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E liniște!... O liniște nefirească pentru oaza de educație mereu animată de 

curiozitatea iscoditoare a elevilor în timpul orelor sau de râsul jucăuș și zglobiu al 

copiilor în timpul pauzelor. Chiar și în vacanțe, școala este însuflețită de freamătul 

necontenit al pregătirilor pentru un nou început de an școlar. 

  Dar viața ne oferă lecții în fiecare zi, iar noi încercăm să găsim soluții situațiilor-

problemă apărute și să răspundem cu succes tuturor provocărilor. Și iată-ne, așadar, în 

situația de a schimba sala de clasă cu mediul online. Aceast transfer a fost posibil 

datorită implicării totale a domnului profesor de informatică, Vicențiu Stratulat, care a 

creat clasele virtuale, respective conturi pentru elevi și cadrele didactice, oferind cu 

răbdare ajutor oricui i l-a solicitat.  

Deși omul este ființa care se adaptează, poate, cel mai rapid schimbărilor de 

orice natură, am resimțit cu toții că învățământul după 10 martie 2020 a fost o provocare 

pe mai multe planuri. Ce dificilă schimbare! Nu poți simți pulsul clasei prin interfața 

unui ecran, nu poți transmite emoție și nu ai posibilitatea să citești în privirea și pe 

chipul elevilor diferitele stări, pe care le intuiam imediat, cu ușurință, în timpul orelor. 

Cu toate acestea, mediul online a devenit liantul dintre noi, ne-a ajutat să fim conectați 

și să realizăm împreună evenimente importante pentru cultura noastră organizațională: 

„Ziua școlii”, „O  altfel de Școală altfel”, „Ultimul clopoțel”, festivitățile sfârșitului de 

an școlar. Am îmbogățit mediul online cu o galerie de produse impresionante în care, 

dragi elevi, v-ați pus în valoare imaginația, creativitatea, sensibilitatea, talentul.  

Pentru cei mai mulți dintre voi, internetul, platformele online nu mai reprezintă 

o enigmă, iar recomandările, ajutorul vostru mi-au fost de un real folos în abordarea și 

susținerea lecțiilor online.   

Cea mai frumoasă lecție de curaj ne-a fost oferită de absolvenții clasei a VIII-a 

care au susținut primul lor examen important în condiții speciale, obținând rezultate 

deosebite. 

În toată această perioadă, elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și 

părinți am format o veritabilă echipă, am învățat unii de la alții și ne-am sprijinit 

reciproc în efortul susținut pentru un demers educațional online de calitate.  

 

FELICITĂRI TUTUROR ȘI MULT SUCCES ÎN CEEA CE FACEȚI ! 

      Director adjunct: prof. Cici-Corina Vlad
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 Patruzeci de ani față în față cu elevii!  

Patruzeci de ani cu priviri de aprobare, mirare, 

confirmare, cu răspunsuri și întrebări, cu mânuțe 

prinse în pumn  sau cu strângeri de încurajare! 

       Patruzeci de ani de lecții care, dacă erau bine 

pregătite, îți dădeau certitudinea lucrului bine făcut 

și siguranța că deții toate rolurile pe care un demers 

didactic ți le poate cere!   

      Patruzeci  de ani cu dimineți „spre școală” și 

cu  prânzuri „spre casă”, iar intervalul dintre ele, 

plin de efervescența creativă a copiilor în ore, de 

zburdălnicia lor în pauze și de liniștea din cancelarie! 

     Alături de ei, de copii, era timp pentru tot în 

orele de curs: de  explicații, precizări, provocări, 

evaluări, remedieri, atenționări și observații, dar și 

de încurajări, îmbrățișări, prietenii, punctualitate, respect, responsabilitate, bucurii!!!  

   Și a venit ziua X când totul s-a schimbat: orele s-au scurtat din cauze obiective, 

limitările platformei Zoom, informațiile s-au trunchiat prin căderea internetului, iar 

privirile copiilor și atenția lor s-au pierdut undeva pe calea undelor, în spatele unui 

„share screen”. Am rămas doar eu, dascălul format acum 40 de ani, într-un rol nou, 

cel al unui elev care prin click-uri și tutoriale încearcă să-și recapete statutul pierdut. 

    Am schimbat strategiile didactice, am restructurat informațiile, am experimentat 

platforme educaționale, am exploatat la maximum Google-ul, powerpoint-ul, am 

susținut lecții prin video-conferințe, am înlocuit pixul roșu cu mouse-ul, am schimbat 

ochelarii, gelul antidurere de spate, oboseala cu neliniștea și…școala cu vacanța!!! 

   Și a venit o altă zi, Y, ziua comunicatelor și a revenirilor asupra lor, a scenariilor 

în trei culori, a hibrizilor și a curbelor epidemiologice răspunzătoare de dilema creată: 

începem sau nu începem?  

  Aștept cu nerăbdare ziua Z în care voi intra în clasă, în mod normal, și în care voi 

putea spune, fără mască: „ Bună dimineața, copii, mă bucur să vă văd! Astăzi vom 

învăța…!”. 

  Cu siguranță așa se va întâmpla dacă necunoscutele X și Y nu vor continua!!! 

p.i.p. Neli Dimancea 
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Unul dintre proiectele cele mai de succes 

derulate în Școala „Gheorghe Țițeica” îi înscrie pe 

elevii acestei instituții într-un circuit internațional 

alături de tineri de pretutindeni. De ce? Pentru că 

inițiatorul este organizația nonguvernamentală 

AIESEC (inițial, din franceză: Association 

internationale des étudiants en sciences 

économiques et commerciales, în prezent nume 

propriu), în parteneriat cu școli din lumea întreagă. 

În principal, activitățile de proiect presupun ca 

studenți internaționali să deruleze timp de patru 

săptămâni activități nonformale de învățare cu 

elevii constănțeni de nivel primar și gimnazial, sub 

egida unui titlu generos: DISCOVER.  

Elevii de la „Țițeica” se află deja de patru 

ani în acest parteneriat, derulându-se până acum 

patru proiecte, primul în noiembrie-ianuarie 2016, 

ultimul în  perioada 13 ianuarie – 14 februarie 2020. 

De-a lungul timpului, 16 voluntari din 9 țări au călcat 

pragul instituției de la malul mării. Proiectul își 

propune dezvoltarea abilităților conversaționale 

în limba engleză și îmbogățirea cunoștințelor 

despre alte culturi. Mai mult și, poate, mai 

important la o generație care deplânge de multe ori  

lipsa timpului petrecut cu părinții sau cu alți 

apropiați, este faptul că prin activitățile de proiect 

se urmărește dezvoltarea inteligenței emoționale: 

empatia, comunicarea asertivă, vorbitul în public, 

rezolvarea de probleme, gândirea strategică, lucrul 

în echipă, flexibilitatea, responsabilitatea, 

cunoașterea de sine. Nu în ultimul rând, 

îmbunătățirea abilităților sociale, înțelegerea și 

acceptarea diversității oamenilor, înțelegerea 

leadership-ului sunt punctate de fiecare dată prin 

activități diferite de rutina școlară zilnică, cu atenție 

pe elementele de multiculturalitate și unitate în 

diversitate. Elevii se simt implicați și valorizați prin 

faptul că sunt ascultați în probleme care transcend 

programele școlare constrângătoare, de cele mai 

multe ori. În plus, vârsta elevilor, apropiată de 

aceea a studenților, și faptul că se comunică într-o 

limbă străină, engleza, în care pronumele „you” nu 

are rigiditatea lui „dumneavoastră”, înlesnesc 

deschiderea către ceilalți, sinceritatea, introspecția 

urmată de verbalizarea, timidă sau mai puțin 

timidă, a trăirilor. 

 

Pentru elevii implicați an de an în acest proiect, este 

foarte important faptul că își formează o viziune 

asupra mentalității oamenilor din alte țări, a 

modului în care își trăiesc viața, a felului în care îi 

percep pe ceilalți. Ei pot avea o perspectivă 

concretă despre cum sunt percepuți românii pe alte 

meleaguri, unele foarte, foarte îndepărtate și, prin 

urmare, exotice. Elevii participă cu entuziasm, 

atrași de noutatea și diversitatea temelor propuse, 

precum și de modul de abordare practic și de 

implicarea studenților străini. Nu este mai puțin 

important nici faptul că elevii au simțit nevoia să 

întărească relațiile create la școală prin menținerea 

legăturii în mediul online cu studenții voluntari. 

Astfel, contactul se prelungește și poate duce, în 

timp, la consolidarea unor frumoase relații de 

prietenie, în care studenții rămân mentori discreți, 

iar adolescenții, învățăcei fără să își dea seama. 

Școala și familiile elevilor, parteneri educaționali 

mereu implicați, susțin derularea proiectelor de 

acest gen, care asigură o adevărată deschidere spre 

lume a tinerilor.   

În iarna lui 2020, patru voluntari au trecut 

pragul Școlii „Gheorghe Țițeica”, trei din Brazilia și 

unul din Azerbaidjan. Reporterii noștri i-au provocat 

la o discuție deschisă, așa că le dăm cuvântul.  

      Coordonator proiect: prof.Cristina Lomnoșanu 

      Colaborator: prof. Dorina Șacu  

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
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1. Why did you join AIESEC in this project? 
2. What was the most difficult and the easiest thing during the activity? 
3. What did you like about the Romanian children you worked with? Please use three adjectives to 

describe them.  
4. Name the most memorable experience you had while teaching at this school. 
5. What is the difference between the Romanian educational system and the one in Brazil or 

Azerbaijan ? Can you name two differences?  
 

 

I am Yan, I'm 26 years old. I am from São Paulo, 
Brazil. I study Computer Engineering. I like to learn 
new things and to meet new people so that I can 
always learn something new! 
 
I joined this project with the main goal of improving 
my English skills. I wanted to explore new things 
and to get out of my own reality and see others. 
The most difficult thing on this project, besides 
saying goodbye to all the students, was that 
sometimes I wasn't in a good mood, even though I 
had to give my best and my soul for the kids. And 
the easiest part was that kids and teachers from 

school were so receptive that I always knew that I 
could count on any of them if I had a problem! 
 
Romanian children are, in general, really kind and 
receptive. Although there were some exceptions, 
most of them were really nice to deal with. Three 
adjectives that I would say are that they are kind, 
cute and talkative. 
I think the most memorable things happened 
during the last week, when all the classes and the 
students showed us great affection and thanked us 
for everything we had done together! I will take this 
moment with me and cherish it for ever. 
The differences between the Romanian and the 
Brazilian education system are that in the 
Romanian public elementary school there are more 
technological items for the use of both teachers and 
students (computers, video projectors). Also, the 
students in Romania stand up when the teacher 
enters the classroom. One last thing that I noticed 
is that kids have more classes and subjects than in 
Brazil. The last one is somehow started to change in 
Brazil, but I think it'll take a while for it to complete. 

My name is Nathan, I’m 20 years old, currently 
doing the last year of my Civil Aviation degree. I am 
passionate about flying and visiting new countries 
and experiencing as many cultures as I can!  

 
I wanted to do some volunteer work before 
graduating university and have a different 
experience while abroad. I’d say that being able to 
impact kids’ lives would be my main reason for 
being here. 
The most difficult thing I guess was trying to make 
sure everyone would understand us and participate 
in the activities, and the easiest thing was bounding 

up with the kids that were extremely friendly and 
receptive and I was really glad that we have had the 
chance to meet them!  
I loved how receptive they were, I felt like they were 
interested in everything we had to say, they were 
friendly, generous and smart.  
My birthday was really great, as I was far from 
home and most of my friends, the kids and the 
teachers were so amazing to me and I will never 
ever forget that day. 
I felt like the public education system in Romania is 
very good, whereas back in Brazil I have never been 
to a public school so can’t say for sure, but it doesn’t 
seem to have such good fame around the country. I 
thought the idea of bringing foreign volunteers over 
to schools was really interesting once I have never 
heard about these kind of programs in my country. 
I spent some time in New Zealand for my high 
school education and back there schools had very 
similar equipment and technology in their 
classrooms as you guys do have in Romania, which 
I feel like it’s pretty impressive for public schools. 
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My name is Laura and I am 21 years old. I live in São 
Paulo, Brazil, with my parents and my two brothers. 
I am a Law student and I am very curious by nature. 
My interests cover travelling, getting to know new 
cultures and sharing experiences. My biggest dream 

is to cause an impact on people around me and to 
help those who need help.  
I had a great interest in getting to know the 
Romanian culture and I also saw that this 
opportunity could bring a new challenge to my life: 
work with kids and teenagers. The best part was 
working on topics that are not normally dealt with 
in schools but which are very important for every 
student’s personal growth in life. 
The most difficult thing was trying to control the 
noise during the classes because the students were 
very energetic and the easiest thing was making 
students understand the importance of these 
activities.  
The Romanian children were very participative, 
always paying attention and enjoying the activities. 
They were very communicative and preoccupied 
with the subjects we addressed.  
There were so many memorable experiences, but 
the most memorable moment was a class about 
Role Models with 8th graders. On that very last day 
some students told me that I had became their role 
model!!! This was moment I will never forget!  

 
 
 
My name is Jovriyya but everyone calls me Julia. I'm 
20 years old and I study Interior Design at 
Azerbaijan State Academy of Fine Arts. If I were to 
choose one word to describe myself, I think it would 
be Art. 
    I joined this international program because it 
offered me opportunities such as improving 
personal experience, leadership opportunities and 
abroad internships. 
There was no particularly difficult situation for me 
because the children were very good and the 
teachers were very helpful.  We had problems with 
only one class and stated that we could not work 
with that class, so teachers understood us.  
Do you know what I liked most about Romanian 
children? Respect ... They were always attentive 
and happy when we entered the classroom and that 
motivated us.             

For me the most memorable day was our last day: 
we were sad as we were leaving and I felt kids felt 
sad as well, we could see it in their eyes that they 
didn’t want us to leave. The second most 
memorable event 
was our snowball 
fight with the kids! 
I think that our 
schools in 
Azerbaijan are 
very alike, 
although children 
don't really have 
very a 
close relationship 
with their 

teachers…     
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Reporterii curioși ai revistei „Pe băncile copilăriei...” au dorit să afle cum au perceput aceste 

activități elevii Școlii „Gheorghe Țițeica”, implicați în ultimii trei ani în acest proiect de anvergură. Ne-

am adresat elevilor clasei a VII-a D, cărora le-am pus următoarele întrebări: 

1. Care activitate derulată cu studenții străini v-a plăcut cel mai mult 

și de ce?  

• Activitatea care mi-a plăcut cel mai mult a fost cea cu bullying-ul 

deoarece cred că este o idee foarte bună să se discute despre asta, nu te poate 

afecta decât pozitiv. (I.C.) 

• Cel mai mult mi-a plăcut activitatea despre bullying deoarece mulți 

dintre noi am trecut prin aceasta sau chiar am fost agresori și avem nevoie să 

învățăm cum să îl controlăm. (D.T.) 

• Mie mi-a plăcut cel mai mult ultima activitate deoarece am făcut un concurs cu premii 

între două clase și clasa noastră a câștigat toate surprizele. (Anonim) 

• Activitatea care mi-a plăcut cel mai mult este concursul final, dintre clasa noastră și clasa a 

VII-a B, unde studenții ne-au pus întrebări legate de țările lor, Brazilia, respectiv Azerbaidjan. (A.I.) 

2. Care a fost cel mai greu lucru care vi s-a cerut să îl faceți?  

• Cred că cel mai greu lucru pe care a trebuit să îl fac a fost 

să ridic mâna dacă am fost agresat deoarece îmi este foarte 

greu să mă autoevaluez. (C.I.) 

• Cel mai greu mi-a fost să îmi exprim sentimentele în 

activitatea cu emoții negative și pozitive deoarece nu sunt 

obișnuită să spun ce simt sau să fiu conștientă de emoțiile pe 

care le am. (D.Ș.T.) 

• Cel mai greu lucru care ni s-a cerut, a fost la activitatea a 

patra, unde a trebuit să spunem o amintire de-a noastră, când am fost 

judecați. (A.I.) 

• Nu mi s-a părut că ni s-au cerut lucruri grele de făcut. 😊 (A.I.) 

• Cel mai greu lucru a fost cel în care ne-au cerut să ne spunem defectele. 

(D.A.V.) 

3. Ce ați apreciat la fiecare student? 

• Am apreciat nu la unul singur, ci la toți, că vorbeau foarte bine engleză, erau foarte 

deschiși, uneori vorbindu-ne despre experiențele personale. Mi-a mai plăcut faptul că își dădeau 

sufletul la fiecare activitate. (R.V.) 

• La Julia am apreciat faptul că încă din prima oră s-a făcut plăcută, a fost deschisă cu noi și 

gata să asculte ce avem de zis. Printre altele, am preferat-o pentru că am simțit că mă pot regăsi 

în ea. (S.D.) 

• Am apreciat la fiecare student faptul că a avut povestea lui, a știut ce să spună la fiecare 

activitate, nu s-a încurcat sau bâlbâit. (A.I.) 

• La toți studenții am apreciat că erau amuzanți și răbdători cu noi. (Anonim) 

• Nathan-sociabil, Yan-prietenos, Laura-sinceră, Julia-inteligentă. (Anonim) 

4. Ce consideri că îți va folosi în viață din aceste activități?  

• Eu consider că îmi va folosi faptul că am comunicat cu ei, acest lucru dezvoltându-

mi vorbitul în engleză, am învățat că, dacă cineva mă jignește, eu îi spun „mulțumesc” și 

trec mai departe. (A.I.) 
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• Consider că studenții m-au învățat să fiu mai bun și 

cu siguranță asta îmi va folosi pe parcursul vieții. (D.A.V.) 

• În viață mă voi folosi de sfaturile studenților, căci la 

rândul lor au trecut prin mai multe încercări, astfel putând 

să ne fie un exemplu; ce consider că aș putea folosi în viață? 

Ei bine, să trec mai ușor peste vorbe urâte, să mă accept așa 

cum sunt și invers, să îi accept pe toți așa cum sunt. (S.M.D.) 

5. Au schimbat aceste activități ceva în tine? Poți explica? 

• Aceste activități au schimbat în mine modul de gândire despre bullying, de exemplu 

feed back-urile negative sau ideea despre lumea din jur. (S.M.D.) 

• Da, au schimbat. Am învățat că trebuie să am curaj, să călătoresc mult, să învăț 

lucruri noi. (A.I.) 

• Au schimbat motivația. Felul în care au reușit să învăluie cuvintele și să desfășoare 

activitățile m-au influențat să cred în forțele mele și în ceea ce pot face. (D.Ș.T.) 

6. Ai simțit că există un șoc cultural în timpul acestor întâlniri? 

• Un șoc a fost faptul că diferența dintre bogați și săraci e foarte mare în țările lor față 

de România. (R.M.) 

• Da, deoarece sunt mari diferențe între culturile noastre. (D.Ș.T.) 

• Da, este probabil pentru că Brazilia și Azerbaidjan sunt locuri îndepărtate de 

România, Brazilia fiind un loc cu o cultură și faună pline de culoare, iar Azerbaidjan fiind 

diferită datorită religiei și diferenței mari de temperatură. (A.V.) 

• Din ora despre prezentarea țărilor, am simțit un mic șoc cultural și anume faptul că, 

la fel ca și China, au o tradiție cu dragonul, dar în Brazilia este aceeași tradiție, doar că cu o 

vacă. (A.I.) 

• Nu am simțit că a existat un șoc cultural deoarece, până la urmă, toți suntem oameni 

și suntem egali. (A.M.I.) 

• Da, am simțit că există un șoc cultural, atunci când am auzit felul în care vorbesc. 

(D.A.V.) 

• Când am privit prezentarea lor, m-am simțit că sunt într-o țară care este foarte 

diferită din punctul de vedere al infrastructurii. (Ș.L.) 

• Surprinzător, nu am avut nici măcar un mic șoc cultural, comparativ cu studenții din 

clasa a șasea. Aceștia s-au integrat foarte bine printre noi, devenind o companie foarte 

plăcută. (R.V.) 

7. Scrie un singur cuvânt care să sintetizeze cele opt activități.  

 

Minunat! 

Noutăți! 

Învățare! 

Frumusețe!  

Prietenie!  

Răbdare!  

Altfel! 

Fericit! 
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Mai avem nevoie de povești dacă ... am crescut? 

În septembrie 2017, avea loc la Școala „Gheorghe Țițeica” din 

Constanța un eveniment deosebit. Scriitoarea Iulia Badea-Gueritée, de 

profesie jurnalist, autoare a unor volume precum „Serendipity”, publicat la 

Editura Libris, și „Dialogul religiilor în Europa unită”, avându-l drept co-autor 

pe Alexandru Ojică și lansat de Editura Adenium, a poposit printre elevii 

instituției școlare constănțene pentru a-și lansa cartea „Povești de adormit 

prințese”. O ediție bilingvă, franceză-română, prefațată de o dedicație 

simplă, ce ajunge direct la inima 

cititorilor: „Pentru Awen, pentru 

Max, pentru tine”. În cadrul acestui 

eveniment, elevii prezenți au avut ocazia să asculte nu numai 

prezentarea volumului, făcută de prof.univ. Sandina-Iulia 

Vasile și de către autoarea însăși, ci și să audieze unele dintre 

ele în lectura autoarei și a profesoarei de limba franceză 

Veronica-Diana Hagi. Întrebări nenumărate i-au adresat 

atunci copiii scriitoarei și părea că timpul se oprise în loc... 

 

Peste trei ani, în iarna lui 2020, am citit textul „Povestea dragonului care nu știa cum să scuipe flăcări” 

elevilor clasei a VIII-a C, într-una din orele de limba franceză în care verbele de conjugat păreau 

complet neinteresante... Redăm mai jos, cu permisiunea autoarei, micuța bijuterie narativă, ingenuă 

și amuzantă.  

Povestea dragonului care nu știa cum să scuipe flăcări 

A fost odată ca 
niciodată, într-o țară 
îndepărtată, un mic dragon 
care locuia împreună cu 
mama sa dragon. Micul 
dragon îi spune într-o bună 
zi mamei sale, foarte 
necăjit: 

-Mama, mama, toți 
dragonii știu să scuipe 
flăcări, numai eu nu. Învață-
mă, te rog! 

Mama lui îi 
răspunse: 

-Dragostea mea, 
dragul meu, la școală se 
învață să scuipi flăcări. Vei 
merge în curând la școală, 
la toamnă, și învățătoarea 
ta te va învăța. 

Micul dragon a 
așteptat, nerăbdător, ca 
iarna să treacă, să treacă și 
primăvara, apoi vara, până 

sosi toamna. La școală, încă 
din prima zi, îi spuse 
învățătoarei: 

-Vreau să învăț 
imediat cum să scuip flăcări. 
Învățătoarea îi răspunse 
surâzând: 

-Micul meu dragon, 
trebuie să înveți mai întâi să 
citești, să scrii, să desenezi, 
să pictezi, să faci sport și să 
dansezi, iar apoi vei ști și să 
scuipi flăcări. Nu se poate 
învăța nimic într-o singură 
zi, orice ai vrea să înveți ai 
nevoie de răbdare și 
antrenament. 

Micul dragon învăță 
încetul cu încetul să 
deseneze, să picteze, să facă 
sport și să danseze, să 
citească, să scrie, să 
socotească, până când, într-

o bună zi, învățătoarea îi 
spuse: 

-Acum, dragon mic, 
vom învăța să scuipăm 
flăcări. Mai întâi, inspiri 
puternic, pe gură, ca și cum 
ai vrea să înghiți aerul, pe 
care îl sufli apoi cu forță. 
Așa. 

Și învățătoarea 
arătă cum se face. Apoi, 
micul dragon încercă la 
rândul său. La început, reuși 
ușor să inspire aer, dar când 
îl suflă afară cu putere, nu 
putu decât să fluiere! A 
doua oară, inspiră foarte 
puternic, apoi suflă din 
toată inima: nimic. Dar a 
treia oară, inspiră cel mai 
puternic, apoi suflă cât putu 
el de tare: și scuipă foc! 
Micul dragon era acum 
fericit! 
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La finalul lecturării, le-am pus elevilor din clasa a VIII-a C, întrebarea din titlul acestui articol. 

Prezentăm mai jos câteva dintre răspunsurile lor.  

„În sufletul nostru, fiecare va fi întotdeauna copil.” (Anonim) 

„Poveștile sunt pentru toți oamenii, nu au limite de vârstă. Ele ne pot inspira 

să facem lucruri mărețe care ne pot ajuta în cariera noastră.” (Mara Olaru) 

„Poveștile sunt necesare la orice vârstă pentru a ajuta oamenii să vadă o lume 

mai fericită și să își readucă aminte de copilărie.” (Anonim) 

„Am nevoie de povești deoarece îmi aduc aminte de vremea când bunica îmi 

citea basme.” (Matei Enciu) 

„Consider că poveștile țin copilul din noi în viață și, ori de câte ori citim o 

poveste, găsim ceva nou. La fiecare vârstă percepem altfel poveștile și extragem noi 

învățături. Câteodată, deși o poveste pare simplă, ea poate avea o întreagă 

experiență de viață în spate.” (Ilinca Dogaru) 

„Poveștile readuc copilăria. De fiecare dată când citesc o poveste, îmi aduc 

aminte de serile în care așteptam nerăbdătoare venirea părinților în camera mea, cu 

o carte în mână. Poveștile îmi aduc aminte de tot ceea ce am simțit când am auzit 

fiecare istorioară în parte. Îmi aduc aminte cum îmi doream să iau parte la luptele 

dintre personajele pozitive și negative, dorindu-mi să devin și eu o eroină. Tot 

poveștile m-au învățat cum să mă comport, mi-au clădit principii și mi-au creat 

modele în viață. De aceea, cred că poveștile ar trebui să fie citite și recitite la orice 

vârstă.” (Ana Vlad) 

„Poveștile sunt, de fapt, situații din viața de zi cu zi, iar din morala acestora 

putem învăța să ne îmbunătățim comportamentul sau să ni-l corectăm. De asemenea, 

ele sunt liniștitoare.” (Cătălin Rudăreanu) 

„În opinia mea, poveștile stârnesc creativitatea copiilor și chiar a adulților de 

orice vârstă. Încă de când suntem mici, mamele noastre ne spun povești înainte de a 

ne culca, pentru a avea vise frumoase. Sentimentele avute și toate lucrurile pe care le 

învățăm dintr-o simplă poveste pot să ne atingă pe viață. Poveștile sunt moralizatoare 

și ajută oamenii să înțeleagă, într-un mod mai creativ, anumite lucruri pe despre care 

poate, înainte, nici nu realizau că se întâmplă. Poveștile reprezintă o mare parte a copilăriei mele și 

sper ca acestea să fie ceva semnificativ și pentru generațiile următoare.” (Alexandra Coman) 

„Mai avem nevoie de povești pentru că acestea ne ajută să ne deconectăm de la treburile 

zilnice și de la toate grijile pe care le avem.” (Bianca Arnăutu) 
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Reporterii revistei „Pe băncile copilăriei...” au dorit să aprofundeze această temă interesantă 
de discuție și s-au adresat mai multor personalități, din domenii diferite. Răspunsurile acestora au 
venit prompt și sunt mărturia unor suflete care au rămas fragile și sincere. 

Iulia Badea-Guéritée s-a născut în 1972, la Târgu 
Mureș. După absolvirea Facultății de Litere a Universității 
„Transilvania" din Brașov, a urmat mai multe cursuri de 
jurnalism specializat la Amsterdam și Paris, culminând cu un 
master în Management du Média et du Numérique la 
Sciences Po Paris, cu o lucrare despre Media europeană. 
Jurnalist de carieră, Iulia Badea-Guéritée s-a consacrat și 
scriiturii. Este autoarea unui volum de eseuri care 
regrupează reportajele și interviurile realizate în peste 20 de 
ani de activitate, cu titlul „Serendipity. Despre Europa, 
România și lume", Editura Libris, 2015, dar și a cărții de 
povești pentru copii „Povești de adormit prințese", ediție 
franco-română, spaniolă-română, engleză-română, editura 
Libris, Brașov, 2017. În timpul liber, adoră să se consacre 

meseriei de profesor, predând cu plăcere lecții de jurnalism european, în școlile sau cursurile de 
vară din România și din Franța. A lucrat un timp la Reprezentanța Comisiei Europene din București, 
ca ofițer de presă. Din 2018 lucrează la Institutul Cultural Român din Paris. Iulia Badea Guéritée a 
primit în 2018 premiul pentru excelență în diaspora, acordat de revista Occident Românesc, din 
Spania. 

R: Ați citit multe povești când erați copil? Care este basmul dumneavoastră preferat?  

Am citit foarte mult în general, pe când eram copil și, de fapt, până foarte târziu în timpul 
facultății. În primul rând, pentru că am rămas o persoană care adoră să citească (am chiar și un 
precept: nu las niciodată neterminată o carte, oricât de slabă calitativ ar fi, din respect pentru autor) 
și apoi deoarece în acele vremuri (când nu exista sau de abia apăruse Internetul, când oferta 
televiziunii era cvasi-inexistentă) a citi era unul din singurele lucruri pe care le puteai face. Citeam tot 
ceea ce apucam, pentru că și oferta editorială era și rară și cenzurată: mi-aduc aminte că am trăit 
vremurile în care o carte bună se cumpăra la pachet cu câteva exemplare din congresele Partidului 
Comunist Român! Dar existau bibliotecile, slavă Domnului, temple magice ale minții și umanității, în 
care am găsit, dacă ar fi să mă limitez doar la povești și timpul copilăriei, atât poveștile din seria 
„Povești nemuritoare”, cât și poveștile lui Mihai Eminescu, ale lui William Hauff, Andersen sau Charles 
Perrault, dar și cele, mai cu tâlc, ale lui Păcală, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Mark Twain... Basmul 
meu preferat a rămas, încă, „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte", al lui Petre Ispirescu. O 
poveste pe care o apreciez și o tot răstălmăcesc în timp, asemenea romanului  „Procesul”, de Franz 
Kafka, pentru că ambele sunt povești care spun ceva despre noi și despre mersul nostru prin lume, pe 
pământ. Este o poveste despre cum căutarea nu este similară cu așteptarea, despre cum foarte des 
ceea ce ne trebuie ca să fim fericiți este chiar lângă noi, despre felul în care oamenii au uitat să se 
bucure de fiecare clipă trăită cu cei dragi. Dacă este, însă, să vorbim despre cărțile mele preferate, 
poveștile preferate, nu aș uita „Legendele Olimpului", repovestite de Alexandru Mitru, și „Povești cu 
zâne", de Contesa de Ségur. 
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R: Care este vârsta propice pentru citit basme? De ce? 

Nu cred că există o vârstă anume pentru a citi 
basme; acest tip de narațiune se pretează atât 
vârstelor fragede, cât și adulților care descoperă târziu 
frumusețea lor, odată cu gestul de lectură adoptat 
atunci când au nepoți. Povestea micii sirene care 
sacrifică o parte din ființa sa pentru persoana iubită, 
pentru prinț, este o poveste destinată copiilor sau 
adulților? Este o poveste demodată sau mai actuală ca 
niciodată, prin implicația sacrificiului ca gest necesar 

construirii unei povești adevărate și durabile? L-am surprins de curând pe fiul meu, care va împlini 20 
de ani în curând, cerând să stea să asculte și el povestea pe care i-o citeam surorii lui, care are 9 ani. 
Era vorba despre „Odiseea” lui Ulise și m-a bucurat să văd cum se întinde pur și simplu lângă noi, 
abandonând telefonul, pentru a asculta împreună cu sora lui peripețiile eroului grec. Mircea 
Cărtărescu și Mario Vargas Llosa, doi mari scriitori contemporani ai lumii noastre, spun ambii că 
singurele romane valoroase sunt cele care spun povești și că europenii nu mai cred în vise și în idealuri, 
pentru că au uitat să creadă în povești. Îi cred. Oamenii sunt atât de obsedați de viața lor cotidiană... 
nu doar că nu mai cred, dar nici măcar nu mai văd poveștile pe care le trăiesc. Sigur, perioada de izolare 
forțată pe care am trăit-o cu toții ne-a cam obligat să ne întoarcem la poveste și cei care au știut să 
profite de acest timp pentru a citi sunt foarte norocoși! Mai „săraci" sunt cei care nu au citit niciodată 
un basm sau o poveste. 

R: Puteți să ne împărtășiți o amintire dragă sufletului dumneavoastră legată de lumea poveștilor?  

Amintirea este mai degrabă o pățanie cu final fericit...peste ani. Pe când eram copil, citisem o 
carte împrumutată de la bibliotecă, o carte la care am ținut și mi-a plăcut foarte mult: „Povești cu 
zâne”, de Contesa de Ségur. An de an o ceream părinților mei cadou, de Crăciun, de ziua mea, și de 
fiecare dată răspunsul era invariabil: este prea mare, costă prea scump, punem bani deoparte și o vom 
cumpăra la un moment dat. Am crescut, am și plecat de acasă, am plecat chiar foarte departe de casă, 
în Franța, și „acel moment dat" nu a mai venit. De abia peste ani și ani am reușit să regăsesc cartea. A 
fost o mare bucurie personală! Nu o uitasem și o căutasem mult timp chiar și în Franța. Aici, însă, sunt 
cu mult mai cunoscute și mai apreciate celelalte volume scrise de Contesa de Ségur... 

R: Cu ce personaj de basm vă puteți identifica / asemăna? De ce? 

Oh, e o întrebare complicată, nu m-am gândit niciodată la o asemănare/identificare/dorință 
de genul acesta...Dar poate că am rezonat mai puternic cu fata moșneagului, din basmul „Fata babei 
și fata moșneagului", de Ion Creangă, cea care este generoasă și preferă să se întoarcă din drum pentru 
a ajuta o persoană la nevoie, sau cu „Rățușca cea urâtă", 
de Hans Christian Andersen: povestea unui pui de lebădă, 
crescut de o rață, un boboc pe care toată lumea îl alungă 
și îl disprețuiește, până când este descoperit de un cârd 
de lebede, și atunci ceea ce părea urât devine foarte 
frumos. Este o poveste, de fapt ambele sunt povești 
despre umilitate și generozitate, despre încredere în 
șansa ta, care va veni doar la momentul potrivit, și 
probabil că sunt mai sensibilă la aceste personaje pentru 
că vreau să cred că acestea sunt calitățile care mă 
definesc.  
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R: Puteți să stabiliți o legătură explicită între lumea atemporală a basmelor și lumea contemporană 
nouă? 

Nici lumea basmelor nu este chiar atât de atemporală ! Cuvântul nu prea permite grade, dar 
și în lumea basmelor uneori se moare, uneori lucrurile nu se termină mereu cu bine, și în lumea 
basmelor se suferă, se pierde, tot astfel cum în lumea reală există și momente de fericire, de bucurie, 
de speranță, de împlinire. Legătura explicită nu mai este deci cea așteptată probabil de întrebare „în 
basme totul este bine, în realitate lucrurile sunt concrete, dureroase/în basme este vorba de o lume 
utopică, în realitate vorbim despre crudul cotidian". Nu am văzut niciodată basmele și poveștile ca pe 
un refugiu într-o lume ideală, ci, dimpotrivă, ca pe o modalitate de a regăsi poate pilde, învățăminte, 
exemple. Nu degeaba spun unii psihologi că, atunci când lucrurile merg rău în viața ta, trebuie să intri 
într-o bibliotecă.  

Basmele există ca să ne facă mai buni, dar și ca să ne dea soluții atunci când nu știm cum să 
procedăm. Basmele sunt o prelungire mereu valabilă și mereu fidelă a lumii reale. Până și firul 
conducător din jocurile video se bazează pe basme, până la urmă... Întrebarea nu este despre legătura 
dintre basme și lumea reală, ci despre balansul cititor pierdut/cititor regăsit, despre alegeri și 
consecințe. Am intrat de curând într-un apartament frumos, superb, plin cu amintiri și obiecte din alte 
vremuri, ale unei doamne minunate care ne-a părăsit înainte de a se intra în perioada de izolare. După 
un timp, m-am simțit ca lovită de ceea ce lipsea din acel apartament: nu exista nicio carte. Mă simt 
întotdeauna foarte stânjenită și foarte inconfortabil într-o casă unde nu există cărți. Cartea ca obiect, 
biblioteca ca ființă care are suflet, amintiri, dureri și bucurii, așa cum le definește Alberto Manguel, 
aceasta este legătura dintre lumea basmelor și lumea reală: existența unui pașaportul-carte care îți 
permite să călătorești dintr-o lume în alta. 

R: Ce i-ați spune unui copil care refuză să citească povești motivând că sunt plictisitoare sau că sunt 
toate sunt la fel și se termină cu bine? 

Este exact ceea ce mi-au spus copiii mei, pe când le citeam poveștile clasice... Am răspuns prin 
a le propune să îmi dea ei versiunea a ceea ce ar dori să intre în compoziția poveștii ideale. Și, de fapt, 
așa s-a ajuns la „Povești pentru prințese"... doreau povești în care mama lor, dar și ei, să fie personajele 
principale, povești cu fotografii reale, nu desene... Răspunsul la o astfel de întrebare nu trebuie să fie 
unul moralizator sau disprețuitor, ci, dimpotrivă, proactiv și oferind alternative: Cum ar fi poveștile pe 
care le-ai dori?   

Desene: Alessia Mișu, clasa pregătitoare E, coordonator: p.i.p. Alina-Doinița Nedelcu 
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Simona Palasca este profesor pentru învățământ primar cu o vechime 
de 33 de ani și predă în Școala ,,Gheorghe Țițeica” din anul 2012. Este 
absolventă a Liceului Pedagogic din Constanța (1987), a Facultății de 
Litere din cadrul Universității ,,Ovidus” din Constanța (2009) și a 
studiilor universitare de Masterat în cadrul aceleași facultăți (2011), 
fiind șefă de promoție la toate ciclurile de învățământ. Obține titlul de 
doctor în filologie în anul 2014, cu teza de doctorat intitulată ,,Locuri 
imaginare în basmul românesc. O abordare lingvistico-mitologică”, 
lucrare pe care o publică ulterior la Editura Universitară din București. 
Este membru activ al Centrului de Cercetare și Dezvoltare profesională 
,,Studiile Românești în Context Internațional” (STUR). De-a lungul 
carierei participă la numeroase simpozioane, congrese sau sesiuni 
științifice, unde prezintă lucrări atât din domeniul științific, cât și din cel 

didactic și publică o serie de lucrări științifice în reviste de specialitate. Cu o solidă pregătire de 
specialitate, în ambele domenii, o gândire disciplinată și o uriașă forță de muncă, profesoara Simona 
Palasca rămâne profund atașată de provocările învățământului preuniversitar, încercând să lupte, 
zi de zi, într-un sistem care are mare nevoie de specialiști adevărați. 

R: Ați citit multe povești când erați copil? Care este basmul dumneavoastră preferat?  

Întoarcerea în copilărie este o crudă și nostalgică provocare. Locuri, timpuri, anotimpuri, 
miresme, chipuri învăluite într-o aură păstrată cu grijă în cele mai tainice locuri ale inimii... Dacă am 
citit multe povești? Le mai știu numărul? Tot ce știu este că am avut mereu cărți bune în biblioteca 
părinților mei care, profesori fiind, au știut să-mi îndrume corect lectura ce urma să mă formeze. Îmi 
amintesc, cu un surâs răzleț, de perioada anilor fără de griji, când mă ascundeam după uriașul fotoliu 
din sufragerie să pot citi, fără să mă vadă mama, căci ajutorul meu în gospodărie și grija pentru frații 
mai mici erau esențiale pentru bunul mers al casei. Toate poveștile mă fermecau atunci, însă basmul 
popular ,,Fata din dafin” și-a pus amprenta asupra evadării mele în spațiul imaginar, mai ales că am 
avut privilegiul să aud acest basm povestit și de bunicul meu hâtru, într-o manieră originală și absolut 
încântătoare. Da, am citit multe povești în copilărie...  

R: Care este vârsta propice pentru citit basme? De ce? 

Consider că părinții trebuie să le 
citească celor mici basme cu foarte multă 
vreme înainte ca ei să învețe să citească, 
chiar înaintea vârstei de un an. Lectura 
basmului, redată cu inflexiunile vocii 
materne, se transformă întâi într-o 
,,melodie”dorită înainte de culcare. Odată 
cu trecerea anilor și înțelegerea 
mesajelor, un copil care aude sau citește 
povești devine curios, începe să adreseze 
întrebări  adulților, empatizează cu 
personajele, trăiește anumite emoții. Dragostea pentru lectură se învață, nu este ceva nativ. Părinții 
au un rol hotărâtor în acest sens, în primii ani de viață ai copilului. Efortul lor este continuat de către 
profesorii cu har, care reușesc să le insufle elevilor dragostea pentru cărți, pentru că lectura basmelor 
contribuie la dezvoltarea cognitivă și emoțională a copilului. 
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R: Puteți să ne împărtășiți o amintire dragă sufletului dumneavoastră legată de lumea poveștilor? 

Cea mai dragă amintire sufletului meu legată de lumea 
basmelor este, fără îndoială, prezentarea lucrării de cercetare 
doctorală  intitulate ,,Locuri imaginare în basmul românesc. O 
abordare lingvistico-mitologică”. Lucrarea citată, la care am muncit 
trei ani, a fost prezentată în fața unei comisii formate din specialiști 
în domeniu și s-a dovedit a fi o contribuție inedită la cunoașterea 
folclorului literar românesc cu substrat mitologic. Iată cum o 
pasiune izvorâtă încă din copilărie, lectura basmelor, a căpătat 
contur și s-a materializat într-o carte deschisă publicului larg. 
Drumul de la pasiune la izbândă este unul lung și presărat cu multă 
trudă. Pentru a emite anumite concluzii, am studiat un material 
folcloric, un corpus substanțial, format din 120 de basme 
românești și am cercetat, din punct de vedere lingvistic, dar și 
mitologic, numele locurilor imaginare extrase din lectura basmelor. 
Am citit mult, ore și ore de lectură în bibliotecă, am comparat fapte 

și întâmplări, am notat orice idee nouă ce încolțea în mintea mea, apoi am îmbrăcat toată informația 
în formulări elegante. Da, am citit multe basme și la maturitate... 

R:  Cu ce personaj de basm vă puteți identifica / asemăna? De ce? 

Încă din copilărie am simțit un interes sporit pentru personajul Sfânta Vineri. Am fost atrasă 
de modestia ei, aflată într-un fascinant contrast cu faptele bune pe care le făcea și ajutorul 
necondiționat pe care îl oferea celor care meritau. Am fost într-un acord total cu acțiunile ei justițiare 
și am apreciat corectitudinea care o definea. Sigur că acum pot explica această preferință prin natura 
meseriei mele, prin faptul că îmi place să ofer ajutor celor din jurul meu. Am înțeles că poți să faci 
fapte bune fără să te fălești cu ele, că poți trăi în armonie și fără un lux exagerat. Îmi place să cred că 
mă asemăn cu Sfânta Vineri, fără nicio conotație referitoare la calitatea adjectivală a structurii de bază, 
cu toate că mă consider un om religios. 

 
R: Puteți să stabiliți o legătură explicită între lumea atemporală a basmelor și lumea contemporană 

nouă? 

Sigur că se pot stabili mai multe legături între lumea basmului, în care atemporalitatea se 
armonizează cu aspațialitatea, și lumea contemporană. Se poate dezvolta o întreagă lucrare cu acest 
subiect începând cu neostenita căutare a leacului nemuririi, încă nedescoperit. Vom răspunde 
întrebării cu un alt exemplu însă: atât în lumea basmului, cât și în cea reală, inițierea tânărului în lumea 
cunoașterii are loc numai după o perioadă de probă. Eroul basmului are nevoie ,,să slujească timp de 
un an” pentru a primi calul năzdrăvan care îi va deschide calea tuturor reușitelor și, implicit, a fericirii. 
Oare nu este aceasta ,,perioada de probă” cerută tinerilor la angajare în lumea noastră? Alteori, eroul 
de basm trebuie să treacă printr-o serie de probe dificile pentru a-și atinge scopul. Aceste probe pot 
fi echivalentul examenelor susținute de tineri la anumite intervale de timp din dezvoltarea lor 
intelectuală.  
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R: Ce i-ați spune unui copil care refuză să citească povești motivând că sunt plictisitoare sau că sunt 

toate sunt la fel și se termină cu bine? 

Am reflectat îndelung asupra acestei întrebări și consider că este dificil să determini un copil 
să citească povești, dacă nu a fost deprins de mic cu lectura. Cred cu tărie că educarea tinerilor părinți 
pentru a acționa în primii ani de viață este secretul dezvoltării gustului pentru lectură. Nu i-aș spune 
nimic copilului care nu vrea să citească, dar aș acționa cu dibăcie pentru îndreptarea acestui neajuns. 
La clasele primare se pot viziona filmulețe realizate după basme, pentru ca imaginea vizuală să le incite 
curiozitatea sau se pot distribui jocuri de rol, atât de îndrăgite de copii, cu personaje din povești. 
Pentru a duce sarcina la bun sfârșit, probabil că ar citi puțin, măcar de dragul personajului pe care îl 
interpretează și ar reține câteva replici, pe care le pot recunoaște cu ușurință ulterior. La gimnaziu se 
pot iniția proiecte de grup cu teme din basme, pentru ca lectura basmului să se desfășoare într-un 
cadru plăcut, acasă la unul dintre copii și într-o atmosferă relaxată, cu toate comentariile inerente 
vârstei. Poate că ar dori să repete experiența.  

În concluzie, chiar dacă am crescut, cu siguranță mai avem nevoie de povești. Dacă la început 
aceste povești se constituie în modele pozitive pentru educarea copiilor, ele rămân reperele de bază 
pentru cunoașterea mentalității colectivității care le-a generat, a particularităților tradiționale, a 
mitologiei românești. Basmele românești constituie un material lingvistic, ce poate fi valorificat de 
către cei care cercetează.  Mă consider un bun exemplu în acest sens și... poate că un cititor al acestor 
rânduri va continua această prețioasă și utilă îndeletnicire

                                                                                    Desene: Alexandru Staicu, clasa a VI-a C și Eva Pavlicu, clasa a VI-a  D 
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Rovena Paraschivoi s-a hotărât să dea la teatru în ultimul an de 

liceu, influențată fiind de spectacolele de teatru vizionate și de 

cursul de mânuire de păpuși pe care îl făcea la Casa de cultura 

a sindicatelor, ca amator. Nu a intrat la institutul de teatru în 

acel an pentru că, fără să știe, drumul său era altul...cel al 

spectacolelor pentru copii. În luna martie 1990 a urmat un curs 

de pregătire în mânuirea păpușilor și a marionetelor, curs 

coordonat chiar de actorii de atunci ai teatrului pentru copii, 

iar în toamna aceluiași an a dat concurs la teatrul pentru copii 

și a intrat, drept care a fost angajată cu contract de muncă. De atunci, au trecut 30 de ani și joacă cu 

aceeași pasiune, pe aceeași scena a teatrului Elpis. Între timp, a terminat și Facultatea de actorie (cu 

licența dată în București) , dar și  Facultatea de Psihologie și Științele Educației, la Constanta. În 

septembrie 2007, a început o colaborare frumoasă cu Școala „Petre Ispirescu” din Constanta, unde 

predă copiilor din clasele primare cursuri opționale de arta actorului si pregătește împreună cu 

aceștia serbările școlare, adevarate spectacole. Tot cam în acea perioadă a început și colaborarea 

cu Școala „Gheorghe Țițeica”, descoperind în sine aptitudini pedagogice și  creatoare,   pe lângă 

vocația de actor - păpușar, care, de altfel, o reprezintă. Lucrul cu copiii mereu a ajutat-o, așa cum 

mărturisește adesea, să se reinventeze, să găsească alături de ei elixirul tinereții .  Nu îi place să 

vorbească prea mult despre sine, mai degrabă ar trece la lucru . pe scenă, cu copiii și cu păpușile… 

R: Ați citit multe povești când erați copil? Care este basmul dumneavoastră preferat?  

    Când eram copil, cele mai multe povești mi le spunea bunicul, înainte de culcare. Eu ascultam 
fascinată cum Făt-Frumos se lupta vitejește cu balaurul pentru a o salva pe frumoasa prințesă.... și 
uneori chiar mi se părea nedrept că pe balaur nu îl ajuta nimeni în luptă, în timp ce  Făt-Frumos era 
ajutat de alte personaje fantastice . Apoi, când am învățat să citesc, am început cu poveștile 
nemuritoare, dar seara tot bunicul era preferatul meu...Nu pot spune că am o poveste preferată .... 
fiecare poveste are o personalitate aparte, întâmplări mai mult sau mai puțin asemănătoare, 
personaje diferite.  
 

R: Care este vârsta propice pentru citit basme? De ce? 

 Eu cred că basmele sunt scrise, de fapt, pentru adulți, 
așa cum și teatrul de păpuși, paradoxal, se adresa inițial 
adulților, satirizând defectele și scoțând în evidență calitățile 
oamenilor. De aceea poveștile trebuie citite la orice vârstă, 
pentru că sunt pline de povețe și învățături.  Poveștile trebuie 
citite doar cu sufletul !!! 

R: Puteți să ne împărtășiți o amintire dragă sufletului 

dumneavoastră legată de lumea poveștilor?  

   Am crescut cu poveștile bunicului meu, apoi la școală îmi plăcea foarte mult să citesc povești, 
nu neapărat cele recomandate de doamna învățătoare... După ce am terminat liceul, m-am angajat la 
teatrul de păpuși și am urmat facultatea de teatru. Practic, încă trăiesc într-o lume a poveștilor....și 
fiecare spectacol devine o amintire dragă sufletului meu.  

 



Interviuri cu tâlc 
  

17 
 

R: Cu ce personaj de basm vă puteți identifica / asemăna? De ce? 

Dintre toate personajele pe care le-am interpretat, cel mai aproape de suflet a fost 
Cenușăreasa.....de ce...nu știu să răspund...poate pentru ca sufletește mă identific oarecum cu ea, 
pentru că întotdeauna am fost o visătoare . Cenușăreasa este una dintre prințesele cu personalitate, 
chiar daca este foarte modestă ..... Ea își accepta oarecum soarta, dar, atunci când are ocazia, 
acționează. Nu așteaptă să fie salvată de prinț, ci vine în întâmpinarea lui. Cenușăreasa este vis, este 
iubire, este speranță. 

  
R: Puteți să stabiliți o legătură explicită între lumea atemporală a basmelor și lumea contemporană 
nouă? 

   Trăim într-o lume aflată în continuă agitație și transformare, 

într-o lume în care locul poveștilor a fost luat de spiriduși , extratereștri 

și alți eroi ciudați ai desenelor animate.    Și, totuși, în această lume 

modernă mai există un loc în care domnește inocența și puritatea, un 

loc în care visele se împlinesc – basmele .  

 

R: Ce i-ați spune unui copil care refuză să citească povești motivând 

că sunt plictisitoare sau că sunt toate la fel și se termină cu bine?

Și viața este 

plictisitoare dacă nu știm să 

o trăim, și școala este 

plictisitoare daca nu știm să 

ne bucuram de fiecare clipa 

alături de colegi si prieteni. 

Lumea ar fi tristă dacă nu ar exista poveștile, dacă nu am trăi 

zi de zi  cu speranța că totul se termină cu bine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene : Cristian Cartali și Matei Beiu, clasa pregătitoare E 
Coordonator: p.i.p. Alina-Doinița Nedelcu 
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Toma Enache, cunoscut regizor de teatru și film, 

și-a găsit puțin timp pentru a răspunde întrebărilor 

reporterilor noștri. Aflat într-o perioadă de grație a 

carierei sale, în care filmul „Între chin și amin”, realizat în 

2019, a cucerit peste 40 de premii internaționale la 

festivaluri de prestigiu, Toma Enache ne-a răspuns cu 

amabilitate. Absolvent al Facultății de regie – teatru din 

cadrul Academiei de Teatru și Film din București în anul 

1998, a continuat să se perfecționeze printr-un master, 

derulat între anii 2004 și 2006, cu titlul „Arta actorului”, din cadrul aceleiași facultăți. A regizat 

numeroase spectacole de teatru, a interpretat el însuși diferite roluri pe marile scene ale țării, dar 

filmul l-a atras mereu ca un magnet, astfel că a realizat până acum trei producții: 2019 – „Între Chin si 

Amin“ (lungmetraj), 2015 – „Armânii, de la faimoșii Manakia la Nu sunt faimos” (documentar), 2013 – 

„Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, primul film artistic din istorie vorbit în aromână”. Desigur, 

povestea continuă...  

R: Ați citit multe povești când erați copil? Care este basmul dumneavoastră preferat?  

T.E.:  Da, foarte multe. Pe unele le știam de la 

bunicul, pe altele le citisem eu. Oricum, printre preferatele 

mele erau „Punguța cu doi bani" și „Fata babei și fata 

moșneagului", ale lui Creangă. Pur și simplu nu pot uita cum 

fata moșului a ajutat copacul,  cuptorul și toate i-au întors 

ajutorul când a avut mare nevoie. Mereu am crezut că așa se 

întâmplă și în viața noastră reală. Lucrurile făcute din inimă, 

dezinteresat, atrag după ele întâmplări frumoase. R: Care 

este vârsta propice pentru citit basme? De ce?  

Cred ca poveștile se pot spune copiilor de când sunt 

în pântecul mamei până ajung mari. Eu ii spuneam povești 

copilului meu încă dinainte de a se naște. Ele îi introduc pe 

copiii de toate vârstele într-o lume magică, în care totul este 

posibil, dacă ești bun și curajos, și în care adevărul este 

întotdeauna scos la lumină. Le creează repere, îi învață 

diferența dintre bine și rău și îi îndeamnă să viseze. 

R: Puteți să ne împărtășiți o amintire dragă sufletului 

dumneavoastră legată de lumea poveștilor?  

Bunicul meu avea un fel fascinant de a povesti. Într-un basm spus de el, era vorba de un urs 

care venea să se lupte cu lupul. Doar că în aromână și la urs, și la ursoaică se spune „ursă', lucru pe 

care eu nu puteam să-l înțeleg. Am început o dispută de neuitat cu bunicul pe tema asta. Eu spuneam: 

„Bunicule, dacă „urs” se spune „ursă”, atunci cum spunem „ursoaică"? Bunicul răspundea invariabil: 

„Ursă". Eu credeam că nu înțelege întrebarea și o luam de la capăt.  
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R: Cu ce personaj de basm vă puteți identifica / asemăna? De ce?  

Mereu mi-a plăcut Prâslea cel voinic, pentru faptul că a 

avut ideea de a folosi țepușe care, amplasate strategic, îl 

împiedicau să adoarmă. Mi se părea o idee grozavă. Adică mă 

gândeam la cât de deștept a fost să nu cadă în capcana în care au 

căzut toți cei dinaintea lui. 

 

R: Puteți să stabiliți o legătură explicită între lumea atemporală 

a basmelor și lumea contemporană nouă? 

Tot ce se întâmplă în lumea basmelor are cumva un 

corespondent în realitate. Sunt diferite doar proporțiile, spațiile. 

Lumea basmelor este despre oameni obișnuiți, la întâlnirea cu 

miracolul. Miracolul, în lumea basmelor, este la tot pasul. De 

aceea, basmele ne ajuta să vedem miracolul și în lumea reală, 

atunci când el poate să apară. 

 

R: Ce i-ați spune unui copil care refuză să citească povești, 

motivând că sunt plictisitoare sau că sunt toate la fel și se termină 

cu bine?  

I-aș spune că, fără povești și basme, ar putea să rămână ca 

„ursul păcălit de vulpe," ar putea să ia punguța cu doi bani a cuiva 

și să dea de bucluc, ar putea sa-i crească coarne, ar putea fi păcălit 

de „omul roș". Însă cel mai rău e că ar putea să nu afle niciodată că 

e posibil ca un „cal" sau altceva, sau altcineva, să mănânce o baniță 

de jar și să le îndeplinească toate dorințele și visele ...  

  

 

 

 

           Reporteri: Alesia Bujdoveanu și Tudor Hagi, clasa a VII-a D                                                                               

 

 

 

Surse foto:  

https://famost.ro/articol/toma-enache-in-dialog-cu-daniela-sala 
https://m.cinemagia.ro/filme/intre-chin-si-amin-2792871/  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nu_sunt_faimos,_dar_sunt_arom%C3%A2n  
http://romaniavippress.com/229-2/ 

https://famost.ro/articol/toma-enache-in-dialog-cu-daniela-sala
https://m.cinemagia.ro/filme/intre-chin-si-amin-2792871/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nu_sunt_faimos,_dar_sunt_arom%C3%A2n
http://romaniavippress.com/229-2/
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  ,,Teatrul este și el un dascăl de la care putem învăța 

multe”, spunea cu temei, cu mulți ani, în urmă dramaturgul 

armean Gabriel Sundukyan, referindu-se, evident, la teatru ca 

artă. Extinzând semnificația vorbelor sale, putem afirma cu 

certitudine că teatrul este ,,un dascăl”, care contribuie la 

educarea gândirii reproductive și creative, a inteligenței, a 

imaginației, a inventivității și a spontaneității.  

De aceea, în special părinții, dar și cadrele didactice au 

un rol important: ca de la o vârstă fragedă să le insufle copiilor 

dragostea pentru teatru. Fiind foarte receptivi, copiii ajung să-și 

dezvolte mult mai rapid expresivitatea exprimării verbale, 

nonverbale, paraverbale, vocabularul, să-și antreneze 

structurile gramaticale corecte ale limbii, dar și a limbajului 

funcțional. 

Paradoxal, în aceste vremuri agitate, în care „timpul nu 

mai are răbdare cu noi”, în care telefonul, calculatorul sau 

televizorul acaparează cea mai mare parte a timpului liber, 

există elevii care găsesc încă, în interiorul lor, dorința de a se 

bucura de o piesă de teatru.  

Deși au trecut câteva luni de când actorii nu au mai putut 

emoționa în mod direct publicul, totuși copiii recunosc impactul 

ce l-a avut asupra lor orice interacțiune directă cu piesele de teatru.  

În perioada pandemiei, când elevii au făcut doar ore on-line, clasa a VII-a C (actualmente a 

VIII-a C) și-a exprimat opinia despre importanța teatrului. Urmează câteva reflecții personale ale 

câtorva reprezentanți ai clasei.  

 

Prof. Nicoleta Ivanov 

       
 

Teatrul Național din Iași –  

               votat ca fiind al doilea  

          cel mai frumos teatru din lume 

   

 

 

 

 

Sursă foto: 

 https://www.rotalianul.com/teatrul-national-din-iasi-fost-votat-al-doilea-cel-mai-frumos-din-lume/  

 

 

 

https://www.rotalianul.com/teatrul-national-din-iasi-fost-votat-al-doilea-cel-mai-frumos-din-lume/
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Teatrul reprezintă un rezultat artistic ce pune în 

scenă o poveste cu ajutorul actorilor, al regizorului, al 

decorului și al costumelor. Piesele de teatru impresionează 

spectatorii nu numai prin jocul scenic al actorilor, ci și prin 

profunzimea mesajului transmis sau, în cazul comediei, prin 

umorul de bun gust. 

 Este recomandat să frecventăm cât mai des teatrul 

pentru a ne obișnui cu evenimentele culturale. Astfel, 

învățăm cum să ne purtăm într-o astfel de locație și, cu cât 

vizionăm mai multe piese de teatru, vom ajunge să putem să 

ne formăm o opinie asupra jocului actorilor și a calității 

scenarului. Sunt de părere că oricine trebuie să fie învățat să 

meargă la teatru de la o vârstă fragedă, având oportunitatea 

să înțeleagă această artă. 

 De asemenea, odată cu dezvoltarea noastră 

personală, vom prefera să reflectăm asupra importanței 

esenței jocului actorilor pe scenă și ne vom compara cu 

aceștia. Cea mai importantă întrebare pe care mi-am adresat-

o a fost: ,,Oare eu cum aș fi acționat în acea situație? Aș fi 

luptat pentru cauza dreaptă sau aș fi devenit personajul 

negativ, fără să realizez?” 

 Pe vremuri, teatrul se punea pe scenă numai pentru 

nobili, însă acum poate fi vizionat de oricine are această 

dorință. Eu am fost învățată să îi apreciez pe cei ce dau viață 

cuvintelor prin intermedii artistice, chiar prin cele mai mici 

gesturi. Când merg la teatru, mă îmbrac mai elegant ca de 

obicei, iar în sală nu las să îmi fie captată atenția de altceva. 

Consider că veșmintele pe care le purtăm în astfel de ocazii 

trebuie să fie alese, încât să se reflecte respectul nostru față 

de noi înșine, față de instituție și, mai ales, față de truda 

actorilor. 

 Teatrul m-a fascinat dintotdeauna și m-a fermecat 

de fiecare dată, fiecare replică fiind o metaforă ce poate fi 

interpretată, învăluită de chipurile și sentimentele 

personajelor pe care le vedem aievea.  

                       Catinca-Ruxandra Pascu - clasa a VIII-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel mai vechi teatru din România se află la Oravița, 

inaugurat în 1817 
 

Sursă foto: https://www.pressalert.ro/2014/10/istoria-fascinanta-celui-mai-vechi-teatru-din-romania-cum-aparut-banat-
acum-200-de-ani-o-copie- burgtheater-din-viena/

 
Ce este teatrul? 

Pentru mine este precum o 
povestioară citită de bunica înainte de 
somn. Și nu numai prin plăcerea 
transmisă, ci prin faptul că ambele sunt 
nu niște cărți pe care le citim, ci unele ce 
ni se citesc. 

Atunci când citești o carte, tu 
intri prin coperțile ei într-o lume ce 
devine doar a ta, pe care o poți explora în 
liniște, numai pe propriile picioare, 
gânduri, sentimente, pe poteci de 
cuvinte. Dar, atunci când mergi la teatru, 
lumea înconjurătoare, sala de spectacol, 
se transformă în lumea ce e reprezentată 
pe scena din fața ta, iar trăirile 
personajelor, cu ajutorul actorilor, devin 
a tuturor spectatorilor în același timp. De 
aceea, poate fi o experiență de-a dreptul 
interesantă. În acest mod, poți afla 
unghiul din care privesc și alți oameni 
întâmplările respective, poți observa 
toate mișcările, expresiile actorilor, le 
poți auzi intonația și vocea, ai prilejul de a 
trăi acțiunea după legile mișcării și ale 
mimicii, cuvintele devenind simple 
ustensile și ai ocazia de a-ți lăsa mintea să 
se odihnească o vreme. 

În concluzie, vizionarea unei 
piese de teatru este la fel de importantă 
ca oricare altă modalitate de a te relaxa, 
iar cortina va fi mereu pregătită să-ți 
dezvăluie noi taine. Tu trebuie doar să o 
lași! 

     Iulia Manea – clasa a VIII-a C 

https://www.pressalert.ro/2014/10/istoria-fascinanta-celui-mai-vechi-teatru-din-romania-cum-aparut-banat-acum-200-de-ani-o-copie-%20burgtheater-din-viena/
https://www.pressalert.ro/2014/10/istoria-fascinanta-celui-mai-vechi-teatru-din-romania-cum-aparut-banat-acum-200-de-ani-o-copie-%20burgtheater-din-viena/
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Valeriu Butulescu a spus: ,,În politică, 

la fel ca în teatru, nebunii sunt personajele cele 

mai agreate.” Am putea spune că teatrul este un 

loc unde oamenii, fiind ei actori sau spectatori, 

se adună pentru a intra într-o altă lume. Dar oare 

de ce este important să mergem la teatru? 

În primul rând, la cinematograf sau pe 

telefon, vezi totul pe un ecran, însă la teatru, poți 

vedea actorii jucând rolurile în fața ta și poți 

lega o conexiune mai strânsă, personală, decât 

cu actorii de pe marile ecrane. Îi poți vedea cum 

joacă de aproape, nu de la distanță, și le poți 

transmite aprecierile prin priviri, pentru a-i lăsa 

să vadă că eforturile lor sunt apreciate cu 

adevărat, deoarece îți pot vedea emoțiile prin 

aceștia, ochii fiind fereastra către suflet. 

În al doilea rând, văzând piese de teatru 

jucate în fața ta, îți îmbogățești cultura generală.  

Piesele de teatru se găsesc jucate pe 

internet rar, iar este o experiență total diferită de 

a citi o piesă de teatru sau de a o vedea jucată. 

Oamenii apreciază cultura generală, însă, în 

zilele noastre, am merge mai degrabă la 

cinematograf decât la teatru. Regizorul Yuri 

Korndonsky a zis: ,,Teatrul este o clipă care 

trece, așa că mai bine este văzută decât lăsată de 

o parte.” Tocmai de aceea, doar vizionând, ne 

putem bucura de emoții variate și intense. 

În concluzie, a merge la teatru este un 

dar pe care mulți nu știu cum să-l aprecieze. 

Este important nu doar pentru minte, ci și pentru 

suflet, deoarece actorii pot pătrunde prin pereții 

exteriori ai caracterului și te pot atinge cu o 

căldură sufletească, pe care nu ai cum să o simți 

altundeva. 

Cassandra Popescu - clasa a VIII-a C 

Suntem în anul 2020, secolul XXI, era 

tehnologiei. În acest secol foarte puțină lume mai 

merge la teatru. De ce? Răspunsul este simplu: 

comoditatea. Rar se mai mergea la teatru, din 

cauza confortului de acasă și a gândirii limitate: 

,,- Eeeee... , la ce îmi trebuie mie să merg la 

teatru? Mai bine mă uit la un film!’’ 

În anul 1800, în Roma, Italia, oamenii respectau teatrul și chiar era ceva foarte nobil să mergi la 

astfel de manifestări. Uneori, cei care nu primeau bilet făceau și o mică revoltă, ca mai apoi să li se dea 

bilet. Din cele mai vechi timpuri și până astăzi, oamenii au găsit metode alternative de a se bucura de o 

piesa de teatru. Când reprezentările se desfășurau în aer liber, cei care stăteau în apropiere priveau de la 

balcoanele caselor și cu un binoclu vedeau tot ce se întâmplă, dar, din păcate, nu puteau auzi replicile. 

În zilele noastre, situația este simplificată:  există oameni care filmează piesa de teatru, ca apoi să fie 

vizionată și de pe internet. Mai nou, pandemia i-a determinat pe actori să nu renunțe la pasiunea lor și 

au jucat pe scena goală, iar transmisiunile în direct au emoționat milioane de oameni. 

Mie îmi pare rău că lumea nu mai merge la teatru din cauza vremurilor actuale. Teatrul va 

rămâne, în orice împrejurare, un loc minunat, unic, încărcat de magie, o artă vie, unde actorii vor da 

viață unor personaje pentru a transmite publicului emoții, trăiri și adevărate lecții de viață. Actorii trebuie 

să dea credibilitate personajelor pe care le interpretează, astfel încât să convingă publicul că ceea ce vad 

nu este o interpretare a unui rol, ci o transpunere a lor într-o altă poveste de viață. 

Eu sunt un mare iubitor de artă și îmi place să stau ore întregi la teatru, atât ca spectator, cât și 

ca actor. De aceea, consider teatrul ca o a doua casa a mea, o casă unde sufletul meu pare că vibrează 

pentru fiecare rol interpretat și trăiește cu intensitate orice reprezentație.  

David Popescu – Clasa a VIII-a 

,,ROLUL ESENȚIAL AL TEATRULUI ESTE DE A-I 

ADUCE PE OAMENI LA SPECTACOLE, PENTRU 

CĂ TEATRUL ESTE O ȘCOALĂ.” 

                                 STELA POPESCU 
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Pregătirea unei activități extracurriculare, care să 
rămână în sufletul copiilor și care să-i învețe, în 
același timp, lucruri noi într-un domeniu puțin 
explorat, este de natură să aducă schimbări 
comportamentale atât în latura afectivă a 
dezvoltării personalității copilului, cât și în cea 
informativ-aplicativă. Este vorba, pe de o parte, 
despre implicarea emoțională a elevilor într-o 
activitate populară, demult uitată, șezătoarea 
tradițională la lumina bradului. Pe de altă parte, 
re-crearea acestei lumi atât de puțin cunoscută 

copiilor, implică o serie de activități pregătitoare, 
care vizează un algoritm de lucru bine structurat, 
pentru a fi înțeles și asimilat de către copii cu 
plăcere, care să-l ajute pe profesorul coordonator 
în pregătirea șezătorii și pe care l-am sistematizat 
în cele ce urmează. Scopul activității l-a constituit 
consolidarea parteneriatului educațional dintre 
familie și școală, prin intermediul relațiilor: elevi-
elevi, părinți-elevi, părinți-profesor, elevi-
profesor. 

 
Momentul 0: fixarea obiectivelor 

 
Să comunice eficient, în vederea obținerii unui 
rezultat de grup;  
Să-și respecte colegii de scenă și pe mentorul lor; 
Să accepte punctele de vedere și părerile altor 
colegi; 
Să mențină un tonus pozitiv, atunci când 
întâmpină dificultăți de natură emoțională; 
Să-și manifeste disponibilitatea de a-i ajuta pe 
ceilalți în situații dificile; 
Să petreacă un timp de calitate alături de colegi, 
de profesorul coordonator și de părinți, în cadrul 
repetițiilor; 
Să-și exteriorizeze propriile trăiri prin recitare, 
muzică și dans; 
Să identifice frumosul în activitățile artistice, în 
vederea dezvoltării gustului estetic; 
Să ,,re-creeze” frumosul prin intermediul implicării 
personale, în cadrul unui rol asumat. 
 
Familiarizarea cu noțiunea de ,,șezătoare” și costumul popular 

Despre şezătoare se vorbeşte mai puţin în zilele 
noastre. Se ştie însă că, pe vremuri, șezătorile se organizau 
în perioada iernii, din postul Crăciunului şi până când 
începea postul Paştelui. Se adunau mai mulţi oameni la câte 
o casă, seara, după ce terminau treaba cu animalele de pe 
lângă casă şi şezătoarea ţinea până pe la miezul nopţii. La 
şezători era zarvă mare. Toată lumea lucra: se ţesea la 
război, se torcea, se depăna lâna, se scărmăna, se tricota, 
se făceau ciucuri. Bărbaţii care participau, ajutau şi ei. 
Şezătorile organizate de fete erau un prilej bun de a se 
întâlni cu feciorii din sat. Atmosfera era veselă: se cânta, se 
spuneau poveşti, glume, ghicitori, „se punea ţara la cale”.  
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Sigur că, înainte de a începe pregătirea, elevii trebuie familiarizați cu aceste informații, redate sub forma 
unor povestiri atractive sau prin prezentarea unor materiale- fragmente din înregistrarea unor șezători. 
Primul lucru care se impune în urma acestor discuții sau vizionări este necesitatea pregătirii ținutei potrivite 
pentru participarea la șezătoare: achizionarea unui costum popular, încălțăminte adecvată, pantof negru, 
coafură potrivită, codițe împletite, batic/ basma, bundiță, vestă, ilic. Sigur că elevii au mai văzut și auzit despre 
costumul popular însă, achiționarea unui costum pe măsură va fi o muncă realizată în echipă cu membrii 
familiei. 
 
Crearea unei atmosfere tradiționale  
 

Pentru a se re-crea atmosfera unei case 
țărănești este nevoie de o muncă în echipă, pe 
care părinții elevilor au realizat-o cu răspundere și 
implicare. Astfel, ei au decorat sala de spectacol, 
împodobind un brad frumos, dar și cu obiecte 
populare: vase din lut de diferite mărimi, ștergare, 
fețe de masă cusute manual, coșuri cu gheme sau 
cu porumb de curățat, lămpi cu gaz, tablouri 
cusute pe pânză. Fetele aveau lucru de mână, 

împleteau sau depănau gheme de lână, în timp ce 
băieții curățau porumb sau le ajutau pe fete la 
depănat și scărmănat lână. În plus, câteva garduri 
așezate în fundal, pe care sunt agățate haine 
țărănești și câțiva pomi care își schimbă culoarea 
cu ajutorul luminilor dirijate, întregesc atmosfera 
nocturnă și evidențiază frumusețea interioarelor 
țărănești.

 

Distribuirea versurilor 

Alegerea unui scenariu potrivit vârstei este 
poate, partea cea mai grea a activității vizate, 
pentru că textul final al șezătorii este rezultatul 
unei munci de căutare a versurilor și a melodiilor 
accesibile copiilor de vârstă școlară, dar care să 
respecte, totuși, momentele unei șezători 
tradiționale. Distribuirea versurilor/ a rolurilor 
este un pas foarte important din algoritmul 
pregătirii, deoarece profesorul este acela care 
trebuie să descopere dorințele elevilor și să le 
armonizeze cu talentul lor. Elevii își doresc, de 
obicei, rolurile principale, care să-i evidențieze și 

să le ofere prilejul de a arăta celorlalți că sunt 
talentați. Momentul distribuirii rolurilor necesită 
timp și trebuie realizat cu mare tact, astfel încât să 
nu li se impună un rol anume copiilor, ci să fie 
ajutați să-și găsească rolul care li se potrivește cel 
mai bine. Pentru aceasta, ar fi de preferat să se 
citească rolul respectiv, să fie ,,testați” toți 
doritorii și să se aleagă împreună cu restului 
grupului care este colegul potrivit pentru acel rol. 
Copiii țin cont, de obicei, de părerile colegilor și nu 
se supără decât atunci când se simt nedreptățiți.  

 
Metode de învățare în grupuri de elevi- exercițiul, metoda de bază 

 
Conversația este folosită intens în prima parte 

a organizării activității, atunci când se discută 
rolurile, iar elevii sunt interesați să descopere 

amănunte legate de personaj sau de acțiunile 
acestuia. Explicația însoțește, de cele mai multe 
ori conversația, pentru că este necesar să explicăm 

cuvintele necunoscute din text, de exemplu: ceată 
de flăcăi, scărmănat, straie, odaie, cingătoare. 

Demonstrația cu obiecte este însoțită de 
acțiune, de exemplu, atunci când arătăm intrarea 
în scenă a fetelor, din ce parte vin, unde se 
plasează, sau simularea lucrului la șezătoare. 
Problematizarea apare inevitabil în timpul 
repetițiilor pentru că, atunci când vizualizăm 
momentul, apar întrebări privitoare la deplasarea 
scenică, cum intrăm, unde ne așezăm, cine lângă 
cine stă, cine începe primul etc. 

Fără doar și poate, exercițiul se dovedește a fi 
metoda de bază în pregătirea unei activități 
extracurriculare pentru că, până la algoritmizarea 
pașilor de lucru, este nevoie de repetarea 
elementelor învățate, în condiții similare, care să 



Idei în acțiune 
  

25 
 

conducă la formarea unei deprinderi. Menționăm 
faptul că repetițiile s-au desfășurat preponderent 
în orele de Muzică și mișcare, dimineața, devreme, 
până la începerea cursurilor sau în momentele de  
relaxare din timpul altor discipline școlare. 

Foarte importantă se dovedește alegerea 
melodiilor și a dansurilor. Sunt de preferat 
melodiile al căror negativ se găsește în varianta 
cea mai bună pentru că, oricât de bine reușesc 
copiii să cânte la repetiții, este probabil ca ei să nu 
mai țină pasul cu versurile melodiilor cântate de 
alți interpreți. Cu negativul melodiei se 
armonizează mult mai bine.  

Bineînțeles că, fiind în Ajunul Crăciunului, nu 
puteam finaliza șezătoarea fără un program de 
colinde, fără Sorcova sau Plugușorul, cântate către 
finalul șezătorii, moment foarte plăcut părinților. 
În plus, un moment emoționant de excepție a fost 
colindul compus de Ștefan Hrușcă, după versurile 
poeziei ,,Colindătorii” de George Coșbuc, cântat 

de grupul vocal al clasei împreună cu profesoara, 
în finalul căruia ,,îngerii albi, cu flori de măr în 
mână” au oferit părinților rămurele cu flori albe de 
măr, certificând, încă o dată, faptul că relațiile 
interumane de calitate sunt cele care dau valoare 
vieții. Momentul a constituit punctul culminant al 
șezătorii, pentru că i-a emoționat până la lacrimi 
pe spectatorii care i-au aplaudat îndelung pe 
colindători. 

     

 

 

 

P.i.p.dr. Simona Palasca
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2020, anul școlar…altfel ! 

Pentru prima oară în fața 

unei crize mondiale cauzate 

de dușmanul invizibil ce 

poate să le pericliteze 

sănătatea, COVID-19, elevi și 

profesori și-au adaptat 

activitatea, astfel încât să 

minimalizeze efectele 

negative ale întreruperii 

procesului de predare-

învățare față în față. Evident, 

nici Săptămâna 

Internațională a 

Francofoniei, pentru care 

erau prevăzute diferite 

evenimente, nu s-a mai 

putut derula așa cum fusese 

gândită inițial. Prezentarea 

celor 10 cuvinte ale 

Francofoniei 2020 s-a făcut la 

clasele gimnaziale, iar unele dintre 

ele au dat naștere unor creații 

literare interesante.  

Elevii clasei a VIII-B, în 

cadrul unei lecții demonstrative 

susținute pentru studenții 

Facultății de Litere a Universității 

„Ovidius”, ce urmau să devină 

profesori de limba franceză, au 

lucrat, în perechi constituite în 

mod liber, cvintete pornind de la 

acel cuvânt care îi inspiră cel mai 

mult. Prezentăm mai jos câteva 

dintre creațiile realizate de aceștia, 

sensibile și profunde, rod al unei 

munci intense de echipă, în care al 

treilea membru a fost ... 

dicționarul!  

(Credit foto: https://if-maroc.org/essaouira/evenements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ondée 
apaisante et inappréciable 

en vivant, en sentant, en connaissant 
elle me sépare du monde 

je plonge dans mes pensées 

Daria State   
Sabina Cristea 

mangrove 
imposante et luxuriante 

en inspirant, en se 
perdant, en cachant 

elle m’inspire à la poésie 
et à la création 

Je veux y plonger 
 

Amanda Netedu 
Amalia Matei 

aquarelle 

bleu, rouge et marron 

les couleurs du dragon 

en enchantant ton visage 

comme un bon voyage 

Eduard Burduță 
Luca Petre 

https://if-maroc.org/essaouira/evenements
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Iubitorii limbii franceze își pot îmbogăți 

vocabularul, lecturând explicațiile celor 10 cuvinte 

ale Francofoniei. Ele arată chipul multicultural al 

culturii franceze, spectaculos la nivel lingvistic. 

Limba franceză se transformă, astfel, în loc cald în 

care cuvinte ale Francofoniei din afara Hexagonului 

își găsesc acel „acasă” în care nu se simt pierdute, ci 

iubite și valorizate.  

 Aquarelle 
[akwaʀɛl] nom féminin 
ÉTYM. 1791 ◊ italien acquarella, de acqua « eau » 
1/  Peinture légère sur papier avec des couleurs 
transparentes délayées dans de l'eau. Faire de 
l'aquarelle. 
 
2/  Œuvre ainsi obtenue. Une aquarelle de Dufy. 
 
 Vau-l'eau (à) 
[avolo] locution adverbiale 
ÉTYM. 1552 ◊ de à, val et eau 
■ Au fil de l'eau, du courant. 
◆ FIG. Aller, s'en aller à vau-l'eau : se perdre, se 
désorganiser, péricliter. « Voilà tous mes plans à 
vau-l'eau » (Balzac). 

 
 
 Engloutir 
[ɑ̃glutiʀ] verbe transitif (conjugaison 2) 
ÉTYM. Fin XIe ◊ bas latin ingluttire → glouton  
1/  Avaler rapidement, tout d'un coup et sans 

mâcher.➙ dévorer, engouffrer. « Il voit les élèves 
engloutir viandes et légumes » (Lecomte). 
▫ ABSOLT « Les hommes déboutonnés, la face 
rougie, engloutissaient comme des 

gouffres » (Maupassant). ➙ se gaver ; FAM. 
s'empiffrer. 
 

2/  FIG. Dépenser rapidement.➙ dilapider, 
dissiper, gaspiller, 1. manger. Engloutir de grosses 
sommes dans une entreprise. « Ces fameuses 
coquettes qui dévorent et engloutissent en peu de 
temps les plus gros patrimoines » (Lesage). 

◆ (Sujet chose) Absorber, épuiser. « Villa et 
château eussent englouti plus que le revenu total 
des Genillé » (Romains). 
3/  (XVe) Faire disparaître brusquement en noyant 
ou submergeant. Séisme qui engloutit une ville. 
« Les uns, habitants de la terre sèche, se sont vus 
engloutis par des déluges » (Cuvier). 

▫ PRONOM. Un navire qui s'engloutit. ➙ s'abîmer, 
couler, sombrer. 
▫ Une vallée engloutie dans un lac. « Quand le 
dernier cercle de l'eau se ferme sur un navire 
englouti » (Suarès). 
◆ FIG. POÉT. « Le temps nous 
engloutit » (Chateaubriand). 
 
 Fluide 
[flɥid ; flyid] adjectif et nom masculin 
ÉTYM. XIVe ◊ latin fluidus, de fluere → fluer 
I/  Adjectif 
 1/  VX Liquide. « Le sang, véhicule 
fluide » (La Fontaine). 
 
 2/  MOD. Qui n'est ni solide ni épais, coule 

aisément. Huile très fluide. Pâte fluide. ➙ clair. 
 
 3/ (XVIe) PAR MÉTAPH. Ou FIG. Qui coule avec 

facilité et harmonie. Style fluide. ➙ 1. coulant. 
« fluide comme un filet d'eau pure, un chant de flûte 
ruisselait dans l'ombre » (Duhamel). 
▫ Souple, ondoyant. Tissu,vêtement fluide. 
◆ Qui a tendance à échapper, qu'il est difficile de 

saisir, de fixer, d'apprécier. ➙ fluctuant, indécis, 
insaisissable. « En cristallisant les formes si fluides 
de la vie spirituelle » (Paulhan). 
▫ POLIT., MILIT. Situation fluide, instable, 
changeante. 

▫ ÉCON. Marché fluide. ➙ liquide. 
  
4/  En parlant de la circulation routière, Qui se fait 
à une cadence et à une vitesse normales (sans 
embouteillages, sans ralentissements). Circulation 
fluide sur l'autoroute de l'Ouest. 
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Mangrove 
[mɑ̃gʀɔv] nom féminin 
ÉTYM. 1902 ◊ mot anglais, du malais 
■ BOT., ÉCOL. Formation végétale caractéristique 
des littoraux marins tropicaux, où dominent 
les palétuviers surélevés sur leurs racines. Les 
mangroves du sud de la Floride. « il sillonnait la 
mangrove du Robert où grouillaient ces 
crustacés » (P. Chamoiseau).  

 
 Oasis 
[ɔazis] nom féminin, parfois masculin 
ÉTYM. 1766 ; n. pr.1561 ◊ bas latin oasis, mot grec 
emprunté à l'égyptien 
  
1/ Endroit d'un désert qui présente de la 
végétation due à la présence d'un point d'eau. 
« L'oasis. La tête en haut exposée au feu du ciel, les 
pieds dans l'eau […], les palmiers montent la garde 
en rangs serrés » (M. Dib). Cultures, palmeraies 
d'une oasis. Oasis sahariennes. 
2/  FIG. Lieu ou moment reposant, chose agréable 
qui fait figure d'exception dans un milieu hostile, 

une situation pénible.➙ îlot. « Dans ce 
triste quatorzième siècle, le règne de Charles V est 
une oasis de raison » (Bainville). 
 
Ondée 
[ɔ̃de] nom féminin 
ÉTYM. XIIIe ; « flot » XIIe ◊ de onde 
■  Pluie soudaine et de peu de durée. Être surpris 

par une ondée. ➙ averse. 
 
 Plouf 
[pluf] interjection 
ÉTYM. 1793 ◊ onomat. 
■ Onomatopée évoquant le bruit d'une chute dans 

l'eau. ➙ ploc. 
▫ SUBST. On entendit un plouf. 

 
 Ruisseler 
[ʀɥis(ə)le] verbe intransitif (conjugaison 4/5/) 
ÉTYM. XVIe ; ruceler 1180 ◊ de ruissel, → ruisseau 
1/  Couler sans arrêt en formant un ou plusieurs 
ruisseaux, ruisselets ou filets d'eau. La pluie 
ruisselait sur les vitres. « des larmes ruisselèrent de 
mes yeux » (Proust). 
◆ FIG. Se répandre à profusion. « La lumière 
ruisselait dans cet océan de montagnes » (Gautier). 
Sa perruque « dont les boucles ruisselaient 
pesamment sur ses épaules » (R. Rolland). 
  
Spittant, ante ou spitant, ante 
[spitɑ̃, ɑ̃t] adj. 
ÉTYM. Date inconnue ; mot d'orig. flamande. 
◆ (Belgique). Pétillant. Eau spittante. —  Au fig. 
L'esprit spittant, vif, déluré. 
 

 

Sursă : © 2019 Dictionnaires Le Robert - Le Petit Robert de la langue française ; Le Grand Robert de la langue 
française, http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau  

    Prof.dr.Veronica-Diana Hagi

https://www.lerobert.com/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau
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De ce teatru 

radiofonic? 
 

2020! Ce an! Nu îl vom 

uita niciodată! NICIODATĂ! 

În anul școlar 2020-2021, 

ne-am aflat în fața unei mari 

provocări: „Școala altfel” de acasă. 

A fost o perioadă cu totul inedită și, prin urmare, cu activități deosebite față de cele desfășurate 

în mod normal. Am ales pentru elevii mei ca, în una dintre aceste zile de școală altfel, să audieze 

un teatru radiofonic, „Zâna Zorilor”, de Petre Ispirescu, aducându-mi aminte nostalgic cu cât 

drag  mă cufundam cândva în fotoliul din dormitorul meu de copilă, în timp ce ascultam vocile 

marilor actori români, și sperând că și dragii mei elevi vor simți același lucru.  

Am conceput această activitate, deci, deoarece cu teatrul au crescut generațiile noastre, 

cele mai în vârstă, apropiindu-ne de cultură, familiarizându-ne cu autori celebri, dezvoltându-

ne imaginația, făcându-ne să visăm. Era și singura posibilitate de a merge la teatru, din 

confortul caselor noastre, fără să încălcăm regulile impuse.  

Am dorit să-i obișnuiesc și pe elevii mei, atât de mult legați de tehnologie, să asculte 

cu atenție, să aibă răbdare, să își construiască povestea în mintea lor pe baza sunetelor, pentru 

că dialogul, muzica și efectele sonore îl pot ajuta pe ascultător să-și imagineze mai ușor 

personajele și povestea. M-am gândit că, astfel, le pot trezi curiozitatea copiilor și că, poate, 

vor reuși să se îndepărteze puțin de ecranele dispozitivelor, în fața cărora petrec prea mult timp, 

și se vor apropia mai mult de lectură și de cultură. 

M-am bucurat să constat că elevii au fost 

încântați de această activitate, unii fiind chiar la 

prima experiență de acest gen. 

 p.i.p. Rodica Urlă 

                                                                  

desen: Sofia Mereuță, clasa a IV-a B 
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„Părerea mea despre această experiență a fost una diferită față de alte dăți, când am 

vizionat o piesă de teatru normal. Este prima dată în viața mea când am ascultat o piesă de 

teatru radiofonic. Am ascultat povestea „Zâna Zorilor”, o poveste foarte interesantă, pe care 

am citit-o și în trecut. Această poveste radiofonică a fost diferită de o lectură. A fost interesant 

să stau liniștită în patul meu și să ascult povestea fără să îmi obosească ochii. Totuși, mi-ar fi 

plăcut să o citesc, în loc să o ascult. Din poveste mi-a plăcut calul înțelept, dar nu mi-a plăcut 

comportamentul fraților lui Petru.” 

 Mereuță Sofia- Maria, clasa a IV-a B 

 

„Pentru mine, a asculta un teatru 

radiofonic a fost o experiență interesantă, 

deoarece a trebuit să-mi folosesc imaginația 

mult mai mult decât atunci când am vizionat 

o piesă de teatru sau un film. Dar ceea ce mi-

a lipsit cel mai mult a fost compania 

colegilor mei și a doamnei învățătoare cu 

care să împărtășesc imediat părerile despre 

ceea ce am ascultat.” 

Onel Nicolas, clasa a IV-a B (text și desen) 

 

„Astăzi am ascultat piesa „Zâna Zorilor”. Când citești o carte îți imaginezi 

personajele, îmbrăcămintea, sunetele, locul acțiunii. La un teatru radiofonic ai sunetul, adică 

vocile personajelor, și zgomotele din fundal, care te ajută să-ți imaginezi mai ușor personajele 

și locul acțiunii. Mi-a plăcut să ascult o piesă pe care o citisem deja și a fost o experiență 

plăcută. Mi-ar plăcea să fiu Zâna Zorilor, deoarece aș avea un castel frumos și aș putea zbura. 

Din castelul meu, din turnurile înalte, aș putea vedea răsăritul soarelui.” 

Mărăcine Iustina Teodora, clasa a IV-a B 
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Întrucât am fost extrem de încântată de 

activitățile „Săptămânii Altfel” de anul trecut, 

abia așteptam să văd ce surprize mă așteaptă și 

anul acesta. Începusem deja să număr zilele până 

la mult așteptata săptămână și în fiecare 

dimineață o anunțam pe mama câte zile au mai 

rămas. Apoi...surpriză! Un virus minuscul cu o 

denumire drăguță, „coronavirus”, a dat peste cap 

planurile întregii lumi. Astfel, mult așteptata mea săptămână altfel, chiar a devenit ALTFEL! 

Am învățat să îi protejez pe cei dragi. #stauacasă împreună cu familia, iar 

cu prietenii mă văd și vorbesc pe internet. Tata îi aprovizionează pe bunici 

pentru a putea și ei să stea în casă și să nu se îmbolnăvească. Am înțeles, 

o dată în plus, importanța igienei și a spălatului temeinic pe mâini. 

Am început lecțiile online. 

Este tare interesant! 

Pentru prima dată, mi-am 

făcut temele pe laptop și 

chiar m-am descurcat! ☺ 

M-am transformat în educatoarea fratelui meu și l-am 

învățat să scrie cifrele. 

Astăzi sărbătorim ziua de naștere a lui „tata Bob”, cum obișnuiesc eu să îi spun, și, chiar dacă 

nu petrecem  alături de bunici și prieteni, sunt convinsă că o să ne distrăm pe cinste. 

        Mă bucur că petrec mai mult timp cu întreaga familie, dar sunt și extrem de tristă când văd 

atât de mulți oameni bolnavi. Cuvântul pe care îl consideram drăguț la început, acum îmi dă stări de 

panică și de stres.  

Le doresc tuturor sănătate și sunt sigură că  

 

 

 
Text: Ingrid Banu, clasa a 

II-a, coordonator:  

p.i.p. dr. Simona Palasca 
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Micii fluturași ai clasei I A au știut să valorifice 

cu talent si dăruire clipele petrecute în afara 

școlii, în perioada 11 martie-13 iunie. Astfel, au 

răspuns PREZENT la toate activitățile școlare pe 

care le-am gândit,  realizând creații personale 

amprentate cu mult talent, dar și la activitățile 

dedicate Programului „Școala Altfel”, în care au  

demonstrat că și de la distanță putem fi 

APROAPE, demonstrând că ÎMPREUNA 

SUNTEM MAI PUTERNICI și că NIMIC NU NE 

DOBOARA! I-a impresionat mult Turul Virtual al 

Muzeelor, s-au comportat ca în sala de teatru 

sau cinema,  

 

 

 

 

 

 

 

vizionând spectacole de teatru și filme 

potrivite vârstei lor, au participat la atelierul de 

creație artistico-plastică, au devenit creativi, 

au inventat o mașinărie care, cine știe, poate 

că în viitor ne va fi la îndemână,  au ascultat 

povesti citite de bunici, au transmis mesaje 

comunității din jur, afișând la ferestre desenele 

lor cu mesaj, au cântat,  au făcut mișcare, au 

devenit bucătari pricepuți, pe lângă mama și 

tata, au făcut atâtea lucruri minunate de care, 

peste timp, își vor aminti cu emoție, pentru că, 

nu-i așa, TOTUL VA FI BINE!!!!    

Coordonator pagină:  

p.i.p. Anca Medeșan 
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Provocării de a derula proiectul național „Școala altfel” în timpul pandemiei cauzate de noul 

coronavirus i-au răspuns și elevii clasei a III-a D, cu mult entuziasm, datorat dorului de colegi, de 

învățătoare, de normalitatea pe care o știau ei. Activitățile sugerate de cea care le îndrumă pașii de 

patru ani au găsit ecou în mintea și sufletul inimoșilor copilași care au realizat materiale deosebite. 

Redacția revistei „Pe băncile copilăriei”... a primit materialul lui Andrei Stăneci Bărbieru, remarcabil 

prin diversitate, implicare și prin zâmbetul dătător de speranță și încredere că ... totul va fi bine! 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Coordonator : p.i.p. Mirela Cotoarbă 
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ȘCOALA MEA, CA O POEZIE 

Bogdan Sandu, clasa a II-a C, 

coordonator: p.i.p. dr.Simona Palasca 

Dacă printr-o întâmplare 

Aș putea să fiu mai mare, 

Mi-ar plăcea printr-o magie, 

Să schimb școala-n poezie! 

Și-aș începe cu „A fost odată 

Într-o țară minunată…” 

Și-aș pătrunde încet și sigur 

În „Țara lui Domn Posibil”. 

Voi fi chiar Bogdan Cel Mare 

Ce străbate cu mirare, 

Țara cu o mie de rime 

Ce le voi pune într-un album cu enigme. 

 

Enigme cu experimente 

Și tablouri pe panouri, 

Enigme despre călătorii 

Și despre excursii hazlii. 

În toate va fi veselie, 

ÎN ȘCOALA MEA, 

CA O „POEZIE”! 

Împreună suntem: 

UNITATE 

PUTERNICĂ, STABILĂ 

GÂNDIND, LUPTÂND, CONSTRUIND 

NIMIC NU NE DOBOARĂ 

ÎNVINGEM! 
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Tu așteaptă-ne cuminte, 

Noi vom reveni cu bine! 

Pân-atunci, te rog fierbinte 

Să ai și tu grijă de tine: 

 

Spală-te bine pe mâini, 

Șterge-te pe preș cu clor, 

Și, în câteva săptămâni, 

Curtea-ți va fi plină cu noi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlad Matei Florea, clasa a III-a F 

Coordonator : p.i.p. Nicoleta Zamfir 

 

 

 

 

 

Azi în prag de sărbătoare 

Noi de acasă îți urăm 

Să fii mereu cea mai TARE, 

Căci în inimă te păstrăm! 

 

 Cu drag și dor noi așteptăm 

La tine-n prag să revenim, 

În clasa noastră să intrăm 

Și calificative bune să luăm. 
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Dragă jurnalule,  
 

Suntem în mijlocul unei 

pandemii. Corona virusul ne 

amenință în continuare, dar avem 

noroc că oamenii din linia întâi își fac 

treaba destul de bine.  

Astăzi este ziua scolii mele, Școala 

Gimnaziala Nr. 30 ,,Gheorghe 

Țițeica''. Mi-ar fi plăcut să îmi petrec 

această zi la școală, nu acasă. Sunt în 

izolare de o lună și, sinceră să fiu, la 

început îmi plăcea ideea de a sta 

acasă, dar nu îmi imaginam că o să 

dureze atât de mult. Ziua de azi a fost 

ca oricare alta petrecută în 

carantină. M-am trezit pe la ora 

nouă , am mai lenevit puțin, iar apoi 

mi-am făcut ordine în cameră pentru 

a-mi putea desfășura activitățile 

zilnice aici. La ora unsprezece, am 

avut ora online de limba română , 

care nu a durat foarte mult deoarece 

au existat dificultăți cu privire la 

conectarea în apel. Apoi, la ora 

patru, am avut ora de informatică, 

unde domnul profesor ne-a arătat cum să ne conectam pe Google Classroom. Sunt sigură 

că, daca eram la școală, această zi ar fi fost mai interesantă. Îmi e dor de profesori, dar 

mai ales de colegii și prietenii mei. Aș vrea să îi văd, nu doar pe un apel video, ci și în 

realitate.  Sper ca această izolare să se termine cât mai repede pentru a-mi revedea 

prietenii și profesorii.                                                                                                                  
 
Ioana Vanghele, clasa a VII-a D
  

  De obicei, ziua scolii este o zi de sărbătoare, 

prilej pentru toți elevii să admire longevitatea 

frumoasei lor școli. De ziua școlii, se fac activități 

diferite de cele ce se desfășoară în general, dar 

anul acesta a fost unic. Nu s-au ținut festivități, 

nu am făcut nimic special. De ce oare? Pentru că 

anul acesta școala a fost închisă de ziua ei.  

    Pentru mine, ziua școlii însemna spectacolul în 

care elevii își dovedeau talentele și, la final, copiii 

care au luat premii în cadrul numeroaselor 

olimpiade organizate în anul respectiv urcau pe 

scena când erau numiți de director și erau 

felicitați în fața elevilor și a părinților. 

    Cred ca cea mai neplăcută parte este faptul că 

nu mai suntem alături de colegi de ziua școlii.  

 

 

Aceasta este ziua în care se sărbătorește instituția 

ce ne-a adus împreună și ne-a ajutat să formăm 

prietenii care țin ani întregi și pe care le vom 

prețui mult timp, chiar dacă fiecare va merge pe 

un drum diferit. 

De acasă, ziua școlii nu a fost diferita 

deloc de o zi normală în izolare, departe de rude, 

de profesori și de mersul în parc cu prietenii, 

lucru care a stricat-o, în mare parte. Deși unora 

nu li s-a părut deloc o problemă lipsa 

festivităților de ziua școlii, pentru mine, cel puțin, 

ziua școlii valorează mult, pentru ca fără școala 

mea n-aș mai fi cine sunt și n-aș mai fi întâlnit 

oamenii minunați care îmi sunt colegi și prieteni.                                                                          

 

   Andrei Vintilă, clasa a VII-a D 
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Azi este prima zi după vacanță, zi în care trebuia să serbăm ziua școlii. Cu toate 

acestea, nimeni nu s-a arătat, din cauza unei pandemii 

neașteptat de lungi, COVID-19. Nu ne putem aduna 

la școală, nu putem sărbători, nici măcar ore normale 

nu facem. 

Anul trecut, școala noastră a împlinit 50 de 

ani de la înființare. Atunci a fost cea mai mare 

sărbătorire din toți cei 8 ani de când sunt la această 

școală. Cadrele didactice au dat un spectacol jubiliar, 

unde au fost premiați copiii și profesorii, s-au ținut 

piese de teatru, s-a dansat și s-a cântat... o adevărată 

festivitate! 

În acest an, nu mai putem face aceste lucruri. 

Nu putem fi împreună pentru a ne felicita, dar putem 

onora această zi în felul nostru. Am încercat să ne 

întâlnim cu doamna dirigintă, dar a fost un eșec din 

cauza problemelor tehnice. Dumneaei a decis ca 

fiecare să scrie câte un text legat de această zi, așa că 

m-am hotărât să scriu un gând către școala mea, în 

cinstea ei. 

„Dragă școală, 

    Te cunosc de mai mult de jumătate de timp de când sunt pe lume. Îmi ești ca 

o a doua casă, de aceea nu pot trece peste această zi fără să îți mulțumesc. Îți mulțumesc 

pentru că m-ai ajutat să devin ceea ce sunt acum, că m-ai ajutat să întâlnesc oameni buni 

și pentru toate zilele luminate după teste grele. Îmi pare rău că nu putem fi lângă tine, 

dar te vom serba prin sufletele, faptele și emoțiile din această zi importantă. Rămâi cu 

bine până ne vom revedea! 

Eleva ta, 

Roxana Martinescu” 

Astfel îmi închei această 

zi dedicată școlii mele. Îi doresc 

copii deștepți și numai bine în 

viitor. Între timp, le urez sănătate 

tuturor în aceste vremuri grele. 

            La mulți ani, școală dragă! 

   

 

  Roxana Martinescu, clasa a VII-a D 
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23 aprilie 2020. Astăzi se împlinesc 

51 de ani de la înființarea școlii unde 

învăț, Scoala Gimnaziala Nr. 30 

„GheorgheTiteica”. Toată lumea 

așteaptă de fiecare dată cu entuziasm 

această zi, încercând în fiecare an să 

o sărbătorească cât mai frumos 

pentru a rămâne, de fiecare dată, o zi 

de neuitat pentru toți elevii, 

profesorii și pentru cei ce ajută la 

administrarea acestei școli. 

Fiecare aniversare este diferită în 

fiecare an. De această dată, însă, spre 

deosebire de anul trecut, când curtea 

era plină de copii nerăbdători, respectiv părinți și profesori veseli, fiecare a sărbătorit în felul său, la el acasă, din 

cauza condițiilor pe care le impune carantina.  

Cum mi-am petrecut eu această zi? Ei bine, m-am trezit mai de dimineață, și am avut prima întâlnire 

online, de după Sărbătorile Pascale, cu colegii de clasă și cu doamna dirigintă. La un moment dat, întâlnirea s-a 

întrerupt, din cauze tehnice, și nu am mai putut lua legătura decât a doua zi. Atunci, am profitat de timpul pe care 

îl aveam și de vremea superbă de afară și am făcut o micuță plimbare în apropierea casei, împreună cu bunica 

mea. Însă ziua mea nu s-a rezumat doar la atât. Când m-am întors, am mai petrecut ceva timp în curte, împreună 

cu bunicul meu, ajutându-l cu grădinăritul, discutând, bucurându-ne de razele mângâietoare ale soarelui și, 

bineînțeles, făcând sport, ca în fiecare zi. Mai 

târziu, am participat la ora de informatică, am 

luat prânzul, apoi m-am uitat împreună cu 

bunicul la un serial pe care îl urmărim zilnic. 

Trebuie să recunosc că în ultimele zile nu prea 

am mai citit și îmi pare puțin rău, oarecum, și 

nu am avut de gând să o fac nici de ziua școlii. 

În schimb, m-am relaxat cântând la pian, 

dansând și ascultând muzică. După ce am luat 

cina, m-am așezat confortabil, din nou, la 

televizor, apoi am adormit. 

Cam așa a decurs ziua mea și pot sa spun că mi-

a plăcut, chiar dacă nu am fost alături de colegi, 

prieteni și profesori, cărora le duc dorul. 

 

Aș dori să zic în final că, pentru mine, 

totuși, aceasta perioada de izolare prin care trecem cu toții nu este chiar atât de grea și de rea. Desigur că îmi pare 

foarte rău pentru oamenii care suferă de îmbolnăviri, de pierderi și de faptul că am putea cu toții să trecem mai 

ușor de această perioadă, dacă ne-am organiza mai bine și, dacă am asculta părerile și sfaturile celorlalți, dar mă 

gândesc, ca întotdeauna, și la acele câteva mici părți bune. Acum am mai mult timp să fac multe lucruri de care 

nu prea mai aveam timp înainte, din cauza programului, cum ar fi: să fac și mai mult sport, să cânt mai mult la 

pian, să mă uit la televizor, să petrec mai mult timp cu bunicii mei, să îngrijesc florile din gradină și chiar să mă 

odihnesc mai mult. 

  

Niciodată nu voi uita trei  zicale, pe care le folosesc mereu pentru a mă îmbărbăta și anume: „Tot răul spre bine!”, 

„Nimic nu este întâmplător!” și „Nu există nu pot!”, care mă ajută în această perioadă grea. De asemenea, consider 

că nimeni nu ar trebui să piardă acest timp prețios, ci să profite de el, încercând să facă lucruri noi sau lucruri de 

care înainte nu avea timp.  

Andreea Parepa, clasa a VII-a D 
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 Douăzeci și trei aprilie era 

chiar Ziua Școlii! Dimineață nici nu 

mi-am dat seama că este această zi 

importantă, pentru că eram acasă, în izolare. 

De obicei, nu uitam niciodată de ziua școlii 

pentru că această zi era mereu agitată, plină 

de festivități, activități sau concursuri 

creative ori întâlniri cu foști profesori sau 

elevi. Mereu pregătirile începeau dinainte 

de ziua de 23 aprilie, dar astăzi nu a fost la 

fel nimic. Școala mereu plină, acum era 

pustie, niciun copil sau profesor să o 

serbeze. Mereu ziua aceasta se simțea altfel 

pentru toți, dar astăzi nu, era o zi obișnuită 

în care nu ne-am dat seama că este 

sărbătoare. În izolare, Ziua Școlii noastre parcă nu are nicio valoare, fără nicio activitate specială. Deși 

am fost acasă, putem sărbători această zi și putem face urări și în online, dar acestea nu pot înlocui 

activitățile și sărbătoarea în sine. Poate că pe unii dintre noi aceste activități îi plictisesc sau îi obosesc, 

dar măcar știam că am putut omagia cadrele didactice, școala în sine și chiar și pe noi, elevii 

conștiincioși      . 

           Urez tuturor profesorilor ce ne ghidează și ne ajută, elevilor și tuturor celor care formează Școala 

Gimnaziala „Gheorghe Tițeica” un sincer „La mulți ani!”, căci, până la urmă, școala nu ar avea valoare 

fără noi, cei care facem parte din ea.       

    Ruxandra Vizitiu, clasa a VII-a D 

 

Mulțumiri celor care au contribuit, prin coordonarea elevilor, la realizarea acestor pagini, dedicate 

Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica”: p.i.p. Florina Andreiescu, p.i.p. Anca Cotleanu, p.i.p. 

Adriana Dobrin, p.i.p. Marieta Lazăr, p.i.p. Anca Medeșan, p.i.p. Nicoleta Zamfir, p.i.p. Iuliana Vizan, 

prof. Anișoara Spiridon, prof. dr. Veronica-Diana Hagi.
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Autor: J. K. Rowling, Editura Arthur, 2018, traducere din limba engleză de Florin Bican  

Alte cărţi de acelaşi autor: seria Harry Potter;  

       Creaturi fantastice și unde pot fi ele găsite;  

                                              Vâjthațul de-a lungul timpului;  

                                              Poveștile bardului Beedle 

 

 

 

 

Volumele Harry Potter formează o serie foarte populară în întreaga lume; ele aparțin genului 

fantastic și au fost scrise de către autoarea britanică J. K. Rowling. Această serie s-a bucurat de un 

succes imens şi încasări enorme. 

J.K.Rowling scrie literatură pentru copii, fantasy, ce a abordat iî mare parte subiectul despre vrăjitori, 

cea mai semnificativă opera fiind seria de cărţi Harry Potter 

Rezumat 

Harry Potter este un băiat de 10 ani ce trăiește cu 

unchiul, mătuşa și vărul lui. I s-a spus că părinții săi au 

murit atunci când acesta avea doar un an, într-un accident 

de maşină, unchii lui fiind singurele rude ale sale. Este 

tratat destul de rău, neapreciat și neascultat, locuind într-

o cămăruță amenajată sub scări.  

Într-o zi, printre non-sensurile din 

corespondenţă, acesta primeşte o scrisoare de la școala de 

vrăjitori şi vrăjitoare Hogwarts. Familia cu care locuia Harry refuza să creadă în magie sau când aceasta 

făcea parte din fenomene cotidiene sau din cărţi de poveşti. Observând expeditorul scrisorii înaintea lui 

Harry, unchiul Vernon o rupe şi o aruncă în şemineu. În următoarele zile, bufniţe în număr din ce în ce 

mai mare dădeau ocol casei acestora în speranţa ca o scrisoare să ajungă în mâinile micului Harry, dar 

unchiul Vernon reuşea să le ardă pe toate. Cum familia cu care locuia Harry era atât de strictă, a fost 

nevoie de o ambuscadă a bufniţelor pentru ca o scrisoare să ajungă şi în mâinile băiatului, însă unchiul 

a aşteptat momentul potrivit şi, fie ea singura scrisoare pe care a putut să o apuce, acesta tot a izbândit 

să îi dea foc. Încercând să evadeze din ghearele magiei, familia Dursley se mută în multiple locuri, în 

zone din ce în ce mai pustiite, ajungând în cele din urmă pe o insulă părăsită.  

În noaptea în care Harry îşi sărbătorea a 11-a aniversare, Rubeus Hagrid, păstrătorul cheilor și 

îngrijitorul vânatului de la Hogwarts dărâmă ușa ca sǎ-i aducă personal o scrisoare și un tort. Îi spune 

lui Harry că este, de fapt, un vrăjitor și că, dacă vrea, acesta poate frecventa şcoala Hogwarts pentru 
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tineri vrăjitori. De asemenea, îl informează asupra părinţilor săi care nu au murit într-un accident de 

maşină, ci au murit nobil, apărând comunitatea vrăjitorilor de cel mai mare pericol pe care l-a cunoscut, 

vrăjitorul auto-intitulat Voldemort sau Cel Ce Nu Este Numit. Fericit că poate scăpa de unchii lui, pleaca 

a doua zi cu Hagrid să-și cumpere obiectele necesare pentru şcoală. Intrând în lumea magică din Londra, 

el descoperă că este faimos, fiind Băiatul Care A Supraviețuit 

blestemului cel mai puternic, singurul semn al confruntării fiind o 

cicatrice în formă de fulger care arăta că lupta cu Lordul Voldemort nu 

se sfârşise şi că acesta va reveni. 

Hagrid îl duce pe Harry la Gringotts, banca vrăjitorilor, de unde 

iau, în afară de bani, și un pachet misterios. După aceasta, se duc la 

cumpărături, iar Harry primește încă un cadou: propria lui bufniță 

mesageră, Hedwiga. 

În trenul care-i duce pe elevi la Hogwarts, Harry își face doi prieteni: Ron și Hermione. Pe 

parcursul acestui an, cei trei prieteni vor trece prin tot felul de aventuri legate de pachetul misterios, cea 

mai importantă fiind întâlnirea lui Harry cu spiritul încă slăbit al lui Voldemort ce îşi găsise gazdă în 

corpul unui profesor al acestei şcoli. Aceştia se confruntă pentru Piatra Filozofală ce îl putea face pe 

aparţinătorul ei să trăiască etern, lucru după care Voldemort îşi baza existenţa într-un trup propriu. 

Relaţii între cărţile seriei 

Seria de cărţi Harry Potter cuprinde opt volume (ultimul fiind pentru ediția de film): Harry 

Potter şi Piatra Filozofală, Harry Potter şi Camera Secretelor, Harry Potter şi Prizonierul Din 

Azkaban, Harry Potter şi Pocalul de Foc,Harry Potter şi Ordinul Phoenix, Harry Potter şi Prinţul 

Semipur,Harry Potter şi Talismanele Morţii, Harry Potter şi Copilul Blestemat. 

Călătoria în universul Harry Potter începe încă din primul volum, când 

abia cunoaştem personajele şi trecutul acestora. Pe parcursul celor opt volume, 

relaţiile dintre personaje se complică,precum şi istoria acestora. Harry se 

întâlneşte cu Lordul Voldemort în fiecare volum,cel din urmă personaj 

destăinuindu-i câte puţin din trecutul său şi al familiei sale. Criticii şi pasionaţii 

de această serie nu exagerează când descriu cărţile ca fiind cheia spre un 

,,univers”. Autoarea face o treabă minunată, ascunzând în fiecare carte detalii 

pe care cititorul le poate observa numai atunci 

când revine asupra poveştii. 

Puncte forte  

Câteva puncte forte ale volumului (ce se pot 

găsi şi în restul volumelor/în raport cu 

celelalte volume): 

➢ Respectarea principiilor, a ideilor şi 

amintirea acestora în volume pentru a 

crea un fir narativ.  

➢ Încurajeazaă recitirea cărţii pentru a 

găsi noi detalii ale universului Harry 

Potter. 

➢ Permite cititorului să speculeze idei şi 

să fie destul de interesat pentru a 

reaborda subiectul. 

➢ Încurajează parcurgerea altor volume 

pentru ca cititorul să afle continuarea 

poveştii. 

Minusuri 

Un aspect ce reprezintă un minus 

al cărţilor traduse în limba română şi nu în 

limba lor originală este acela că anumite 

jocuri de cuvinte sau expresii nu au acelaşi 

sens în limba română sau nu se pot traduce 

cu acelaşi înţeles, precum cel din limba 

engleză.  

De aceea, o parte (pentru unii 

cititori, nu una semnificativă, poate părerea 

este strict subiectivă) din frumuseţea şi 

originalitatea ideilor se pierde odată ce 

cartea este tradusă.  

Cred că acesta este un motiv 

pentru care pasionaţii seriei aleg să citească 

cărţile şi în engleză sau caută fiecare 

variantă tipărită a acestei cărţi pentru a 

vedea dacă exista vreo diferenţă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ron_Weasley
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hermione_Granger
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Aprecieri personale 

Această serie de cărţi (aprecierile personale se regăsesc şi în volumul recenzat, însă sunt cel mai bine 

identificate în raport cu celelate volume din serie) este surprinzătoare din multe motive: 

➢ Complexitatea firului poveştii; există volume în care acţiunea se petrece în mai multe planuri 

➢ Complexitatea personajelor (nume, istoric, legături, descrieri ş.a.m.d.) 

➢ Descrierea scenelor 

➢ Complexitatea elementelor bazate pe lumea vrăjitorilor (creaturi, vrăji, blesteme, legi ale 

vrăjitorilor, obiecte magice ş.a.m.d) 

➢ Faptul că autoarea a respectat continuitatea evenimentelor dintr-un volum în altul 

Acestea sunt căteva aspecte pe care le găsesc uimitoare la aceste cărţi şi, de aceea, respect operele 

şi universul creat de J.K.Rowling. 

În concluzie, cititorii pasionaţi de genul literar Fantasy nu au cum să rateze această serie, fiind un 

punct de referinţă în lumea literaturii universale. Mie mi-au plăcut aceste volume şi, implicit, această 

poveste şi le recomand oricui. De asemenea, producţia cinematografică este foarte frumoasă, detaliată şi 

transpune spectatorul în acest univers. 

Recenzorul cărții: Ruxandra Catinca Pascu – clasa a VII-a C 

 

Surse foto: 

https://www.libris.ro/harry-potter-si-piatra-filozofala-j-k-rowling-art978-606-8620-73-2.html 

https://carturesti.ro/film/harry-potter-si-piatra-filozofala-harry-potter-and-the-sorcerer-s-stone-106828 

https://medium.com/@PriestessofLove/dear-trans-cultists-leave-j-k-rowling-alone-eba21d2ad6ee 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhbogo.ro%2Ffilme%2Fharry-potter-si-piatra-

filosofala&psig=AOvVaw3i6ga-

JVwFSMS6yu2AezMe&ust=1599296494886000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjn_4Htkc_rAhUVt6QKHXZzCYQQ

r4kDegUIARChAQ 

http://gde-fon.com/download/Harry-Potter-and-the-Chamber-of-Secrets_Harry/5781/1024x768 

https://www.elefant.ro/harry-potter-box-set-the-complete-collection_b6422a7c-0d3f-4c89-8cc5 

3a9c37dc9db4?gclid=EAIaIQobChMI1ueUm4TP6wIVTOd3Ch0oPAIdEAQYBCABEgKPhPD_BwE 

 

 

 

,,Dacă în copilărie aș fi avut acces la  cărțile cu Harry 
Potter, sunt convins că nu doar copilăria, ci și tinerețea, 

maturitatea și bătrânețea mea ar fi arătat altfel.” 

Florin Bican, 
 traducător în limba română al primului volum din seria ,,Harry Potter” 

 

https://www.libris.ro/harry-potter-si-piatra-filozofala-j-k-rowling-art978-606-8620-73-2.html
https://carturesti.ro/film/harry-potter-si-piatra-filozofala-harry-potter-and-the-sorcerer-s-stone-106828
https://medium.com/@PriestessofLove/dear-trans-cultists-leave-j-k-rowling-alone-eba21d2ad6ee
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhbogo.ro%2Ffilme%2Fharry-potter-si-piatra-filosofala&psig=AOvVaw3i6ga-JVwFSMS6yu2AezMe&ust=1599296494886000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjn_4Htkc_rAhUVt6QKHXZzCYQQr4kDegUIARChAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhbogo.ro%2Ffilme%2Fharry-potter-si-piatra-filosofala&psig=AOvVaw3i6ga-JVwFSMS6yu2AezMe&ust=1599296494886000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjn_4Htkc_rAhUVt6QKHXZzCYQQr4kDegUIARChAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhbogo.ro%2Ffilme%2Fharry-potter-si-piatra-filosofala&psig=AOvVaw3i6ga-JVwFSMS6yu2AezMe&ust=1599296494886000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjn_4Htkc_rAhUVt6QKHXZzCYQQr4kDegUIARChAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhbogo.ro%2Ffilme%2Fharry-potter-si-piatra-filosofala&psig=AOvVaw3i6ga-JVwFSMS6yu2AezMe&ust=1599296494886000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjn_4Htkc_rAhUVt6QKHXZzCYQQr4kDegUIARChAQ
http://gde-fon.com/download/Harry-Potter-and-the-Chamber-of-Secrets_Harry/5781/1024x768
https://www.elefant.ro/harry-potter-box-set-the-complete-collection_b6422a7c-0d3f-4c89-8cc5%203a9c37dc9db4?gclid=EAIaIQobChMI1ueUm4TP6wIVTOd3Ch0oPAIdEAQYBCABEgKPhPD_BwE
https://www.elefant.ro/harry-potter-box-set-the-complete-collection_b6422a7c-0d3f-4c89-8cc5%203a9c37dc9db4?gclid=EAIaIQobChMI1ueUm4TP6wIVTOd3Ch0oPAIdEAQYBCABEgKPhPD_BwE
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Autor: Constantin Chiriță 

Alte cărți ale acestui autor:   - Triologia în alb (Trandafirul 

alb, Pescăruşul alb, 

                                              Îngerul alb); Pasiuni; Livada 

Teme abordate:   dragoste, aventură, romane polițiste 

Data apariției cărții: 1958 

Editura: Roxel Cart 
Surse foto: https://www.goodreads.com/book/show/6680748-castelul-

fetei-in-alb 

                  https://carte.targulcartii.ro/ciresarii-constantin-chirita 

                  https://www.printrecarti.ro/100482-constantin-chirita-ciresarii-castelul-fetei-in-

alb-volumul-2.html 

 

Constantin Chiriță este autorul pentalogiei ,,Cireşarii”. Cărțile au fost ecranizate în anii 1970 

ca serial de televiziune, care s-a bucurat de un mare succes. În întreaga țară s-au înființat cercuri de 

tineret şi s-au organizat numeroase expediții cu caracter ştiințific, o retrăire a aventurilor faimoaselor 

personaje. 

        Protagoniştii ,,Castelului fetei în alb” sunt, desigur, Tic – prichindelul cârn, neastâmpărat, cu o 

claie de păr auriu şi încâlcit, Victor – înalt, subțirel, inteligent, cu o minte foarte ageră şi ochi negri 

visători, Ursu – cu un suflet copilăros, duios, denumit astfel datorită forței sale nemaipomenite, Lucia 

– cu gesturi reci, calculate, strictă şi mereu punctuală, Dan – având întotdeauna pregătită o glumă 

(adesea nepotrivită) pentru a-şi înveseli prietenii, Maria – negricioasa cu vorbe line, îndepărtate şi priviri 

melancolice şi Ionel – slab, încăpățânat, dar puțin timid. 

       Într-o zi, mezinul descoperă, în orăşelul lor, o ființă neobişnuită, o fată cu bucle lungi şi o rochie 

albă, pe care n-o mai văzuseră până atunci. Este ținută în casă de către bunica ei, neavând voie să-şi 

facă amici, iar ea dorise atât de tare să-i întâlnească pe tinerii de pe stada Cireşului! Nemaiputând să 

suporte, fuge spre ,,castelul visurilor ei”, dar este răpită şi închisă în acesta de trei personaje misterioase. 

Reuşeşte să le trimită un bilet Cireşarilor, însă, uită, în graba sa, să specifice locul în care se află cetatea 

tainică. Acum, curioşii eroi se văd în fața unei noi enigme ce-i atrage şi pornesc pe urmele încurcate ale 

fetei în alb. Vor reuşi oare s-o găsească şi s-o salveze la timp? 

      Această carte, împreună cu celelalte volume din aceeaşi serie, este preferata mea. Personal, am fost 

cucerită de inteligența, prietenia, ingeniozitatea, curajul celor şapte şi simt aceleaşi spaime şi bucurii de 

fiecare dată când o recitesc. 

      În concluzie, pot spune nu numai că recomand, ci că invit cu mare drag pe orice iubitor de aventuri, 

mistere și … glume să citescă ,,Castelul fetei în alb”, o lectură pe cât de plăcută şi captivantă, pe atât de 

amuzantă. 

Recenzorul cărții: Iulia Silvia Manea - clasa a VII-a C 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sunt un cireşar. N-aş fi fost niciodată un cireşar dacă Constantin Chiriţă n-ar fi inventat cireşarii. Vine 

vremea cireşilor. Voi cei din licee şi voi cei care-l citiţi, voi cei care daţi câte doi lei şi trei „Jules Verne” pe un „Castelul 

fetei în alb”, voi cireşari, cu aceeaşi patimă cu care schimbaţi cărţile flendurite, cele despre cireşari, cu aceiaşi patimă 

cu care schimbaţi timbrele, emise din statele întemeiate pe lună, vouă vă spun: se apropie vremea cireşilor, să dăm 

împăratului cireşilor, ca bir pentru sentimentele noastre, câte un coş cu cireşe. Noi îl iubim pentru că suntem cireşari 

adevăraţi.  

                     (Nichita Stănescu, citat de pe coperta 4 a primul vol. editat la Editura Cartea Românească în 1976) 

https://www.goodreads.com/book/show/6680748-castelul-fetei-in-alb
https://www.goodreads.com/book/show/6680748-castelul-fetei-in-alb
https://carte.targulcartii.ro/ciresarii-constantin-chirita
https://www.printrecarti.ro/100482-constantin-chirita-ciresarii-castelul-fetei-in-alb-volumul-2.html
https://www.printrecarti.ro/100482-constantin-chirita-ciresarii-castelul-fetei-in-alb-volumul-2.html
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Invitație la cinema. #stați acasă! 

Cred că aveam doar 6 ani când am făcut o adevărată pasiune pentru un serial care și acum, la 

14 ani, îmi place la fel de mult. Ba chiar pot spune că abia acum îl înțeleg cu adevărat și, de aceea,  îmi 

doresc să vă fac părtași la hobby-ul meu. 

(Sursă foto: http://www.sinemayor.com/siddetle-tavsiye-9-anime/5/) 

„Avatar”  este unul dintre cele mai populare desene 

animate care, deși apărut în 2005, este în prezent cel mai vizionat 

show pe Netflix în Statele Unite. Dacă nu sunteți la curent cu acest 

serial, „Avatar The Last Airbender” (sau „Avatar, ultimul războinic 

al aerului”, așa cum este tradus în română), este un desen animat 

american, cu accente anime, ceea ce face întreg farmecul său. 

Serialul are  doi protagoniști. Să vi-i prezint pe rând!Aang este un 

băiat de 12 ani care 

poate controla aerul, 

fiind ultimul din 

lume care este 

capabil de acest 

lucru, fapt pe care îl 

află în mod tragic 

atunci când vede 

scheletul omului care a jucat, pentru el, rolul de tată. Aang 

pornește într-o călătorie în postura de Avatar, singurul om 

care poate stăpâni cele patru elemente tradiționale pentru 

a aduce echilibrul în lume și a opri războiul ce durează deja de o sută de ani.   

(Sursă foto: https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/09/avatar-the-last-airbender-live-action-remake-netflix) 

Celălalt personaj principal este Zuko, un prinț exilat de tatăl 

său, regele Națiunii de Foc,  deoarece a pus la îndoială 

decizia unui general veteran. Cum tatăl lui Zuko este un 

monstru, care nu o iubește decât pe fiica sa, alege să îl ardă 

de viu pe tânăr, lăsându-i o cicatrice groaznică. Singurul mod 

prin care prințul Zuko poate să se întoarcă acasă este să-l care 

trebuie să îl găsească și să îl omoare pe Avatar pentru a-și 

recăpăta onoarea pierdută atunci când a fost exilat și ars tatăl 

său. Însă, a-l prinde pe Avatar este considerat imposibil de 

către Națiunea de Foc, el fiind ultimul descendent al 

poporului eradicat de îngrozitorul rege. 

 (Sursă foto: https://www.pinterest.com/pin/120541727499543802/)  

Dacă mă întrebați care personaj este favoritul meu, aș spune Zuko. Veți zice că pare personaj 

negativ și că, de obicei, iubim personajele pozitive. Dar mie îmi place la el faptul că este foarte hotărât 

să facă orice pentru a-și recupera bunul renume, iar filozofia lui de viață este profundă. Desigur, voi 

puteți hotărî singuri ce personaj vă place mai mult. Vizionare plăcută!        

 Tudor Hagi, clasa a VII-a D        

http://www.sinemayor.com/siddetle-tavsiye-9-anime/5/
https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/09/avatar-the-last-airbender-live-action-remake-netflix
https://www.pinterest.com/pin/120541727499543802/
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Printr-o stranie coincidență, în data de 10 martie, care urma să se dovedească ultima zi de lecții față 

în față, în sala de clasă, i-am întrebat pe elevii claselor a VIII-a  dacă ar dori să aștearnă pe hârtie câteva 

gândurile legate de așteptările lor despre clasa a opta și raportul acestora cu realitatea. Pentru a fi cât mai 

sinceri, răspunsurile lor au fost anonime, identitatea dezvăluindu-și-o doar cei care, într-adevăr, au dorit acest 

lucru. Am citit cu nespus interes răspunsurile elevilor mei pe care îi cunoșteam de patru ani, cu care am trăit 

împreună sute de ore, în care fiecare dintre noi a încercat să fie la nivelul expectanțelor celorlalți. Câtă 

sinceritate în mărturisirile lor! Câtă nevoie de a discuta deschis despre ceea ce îi frământă! Am identificat, de 

asemenea, dorința de a împărtăși experiențele personale, astfel încât cei care vin din urmă să afle direct de la 

cei implicați cum este, de fapt, în clasa a opta. Pentru generațiile următoare de elevi, spicuim din răspunsurile 

celor care, la ora actuală, au schimbat pălăria de elev de gimnaziu cu aceea de licean.  

Prof.dr. Veronica-Diana Hagi 

„Așteptările mele, în 

clasa a opta, s-au dovedit a fi 

parțial mai greu de îndeplinit 

pentru că, recunosc, este un 

an care trece foarte repede, 

iar abilitățile, răbdarea și 

seriozitatea sunt puse la 

încercare. Înainte să intru în 

ultimul an de școală 

gimnazială, mi-au fost 

transmise fel de fel de sfaturi 

și curiozități, însă cuvintele 

nu au avut aproape nicio 

valoare până când nu le-am 

simțit pe propria piele.  

Teme, teme și iar 

teme, muncă și seriozitate. 

Acestea sunt cele mai bune 

cuvinte care intră în viața unui elev de nota 10. 

Dar, ușor de zis, greu de făcut! În clasa a opta, 

munca devine mult mai importantă. Însă ce ne 

facem atunci când, din cauza școlii, hobby-urile 

sunt lăsate deoparte, iar părinții par a fi mult 

mai duri, cu pretenții foarte mari? Când intrați 

în clasa a opta, va trebui să vă pregătiți și pe 

plan emoțional, psihic, deoarece toți acești 

factori vă vor aduce stres și neliniște. Veți simți 

la un moment dat că nu mai puteți și că totul 

este prea mult de ținut în frâu, dar trebuie 

întotdeauna să vă amintiți scopul acestui an 

greu, acela de a ajunge la un liceu bun și de a fi 

mândri de rezultatele obținute. 

La școală, colectivul clasei se va uni în 

acest an. Uitați-vă în jur atunci când veți fi în 

sala de clasă și veți realiza cu tristețe că 

aceasta va fi ultima perioadă petrecută alături 

de colegi și, credeți-mă, oricât de antipatici ați 

fi față de unii colegi, nostalgia poate vă va 

cuprinde în ultimele zile de școală, la ultimul 

clopoțel, când îi veți privi pe toți colegii, luând-

o pe drumuri diferite din acel moment. Atât cât 

și în legătură cu profesorii, prețuiți momentele 

rămase cu aceștia pentru a vă bucura, pe viitor, 

de amintirile speciale. Ca un mic rezumat, 

sfatul meu pentru voi este să depuneți efort, 

dar să știți cum să îl separați de timpul liber, 

înțelegeți-vă părinții deoarece ei doresc doar a 

vă privi cum vă clădiți un viitor strălucit și 

bucurați-vă de fiecare moment și întâmplare 

din acest an, alături de familie, colegi, 

profesori, chiar și de voi înșivă și subconștientul 

vostru.”  (Anonim, clasa a VIII-a B) 
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„Venirea clasei a opta m-a speriat mai mult decât orice. 
Primele săptămâni mi s-au părut ușoare, dar, după o lună, 
profesorii au început să ne predea destul de mult. Totul începea să 
se adune din ce în ce mai mult. Timpul liber dispărea puțin câte 
puțin, dar ieșirile cu prietenii și cunoștințele m-au ajutat enorm. 
Orele de meditații treceau foarte repede din punctul meu de 
vedere, iar asta mă ajuta să văd cât de bine mă descurcam și 
înțelegeam, astfel încât timpul nu mai conta. După ce mă stresam 
de fiecare dată cu ideea examenului, cu temele și cu lipsa timpului, 
începeam să mă plictisesc de aceste idei și îmi doream ca examenul 
să treacă odată! Pentru ca tu, da, tu, cel care citești, să te descurci 
în clasa a opta și să îți poți organiza timpul, uite câteva sfaturi care 
pe mine m-au ajutat teribil de mult: 

• ORGANIZEAZĂ-ȚI TIMPUL! De fiecare dată când ai ceva de 
făcut, fă-ți o listă cu timpul pe care vrei să îl aloci acelui lucru 
pentru a avea mai mult timp liber. 

• OPREȘTE-ȚI TELEFONUL! Când îți faci temele sau lucrezi ceva 
pentru școală sau meditații, pune-ți telefonul departe de tine 
sau pe mut pentru a nu te deranja sau a-ți pierde 
concentrarea. 

• CREEAZĂ-ȚI PROPRIUL CALENDAR! Acesta este o formă de 
organizare a lucrului; el conține lucrările și testele pe care le 
poți pune în ordine și te poți pregăti din timp.  

• REDACTEAZĂ-ȚI FOAIA FERICIRII! Pe aceasta poți trece toate 
vorbele frumoase care te pot motiva. 

Sper că te-am ajutat.” (Amalia Matei, clasa a VIII-a B) 

„Simt că clasa a opta este un mare roller coaster de emoții 

care pot fi și pozitive, și negative. E ca și cum simți că o duci bine și, 

deodată, cazi. Dar căzătura asta nu este neapărat rea, depinzând de 

cum o percepe fiecare. Pentru mine, căzătura a fost destul ca să îmi 

dau seama că, de fapt, jos nu e sfârșit de linie. Putem să urcăm la 

loc încet, încet și cred că acesta ar fi un mesaj pentru elevul de orice 

clasă. Cheia este ca până și în cele mai grele momente să zâmbim și 

consider că vârsta, experiențele și toate emoțiile m-au făcut să 

ajung la această concluzie. 

În opinia mea, cel mai greu lucru în clasa a opta este să știi când să te pregătești să 

cazi. Eu nu am fost pregătită, dar am reușit să îmi revin cu ajutorul persoanelor din jurul meu 

și, mai ales, al mentorilor mei. Cea mai bună parte este faptul că nu ești niciodată singur,  fapt 

ce îl consider important. Toți trecem prin aceleași emoții și simt că cele mai strânse legături 

se fac în clasa a opta. Aceasta este perioada în care trebuie să începem să luăm decizii! Este 

important, de asemenea, să avem și timp de noi. Sper ca pe viitor părinții și adulții din jurul 

nostru vor înțelege că nu este ușor nici pentru noi, dar, până atunci, trebuie să ne adaptăm și 

să devenim ceea ce avem nevoie în prezent.” (Alexandra Coman, clasa a VIII-a C) 
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„Clasa a opta nu este chiar atât de grea cum pare. Trebuie doar 

să nu fim stresați și să gândim pozitiv. Singura chestie nașpa este că avem 

mai mult de învățat și trebuie să ne acoperim golurile de la materiile din 

care dăm examen. Nu am mai avut la fel de mult timp ca înainte, dar nu 

a fost mare chestie. Pur și simplu am gândit pozitiv și nu am fost 

dezamăgită de acest lucru. Am știut că, dacă voi învăța și voi lăsa 

distracția la o parte pentru o vreme, voi fi mai fericită după aceea, adică 

în vacanța de vară.  

Părinții nu m-au stresat niciodată deoarece au încredere în mine 

că pot lua o notă bună și că sunt destul de mare ca să îmi dau seama de 

situația în care mă aflu. Ba chiar tata mi-a spus că nu mă va certa dacă voi 

lua o notă puțin mai mică, fiindcă nu e cine știe ce chestie. A spus doar că 

va fi dezamăgit o perioadă, dar îi va trece.  

Doar pentru că suntem în clasa a opta nu înseamnă că trebuie să 

fim atât de stresați sau să lucrăm încontinuu. Eu m-am mai întâlnit cu 

prietenii mei în minivacanțe și în weekend-uri, atunci când aveam timp 

liber. Nu pot spune că eu nu sunt stresată deloc. Am momente în care mă 

gândesc la examen și încep să îmi fac griji pentru că am mari probleme cu 

matematica, dar mă gândesc la faptul că sunt în stare să îmi acopăr 

golurile și să intru la un liceu bun, chiar dacă nu voi lua o notă foarte mare 

la această materie. În orice caz, mai este puțin timp până la examen, dar 

știu că pot lua o notă bună și, dacă nu voi reuși, nu e un capăt de țară.”                    

(Anonim, clasa a VIII-a B) 

„Să începem cu începutul! Mă numesc Edy, am 14 ani, dar prietenii îmi zic 

„Balauru” Clasa a opta este ca o cascadă pentru mine. Toate informațiile  

vin deodată. Pe lângă profesorii și părinții care te stresează încontinuu, 

frica mea cea mai mare o reprezintă examenul și meditațiile. O zi din viața 

mea este simplă: mă trezesc, mă duc la meditații, apoi la școală, iar după 

aceea, acasă, unde învăț până noaptea. Zilele libere sunt rar întâlnite în 

acest an. Ca un prim sfat: nu trebuie să vă fie frică de examen, deoarece 

o să fie ușor, dacă învățați! Al doilea sfat este să vă odihniți cât mai mult, 

adică să nu mai stați până la unu-două noaptea pe telefon! Al treilea sfat este cititul de cărți. De 

exemplu, eu vreau să devin medic endocrinolog (pentru cei care nu știu ce înseamnă, întrebați pe 

Google!) și din această cauză majoritatea timpului liber și banii mei se duc pe cărți de 

endocrinologie. Cum am zis deja, timpul liber este scump, așa că încercați să vă bucurați de el cât 

mai mult! Faceți sport și  ieșiți din case! Nu uitați să vă petreceți timpul cu familia și să le spuneți ce 

vă deranjează la voi sau la cei din jurul vostru! Lucrul care m-a marcat cel mai mult au fost 

meditațiile. În clasa a șaptea nu învățam mai deloc, iar în acest an se simte.  

Ca o încheiere, as vrea să vă spun să învățați cât puteți și să nu vă forțați limitele. Vă pupă Balauru’ 

și păstrați-vă calmul!”  (Eduard Burduță, clasa a VIII-a B) 
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„Te-ai întrebat vreodată cum e să fii în clasa a opta? Din timpul verii, 

m-am aflat în poziția unui copil stresat, care se gândea în fiecare zi la 

momentul în care avea să se apuce serios de treabă și să lucreze pentru 

rezultatele pe care voia să le obțină. Îmi propusesem ca din septembrie să mă 

pregătesc. Un sfat ar fi ca, în vara dinaintea clasei a opta, să vă bucurați din 

plin de timpul liber și să ieșiți cât mai mult, căci acest an nu vă va oferi prea 

multă libertate.  

Ce aș putea spune despre acest an din viața mea? Nu aș putea să spun 

decât că este destul de stresant, descurajator din multe puncte de vedere și 

competitiv, dar nu cu cei din jur, ci cu tine însuți, căci trebuie să muncești 

pentru tine, pentru a-ți perfecționa abilitățile, pentru a-ți rezolva lacunele și 

golurile și pentru a obține rezultate bune. 

Un lucru important pe care trebuie să îl înțeleagă orice elev este cum 

să își organizeze timpul, astfel încât să facă tot ce are de făcut pentru școală, 

dar să aibă și câteva momente de răgaz pentru el și creierul său. Îmi ia mult în 

continuare să mă acomodez cu ideea de a îmi acorda timp liber, căci acest 

lucru poate să mă facă să mă simt prost câteodată, considerând că aș putea 

să-l folosesc mai înțelept. Încerc să îmi dau răgaz pentru a  mă bucura și de 

viață. De ce? Pentru că, după cum m-a sfătuit o cunoștință, este un an din viața 

noastră în care trebuie să ne și bucurăm, căci nu se mai întoarce.  

Cât despre sfaturile pe care aș putea să vi le ofer...  Învățați, căci timpul 

trece, iar un lucru de înțeles este acela că toate eforturile voastre le faceți 

pentru voi, nu pentru altcineva!” (Anonim, clasa a VIII-a B) 

„Din câte am auzit, mulți dintre noi abia așteaptă să ajungă în clasa a opta. Ei bine, pentru 
mine este un moment greu, emoționant, dar, într-un fel sau altul, și fericit. Să vă explic de ce. Pentru 
mine, gimnaziul a fost, adesea, ca o poveste pe care eu însămi am scris-o. Fiecare dintre noi își scrie 
propria poveste, alegându-și personajele care vor participa la aceasta. În povestea mea, am ales cele 
mai frumoase „personaje”, adică prietenii care mi-au fost alături la bine și la rău și care mi-au făcut 
acest drum mai frumos. De aceea, pentru mine, clasa a opta este un moment emoționant. Deoarece 
acest capitol din viața mea se va încheia, dar, cu siguranță, va rămâne în sufletul meu mereu. Toți o 
vom lua pe drumuri diferite, dar această prietenie pe care am purtat-o de-a lungul celor 4 ani, chiar 
8 pentru unii dintre noi, vă garantez că va rămâne strânsă și în anii ce vor urma.  

Acum să vă explic și restul sentimentelor care vă copleșesc pe zi ce trece în această clasă. 
După cum am spus, este un moment foarte greu, deoarece trebuie să învățăm foarte mult, dar 
învățăm pentru a ne crea un viitor frumos și fără probleme, în care să fim independenți. Pot spune 
că povestea noastră continuă cu personaje noi și cu sentimente diferite în liceu. Eu vreau să învăț 
foarte bine și să iau note mari la examen pentru ca noul colectiv în care voi intra să fie unul foarte 
frumos. În clasa a opta, mai punem câteva cărămizi la viitorul pe care îl clădim. Și să nu vă fie frică, 
indiferent de situație! Clasa a opta nu este atât de rea, trece foarte repede și, deși este foarte 
stresantă, pentru mine este o aventură!”(Ana-Maria Bafan, clasa a VIII-a B) 
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          Natura 
de Eduard 
Andrei Marin 

 
Soarele a răsărit de dimineață, 
Trezind natura la viață: 
Copacul înmugurește, 
Ghiocelul înflorește. 
 
Pământul, cândva buimac, 
Deodată s-a luminat, 
Văzduhul s-a înviorat, 
Totul e minunat! 

 

Toamna 
de Andrei Prisecari 

 
 

Ploaia cade ne-ncetat, 
Toamna a sosit în sat, 

Păsările au plecat, 
Cuiburile le-au lăsat, 

Frunzele ruginii din copaci 
S-au răscolit și covoare-au pregătit. 

 
 
 

Roadele s-au înmulțit 
Și pe noi ne-au bucurat, 
Haine groase s-au făcut 

Și la shopping s-au vândut. 
Ce frumoasă-i toamna când sosește, 

Că pe toți i-nveselește! 

 

Bucuria copiilor 

          Zâna Iarnă a sosit cu alaiul ei de fluturi argintii. Ea acoperă costișa cu un lan de diamante. 

          Copiii au ieșit afară. Băieții fac întrecere cu săniuțele, iar fetele, îngerași de zahăr. Maria și 

Mihai fac un om de zăpadă haios. În loc de morcov, i-au pus un praz cu mustăți, iar gurii îi ține 

locul un ardei roșu ca focul. La gât i-au pus un fular vechi, iar mâna e făcută dintr-o mătură 

ciufulită.  

           Zâna Iarnă îi privește și zâmbește. 

Iarna 

A sosit Crăiasa Zăpezii. Ea își scutură mânecile și cad steluțe argintii. Copacii și-au pus 

căciulițe sclipitoare, iar fulgii se joacă de-a prinselea.  

          Maria, Nicolae, Mihai, Eliza și Mihaela zburdă prin omătul moale și pufos. Unii fac oameni 

de zăpadă, alții se bulgăresc. 

          Copiii se simt bucuroși alături de Crăiasa Zăpezii!  

Riana Andreea Florea 

 



Varia 
  

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gândăcelul ...văzut de Riana Andreea Florea 

          A fost odată un tărâm magic unde soarele era de diamant și norii de smarald. Spicele își 

dezveleau cămășile aurii, arătându-ne boabele lui dolofane. 

          Dintr-o tufă, a ieșit un gândăcel negru, mic, cu piciorușele subțiri ca o pânză de păianjen 

și cu aripile pudrate de brumă. Ochișorii lui, ca niște mărgele, erau umbriți de gene lungi. El 

era bun la suflet și prietenos.  

          Privea cu nedumerire în jur și totul părea magic.  

- Să fie oare un vis?... 

Gândăcelul ... văzut de Sofia-Cristiana Hagi 

 

          Era odată un gândăcel micuț. Acesta avea trupșorul 

auriu și piciorușele mici și fragede. El era îndrăzneț și 

visător, deoarece își dorea să ajungă lângă soare. Acesta a 

mers, și-a mers, dar nu parcurse nici un sfert din sfertul 

drumului. 

          Ce adorabil este pentru că visează foarte frumos! 

 

 

 

Texte create de elevii clasei a II-a E, 

coordonator: p.i.p. Marioara Gospodin 

Imagine: Carla Dobre, clasa a II-a C, 

coordonator: p.i.p. dr. Simona Palasca 
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De pasărea ar fi rănită, 

Noi ce am face? 

Am mai putea, oare, salva 

Ceva ce „Ajutor!” striga, 

Văzând puterea noastră de a ignora?! 

 

Dar cât mai are, oare, de trăit,  

Rănită de săgeți după săgeți, 

Răpusă ca un războinic hăituit 

Pe-altarul trecătoarei vieți... 

 

 

Zi după zi, ea sufletul și-l dă 

Pentru a noastră lungă viețuire, 

Iar noi ce facem? 

O osândim făr’ să ne obosim... 

Dar tot noi suntem cei ce suferim, 

Clipă de clipă, noi aer irosim. 

 

Fii, dară, Moș Crăciun pentru natură! 

Salvează pasărea, a noastră drăgăstoasă mumă!          

 

 Ana Vlad, clasa a VIII-a C 
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RĂSĂRIT 

Ghirlanda de stele se stinge,  

Iar luna încet a apus… 

Lumină din cer se prelinge,  

Topind întunericul răpus. 

 

Valuri de foc înspumate 

Învăluie stânci adormite,  

Apoi se retrag sfărâmate,  

Parcă de dor cârmuite! 

 

Îmbrățișez în gând răsăritul 

Și marea treptat se aprinde… 

Privesc cu nesaț infinitul… 

De ape o stea se desprinde… 

 

Lăcrămioara Maria Năstase 

Clasa a VI-a B 

MAREA MEA FRUMOASĂ 

    

De vii în orașul meu, străine, 

Cel de la Marea Neagră 

Să te oprești și să te uiți bine: 

Marea mea-i cea mai frumoasă. 

 

În țipăt scurt de pescăruș 

Și vânt sărat pe față, 

Așa trăim noi ce-i de-aici 

Ce suntem frați cu Marea  

                                      Neagră. 

 

Căci nu e mare mai frumoasă, 

Nici plajă cu nisip mai fin 

Și nicăieri nu-s mai voioasă 

Decât cu marea mea vecină.  

  
Ryana-Maria Răghină 

Clasa a VI-a B 

TAINELE MĂRII 

Zeul Neptun ne-a povestit legenda Mării Negre 

Cum pe nisipul cald și fin,  

Valuri reci mai vin,  

Iar vântul bate lin! 

 

O zi întreagă de-o privești,   Să ai marea la picioare 

Deloc n-ai să te plictisești   Într-o iarnă de poveste 

Și mă întreb eu uneori    Bucuria mare-a mării 

Ce gândește marea umbrită de nori?  Doar în sufletul tău este! 

 

                                         Diana-Maria Popa – Clasa a VII-a C 

       

 Clasa a VII-a C 

 

TE IUBESC, MARE! 

O comoară neprețuită, 

Ce nimeni nu o știe, 

Oriunde ai naviga 

Și oricât te-ar intriga, 

Marea niciun secret nu-ți va dezvălui! 

Ea e o domniță misterioasă, 

Ce aduce o muzică armonioasă. 

 

Marea, a Constanței comoară  Draga mea mare, te iubesc, 

Ce lumea o înconjoară,   Pentru că lângă tine locuiesc! 

Toată lumea o iubește   Și oriunde aș pleca, 

Și mult o mai îndrăgește!  Tu ești lumea mea! 

 

Sara Cristocea - Clasa a VI-a B 

 

 



Varia 
  

53 
 

UN VIS RĂVĂȘITOR 

 

Este ora trei noaptea și tocmai m-am trezit scăldată în 

sudori reci dintr-un coșmar în care marea cea învolburată 

dispărea și nisipul aurit se evapora, scoțând un sunet de vioară. 

Atunci mi-am dat seama: ,,Metodele mamei de a mă convinge 

să îmi scriu visurile   într-un caiet poate că dau roade!” 

M-am ridicat din pat și am luat de pe birou o foaie 

îngălbenită, pe care era scrisă o poezie amoroasă a bunicii, și 

un pix. Am încercat să scriu, dar toate gândurile mele erau la 

spectacolul mirific pe care îl făcea marea cea neliniștită, nisipul 

agitat, pescărușii care păreau foarte speriați și viețuitoarele 

marine care parcă mă rugau să le salvez și apoi…PUF! Totul 

dispăruse, iar în loc, a apărut un întreg continent plin de clădiri 

înalte, mașini zgomotoase, avioane amenințătoare. Oamenii, 

care parcă au uitat să mai viseze și să se mai bucure că trăiesc, 

nu aveau nicio compasiune pentru colțul de rai ce-l distruseseră 

cu răutate. Nu mai rămăsese nicio urma de apă. Marea, cea cu 

valuri agitate ca un leu în cușcă și cu o culoare ca de topaz, 

dispăruse gemând de durere! Totul era acoperit de gunoaie și 

de fum, iar oamenii erau indiferenți la moartea frumuseții 

naturii. Eu mă simțeam pierdută, în timp ce mă uitam plângând 

la dezastrul natural la care chiar eu eram părtașă! 

Apoi, am avut un moment de fericire, când mi-am 

amintit de marea mea! M-am întors la marea mea care m-a 

crescut de mică, marea care mi-a ascultat plânsetele, care mi-a 

înseninat chipul în momentele în care nimeni nu o mai putea 

face și care mi-a dat cele mai bune sfaturi prin cântecul 

valurilor! Mi-am amintit de momentele în care mergeam pe 

plajă și îi povesteam mării nesfârșite toate gândurile mele, și 

bune și rele, iar ea îmi oferea un spectacol uluitor, dansând pe 

muzica nisipului și prin șuierul vântului. 

Momentul de bucurie s-a încheiat rapid și tot ce am 

văzut în față a fost un nor de amintiri. M-am văzut pe mine 

aruncând în propria mea prietenă, marea, un pliant și o sticlă 

de suc. O! Atunci, m-am trezit și mi-am dat seama! Trebuie să 

mă opresc și să îi barez și pe alții! Totul se întâmplă din cauza 

noastră, a oamenilor, care nu acordăm importanță micilor gesturi, care pot salva planeta și, în special, 

pe iubirea noastră eternă, care nu ne va părăsi niciodată: marea! Nu voi lăsa ca acel coșmar să devină 

realitate!  

Amyra Abduraim - Clasa a VI-a B 

 

 
 

 

 

 

 

 

La orizont ne veghează 

O linie ce pare că delimitează 

Bolta cerească ce zi de zi ne 

înviorează 

Și pământul ce necontenit ne 

protejează! 

 

O oglindă duioasă 

Ce la apus ea creionează 

Înfățișarea maiesuoasă 

A astrului ce ne luminează. 

 

Valuri nebunatice zburdă 

Pe întinderea cea lungă 

Unde, cât e ziulica de lungă 

Nenumărați copii se avântă! 

 

Diamant întruchipat, 

Ce mereu ne liniștești 

Cu vocea ta angelica 

Pe toți ne vrăjești! 

 

Vara ne aruncăm fericiți 

În brațele tale 

Neostenită de accepți 

Și cu bunătate ne privești! 

  

 

  

             Calimente Maria 

     Clasa a VII-a C 

TAINELE  
MĂRII 
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PRIETENA MEA, MAREA 

 

Parcă înot în sus, tot mai sus, încercând să ajung 

la suprafață, încercând să respir. În jurul meu gonesc 

numai bule mici, ce dispar una câte una. Eu de ce nu pot 

mări viteza? Eu de ce nu pot ajunge sus? Văd însă ca am 

ceva legat de picioare, niște greutăți. Imposibil să pot 

înainta, dar lupt! Dau din mâini și picioare cu toata 

puterea…tot pe loc rămân! 

Uitându-mă în jur, analizând în detaliu, mă aflu 

într-o groapă foarte adâncă și întunecată, plină de apă. 

Nimic nu mișcă, nici măcar micii corali, pictați în culori 

vii, nu își lasă subțirile mâini în voia apei. Parcă totul 

este împietrit, blestemat să doarmă pe vecie. Deodată, 

îmi dau seama că, de fapt, respir, însă sunt blocată în 

această lume nouă…pot merge doar în jos, de unde am 

plecat, sau rămân aici, unde mă aflu, căci pe treapta de 

sus, nu pot urca. 

Încercând să mă relaxez, observ cum timpul 

trece, exact ca un mic copil, ce devine adult, iar din 

întunecata groapă, devine un loc mai strălucitor decât 

reflexia unui diamant, abia adus. Cu cât groapa cea 

adâncă devine un oraș, cu atât mai mult noul loc se 

populează, din minut în minut. Animale marine, din 

toate unghiurile, încep să apară, dar toate lucrurile îmi 

par familiare, parcă le cunosc de când sunt mică. Este 

Marea Neagră, vechea mea prietenă, cu care mă 

întâlneam în fiecare zi a verii, fiecare săptămână a verii, 

în fiecare an, însă acum observ că eu dispar încet, încet, 

până când devin invizibilă… 

Dintr-o dată mă trezesc foarte brusc și puțin 

speriată. Era doar un vis! Un vis unic, fiind blocată în 

apă, înotând doar în mintea mea! 

 

Sara-Nicole Petcu - Clasa a VI-a B 

 

AMALGAM DE TRĂIRI 

    

   

Un copil stă, singuratic 

Pe un mal de mare întinsă 

Cu nisipul sub picioare 

Și cu lumina ochilor stinsă. 

 

Altul zburda printre scoici, 

Adunând un pumn din ele 

Se simte ca acasă printre valuri 

Cu pasul ușor și cu doruri grele. 

 

Frumusețea emoțiilor nu poate fi 

apreciată de toți, 

Dar ei se înțeleg, se simt, se trăiesc 

unul pe altul 

Chiar dacă sunt pe puncte opuse ale 

unei linii, 

Valurile mării șterg cu buretele lor 

ușor trecutul. 

 

Sunetul liniștitor 

Al nisipului și-al mării 

Care se-ntâlnesc unul cu altul 

Diferite, dar la fel, uluitor. 

 

Flux, reflux 

Amândoi se uită 

Cum se schimbă 

Și se întreabă 

Dacă marea e obișnuită. 

 

Popescu Cassandra 

 Clasa a VII-a C 
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Copilăria este o perioada magică în care 

petreci clipe minunate alături de prieteni și 

familie. Primele clipe din viața mea pe care mi 

le amintesc sunt  de atunci când făceam castele 

din lego și curse cu mașinuțe. Chipul mamei și 

al surorii mele sunt foarte vii în minte, fiind 

mereu alături de mine. De câte ori plângeam, era 

cineva ca să mă liniștească. 

Am avut și momente neplăcute, dar le-

am depășit cu mama mea. Mi-am făcut prieteni  

mai greu, pentru că sunt timid, dar pot să spun 

că cei pe care îi am chiar sunt prieteni adevărați. 

Pentru mine, copilăria înseamnă 

voioșie, ghidușii, năzbâtii. Copilul din mine se  

 

bucură de libertatea de a face lucruri 

amuzante și mai puține teme. Dacă greșim, 

părinții sau profesorii sunt alături de noi să ne 

îndrume.  

S-a întâmplat să mă vadă mama că eram 

puțin trist și m-a întrebat care este cauza. I-am 

zis că vreau să rămân copil, să nu devin adult. 

Mama m-a liniștit, zicându-mi că, pentru fiecare 

mamă, copilul rămâne tot copil, indiferent de 

vârstă. Totuși eu aș vrea să rămân copil pentru 

totdeauna!  

                  Emir Apti - clasa a VI-a B    

 

 

 

Atunci când ești copil, vezi lumea cu 

alți ochi, crezând că totul este bine, chiar dacă 

nu este mereu așa. Mulți copii din ziua de azi își 

doresc să fie mari dintr-o dată, dar cu trecerea 

anilor observă că nu e chiar așa de bine să fii 

mare. Când ești copil, nu ai responsabilități, 

grija zilei de mâine: dacă ai destui bani sau nu, 

dacă ai ce pune pe masă! Tot ce te interesează 

sunt jucăriile, desenele și, cel mai important, 

iubirea și atenția din partea tuturor, dar mai ales 

din partea părinților.  

Când ești copil, multe dintre dorințele 

tale sunt limitate de părinți sau de cei care au 

grija de tine, aceștia încercând să te protejeze. 

Deseori, copilul nu percepe așa, el o vede ca 

fiind o ,,lege” pe care, dacă o încalcă, este 

pedepsit. 

         De aceea, trebuie să ne bucurăm din plin 

de cea mai importantă etapă a vieții: copilăria, 
când lumea din jurul nostru este roz și plină de 

baloane.  

Maria-Lăcrămioara Năstase -clasa a VI-a B     

 

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, 
 acesta-i adevărul. 

Ion Creangă 
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În prezent, mulți copii sunt de părere că viața de copil este una urâtă și anostă, pe când 

adulții îi contrazic. Personal, consider că această parte a vieții, copilăria, este cea mai frumoasă 

și plină de surprize, pe care nimeni nu o va da uitării, nici măcar la bătrânețe. 

Oricine știe că activitatea de bază a unui 

copil, indiferent de vârstă, este joaca, iar nimeni sau 

nimic nu poate opri această normalitate a vieții. 

Totodată, când ești copil îți faci foarte mulți prieteni 

cu care să te distrezi și să îți petreci timpul. Niciun 

adult nu poate avea imaginația nemărginită sau 

inocența unui copil, oricât de mult ar încerca. 

Să fii copil este minunat! Să nu uităm să ne 

bucurăm mereu de perioada de care avem parte doar 

o dată în viață  

Toiu Ștefan - clasa a VII-a B 

 

 

 

Pentru mine, copilăria înseamnă să te bucuri 

de familie, de momentele unice care nu se mai întorc 

și, mai ales, să credem în visurile noastre!  

Rebecca Kahi – clasa a VI-a B 

 

 

 

Surse foto:  

https://ro.pinterest.com/pin/346917977528070355/ 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/citate-despre-copii-si-

citate-despre-copilarie-2914636 

https://www.mesajeurarifelicitari.com/felicitari-de-1-iunie-f-46-i-3443.html 

Copil - un substantiv 

deosebit față de celelalte. 

Dacă ești copil, nu ai griji, 

ești un suflet liniștit și ai o 

minte plină de gânduri 

copilărești, iar dacă ești adult 

îți dorești să fii copil din nou 

și să retrăiești momentele 

cele mai dragi din copilăria 

ta. 

Din păcate, timpurile 

copilăriei nu se vor mai 

întoarce niciodată, așa că mai 

bine, copil drag, ce citești 

rândurile mele, bucură-te de 

aceste momente minunate cât 

poți de mult. A fi copil nu 

înseamnă doar să ai mai puțin 

de optsprezece ani, ci mult 

mai mult: înseamnă să iubești 

din tot sufletul momentele 

prezentului, să ai acea 

bucurie ce doar, noi, copiii o 

avem, să ai sinceritatea 

noastră de aur și energia de 

care adulții se întreabă de 

unde le acumulăm. 

Poate că noi râdem, 

dar și adulții sunt și vor 

rămâne pentru tot restul vieții 

copii pentru părinții lor, 

indiferent de cât de mari sunt 

sau unde se află. 

Trebuie să înțelegem 

că a fi copil este o mare 

bucurie, o perioadă unică, 

rapid trecătoare și minunată 

față de celelalte etape ale 

vieții. Așadar, să adunăm 

multe amintiri minunate în 

copilărie, de care să ne 

amintim emoționați. 

Răghină Ryanna 

 – clasa a VII-a B 

https://ro.pinterest.com/pin/346917977528070355/
https://www.libertatea.ro/lifestyle/citate-despre-copii-si-citate-despre-copilarie-2914636
https://www.libertatea.ro/lifestyle/citate-despre-copii-si-citate-despre-copilarie-2914636
https://www.mesajeurarifelicitari.com/felicitari-de-1-iunie-f-46-i-3443.html



