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Din istoricul şcolii… 

 
 

         Şcoala Generală Numărul 19 a fost construită în anul 

1967 cu un număr de 21 săli de clasă şi un atelier.            

De-a lungul timpului, numele şcolii şi poziţia fruntaşă în 

judeţ, au fost păstrate prin activitatea de calitate a corpului 

profesoral şi a tuturor celor care îşi aduc contribuţia la buna 

desfăşurare a demersului educaţional.  

             Este situată în partea de nord a Braşovului la 

aproximativ 500 m de Gara Braşov. A fost şi continuă să fie 

o şcoală care a pregătit elevi foarte buni pentru liceele din 

Braşov. Deşi a fost o instituţie “de cartier” a reprezentat 

şcoala braşoveană în toate întâlnirile interne şi 

internaţionale. 

             Primul director al şcolii a fost doamna profesor FOLEA NICULINA, azi pensionară. În prezent, 

şcoala este condusă de director profesor Ioan POPA și director adjunct profesor Claudia SAVU.         

             Printre mulţi oameni valoroşi pe care i-a format şcoala noastră se numără: doamna profesor 

Carmen TĂNĂSESCU fost Inspector General al ISJ Braşov, sportivul ce poartă culorile României în 

lume, domnul Mihai Claudiu COVALIU, profesori, ingineri, medici, deputaţi, “Naşul”- Radu 

MORARU, fraţii VINTILĂ – vedete TV şi mulţi alţii, cercetători aflaţi peste hotare.  

              În prezent numără aproximativ 590 de elevi (300 elevi învăţământul primar, 290 elevi 

învăţământul gimnazial). Are 19 săli de clasă, un laborator de chimie, un cabinet de informatică dotat,  o 

sală modernă de sport, de 1100 mp, un cabinet de biologie, un cabinet psihologic, un cabinet medical, un 

cabinet stomatologic şi Centrul de Execuţie Bugetară. Şcoala are reţea wireless, supraveghere video, 

centrală termică proprie. Se studiază limbile moderne franceză, engleză şi germană. Şcoala funcţionează 

în prezent cu 24 clase, (13 - învăţământ primar si 11 - învăţământ gimnazial).        

             Prin elevii ei a obținut rezultate deosebite la concursurile şcolare cum ar fi: Locul I la olimpiada 

judeţeană de chimie (4 ani); locul I la istorie, locul I limba română, locul I la matematică (cls. a V-a), 

locul I la teatrul de păpuşi ale francofoniei ( cls. a VIII-a), numeroase locuri II, III, menţiuni. S-au 

evidenţiat elevi olimpici la faza naţională, la chimie – istorie si la faza pe ţară la matematica.   

              În 2003 – 2004   a fost  câştigat proiectul “PROCTER &GAMBLE”; „ÎNVAŢĂ SĂ SCHIMBI 

LUMEA” sub patronajul Preşedinţiei României.        

             Timp de doi ani, 2004 – 2006 în şcoală s-a derulat Proiectul Internaţional “SOCRATES” cu 

tema “ O şcoală deschisă spre Europa de mâine”, fiind şcoală coordonatoare de proiect pentru Italia, 

Franţa, Lituania.  

              În cadrul Proiectului” Selectează, colectează” organizat de Primăria Braşov în 2004 – 2005 

elevii şcolii au obţinut locul I. 
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          Desenele elevilor au participat la concursuri în Israel, India, Egipt, Franţa, S.U.A., China, 

Germania şi au obţinut medalii de aur şi argint în 2004 – 2005.         

         La etapele judeţene ale olimpiadei de geografie au fost  obţinute locurile I, II, menţiuni, si de 

asemenea am avut olimpici la aceasta disciplina.          

             Şcoala are o bună bază materială, elevii au condiţii foarte bune de învăţare şi au cadre didactice 

performante care organizează multe activități extra-curriculare (excursii, vizite, serbări, colinde de 

Crăciun, expoziţii cu lucrări, teatru de păpuşi în limba franceză, spectacole în limba engleză, dansuri 

etc.) 

           

 

Marii sportivi ai şcolii noastre 
 

          In ultimii ani s-a observat un dezinteres tot mai accentuat al elevilor pentru sport, aceştia 

preferând,din păcate,să-şi petreacă timpul liber în faţa calculatorului. Cu toate acestea,căutând 

informaţii despre trecutul sportiv al şcolii noastre, am aflat lucruri interesante. 

          Unii elevi ai acestei şcoli s-au remarcat prin talentele şi rezultatele lor pe parcursul anilor la 

diferite activităţi sportive, alţii demonstrându-şi capacităţile de profesionişti reprezentând atât  şcoala 

cât şi ţara. 

          Acum în anul şcolar 2010-2011 se fac diferite antrenamente la câteva din disciplinele sportive 

pentru o bună dezvoltare fizica, aceste sporturi fiind: fotbal, handbal, tenis de masa , atletism, 

badminton şi şah  

         Rezultatele elevilor in cadrul „Olimpiadei Naţionale a sportului şcolar”  în anul  precedent au fost 

foarte bune. Dintre acestea am ales câteva persoane care şi-au demonstrat abilităţile pe parcursul anilor:   

 la şah – Faur Oana a luat locul 2 pe judeţ 

 la tenis de masă – Petrescu Alexandru a luat locul 3 pe judeţ 

 la cros – Petrescu Alexandru a luat locul 5 pe judeţ 

 tot la cros in cadrul D.J.T.S. – Petrescu Alexandru a luat locul 3 pe judeţ 

 la handbal feminin echipa scolii a luat locul 6 pe judeţ 

        Participarea sportului într-un cadru competiţional este o obişnuinţă pentru elevii şcolii noastre. Pe 

lângă rezultatele  merituoase ale acestora ne putem mândri cu un număr ridicat de sportivi de înaltă 

performanţă care au fost in decursul timpului elevii scolii noastre. Printre aceştia îi enumeram pe : 

 Mihai Covaliu – multiplu medaliat la Campionatele Mondiale si Jocurile Olimpice 

 Cătălin Fercu – membru al echipei naţionale de Rugby 

 Dana Pricopi  - membra a echipei de handbal feminin Rulmentul si echipei naţionale de juniori 

               In decursul anilor profesorii acestei şcoli s-au mândrit cu aceşti elevi care au reuşit să-şi 

demonstreze abilităţile şi dragostea pentru sport aducând o imagine bună Şcolii Generale Numărul 19. 

              Sperăm ca acest mic articol sa fie o inspiraţie dar şi o încurajare pentru alţi elevi care ar dori să 

practice un sport deoarece, deşi sună a clişeu, sportul înseamnă sănătate modelând atât trupul cât şi 

mintea prin perseverenţa si autodisciplină. 

 

                                               Aanei Claudiu  

Ignat Andrei  

Clasa a VIII-a A 
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Versurile de azi…ale poeţilor de mâine 

Gânduri despre primăvară 

Primăvara când apare, 

Soarele în prag răsare 

Şi cu multă strălucire 

Încălzeşte cu uimire: 

Ghiocei şi toporaşi, 

Mieluşeii prin imaş 

Care zburdă drăgălaş. 

Păsărele mii şi mii 

Care cântă prin câmpii 

Fiecare-n limba ei, 

Un ... SPECTACOL INEDIT ! 

PRIMĂVARA ... A SOSIT !!! 

 

                            Maxim  Ana 

Clasa a II-a C 

Primăvara a sosit, 

Soarele a năvălit 

Peste crângul însorit, 

Rândunica a venit. 

 

Din brânduşe şi lalele 

Noi vom face bucheţele, 

Din narcise, toporaşi, 

Va ieşi un covoraş. 

 

Iepuraşi şi mieluşei 

Stau la soare cât vor ei, 

Bucuroşi, cu voie bună, 

Copilaşii se adună. 

 

       Nicolae Bianca 

Clasa a II-a C 

 

    Primăvară, primăvară, 

    Ciripit de păsărele,  

    Floricele pe vâlcele, 

    Şi un stol de rândunele! 

 

    Zile calde, zile bune, 

    Primăvară, primăvară,  

    Să vii şi la noi în şcoală, 

    Să-ţi cântăm cu bucurie!

Muntean Raluca  

Clasa a II-a C 

 

Alba zăpadă s-a topit, 

Ghioceii au înflorit, 

Cucul cântă-n codrul verde, 

Astăzi soarele îl vede! 

 

După atâta ger şi ceaţă, 

Nasul nu ne mai îngheaţă, 

Vin păsările iar la noi, 

Ciripitul e în toi! 

 

Ursul iese la plimbare, 

Cu puii după mâncare, 

Cireşii au înmugurit, 

Iar câmpul a înverzit. 

  

Iarna grea, cu cinci cojoace 

De acum ne lasă-n pace, 

Buburuza iese afară, 

Bine-ai venit, primăvară!!! 

           Gheorghiţă Oana 
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 Clasa a II-a C 

 

 

 

Toamna aurie 

 

Toamna aurie iarăşi a venit,  

Grânele acum s-au copt înzecit; 

Ea mângâie încet fructele coapte                                                          

Şi vântul se joacă cu frunzele moarte. 

 

Toamna îşi scutură rochia de frunze 

ruginii 

 În valuri, pe cer, trec norii argintii, 

 Soarele galben ca fagurii de miere 

             Te răsfaţă într-o dulce adiere... 

 

                                          Grigoraş Mioara 

                                                                                   Clasa a IV-A B 

 

O nouă toamnă 

 

Toamna noastră ne-a adus 

Mult belşug şi bucurie 

Şi-n panere ea ne-a pus 

Fructe multe, o mie! 

 

De asemeni ne-a adus 

Ploile şi ceaţa; 

Şi-un vânt rece dinspre-apus 

Ce-ţi îngheaţă faţa... 

 

                                             Dar va trece ea, şi toamna, 

                                             Chiar şi iarna o să treacă, 

                                             Şi-o să vină primăvara 

                                             Şi ne-om încălzi oleacă! 

                                                                                              

Stanciu Elena 

                                                                                            Clasa a IV-a B 

Gânduri de toamnă 

Parcă ieri, sub ceru-albastru 

Zburau cocorii, rând pe rând; 

Iar astăzi, în liniştea serii, 

Se plimbă toamna pe pământ. 

 

Octombrie aduce-n coş, la noi, 

Cer întunecat şi multe ploi, 

Frunzele triste au îngălbenit, 

Toamna rece a sosit. 

 

                                                    Au zburat în ţări calde 

                                                    Rândunele, lebede albe, 

                                                    Cocori şi raţe mari 

                                                    Au zburat peste ocean. 

                                                    Numai vrăbioare mici 

                                                    Vor trăi cu noi, aici. 
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                                                                   Mărginean Natalia 

                                                                                Clasa a IV-a B 

Covorul toamnei 

- Ce e toamnă, dragi copii ? 

--Anotimp de bucurii ! 

 

Frunzele se sfătuiesc 

Ce culori se potrivesc: 

Unele roşesc, mirate, 

Altele-s gălbui, pătate, 

Arămii şi visătoare, 

Se aştern pe-alei, covoare !  

 

-- Ce e toamna, dragi copii ? 

-- Anotimp de bucurii ! 

 

 

                                                               Căprar Oana 

                                                                                            Clasa a IV-a B                                                                                    

Toamna 

- Unde te duci, dragă doamnă? 

Nu vezi că afară-i toamnă? 

Ia pe tine haine groase 

                   Că-ţi intră răceala-n oase. 

 

Şi la gât pune-ţi un şal 

Ca să nu intri-n spital. 

Fii cu grijă, permanent, 

Că…n-ai bani de tratament ! 

 

                                                                                         Neagu Georgiana 

                                                                                     Clasa a IV-a B 

 

Rândunica mea 
 

Rândunică, rândunea, 

De ce pleci din ţara mea? 

Vine iarna şi ti-e frig ? 

Te îndrepţi spre ţari mai calde 

 

 Nu uita în primăvară 

 Să te-ntorci din nou în ţară 

 Puişorii să-i hrăneşti 

 Pe noi să ne-nveseleşti. 

 

 

Ţiganea Olivia 

Clasa a II-a B 

Mamiţica 
 

Mămiţica face treabă                          

Toată ziua bună ziua 

Şi nimeni nu o întreabă 

Dacă-i merge bine ziua 

 

Dar eu sunt fetiţa mame-i 

 Şi o întreb mai mereu 

  Şi-o ajut în toate cele 
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   Şi la bine şi la greu.    

 

Constantinescu Sabina  

Clasa a II-a B 

 

 

Ionel, băieţelul neatent 

 

 

 Era toamnă. Începe o noua zi de şcoală. Ionel, un băieţel de la Şcoala Generală Nr. 13, se 

îndrepta spre şcoală. După ce învăţătoarea intră în clasă , salutară şi începu dictarea. După dictare se 

sună pentru ca elevii să iasă în curtea şcolii. Şi aşa trecură orele până în ultima oră. Înainte cu cinci 

minute de a intra doamna învăţătoare în clasă căzu abecedarul lui Ionel sub bancă. Acesta se aplecă 

după abecedar când ... Auuuuuuuu! Ionel îşi sparge capul. Toţi colegii se îngroziră ca Ionel îşi sparse 

capul. Aceştia îl învinuiră pe  Marcel, bătăuşul clasei de cele întâmplate. De fapt, de vină era 

NEATENŢIA lui Ionel.  

Învăţătoarea intră şi se sperie văzându-l pe Ionel cu capul spart. 

- Ionele, unde ţi-ai spart capul? întrebă doamna învăţătoare . 

- La colţul băncii, răspunse Ionel. 

Când Ionel ajunse  acasă, mama încremenii neştiind ce se întâmplase. După ce băiatul îi povesti 

păţania, mama spuse supărată: 

-    Ţi-am spus de atâtea ori, Ionele, ATENTIE LA NEATENŢIE! 

Constantinescu Sabina  

Clasa a II-a B 

 

 

 

 

O zi la vârful Omu’ 

 

 

                Vacanţa se apropia de sfârşit iar promisiunea de a face o 

excursie în Munţii Bucegi fusese nerealizată. Spre bucuria noastră, 

mama ne-a anunţat că vineri vom merge în excursia promisă. 

                Într-un rucsac am pus lucrurile necesare, ne-am îmbrăcat 

corespunzător şi am pornit la drum. 

                Am ajuns la Buşteni şi am mers spre telecabină, cu care 

am urcat  pe munte, până la                       Caraiman. Am pornit 

apoi pe jos şi am urcat pe stânci până la Sfinx, Babele şi Vârfu 

Omu. 

                Am dormit o noapte la cabana Omu, iar dimineaţa am plecat spre casă. 

                Excursia a fost minunată! 
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  Ţiganea Daniela  

Clasa a II-a B 

 

Norii 
 
Eram în vacanţă. Stăteam în grădina cu fratele meu 

Claudiu. Pentru că ne cam plictiseam, Claudiu a zis sa ne 

încercăm imaginaţia, aşa că ne-am aşezat în iarbă să ne uitam 

la norii de pe cer. Fiecare vedea diverse forme: iepuri, câini, 

chiar şi o girafă. 

După puţin timp am văzut amândoi acelaşi nor şi am 

zis că este o bicicletă cu aripi. Apoi ne-a venit o altă idee, să 

mergem cu bicicletele. Ne-am dus să le luam din garaj şi am 

început să pedalăm prin jurul casei imaginându-ne că aveam 

biciclete cu aripi.  

Am ieşit din curte şi am zburat pe străzi ore întregi, până seara târziu când mama ne-a chemat. 

 
Antal Ovidiu 

                                                                       Clasa a III-a B   

 

                                     Diana  si  floricelele 

 

      O  fetiţă  pe  nume Diana  avea  multe  flori  frumoase  în  cameră. Ele  erau  bucuria  ei. Le  

îngrijea  de  doua  ori  pe  săptămână.  Le-a  scos  în  balcon  , la  soare,  ca  să  se  facă  şi  mai  

frumoase. Într-o  zi o  floare  o  întrebă: 

- Diana,  de  ce  nu  eşti  atenta  la  teme  şi  nu-ţi  faci  datoria  de  şcolăriţă  ca  să-ţi  bucuri  

mama? 

- Nu  mă  satur  să  vă  privesc! Nu  pot  sta  cu  nasul  în  cărţi   şi  să nu  mă  uit  la  voi!  Sunteţi  

foarte  frumoase! 

O  alta  floare  intră în  vorbă: 

-  Câte  nu  înveţi  la  şcoală! Noi  ne  vom  ofili  odată  şi-odată, tu  ce  vei  face  atunci? 

- Doamne  fereşte!  Nu  veţi  muri  niciodată! 

- Ba  da,  ne  vom  usca, nu  suntem  nemuritoare! 

Fetiţa  se  întrista, tăcu  o  clipă,  iar  apoi  răspunse  hotărât: 

- Ce  purtare  urâtă  aveţi!  Şi  eu  am  luat  atâtea  note  mici  din  cauza  voastră! 

- Draga  mea,  îţi  vom  spune   o  poveste, spun  

florile  in  cor. 

- Vă  ascult!  

- “  Într-un  tărâm  îndepărtat  se  afla  un  palat.  

În  el  erau  doisprezece  pitici.  Singurul  lucru  

pe  care-l  făceau  era  să  meargă  zilnic  la  

şcoală  şi  să  înveţe  mereu. Le  plăcea  să  
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studieze  atât de  mult  şi  să  afle  lucruri  noi,  încât  noaptea  nu  le  era  somn  pentru  că  

ştiau  că  a  doua  zi  doamna  lor  învăţătoare îi  va  aştepta  cu  o   noua  literă  ori  cu  un  

nou  cuvânt  cu  care  să  formeze  o  noua  propoziţie. Dar,într-o  bună zi,  au  descoperit  un  

copac  plin  cu  pietre  de  aur, mari, strălucitoare. De  atunci  au  fost   atraşi  de  el  ca  un  

magnet, încât  , pe  parcurs, au  devenit  tot  mai  nepăsători  cu  şcoala. Au  început  să  ia  

note  mici. Copacul  a  observat  asta  şi  ştiindu-se  vinovat, într-o  zi  s-a  uscat.  Piticii  au  

ajuns  într-un  suflet  la  el.  Când  au  văzut  asta,  s-au  supărat  atât  de  tare, încât  feţele  lor  

s-au  întunecat  de-a  binelea  si  lacrimi  mari  le  umezeau  ochii. Doamna  învăţătoare  le-a  

spus : 

- Copacul  a  făcut  asta  fiindcă  a  ştiut  că  el  e  cauza  pentru  care  voi  nu  mai  învăţaţi. 

Trebuia  să  vă  împărţiţi  iubirea  între  copac şi şcoala. A  preferat  să  se  sacrifice  el  decât  

ca  voi  să  rămâneţi  neînvăţaţi  şi  neştiutori!  Şcoala  e  foarte  importantă  pentru  orice  

copil!” 

      Diana , auzind  povestea, spuse  gânditoare: 

     -  O  să-i  cer  mamei  să  mă  ierte!  Vă  mulţumesc!  Acum   ştiu  ca  pot  să  vă  iubesc  şi  pe  voi, 

dar  să  iubesc  şi  învăţătura! 

  Si  se  întoarse  fericita  spre  biroul  ei, începând  să-şi  scrie  atent  temele. 

  Frumoasele  flori  o  priveau  mulţumite. 

 

   Dodu  Teodora 

Clasa a III-a B 

 

Cum m-am întâlnit cu Spiriduşul cărţii 

 
 

 Într-o bună seară, am zărit pe pervazul meu o lumină plăpândă, intermitentă. M-am apropiat 

tiptil, pentru că nu ştiam dacă era un pericol sau o binecuvântare. Apropierea a făcut să-mi sune în 

ureche o muzică insolită, cântată de un instrument necunoscut. Muzica era totuşi blândă, fapt ce mi-a 

alungat teama. Dintr-un salt, am fost la geam. Chiar dacă nu vă va veni a crede, cum nici mie nu mi-a 

venit să cred, la geamul meu, fix în colţul pervazului din stânga, o mogâldeaţă de-o şchioapă cânta la 

armonică (am aflat mai târziu că era armonică acel mic acordeon frumos ornamentat). 

 Dar cânta, nu glumea! De la ornamentele acordeonului mi-a fugit privirea spre amuzanta şi 

neobişnuita lui căciuliţă şifonată, lungă şi albastră. Se uita cam cu un ochi la mine, măsurându-mă din 

cap până în picioare. Avea o barbă lungă, stufoasă, albă cu câteva firicele negre zbârlite, o tunică 

turcoaz cam boţită, după cum am aflat, făcută din singura bucată de hârtie onorabilă ce mai rămăsese 

din manualul de limba română de clasa a patra ce fusese împrumutată de şcoală unui neisprăvit care 

făcuse cartea ferfeniţă. Acest lucru l-am aflat atunci când l-am întrebat de nasul lui roşu. El mi-a 

răspuns c-a plâns foarte mult atunci când a văzut în ce stare era cartea. Pantalonaşii lui erau maronii-

roşcat, iar ghetuţele lui erau arămii cu talpa neagră şi cu crampoane fiindcă era şi alpinist în timpul 

liber. Eu l-am întrebat ce escaladează, iar el mi-a răspuns : 

 « Eu escaladez Muntele Spiriduşilor, pentru a pune ţara la cale împreună cu Spiriduşul cel 

Rău, numit astfel deoarece intră în visele copiilor care nu învaţă şi le face personajele mai urâte 

şi mai haine. » 
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Dorindu-mi să merg şi eu pe Muntele Spiriduşilor m-am urcat în pat şi am adormit. Crezând că 

toţi cântă la armonică am mers încrezătoare că nu voi mai avea surprize. Dar ce să vezi ! Erau spiriduşi 

care cântau la flaut, alţii la tobe, la chitară, la vioară şi la trompetă, iar alţii la mandolină sau la pian. 

Era un adevărat munte al spiriduşilor. Dintre toţi l-am remarcat pe proaspătul meu prieten, care stătea 

de vorbă cu un alt spiriduş. Mi-a făcut cu ochiul, semn că mă puteam apropia de ei liniştită. Când am 

ajuns lângă ei, mi l-a prezentat scurt : 

« El este Spiriduşul cel Rău ! » 

La aceste vorbe, celălalt a sărit ca muşcat de şarpe, 

zicând : 

« Ba tu eşti Spiriduşul cel Rău ! » 

Când nedumerirea mea mai avea puţin şi făcea 

explozie cei doi piticoţi au izbucnit în râs. Apoi, mi-au făcut 

o confesiune : 

« Dragă Irina, Spiriduşul cel Rău nu există, dar 

oricine nu învaţă va crede în existenţa lui. Priveşte-ne ! Care 

dintre noi ar putea fi « cel rău » ? 

       

 Irina Goga 

Clasa a IV-a C 

 
 

               

 

 

Întâmplare din Delta Dunării 
 

 

 
 Îmi amintesc cu zâmbetul pe buze excursia făcută 

în Delta Dunării. Eram în clasa a III-a, când a veni vărul 

meu la mine spunându-mi că în weekend-ul acesta voi 

vedea Delta. Eram tare bucuroasă şi nerăbdătoare, 

deoarece auzisem că există foarte multe specii rare de floră 

şi faună. 

 Iată că veni şi weekend-ul şi odată cu el şi excursia 

în Delta Dunării. 

 Pe drum simţeam că nu mai trec orele. 

 După o călătorie lungă, am ajuns în Deltă. Ne-am cazat pe unul din cele trei braţe ale Dunării, 

braţul Sf. Gheorghe. După un prânz copios, ne-am îmbarcat într-o barcă şi am străbătut canalele Deltei. 

 Era ceva nemaipomenit! Am văzut păsări şi plante despre care până atunci doar auzisem. 

 Deoarece timpul ne permitea, am avut ocazia sa iau prima mea lecţie de pescuit. Nu mi-a plăcut 

să pun mâna pe râme, dar în momentul în care pluta s-a mişcat, am simţit că am prins primul meu 

peşte. Am ridicat undiţa uşor, uitându-mă la sutele de pelicani care zburau deasupra mea. Fiind atentă 
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la frumuseţea păsărilor, n-am putut observa că un pelican cam plinuţ, îmi sorbea peştele din priviri. 

Când deodată pelicanul îşi luă avânt şi îmi smulse peştele din cârlig.  

 În acel moment vărul meu a început să sară spre pelican, crezând că acesta îi va da peştele. Însă 

la al treilea salt, barca se mişcă mai puternic, iar vărul meu căzu în apă. L-am ajutat şi l-am tras înapoi 

în barcă, amuzându-ne foarte tare şi hotărând să mergem pe alt canal, departe de pelicani. 

  

 Am ajuns pe un canal liniştit, plin de nuferi albi şi galbeni, cu arbori ale căror crengi parcă îşi 

dădeau mâna. Acolo am avut ocazia să spun ca am prins un peşte, însă de această dată era unul micuţ. 

Aspectul lui nu mă deranja, deoarece prinsesem, în sfârşit, un peşte. 

 Dar nici de această dată n-am avut linişte. Cum mă 

uitam eu la el, gândindu-mă să-i dau drumul, deoarece era 

micuţ, am văzut o ştiucă sărind din apă şi înhăţându-mi cel de-al 

doilea peşte. 

 Credeam că aceste vieţuitoare ale Deltei, mi-au devenit 

duşmani. Deodată aud: ,,Miruna, trezeşte-te!”. Grăbită întreb: 

,,Ce s-a întâmplat?” Răspunsul a fost că am adormit şi în timpul 

visului mă tot mişcam legănând barca. 

 Atunci am înţeles că totul a fost un vis şi că păsările şi 

peşti de aici nu sunt atât de răi. 

 În final am prins o ştiucă, dar m-am gândit că o să mi-o fure altă pasăre, ca de exemplu o 

egretă; aşa că am lăsat-o să trăiască în acest loc minunat, de care m-am bucurat două zile dintr-un 

weekend de toamnă. 

  Aldea Miruna 

Clasa a VI-a B 

 

 

 

Fotomodelul 

 

                   Era o zi ploioasa şi o prinţesă pe nume Peach se uita la televizor şi se plictisea, dar chiar 

când luă telecomanda în mână era o reclama cu Stella, creatoarea de modă şi spunea la televizor că îşi 

caută o noua fată pentru a prezenta  noua ei colecţie de haine. A doua zi, Peach se înscrise şi a treia zi a 

mers la casa de moda a lui Stella, pentru ca să dea o probă. Peach spuse: 

                - O, Doamne, eşti Stella! 

                - Da, eu sunt, iar tu trebuie sa fii Peach. Îmi place de tine şi vreau sa fii fotomodelul meu, dar 

trebuie să dăm jos coroana asta, părul să îl aranjăm şi rochia la gunoi,da! 

                - Aaa…bine. 

                - Haide ! Machiaj, feon, bigudiuri, scaun si oglinda! 

                - Uauuu!!! 

                 După două ore, Peach arăta de parcă nu era ea. 

                 Stella spuse: 

                - Aşa mai merge! 
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                - Aaa… da! 

                - Arăţi super ! Si sunt sigura ca noile mele haine vor arata traznet pe tine! 

                - Mulţumesc! 

                - Pentru nimic! 

                Peach se simţea minunat, dar îi era dor de coroană, de rochia veche si de prinţesă care era ea 

în realitate. Peach se gândi că va fi mai bine dacă se reîntoarce la viaţa sa. 

                Peach spuse: 

               - Stella! 

               - Da? 

               - Nu pot sa fiu un star. 

               - Ba sigur că poţi! 

               - Nu, nu pot! 

               - De ce? 

               - Mi-e dor de prieteni şi mai ales de prinţesa care e în mine. 

               - Ooo, înţeleg! 

               - Da? 

               - Da, ştiu cum e, aşa am fost si eu,dar dacă te răzgândeşti şi vrei să vii eşti  bine primită  

               - Da, pa! 

               - Pa! 

               Peach se întoarse la viaţa sa şi era fericită! 

 

Lorenţ Melania-Elena  

Clasa a III-a B 

 

 

 

 

 

In pădurea de stejari 
 

 

Era pe la începutul lui mai şi pădurea de stejari începea să prindă 

culoare. Vântul adia uşor printre crengile copacilor înalţi, care apăreau că 

stau de pază cu  statura lor măreaţă . Soarele blând se    

 ridica pe cerul răsăritului. 

 De la marginea pădurii razele soarelui încercau să pătrundă printre 

ramurile care se trezeau din somnul de noapte. Stoluri de vrăbiuţe se jucau 

vesele pe pământul încălzit de razele dimineţii. Două turturele gălăgioase cu 

penele ca de argint gângureau  pe  rămurica  unui pui de stejar. Gâze 

colorate cu aripi brăzdate de strălucirea dimineţii zboară spre inima pădurii. 

Roiuri de albine şi bondari îmbătaţi de parfumurile florilor, strâng polenul 

auriu.  Clopoţeii albi si toporaşii violet ies râzând din iarba verde . 

 Falnicii stejari stau ca nişte străjeri ai pădurii, unde umbra cu lumina se alungă pe sub frunzele 

verzi. Fluturi drăgălaşi, vii coloraţi, cu nuanţe de roşu, galben, violet si alb sunt ca nişte flori 
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zburătoare  ce umplu pădurea cu nuanţe multicolore. Gândăceii drăgălaşi strălucesc pe sub ierburile 

necălcate de om, in timp ce mii de musculiţe se rotesc în aerul călduţ. Cărăbuşii de mai îşi fac apariţia 

ca un roi, printre raze de lumină aurie. Gărgăriţele roşiatice zboară de colo-colo prin poieniţele din 

pădure jucându-se pe deasupra ierbii nou ieşite din pământ. Cucul îşi strigă numele din zori şi pană in 

seară, mierlele cu penele ca abanosul zboară mandre printre crengile dese. 

 Pe cerul senin mândrul vulture planează uşor peste pădurea deasă, pentru a-şi găsi hrana. 

Izvorul din apropiere clipoceşte vesel peste pietrele ce lucesc in  lumina soarelui. Florile şi iarba se 

scutură dansând de stropii de apă care le ating în mersul lor jucăuş. 

 Peste vesela natură soarele plin de căldură se înaltă pe bolta cerească, iar pădurea si 

vieţuitoarele sunt pregătite pentru vara care vine cu zilele lungi si nopţile călduroase  .    

 

  Popa Rareş      

Clasa a VI-a B 

                                     Amintiri de călătorie 

 

      Razele  arzătoare ale soarelui se revărsau peste tărâmul secetos al Italiei. Mă aflam de două zile la 

Roma şi în seara aceea aveam să plec.  

       Să nu credeţi că mi-a ajuns timpul ca să vizitez toate 

minunătiile acestui oraş cu puternice rezonanţe istorice. 

Şi, când folosesc cuvântul "minunăţii",  nu mă refer nici la 

magazinele cu haine de firmă şi nici la terasele sau 

cluburile aglomerate, ci la acel colţisor al Romei, oraşul 

vechi, în care te conectezi la trecutul de mult apus  şi după 

vizitarea căruia îţi regăseşti mândria că prin vine îţi curge 

sânge de roman. 

       Colosseum-ul, Columna lui Traian sunt doar câteva 

monumente care te fac să-ţi doreşti să fi trăit acele vremuri. Acest sentiment l-am regăsit atunci când 

am intrat în Colosseum şi am văzut cu ochii minţii romanii îmbrăcaţi în toga lor tradiţională încurajând 

gladiatorii care se luptau în arenă pe viaţă şi pe moarte. Aceeaşi emoţie mi-a  cuprins sufletul şi atunci 

când am văzut Columna lui Traian  , înconjurată de casele romanilor care acum sunt doar ruine , si de 

templele dărâmate din care au ramas doar scările şi stâlpii de susţinere. Am făcut iarăşi un efort de 

imaginaţie şi am văzut romanii care coborau grabiţi scările templelor după ce făcusera ofrande zeilor 

pentru a-i îmbuna şi pentru a-i feri de necazuri , precum şi carele vechi care circulau pe strada pietruită 

, singura care a rămas aşa cum a fost odată. 

       Am deschis ochii şi am privit în jur cu o urmă de regret, deoarece am realizat că acele vremuri 

glorioase nu aveau cum să revină. 

      Am ţinut să vă povestesc despre ce m-a impresionat cel mai mult pentru că dacă m-aş fi apucat să 

vă povestesc totul , probabil că ar fi trebuit să scriu o carte.  

        Nu cred că m-aş plictisi vreodata admirând acele vestigii şi nu cred că există om pe pământ care 

să fi văzut Roma şi să nu fi fost impresionat măcar pentru o secundă de frumuseţea locului. 

      Am părăsit oraşul cu părere de rau , dar în acelaşi timp cu mulţumirea că am văzut un  crâmpei de 

istorie. 

                                                                                    Cautiş Elena Maria 

                                                                                      Clasa. a VIII-a A 



 

15 

                                                                                      

Şapte privighetori 

 
 

        A fost odată  ca niciodată , că de n-ar fi nu s-ar povesti… 

        Într-o ţară îndepărtată trăia o familie care avea şapte fete. Erau aşa de săraci că nici cenuşă în 

vatră nu aveau. Singura lor comoară şi nădejde erau cele şapte fete, una mai frumoasă ca alta, una mai 

harnică decât cealaltă; cea mare avea şaptesprezece ani, iar mezina să fi avut vreo cinci anişori.. 

Munceau din zori şi până în noapte  pe la cine le chema. Erau aşa de supuse şi de pricepute, că multă 

lume se minuna  de lucrul ieşit din mâna lor, aşa că fetelor li se duse vestea. Hărnicia lor  şi bunul 

simţ, dar mai ales faptul că erau cinstite  le făcea să crească mult în ochii oamenilor.  

      Dar, acolo unde merg lucrurile bine, cum să nu îşi bage urâtul coada?! 

      În satul acela trăia o babă căreia i se duse buhul că ar fi fost vrăjitoare   şi mulţi oameni cu frică de 

Dumnezeu  o ocoleau. Era aşa de bătrână şi urâtă, că nimeni  nu îndrăznea  să se uite la ea. Se spunea 

că, de fapt, ar fi fost fiică de împărat, dar pentru răutatea şi viclenia ei, tatăl său, împăratul, a 

blestemat-o şi a alungat-o de la curte. Blestemul s-ar fi rupt când ea ar fi făcut prima ei faptă bună.  Şi 

aşa a ajuns baba Radina  să rămână singură şi  ocolită de toţi. Ea puse gând rău fetelor pe măsură ce 

ele creşteau şi îşi dovedeau măiestria, cinstea si hărnicia. Le urmărea zi de zi, pas cu pas, fără ca ele sa 

îşi dea seama. Oricum, sufletul lor curat vedea doar binele din fiecare om şi din fiecare lucru.  

      Într-o bună zi , baba Radina îi ţinu calea fetei cele mai mari: 

         - Unde mergi, frumoasa maichii? Întrebă hârca cea bătrână şi cocoşată. 

         - Sărut mâna dumitale, mătuşă! Iacă, merg la izvor să aduc apă proaspătă pentru boierul cel 

tânăr, că mi-a poruncit jupâneasa, maica lui. 

      Baba Rabina văzu, pesemne, cu cât  drag vorbea fata despre boierul cel tânăr şi imediat începu s-o 

descoasă pe fată să afle tot mai multe. Văzând că nu-i chip s-o descoasă prea mult, pentru că fata se 

depărtă în grabă, baba îi strigă, cât o ţinură bojocii, să-i aducă şi ei a doua zi o cofă  cu apă aşa 

proaspătă de la izvorul din munte. Fata dădu din mână, în semn că a înţeles, şi se depărtă cât putu de 

repede.  

      A doua zi, fata merse la babă şi-i duse o cofă  plină cu apă proaspătă, iar  drept răsplată  primi un 

coşuleţ plin cu plăcinte. Dar  răutatea de babă îi dădu plăcinte vrăjite, ştiind că la ora aceea părinţii 

fetelor erau plecaţi la munca câmpului.  

      Fata ajunse acasă şi puse două bucăţi de plăcintă deoparte în cuptorul sobei, împărţind restul cu 

surorile ei. 

     - Să aveţi poftă, surioarelor, spuse cea mare, şi fetele şi-au luat fiecare bucata de plăcintă. Dar, rând 

pe rând, cum muşcau, cum se transformau în privighetori. Şi, speriate, îşi luau zborul atât de repede, 

una după cealaltă, că nici măcar una din cele şapte nu reuşi să scuipe îmbucătura ce a luat-o din 

plăcinta cea vrăjită 

     Pesemne că vraja a fost foarte puternică, iar vrăjitoarea cea rea îşi văzu visul 

împlinit. În urma privighetorilor ce şi-au luat zborul speriate n-au rămas decât un 

coşuleţ gol şi bucăţi aruncate de plăcintă. 

      Mare jale i-a cuprins pe bieţii părinţi când au ajuns acasă, care  şi-au luat 

lumea în cap şi au plecat în căutarea fetelor. Timpul trecea, iar ei se depărtau 

căutând prin vecini, apoi prin satele învecinate şi tot mai departe.  



 

16 

      În vremea aceasta, şapte privighetori se tot roteau în livada boierului, iar una dintre ele cânta chiar 

în teiul  de la geamul boierului cel tânăr. Şi cânta cu jale, de ţi se rupea  sufletul! Iar tânărul asculta şi 

ziua şi noaptea, căci sigur îi căzuse dragă inimii fata cea mare, pentru că, de când n-o mai văzuse, nici 

mâncare nu îi mai trebuia şi nici din casă nu ieşea. Ceasuri întregi nu făcea  decât să asculte cântecul, 

aici dulce, aici plin de jale al privighetorii celei din teiul de lângă fereastra lui. Iar pe limba ei, 

privighetoarea spunea aşa: 

      „ Suntem şapte suflete 

         În casă de om născute,  

         În casă de om crescute,  

         De baba Radina prefăcute  

         Cine-o vrea să ne sărute?” 

       Aşa cântau surorile privighetori şi nu era nimeni să înţeleagă cântecul lor. 

       Boierul cel bătrân trimise vorbă in ţinut că fiul său era tare bolnav şi că vraciul care îl va face bine 

va scăpa de grija zilei de mâine. Trecură câteva săptămâni si nimeni nu-i găsea leacul feciorului de 

boier, iar el îşi mută locul de ascultat în turnul cel înalt al conacului unde văzu că urca adesea 

privighetoarea ce cânta la geamul său. Îi spunea inima că aceea era aleasa lui. Numai că privighetoarea 

este o pasăre sperioasă şi nu se  apropie de om. Flǎcǎul, care avea inimă bună, încercă să se apropie 

încetul cu încetul de micuţa, gingaşa si firava privighetoare, dar trecură zile întregi şi tot nu reuşi. 

      Vraja se rupea dacă in răstimp de trei ani una dintre privighetori ar fi ciugulit firimituri din palmă 

de fecior. 

      Tot ţinutul observase privighetorile şi oamenii îşi dădeau cu părerea că ar avea legătură cu fiul 

boierului, dar nu ştiau cum.  

      În tot acest timp baba Radina se căia de fapta ei si nu ştia cum s-o repare. S-o fi recunoscut, era 

prea mândră, şi nici nu s-ar fi lăsat pedepsită, dar, într-o zi îşi luă inima în dinţi şi merse la conac. S-a 

furişat şi a ajuns în turnul cu pricina, unde îşi făcea veacul fiul boierului. Fără să spună nimic luă mâna 

acestuia şi îi puse în palmă o bucată de mămăligă, apoi plecă. Feciorul rămase cu bucata de mămăligă 

în mână, neştiind ce să facă. Era ora când iubita lui îşi începea trilul: 

       „Suntem şapte suflete...” 

     Dar pasărea se opri din cântat, uitându-se la mâna feciorului care ţinea boţul de mămăligă zdrobit. 

Fâlfâind repede şi speriată din firavele aripioare se apropie de acesta. Într-o clipă apărură şi suratele ei. 

Sora cea mare apucă o firimitură şi îndată luă chip de om. Urmară celelalte, aşa de iute încât băiatul, 

cu lacrimi şiroind pe obraz, nu putea să-şi creadă ochilor ceea ce vedea. Fetele s-au îmbrăţişat cu 

dragoste şi dor şi şi-au jurat că nu se vor despărţi niciodată. Ţinându-se de mână au plecat toate şapte 

spre căsuţa părintească. Părinţii lor, care nu credeau că-şi vor mai vedea vreodată copilele, le-au primit 

cu braţele deschise, mulţumindu-i lui Dumnezeu. 

     A doua zi, un alai mândru s-a oprit în faţa umilei lor case. Însuşi feciorul boierului, împreună cu 

părinţii săi, veni să îşi caute o nevastă dintre cele şapte surori. Inima lui alesese deja şi, când îi spuse 

boierului celui bătrân, tatăl său, acesta, ştiind buna creştere ce primiseră fetele, nu s-a împotrivit nicio 

clipă  alegerii ce făcuse fiul lui. 

      Fata cea mai mare s-a aplecat cu respect şi a sărutat mâna socrului său. Acesta a pus de au 

îmbrăcat-o ca pe o jupâneasă vrednică ce era, în straie de sărbătoare. La fel au făcut şi cu celelalte 

surori şi, luând toată familia fetei,  au plecat cu toţii la biserica din sat pentru a cununa pe fata cea 

mare cu fiul boierului. 
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      Şi au făcut o nuntă de li s-a dus vestea! Trei zile şi trei nopţi au  chefuit şi s-au ospătat şi toate 

satele din jur au fost chemate la masa lor. 

      Iar despre baba Radina se aude că atunci când i-ar fi dus mămăliga feciorului de boier, s-ar fi rupt 

vraja şi s-a putut întoarce, spăşită, în împărăţia tatălui ei, de unde venise.  

      Şi dacă n-or fi murit mai trăiesc şi astăzi... 

      Şi am încălecat pe-o şa şi vă spusei dumneavoastră aşa, şi-am încălecat pe-o roată şi vă spusei 

povestea toată... 

 

 

         Cristina Ghermănescu 

         Clasa a VI-a B  

                                                     

 

Răsăritul 

 

            Soarele apusese cu câteva ore în urmă, iar eu stăteam în camera mea de hotel, încercând 

zadarnic să adorm, în timp ce gândul îmi zbura la ziua minunată ce trecuse parcă într-o clipă. Nu 

făcusem nimic spectaculos, am lenevit pe nisipul fierbinte in lumina orbitoare si căldura arzătoare a 

soarelui de vară. Eram la mare de trei zile şi încă nu văzusem răsăritul, aşa că m-am hotărât brusc sa 

plec pe plajă. Când am ajuns se făcuse deja ora patru si cerul era încă împânzit de o puzderie de stele 

vineţii ce răspândeau o lumină rece, difuză. M-am întins pe plajă încercând să identific Carul Mare şi  

jucându-mă cu nisipul catifelat si rece din jurul meu ce-mi răcorea pielea înfierbântată de căldura de 

peste zi. Deodată, la orizont a apărut o dungă roşiatică. Se apropia răsăritul. M-am apropiat încet de 

mal si am început sa privesc marea. Din larg 

veneau valuri spumoase care loveau cu putere 

stâncile ascuţite. Aşteptam să mă înghită dar se 

spărgeau uşor de ţărm într-un ritm sacadat dar 

plăcut in acelaşi timp, atingându-mi picioarele ca 

intr-o mângâiere. Simţeam cum briza sărată îmi 

învăluie corpul şi se joacă cu părul meu. Miile de 

stele au pălit de tot si câteva raze timide brăzdau 

întinsul apei. Deodată …o explozie puternică de 

lumină. Era soarele ce părea că se înalţă direct din 

mare, asemenea Zeului Poseidon, înroşind cerul. 

Urca rapid oglindindu-se in apa ce părea acum 

însângerată. Urmăream fascinată jocurile de culori ce se schimbau continuu, în timp ce valurile 

deformau reflexia caldă a soarelui, ca într-un tremurat uşor. Minute în şir am rămas nemişcată pe ţărm 

până când ziua a gonit noaptea. 

 

                                                     Elena Lungu 

                                              Clasa a VIII-a A 
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Miracolul unei vieţi… 

 
 

 

 

               Din nodul unei crengi m-am născut eu, o Frunză, şi, din acel moment, 

am venerat ziua în care am apărut. Îmi plăcea cum soarele îşi picta culorile în 

văzduh, pe care apoi le fura vântul. Cel mai mult iubeam râsul: când vântul îmi 

gâdila încet nervurile, vibram de plăcere dansând şi toate suratele mele se 

bucurau alături de mine. 

   M-am născut primăvara şi florile cu parfum preţios mi-au încărcat simţurile. Mai târziu, un fluture 

şi-a oprit zborul atingându-mă suav cu aripile sale pictate în culorile curcubeului. Din acel moment am 

devenit prieteni. Admiram împreună întreagă natură din jurul nostru, încă din zorii zilei când bunul 

soare ne lumina şi ne încălzea, iar roua dimineţii ne dădea strălucire. 

   Prietene bune îmi erau şi celelalte frunze. Ne bucuram împreună de fiecare nouă zi, dansam la 

fiecare adiere a vântului, cântam la fiecare ciripit de păsărele. Creşteam pe zi ce trece şi iată-mă azi o 

Frunză tare mândră! Am atins culmea maturităţii: sunt mare cât palma unui spiriduş, faţa mi-e lucioasă 

şi verde ca apa unui lac de munte la asfinţitul soarelui. Toţi prietenii spun că sunt frumoasă, aşa că, în 

fiecare dimineaţă mă privesc într-o picătură de rouă şi, sinceră să fiu, îmi place ce văd! Îmi place să 

privesc Pământul de sus, cu mândrie. Mă-ncântă forfota de la firul ierbii: fel de fel de vietăţi trăiesc 

într-o continuă mişcare, căutându-şi drum printre tulpinile subţiri ale florilor multicolore ce îmbracă 

câmpul într-un covor des şi gros, ţesut parcă de un artist. 

   Am fost atât de obosită de ceea ce se-ntâmplă în jurul meu încât n-am observat propriile mele 

modificări. Zilele trecute, pe la apusul soarelui, când razele acestuia îmi încălzeau blajin faţa, mi s-a 

părut că-mi vad pe margini nişte reflexe arămii. În acea clipă am ştiut ca-nceput sfârşitul: muream 

puţin câte puţin. Am început să cer ajutor celor din jurul meu, dar nimeni nu mă înţelegea. Toţi 

continuau să mă admire. Eram, într-adevăr deosebită: arămie, cu nuanţe de foc, ardeam ca o flacără, 

consumându-mi ultimele clipe din viaţă.  Simt că mă lasă puterile, iar 

ploaia din zori mi-a demonstrat cât sunt de slăbită: stropii reci aproape m-au 

zdrobit. Am încercat să-mi caut forţe proaspete când, deodată, o picătură a 

început să mi se prelingă pe faţă: era o lacrimă. Atunci, am auzit o voce. Un 

copilaş m-a zărit plângând, iar mama lui, văzându-l că s-a întristat, l-a liniştit 

spunându-i că nu trebuie să fie trist deoarece în anul următor mă va găsi tot 

acolo, în acel copac... 

   O pală uşoară de vânt m-a desprins de pe creanga ce mi-a fost casă. Lacrima mi s-a uscat, iar eu 

aveam un zâmbet uşor pe faţă: muream ca să mă nasc din nou! 

 

Diana Stefan  

Clasa a VI-a B  
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Gânduri despre mine 

 

 

 

                Cine sunt eu? Pot fi un punct minuscul în această lume, ca o stea 

printre milioane de alte stele. Pe cât de mică, pe atât de importantă. … o stea 

care pluteşte toată ziua şi noaptea prin cosmos, oprindu-se uneori să se 

odihnească în leagănul lucios al Lunii. Sau o mică Zână care îmbracă rochiţe 

din petale catifelate de flori, doarme pe pat pufos de muşchi verde şi culege 

picături de rouă proaspătă pentru a-şi potoli setea.. Ori un peştişor drăguţ,  colorat si dantelat, care 

zburdă curios pentru a afla secretele din adâncurile oceanelor.    

              Poate sunt un copac.. rădăcina copacului, fructul şi frunza sa, pasărea care cântă în copac şi 

viermişorul care se adăposteşte sub scoarţa lui; ploaia care îl spală, adierea de vânt care îl face să 

danseze şi soarele care îl îmbrăţişează cu iubire. Sau poate furtuna care îl pune la pământ atunci când 

rămâne fără putere, apoi focul care îl arde atunci când se află în soba aprinsă într-o zi geroasă de iarnă 

grea...    

            Dar eu... sunt EU, aşa cum mă cunosc unii, ...puţini. Îndrăgostită de muzică şi dans şi de artă în 

general, fascinată de natură şi foarte aproape de ea în toate formele ei, mare iubitoare şi protectoare a 

câinilor, înnebunită  după roz şi verde, mov şi lila, amatoare de dulciuri, înaltă şi şatenă, sociabilă şi 

prietenoasă, politicoasă, revoluţionară pe cale paşnică (atât cât se poate.. când nu, mai apelăm şi la 

“luptă”). Independentă, vizionară şi liberă; nu merg una fără alta. Permanent îndrăgostită, dar...nu mă 

întrebaţi de cine şi de ce. E opţional: azi poate fi magnolia din faţa blocului sau un câine bichon mic, 

alb şi pufos pe care-l văd zilnic plimbându-se ţanţos cu stăpânul său pe aleea din faţă, poimâine poate 

fi vorba de amândoi deodată. Lupt pentru dreptate şi corectitudine, pentru fiecare în parte. Extrem de 

vorbăreaţă. Pasionată de estetic, de arome, mirosuri, texturi şi culori fine şi calde.. şi de suflete fine şi 

calde.. Foarte, foarte pretenţioasă când e vorba de apropiaţi. Iubesc toţi oamenii, chiar dacă uneori pare 

că nu-i iubesc deloc. Mă adaptez la orice, chiar dacă de multe ori am porniri, ieşiri, dorinţe, pretenţii, 

gusturi, gesturi de.. aristocrată. 

          Cine sunt eu? Sunt un suflet printre milioane de alte suflete , căruia îi place viaţa. Încerc să fiu o 

fire veselă şi optimistă, pentru a putea merge mai departe. Cu toţii încercăm de mici să învăţăm cât 

mai bine, însă nu doar la şcoală trebuie să învăţăm, ci ar fi foarte bine să învăţăm şi din propriile 

noastre greşeli, pentru a le evita şi a duce o viaţă plină de fericire. Este bine să încercăm să fim mai 

buni unii cu alţii, pentru că în faţa Divinităţii suntem diferiţi, dar egali şi pentru ca fiecare să poată fi 

mândru să spună... EU                                                               

 

                                                             

  Diana Stefan  

Clasa a VI-a B 
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Istoria…. altfel…. 

 

 

Iată câteva lucruri interesante din istorie privind Igiena:  

Îmbăierea Data viitoare când vă spălaţi pe mâini şi apa e un pic mai rece decât v-aţi dori, comparaţi 

situaţia cu modul în care se spălau englezii prin anul 1500. Nunţile aveau loc în general în luna iunie, 

pentru ca singura baie din an se făcea în luna mai şi în prima lună a verii viitorii soţi încă miroseau 

acceptabil. Oricum, corpul era deja îmbibat de "miresmele" transpiraţiei si ca sa mascheze cat de cat 

mirosul neplăcut, miresele purtau în braţe un buchet de flori (de aici a rămas obiceiul buchetului purtat 

de mireasa!) ; "Cada" era, de fapt, un butoi mare, plin cu apa caldă. Stăpânul casei avea privilegiul de 

a se îmbăia primul, în apa curată. In aceeaşi apă urmau la spălat, rând pe rând, fiii si restul persoanelor 

de sex masculin din familie. Apoi venea rândul femeilor şi, la sfârşit, al copiilor, în ordinea 

descrescătoare a vârstelor. In final, apa era atât de murdară, încât puteai pierde un bebeluş prin ea. De 

atunci datează la britanici vorba "Nu arunca pruncul odată cu apa în care te-ai spălat". Regina 

Elisabeta I a Angliei a rămas celebră si prin următoarea declaraţie, făcută cu mândrie: "Fie ca e nevoie 

sau nu, eu o dată la trei luni mă spăl !"  

"Plouă cu pisici si câini": Casele erau acoperite cu snopi de paie sau coceni, fără scânduri dedesubt. 

Acoperişul casei era singurul loc in care animalele se puteau adăposti de frig. Drept pentru care câinii, 

pisicile şi alte vietăţi mai mici (şoareci, gândaci etc.) se cuibăreau în paiele care acopereau casa.. Când 

ploua, paiele deveneau alunecoase si animalele cădeau uneori direct peste oameni. In acea perioada a 

apărut zicala "Ploua cu pisici şi câini". Adăpostirea animalelor în acoperiş a fost şi motivul pentru care 

s-a inventat baldachinul. Insecte sau diverse materii fecale puteau murdari aşternutul la orice oră. 

Cineva a avut geniala idee de a întinde deasupra patului un cearşaf, pentru protecţie...   

Pragul: Bogătaşii îşi făceau podeaua casei din dale de piatra, care deveneau alunecoase pe vreme 

umedă. Pentru mărirea aderenţei în timpul mersului, se presăra prin casa pleavă. Reîmprospătate 

succesiv, straturile de pleavă amestecată cu apă atingeau uneori grosimi apreciabile. La deschiderea 

uşii de la intrare, exista pericolul ca amestecul de pleavă cu apă să curgă afară din casă. Problema a 

fost rezolvată prin inventarea pragului.    

Roşiile sunt otrăvitoare: Pe vremea aceea, în fiecare bucătărie exista un cazan metalic mare, atârnat 

deasupra focului, pentru gătit. Carnea era destul de rara, aşa ca oamenii mâncau mai mult fiertura de 

legume. In zeama ce rămânea de seara se adăugau a doua zi apa şi legumele şi tot aşa. Astfel, o parte 

din mâncare ajungea sa fie veche de săptămâni. Cei mai înstăriţi mâncau din vase realizate dintr-un 

aliaj care conţinea şi plumb, pentru că acesta putea fi prelucrat mai uşor. Alimentele acide dizolvau  
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plumbul, care ajungea în organism şi provoca otrăvirea sau chiar moartea. Din aceasta cauza, roşiile au 

fost considerate în următorii 350 de ani ca fiind otrăvitoare.   

Farfurii din coaja de pâine: Săracii mâncau din nişte bucăţi de lemn scobite, care ţineau loc de 

farfurii. Vasele se mai făceau şi din pâine foarte veche, din care se scotea miezul şi care rezistau 

câteva mese bune. Ambele variante de "farfurii" nu erau spălate niciodată după folosire.. Pâinea se 

împărţea între membrii familiei, în funcţie de statutul fiecăruia. Cei care munceau căpătau coaja 

inferioară, din partea de jos a pâinii, restul familiei - partea din mijloc, mai mult miez - iar oaspeţii 

primeau coaja superioara.    

Priveghiul: Pentru băut rachiu sau whisky erau folosite ceşti din plumb. Combinaţia alcool-plumb 

fiind atât de toxica încât îi scotea pe mulţi din uz pentru câteva zile. Chefliii găsiţi întinşi pe marginea 

drumului erau consideraţi morţi şi pregătiţi pentru înmormântare. Înainte însă de a fi îngropaţi li se mai 

dădea o şansă - erau aşezaţi pe masa din bucătărie timp de câteva zile. Aşteptând ca "mortul" să-şi 

revină - ceea ce se întâmpla de multe ori , rudele şi prietenii mâncau şi beau in jurul mesei. Aşa a 

apărut obiceiul priveghiului.   

Salvat de clopoţel: Cei care din greşeala erau îngropaţi de vii erau salvaţi de un clopoţel. Teritoriul 

Angliei este locuit de mulţi, mulţi ani, aşa că, la începutul secolului al XVI-lea, a început sa fie criza 

de locuri de veci. Soluţia a fost scoaterea sicrielor mai vechi, depunerea osemintelor în nişte depozite 

şi refolosirea spaţiului pentru un mort "proaspăt". La deschiderea vechilor sicrie s-a constatat ca unul 

din 25 era zgâriat de unghii pe interior. Dându-şi seama că unii semeni de-ai lor au fost îngropaţi de 

vii, englezii au inventat un mecanism de salvare a celor îngropaţi de vii. De mâna "mortului" era legată 

o sfoară, care, printr-o gaură în sicriu, era legată la un clopoţel, montat lângă mormânt. Patrulele din 

cimitir supravegheau clopoţeii. De aici vine vorba "saved by the bell" ("salvat de clopoţel").   

Să mai zică cineva ca istoria e plictisitoare...  
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SUBIECTE  PENTRU ORELE DE CONSILIERE 

 

 

Alegoria broscuţelor 

 

 

 A fost odată un grup de broscuţe care voiau să se ia la întrecere.  

Ţelul lor era sa ajungă in vârful unui turn foarte înalt.  

          Se adunaseră deja mulţi spectatori, pentru a urmări cursa şi 

a le încuraja pe broscuţe.  

          Cursa urma sa înceapă... Totuşi...  

          Dintre spectatori nu credea nici unul ca vreuna din  

broscuţe va reuşi sa ajungă in vârful turnului.  

         Tot ce se auzea era exclamaţii de genul: „Oh, ce 

obositor!!!  

        Nu vor reuşi niciodată sa ajungă sus!“    sau:   „Nici nu au 

cum să reuşească, turnul este mult prea înalt!“  

Broscuţele începură se abandoneze… Cu excepţia uneia 

singure, care se căţăra vioaie mai departe...  

Spectatorii continuau să strige:   „E mult prea obositor! Nu va putea nimeni sa ajungă sus!“  

Tot mai multe broscuţe se resemnau si abandonau... ...Doar una singura se căţăra consecvent mai 

departe... Nu voia cu nici un chip sa abandoneze!   

  In final renunţaseră toate, cu excepţia acelei broscuţe, care cu o imensa ambiţie si rezistentă reuşi să 

ajungă singura în vârful turnului!  

       După aceea, toate celelalte broscuţe şi toţi spectatorii au vrut sa afle cum a reuşit broscuţa să ajungă 

totuşi în vârf, după ce toate celelalte se văzuseră nevoite să abandoneze cursa!  

       Unul din spectatori se duse la broscuţa s-o întrebe cum de a reuşit sa facă un efort atât de mare şi să 

ajungă în vârful turnului.   Aşa se afla că...   

Broscuţa învingătoare era SURDĂ !!!  

Morala?  

            Nu asculta niciodată de oamenii care au prostul obicei de a fi întotdeauna negativi şi 

pesimişti… fiindcă ei îţi răpesc cele mai frumoase dorinţe şi speranţe pe care le porţi în suflet!                      

Gândeşte-te mereu la puterea cuvintelor, căci tot ceea ce auzi sau citeşti te influenţează în ceea ce 

faci!   
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Deci:  

Fii MEREU …OPTIMIST! Si mai ales  

Fii pur si simplu SURD când cineva îţi spune că nu-ti poţi realiza visurile!   

Gândeşte-te:  

Poţi reuşi în viaţă dacă vrei cu adevărat!   

 

 

 

 

Cutia cu piersici 

 
 

               Un profesor a dat fiecărui student ca temă pentru lecţia 

de săptămâna viitoare să ia o cutie de carton şi pentru fiecare 

persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere şi să o ierte să 

pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu 

numele persoanei respective. 

              Timp de o săptămână, studenţii au avut obligaţia să 

poarte permanent cutia cu ei: în casă, în maşină, la lecţii, chiar 

şi noaptea să şi-o pună la capul patului. Studenţii au fost amuzaţi de lecţie la început, şi fiecare a scris cu 

ardoare o mulţime de nume, rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsura ce 

zilele treceau studenţii adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau şi care considerau ei, că au un 

comportament de neiertat. Fiecare a început să observe că devenea din ce în ce mai grea cutia. Piersicile 

aşezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, 

cu miros dezgustător, şi stricăciunea se întindea foarte repede şi la celelalte. O problemă dificilă mai era 

şi faptul ca fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în 

autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales ca numele şi adresa fiecărui student, 

ca şi tema experimentului, erau scrise chiar pe pungă. In plus, cartonul cutiei se stricase şi ea ajunsese 

într-o stare jalnică: cu mare greutate mai putea sa facă faţa sarcinii sale. Fiecare a înţeles foarte repede şi 

clar lecţia pe care a încercat să le-o explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, şi anume că 

acea cutie pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă nu a fost decât expresia greutăţii spirituale pe 

care o purtăm cu noi, atunci când strângem în noi ura, invidie, răceala faţă de alte persoane. De multe 

ori, credem că a ierta pe cineva este un favor pe care i-l facem acelei persoane. In realitate însă, acesta 

este cel mai mare favor pe care ni-l putem face chiar nouă înşine.  

                In cutia ta câte piersici sunt?… şi ce ai de gând sa faci cu ele?? 



 

24 

 

 
 

 
 Începând cu anul 1993,in a doua sâmbăta din luna mai, se sărbătorea  ZIUA MONDIALA A 

PASARILOR MIGRATOARE.      

 ''STELA'' este o piatră masivă din granit de culoare gri închis, înalt de aproape 1.8288 de metri, 

lată de 1.2192 m şi groasă de aproximativ 0,304 m,cântărind aproximativ 2 tone şi un sfert   

 Arta africană în piatră din zona Saharei şi a Nigerului, păstrează sculpturi vechi de aproximativ 

6000 ani. 

 Artişti precum Picasso, Van Gogh s-au  inspirat din arta africana.                 

 Măştile africane sunt considerate a fi printre cele mai preţioase creaţii din lumea artei.         

 Pădurea tropicală amazoniană adăposteşte peste jumătate din speciile de animale şi plante de pe 

glob.                       

 cel mai cunoscut reper al Franţei, Turnul Eiffel,se leagănă cu până la 12 centimetri într-o parte 

si-n alte zile cu vânt puternic.    

 Singura arhitectură din lume care se vede de pe luna este marele zid chinezesc 

  În jurul anului 1550 î.e.n.,egiptenii au cucerit regiunea KUSH.     

 Pictura renascentistă în istoria artei europene reprezintă puntea de legătură dintre arta Evului 

Mediu şi arta barocă.     

 Cel mai bătrân om din lume a trăit 139 de ani pe el îl chema Habib Miyan       

 

 

Ancuţa Ioana Maria 

Velt Luiza Cătălina 

Faur Oana Gabriela 

Clasa A V-a A 
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Proprietăţile curative ale cartofului… 
 

 

 

Natura ne pune la dispoziţie zeci, sute, chiar mii de remedii pentru majoritatea afecţiunilor de care             

suferim dar şi ingredientele necesare pentru prepararea lor! 

 

CARTOFUL: 

 

 Cartoful a ajuns in Europa prin secolul 16 , şi de atunci nu ne-a mai lipsit de la masă. 

 Această legumă, aparent banală, dacă este fiartă sau înăbuşită, dezintoxică organismul datorită 

conţinutului său  bogat in potasiu. 

 Contribuie la eliminarea acidului uric, indicat in reumatism si artroză. 

 Slab hipnotic si calmant, cartoful e foarte bun pentru persoanele nervoase, cu crampe, insomnii, tuse 

pe bază nervoasă. 

 Este recomandat si diabeticilor, copt in cenuşă, în aşa fel încât sa nu i se piardă nici savoarea, nici 

calităţile nutritive. 

 Determină o ameliorare a stării generale, si la bolnavii cu complicaţii chirurgicale. 

 Revitalizează  ţesuturile prin favorizarea proceselor de cicatrizare. 

 Conţine provitamina A, vitamina K(antihemoragică şi antianemică), sulf (combate excesul de fier) 

 Constituie una dintre principalele surse de vitamina C a francezilor, ce consumă aproximativ 120 kg.  

pe an  de persoană. 

 Acesta conţine o substanţă azotată, tuberină, care favorizează creşterea copiilor. 

 Este sănătos, hrănitor, energetic, permis tuturor celor predispuşi la îngrăşare. 

 Înlesneşte funcţiile intestinale, combate ulcerul, este cicatrizant. 

 Dacă nu este preparat cu grăsime, cartoful nu îngraşă; este chiar recomandat obezilor, hepaticilor. 

 Chiar dacă este voluminos, cartoful conţine 80%apă, un pic mai mult decât laptele. 

 

Sucul de cartofi cruzi: 

 Calmează si cicatrizează mucoasele digestive. 

 Este un antispastic, diuretic, emolient. 

 Milioane de indivizi suferă da artrită, dar puţin cunosc acţiunea benefică a sucului de cartofi 

împotriva acestei boli. 

 Este totodată medicamentul pielii si se poate folosi pentru arsuri, degerături,  crăpături ale pielii, 

ulceraţii, edeme ale pleoapelor. 
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Frunzele de cartofi: 

 Au  întrebuinţări terapeutice: Acestea se fierb în apă, iar din ceaiul obţinut, îndulcit cu miere se 

bea intre mese pentru calmarea tusei. Pentru migrene se pot aplica pe frunte si pe tâmple felii de cartof 

crud sau frunze proaspete de vişin, mentă, cimbrişor. 

 Contra paraziţilor intestinali se  va mânca seara timp de trei zile, o salată de cartofi, amestecată 

cu 60 de grame de ulei de nucă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                            

 

AŞADAR NU OCOLIŢI CARTOFII DIN DIETA ZILNICĂ! 

 

 

 

Material realizat de  Apostol Denisa  

                                 Deac Miruna.         

                               Clasa. a VIII-a A 
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PERLE DE-ALE ELEVILOR 

(cele mai noi) 

 Agripina nu avea decât doi copii, pentru că al treilea, Păunaş, nu mai contează, pentru ca tot îl 

mănâncă vulturii. 

 In nuvela "La vulturi" de Gala Galaction, sunt descrise aventurile unei alpiniste 

curajoase fugărite de turci, si copii ei. 

 Metoda folosită de Ion pentru a pune mâna pe pământul Anei este însărcinarea. !!! 

 Privind atent plugul vede că e de fier şi privind şi mai atent ţăranul, Arghezi, ca un poet bun ce este, 

vede că e de bronz. 

 Vlaicu-Voda era un funcţionar model care avea un randament deosebit ca domn. 

 Este vorba de peripeţiile lui Robinson Crusoe după ce pleacă din Troia. 

 Pentru ca suntem oameni, nu poţi să ceri câinelui din scara blocului să sufere pentru decepţiile tale. 

 Capitala SUA este Casa Alba. 

 În China trăieşte foarte multă lume care mănâncă o abundenţă de orez, se încheie la gât şi-a inventat 

guma de la capătul creionului. 

 Sahara se afla aşezata pe un nisip uscat, lipsa apei având în zona o prezenţă statornică. 

 În pădurile Amazoniei trăieşte o junglă fioroasă. 

 Animalele sălbatice trăiesc în pădurea zoologică. 

 În caz de accident nu trebuie să fugi de la locul faptei fiindcă victima, dacă nu e lovită fatal, poate 

reţine numărul maşinii. 

 Antarctica este un continent alb din cauza zăpezilor care nu se mai topesc odată. 

 Creierul este un organ oarecum indispensabil capului. 

 În multe poezii Octavian Goga a scos în evidenţă natura şi treieratul pe căldură. 

 Răscoala de la Bobâlna a început pe un deal şi s-a terminat în 1438. 

 Zaharia Stancu a scris un roman desculţ. A fost şi şef de birou la scriitori. 

 Răscoala începu spre seara şi ţăranii îşi aprinseră lanternele ca să vadă drumul spre ciocoi. 

 Cu cât ne apropiem de izbucnirea răscoalei, cu atât ţăranii stau mai mult în cârciumă, ca să facă în 

ciuda boierului. 

 Descoperirea Americii s-a produs într-un moment de neatenţie a pazei de coastă. 

 Nilul este un fluviu rămas de pe vremea faraonilor. 

 Soldatul Ionescu avea o misiune importanta: belea ochii la avioane. 
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 La Otopeni erau numai gropi si avioanele le ocoleau si tunarii trăgeau după ele în zig-zag. 

 Contemporanii lui Eminescu l-au urmărit ca să-i ghicească filozofia si ca să-i caute nod în papura. 

 Din lumea satului ţâşnesc figuri memorabile ca: pupăza, cireşul si altele care au completat acţiunea 

operei. 

 Liviu Rebreanu are un mare talent de scriitor de la 300 de pagini în sus. 

 Si bietul Eminescu, scârbit de bişniţa societăţii sale şi că Veronica Micle îi făcea fiţe, intră într-o 

etapă nouă pe care mi-e ruşine s-o spun. 

 Tudor Şoimarul era apt de lupta, cu vizita medicala făcută. 

 Dragu-mi era satul meu si pomul unde lega mama porcul!!! - citat din "Amintirile" lui Creangă. 

 În versurile: "Ce-ti pasa ţie chip de lut / Dac-oi fi eu sau altul?"poetul ne vorbeşte despre aspectul 

fiinţei cu care Luceafărul este în gagicăreala şi ea îi spune că nu ştie daca va fi al ei sau va fi altul. 

 Romanul "Răscoala" este conceput de Liviu Rebreanu sferic, pentru ca începe si se termina cu 

imaginea burţii lui Rogojinaru, care seamănă cu o sferă. 

 La Humuleşti Ozana curgea limpede fără prea mari frământări sociale şi politice. 

 Moş Dănila îşi făcu rugăciunea către Dumnezeu după ce muri. 

 Stefan cel Mare a avut o soţie cuminte care sta în palat si îl aştepta să vină de la lupte ca să pună 

masa. 

 Nichita Stănescu a ştiut el de ce a pus virgulele si punctele acelea în poezie si nu mă bag eu în ce a 

făcut el. 

 Legile nescrise ale satului sunt respectate cu stricteţe de Vitoria, Gheorghiţa si câinele lor. 

 Versul "de la străbunii mei până la tine" explică distanta în km, care exista între poet si rudele sale ce 

trăiau undeva la tara . 

 Dănila Prepeleac era tovarăş de copilărie cu Ion Creanga şi cu el pleca iarna la săniuş. 

 Eminescu se îndepărtează pentru a lumina dorinţele celei moarte. 

 Miron Costin vrea sa ne arate ca este bine ca din când în când să mai deschizi o carte şi să o citeşti 

pentru că nu face rău. Citind, se mai dezvoltă şi omul la creier şi acumulează materie primă. 

 Eminescu descrie faptele care se petrec la plural care demonstrează ca tot timpul sunt mai mulţi. 

 Este bine să mai şi citeşti, decât să tai frunza la câini degeaba. 

 Eminescu este trist pentru că nu a reuşit să facă nimic în viaţa lui. 

 Miron Costin nu foloseşte cuvinte de tip gramatical pentru gramatica 

limbii române. 

 Nepoata lui Moţoc este furată de oastea leşeasca şi adusa ca captură. 

 Poetul îşi aşteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă. 

 Ion Creanga s-a născut între anii 1887-1889. 

 Creangă a scris povesti ca: "Cocoşul babei", "Găina leneşa", 

"Punguţa cu bani mărunţi", "Lupul si capra". 
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SĂ NE JUCĂM … 

 
 

Ştefan Luchian 
 

1. Rezolvând rebusul următor pe verticala AB veţi obţine numele unui renumit tablou pictat de 

Ştefan Luchian. 

 

                                                  A 

          

                     1. 

                               2. 

                                3. 

                                                                   

                                           4 

                          5. 

                    6. 

       

        7.       

                                                  B 

 

1. Prenumele pictorului.  

2. „ ........ cu poveri”, tablou.  

3. „Casa lui Moş Gheorghe de la ...” , tablou. 

 4. Flori roşii care cresc prin lanurile de grâu şi titlu de tablou.  

5. Judeţul în care s-a născut pictorul.  

6. Cutie muzicală care, prin învârtirea unei manivele, redă o melodie.  

7. Satul natal al pictorului. 

 

 

 

      2. Rezolvând următorul rebus, veţi obţine de la A la B numele unui matematician grec 

cunoscut şi pentru teorema care-i poartă numele 

 

    A          

  1                     

 2                     

   3                 

  4                      

   5                    

6                    

  7                       

  8                  

          B 
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Orizontal 

 

1. Latură a unui triunghi dreptunghic 

2. Figură geometrică 

3. Matematician grec                                                 

4. Materie de studiu în şcoală 

5. Ramură a matematicii 

6. Câtul neefectuat a două numere 

7. Tip de triunghi 

8. Altă latură a unui triunghi dreptunghic 

 

 

 

 

 

 

3. Vertical A-B:  Se rezolvă la orele de matematică 

 

    A       

 1                   

 2               

 3                 

4                 

   5            

 6                   

7                  

  8                 

     B             

           

Orizontal: 

1. Sprintenă şi delicată/ Se adapă-nfiorată 

2. Înaltă, cu lungi picioare,/ Pene negre pe-aripi are,/ Peste broaşte e mai mare! 

3. Dă concert noaptea pe lac/ Şi tot cântă: Oac! Oac! Oac! 

4. Mândru şi încoronat,/ Prin păduri e împărat! 

5. Nu e cal, dar are coamă,/ E puternic fără seamă./ Îl ghiceşti uşor când vrei,/ Că e scris pe banii 

mei. 

6. Uriaş cu nasul mare,/ Poartă oamenii-n spinare. 

7. Animal cu chip de om,/ Ţopăie din pom în pom. 

8. Lungi urechi, picioare lungi,/ Doar cu puşca îl ajungi!/ Doarme-n lan şi în tufiş,/ Tot cu ochii 

mari deschişi! 
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Sfaturi pentru colaboratori: 

 

Stimaţi actuali şi viitori colaboratori, 

 

Pentru a optimiza activitatea desfăşurată, dorim să vă aducem 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; 

 Ne rezervăm dreptul de a selecţiona cele mai bune materiale 

din cele pe care le veţi trimite pe adresa de mail: 

scoala19bv@yahoo.ro  sau  monica.mares@profesor.edu.ro 

 

 

 

 

mailto:monica.mares@profesor.edu.ro
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 Proiectul naţional " Mesagerii prieteniei "   

Coordonatori:     Grindu Lucia, Tudor   Mariana                                          

  

 

 Proiectului National „ Eco- Fotografia anului"                                                 

Coordonator: Mereţ Rodica   

 Proiect „ Mesaje pentru Terra” 

Coordonator: Mereţ Rodica   

 "Să cunoaştem literatura din Basarabia"- Parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din Moldova 

Coordonator: Savu Claudia   

 "Copil ca tine sunt si eu"- voluntariat Şcoala Tărlungeni 

Coordonator: Savu Claudia   

 "Învăţare şi creativitate prin joc"- parteneriat cu Biblioteca Judeţeană. "George Bariţiu",secţia 

pentru copii şi tineret 

Coordonatori: Dragoş Cristina, Nicu Nicoleta   

 „Proiectul interşcolar "Valorificarea folclorului românesc la clasele primare" 

Coordonator: Antonescu Oana   

 Proiect educaţional " Iarna, bucuria copiilor" 

Coordonator: Antonescu Oana   

 Proiect educaţional judeţean " Braşov , cetatea copiilor" 

Coordonator: Grindu Lucia   

 Proiect de parteneriat educaţional "Anii copilăriei, lumea prieteniei" 

Coordonator: Paul Gabi, Nicu Nicoleta   

 Programe de educaţia muzeală, realizate în parteneriat cu muzeul " Casa Mureşenilor"  

Coordonator: Grindu Lucia   

 Program educativ. "Igiena orală"   

 „ Săptămâna Mobilităţii Europene ", în colaborare cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi cu  

Mix tv 

Coordonatori: Mereţ Rodica, Tudor Mariana   

 Parteneriat cu Asociaţia ProDemocraţia "5 minute pentru educaţie" 

Coordonator: Grindu Lucia   

 Proiect de parteneriat cu Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Ţara Bârsei",  

de Ziua Biodiversităţii 

Coordonator: Mereţ Rodica   

 Parteneriat cu Căminul de persoane vârstnice din Noua  

Coordonatori: Mareş Monica,Grindu Lucia, Paul Gabi   

 Proiect educaţional „Descoperim misterele artei” în colaborare cu Centrul pentru Conservarea 

Tradiţiilor Braşov şi Consiliul Judeţean     

Coordonator:Monica Mareş 

 Proiectul naţional " Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!" 

            Coordonatori: Mereţ Rodica, Tudor Mariana, Nicolaescu Cristina 
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1.Olimpiada judeţeană de limba si literatura romană 
Clasa a VIII a :  ŢIFREA SONIA ( VIIIA ) – Premiul III 

Clasa a VII- a : TRIPEA ROBERTA (VII B) – Premiul III 

 

2. Concursul ” Sextil Puşcariu”: 
TRIPEA ROBERTA – Premiul III 

 

3. CHIMEXPERT- Concurs Naţional - Etapa interjudeţeana 
ŢIFREA SONIA – Menţiune 

TĂLUŢĂ  ANA-MARIA (VII C) – Menţiune  Specială 

PASARGIU ELVIRA ( VII C) – Menţiune Specială 

CĂLIN CAROLA ( VII C) -  Menţiune Specială 

HRISCU SIMONA ( VII C) – Menţiune  Specială 

TRIPEA  ROBERTA ( VII B)  - Menţiune 

GIREADĂ ANDREEA ( VII A) – Menţiune 

PĂCURAR CRISTINA ( VII B) – Menţiune Specială 

SPORIŞ DAN ( VII B) – Menţiune Speciala 

DEAC MIRUNA ( VII A ) – Menţiune Speciala 

MIJEA MARINA ( VII A) – Menţiune Speciala 

NAZARIN  IULIA ( VII A ) – Premiu de Participare 

 

4. CHIMEXPERT – Etapa Naţională ( Satu Mare) 
TRIPEA ROBERTA ( VII B) – Premiul II 

GIREADĂ ANDREEA ( VII A) – Premiul III 

 

 

5. Olimpiada judeţeană de chimie 
TĂLUŢĂ ANA-MARIA ( VII C) - Menţiune 

 

6.Olimpiada de chimie – etapa judeţeana 
GIREADĂ ANDREEA ( VII A) – Menţiune 

TRIPEA ROBERTA ( VII B) – Menţiune 

 

7. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – faza  judeţeană - chimie 
PĂCURAR CRISTINA ( VII B) – Premiul III 

SPOREA ŞTEFANA ( VII A) – Premiul III 

 

8. Olimpiada de biologie  - faza  judeţeană 
PĂCURAR CRISTINA ( VII B) – Menţiune II 

TRIPEA ROBERTA ( VII B) – Menţiune III 

 

9.Sesiunea de Comunicări  Ştiinţifice  biologie-faza judeţeană 
PĂCURAR CRISTINA ( VII B ) 

TRIPEA ROBERTA ( VII B) – Menţiune II 

 

10.Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – geografie - faza judeţeană - 
 TIMBUC FLORIN CRISTIAN ( VIII A) 

 TIMBUC TEODORA ( V A)              – Premiul I 

 

11. Simpozion International - „Împreună pentru viitorul Terrei” 
TIMBUC FLORIN CRISTIAN ( VIII A) – Premiul I 

FAUR MIRCEA ( V B) – Premiul II 

POPA RAREŞ ( V B) – Premiul III 

 

12. Concursul Naţional de Proiecte de Mediu – MUNCEL (IAŞI) 2010 
TIMBUC FLORIN CRISTIAN (VIII A) – Menţiune 

TIMBUC TEODORA (V A) – Menţiune 


