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Dragii noştri, 
 
            Bine ne-am regăsit şi vă dorim un an nou plin de inspiraţie şi de mişcări cu 

penelul pe hârtie cu graţie! 
             Iată-ne şi la al 19-lea număr al revistei şcolare “Firul Ariadnei” , căreia îi veţi 

pătrunde tainele şi vă invităm să lăsaţi deoparte grijile cotidiene şi să ne însoţiţi în 
lumea viselor de copii , care prin talent şi dăruire ne sensibilizează sufletele de fiecare 
dată cu creaţiile lor literare! 
              Fiecare din noi are o lume de vise, fiecare din noi poartă în suflet un crâmpei 
de speranţă, fiecare din noi contribuie la clădirea unui viitor mai luminos, iar noi vă 

desenăm lumea noastră de fantezie, de graţie şi de voioşie. Vă aşteptăm în lumea 
micilor artişti în care veţi descoperi o fărâmă din sufletele lor candide pe care doresc 
să v-o împărtăşească. 
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Felicitări absolvenţilor claselor a VIII –a 
 

Multă BAFTĂ în viitor! 
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     Suntem mândri de absolvenţii noștri de liceu, promoţia 2016 - 2017, acum studenţi la  

universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. 
     Când efortul educațional comun naște performanța: 9.31 media generală la Bacalaureat  

pentru elevii #Liceului Teoretic Școala Mea. 

Drum bun în viaţă! 
Felicitări și mult succes în continuare!  

Promoţia 2017, Absolvenţii de liceu 
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14 ani de activitate şi o petrecere memorabilă în stil rock. 
 
                                        La mulţi ani, Liceul Teoretic Şcoala Mea ! 
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Doamna Învăţătoare 
  
Doamna mea învăţătoare, 
Trec prin momente înăbuşitoare 
S-au scurs patru ani de rai 
Şi m-au lăsat fără grai! 
  
Puişori mici, pitici, gălbejiţi, 
Curioşi, fericiţi, parcă adormiţi, 
Învăţarea alfabetului, 
Citirea cântecelului! 
Puişor cu puişor, 

Au învăţat cum e şcoala, încetişor. 
  
Apoi vremuri încâlcite au urmat! 
Adunarea, scăderea? Doi plus trei! 
Cât au dat? Poate m-am încurcat? 

Şi asta: douăzeci minus treisprezece? 
E prea avansat, dar a accelerat! 
  
Înmulţirea şi împărţirea şi ele s-au arătat, 
A fost greu, dar ne-am descurcat! 
Alte materii grele se vor arăta, 
Dar nu trebuie să ne fie frică de ce va urma. 
  
Am avut dreptate, acum şi istoria şi geografia s-au ivit, 
Am început să călătorim şi să ne întoarcem în timp! 

Acum ştim să facem multe, dar mai avem înca de învăţat! 
Vom avea concursuri de câştigat, iar profesorii, elevi de premiat! 
 
Maria Antonia POPESCU 
Clasa a VI-a C 

Doamna Dirigintă 
  

Am o doamnă dirigintă, 
Care tot timpul e gătită, 
Care ne mai ceartă si ne mai împacă, 
Și când nu-nțeleg o leacă, 
Ea misterul îl dezleagă. 

  
Ea e profă de română, 
Cu mintea pân’ la lună, 
Ea în ușă când apare, 
Tocurile-i sună tare. 
  
Buna ziua ne-a urat, 
Și noi toți ne-am bucurat. 
Și mereu ea la plecare, 
Ne mai dă o-mbrățișare. 
Are părul mai roșcat, 
Și un suflet mai bogat. 
Ea pe toți ne iubește, 
Și cu noi se mândrește. 
 

Ana-Maria GRIGORE și Ilinca GABURA 
Clasa a VI-a C 
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Cupa excelenței și titlul de Cel mai longeviv club SETS pentru clubul 
#LiceuluiȘcoalaMea 

“Sport is Fun”.  
Felicitări elevilor și profesorilor pentru cei 6 ani de implicare activă  

 în cadrul mișcării naționale  
„Și eu trăiesc sănătos”! 
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Back to School, back to Skateboarding! 
 

        Pe 30 septembrie 2017, exersăm trick-uri uimitoare  
alături de Usk(c)at, Bobo şi  

Piglet în cadrul „First Push - Schoolyard Session”.  
         Noutatea ediţiei: demo test pentru surfskateboard-urile Carver.  

Sesiune de neratat  
oferită de Globe Romania, Boarder's Store  

şi #Liceul Teoretic Şcoala Mea. 
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                                         O lume plină de culori 
 

                                                                                  Fiecare culoare e importantă… iar dacă nu crezi asta,  
                                                                       gândește-te puțin: Care e anotimpul tău preferat?  
                                                                       Răspunsul la această întrebare nu contează.  
                                                                       De ce? Pentru că fiecare anotimp e la fel de frumos, iar  
                                                                       această frumustețe este dată doar de puzderia de culori…unice ,  

ale fiecarui anotimp. 
         Lumea în care trăim este o lume a culorilor. Asamblată din cele mai frumoase nuanţe.  
Nuanţe fine, ca şi culorile iernii, și nuanțe puternice, ca și cele ale verii.  
         Dacă asociem fiecare anotimp cu o culoare, pentru tine, iarna cum arată? Eu pariez pe  
culori linistite si reci, la fel ca privirea Zânei Iernii. Culori calme si strălucitoare, ca griul,  
albastrul pal si albul ca apa înghețată. Multitudinea de nuante din care e alcătuit un ocean  
poate fi un bun exemplu pentru a descrie iarna, sau cerul acesteia, albastru ca ochii unei  
pisicute cu blănita albă.  
         Oceanul…nu-i asa că e minunat? “Oceanul” este chiar printre lista mea de cuvinte  
preferate. Printre care si “adâncime”. Alegerea acestor doua cuvinte nu a fost făcută separat, 
deoarece dacă stați să vă gândiți; unde vă simțiți cel mai în sigurantă?  
Pentru mine răspunsul este: în adâncul oceanului.  
        Unde picioarele ți se afundă în nisipul fin, asemănător cu neaua de-abia măcinată de  
zânele Regatului de Gheața, iar corpul pluteste fără nicio greutate.  
Când esti sub apă si îți închizi ochii, parcă toate grijile dispar, chiar și culorile, zic unii oameni ... 

dar asta e imposibil.  
       Culorile sunt peste tot. Chiar dacă esti sub apă, cu ochii închiși, culorile ce îți pătrund  
printre straturile fine ale pleoapelor te linistesc.  
Cu bratele clătinate pe lângă corp si părul plutind fără gravitate, îți deschizi ochii și te trezești  
în bătaia vântului. Acum picioarele ți se plimbă prin aer si realizezi că te afli pe un leagăn.  

Un leagăn suspendat la 4 metri înălțime, chiar deasupra ocenului în care, cu secunde în urmă,  
pluteai în nuante de albastru închis si bucățele de stele aurii.  
       Aici, culorile devin din ce în ce mai puternice. Albastrul cerului se deschide cu câteva  
pocnituri joase și soarele iese din spatele cortinelor. Ca la un spectacol, razele soarelui  
dansează un vals lin, ce îți mângâie obrajii fini. Îți pătrunde în ochi, unde negrul intens devine  
un castaniu strălucitor.  
      Aerul, incolor, parcă ia o nuantă de roz, intensificată de mireasma florilor de vară.  
Polenul galben se joacă împreună cu petalele multicolore, vântul împingându-le în directii  
opuse.  
      Sfoara verde a leagănului trosnește și cu un foșnet te prăbușești în apă…dar când  
deschizi ochii, ești acoperit de nea. Stratul gros de zăpadă a acoperit întreaga vegetație, acum  
apele luând atribuția de patinoare. 
      Cerul de un albastru vibrant ia locul soarelui, fiind mult prea puternic pentru ochii tăi.  
Când îți duci mâna la ochi, vezi pielea degerată si îți dai seama că pe drum ai pierdut o mănusă.  
Roșeața ce acoperă epiderma parcă e trasată deasupra venelor, linii curbate străbătându-ți mâna  

de la cot până în vârful degetelor. 
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       Deasupra, de parcă s-ar prăbusi peste tine într-o secundă, vârfurile muntilor ascuțiți sunt  
acoperite de gheață. În lumina soarelui obosit, aceasta străluceste mai ceva ca apa oceanului  
pe care l-ai vizitat acum câteva minute. 
       Când încerci să te ridici în picioare, nu cu mult timp după ce ți-ai înfipt schiurile în stratul  
de zăpadă, toata neaua se topește, purtându-te până în capătul orașului, în parc. 
       Pe drum, copacii și-au îmbrăcat hainele arămii, iar acum, în loc de mormanele de zăpadă,  
s-au așezat frunzele mândre de culorile purtate. Cerul a căpatat o nuanță de albastru intens,  
de parcă acum, până și culorile poartă o bătălie. Toate vor să iasă în evidență, parcă să te  
orbească, dar de fiecare dată, copacii falnici înving.  
      Frunzele rumenite de razele soarelui își dau afară ultimele radiații de energie, către roadele  
de la sfârșitul lunii. Atras de un măr roșu și strălucitor, te îndrepti cărte cel mai înalt copac.  
Acesta are creasta încă înverzită, iar cu cât te apropii de bază, poți observa micile insecte ce  
apără fructele. Îți plasezi picioarele între marginile unei scorbure si începi să urci către premiu.  

      Cu mâna pe măr, îți dai capul pe spate și îți lasi încheietura liberă. Acum, în timp ce plutești  
deasupra tuturor anotimpurilor, ești înconjurat ușor de vid, plutind spre cerul închis la culoare.  
      Într-un final, tot ce vezi e negru. Fără culori, fără mirosuri și lucruri de admirat.  
Încerci să îți imaginezi că ești în întunecimea apelor, dar aici, întunericul ia alt înțeles.  
Sufletul parcă ți se goleste, iar greutatea ce refuză să te deranjeze sub apă, aici îți apasă puternic  

pe inimă. Respirația devine un lucru prea greu de făcut, iar când închizi ochii tot ce vezi sunt unde …. 
unde puternice de culori, ce îți încălzesc iarăși corpul. 
     S-au întors! Culorile au revenit la noi! Iar acum, după toate momentele acestea petrecute pe  
penajul colorat al gândurilor, începi să realizezi frumusetea culorilor și a vieții.  
     Fericirea se găsește peste tot, dar ca şi frumuseţea nuanţelor, trebuie să vrei să o cauți! 
 
Jasmine ŞTEFAN 
Clasa a VIII-a B 

   Picturi realizate de elevii  
Liceului Teoretic Şcoala MEA 13 



Dragi bunici, 
  

Cum iarna domnește peste regat,  
Iar sufletul nostru este dezghețat, 
Cum nourii albi zburdă peste lunci, 
Așa vă iubesc și vă consider dulci. 
  

Iar prin aceste versuri armonioase, 
La fel ca și gheaţa de pe terase, 
Dragostea mea pentru voi vreau să o împărtășesc  
Şi să vă reamintesc cât de mult vă iubesc!  
  
Să vă mulțumesc că-mi sunteți bunici, 
Şi că ne creșteți de când suntem mici!  
Pe mine, pe părinți și verișori  
Pe toți ne-ați transformat în flori. 
  
Cu dragostea voastră neîncetată  
Mi-ați făcut o rochie, creată... 
Creată din mult timp și dedicare 
Ce m-a apărat de nepăsare.  
  

Ce m-a purtat peste mări și tări; 
Și mi-a arătat adeseori  
Cum să fiu darnică și bună 
Și cum să nu împart ură. 
  

Pentru că voi, bunici frumoși,  
Îmi sunteți îngeri trimiși de strămoși,  
Iar eu vă spun, călăuzele mele, 
Că vă iubesc până la stele!  
  
Cu multă dragoste,  
 
                                                           Jasmine ŞTEFAN 
                                                            Clasa a VIII-a B 

Pregătite cu drag de Grădiniţa Mea 
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        Începe English Week, o săptămână transcurriculară formidabilă cu tema „Food”!  
Provocarea principală: competiţia “Healthy Cookie”, jurizată  

de chef Petrişor Tănase, care  
va premia cele mai gustoase şi sănătoase reţete propuse  

de către elevii #Liceului Teoretic ŞcoalaMea. 

Câştigătorii concursului Healthy Cookie                                             FELICITĂRI! 
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           Despre evoluţia telefoanelor mobile cu Eric Stumer  
(clasa a VII-a B), la Clubul de Istorie al #LiceuluiŞcoalaMea.  

Colecţia proprie de mobile, cu peste 20 de modele, i-a  
impresionat pe colegii săi. 

Cupa de aur  
 

Am auzit un mit, 
Era despre un rege împietrit, 
Căci avea o cupă de aur, 
Păzită de un balaur. 
 

Voiam să fiu un aventurier, 
Așa că mi-am luat șapca din cuier 
Și am plecat departe, 
Înfruntând de tot ce-am avut parte. 
 
Când în sfârșit am ajuns, 
În piramidă am pătruns 
Și cum mitul spunea, 
Era un balaur care păzea. 
 

M-am aruncat la pământ, 
Deoarece balaurul am vrut să înfrunt, 
I-am înfipt sabia măreață 
Și-am scăpat de-acolo cu viață. 

Am fost să iau cupa, 
Dar m-a atacat trupa, 
Pe care regele o avea 

Și vrăjitorul n-o împietrea. 
 
Deci a trebuit să-nfrunt și trupa, 
Ca să salvez cupa 
Și când în sfârșit am reușit, 
Visul meu de a deveni aventurier s-a împlinit. 
 
Călin PĂDURE 
clasa a V-a A 16 



Monstrul 
 
Trolii, dragonii sau alte creaturi înspăimântătoare  
Şi-au pierdut acum rostul sub soare: 
A apărut alt demon ce poate distruge o întreagă rasă. 
Vaaai, o viespe a pătruns în clasă! 
  

Cataclisme, ţipete de război, 
O, ce mare tărăboi, 
Asta ar speria orice copoi 
Şi ar pune pe fugă orice strigoi! 

 Haloween 
 

De la copii pân la adulți 
Se pregătesc cu nerăbdare 
De cea mai stranie sărbătoare, 
În care toți sunt costumați. 
  

Balauri, zâne, vârcolaci, 
Schelete, ba chiar și draci 
Poți întâlni la orice pas  
Dansând un dans... ce nu e vals. 
  
E HALLOWEEN! O sărbătoare 
Adusă de peste mare, 
Călăuzită de multe felinare 
Rotunde și portocalii, precum un soare. 
  
Dansăm, cântăm și ne distrăm 
Bomboane multe noi mâncăm 
Și ne distrăm cu mic cu mare 
La aceasta SPOOKY sărbătoare! 
 

Vlad COSTACHE 
Clasa a VI-a B 

Copiii s-au refugiat sub bănci, 
Să nu-i prindă dihania între fălci. 
Dar gluma noastră nu mai ţine, 

Căci iată, profesoara vine... 
 
Luca ALEXANDRU  
Clasa a VI-a B 
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Petrecerea dovleacului la clasele primare 
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       Zi nemaipomenit de scary la #LiceulŞcoalaMea!  
Din programul de Halloween:  

Station Games – competiţia micuţilor zombie,  
atelier Sticky Slime,  

Stalingrad Laser Tag sau  
Haunted House Games. 

Petrecerea dovleacului la clasele gimnaziale 
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        Petra Dobruska (Asociaţia One World Romania)  
şi elevii #LiceulŞcoalaMea, într-o dezbatere comemo- 

rativă pe tema Holocaustului.  
Punctul de plecare al discuţiilor:filmul documentar  
“Ȋnfruntând rinocerul”, în regia lui  
Simcha Jacobovici. 

Eu sunt doar o fetiţă ... 
  

Eu sunt doar o fetiţă 
Şi plâng… 
Pentru tot felul de prostii. 
  
Mă prefac că  
Ating o stea. 
Sunt curioasă. 
  
Oare voi reuşi cândva? 
Plâng, că nu pot  
Să am în dar lumea... 
  
Eu sunt doar o fetiţă 
Şi plâng, că nu pot  
Să controlez vremea! 

 
Maria Antonia POPESCU 
Clasa a VI-a C 

Eu sunt … 
 

Eu sunt o fetiţă. 
Mă întreb de ce nu sunt veveriţă. 
Aud un băieţel: 
-Vreau să fiu căţel. 
Eu sunt o fetiţă, 

Mă prefac că sunt veveriţă. 
Simt un vânticel, 

Ating un copăcel. 
Sunt nedumerită, 
Plâng ca o aiurită. 

Eu sunt o fetiţă 
Şi nu o veveriţă. 
 
Ana GRIGORE 
Clasa a VI-a C 
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O noapte fermecată 
 
           A sosit din nou Iarna pe meleagurile românești. Cu alaiul ei de flori înghețate, prima  

fiica a Bătrânului An își face apariția grandios, împroșcând artistic câmpiile cu o vopsea  

albă, unică în lume, zăpada. 

          Doar o dată pe an oamenii cei cu sufletul pur, curat şi dedicat se adună toți laolaltă şi  

sărbătoresc Nașterea preasfântului Iisus Hristos, cel ce ne-a dat tuturor șansa de a trăi şi  

de a ne bucura de viață, de la cei mai tineri copii, până la cei mai înțelepți bătrâni. 

Afară atmosfera este de vis, copiii se tăvălesc în delicata plapumă de nea, iar în aer roiurile  

de albine înghețate își compun coregrafia specifică anotimpului, ca în fiecare an, spectatorii  

ei sunt toți copii din lumea întreagă, însoțiți de ai lor părinți nemaipomeniți. 

         În sobița din odaia mare a casei bunicilor de la ţară, focul plăpând pâlpâie licăitor,  

luminând camera pregătită cu bunătățuri şi delicatese, ornamentată frumos de-alungul  

pereților timpurii ai casei țărănești. 

        Ca să intru şi eu în poveste, stau pe canapea, în sufragerie, alături şi de părinți şi de  

bunici şi de surioara mea dragă: tocmai am intrat de la zăpadă. 

Momentan s-a pornit o vijelie puternică, iar seara s-a așternut adânc peste sătucul veșnic  

vesel. 

        Diseară este noaptea sfântă în care Moș Crăciun coboară pe horn, sau intra pe geam,  

sau chiar pe ușă, de ce nu?! 

Îl aștept nerăbdătoare, întinsă în pat și mă gândesc: Mâine e Crăciunul, ziua în care toți  

trebuie să fim luminați, cu fața întoarsă către noul an și petrecând timp alături de cei dragi. 

Ușor, pleoapele îmi devin grele, coborând delicat, până când închid ochii şi pătrund în  

lumea viselor. 

        În aerul rece şi vijelios de afară, toate gândurile bune ale copiilor, chiar şi ale tale,  

cititorule, se strâng într-un loc cald şi se transformă în bucuria oamenilor în dimineața de  

Crăciun. Şi în plus, am fost copii cuminți, sigur va ajunge Moșul și pe la noi. 

 

Alexia HARPA 

Clasa a VIII-a B 
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Un anotimp de poveste 

 
           Era ultima zi de toamnă. Soarele se zărea pe cer pentru ultima oară, deoarece norii cenuşii 
urmau să îi acopere cu o plapumă plumburie. Afară era o privelişte sumbră, olinişte deplină care  
pândea peste oraşul nostru. Păsările au fost alungate de frigul care se instalase în atmosferă, iar  
copacii au fost dezbrăcaţi complet de frunzele ruginii din cauza vântului care bătea cu putere  
printre crengile acestora. 
            Zilele au devenit mai scurte şi mai friguroase, iar pe cer se tot aşterneau nori care îmbrăcau 
oraşul într-o haină tristă şi melancolică. Din cer au început să cadă încetul cu încetul picături mari 
şi reci care cu lăsarea serii s-au transformat în fulgi de nea. Toamna fusese alungată,iar bătrâna  
iarnă îi luase locul cu nerăbdare. 

În următoarele zile, ceaţa covârşitoare se răspândise, formând astfel o imagine alb-negru a oraşului 
nostru. Cu gândul la iarna din poveşti, am plecat nerăbdătoare cu familia la munte.  
Din maşină puteam zări vârfurile munţilor acoperite de multă zăpadă. Eram foarte bucuroasă, când  
spre surprinderea mea la poalele munţiilor se puteau zări încă iarba neatinsă de fulgii atât de  
aşteptaţi. 

             M-a cuprins întristarea, dându-mi                             seama că zilele trecute, când picăturile de  
ploaie au început să se transforme în                                          fulgi de nea, a fost doar un semn de  
lapoviţă care cu timpul au topit zăpada                                       aşternută peste oraşul înceţoşat şi peste  
maşinile pline de brumă. Mi-am dat                                                 seama că nu urma să avem parte de  
iarna la care visam, deoarece în                                                              următoarele zile gerul şi ceaţa   
pândeau primprejur nedând                                                                     nici un semn de ninsoare.  
Prin pădurea de la poalele                                                                     munţiilor, brazii înalţi cu frunze verzi  
arătau ca nişte statui pustii                                                                    situate una lângă alta.  
             A doua zi însă,                                                                                  uitându-mă pe fereastră, am avut  
parte de o mare surpriză.                                                                                Afară ningea cu fulg i mari ca-n  
poveşti. Pârtia răsuna                                                                                              de râsete le copiilor fericiţi  
ca mine.                                                                                                                  Se pare că bătrâna iarnă  
ordonase peste                                                                                                          noapte norilor să acopere  
munţii cu o                                                                                                              plap umă albă şi pufoasă.  
Brazii arătau ca                                                                                                          nişte străjeri cu bărbi albe  

care aşteptau să                                                                                                        fie d ecoraţi pentru Crăciunul  
care urma să sosească. 
                                                                                                                          Urma să retrăiesc o iarnă de  
 poveşti! 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       Mara Ilinca TANASĂ 
                                                                                                                                       Clasa a VI-a C 
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Priviri înghețate 
  

              Era o zi rece de iarnă. Fulgii de zăpadă cristalini, ca bucăți fine de oglindă spartă de crestele  
munţilor ascuțiți, se așază pe stratul de pământ înghețat, în timp ce zâna iernii trece cu trena albă  
de argint peste crengile copacilor fără garderoba multicoloră de odinioară.  
             Cum pășim pe stratul fin de omăt, în drum spre muntele impunător, eu împreună cu grupul  
meu de cercetași zărim un loc înconjurat de lumini pale, prin ceața muntelui, acum prea groasă ca să  

mai zărim ceva. 
            Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât putem să deslușim ce în urmă cu câteva minute semăna   
cu un stol de păsări ale focului, acum fiind o scenă înconjurată de căsuțe de lemn, ce găzduiesc 
 „Festivalul Focului de Iarnă”, un spectacol ce susține legătura strânsă dintre căldură si îngheț. 
 Când ajungem în fața scenei, oameni costumați în eschimoși, ce mânuiau arta dansului în foc,  
roteau bețe aprinse cu lumină din Peștera sacră a muntelui, foc ce se aprinde doar la mijlocul iernii,  
când și spectacolul ia loc. 
           Căsuțele ce înconjoară scena, ca licurici ai soarelui, vibrează de bucuria glasurilor ce acoperă  
muzica puternică de pe fundal. Scândurile ce țin pe post de acoperiș, acum acoperite de voalul  
miresei de iarnă, adăpostesc hornurile din scândură masivă, din care aburi grei, ca nori sofisticați  
de vară, își fac dispariția în stratul cenușiu al cerului dominant. 
După ce urmărim coregrafia flăcărilor, ce parcă se topesc în privirile calde ale oamenilor, ne mutăm  
din casă in casă, explorând construcțiile din lemn greu de stejar, în căutarea unui indiciu către  
Peștera sacră, locul în care se spune că, dacă reușești să treci de toate obstacolele, ajungi un maestru  
al focului.  

           În ultima casă, cea cu aspectul cel mai neobișnuit, unde acoperișul era făcut din metal, iar  
pereții, sculptați cu grijă, spuneau prin intermediul vântului profeții despre înțelepciune, putere și  
curaj, la geam, unde lumina de la scenă lucea prin cristalul translucid, puteai vedea o lampă verde,  
din safir, ce lumina fața unui bătrân, cel mai probail, maestrul vântului.  
          Când ne facem curaj să ciocănim la ușa grea, cu un scârțâit usor, aceasta deja se trântește in  

peretele negru. Pe un scaun murdar din bumbac, cu fire verzi ieșind din baza scaunului, un bătrânel  
se leagănă spre geamul ce acum nu mai generează lumină, din cauza stratului de omăt.  
          - Nu sunteți bine veniți aici! spune bătrânul pe un ton înfuriat 
          - Ne pare rău să deranjăm, dar am venit cu dorința de a găsi focul sacru, iar dacă ați fi  
indeajuns de generos încât să ne ajutați, vă asigurăm ajutorul nostru, până când moartea vă v-a irosi.  
          - Moarte nu este o optiune! Acum plecați! 
          - Îmi pare rău, nu trebuia să folosesc cuvintele astfel, tot ceea ce voiam să transmit este faptul  
că avem nevoie de ajutor.  
          Ne apropiem de masa din mijlocul camerei, aranjând pe suprafața mată un pachet de cărți cu  
denumiri diferite ale peșterilor vrăjite.  
          - Dacă noi câstigăm, ne conduceți la peștera sacră...dacă dumneata câștigi... te lăsăm în pace,  
în acest loc pustiu si promitem să nu ne mai vedeți chipul în această viață! 
          - Îți urez baftă, deoarece ai nevoie!  
          Bătrânul ridică pachetul de cărți, împarte câte 12 cărți fiecărui jucător si ne anunță că jucăm  
„Abernacketh”, un joc din ținutul muntelui, ce se bazează pe inteligență si viteză. 

         - Stai puțin! Noi nu știm să jucăm astfel de joc! Doar cei din ținutul muntelui îl cunosc!  
Ne arătăm dintr-un ținut opus, un loc unde soarele nu permite omătului să plutească, iar moartea  
nu face față in bătălia cu verdeața naturii! 
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         - Nu ați specificat în niciun moment ce joc vreți să jucați, spune moșneagul, în timp ce un  

rânjet malefic îi brăzdează fața întunecată. 
             Cu greu, ne supunem ideii că am fost păcăliți, iar jocul începe. Ne așezăm pe scaunele  
proptite de perete, iar bătrânul începe incantația muntelui, ce aduce vântul dintre creste să facă  
bucățile de plastic să plutească. 

            Uimiți, ne îndepărtăm de masa vrăjită, în timp ce moșneagul trântește ușa cu puterea  
supranaturală ce îi domnește prin corp. Cu privirea îngrozită, aruncăm prima carte şi repetăm  
spusele omului, dar fără acțiune.  
           Când jocul se termină, de la început fiind stabilit, maestrul a condus jocul spre victorie.  
Învinși, cu sufletele amorțite și privirea împânzită, rămânem amuțiți pe scaun, când moșneagul se  
ridică de pe fotoliu, deschide ușa grea și îl privim plutind în ceață, spre îndepărtarea înzăpezită. 
 
Jasmine ŞTEFAN 
Clasa a VIII-a B 

Scriitorul lunii OCTOMBRIE – Otilia CAZIMIR 
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Dacă viaţa ta ar fi o carte  
  

        Sunt o carte … 
Am multe lucruri de povestit.  
Oare știe cineva despre aspectul meu fizic ? 
Adică, nu este nicio problemă, puteți să recunoașteți că nu știți mai nimic despre mine.  
Nu mă supăr, fiindcă de aceea sunt aici: să vă povestesc totul despre mine.  

La exterior, hainele de gală le-am primit de la editură: doua coperte minunate.  
       Pe prima copertă au fost trecute ca elemente obligatorii – autorul, titlul și editura.  
Fără aceste elemente nu aș avea identitate. Ca un certificat de naștere.  
Pe coperta mea scrie: Nicola Yoon, Absolut tot , Editura Art Young. 
Deoarece sunt un pic sofisticată, pe lângă aceste elemente obligatorii, mi -am trecut și câteva  
elemente facultative, cum ar fi anul apariției, colecția și chiar câteva mențiuni editoriale.  
Ultima copertă cuprinde pe lângă elementele obligatorii (ISBN și codul de bare) și unele de  
suflet, cum ar fi fotografia autorului și câteva texte culese din carte. 
      Următorul lucru despre care o să vă spun este cotorul, adică partea laterală, unde se lipesc  
sau se cos filele, și pe care sunt trecute: autorul, titlul și editura. 
Interiorul meu este foarte interesant. Asta pentru că,  pe lângă filele pe care voi le citiți, există  
o pagină de titlu, un cuprins, o prefață și o postfață. 
 Aceasta este povestea mea văzuta. Dar există una nevăzută și asta trebuie să o descoperiți voi  
citind pagină cu pagină. Fiecare poveste e unică, are multe învățăminte și toate învăluite în  
mister și în imaginar. 

 
       Și acum o întrebare pentru tine:  Ce-ar fi dacă viața ta ar fi o carte și chiar tu ai fi autorul  
acestei cărți? Ce fel de carte ar fi? De aventură, mister, ficțiune? Personajele cum ar fi ?  
Cum s-ar întâmpla totul?  
Acum ia o foaie de hârtie și un creion și îndrăznește să construiești propria ta carte.  

 
Alexia DRĂGAN  
Clasa a VI-a B  

Cartea 
  
Cartea te ajută, 
Citești una, două, 
Apoi ea te ascultă, 
E o lume nouă. 

Eu sunt deştept  
După ce o repet 
Şi deţin informaţii 

Și le prefac în creații. 
 
Mircea PORTNOI 
Clasa a V-a A 
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Visul părţilor de vorbire 
 

Am visat azi-noapte-o fată 
Dintr-o ţară-ndepărtată. 
Eu eram ca un articol, 
Foarte “hotărât”,  
Iar ea, ca un substantiv, 

Fiind pe “genul” meu,  
Un mic atribut 
Şi stătea pe lângă subiect. 
Totul era un verb, 
Deoarece era “mai-mult-ca-perfect”; 
Se înfiripa o operă, 
Nu “lirică”, ci “epică”. 
 
Vise, vise şi iar vise, 
Ca nişte cărţi deschise, 
Numai iluzii 
Care-mi trezesc confuzii. 

 
Polivanov David 
Clasa a VIII-a B 

 VERBUL 
  

Verbul are număr, 
Persoană și papion, 
Oare noi cu toți îl știm,  
Să-l conjugăm și saăl iubim? 
  

El are timpuri multe, 
Prezent, perfect și viitor, 
Și când îl conjugăm, 
Noi ușor îl învățăm. 
  
Indicativul și supinul, 
Ne dau greutăți de cap, 
Participiul și gerunziul, 
Sunt mai ușor de învățat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Infinitivul e ca-n DEX,  
Imperativul e-o poruncă:  
,,Hai, ce faci? N-ai terminat?’’ 
 ,,Treci la muncă!’’ 
 
Ilinca GABURA 
Clasa aVI-a C 

Timpurile s-au schimbat 
  
Telefoane şi tablete 
Ocupă timpul tuturor. 
Nu doar băieţi, ci şi fete 
Se joacă şi altceva nu mai vor. 
 

Părinţii sunt stupefiaţi: 
Pe vremea lor era altfel, 
Şi cred că suntem deviaţi, 

Căci nu ne înţeleg defel. 
 
Maria DUCA  
Clasa a VI-a B 
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Salutare , FERICIRE ! 
Speach prezentat la ,, Noaptea devoratorilor de discursuri ” de Alexia DRĂGAN 

 
 
În DEX scrie că fericirea este o stare de mulțumire sufletească intensă și deplină.  
Cine crede asta ?  
 ... nimeni nu are curaj sa contrazica DEX-UL !!!  

Ce îi determină pe oameni să fie fericiți?  
Greu de spus, mai ales când motivele sunt infinite. Și diferite de la individ la individ.  
Pentru unii, fericirea este o stare de continuă de asteptare . 
Pentru alții, este o falsă realitate, în timp ce pentru alții este o destinație la capătul unui curcubeu. 
Fericirea e o stare de spirit şi vine din interior. 
Deci ne-o „fabricăm” singuri. Am descoperit reteta fericirii ! 
INGREDIENTE :  
Ai încredere.  
Gândirea pozitivă începe cu faptul că îţi trăieşti viaţa având încredere în tine şi nu laşi frica să te  
domine.  

Persistă.  
Aceasta e de multe ori cheia succesului. Dacă nu renunţi şi faci în continuare ceea ce-ţi place,  
cu siguranţă vei obţine tot ce-ţi doreşti de la viaţă. Visele tale sunt doar nişte dorinţe până în  
momentul în care începi o acţiune concretă.  
Bucură-te de lucrurile simple.  

Fericirea stă în simplitate. Nu are rost să aştepţi momente speciale pentru a fi fericit.  
Mai bine te bucuri în fiecare zi de prezenţa celor dragi, de o carte sau un film bun, de o ciocolată  
caldă când afară e rece:). 
Înfruntă problemele cu zâmbetul pe buze.  
Râsul e cel mai bun medicament care vindecă orice rană şi transformă problemele în oportunităţi.  

Studiile arată că un copil râde cam de 300 de ori pe zi, pe când un adult doar de 17. 
Rămâi cu sufletul de copil.  
Adevărul este NOI avem ceva în plus faţă de adulţi. Acea bucurie permanentă şi sete de a descoperi  
ceva nou. Dacă vrei să înveţi mai multe despre asta, ai putea să-ţi petreci din când în când o zi în  
compania unui copil ca să descoperi cum te poţi bucura de lucrurile simple. 
  
Fericirea nu se poate impune, dar se poate cultiva. Cu toții suntem purtătorii sămânței de fericire.  
Numai că unii sunt arizi, alții fertili.  
Cine a spus că e ușor să fii fericit? Drumul către fericire este plin de alegeri dificile și decizii care  
îți afectează viața iremediabil.  

Ce îți trebuie să fii fericit? În primul rând e nevoie de pasiune și de curaj.  
Unde găsești fericirea? Deși sună ca un clișeu, fericirea sta in fiecare dintre noi. 
De unde începe fericirea? Pentru a găsi ceva ce ai deja în interior, trebuie să-ți pui niște întrebări  
dificile "De ce anume mi-e cel mai teamă?", "Ce mă înfurie?", "Ce mă entuziasmează?", "Ce evit?",  
"Ce caut?", "Ce mă întristează?", "Care sunt cele mai nebunești vise ale mele?".  

Cum arată fericirea?Păi, tu trebuie să-mi spui asta, nu eu. Spune-ți povestea, căci nici una nu se  
aseamănă cu alta.  
Dacă vrei să fii fericit, vei fi în fiecare zi. Nu trebuie decât să-ți acorzi puțină atenție..  
Nu. Fericirea nu poate fi cumpărată și nici vândută. Fericirea este echilibru.  
Este capacitatea omului de a se accepta pe sine. Puterea lui de a fi sincer măcar față de propria persoană.  

Este sentimentul de libertate. 
 
Fericirea nu te caută. Tu trebuie să o cauți pe ea. Salutare , FERICIRE ! 28 



         Un moment simbolic despre armonie,  
toleranţă şi solidaritate realizat de către elevii  
#LiceuluiŞcoalaMea, azi, de Ziua Internaţională  
a Păcii. 

 Petrecere în grădină 
  

                Grădina lucește în razele mingii de foc, ce se rotește între zi și noapte. Florile dormeau  
mai devreme, dar acum, că luna cea maiestuoasă a plecat pe alte tărâmuri, florile și-au ridicat  
capul cel gingaș să ne salutăm de dimineață, atunci când trec pe cărăruia din grădină. 
               Petrecerea, atunci când fiecare petală dansează, este după ce plec eu, ca să nu le văd.  
Florile multicolore au petale rotunde ca două zâmbete suprapuse, ovale, iar culorile de roz, roșu,  

galben și alb creionează un curcubeu în fața ochilor.  
               Albinele au fost invitate și ele la petrecere, la fel ca fluturii și omizile, care și-au pus papion  
și cravată, să vină la așa o petrecere minunată! Totuși, ei au adus  cadou o frunză modelată în carou.  
Hai să pomenim și de gazon, e impecabil tuns de frizerul nou. Acum două zile, frizerul a venit cu un  
foarfece și l-a tuns până la capete. 
              Rozele, cavalerii înarmați și garoafele, au spirit de admirație. Toată lumea-i admiră, dar și  
albăstrelele se miră. Ce? Nu-s ele mai frumoase? Cu brațe albastre și lucioase? 
              Dar, mai vine și pisoiul. Caută de mâncare, poate-o găsi sarmale. Dar, totuși, hai să nu fim  
răutacioși. Mai vine și el la petrecere, dar nu vine cu voie bună, vine să mai rupă câte-o alună. 
         Și petrecerea durează până când se înserează! 

 
Ilinca GABURA 
Clasa a VI-a C 
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             Despre cum se eleborează un scenariu, care sunt tehnicile de filmare, 

sonorizare  

şi montaj, la clubul Film Making al #LiceuluiŞcoalaMea.  
              La final de semestru, elevii vor face dovada talentului cinematografic  

prin lansarea  

propriului scurtmetraj. 
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#OraDeDemnitate, o dezbatere despre sensurile, implicaţiile  
şi importanţa demnităţii  

cu Asociaţia Global Dignity  şi elevii #LiceuluiŞcoalaMea. 

Ora de Demnitate 
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       Pe urmele tradiţiilor viţei de vie! Elevii  
#LiceuluiŞcoalaMea au descoperit cu entuziasm podgoria  

Murfatlar şi procesul de prelucrare al strugurilor.  
Provocarea zilei: recunoaşterea diverselor soiuri doar  

cu ajutorul a trei dintre simţuri: gust, miros, pipăit. 
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LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! 
 
De 1 Decembrie,  
Astăzi m-am decis 
Să fac o ie frumoasă, 
Așa cum mamei i-am promis. 
  
De astăzi începând, 
Sigur m-am decis 
Să fac ţara mai frumoasă, 
Așa cum mamei i-am promis. 
  

Este ziua României! 
Toată lumea, hai şi voi, 
C-am să scriu și-o poezie, 
Cea mai bună ea să fie, 
Că așa eu m-am decis: 

Doamnei profesoare o capodoperă  
Din suflet i-am promis! 
  
Alexia HARPA 
Clasa a VIII-a B 
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ROMÂNIA MEA 
 

România-i ţara mea, 
Relief variat are ea. 
Munte, mare şi câmpie, 
Toate pe plac să ne fie! 
  

Şcoli, licee, grădiniţe 
Serioase sau de fiţe, 
Teatre, cluburi, librării, 
Toate te cheamă să vii! 
  
Mănăstiri şi catedrale, 
Biserici îţi ies în cale 
Cu icoane vechi şi sfinte, 
Poveţe de la părinte. 
  
Asta este ţara mea, 
Nu mai e alta ca ea! 
Chiar dacă e mititică, 
Nu-i aşa că-i magnifică? 

 
Maria Antonia POPESCU 
Clasa a VI-a C 
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Terra 
 

Îmi place să văd, să știu 
Acele locuri minunate, 
Cascade, munți, orașe, sate, 
Deșerturi și păduri de brazi 
Și alte locuri uimitoare 

Cu oamenii buni și calzi! 
 
Terra este o comoară, 
E casa noastră bogată, 
În care noi trăim, 
Noi trebuie s-o ocrotim 
Și, normal, s-o prețuim. 
 
Ea este o bogăție, 
E casa mea, și-a ta, și-a lor 
Și-a milioanelor de specii, 
Ce viețuiesc în lumea lor! 

Indieni, englezi sau somalezi 
Cu ochii mici, cu ochi rotunzi, 
Chiar dacă albi sau chiar daca negrii 

Cu toții haideți să trăim 
În pace pe acest pământ. 
Un dar ce îl avem și-i sfânt!  
 
Vlad COSTACHE 
Clasa a VI-a B 

Elevii Liceului ŞcoalaMEA redactori, realizatori şi producători ai propriilor  
emisiuni radio. Instantanee de la primul live, dedicat Zilei Naţionale.  
Felicitări Astrid BELOIU şi Tamara BOACĂ, clasa a V-a A. 
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Ore de Istorie Vie 

                      O reconstituire istorico-militară a celui de-al Doilea Război Mondial cu  
Asociația Redescoperă Istoria la #LiceulŞcoalaMea.  

Elevii, super entuziasmaţi de  
prezentarea interactivă a uniformelor militare,  

echipamentului specific şi  
strategiilor de luptă. 36 



Primele antrenamente de scrimă la #LiceulŞcoalaMea!  
Iată-i pe elevii de gimnaziu  

exersând poziţiile corecte, deplasările de bază şi 
 tehnicile principale de  

mânuire a spadei! 

Scrimă 
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Frumusețea toamnei 
 

          Într-o zi frumoasă de toamnă, când razele soarelui se împleteau printre ramurile copacilor,  
mergeam liniștită pe cărare. 
În jurul meu, natura se pregătea de iarna aspră. Păsările călătoare zburau spre înaltul cerului,  
pentru a îndura cu greu drumul spre țările calde. Câteva veverițe își luau provizii - ghinde,  
nuci și castane. Frunzele multicolore ale copacilor, care păreau a -și pierde haina, cădeau ușor  

pe pământul umed. Firele de iarbă erau uscate, galbene și posomorâte.  
Doar câteva se mai vedeau prin covorul arămiu de frunze.  
        Soarele începu să se ascundă printre norii cenușii. Dintr-o dată, ploaia începu să cadă în  
ropote pe pământ. Alergam fericită printre picăturile, care făceau acrobații prin aer.  
Am țopăit fericită într-o băltoacă și m-am simțit cu adevărat liberă. 
Când ploaia s-a oprit, strălucitorul soare a ieșit. Parcă nici nu fusese departe, ascuns de pătura  
groasă de nori. Chiar dacă încet-încet culorile verii dispăreau, natura era...vie!  
Culorile toamnei erau la fel de frumoase! 
        Am intrat în căsuța mea călduroasă și primitoare și m-am gândit cât de frumoasă este  
toamna. Niciodată nu voi uita această întâmplare! Nici culorile acestei toamne  mirifice! 
 
Flavia COMĂNICI 
Clasa a VI-a C 

Coboară toamna iar din cer,  
Cu părul arămiu. 
Fug păsările de pustiu, 

Temându-se de ger. 
  
Apar şi boabe vișinii, 
Iar merele-nfocate 
Se adună toate  
În coșuri aurii. 
 
Sofia VERDESI 
Clasa a V-a B 

Doamna toamna 
Vine noaptea, 
Să alunge florile, 

Să mănânce nucile, 
Să scuture frunzele, 
Să cheme ploile, 
Să ude pământurile. 
Asta-i toamna minunată, 
Care e foarte bogată! 
 
Ilinca GABURA 
Clasa a VI-a C 

Dragă toamnă, 
Ai venit ca o doamnă 
Prin ţinuturile noastre, 

Să ne aduci culori în glastre. 
  
Tot tu ne-ai adus alune, 
Pere, mere şi gutui, toate numai bune 
De făcut compot în casă 
Şi de pus copiilor pe masă. 
 
Deea  NICULESCU 
Clasa a VI-a C 

Plecarea păsărilor călătoare 
                                                                              

         Toamna ruginie a ajuns pe meleagurile noastre. Ploile triste cad uşor,  
iar ceața învăluie orizontul, înnegurând privirea. 
Păsările călătoare simt schimbarea încet-încet și se pregătesc pentru noua  
călătorie. Rândunelele se adună într-un stejar bătrân. 
         - Este prea lung voiajul! Puiul meu cel firav şi bolnav nu va rezista!  
spune o mamă-rândunică tare îngrijorată. 
         - Atunci, o să alegem o rută mai scurtă! răspunde căpitanul-rândunel. 
Și uite așa discutau cei doi părinţi cu privire la drumul lor de 8000 de km,  
către Africa. Cei mici se jucau si vorbeau despre dealurile zgribulite și  
despre bălțile Nilului.  
Nici nu au observat că a sosit timpul plecării. La un semnal, se adună  
toţi într-un stol bine organizat și își iau zborul către țările calde. 
          O să-mi fie dor de glasurile lor voioase! 
 
    Sofia ENACHE 

    Clasa a V-a B 
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Anotimpurile  
 

Toamna îmbelșugată 
Ne aduce toată, toată, 
Prune și cu struguri 
Și câțiva muguri. 
  

Ea s-a gândit 
Și ne -a croit, 
Tabloul ei, 
Al Toamnei. 
  
Iar ea l-a pus, 
Chiar la apus, 
Ca să-l vedem 
Și să-i mai cerem, 
Unul mai frumos, 
Chiar din abanos. 
  
Acum ea a plecat 
Și ne-a lăsat, 
Din iubire, o ciocârlie, 

Care glăsuiește a veselie. 
  
Acum Iarna cea geroasă, 
Dar la fel de frumoasă, 
Spune : Bună ! tuturor, 

Nouă, oamenilor. 
  
Gerul ne bate la ușă 
Ca o cățelușă, 
Înfrigurată și speriată, 
Dar fără să fie fată. 
  
Viscolul și el tot bate, 
Dar nu chiar la toate, 
Ci la casele înzăpezite 
Și cam ciufulite, 
De atâta înfrigurare 
Nici soarele nu mai răsare. 

Acum vine Primăvara 
Și-nvelește toată țara 
Într-o plapumă de flori,    
Îmbrăcată în mii de culori. 
  
Acum ea ne-a încălzit, 
Marea și pădurile, 
Care au fost odată reci, 

De trebuia să freci, 
Un pomișor înfrigurat, 
Ca să-l vezi mai relaxat. 
  
Te trezești că vine vara 

Și-ncălzește toată țara 
Și ajută animale, 
Chiar și pe ale tale, 
Să se desmorțească 
Și să trăiască 
O viață foarte bună, 
Fără să audă cum tună. 
 
Luca PETRIȘOR 
Clasa  a V-a A 
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        Joi, 14 decembrie, începând cu ora 12:45, la LiceulŞcoalaMea s-a organizat a doua  
ediţie a turneului de fotbal caritabil “Cup of Good Hope”.  

        Parteneri în fapte bune: Genesis Collegiate, Cambridge School of Bucharest şi  
Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu“.  

Toate încasările din vânzarea biletelor au fost donate. 

Vis de rapper 
 

Visul meu îndepărtat 
Se atinge greu, treptat: 
Multe rime prelucrate, 
Să nu pară a fi furate, 
Ca un rapper să ajung, 

Duşmanii să îi alung. 
 
Piese multe să compun 
Rime faine să adun. 
Fani şi faimă să pot avea, 
În topuri să pot urca. 
Să primesc mesaje de încurajare, 
Bani cu duiumul în buzunare. 

În melodii să evadez, 
Pe negativişti să-i înviorez. 
În timp ce pe tine te roade invidia, 

Eu pot să-mi fac mândră familia. 
 
Vlad BOGHIU 
Clasa a VIII-a B 40 



         Christmas Fair cu dulciuri delicioase şi  

ornamente colorate, pregătite, pentru părinți, de  
piticii de la #GrădiniţaMea. 
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FULGII DE NEA 
 
Fulgii dolofani de nea 
Au venit la poarta mea. 
Nici bine nu m-am trezit 
Şi în pijamale i-am primit. 
  

Au venit să ne jucăm, 
Cu zăpadă să aruncăm, 
Oameni de nea să construim 
Şi toţi să ne bulgărim. 
  

Dar seara s-a apropiat, 
Toți în case am intrat 
Şi când somnul ne-a cuprins, 
Fulgii s-au întors în vis. 
 
Flavia TUFAN 
Clasa a VI-a C 
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Moş CRĂCIUN şi copiii de la GRĂDINIŢA MEA 
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Moş CRĂCIUN şi copiii de la GRĂDINIŢA MEA 

  Iarna 
 
Zâna Iarnă ne aduce 
Un anotimp cu gust de dulce. 
Iarna vine negreșit, 
Și zăpada a venit! 
 

Moș Crăciun îți aduce in zbor 
Cadouri făcute de elfi cu spor. 
Moș Nicolae îți aduce fructe 
Și multe dulciuri mărunte. 
 

Toată lumea are bunăvoință, 
Care îndeplinește fiecare dorință. 
Iarna toată lumea se distrează, 
Unii patinează, alții schiază. 
 
Copiii se joacă în zăpadă, 
Bulgări aruncă, o grămadă, 
Își fac multe cazemate 
Și se uită la case decorate. 
 
Bunicile te așteaptă în casă, 
Te invită fericite la masă 
Și așa v-am spus povestea, 
După cum i s-a dus vestea. 
 

Calin PĂDURE,  
Clasa a V-a A 

44 



Târgul de Crăciun 
 

         Târgul de Crăciun este organizat în fiecare an, în cadrul școlii nostre. Este o experiență  

frumoasă, mai ales că banii strânși se donează unor copii cu care viața nu a fost prea darnică.  
Târgul s-a desfășurat în sala de mese unde au venit mulți copii, profesori și părinți. Toată lumea  
a avut parte de momente minunate, cu colinde și voie bună, au fost liberi să mănânce dulciuri  
de toate felurile și să își cumpere diferite decorațiuni pentru casă. 
             Clasele gimnaziale au fost "vânzatorii", iar clasele primare, părinții si profesorii "clienții".  

Majoritatea produselor culinare și a obiectelor decorative  au fost făcute de către elevi, care s -au  
întrecut în a realiza produse de cofetărie - gen brioșe, tiramisu, acadele, checuri, ciocolată de casă,  
gogoși, acadele și obiecte decorative - gen globuri pictate manual, steluțe de pus în brad, figurine  
cu Moș Crăciun, care mai de care mai plăcute ochilor.  
Profesorii diriginți au fost, de asemenea, alături de clasele lor, ajutându-i să vândă tot ce aveau la  
stand, simțindu-se bine alături de ei, luând parte cu plăcere la bucuria lor. 
            La sfârșitul târgului, toată lumea a plecat acasă mulțumită și fericită cu gândul că în preajma  
Sărbătorilor Crăciunului banii strânși  vor merge către copiii instituționalizați.  
           Elevii școlii noastre vor mearge ,de asemenea, să îi viziteze pe copii pentru a le oferi darurile  
mult așteptate, pentru a petrece timp alături de ei, în dorința de a fi o mângâiere și o bucurie  
pentru ei, măcar pentru câteva clipe.  
          Sper că această tradiție frumoasă a Liceului Teoretic Școala Mea să continue mult timp de  
acum înainte, să aducă măcar un pic de alinare celor pentru care familia, sărbatorile și bucuria care  
însoțește aceste sărbători, le sunt necunoscute. 
 

Maria-Antonia POPESCU 
Clasa a VI-a C 
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Bucuria de a dărui bucurie! 
Mulţumim  întregii comunităţi a  
#LiceuluiŞcoalaMea – elevi, profesori, părinţi –  
pentru susţinerea Târgului caritabil de Crăciun.  
 
 
Sunteţi magici! 
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Bucuria vine dăruind 
 

         Fericire, emoție şi suspans, așa a fost drumul nostru de azi, spre „ Casa de copii Sfântul Iosif”.  
Suntem mai mult decât fericiți că am reușit, prin munca noastră depusă cu drag pentru organizarea  
Târgului de Crăciun, să ajutăm niște copii care chiar au nevoie de multe mâini întinse.  
         Când am ajuns la centrul de copii, am avut surpriza să-i întâlnim doar pe cei micuți, de la  
trei la cinci ani, fiindcă cei mari erau la școală. Erau foarte entuziasmați că pot să se joace cu noi.  

Zâmbetele de pe chipul lor micuț mi-au stârnit o fericire, care mi-a transformat fața într-un zâmbet  
mare, mare.  
          Copiii s-au atașat foarte repede de noi. Ne-am jucat cu ei  și din râsetele lor am înțeles că  
prezența noastră era pentru ei ca un praf magic de bucurie.  
Am înțeles că  pentru ei erau foarte importante darurile pe care le-am oferit, dar mai importantă  
era atenția și simpatia noastră. Copii în brațe, țipete, jocuri, bucurie! Atmosfera a fost magică.  
          Din păcate, despărțirea a fost destul de dificilă. Copiii nu ne mai lăsau să plecăm, cerându-ne  
să rămânem cu ei acolo, pentru totdeauna. Am văzut cum, de pe chipurile lor,  zâmbetele acelea  
mari au dispărut, pe masură ce încolonați, s -au îndreptat spre camerele lor.  
M-am îndreptat spre autobuzul școlii, bucuroasă că am putut să le dăruim o clipă de fericire, că  
darurile noastre le pot face viața mai bună chiar și pentru puțin timp, dar și  pentru că la acești  
copii fericirea nu poposește mai des și hotărâtă să mai contribuim, din când în când, cu ce putem,  
la înfrumusețarea vieții lor. Dar din dar se face raiul! 
 
Ilinca GABURA,  

Clasa a VI-a C 
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Bucuria de a dărui 

      Cadouri, zâmbete şi speranţă dăruite de către elevii #LiceuluiŞcoalaMea copiilor mai  
                puţin norocoşi. O experienţă emoţionantă, care continuă să ne inspire!  
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Viu colorată 
  

Un anotimp? O persoană? 
Cine e frumoasa toamnă? 
Un cuvânt în două silabe 
Sau o făptură pe patru labe? 
  

Roşu, galben, vişiniu 
Frunze colorate viu. 
Vântul aprig le străbate, 
Toate-s din copaci picate. 
  
Şi mai mult mă minunează 
Că tot ce prinde pictează: 
Fructe dulci şi arămii, 
Şi legume fistichii. 
 
Maria Antonia POPESCU 
Clasa a VI-a C 

Culorile frunzelor 
 

Culorile frunzelor care au căzut 
Un tablou arămiu au țesut, 
Iar copacii au rămas despuiați, 
Plângând că sunt neajutorați. 
  

Soarele palid e supărat, 
Ce trist visează în al său palat, 
Gândindu-se la vara arzătoare 
Când zilele toate erau pline de soare. 
  
Păsările cântă o doină duioasă 
Înainte să părăsească a lor casă, 
Gândindu-se la o vreme mai bună, 
Când primăvara va fi din nou stăpână. 
 
Flavia TUFAN 
Clasa a VI-a C 

Poezia visurilor 
 

Farul nopţii luminează, 
Visele se creionează. 
Stau în camera pustie, 
Vântul rece-ncet adie. 
O idee vie-apare, 
Mintea parcă vrea să zboare. 
Stau şi scriu fără-ncetare. 
Stelele pe cer se-aprind, 
Dar visele mă cuprind. 
Mă agăţ pe-un fir de zare, 
Las ideile să zboare 
În negura nopţii fără-ncetare. 
Luna vrea să mă pătrundă 
Şi în vise mă afundă. 
 

Maria BALTAC 
Clasa a VIII-a B 
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Viaţă de furnică 
  
Sunt o vietate mică, 
Dar şi foarte frumuşică. 
Furnicuţă mă numesc 
Şi pe toţi îi îndrăgesc. 
  
Vreau să vă mai spun 
Că nu folosesc tutun, 
Că sunt împiedicată tare 
Şi mulţi mă calcă-n picioare. 
  

Toţi mă iau de hărnicuţă, 
Greierii-de bunicuţă- 
Dar nu-mi place să hrănesc 
Pe cei care nu muncesc. 
 

Maria Antonia POPESCU 
Clasa a VI-a C 

Miau – motanul mâncăcios 
   

Miau e un pisoi frumos, 
Torcăcios și mâncăcios. 
Toată ziua ar mânca, 
Până nu ar mai putea. 
  

Într-o zi dădea el zor 
Să se facă vânător. 
Și motanul cel netot 
Avea o rățușcă-n bot. 
  
Dar cum puiul măcănea, 
A venit și mama sa. 
L-a chemat și pe rățoi 
Și-au făcut un tărăboi! 
  
L-au chemat și pe Ham-Ham, 
Cel mai de temut dușman, 
De-a crezut atunci motanul 
Că nu mai apucă anul! 
  

Însă Miau nu s-a-nvățat 
Și mai pleacă la furat. 
Măi, motane nehalit, 
N-o să scapi nepedepsit! 
  

Dar cum eu am suflet mare 
Îi mai dau câte-o gustare. 
Mama încă n-a aflat  
De ce Miau s-a îngrășat. 
 
Armin  TIMOFEI 
Clasa a VI-a C 
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Lumea desenată 
  

Am văzut odată, 
 Era o mică fată, 
Care învăța a desena, 
Parcă mâna-i patina. 
Ce desena, vă-nchipuiți, 

Îi lăsa pe toți uimiți, 
Desena de zor 
Cu foarte mult spor. 
Case, blocuri și copii, 
Erau acolo, să știi, 
Noroc c-avea imaginație, 
Că altfel nu-i ieșea o așa creație. 
Și în sfârșit i-a ieșit o artă, 
În creioane desenată. 
Toată lumea făcea câte ceva: 
Sora o făcea pe diva, 
Fratele ei se juca, 
Numai ea pe pagină culori îneca. 
Și așa fetița noastră 
A realizat o pictură măiastră, 

Și așa a terminat 
Desenul anticipat. 
 
Călin PĂDURE 
Clasa a V-a A 

Visuri dulci în clar de lună 
 
Visuri dulci în clar de lună… 
Toamna frunzele-şi adună; 
Stelele picură blând, 
Iar eu rămân atrasă de-un gând. 
  
Ochii uşor mi se-nchid, 
Lumina îmi dă un alt chip, 
Sunt prinsă într-un nor firav, 
Pe cerul de-un albastru grav. 
  

Totul capătă un sens, 
Iar pe stele desenez, 
Zburând peste mări şi ţări 
Într-un vis…peste cărări. 

 
Ştefan JASMINE 
Clasa a VIII-a B 

Astrul zorilor 
 

O lumină se trezește, 
Viată raspândește, 
E puiul lui Dumnezeu, 
Care va lumina mereu. 
  

Te trezești copile, 
Fericit că vine, 
Vacanța mare, 
Sufletu-ți de fericire sare. 

Raza-ți strălucește, 
Inimile ne-ncălzește, 
Bucuros este Pământul, 
Când îl alină soarele și vântul. 
  
Cel mai mult îmi placi, 
Când sperieturi ne faci, 
Seara pe răcoare, 
Când te-neci în mare. 
 
Theodor SEIDNER 
Clasa a V-a B 

Mulaje ale anatomiei interne la  
mamifere realizate de către elevii 

 #LiceuluiŞcoalaMea.  
O modalitate autentică de conso+ 
lidare a cunoştinţelor de biologie  

şi de antrenare a abilităţilor  
de reprezentare. 53 
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Bradul de Crăciun!  
 

            Tradiţia arborelui, coroanei sau a ghirlandelor împodobite, considerate simboluri alte  
vieţii eterne, îşi are originea în Antichitate.  
Egiptenii, evreii, chinezii, dar şi popoarele păgâne din Europa au răspândit obiceiul împodobirii  
casei, pentru a alunga spiritele rele. În ritualurile scandinave şi în casele din Germania exista  
tradiţia de a împodobi un brad, în apropierea sau în interiorul locuinţei, în perioada Crăciunului.  

           Mai întâi, bradul a fost împodobit cu lumânări şi cu o stea, reprezentându-i pe cei trei  
Crai de la Răsărit şi pe pruncul Isus, apoi au apărut primele podoabe de Crăciun, din ce în ce  
mai sofisticate, odată cu trecerea timpului. Însă, oricât de preţioase ar fi aceste podoabe,  
niciodată nu lipsesc din brăduţ stelele şi lumânările ! În secolul XVIII, împodobirea bradului în  
perioada Crăciunului devenise o tradiţie în Austria, Suedia, Elveţia, Polonia şi Olanda.  
          Obiceiul a ajuns şi în Anglia, apoi în Statele Unite şi, de aici, până în îndepărtata Japonie  
sau China. La noi în ţară, în secolul al XIX-lea, creştinii protestanţi şi catolici au adus obiceiul  
în Transilvania, răspândindu-se apoi în întreg spaţiul românesc. 
          În prezent, atât străzile, cât şi magazinele, casele, clădirile de orice fel sunt împodobite  
cu ghirlande, beteală şi beculeţe în luna decembrie, luna cadourilor! Răspândit mai ales la  
catolici, PRESEPIUL, este un aranjament, care reprezintă scena Naşterii pruncului Isus.  
FELICITĂRILE DE CRĂCIUN – sunt alt simbol al acestei sărbători.  
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, englezul Henry Cole a creat această formă ieftină de a  
trimite mesaje celor dragi, cu prilejul sărbătorilor. Oricine a avut, astfel, posibilitatea de a ura  
toate cele bune prietenilor şi familiei. Astăzi, există mii de tipuri de felicitări, inclusiv cele  

virtuale. Toate au un mesaj comun : CRĂCIUN FERICIT! 
 
Articol realizat de 
Flavia COMĂNICI 
Clasa a VI-a C 

Pădurea 
 

Pădurea e frumoasă, 
E plină, dar nu grasă. 
Ea face bine 
Pentru oamenii ca tine. 
  

Ea are mulți amici, 
Și mai mari și mai mici, 
Pe care îi distează 
Cu conurile pe care le creează. 
  
O ciocănitoare în copac bate, 
Alături de al ei frate, 
Dar bate tot în zadar , 
Deoarece nu o să găsească niciun dar.  
  

David ROLEA  
Clasa a V-a A 
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Unde ești, zăpadă? 
   
          Unde ești, zăpadă? Pe la noi nu mai treci? Noi te așteptăm, iar tu n-ai venit!  Este deja  
sfârșit de ianuarie și din cerul plumburiu nu s -au văzut zburând prin văzduh fulgi de zapadă.  
In jur totul pare pregătit să te primească: aerul rece se simte deja puternic, iar frunzele  
ruginite s-au facut demult una cu covorul pământiu, pe care au căzut. 
         Câteodată, mi se pare că aud un vuiet de la mama Iarnă, dar mă-nșel. E doar un ucenic,  
care ne atenționează, că doamna gheții vine, dar are drum lung până la noi. Trebuie să străbată   
Laponia, Estonia, Letonia, Lituania, iar noi, suntem din ce in ce mai mai nerăbdători.  
         Nasuri cârne stau turtite pe geamul rece și așteaptă Crăiasa să-și facă drum până la noi în  
țară.  
Amurgul se lasă, iar când prin  geamuri nu se mai vede nimic, copiii, încet, încet, se pregătesc  
pentru a doua zi de școala și merg la culcare. 

         Dar, dimineață, totul e schimbat.  Crăiasa a venit și poartă o rochie cusută cu ace de gheaţă  
şi plină cu steluţe argintii. A venit noaptea, să ne facă o surpriză la răsărit. Toți copiii au zâmbetele  
până la urechi, cu gândul că, dupa școală, se vor da cu toții cu săniuțele pe deal.  
         Natura toată e ca o pictură, pe care un Pictor a „scăpat” prea mult alb, imaculat și strălucitor.  
Fulgii par niște fluturi gingași care plutesc în puzderia cenușie a norilor. Zăpada scârțâie sub  

picioare.  
Brazii și-au îmbrăcat haina de iarnă, fiind vizibil doar albul luminos.  
         Eeee, te-ai lăsat așteptată, dar a meritat! Puritatea ta ne invăluie, chiar dacă gerul ne-a  
transformat obrajii in două mere roșii, ușor…inghețate.  
        Bine ai venit, Iarnă! 
 
Ilinca GABURA 
Clasa a VI-a C 

Natură 
  

Natură, eşti o minunată făptură, 
Împodobită ca o pictură, 
Făcută anume de sirene 
Şi presărată cu plante perene. 
 

Maria BALTAC 
Clasa a VIII-a B 

Copacul 
  

Copacule, eşti falnic şi frumos! 
Faci un fruct zemos. 
Îţi trăieşti viaţa voios, 
Şi niciodată nervos. 
În natură eşti valoros 
Şi pe mine mă faci sănătos. 
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