridicându-mă cu chiu, cu vai, m-am uitat buimacă în jur…totul era diferit sau poate nu vedeam eu 

bine. Eram într-un fel de părculeț. Casele erau din cărți, unele în formă de cărți, altele erau magazine micuțe 

cu nume curioase sau plopi înalți…să fi fost vreo treisprezece în total. Dar cel mai ciudat lucru erau oamenii: 

un băiat cu ochelari și o cicatrice în formă de fulger, o doamnă frumoasă cu o umbrelă și un palton, o fetiță 

roșcată cu pistrui și două codițe împletite și șapte oameni mici de statură care mărșăluiau în linie. 

- Ăăă! am spus eu, adresându-mă unui domn cu pălărie clopot, baston și mustață. Scuzați-mă! Îmi 

puteți spune, vă rog, cum se ajunge la Școala 19?  

Acesta se uita la mine de parcă îmi pierdusem mințile și mi-a spus: 

- Nu știu despre ce vorbești, fetițo, dar, dacă vrei vreun răspuns, întreabă-l pe slăvitul nostru Crai, Făt 

Frumos. 

- Bine, am spus eu ridicând o sprânceană, și unde aș putea să dau de regele acesta? 

- La palatul din zare, a spus el, ca să-l găsești, mergi tot înainte pe poteca aceasta de cărămizi galbene. 

Am pornit-o pe cărare până când am ajuns în pădure. Acolo erau ciuperci mari cât brazii; pe o frunză 

stătea o omidă mare, albastră, care fuma dintr-o pipă. Cu cât înaintam, pădurea devenea mai întunecată, 

copacii luând forme și umbre înfricoșătoare. Dintr-odată, am auzit un scrâșnet. 

- Stai acolo unde ești! a spus o voce răgușită.  

M-am oprit ca trăsnită, inima pulsându-mi cu putere. Din spatele copacilor se ivi o bătrână cu glugă 

neagră, un nas mare și aproape știrbă…ținea în mână un măr roșu. 

- Bună ziua, draga mea, cred că îți e foarte foame după atâta drum, îmi spuse ea zâmbind malefic. 

Poftim acest număr delicios, ultimul pe care îl am. 

-Nuu! am spus eu înspăimântată și am rupt-o la fuga. Pentru a doua oară pământul mi-a zburat de sub 

picioare și am căzut… întuneric, negru, neant, liniște. Am deschis ochii. Eram în fața porții mele. Totul fusese 

o nălucire și… mai aveam doar cinci minute să ajung la școală!  

 Iris Anda Andronic 

Clasa a V-a A 



 

23 
Sperante  Nr.13/2021 

 

IDEEA PERFECTĂ 

 

         Era odată o fetiță de nouă anișori  care avea o temă ce îi dădea mari bătăi de cap. Fata avea, pentru ora 

de Limba și literatura română, de scris o compunere. Problema era că nu avea niciun subiect: tema era la 

alegere. 

      Stătea  și se tot gândea ce să scrie, când, deodată, din caietul ei, a ieșit foarte multă lumină. Se deschidea 

un portal. Fetița, curioasă, a intrat în portal. Acolo a ajuns într-o cameră care avea patru uși de cleștar. Fata a 

decis să intre pe fiecare ușă în parte. După prima ușă se afla o lume a dulciurilor. Copacii erau din vată de 

zahăr, iarba era jeleu multicolor, iar râurile erau umplute cu ciocolată caldă. După a doua ușă se afla un regat 

de gheață. Totul arăta ca și cum era din topaz. După a treia ușă se afla o lume o lume mai neobișnuită.  Era 

lumea în care totul avea gust și mirosea a mentă. Iar după a patra ușă se afla lumea pietrelor prețioase. După 

ce fetița a ieșit din lumea pietrelor prețioase, din greșeală, s-a împiedicat și a atins cu mâna portalul care a 

adus-o înapoi acasă. Portalul se închisese pentru totdeauna.  

Fetiței  i-a venit o idee astfel încât să combine toate cele patru lumi. Ea a decis să scrie despre un băiat 

care a ajuns ca prin minune în Tărâmul dulciurilor. Regina acelor meleaguri trăia într-un castel de cleștar și  ei 

îi plăceau foarte mult pietrele prețioase. Oamenii care trăiau în regat erau obligați sa mănânce doar dulciuri, 

așa că toți au carii. El a păcălit-o pe regină oferindu-i multe pietre prețioase, astfel că a reușit să îi salveze pe 

oameni oferidu-le tuturor pastă și periuțe de dinți 

             Ziua următoare fetița a primit un zece la Limba și literatura română, iar mama ei a fost foarte mândră 

de ea.  

Ana Gabriela Mahalagiu 

Clasa a V-a A                                

CURCUBEUL 

                                         

Iată, ploaia s-a oprit! 

Iar pe cer frumos apare 

Arc de cerc - un brâu 

vrăjit,  

Minune plină de culoare! 

 

Pe cer senin a poposit, 

Fiind o mare încântare, 

Iar noi, cu toții, l-am privit, 

Cum zugrăvea întreaga zare! 

 

Lumea întreagă a zâmbit, 

   Văzând așa o întâmplare, 

Un brâu vrăjit și arcuit, 

Făcut din ploaie și din soare! 

          Sarah Sângerean 

Clasa a V-a A 

CĂMINUL  NOSTRU 

 

Căminul  nostru e o ființă cu suflet. 

Se bucură și plânge odată cu noi. 

Toate ferestrele parcă au zâmbet 

Chiar dacă afară sunt vânturi și ploi. 

 

 

În căminul nostru se-ascund amintiri 

Știute de uși și pereți și vitrine. 

Aici am simțit fel de fel de trăiri 

Cu toți cei dragi alături de mine. 

                     Radu Voiculescu 
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Clasa a V-a A 

FURNICA ȘI BONDARUL 

A trecut o slabă boare 

Aducând cu ea schimbare. 

 

Peste pomii fără floare, 

Iar eu mi-am pus o întrebare: 

 

Asta-i toamna cea târzie 

Cu mirosul ei de nea? 

Pădurea a rămas pustie 

Cucii au plecat din ea. 

 

O furnică și-un bondar 

 

Se-ntâlnesc pe o cărare. 

Ea avea multe-n hambar, 

El îi pune o-ntrebare: 

 

Când va veni gerul greu 

Ai să mă primești la masă? 

Tu ai adunat mereu... 

Și ai de toate în casă! 

 

Toată vara tu ai fost 

Zburător, bondar frumos! 

Puteai să îţi faci un rost  

De nu erai puturos! 

 

Iarna asta vii la mine 

Îţi voi da un adăpost. 

Iar la iarna care vine 

Cred că n-o să mai fii prost! 

                       Benea Teodora Maria  

                                                       Clasa a V-a A 

CRĂCIUNUL

 

Azi e ziua de Crăciun  

Cu ramuri de alun, 

Cu masa pregătită 

Plină de porc și vită. 

 

Toată lumea s-a gătit, 

Bradul e împodobit 

Ca să vină Moș Crăciun  

Cel darnic și cel bun. 

 

 

E zăpadă pe pervaz 

Nimeni n-are răgaz. 

Moș Crăciun zboară pe cer 

Cu Rudolph-n frunte cavaler. 

 

Azi e zi de sărbătoare 

Cu mireasmă și splendoare ! 

Când bucuroșii copii, 

Au zâmbete calde și vii. 

                                                                       Miruna Maria Mărginean 

Clasa a V-a A 

 

VISCOLUL 

 

       Ninge la munte. Zăpada se așterne în strat tot mai gros pe pământul înghețat. Fulgii de nea mari și apoși 

cad cu viteză din cer formând o ceață densă. Viscolul lovește fără milă pământul. Natura geme de durere. 

Brazii, odinioară înalți și semeți, așteaptă încremeniți ca vântul să-și domolească furia apocaliptică. În numai 

câteva minute pământul este îngropat în omăt. Sunetul înfiorător al vântului împietrește totul în jur. Natura, 

obosită, își pierde din puteri și pare că și-a oprit respirația.  
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          La un moment dat însă viforul se domolește și natura respiră din nou. Fulgii dansează pe aripile 

nevăzute ale vântului. Râul înghețat a adormit ca în povești. Pinii și brazii au îmbrăcat cojoace grele de 

zăpadă. Un covor moale și pufos s-a așternut cât vezi cu ochii. Pe cerul presărat cu norii cenușii, fulgii încă se 

joacă de-a-prinselea prin aer.          

         Deasupra munților, cerul  pare pictat, iar soarele încearcă să privească pământul printre norii încruntați. 

Viscolul s-a potolit. Timidă, mantia alba și strălucitoare se odihnește, mângâiată de câteva raze răzlețe. 

 

                                                      Gabriel Clem 

 clasa a V-a B  

 

CĂLĂTORIE ÎN ȚARA DULCIURILOR 

     Cea mai mare dorință a mea era să ajung în Țara Dulciurilor. Ca în fiecare seară, când îi cer mamei ceva 

dulce și ea mă refuză, m-am așezat pe pat dezamăgit și cu gândul la valuri de ciocolată și munți de înghețată. 

Mai exista totuși o șansă. Era seara de Sf. Nicolae, Moșul Dulciurilor. 

     Noaptea s-a lăsat pe nesimțite și pleoapele mi-au devenit tot mai grele. Călătoria mea începuse deja. Într-o  

barcă de bezea alunecam pe un râu de Nutella. Pe maluri zăream căsuțe din turtă dulce, în curtea cărora se 

zbenguiau copii fericiți. În Țara Dulciurilor nu erau părinți, iar copiii puteau mânca tot ce doreau și cât doreau. 

Copacii erau din acadele, pe ramurile cărora atârnau bomboane și caramele. Pe un mal am zărit niște copii 

care se dădeau cu săniile pe o pârtie din vată de zahăr. M-am alăturat lor. Atmosfera era minunată! Ningea cu 

fulgi mari de nucă de cocos. Pe schiurile din gumă cu aromă de pepene galben mi-am luat zborul și am 

aterizat în cel mai minunat loc ,, Choco-land”. Am petrecut câteva ore de vis în mașinuțele din marțipan, în 

corzile din bomboane gumate ale trambulinei bungee jumping, pe patinoarul din zahăr candel  însă cel mai 

tare m-am distrat când m-am jucat airsoft într-o  junglă cu teren mlăștinos din caramel și nisipuri mișcătoare 

din chipsuri. Armele erau din zahăr ars, iar gloanțele din popcorn și bomboane Raffaello. 

     Am vizitat chiar și ferma animalelor unde văcuțele Milka, în loc de lapte, dădeau Nesquik, găinile făceau 

ouă Kinder, iar bibilicile  M&M’s.  

    Inima îmi tresărea de bucurie. Am început să gust din toate bunătățile și să îmi umplu buzunarele cu cât mai 

multe dulciuri. 

     Deodată am zărit un munte de înghețată. Am întins mâna spre el fericit. O senzație rece m-a făcut să tresar. 

Am deschis ochii și am zărit-o pe mama care tocmai deschisese fereastra și care m-a anunțat că este timpul să 

mă trezesc. Am zâmbit fericit la gândul că în Țara Dulciurilor nu exista nicăieri spanac. Am dat buzna la 

ghetuțele mele pregătite de cu seara. Erau pline cu dulciurile alese de mine de pe tărâmul minunat. 

 

                                                                    Flavius Suciu,  

clasa a V-a C 

 

CRĂCIUN DE POVESTE... 

 

       Este săptămâna Crăciunului, iar Maia și familia ei au pregătit deja totul pentru a avea sărbători fericite. 

Bradul, cu sute de luminițe strălucitoare, casa împodobită cu diverse decorațiuni specifice nașterii Domnului, 

colindele cântate de Maia și mirosul cozonacilor făcuți de mama ei prevestesc un Crăciun mirific. 
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       Nu cu foarte mult timp în urmă, bunica maternă a fetei a plecat sus, în cer, la îngerași, iar ea își amintea 

cu duioșie de momentele petrecute împreună, dar, în special, de poveștile pe care aceasta i le citea seara, 

înainte de culcare, dintr-o carte veche, pe care Maia însă o iubea nespus. 

       În seara de Ajun, când toți copiii îl așteptau nerăbdători pe Moș Crăciun, Maia căuta cartea bunicii. 

Dezamăgită că nu a găsit-o, s-a culcat cu speranța ca, atunci când se va trezi, va găsi găsi sub brad o mulțime 

de cadouri minunate pentru ea. 

      Când dormea mai profund, în vis i-a apărut bunica... Ea s-a așezat lângă Maia și, privind-o cu multă 

dragoste, i-a luat mâna. Deodată, camera a fost inundată într-o lumină puternică și amândouă au pătruns într-o 

lume de basm... Pentru început, au poposit în căsuța piticilor, unde s-a întâlnit cu Alba-ca-Zăpada, pe care a 

fetița a ajutat-o să facă plăcinte cu fructe de pădure pentru aceștia. După ce și-au luat rămas bun, bunica a 

condus-o în următoarea poveste, ajutând-o pe Cenușăreasa să facă curățenie în tot castelul și să calce rufele. 

După ce au petrecut câteva ore împreună, au zburat spre Frumoasa  din Pădurea Adormită unde, împreună cu 

zânele, a cusut rochițe pentru aceasta. Timpul a trecut foarte repede și, după ce au plecat de la zâne, bunica i-a 

mărturisit Maiei că trebuie să se întoarcă în lumea îngerilor. Fetița a rugat-o să mai rămână câteva minute, dar 

s-a trezit brusc și visul s-a terminat.  

       Când a deschis ochii, a zăritt sub brad o mulțime de cadouri frumos ambalate. Încântată, Maia s-a repezit 

să le deschidă, dar, chiar atunci, a văzut lângă ea, pe pernă, cartea bunicii. A răsfoit-o îndată, constatând, cu 

uimire, că poveștile pe care ea le adora erau scrise în ordinea în care le vizitase. A realizat, de asemenea, că 

mai erau trei povești în al căror univers nu pătrunsese. Fetița a strâns cartea la piept, sperând ca anul viitor, tot 

de Crăciun, se va reîntâlni cu bunica... 

      Maia a desfăcut bucuroasă cadourile, știind că a avut un Crăciun... de poveste. 

                                                                                      Carla Hubalek,  

clasa a V-a C 

ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI 

 

Moș Crăciun, Moș Crăciun, 

Cât mai e pân-o să vii 

Cu nămeți de iarnă gri 

Și cu larmă de copii? 

 

 

Mai ai scrisori de citit 

Sania de-mpodobit 

Renii de îngrijit, 

Și sacul de pregătit. 

 

 

Intri mereu pe horn 

Și lași darurile sub pom, 

Ne aduci ce ne dorim 

Și noi ție-ți mulțumim. 

Moșule, cât te iubim!

Călin Daria,  

clasa a V-a B 

AVENTURA 

 

          Era Ajunul Crăciunului. Eu, Rudolph și frații mei, renii, ne pregăteam de o nouă plecare împreună cu 

Moș Crăciun pentru a livra copiilor cadourile visate. 

          Atelierul moșului era plin de jucării frumos împachetate, împodobit cu decorațiuni care îți luau privirile, 

și toată încăperea mirosea a scorțișoară. Afară ningea frumos, iar fulgii se  așezaseră cuminți pe pământul 

înghețat, parcă îmbrățișându-l. Mii de luminițe jucăușe dădeau zăpezii o strălucire de basm. Niciodată nu mă 

săturam de această priveliște.  
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       Moș Crăciun pregătea sania de plecare. Cu toții eram gata, mai puțin Donner. Stătea întins pe pat cu 

urechile pleoștite și cu o privire vinovată. Se îmbolnăvise și nu ne putea însoți. 

          - Ce ne facem, acum? a întrebat Moș Crăciun, trist. 

 Crăciunița, soția moșului, ne-a spus că există un leac care îl poate însănătoși, dar care se găsește într-un loc 

păzit de un urs polar feroce.          

          - Rudolph! m–a strigat ea. Vrei să mergi în căutarea leacului? 

          - Cine? EU? Nu cred că pot... m-am bâlbâit eu, înroșindu-mă până în vârful urechilor. Poate ... o să mă 

rătăcesc și nu mă voi mai întoarce. Îmi este foarte frică!! 

        - Uite, aceasta este turtă dulce fermecată! O singură mușcătură este suficientă ca să prinzi curajul de care 

ai nevoie. Ai aici și o hartă care îți va arăta drumul. 

       - Bine, atunci cred că pot merge! am spus eu, cu sfială. 

       Am plecat la drum în căutarea leacului. În cele din urmă, am ajuns lângă antidot, un frumos cristal roșu 

magic păzit de un uriaș urs care dormea. Am mușcat încrezător din turta dulce și m-am apropiat încet de 

cristal. Tocmai când am întins mâna să îl iau, am strănutat. Da, am strănutat, iar ursul evident că s-a trezit, 

nemulțumit că cineva i-a stricat somnul. Am început să fug, iar el după mine. Auzeam cum răcnea și cum 

vibra pământul sub greutatea lui. Am mai luat o gură din turta dulce, simțind cum alerg din ce în ce mai 

repede. Ursul era tot în spatele meu și aproape că îi simțeam respirația. La un moment dat, gheața s-a crăpat 

sub el și a căzut în apă, iar eu am ajuns în orașul Moșului îngrozit, dar teafăr. Am intrat în atelier și i-am oferit 

leacul Crăciuniței, care l-a așezat între coarnele lui Donner, însănătoșindu-l. 

     - Îți multumesc că ai salvat Crăciunul! m–a felicitat Crăciunița. M-am înroșit iar, de încântare de data 

aceasta.  Apropo, a continuat ea zâmbind, turta dulce pe care ți – am dat-o nu era magică! Tu doar ai crezut că 

era fermecată! Ți-am dovedit că ești curajos, fără magie!  

       Și așa, Crăciunul a fost salvat cu ajutorul meu, iar eu am descoperit cât de curajos am fost. Astfel, 

împreună cu frații mei și cu Moș Crăciun, bineînțeles, am adus din nou magia și bucuria Crăciunului în casele 

și în sufletele copiilor! 

                                                                     Elena Rebecca Chirca,  

clasa a V-a C 

 

O ÎNTÂMPLARE CARE SCHIMBĂ TOT 

 

În fiecare an mă pregătesc temeinic pentru o singură zi, una anume: Ajunul Crăciunului. Alături de 

spiridușii mei, facem jucării pentru toți copiii din lume. Fiecare are preferințele lui, așa că este mult de muncă. 

Aștept scrisorile în fiecare an și, după ce le citesc pe toate, mă asigur că pentru fiecare copil este făcut ceea ce 

își dorește. Partea cu construirea jucăriilor o las mai mult în grija spiridușilor mei foarte pricepuți. Ei pot face 

orice, au creeativitate fără limite și îndemânarea cea mai bună. Lor le datorez TOT. Fără ei nu m-aș fi 

descurcat. Și mai este și doamna Crăciun, desigur. Nici fără ea nu mi-aș putea imagina viața. Are grijă de 

spiriduși, gătește, mă ajută mai mereu cu ce poate, iar uneori chiar se îngrijește de reni. Am o viață minunată! 

Dar, pe lângă toate aceste lucruri, eu mai fac și altceva, de care probabil niciunul dintre voi nu știa. O să aflați 

acum! Eu călătoresc. În fiecare săptămână vizitez locuri noi. Poate vă întrebați de ce fac acest lucru. Ei bine, 

chiar dacă umblu în toată lumea de Crăciun ca să le duc cadouri copiilor, asta nu înseamnă că o și cunosc. De 

aceea, când am timp liber, îmi iau sania și explorez locuri noi. Așa aflu mai multe lucruri noi despre  țara 

respectivă și mă ajută să știu mai bine locurile când împart cadourile. 



 

28 
Sperante  Nr.13/2021 

 Era data de 22 decembrie... peste două zile urma Crăciunul. Am hotărât să plec într-o excursie scurtă 

în... Asia. Nu mai fusesem acolo până atunci. Mi-am luat sania și am înhămat renii la ea. I-am salutat pe 

doamna Crăciun și pe spiriduși și m-am ridicat în aer. 

     - Să te întorci la timp! mi-a strigat doamna Crăciun în timp ce mă îndepărtam. 

     Am pornit cu viteză înainte, lăsându-i pe reni la conducere. Știam că mă puteam baza pe ei. În schimb, mi-

am scos harta magică. Aveam nevoie de ea. Harta magică nu este ca o hartă obișnuită. Ating cu degetul locația 

de pe hârtie, apoi un praf magic se ridică și mă îndrumă prin văzduh. Renii știu să îl urmeze, așa că nu îmi fac 

griji că m-aș putea pierde. Am încredere deplină în ei. Renii nu sunt doar niște animale, ci fac parte din familia 

mea și ne înțelegem reciproc gândurile.  

Renii au urmat praful până m-au dus cu bine în Asia. Toată ziua am explorat locul. Noaptea ne-am 

odihnit pe un acoperiș, iar de dimineață am continuat vizita. Pe la prânz am decis că este timpul să ne 

întoarcem acasă. Mai era doar o zi până la Crăciun și trebuia să fim odihniți. Am activat din nou harta și am 

plecat. Am mers fără probleme, ca de fiecare dată. Am ajuns la Polul Nord, dar mai aveam ceva de mers până 

în Satul Crăciunului, unde locuiam. Priveliștea m-a furat din nou. Chiar dacă o vedeam în fiecare zi, nu 

puteam să nu mă minunez. Zăpada imaculată, nelipsită de pe munți, ghețarii ca niște diamante uriașe, în care 

se oglindeau luminile nordului – o explozie de culori încântătoare ce umpleau cerul zi de zi –  copacii 

acoperiți cu zahăr pudră și cristale. Totul era de vis!  

     Am stat și am admirat priveliștea din sanie. Dintr-odată, pe cer a apărut un praf verde care s-a amestecat cu 

praful îndrumător. Eram uimit. Nu mai văzusem niciodată așa ceva. După câteva clipe, praful a dispărut de 

tot, acum combinat cu celălalt. Era ceva ciudat, dar mi-am zis că poate am avut vedenii de la lumina aurorei 

boreale. Am continuat să zburăm. Am observat că priveliștea se schimba pe parcurs ce înaintam. Asta nu 

trebuia să se întâmple... Cerul s-a întunecat brusc. Aurora boreală a dispărut, iar în locul ei s-a lăsat o ceață 

groasă. Zăpada de pe jos era murdară și gri. Au apărut stânci ascuțite, destul de înalte. Mi-am scos harta și am 

văzut că nu mai funcționa. Apăsam pe destinația noastră, Satul Crăciunului, dar în loc să se lumineze și să ne 

arate drumul corect, harta s-a întunecat și s-a stins. Am lăsat-o în sanie. Apoi le-am spus renilor să întoarcă. 

Au încercat, dar nu au reușit. Era o forță care împingea sania înainte. Am simțit-o și eu. Asta chiar nu era de 

bine! Am mers încet în continuare prin ceața groasă.  În depărtare am zărit un castel. Era uriaș, negru ca 

smoala. Părea făcut dintr-o piatră foarte tare. O, nu! Nu se putea să fie adevărat! Viteza saniei a început să 

crească. Ne apropiam cu repeziciune. Trebuia să fac ceva! Trebuia să ne întoarcem! Trebuia să ne oprim! Dar 

nimic nu era de făcut, deja eram prea aproape. Sania a mers până în fața castelului. Am crezut că se va opri 

acolo, dar nu a făcut asta. A luat-o prin spate și a intrat într-o peșteră. Acolo s-a oprit. De cum s-a întâmplat 

asta, peste gura peșterii a căzut un bolovan uriaș. M-am dat jos din sanie și m-am dus să liniștesc renii. Și ei 

știau că eram în pericol, simțeau asta. Dintr-o dată, în peșteră a intrat cineva. Deja știam cine e, nu trebuia să îl 

privesc ca să îmi dau seama, dar totuși m-am întors. 

     - Viktor! am spus. 

     - Bună, frate! 

Cred că ați fost șocați să aflați, dar da, Viktor era fratele meu geamăn. Eram nedespărțiți pe vremuri, 

dar, de când eu am ajuns cine sunt, m-a urât.  Din copilărie Viktor și-a dorit faimă, dar nu a câștigat-o 

niciodată și, când a văzut că am devenit cunoscut în toată lumea, supărarea lui a fost fără margini. Îmi dorea 

locul, de asta mă adusese acolo.  

     - Dragul meu frate… a început el ironic. 

     - Ce dorești? l-am întrebat tăios. 

     - Știi prea bine ce doresc, a răspuns cu un rânjet malițios. 

     - Nu trebuie să faci asta... 

     - Nu trebuie, adevărat, dar VREAU să o fac. 
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Și zicând acestea, m-a închis într-o temniță de sub pământ, iar apoi a plecat. Nu puteam să cred. Seara 

următoare era seara de ajun, iar eu aveam să fiu închis într-o închisoare de piatră, întunecată și murdară. În 

locul meu avea să fie Viktor, prefăcându-se că este Moș Crăciun și invadând Satul Crăciunului. Avea să fie un 

Crăciun groaznic, primul din istorie.  

Timpul a trecut repede în celulă. Era deja dimineața zilei de ajun.  Am văzut cum Viktor a venit, a 

înhămat renii la sanie și a vrut să plece. Dar renii nu voiau să asculte de el cu nici un chip, așa că a folosit din 

nou acel praf verde care făcea sania să meargă cum voia el. Sărmanii reni!  

Apoi, Viktor a urcat în sanie și a plecat. În momentul acela, toate speranțele mele s-au spulberat. Am 

fost atât de supărat! Am stat acolo ore întregi fără să mă gândesc la altceva decât la cum urma să fie distrus 

Crăciunul. Nici nu am auzit când a intrat cineva în peșteră, până nu a bătut în barele de fier. Mi-am ridicat 

privirea. Atunci când am văzut cine era în fața închisorii am fost copleșit. În peșteră a răsărit o rază de lumină 

polară, însoțită de căldura bucuriei pe care o simțeam. Salvarea mea venise! Nutkin era acolo! Nutkin a fost 

elful cu care eu și fratele meu ne-am petrecut copilăria. Era cel mai bun prieten al nostru, ne admira foarte 

mult, dar, atunci când eu am devenit Moș Crăciun, Viktor l-a luat pe Nutkin cu el și l-a ascuns. Nu îl mai 

văzusem de ani buni. A deschis ușa. 

     - Ni… Nikolas? a întrebat el timid. 

     - Da, eu sunt. Nutkin, ce dor mi-a fost de tine! 

     Când elful a auzit asta, a sărit și m-a luat în brațe. După câteva clipe, a început să îmi povestească ce se 

întâmplase. Mi-a spus că Viktor era foarte trist, că îi era dor de mine și de vremurile când stăteam împreună. 

Atunci mi-am dat seama de ce făcea toate lucrurile acestea. Nu realizasem cât de mult suferise, stând în umbra 

mea atâția ani. Trebuia să îl opresc! Nutkin știa la ce mă gândesc. M-a eliberat și m-a dus într-un loc spațios, 

unde se afla o sanie uriașă, de gheață. La ea era înhămat un cal minunat, alb. Nu am mai stat pe gânduri, m-am 

urcat în sanie și l-am luat și pe Nutkin și am pornit după Viktor. Calul era, de fapt, un pegas, așa că putea 

zbura. Am mers cu viteză maximă. După un timp, am văzut în fața noastră o sanie roșie trasă de nouă reni. 

Sania mea! I-am arătat-o lui Nutkin și am zburat într-acolo. Viktor nu ne-a văzut, așa că am reușit să sar în 

sania mea și să o opresc. Fratele meu a fost șocat. A încercat să continue drumul, dar magia dispăruse. Apoi 

am avut o discuție serioasă cu el. I-am spus că îmi pare rău pentru tot și că îl primesc la Polul Nord să mă 

ajute. A fost foarte emoționat și mi-a spus că nu ar putea după tot ce a făcut, dar eu am insistat și a rămas cu 

mine.  

 Crăciunul acela a fost cel mai minunat! Viktor și Nutkin m-au ajutat să împart cadourile. De atunci, am 

locuit cu toții la Polul Nord fericiți, iar Viktor și-a descoperit talentul la meșteșugărit și a devenit cel mai mare 

meșter al Moșului, cunoscut de copiii din întreaga lume. 

                                                                                    Mara Rauca,  

clasa a VI-a A 

 

CEA MAI MARE DORINȚĂ 

 

Acum ceva timp, exact la masa aceasta unde stau eu acum, era o fetiță mititică. Numele ei era Iulia, 

avea pe atunci 6 ani și era în clasa pregătitoare. Era cea mai mica din clasă, însă într-o zi spera să fie cea mai 

mare.  

În momentul de față stătea la măsuța pentru musafiri și se gândea ce să îi ceară lui Moș Crăciun. Stătea 

deja de 30 de minute acolo și se tot gândea. Fratelui ei îi fusese foarte ușor să aleagă ce să-i ceară Moșului. El 

ceruse: o camionetă, o bicicletă, o trambulină, o lopată, o vacă ( dar de data asta una adevărată) și lista 

continua. Dar ea nu știa ce să-i ceară Moșului. Bunica îi spusese cândva că Moș Crăciun poate îndeplini și 
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dorințe. Așa că îi veni ideea de a-i cere Moșului să-i îndeplinească cea mai mare dorință. Aceasta a scris data 

24.12.2014, dar apoi s-a gândit: „Oare care e cea mai mare dorință a mea?” Care ar putea fi cea mai mare 

dorință a ei? Trebuia să fie ceva special, ceva ce ei îi lipsește. Hmm!...  

Iar apoi și-a amintit că într-o zi, când a mers în parc cu bunica sa, a văzut mai mulți copii care făceau 

un concurs de viteză la care trebuia să participi împreună cu doi prieteni. S-a gândit că putea participa și ea 

împreună cu Maria și Fiona. Când s-a dus să întrebe, unul dintre băieți i-a răspuns: 

 ─ Scuze, dar nu poți participa singură! 

 ─ Dar nu sunt singură, Maria și Fiona sunt chiar aici! Eu nu le văd! 

 ─ Ăăă... Eu nu le văd! 

 ─ Da, pentru că sunt prietene imaginare. 

 ─ Nu, nu poți participa cu prieteni imaginari. Tu nu ai prieteni reali? 

 Maria și Fiona erau reale, cel puțin pentru ea... În legătură cu prietenii reali... Avea și ea o prietenă 

reală. Numele ei era Ana și era cu trei luni mai mică decât ea, însă acum nu prea se mai întâlnește cu ea, mai 

ales pentru că Ana s-a mutat în Noua. 

 Atunci Iulia a știut care era cea  mai mare dorință a ei. Și a scris după cuvântul dorință: „Acesta este 

...”, dar s-a mai gândit puțin. Dacă avea să le facă pe Maria și Fiona vizibile, oare nu ar râde lumea de ele sau 

poate că ar fi luate de poliție pentru a fi întrebate de ce una dintre ele transformă copiii răi în broaște, iar 

cealaltă zboară fără autorizație pentru aripile ei incredibil de sclipitoare? Probabil că lumea nu era pregătită 

pentru așa ceva. În plus, atât timp cât Iulia știa că ele există, era destul pentru ea. Și oricât ar fi vrut să-l vadă 

pe colegul ei cel neastâmpărat (din cauza căruia au scris trei pagini cu litera „C” mic) transformat într-o 

broască și-a șters dorința și până la urmă a cerut un ponei de Crăciun, fiindcă... Cui nu-i plac poneii? Și a 

hotărăt să lase acest vis până când lumea va fi pregătită. 

                             Iulia Gabriela Tulbure 

                                                                                                                   Clasa a VI-a B                                                                                  

 

STILOUL MAGIC 

 

 Vacanța de vară sosise și asta însemna că aveam timp pentru activitatea mea preferată, cititul. În ziua 

aceea eram singură acasă. Mai aveam patru ore până când urma să  ies cu niște prietene în oraș, așa că m-am 

așezat în balansoar împreună cu câinele meu, Lola, și cu una dintre cărțile mele preferate, Tronul de cleștar. 

Gândul îmi rămăsese la Celaena Sardothien, personajul principal, care era închisă în Endovier, cel mai mare 

lagăr din lume, și la prințul Dorian, care  îi va oferi șansa să vină la palat, unde va participa la o competiție 

pentru a deveni campionul regelui din Erilrea. De abia așteptam să intru din nou în poveste și să trăiesc 

emoțiile și aventurile personajelor.  

 Am găsit un pasaj frumos din carte, pe care l-am subliniat cu un stilou vechi, care fusese al mamei și pe 

care mi l-a dăruit de ziua mea, când am împlinit zece ani. Am lăsat două minute cartea jos ca să preiau un 

colet de la curier și, când m-am întors, am observat că Lola vărsase paharul cu apă pe carte. Am luat repede un 

șervețel să o șterg. Soarele îmi bătea în ochi și am început să lăcrimez; o lacrimă mi-a căzut pe ce mai 

rămăsese din acel pasaj subliniat. Dintr-odată casa, curtea și tot ce mă înconjura au dispărut.  

 M-am trezit într-o pădure lângă un râu care curgea repede. Nu recunoșteam locul, așa că am început să 

mă panichez. Am mers de-a lungul râului până când, deodată, în fața mea a apărut un regat. Da, UN REGAT! 

Nu mi-a venit să cred: eram în Erilea. În fața mea se afla Palatul de Cleștar. Celaena avea dreptate: chiar arăta 

ciudat. Eram uluită. Cumva ajunsesem în lumea cărții. Bănuiam că făcusem insolație și că totul era o 

plăsmuire a minții mele. Începea să îmi placă visul... Brusc, mi-am dat seama: trebuia să o găsesc pe Celaena, 
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eroina mea preferată! Am mers spre palat, dar am văzut că oamenii nu au voie să intre acolo. Știam că ea 

avea, de obicei, dimineața antrenamente în grădină, așa că m-am strecurat prin pădure. Am văzut-o! Se 

antrena afară cu Chaol, șeful gărzii. Ce rapidă și puternică era! Atunci Chaol m-a văzut. 

 - Bună dimineața, Lady ... Cred că se aștepta să-mi spun numele. 

 - Maria, am spus eu ezitând, dar nu înțelegeam de ce mi-a spus Lady. Atunci m-am uitat la hainele mele. 

Eram îmbrăcată într-o frumoasă rochie albastră, până la pământ, iar în picioare aveam niște pantofi asortați cu 

rochia și colierul. 

 - Vă pot ajuta cu ceva? a spus el, foarte surprins de prezența mea.  

 M-am gândit să intru în personaj. Am încercat să-mi aduc aminte cum i se spunea Celaenei acolo... 

Lilian. 

 - Aș vrea să vorbesc ceva cu Lady Lilian! A făcut ochii mari, de parcă nu înțelegea întrebarea, așa că am 

adăugat:  

         - Singure! 

         - Desigur, eu am să mă retrag acum și ne vedem mai târziu, a spus Chaol plecând spre intrarea principală 

a palatului. 

         Cred că în lumea aceea eram de aceeași vârstă cu Celaena, pentru că păream mai matură. Am mers lângă 

ea și i-am povestit cine sunt și cum am ajuns acolo. Nu a părut uimită deloc și asta m-a cam speriat puțin. 

 - Ai terminat de citit cartea , adică știi finalul,? m-a întrebat ea, crezând că va afla dacă va câștiga sau 

nu. 

 - Nu am apucat să o termin, am răspuns eu, dar ce zi este mâine? M-am gândit că poate citisem deja 

până acolo... 

 - Mâine e ultima probă, mi-a spus ea cu puțină teamă în glas. 

            Mi-am amintit că am rămas chiar la partea aceea. Apoi mi-a zis să o însoțesc în camera ei. Am început 

să vorbim, pentru că ne plictiseam. I-am povestit despre lumea mea și i-am împărtășit niște amintiri care au 

făcut-o să râdă în hohote, iar ea mi-a zis despre cum era viața ei înainte de Endovier. Eram foarte diferite, dar 

ne înțelegeam bine.  Dintr-odată am auzit un ciocănit în ușă; era Dorian. 

 - Celaena, am venit doar să-ți urez baftă...  

    S-a oprit, când m-a văzut. 

           - Nu știam că ai companie... a zis el uimit. 

 - Ea este Lady Maria din Eyllwe, a spus Celaena. 

 - Înseamnă că ești o prietenă de-a Nehemiei (prințesa din Eyllwe), a spus prințul moștenitor, așteptând 

să primească un răspuns. 

 - Noi chiar o așteptam și, dacă ai fi drăguț să pleci că să putem vorbi, ar fi minunat, a zis Celaena, iar 

prințul a privit-o cu subînțeles, avertizând-o parcă: “Să nu-i spui nimic!”, iar ea răspunzând: „Relaxează-te!”. 

Am surprins schimbul de priviri, dar nu am cerut lămuriri. 

Mai târziu, a venit și Nehemia și ne-am distrat foarte bine, iar când s-a făcut târziu, am lăsat-o să se 

odihnească pentru a doua zi. Am mers în camera de lângă a ei și am adormit gândindu-mă la ziua următoare.  

 Era dimineața dinaintea ultimei probe. Dacă va pierde, se va întoarce în Endovier și nu cred că va mai 

rezista acolo. Dacă va câștiga, va deveni Campionul Regelui  și îl va sluji patru ani, după  care va fi liberă. Îmi 

era frică și speram ca Celaena să nu observe, pentru că nu voiam să o descurajez. Când am mers să văd ce 

face, era deja afară cu Chaol.  

 Mie nu mi s-a permis să asist la turnir, însă am fost nevoită să merg să o cunosc pe regină, deoarece 

aflase de prezența mea și a dorit să mă întâlnească. Tot timpul cât am stat acolo m-am gândit la ce face 

Celaena, dacă pierde sau câștigă... Eram atât de curioasă să aflu, că aproape nu mai puteam respira. Peste o oră 
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am ieșit de la regină și m-am dus direct la locul unde se desfășura turnirul. Singura rămasă era Nehemia, care 

plângea și, fără să stau pe gânduri, am fugit la ea. 

 - Ce s-a întâmplat? am întrebat, inima bătându-mi atât de tare, încât simțeam că o să-mi sară din piept. 

Nehemia și-a ridicat fața și i-am văzut lacrimile curgându-i pe pelerina roșie. 

 - A fost sabotată... a pierdut... Cuvintele au sunat ca o lovitură puternică de cuțit. Asta înseamnă, a 

continuat ea, plângând și mai tare, că va fi trimsă înapoi în... Endovier, în TEMNIȚĂ. Am rămas împietrită. 

Nu o puteam lăsa acolo! mi-am spus. Era eroina mea! Atunci am văzut-o pe cal, legată și rănită, cu fața albă 

de durere. Am observat că avea umărul dislocat și piciorul rupt, iar corpul îi era plin de lovituri. Ce inimă 

aveau, încât să o trimită în lagăr așa rănită! Chaol urma să o însoțească acolo. Se atașase de Celaena, așa că 

mergea trist, pe lângă ea, cu capul în pământ.  Atunci mi-a venit o idee: 

 - Nehemia, gărzile tale au cai? am întrebat eu, fără să mă gândesc. 

 - Da, toți au, inclusiv eu, dar... de ce? a spus prințesa în limba Eyllwe, astfel încât să nu înțeleagă 

nimeni. Mi-am dat seama că pricepusem ce mi-a spus și am încercat și eu să vorbesc la fel. 

 - Am un plan să o scoatem pe Celaena și aș vrea să mă ajuți! (A dat din cap în semn că da.) Atunci, 

pregătește douăzeci și doi de cai și douăzeci de gărzi! 

Ea a zâmbit, le-a spus ceva gărzilor ei și în zece minute deja au venit cu caii. Am urcat și eu pe cal și abia 

atunci mi-am dat seama că nu știu să călăresc. Nehemia mi-a arătat cum și cât de greu ar fi. Mi-am zis că fac 

asta pentru Celaena și m-am ambiționat să nu cad. 

 Gărzile care o însoțeau pe Celaena înapoi în lagăr plecaseră cu mult timp înaintea noastră, dar speram că 

nu ajunseseră încă în Endovier. Eu și Nehemia mergeam foarte repede. Mi-a spus că pe calul meu îl cheamă 

Bahamas, pentru că era foarte rapid, și avea dreptate. În urma noastră am auzit niște cai: erau ducele Perington 

și Dorian.  

 - Ce căutați voi aici? a întrebat impunător ducele. 

 - Mergem să o salvăm pe Celaena. Știți bine că a fost sabotată, le-a zis Nehemia furioasă. 

 - Capturați-le! a urlat ducele, râzând apoi de parcă câștigase o bătălie. 

 Niște gărzi au tras-o pe prințesă în pădure. Când au încercat să-mi facă și mie la fel, cineva din tabăra 

ducelui m-a prins de mână. M-am tras atât de tare din strâmtoare, încât am căzut pe spate. Apoi m-au pus 

înapoi pe cal și m-au dus forțat până în Endovier. Când am avut puțin timp, fără să mă vadă ducele, l-am 

întrebat pe prinț. 

 - De ce nu ai ajutat-o pe Celaena? am spus eu aproape în șoaptă. 

 - Chiar crezi că am venit până aici ca ajutorul ducelui? mi-a zâmbit el malefic.  

 S-au deschis porțile Endovierului: era imens, arăta ca un castel din filmele horror, poate mai rău. Ziceai 

că te afli pe altă planetă; m-a apucat tremuratul... Am văzut niște oameni cărora nu le-aș fi dat mai mult de trei 

zile de trăit și care munceau  în minele de sare. Am auzit un zgomot puternic de bici, urmat de un urlet. Am 

tresărit. Atunci ducele Perington m-a dat jos de pe cal. Dorian mi-a spus să nu-mi fie frică. Nu mai înțelegeam 

nimic... aveam să fiu lăsată în locul acela oribil?? 

 - O să rămân aici? l-am întrebat îngrozită pe Dorian. 

 - Nu, nici pomeneală, mi-a răspuns el direct, și asta m-a liniștit puțin, dar nu suficient.  

 - Atunci, ce facem aici?   

Așteptam un răspuns care să mă liniștească mai tare, dar, în schimb, am primit unul vag: 

 - O să vezi, mi-a spus el, când m-am încruntat. 

 Am urcat niște scări și am ajuns în fața unei uși. Dorian mi-a zis să rămân acolo puțin, că va veni și el 

imediat. 

 Pe ușa scria Celaena Sardothien. M-am apropiat și am văzut-o printr-un  geam minuscul. Era pe 

marginea patului, tristă, fără nicio putere, cu inima frântă, obosită.. S-a întors înapoi în temniță de unde a 
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plecat... nu a ajutat-o cu nimic plecarea la palat. Nici nu m-a observat. Mi-am amintit de seara de dinainte, 

gândindu-mă la câte s-au întâmplat într-o singură zi. 

 Atunci am auzit o bubuitură. Un prizonier evadase. I-am auzit pașii repezi în liniștea coridorului. Dacă 

mă vedea, putea să mă ucidă... Mi s-a făcut pielea de găină. Nu știam ce să fac. Am început să bat cât de tare 

puteam în ușa Celaenei. Ea ar fi putut face ceva, dar era slăbită. În zadar! Mă auzea, dar nici nu se mișca, nu 

putea. Am țipat că a evadat un prizonirer și că vine înspre mine. Nu aveam unde să mă duc, nu știam unde. L-

am strigat pe Dorian, dar nu mă auzea. S-a dat alarma, dar mai dura până să vină gărzile. Evadatul era 

aproape. Îi auzeam respirația sacadată. Când a auzit alarma și cum băteam în ușă cu putere, strigând-o, 

Celaena a tresărit. S-a ridicat și, lovită cum era, a alergat până la ușă, de parcă nu simțea durerea, deși se 

vedea că suferă îngrozitor. Celaena și-a adunat toate forțele, a dărâmat ușa și într-o secundă m-a tras înăuntru. 

Imediat după aceea a apărut prizonierul: un bărbat masiv, care fusese folosit pentru a distrage atenția de la 

ceea ce se întâmpla cu adevărat – pedepsirea ducelui Perington, care a recunoscut că sabotase turnirul pentru 

ca Celaena să piardă. 

 Eram teafără și eram cu Celaena. M-am ridicat și am îmbrățișat-o. A durut-o, dar nu i-a păsat. În 

buzunar am descoperit niște pansamente, cred că mi le pusese Dorian. După ce am ajutat-o să se panseze, se 

simțea mai bine. Alarma deja suna cam de cincisprezece minute, un zgomot oribil care însă nu mă mai 

deranja. La un moment dat, s-a oprit și am știut că prizonierul a fost prins. Imediat după aceea a venit Dorian: 

 - Campionul meu, sper că te simți mai bine! a zis el cu zâmbetul pe buze. 

 - Vrei să zici că sunt Campionul Regelui? a întrebat neîncrezătoare Celaena, parcă trezită din morți . 

 - Da, a spus el și a îmbrățișat-o. 

 Dorian a ajutat-o pe Celaena să urce pe cal, pentru că nu putea singură. Când am ajuns înapoi în Erilea, 

era deja dimineață. Oamenii au ieșit afară și aplaudau în cinstea Campionul Regelui. Am ajuns, într-un final, 

la apartamentul Celaenei. S-a așezat pe pat, epuizată. Chiar atunci a venit regele să o vadă și să o felicite și i-a 

dat să semneze contractul prin care se angaja să îl slujească patru ani. Apoi am rămas puțin singure și i-am 

povestit cum am ajuns în Endovier și cum m-a ajutat Nehemia, care acum era în Eyllwe, teafără. Când m-am 

ridicat, am simțit că am ceva în buzunar și am găsit stiloul mamei cu care ajunsesem acolo . Atunci mi-am dat 

seama că, dacă scriu ceva cu el și apoi curge o lacrimă de -ale mele pe cerneală, ajung în locul acela. Au intrat 

Dorian și Chaol, de la care mi-am luat la revedere. De Celaena mi-a fost cel mai greu să mă despart, dar i-am 

promis că o voi vizita cât de curând posibil. Am scris pe o foaie cuvântul „acasă”,  având pregătită o ceapă 

pentru a lăcrima, dar nu a fost nevoie să o folosesc. De emoție, Lacrimile mi-au umplut ochii imediat.  

 Celaena, Dorian, Chaol și apartamentul ei au dispărut. Eram din nou în curtea mea cu Lola, cartea nu 

mai era udă și stiloul era chiar lângă mine. M-am uitat la telefon și am văzut că în zece minute trebuia să plec 

de acasă. Aveam o groază de mesaje în care prietenele îmi scriau să nu întârzii însă, înainte să plec, am mers 

în camera mea să pun stilul pe raftul meu preferat. Mă întreb dacă mă va crede cineva că i-am cunoscut pe 

Celaena Sardothien și pe Dorian Havilliard. Nu cred...  

      Am ieșit din curte și m-am îndreptat către centrul orașului. Gândul mi-a zburat iar la aventurile prin care 

trecusem și am decis că e mai bine să nu povestesc nimănui despre asta. Voiam să evit ședințe nesfârșite de 

terapie cu psihologul mamei... 

                                                            Maria Câmpean,  

clasa a VII-a A 

O ALTĂ LUME 

     Era o seară liniștită și călduroasă de vară. Cerul era senin, iar luna strălucea precum un diamant încojurată 

de stelele ca niște mici pietre prețioase. Priveam fascinată pe fereastră acel minunat peisaj, în timp ce 

încercam să găsesc diverse constelații. Stăteam acolo de foarte mult timp, așa că, la un moment dat, mi s-a 

făcut somn.  
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     M-am așezat pe pat și am închis ochii. După câteva minute o lumină puternică și aurie a început să iasă din 

oglinda de la capătul patului. Nu înțelegeam ce se întâmplă, eram foarte confuză și, în același timp, speriată...  

Totuși, m-am apropiat încet de oglinda care nu se mai vedea din cauza luminii orbitoare. Când aproape că am 

atins-o, lumina a dispărut, iar oglinda nu îmi mai arăta reflexia, în schimb suprafața ei arăta exact ca cea a 

unui lac. Mi-am trecut ușor mâna prin ea, iar mâna nu se mai vedea. M-am speriat, așa că m-am tras repede 

înapoi. După ce mi-am dat seama că, de fapt, nu s-a întâmplat nimic, mi-am făcut curaj și m-am apropiat din 

nou,  pășind cu ochii închiși prin oglindă.  

   Când am deschis ochii, nu mai eram în camera mea. Eram într-un lac cu apă limpede ca lacrima. Am ieșit 

panicată, pentru că nu știam să înot. Apoi mi-am dat seama că nu eram deloc udă, ceea ce era imposibil, 

pentru că tocmai ieșisem dintr-un lac. Dar nu am stat foarte mult cu gândul la asta, deoarece atenția mi-a fost 

distrasă de locul în care mă aflam. Eram în fața unei clădiri foarte mari. Arăta ca un castel care, în lumina 

soarelui arzător, avea nuanțe aurii și argintii. Avea patru turnuri care aproape străpungeau norii pufoși precum 

vata de zahăr. Părea a fi o școală, pentru că acolo se aflau foarte mulți copii care intrau și ieșeau grăbiți pe 

imensele uși ale acelei clădiri. Școala era împrejmuită de un gard viu pe care stăteau zeci de fuluri ??? atât de 

colorați încât păreau a fi părți din curcubeu. În incinta școlii se afla o grădină plină cu flori de toate felurile: 

trandafiri, lalele, petunii, gladiole, margarete și multe alte flori al căror parfum te făcea să visezi departe.  

       Uimită, mi-am întors din nou privirea spre școală și am văzut că deasupra intrării principale era scris cu 

litere mari și aurii “ȘCOALA PENTRU TINERI SPECIALI”. Mă întrebam la ce se referea cuvântul 

“speciali”, dar am aflat foarte curând, pentru că o elevă de acolo a venit și m-a salutat: 

     - Hei, sunt Aurora. Nu te-am mai văzut pe aici, trebuie să fii o elevă nouă. Cum te cheamă? 

     - Bună, am spus eu nedumerită, mă cheamă Ema. Cred că este o greșeala, eu nu sunt elevă aici. Am ajuns 

aici din întâmplare. Eram acasă, în pat, când deodată a apărut o lumină puternică și am trecut prin oglinda mea 

și am ajuns aici. Îmi poți spune unde sunt? 

     - Așa cum cred că ți-ai dat seama deja, ești la “Școala pentru tineri speciali” și  aici nimeni nu ajunge din 

întâmplare. Cei care ajung pe acest tărâm sunt tineri foarte speciali ce au talente nemaivăzute pe care oamenii 

normali nu le pot înțelege. 

     - Deci... sunt specială, am zis eu cu un ton ușor ironic.  Dar în ce fel?  

     - Pentru a vedea ce talent special ai trebuie să treci prin niște probe, ca noi toți. La finalul acestora vei afla 

care este talentul tău. Dar, mai întâi de toate, trebuie să mergem la directoarea școlii, care sunt sigură că deja 

te asteaptă. Ea a făcut ca tu să ajungi în acest loc. 

     - Bine! Să mergem la directoare! Ea sigur mă va lămuri. 

      Am mers cu Aurora prin școală până în biroul directoarei, care mi-a răspuns la restul întrebărilor pe care le 

aveam. Evident că nu am crezut nimic din ce mi-a spus, dar m-am prefăcut interesată. Tot ce îmi doream era 

să ajung acasă. Apoi ne-am îndreptat către o încăpere imensă care părea a fi o sală pentru antrenament. Acolo 

am trecut prin mai multe probe pentru a descoperi ce talent aveam. Totul părea a fi în zadar – asta tot 

încercam să le explic –  până când la ultima s-a întâmplat ceva ciudat. Trebuia să mă arunc în gol de pe o 

platformă foarte înaltă. Chiar în momentul în care începusem să protestez vehement, am fost împinsă cu 

putere. Vedeam Îngrozită, vedeam cum mă apropii în viteză de podeaua din ciment. Impactul era iminent.   

Deodată am început să nu îmi mai simt corpul și am constatat cu uimire că îmi crescuseră aripi. Eram un 

fluture! Până să îmi dau seama ce se întâmplă, am atins podeaua. Cu ghearele! Devenisem o pisică! Am vrut 

să țip, dar tot ce mi-a ieșit a fost un miorlăit furios. Aurora a început să râdă, iar asta m-a înfuriat. Miorlăitul s-

a transformat într-un răget și am realizat că eram leu. Într-un final, m-am transformat înapoi în om. 

Directoarea, încântată, a spus că talentul meu special este mogrificarea, adică faptul că mă pot transforma în 

orice ființă vreau. Am simțit cum mă cuprinde amețeala, apoi totul s-a întunecat. Când mi-am revenit, mă 

aflam pe canapeaua din biroul directoarei. Deci nu fusese un vis...         
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      - Totul este cât se poate de real, m-a asigurat ea cu un zâmbet în colțul gurii, apoi mi-a dat uniforma și 

cărțile de care aveam nevoie la cursuri.  

     - Dar nu pot să rămân aici, i-am zis, încă surprinsă de ceea ce mi se întâmpla. Părinții mei...  

Am lăsat cărțile și uniforma pe birou.  

     - Te înțeleg...  Îmi dau seama că este un șoc. La fel au reacționat și Spiderman, Wonder Woman sau 

Batman, când au pășit prima dată în această școală.  

     - Dar acestea sunt personaje, nu ființe reale, i-am răspuns uluită. 

     - Nu în lumea ta... mi-a răspuns directoarea râzând.  

     O moleșeală plăcută m-a cuprins brusc. Ca prin vis, am auzit ultimele cuvinte ale directoarei:  

    - Întoarce-te când o să fii pregătită! Este suficient să te gândești la școală și portalul se va deschide. 

   Când am deschis ochii, eram din nou acasă, în camera mea, cu cărțile și uniforma în mâini. Deci nu fusese 

un vis...  Ceva era, totuși, ciudat. Seara nu se încheiase, iar luna strălucea pe cer, în același colț. în  Am 

realizat că în lumea mea nu trecuseră decât câteva minute, în timp ce în lumea în care am ajuns, trecuseră 

ore...  A fost o seară foarte lungă și agitată, dar ... de neuitat. Cu siguranță, aveam multe lucruri la care să mă 

gândesc și o decizie pe care trebuia să o iau: dacă să mă întorc la “Școala pentru tineri speciali”.  

                                                                         Alexandra Floroian, 

 clasa a VIII-a A 

 

~ ANUL 2020 ~ 

 

       Anul 2020 a fost un an complicat pentru toată lumea, în care s-au întâmplat foarte multe tragedii și au 

avut loc multe schimbări în viața fiecărui om. 

       În acest an a apărut un virus numit “Sars-Cov-2”, care a acaparat tot globul pământesc, creând o 

pandemie care a devenit din ce în ce mai puternică. Acesta a ucis milioane de oameni de pe toată planeta, iar 

cele mai afectate au fost persoanele vârsnice sau persoanele care aveau deja o problemă de sănatate sau 

sistemul imunitar slăbit. Se spune că totul a început din China,  iar apoi s-a răspândit în Europa și pe alte 

continente. Toate spitalele erau pline, fără locuri disponibile, iar doctorii erau nevoiți să sacrifice bătrânii 

pentru a face loc persoanelor mai tinere care aveau toată viața înainte. Această perioadă a fost foarte grea, 

deoarece mulți și-au pierdut persoane dragi lor și au apărut multe restricții, ca de exemplu,  purtarea măștilor, 

dezinfectarea și închiderea multor magazine și localuri. 

     Australia a suferit incendii foarte puternice, în urma cărora aproximativ douăsprezece milioane de hectare 

de teren de pe acest teritoriu au fost distruse de flăcările îmfricoșătoare. De asemenea, foarte mulți oameni și-

au pierdut locuințele, privind cu lacrimi în ochi și cu un nod în gât cum arde fiecare părticică din casele lor. 

Cercetătorii estimază că peste un miliard de animale și-au pierdut viața în flăcări.  

    Lumea baschetului a suferit o pierdere enormă prin dispariția la vârsta de doar 41 de ani a baschetbalistului 

american Kobe Bryant, care juca la echipa Los Angeles Lakers și care a fost declarat cel mai bun marcator din 

NBA. Cauza decesului a fost un accident de elicopter.     

       SUA s-a confruntat cu proteste dure pe criterii rasiale și bullying, după ce un bărbat de culoare a decedat 

din cauza unui polițist alb, în timpul unei arestări. Acesta a stat cu genunchiul  pe ceafa lui timp de câteva 

minute, provocându-i moartea. Uciderea de către poliție a mai multor bărbați de culoare a dus la proteste anti-

poliție și anti-bullying, care au devenit destul de violente în unele cazuri. 

   Această perioadă a fost mai dificilă și pentru elevi și studenți, deoarece au trebuit sa facă totul de acasă, fără 

a se întâlni cu prietenii lor, cum o făceau de obicei, și fără a socializa, dar acest lucru ne-a arătat cine ne este 

alături, chiar dacă s-au întâmplat atâtea. În astfel de situații-limită  se văd prietenii adevărați și persoanele care 
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au fost și vor fi alături de tine, deoarece mulți au pierdut legătura, pentru că nu s-au mai văzut și așa s-au 

destrămat prietenii. 

      Acest an a fost dificil și neobișnuit și a schimbat modul în care trăim, muncim și vedem ceea ce se 

întâmplă în jur. După tot ce s-a întâmplat, lumea a trecut cu vederea multe din realizările remarcabile ale 

acestui an, ca de exemplu să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem și de ceea ce facem și să privim mereu 

partea bună a lucrurilor.                                                                                               

Pescăruș Denisa,  

clasa a VIII-a A 

 

SCHIMBAREA 

 

        Mă aflam într-o perioadă foarte grea din viața mea. Parcă totul mergea prost! 

       Eram în anul 2408, în plină perioadă a celui de-al III-lea Război Mondial. Acesta a început din cauză că 

noi, olandezii, am furat de la francezi documente ultrasecrete despre posibilitatea călătoriei intergalactice 

printr-o gaură de vierme, iar aceștia au declarat război.  S-au implicat mai multe țări precum Portugalia, 

Spania și Germania. Aveam vârsta fragedă de 19 ani. La finalul acelui an aveam de susținut un examen foarte 

important, care putea să îmi schimbe viața pentru totdeauna. După nenumărate sacrificii pe care părinții mei 

le-au făcut pentru mine, după o viață lipsită de griji, după intrarea la cel mai bun liceu din oraș, am primit cea 

mai neașteptată veste, faptul că am intrat la una dintre cele mai bune facultăți de medicină din lume. Atunci 

am decis să plec, să îi părăsesc. Voiam să mă apăr, pentru că trebuia să mă concentrez pe învățat, nu pe 

ucigași, arme, lupte și foamete. Era un stres prea mare pe care nu mi-l permiteam să îl am, nu tocmai atunci, 

dar un alt motiv pentru care voiam să plec era și faptul că în alte țări viața era mai ușoară. 

       Am plecat în Norvegia, una dintre puținele țări neimplicate în acest cumplit război. Timp de un an și 

jumătate mi-am lăsat părinții, fără să vorbesc cu ei, fără să le scriu, fără să le aud vocile, fără să le  spun că am 

plecat. Nici nu voiam să îmi închipui prin ce clipe grele treceau, probabil că aceștia credeau că am fost 

omorâtă sau răpită. Era greu de imaginat, dar așa erau lucrurile în acele vremuri. Nu am luat legătura cu ei 

pentru că nu voiam să își facă și mai multe griji. Odată convinși că nu mă vor mai vedea, nu se mai gândeau la 

mine. 

        După cinci ani, timp în care m-am dedicat exclusiv studiului, a venit timpul în care trebuia să dovedesc 

ce am învățat, era vremea examenului. Am intrat în sală confuză, speriată, foarte emoționată, dar și stresată. 

Abia așteptam să se termine toată această poveste și să revin la viața mea normală. Imediat ce am primit  

foaia, am început să scriu fără încetare. Această probă mă putea face să sar peste facultate și să merg pe 

varianta de cercetare, să călătoresc prin toată lumea și să creez medicamente și leacuri pentru bolile mai grave. 

După patru ore de scris eram foarte obosită, dar împlinită, pentru că am știut să fac tot, speram să fie și corect. 

Am părăsit sala de clasă. Mai erau câteva zile până la afișarea rezultatelor, parcă două zile. 

       Am început să mă gândesc la mama și tata. Simțeam  niște regrete inexplicabile, îmi era atât de dor de ei, 

nu întelegeam cum am putut să îi părăsesc. 

      Am tot sunat, timp de aproape două zile. Începeam să mă îngrijorez, dar nu doar pentru ei, ci și pentru 

rezultate, care urmau să se afișeze în doar câteva ore. Mă gândeam că atunci când mama va vedea că un 

număr necunoscut a sunat-o va suna înapoi, deoarece ea,numărul meu nu îl avea. Și deodată văd că un număr 

inexistent în agenda mea telefonică,mă sună. Am răspuns fără ezitare, negândindu-mă că ar putea fi părinții 

mei, dar deodată aud vocea mamei, care îmi spunea: 

     -Buburuza mea mică (așa mă alinta),tu ești? 
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Avea o voce atât de speriată,nu știa la ce să se aștepte. Am început să mi-o închipui. Părul ei blond,precum 

aurul și razele soarelui. Ochii albaștri precum apa oceanelor,nasul ei mic și palid,urechile alungite care se 

chinuiau să audă vocea mea și buzele ei,în permanență roșii de la ceaiurile de trandafir pe care le savurează zi 

de zi. 

     - Da, mamă,te rog, iartă-mă că nu ți-am spus, dar am plecat în Norvegia, pentru a mă concentra pe studiu. 

     - Înțeleg, Bia, dar m-am speriat atât de tare! Nu credeam că te voi mai auzi sau vedea vreodată. Dacă nu mă 

înșel, ar fi trebuit să dai examenul acum câteva zile, nu-i așa? 

     - Da,  mamă. Sunt nerăbdătoare să aflu rezultatele,sper să fie mari! 

    - Sunt sigură că vei lua o notă mare, poate chiar cea mai mare... Nu îți face griji! 

    - Da, mulțumesc pentru încurajări! Ce mai face tata? 

     - Of, scumpa mea, tatăl tău a murit în urmă cu șase luni, în război. 

     - Nu, mamă, nu îmi spune asta, te rog! Nu e adevărat! am izbucnit în plâns. 

     - Îmi pare atât de rău, acum cinci luni a fost înmormântat. Nu mai plânge, este greu, dar vei trece peste 

această durere. Mă grăbesc, trebuie să închid, dar ai grijă de tine și vom vorbi după ce te liniștești. 

     - Bine. Te iubesc mult, mamă! Paaa! 

    Am încercat să uit, să mă concentrez pe examen. A sosit momentul afișării rezultatelor. Eram foarte 

emoționată. Mă tot gândeam la familie,la viitor. Toate aceste gânduri au trecut prin capul meu,care totodată 

mă speriau. Am mers repede să văd foaia unde erau scrise  rezultatele. Eram a doua, cu o medie exemplară de 

9,88. Am reușit! Eram atât de mândră și de bucuroasă, abia așteptam să îi spun mamei. Nu îmi venea să cred! 

La doar 19 ani eram o cercetătoare, uau! 

      Am sunat-o pe mama și i-am zis. S-a bucurat foarte tare. M-am întors acasă, în Olanda, cât de repede am 

putut ca să o văd pe mama, dar după aceea călătoria mea a început. 

     Acum sunt aici, în Olanda, după o viață plină cu aventuri. Am 60 de ani, sunt bunică și am patru nepoți, doi 

dintre ei sunt gemeni, o fată și un băiat. Am muncit timp de 41 de ani, în care am avut parte de experiențe 

minunate. Am explorat toată lumea, toate țările și toate continentele. De la Polul Nord la Polul Sud și de la 

Vest la Est, iar acum a venit timpul relaxării și timpul odihnei. 

     Am avut copilăria dorită, viața dorită, iar acum și familia dorită.    

                                                                                           Sonia Dediu,  

clasa a VIII-a A 

    

MARGARET 

     Margaret s-a născut în Spania, dar când avea trei ani părinții ei s-au decis să se mute în Anglia din cauza 

persoanelor care îi discriminau, își băteau joc de ei și care ar fi făcut orice ca să îi ocolească, dacă îi vedeau, 

acestea fiind, din punctul lor de vedere, niște mijloace prin care se apărau de ei. Majoritatea susțineau ideea că 

familia lui Meg este una de vrăjitori și vrăjitoare care s-au născut doar pentru a le face rău, toate acestea 

bazându-se pe o întâmplare din trecut.  

     Străbunicul lui Meg, unul dintre fondatorii orașului din care familia ei a fost alungată, era bun prieten cu 

ceilalți doi fondatori, deoarece se cunoșteau de când erau copii. În jurul anului 1950, când cei trei au organizat 

o ședință al cărei subiect nu a fost niciodată dezvăluit, din camera în care a avut loc ședința a mai ieșit doar 

străbunicul lui Meg, ceilalți doi bărbați nemaifiind găsiți de atunci. Nimeni nu și-a putut explica cum s-a 

întâmplat asta, doarece acea cameră specială în care aveau loc, de obicei, ședințele importante, era mereu 

păzită. Astfel, străbunicul lui Meg a fost acuzat de vrăjitorie, nu de crimă, deoarece  nu au fost găsite corpurile 

neînsuflețite ale celor doi bărbați, și condamnat la moarte de ceilalți săteni. De atunci familia lui Meg a fost 

acuzată de vrăjitorie. 
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        Pe lângă toate acestea, bunica lui Meg accepta tot ce spuneau oamenii despre ea și familia ei, în general 

amenințându-i că, atunci când va afla cum, va scăpa de toți care au tratat-o cu răutate. Mereu spunea că Meg, 

care îi moștenea numele, va fi o vrăjitoare incredibilă și că va avea parte de lucruri mai bune decât au avut toți 

ceilalți din familia ei. Acesta a fost un motiv în plus care a stat la baza deciziei părinților fetei de a se muta, 

nefiind de acord cu practicile vrăjitorești. Din această cauză, când s-au mutat, bunica a decis să rămână în 

Spania. 

     În prezent, Meg sau Margaret, cum îi spun toți profesorii, are paisprezece ani și locuiește cu părinții ei în 

Londra, într-o casă destul de mare. Merge la o școală unde este acceptată de toată lumea, având mulți prieteni, 

preferata ei fiind pe Sabrina, pe care o cunoaște de când s-a mutat din Spania. Are și o cățelușă pe care a 

numit-o Bonita, ceea ce înseamnă drăguță pe spaniolă. Știe foarte bine să vorbească engleză, dar și spaniolă, 

deoarece, deși părinții ei au renunțat la multe lucruri legate de trecutul acestei familii, nu au putut renunța 

niciodată la limba pe care o vorbeau de când s-au născut. Lui Meg i-a fost foarte ușor să le învețe pe ambele. 

      A avut o copilărie frumoasă vizitând multe țări alături de părinții ei și având parte absolut tot ce și-a dorit. 

Cu toate acestea, lui Meg i-a lipsit mereu ceva. Până la zece ani nu a știut ce era acel ceva, dar, când a 

cunoscut-o pe bunica Sabrinei, și-a dat seama că ea nu avea o bunică sau un bunic. Și-a întrebat părinții despre 

asta, însă ei nu au știut ce să îi zică și astfel Meg a aflat adevărul despre istoria familiei sale și că avea o 

bunică pe care nu a vizitat-o niciodată și care, probabil, era vrăjitoare. Părinții ei îi spuneau că este imposibil, 

deși își aminteau mereu despre ce le-a spus bunica fetei în ziua în care au plecat spre Londra: „Când va 

împlini cincisprezece ani, puterile lui Margaret vor apărea și, dacă nu o învățați cum să și le controleze, 

acestea vor fi prea puternice pentru ea. Eu am avut noroc că mama mea, străbunica lui Margaret, m-a învățat 

cum să le stăpânesc, dar voi o veți pierde pentru totdeauna, dacă nu aveți grijă!”. Părinții fetei nu au ignorat 

avertizarea, dar habar nu aveau cum să o ajute și au sperat că nu i se va întâmpla nimic, deoarece, atunci când 

era mai mică, au fost cu ea la tot felul de medici și psihologi care le-au zis că fata este sănătoasă și că nu au de 

ce să se îngrijoreze. Părinții au răsuflat ușurați, fiind convinși că Meg nu va păți nimic atunci când va împlini 

cincisprezece ani. Totuși, când fata avea cinci ani, părinții au apelat la un fel de vrăjitoare vestită din Mexic, 

care le-a zis că sufletul fetei va avea de suferit foarte mult, dar că totul va merita. Pentru a o proteja i-a făcut 

un lănțic, care avea ca simbol o margaretă, iar de atunci Meg l-a purtat tot timpul câțiva ani ... până când a 

considerat că este demodat. 

     Mâine este ziua de naștere a lui Meg, deci la miezul nopții va împlini cincisprezece ani. Părinții ei sunt 

plecați în America pentru o afacere importantă, dar pe Meg nu o deranjează atât de mult acest lucru, pentru că 

în ultimul timp aceștia au fost tot mai absenți. În schimb, pe părinții ei îi frământa foarte mult faptul că se 

apropia, probabil, cel mai important moment din viața fetei lor, de care depinde și viața ei, probabil, iar ei nu 

vor fi acolo să o ajute. Astfel, i-au rugat pe părinții Sabrinei să aibă grijă de Meg cât de mult pot, deoarece 

aceștia știau despre secretul lor, la fel ca Meg, de altfel, care era încântată de acest lucru, neștiind însă că s-ar 

putea să-și piardă viața încercând să devină vrăjitoare. 

       Fetele și-au făcut un plan pentru a-și petrece noaptea, dar părinții Sabrinei nu le-au lăsat să se distreze 

prea mult, deoarece voiau ca Meg să doarmă atunci când va împlini cincisprezece ani. Astfel, la ora zece fix 

fetele dormeau deja, iar părinții Sabrinei au luat-o pe Meg din patul moale în care dormea și au dus-o în beciul 

întunecat și răcoros al casei, unde au așezat-o în cel mai îndepărtat colț. 

        Mai erau câteva minute până Meg urma să-și primească puterile, iar părinții Sabrinei erau  foarte 

neliniștiți. Deodată cineva a bătut cu putere în ușă, iar Sabrina a coborât grăbită scările, neștiind ce să facă sau 

unde este prietena sa. Persoana de la ușă a început să spună ceva, dar niciunul dintre părinți nu înțelegea ce. 

Dintr-odată ușa s-a trântit de perete, lăsând asupra casei o liniște adâncă. Cu o voce răgușită și tremurândă, 

doamna foarte în vârstă care a intrat în casă, a început să strige: 

     - Unde este Margaret? 
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Dar nimeni nu îi răspundea, deoarece toți erau încremeniți. Femeia și-a închis ochii și a ridicat degetele înspre 

cei trei...... 

     - Subsolul. La subsol, este la subsol! Femeia s-a grăbit spre ușa subsolului, dar tatăl Sabrinei a oprit-o.  

     - Nu vă pot lăsa să mergeți acolo, îmi pare rău, dar nu pot! a zis speriat bărbatul. 

     - Dă-te din calea mea! l-a amenințat bătrâna. Dacă nu mă lași să trec, cu toții vom pierde ce avem mai de 

preț, iar tu vei fi rănit. 

     Bărbatul tot nu se dădea din calea bătrânei, iar aceasta și-a închis din nou ochii, începând  să spună ceva de 

parcă ar fi vorbit cu sine. 

     - NU! a strigat deodată Sabrina. Tati, te rog, las-o să o ajute pe Meg, te rog! îl imploră fata. Bărbatul însă 

nu se clintea, astfel că o secundă mai târziu era ridicat în aer și de nicăieri au apărut niște sfori care l-au legat 

fedeleș.  

      Sabrinei nu îi convenea ce a pățit tatăl ei, dar ar fi făcut orice ca să o ajute pe prietena ei cea mai bună. 

     - Știu eu unde este cheia, a zis ea încruntându-se spre mama ei, care era șocată de când a intrat bătrâna în 

casă. Brusc mama ei și-a revenit și a fugit spre bucătărie, dar era prea târziu, pentru că Sabrina avea deja cheia 

și i-o dădea doamnei în vârstă care se grăbea să deschidă ușa și să o ajute pe Meg. 

     - Mami, ea este bunica lui Meg, singura care o poate ajuta acum, dar tati nu a vrut să mă asculte, uitându-se 

spre bărbatul legat de lângă ușa încă lipită de perete.  

     - Margaret! Margaret! Meg!? Unde ești? strigă bunica disperată, încercând să vadă ceva în întunericul 

beciului, dar nu auzea nimic. A pocnit repede din degete, iar beciul s-a luminat de parcă ar fi fost amiază.  

     Câteva secunde mai târziu a văzut-o pe Meg stând ghemuită într-un colț, udă și tremurând, ca și când ar fi 

văzut un monstru. Bunica ei și-a dat seama că i-au apărut primele simptome și s-a grăbit înapoi pe scări 

strigând-o pe Sabrina. 

     - Ce s-a întâmplat? a întrebat fata speriată. 

     - Adu-mi repede lănțicul ei, o pot salva cu el! a repezit-o bătrâna. 

     - De unde știți de el? a întrebat Sabrina alergând pe scări spre camera ei. 

     - Eu sunt cea care l-a făcut și cea care i l-a dat vrăjitoarei din Mexic, pentru că știam că părinții lui 

Margaret o să o găsească și o să îi ceară ajutorul! Dacă îl purta, acum nu mai era în starea asta! 

     Sabrina căuta disperată lănțicul, în timp ce o lacrimă i se prelingea pe obrazul îmbujorat, știind că, dacă nu 

îl găsea mai repede, putea să își piardă prietena. Dintr-odată și-a amintit că Meg l-a lăsat în cutia sa specială, 

într-un dulap din baie. A alergat pe hol spre baie, auzind-o pe bunica lui Meg: 

     - Grăbește-te, nu mai rezistă prea mult! 

    Sabrina a dat buzna în baie, a golit toate dulapurile până când a găsit lănțișorul, apoi a  aleargat disperată 

spre beci. Între timp, bunica lui Meg încerca s-o ducă pe fată la parter, dar aceasta nu se mai putea mișca. 

     Când a coborât în beci, Sabrina a țipat atât de tare, încât a tresărit și Meg, care stătea în brațele bunicii ei 

udă, plângând și tremurând, în timp ce cămașa de noapte cea albă îi devenea tot mai roșie din cauza sângelui 

care curgea din nas. I-a dat repede lănțicul bătrânei, care a întins-o pe Meg pe jos, scoțând apoi tulpina 

margaretei de la lănțic. Din ea a scos un praf alb pe care l-a presărat pe fată, a închis ochii și a început să 

rostească ceva aproape în șoaptă ținând-o pe Meg de mână. Deodată s-a oprit și și-a ridicat privirea speriată 

spre Sabrina, care nu se mai oprea din plâns. 

     - Dă-mi mâna ta! Avem nevoie de mai multă energie! i-a spus Sabrinei, care s-a conformat. Fata încerca 

să-și oprească lacrimile, în timp ce bunica lui Meg îi spunea ceva care părea a fi în latină și spaniolă, dar totuși 

neavând vreo legătură. Deodată, praful acela alb a început să se coloreze și să se miște pe trupul aproape lipsit 

de suflare al lui Meg. Sabrina plângea din ce în ce mai tare, iar bătrâna încerca să o calmeze: 

     - Acum își descoperă puterile, fiind supusă mai multor provocări, iar noi trebuie să o ținem în viață în 

lumea noastră și să sperăm că pe lumea cealaltă nu pățește nimic! 
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    - Câte lumi există? 

    - Sunt prea multe pentru a o găsi la timp și să o salvăm în ambele lumi. Trebuie să avem încredere în ea că 

va face ce trebuie. 

        În acest timp, Meg era în altă lume, cum a zis și bunica ei, descoperindu-și puterile datorită mai multor 

provocări care ar fi putut să o ucidă și ea știa acest lucru acum, dar trebuia să supraviețuiască pentru a-și vedea 

bunica, pentru prietena sa cea mai bună și pentru părinții ei. „Este acum sau niciodată!” își zicea în gând. „Știu 

că pot, trebuie să pot pentru bunica, trebuie să pot pentru Sabrina și pentru mama și tata!”.  

        S-a luptat cu tot felul de creaturi, în special cu fricile ei cele mai mari, adică păianjenii și șerpii, 

folosindu-și noile puteri care necesitau energia principalelor resurse precum apa, focul, aerul etc. A trebuit să 

îi învingă chiar pe părinții ei care voiau să o omoare, dar până la urmă și-a dat seama că nu erau cei reali. S-a 

luptat și cu alți vrăjitori, de care auzise doar în basme și povești, dar totul părea foarte real. La primele lupte 

era să moară, deoarece habar nu avea cum să își folosească puterile, dar curând și-a dat seama și a trecut cu 

ușurință de celelalte probe. 

Apoi a realizat că urmează provocarea finală, cea mai grea și mai dureroasă, fizic sau psihic...  asta urma să 

afle în câteva clipe. Se aștepta la orice: să se lupte cu un monstru – cel mai fioros dintre toți cu care se luptase 

până atunci –  sau să înfrunte cea mai mică și mai veninoasă ființă din tot universul. Îi era frică, dar frica o 

ajuta să-și amplifice puterile, era mândră că a ajuns până acolo, știind că, orice ar urma, ea va reuși să 

supraviețuiască pentru familia ei.  

     Deodată totul în jurul ei s-a scufundat într-o beznă nesfârșită. În depărtare se vedea o luminiță ce se apropia 

tot mai mult de ea, în timp ce fata stătea nemișcată. Lumina s-a transformat într-o imagine care le arata pe 

bunica și pe prietena ei cea mai bună ce încercau din răsputeri să o țină în viață în lumea reală.  

    - Ce este asta? a întrebat Meg cu lacrimi în ochi. 

    - Ele încearcă să te țină în viață în lumea din care ai venit, i-a răspuns o voce foarte puternică, ce se auzea 

de peste tot, dar totuși parcă de nicăieri. 

    - Și ce fel de provocare este asta? 

    Vocea a început să râdă atât de tare, încât Meg și-a dat seama că acela este râsul său. 

     - Cine ești? a insistat ea speriată. 

     - Cine sunt? Cine sunt? Cum adică CINE SUNT? Hahahaha, râdea vocea în continuare. Sunt TU! 

    - Cum adică EU? a strigat Meg nedumerită, încă plângând, în timp ce își privea bunica și cea mai bună 

prietenă. 

    - Sunt subconștientul tău – cel fără de care nu ai fi tu însuți, cu bune și cu rele!  

    - Dar de ce vorbesc cu subconștientul meu la ultima provocare? 

    - Pentru că asta ESTE ultima ta provocare! 

     Pentru câteva secunde nici vocea, adică subconștientul lui Meg, nici ea nu zicea nimic. 

    - Ultima ta provocare pentru a deveni vrăjitoare adevărată este o alegere foarte importantă pe care trebuie să 

o faci. Trebuie să alegi între viața bunicii și a prietenei tale cele mai bune și viața ta! Dacă le lași să te țină în 

viață acolo, ele își vor irosi și ultima picătură de viață pentru tine, dar, dacă le iubești așa de mult pe cât zici, 

atunci te vei sacrifica pentru ele! 

     Meg simțea că începe să se sufoce doar auzind aceste vorbe.... 

    - Și eu de ce nu știam că va fi necesar un asemenea sacrificiu la ultima probă? 

    - Tu practic nu știai, dar știa subconștientul tău, adică eu, cu care te contrazici de când ai aflat de magie. 

Deci, ce alegi: viața persoanelor iubite sau viața ta?  

    Meg a început să tremure, iar picioarele nu o mai puteau susține și s-a prăbușit. Știa care este alegerea ei, 

dar nu putea să creadă că nu își putea lua rămas bun de la Sabrina și că nu o va mai vedea vreodată și că 

niciodată nu-și va întâlni bunica. 
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     Deodată Meg și-a amintit, de dinainte să se fi mutat alături de părinții în Londra, un cântec pe care i-l 

fredona bunica ei. A început și ea să-l fredoneze cu lacrimi în ochi, crezând că nu mai avea nicio șansă. La un 

moment dat, și-a văzut cămașa murdară de sânge și pe bunica și prietena sa cea mai bună stând cu ochii 

închiși, parcă rugându-se ca ea să se trezească.  

      S-a ridicat în genunchi, luându-le în brațe, toate trei începând să plângă de fericire. 

     - Ai reușit mi nina, ai reușit!  

     - Dar cum? a întrebat Sabrina curioasă, încă nevenindu-i să creadă... 

     - Sincer, habar nu am, dar când am crezut că nu mai am nicio șansă, am început să fredonez cântecul pe 

care mi-l fredonai când eram mică, abuela, a spus ea entuziasmată, și m-am trezit aici lângă voi. 

     - Ți-ai amintit cântecul? 

     - DA! 

     - Ce mă bucur că ești bine! spunea Sabrina, încă plângând. 

      În final, bunica lui Meg s-a mutat în Londra alături de nepoata ei și de părinții acesteia, care, de atunci, nu 

au mai avut nimic împotriva magiei. Meg a învățat foarte multe de la bunica ei despre magie, puteri și tot felul 

de lumi și de creaturi, păstrând secretul familiei sale și încercând, în același timp, să ducă o viață normală. 

                                                                        Rebeca Dodiță,  

clasa a VIII-a A 

UN ZÂMBET…  
 

 -Dacă te doare dintele acela trebuie să mergem la un dentist. Sper că nu ți-e frică.               

–  Nu, tăticule.          

–  Așa te vreau, curajos. Să știi că dentistul nu-ți face nimic! 

         –  Dacă e așa, ce rost mai are să-l deranjăm? 

 

  - Tăticule, de ce te-ai căsătorit cu mama? 

           – Vezi, nici măcar copilul nu înţelege de ce.  

 

 De ce cârâie cioara când zboară? 

            – Schimbă viteza. 

 

 Educatoarea o întreabă pe Măriuca la grădiniță: 

          – De unde ai tu, Măriuco, părul așa frumos și bogat? De la mămica ta sau de la tatăl tău? 

          – Cred că de la tata, că el nu mai are deloc. 

 

 Bunicule, pe tine te-a făcut Dumnezeu? 

          – Da, draga mea, Dumnezeu m-a făcut, răspunde bunicul. 

          Câteva minute mai târziu, fetița își întreabă din nou bunicul: 

           – Bunicule, dar pe mine tot Dumnezeu m-a făcut? 

          – Da, draga mea, răspunde bunicul. 

         Timp de câteva minute, fetița îl studiază pe bunic, iar apoi se uită la reflexia ei în oglindă. 

         Bunicul ei se întreba ce-i trecea fetiței prin minte. 

         Într-un sfârșit fetița zice: 

          – Știi ceva, bunicule? Dumnezeu face o treabă mai bună în ultimul timp. 

 

 Învăţătorul a scris în carnetul elevei: 

          – „Liliana vorbeşte prea mult”. 

         Tatăl, semnând observaţia de luare la cunoştinţă, adaugă: 

           – „Dacă i-aţi cunoaşte mama…” 
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 Tatăl chel, fetiţa o întreabă pe mama sa: 

          – Mamă, de ce tata e aşa de chel? 

          – Deoarece are multă minte şi i-a căzut părul, răspunde mama. 

          – Dar tu de ce ai aşa de mult păr în cap? 

          – Mănâncă şi taci! 

 

 Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede. 

          – Copile, de ce plângi? 

          – Un copil mi-a furat plăcinta! 

          – A fost cu intenţie? 

          – Nu, cu brânză….. 

 

 -Mihai, ai pus apă la pești? 

         – Da, mamă, dar nu au băut nimic! 

 

 Familia merge într-un parc de distracţii şi la un concurs câştigă un ursuleţ de pluş. Tatăl îi strânge pe copii şi îi 

întreabă: 

          – Ia să vedem… cine este cel mai cuminte şi ascultător, cine nu face mofturi niciodată, cine nu iese din cuvântul 

mamei? 

          Copiii, fără să stea prea mult pe gânduri, răspund în cor: 

           – Bine, tati… ia tu ursuleţul! 

 

 Tatiii, ce e ăla „bărbat”? 

           – Păi… este un om puternic, care iubește, protejează și are grijă de familia lui! 

           – Supeer! Vreau să devin bărbat, ca mama!!! 

 

 Copii, ce înseamnă să fii diplomat? 

          – Să te gândești de două ori înainte de a nu spune nimic! 

 

 Aş dori, tăticule, să ajut un om în vârstă. Îmi dai nişte bani, măcar trei, patru mii de lei? 

          – Da, băiatule, bravo, e un gest foarte frumos.  Uite, ia zece mii de lei.  Unde e omul acela sărman ? 

         – Pe trotuar, la colţ. Vinde îngheţată. 

 

 Mama intră în dormitorul lui Răducu să-l trezească pentru a pleca la școală, dar îl găseşte  plângând. 

          – Fiule, de ce plângi? îl întreabă. 

          – Am visat că şcoala luase foc. 

         Mama încearcă să-l consoleze: 

          – Nu mai plânge, scumpul meu, era doar un vis. 

          – Tocmai de-asta plâng! 

 

 De ce sunt pisicile bune la jocurile video? 

          Pentru că au nouă vieţi. 

 

 Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta? (tună directorul) 

          – Fiul dumneavoastră cel mic, domnule! 

          – Talentat copil, nu-i așa? 

 

 Cine este mai puternic, un elefant sau un melc? 

          Un melc, pentru că îşi cară toată casa în spinare, elefantul își duce doar trompa. 

 

 De ce fermierul şi-a luat o vacă maro? 

        Pentru că voia să obţină lapte cu ciocolată. 

 

 Un preot observă pe cealaltă parte a străzii un copil care nu ajungea la sonerie, deși se chinuia de numa’, numa’. 

        Traversează și sună el, după care se apleacă spre micuț: 
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         – Și acum ce facem, puișor? 

         – Acum… fugiiiiiiiim! 

 

 Profesoara: 

          – Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deşi e clar că în cele din urmă nu mai sunt 

interesate de discuţie?Bulă:  – Se numesc profesori, doamnă. 

 

 Copilul unui maniac de internet îl întreabă pe tatăl său: 

          – Tati, noi de ce avem cinci degete la mână dacă mouse-ul are doar două butoane? 

 

 Ce e alb cu negru şi locuieşte în Sahara ? 

          Un pinguin rătăcit! 

 

 La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă: 

         – Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“! 

         – Ştrulă, come here! 

         – Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“? 

         Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el: 

         – Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“! 

 

 Mama a cumpărat fiului ei un costum de Halloween, ca să-şi sperie prietenii. 

         – Mamă, ar trebui să scot eticheta cu preţul, nu? 

         – Nu, lasă-l, să-l speriem şi pe tatăl tău! 

 

 - Bunico, mâine avem ședință cu părinții. Poți să ajungi? 

          – De ce mă chemi întotdeauna pe mine la ședință? 

          – Pentru că tu nu auzi așa bine.                                                  Material selectat de prof. Monica Mareș 

Sursa: https://tikaboo.ro 

 

 

/  

 

 

 
Stimaţi actuali şi viitori colaboratori, 

Pentru a optimiza activitatea desfăşurată, dorim să vă readucem la cunoştinţă următoarele: 

     Materialele pentru revistă trebuie să fie  în format WORD, redactate cu Times New Roman, cu 

mărimea fontului 12, spaţiere la 1,5 rânduri;- textele trebuie să fie obligatoriu cu diacritice fără greşeli de 

ortografie şi să conţină la final numele şi clasa autorului,; 

 În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la 

finalul materialului.; 

 De asemenea trebuie să reflecte activităţile şcolare sau extra-curriculare care promovează imaginea 

şcolii şi a celor care îşi desfăşoară activitatea aici; 

  De corectitudinea și originalitatea materialelor sunt responsabili autorii materialelor și 

colaboratorii; 

 Ne rezervăm dreptul de a selecţiona cele mai bune materiale din cele pe care le veţi trimite pe 

adresa de  mail: scoala19bv@yahoo.com 

 

Sfaturi pentru colaboratori: 

https://tikaboo.ro/
mailto:scoala19bv@yahoo.com
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 „România suntem noi” 

 ”Școala cu suflet” 

 ”Călător prin România” 

 Și noi știm  să mâncam sănătos” 

 "Universul Copilăriei Şi Calculatorul" 

 Ziua Mediului ”Așa da...Așa nu„ 

 „Cartea,izvor de cunoaştere” 

 „Împreună înmulțim bucuria” 

 Proiect Mondial „Eco-Școala” 

 Proiect „Ecoatitudine” 

 ABC-ul emoțiilor 

 Europe Code Week 2020 

 Proiect UNICEF - World's Largest Lesson -  Ziua Internațională a Drepturilor Copilului 

 Proiecte „Creativ” 

 „English For You” 

 „Școala părinților” 

  „Școala după școală” 

  „Lumea muzicii” 

 Proiect e-Twinning „Once upon a time: Superstitions”  

 Programul "Familia mea”- Dezvoltarea Abilităților Pentru Viață", în parteneriat cu Junior 

Achievement 

 „Nutriție sănătoasă” - proiect realizat în colaborare cu Mega Image 

 Carnavalul frunzelor ruginii 

 „Robocoding” - participare la EU Code Week- colaborare cu European Schoolnet Academy 

 Ziua Internațională a Drepturilor Copilului-lecție internațională realizată în colaborare cu 

UNICEF 

 Alimentația sănătoasă 

 „Educația pe vremea bunicilor” 

 Prevenirea violenței și a bullying –ului - proiect realizat în colaborare cu Poliția de proximitate 

 „Poveste de Crăciun” - proiect realizat in colaborare cu părinții 

 „Pictez, creez, mă distrez” 

 „Clubul de lectură” - proiect realizat în colaborare cu Librăria Șt.O.Iosif 

PROIECTELE NOASTRE 
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 Optimizarea procesului de învățământ prin mijloace moderne specifice sec. XXI – proiect 

internațional Erasmus+ realizat in colaborare cu Comisia Europeană și Agenția Națională 

Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale  

 ,,Rețeta,, pentru dinți sănătoși - proiect realizat în colaborare cu Cabinetul Stomatologic al școlii 

 Cartea, izvor de cunoaștere - proiect realizat în colaborare cu Biblioteca Județeană George 

Barițiu. Secția pentru copii și tineret 

 Mâini dibace - proiect realizat în colaborare cu Galeria Creativ 

 Expoziția-prin ochi de copil 

 Cultuționarul 

 Părinții la școală - activitate realizată în colaborare cu părinții 

 Suntem mici,dar reciclam!- colaborare cu ISJ Brașov, Soc. Vrancart, Org. Eco Mediu 

 Salvăm pădurea reciclând - Proiectul Ecoatitudine 

 „Crăciunul in lume”. Lucrări din materiale reciclabile 

 Școala cu suflet - proiect realizat împreuna cu profesorii școlii 

 Salvăm  Planeta - colaborare cu Creativa  

 „Suntem prietenii naturii!” - Reciclăm 

 „Natura-prin ochii copiilor” 

 Realizam lucruri minunate din materiale reciclate 

 „Noaptea cercetătorilor europeni” 

 O bucurie de Crăciun - proiect realizat în colaborare cu Fundația Bucuria Darului  

 Un strop de bucurie  in cadrul proiectului ,,Împreună înmulțim bucuria,, 

 1  Decembrie - Ziua României 

 Serbare de Crăciun - Iată vin colindătorii 

 Educația prin ochii copiilor 

 Obiceiuri de Crăciun 

 

 

 

 


