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Dragii noștri,

Suntem bucuroși să vă prezentăm cel mai recent 

număr al revistei școlare “Firul Ariadnei”. 

În paginile celui de-al 20-lea număr, vă așteaptă o 

multitudine de creații imaginative, în care se reflectă 

personalitatea și educația deosebită a copiilor noștri.

Alături de lucrările micilor artiști se regăsește și o scurtă 

prezentare a activităților LTSM, desfășurate de la 

ultima noastră întâlnire.

Cu speranța în suflete că o să vă placă 

operele tinerelor noastre talente, 

vă dorim lectură plăcută.
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Ana-Maria Grigore, clasa a V-a C

Este februarie 28 şi sunt mâhnită, pentru că iarna e pe sfârşite. Toată lumea 

ştie că aceasta este luna mea preferată, fiindcă toţi membrii familiei ne 

sărbătorim ziua de naştere. 

Se sună de ieşire, iar eu le antrenez pe colegele mele într-o conversaţie 

despre ceea ce şi-au propus pentru următorul anotimp.

— Eu mi-aş dori să îmi serbez ziua pe 16 mai într-un mod neobişnuit, ne 

dezvăluie Maia.

— Eu voi merge la bunici de Paşti, pentru că nu i-am mai văzut de trei ani! 

mărturiseşte Ilinca.

— Dorinţa mea de primăvară este să văd toţi pomii înfloriţi! mă fascinează.

— Eu am primit o trambulină de ziua mea şi vreau să sar pe ea, căci mama 

mi-a spus că o vom asambla în aprilie, afirmă Ana.

În ultima pauză, Ilinca Maria vine la noi, parcă luminată de o rază:

— Fetelor, am o idee genială! La ora douăsprezece fix, trimitem fiecare, pe 

grupul clasei, câte un mesaj cu ceea ce ne dorim să ni se împlinească!

Ne pregătim apoi pentru limba română. Doamna dirigintă intră în clasă şi 

ne anunţă cu zâmbetul pe buze:

— Ora aceasta vom face nişte proiecte de primăvară.

— Uraaa!!! Vă mulţumim! strigăm în cor.

Ilinca Maria cere permisiunea să facă un anunţ:

— Dragii noştri! M-am gândit să încercăm ceva inedit împreună: să ne 

trezim la ora douăsprezece noaptea şi să trimitem un mesaj cu ceea ce ne 

dorim noi primăvara aceasta.

Ne-am unit într-un gând şi, la momentul stabilit, 16 dorinţe s-au ivit simultan 

pe telefoanele noastre. Ce fiori plăcuţi ne-au umplut atunci inimile! Am 

ţinut legătura şi am aflat că toate s-au finalizat. Cred că nu ar fi fost posibil, 

dacă nu am fi avut o echipă bună.

Este 
februarie 

28
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Mă numesc Alexia Harpa și sunt elevă în 

clasa a VIII-a B la Liceul Teoretic Școala 

Mea, o școală grozavă din punctul meu 

de vedere. Pasiunea mea cea dintâi 

este PALEONTOLOGIA, mai pe înțelesul 

tuturor, știința care se ocupă cu studiul 

trecutului sau istoriei, pe baza resturilor 

fosilizate rămase de la animalele 

preistorice, ce au trăit cu mult timp 

înaintea oamenilor.

Cum a început totul?

Dacă îmi amintesc corect, în luna 

Noiembrie a anului 2017, am vizionat 

pentru prima dată filmul Jurassic Park și, 

ce-i drept, este că mi-a plăcut la nebunie. 

Vă zic. La nebunie! Îl recomand tuturor. 

Din acea seară, am fost impresionată 

de știința Doctorului Alan Grant, 

paleontologul filmului și mi s-a părut a 

fi o ocupație extrem de interesantă. Așa 

că, am încercat și eu să mă introduc în 

lumea fascinantă a creaturilor preistorice: 

dinozaurii.

După ce am intrat în era Mezozoică  

(era dinozaurilor) prin enciclopedii și 

explicații simple, odată familiarizată cu 

aceste reptile preistorice, am început 

să mă documentez, de pe site-uri 

specializate în domeniul paleontologiei. 

Nu după mult timp, împreună cu 

surioara mea dragă, Sophia, am început 

să colecționăm figurine ce reprezintă 

dinozaurii în detaliu, pentru a ne juca 

în lumea noastră imaginară a reptilelor 

preistorice, creându-ne propriile 

aventuri amuzante. În același timp, cu 

ajutorul acestor figurine, am început să 

îi studiem în detaliu și să creăm propriile 

teorii despre aceștia. După multă 

documentare și pasiune, am început un 

SHOW, pe Youtube, ce poartă numele 

de ALLY THE PALEONTOLOGIST. În 

cadrul episoadelor postate săptămânal, 

informez toți copiii și adulții ce vor să 

se inițieze în paleontologie. Limitez 

explicațiile la un nivel pe care toți îl pot 

înțelege, așa cum am început și eu. Așa 

cum am scris și în descrierea canalului 

meu: Mi-aș dori ca toți copiii să 

înțeleagă că studiul poate fi distractiv, 

atât timp cât o faci cu plăcere.

ALLY 

THE 

PALEONTOLOGIST
Harpa Alexia, clasa a VIII-a B

Recent am început să scriu o carte, așa, 

de distracție, pe post de ENCICLOPEDIE 

INTRODUCTIVĂ PENTRU COPII ȘI 

ADULȚI. În cartea respectivă sunt 

informații esențiale despre orice specie 

de dinozaur și despre Era Geologică.

Mulți copii pot spune că, la prima 

vedere, este o ocupație ciudată, 

spre deosebire de gaming, rețele de 

socializare și așa mai departe, dar țin 

să îi contrazic. Totul are un început. 

Cât despre mine, mi-aș dori ca atunci 

când voi crește să fiu unul dintre cei 

mai buni paleontologi și să fac propriile 

descoperiri în acest domeniu fascinant.
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Astrologia este o știință, dar nu 

în acel fel în care tu probabil iți 

imaginezi. Ea este și artă și știință 

în același timp. Știință, deoarece are 

la bază o tehnică de calcul, și artă, 

pentru că ea presupune o metodă 

de interpretare, întrucât operează 

cu simboluri, care trebuie codificate. 

Astrologia poate fi considerată 

știința prin care intuiția accesează 

misterul prezenței omului în Univers.

Ce–ar fi să ne întoarcem puțin în 

timp și să vedem care este, de 

fapt, originea astrologiei? Este 

adevărat că niciodată nu vom ști 

cu exactitate de unde a apărut, dar 

mulți istorici și cercetători sunt de 

părere că oamenii au început să o 

folosească și să se dezvolte undeva 

în Mesopotamia (zona dintre Eufrat 

si Tibru, pe care o numim astăzi 

Orientul Apropiat). Acolo a fost 

prima civilizație preocupată de 

anumite explicații, pornind de la 

sesizarea unor coincidențe petrecute 

în viața oamenilor cu cele astrale. 

Bineînțeles că apoi a fost preluată 

și de alte civilizații si popoare, 

precum egiptenii, chinezii, indienii, 

fiecare interpretând acele fenomene 

în stilul propriu, ținând cont de 

tradițiile și credințele răspândite pe 

acele teritorii.

Dar, ce părere aveți despre 

astrologia greacă, ea fiind foarte 

populară pentru mitologia greacă, 

dacă ne gândim, de exemplu, la 

Zeus și Poseidon, zeii nemuritori și 

neînfricați, despre care s-au scris 

povești ani de-a rândul. Ei bine, din 

nou iese învingătoare, ea stând la 

baza astrologiei moderne, având 

în vedere că s-a născut în perioada de înflorire a civilizației grecești, care 

a pus laolaltă elemente ale astrologiei orientale, ale filosofiei grecești și 

ale gândirii egiptene, toate acestea alcătuind zodiacul cu cele 12 zodii pe 

care toată lumea le știe. Cele 12 constelații reprezentative, simbolizate 

fiecare printr-un animal sau ființă (personaj real sau mitologic). Succesiunea 

constelațiilor, deci a zodiilor, era în legătură directă cu succesiunea 

anotimpurilor, cu ritmurile vieții și cu ciclicitatea activităților agricole. Nativii 

fiecărei zodii manifestă forțe prin care natura le pune în mișcare în perioada 

respectivă a anului. De aceea se și vorbește despre natura umană, în care se 

reflectă ce se întâmplă propriu-zis în natură în momentul nașterii.

În continuare, vă propun să cunoaștem aceste semne zodiacale mai 

bine, ele definindu-ne până la urmă personalitatea. ZODIILE SUNT TIPARE 

ENERGETICE PRIN CARE SE MANIFESTĂ ENERGIA. Ele corespund arhetipurilor 

descrise de Carl Gustav Jung (medic, psiholog și psihiatru elvețian). Așadar, 

cele 12 zodii sunt 12 prototipuri de personalitate prin care viața ajunge în 

planul terestru.

BERBEC – marchează începutul primăverii. Berbecii 

sunt plini de inițiativă, întreprinzători,și deschizători de 

drumuri. Ei se implică în foarte multe acțiuni, numai 

că nu toate semințele pe care le împraștie încolțesc 

sau ajung să dea rod.

TAUR  –  este zodiac de la mijlocul primăverii 

(aprilie - mai) când semințele încolțesc și 

înverzesc solul. Taurul este o zodie înzestrată cu 

spirit organizatoric, muncă și simț estetic. Sunt 

grijulii, protectori și foarte tenace.

ȘTIINȚA OCULTĂ 
A UNIVERSULUI
Mary Patraulea, clasa a VIII-a B
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GEMENI – se nasc în lunile denumite de popor Florar 

(mai) și Cireșar (iunie), când explozia de culori și de 

gusturi copleșește natura. Nu e de mirare că nativii din 

Gemeni sunt cei mai curioși din întreg zodiacul. Vremea 

Gemenilor este și vremea polenizării, când insectele 

sunt atrase de nectarul florilor.

RAC – zodia Racului corespunde activităților de îngrijire a 

plantelor, care trebuie udate, spălate, plivite. Nativii Rac sunt 

rezervoare inepuizabile de grijă și protectivi pentru ceilalți.

LEU  –  aurul spicelor reflectă razele aurii ale soarelui în Iulie 

- August. Leilor le place să iasă în evidență și să fie în centrul 

atenției în tot ceea ce fac.

FECIOARĂ  –  după odihna binefăcătoare 

din perioada Leului, cineva trebuie să mai și 

muncească. Acești nativi sunt administratori iscusiți 

ai resurselor și, cu mintea lor practică, asigură 

diviziunea muncii, văzând clar ce are fiecare de făcut.

BALANȚA – începe la echinocțiul de toamnă, când ziua 

este din nou egală cu noaptea. Nativii zodiei sunt în 

căutare permanentă de armonie, înclinație către visare și 

au simțul umorului. Se remarcă prin eleganță naturală.

SCORPION –  zodia de la mijlocul toamnei anunță moartea 

naturii. Câmpurile sunt golite de roade, frunzele cad în 

octombrie – noiembrie, până când rămân în picioare doar 

arbuștii, în bătaia vântului rece. Scorpionilor le este specifică profunzimea, 

capacitatea de a ajunge la miezul lucrurilor.

SĂGETĂTOR  –  este un semn al aventurii, al călătoriilor 

și petrecerilor. Sunt vizionari, gândesc în perspectivă 

și își creează mereu o imagine mentală de ansamblu 

a ceea ce vor să realizeze.

CAPRICORN  –  zodia Capricornului este 

situată la trecerea dintre ani. Ea susține energia noilor 

începuturi, pentru că tot acum facem planul și ne punem 

dorințele pentru următorul an, care începe odată cu 

Revelionul.

VĂRSĂTOR – zodia Vărsătorului se întinde pe durata 

miezului iernii, în ianuarie și februarie, când gheața și 

zăpada acoperă solul. Ei sunt mușchetarii zodiacului, 

oscilând între solidaritate și individualism, conform 

principiului “toți pentru unu si unu pentru toți”.

PEȘTI – zodia Pești încheie ciclul agrar, pregătind un 

nou început. Cei născuți în zodia Pești iau de la natură 

ușurința de a se infiltra, de a empatiza, ajungând în 

cele mai tainice gânduri și emoții ale celorlalți.

Așadar, astrologia ne reamintește de unde venim și ce avem de făcut pe aici, 

fiind vocea Sinelui nostru. Ne învață să comunicăm printr-un limbaj alcătuit din 

semne și simboluri.
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De Dragobete, elevii de primar şi gimnaziu au compus scrisori de 

apreciere către colegi şi profesori dragi.

În ajutor au venit elevii de liceu care au ajutat 

la distribuirea scrisorilor către destinatari.
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Cum m-aș simți 
să fiu liber?
Dragoș Prundeanu, clasa a VI–a C

Dacă ar fi să enumăr lucrurile pe care le-aș face dacă aș fi liber, mi-ar lua cel 

puțin o zi întreagă și poate mai mult.

De exemplu, aș lua câte legouri vreau eu, m-aș uita la filme de groază, aș vota, 

aș călători haihui prin toată lumea asta și un lucru important, aș bea cafea. Daaa, 

îmi place cafeaua și abia aștept să mă fac mare ca să pot savura și eu aroma și 

să simt gustul ei, așa cum fac părinții mei zi de zi. Dar până una alta mă bucur 

că am învățat s-o prepar ca un adevărat maestru.

Așa cum ziceam, aș dori să călătoresc mult pe unde vreau, fără să intru în 

magazinele de haine sau suveniruri și să mă bucur la maximum de toate 

parcurile de distracții, de toate lucrurile ciudate dar și interesante întâlnite 

acolo. Și l-aș lua și pe fratele meu Vlăduț, pentru că și el este dornic de distracții 

și călătorii, iar noi doi facem echipă bună. Totodată mă simt mult mai bine 

când nu-mi spune nimeni ce să fac. Mă simt nu numai fericit, dar am în mine 

sentimentul de libertate.

Pe de altă parte să fii liber, uneori, nu e prea bine. Dacă aș lua câte lego-uri 

vreau, aș rămâne falit, iar dacă m-aș uita la multe filme de groază, aș râmâne 

de-a dreptul îngrozit.

În concluzie, eu nu sunt nici pro, nici contra. E adevărat că e bine să fii liber, dar 

trebuie să te gândești că mai târziu toată libertatea asta se va întoarce împotriva 

ta. De aceea e bine să-ți folosești libertatea cu măsură.

16
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De ce ne certăm 
cu părinţii?
Dragoș Prundeanu, clasa a VI–a C

La mine, cearta asta cu părinții este puțin întortocheată. De obicei, când 

eu mă cert cu mama, tati îmi ia apărarea, iar când eu mă cert cu tata, 

mama vine repede în ajutorul meu. Dar există şi cazuri în care ei se ceartă 

cu mine şi eu cu ei. Acum aş vrea să vă spun cu ce mă enervează mama şi 

tata şi de ce se supără ei pe mine. 

Întâi am să încep cu doamnele. 

Mama mă corectează mereu, la orice greşeală, indiferent cât de mică ar fi. 

Şi mă enervează puțin pentru că atunci când noi vrem sa facem ceva, ea 

face altceva şi ne obligă să facem şi noi acelaşi lucru. Un exemplu potrivit 

ar fi acesta: eu cu mama, tata şi fratele meu eram în Grecia. Eu cu tata şi 

Vlad, adică fratele meu, voiam să mergem la înghețată, dar mama voia la 

mall. Şi cum ea nu s-a lăsat, am fost nevoiți să mergem cu ea, iar asta m-a 

enervat, fiindcă mie nu-mi plac mall-urile. 

Tata, deşi este mai distractiv, amuzant, copilăros şi mai dornic de joacă, are 

şi el unele lucruri care mă enervează. De exemplu, mie nu-mi place 

că este uneori prea serios. ( Stați puțin! Am uitat să vă spun 

şi calitățile mamei mele. Ea este frumoasă, elegantă, 

punctuală şi protectoare. Dar este şi puțin…narcisistă.). 

Aşa! Să revenim la subiectul nostru! Tata mă enervează 

atunci când este serios, fiindcă mie nu-mi plac oamenii 

foarte serioşi, dar nici scăpați de sub control. În concluzie, mie îmi plac 

oamenii normali. 

La final, eu îi enervez pe părinții mei când sunt obraznic, ironic cu cei din jurul 

meu, nu ascult, iau note mici şi nu le spun şi atunci când îi tratez cu indiferență. 

În schimb, eu îi bucur pe părinții mei când iau note mari, sunt cuminte, îi ascult 

când vorbesc cu mine, împart cu ceilalți şi sunt respectuos cu cei din jurul meu. 

Deci, şi ei mă enervează pe mine şi eu, pe ei, dar toți ne iubim reciproc! 
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De ce 
iubim cățeii?
Dragoș Prundeanu, clasa a VI–a C

Era o seară liniștită de primăvară, în apropierea Paștelui. Se împliniseră mai mult de 

doi ani de când eu și fratele meu ne rugam de părinți să ne ia un cățeluș. Stăteam 

pe canapea împreună cu Vlad și bunica, așteptând să vina părinții noștri acasă. Pe 

la 10 seara au apărut. Mama ținea în brațe, într-un prosop, o mică creatură albă 

ca un pufulete. Nu știam ce să cred! Era o pisicuță (deși noi nu prea ne dăm în 

vânt după pisici) sau un cățel? Nici nu îndrăzneam să sper! Mă rugasem aproape 

în fiecare seară la Doamne-Doamne să-mi aducă un cățelus. Spre bucuria mea, 

minunea s-a întâmplat... Era un pui mic și drăgălaș. Un Westie. De bucurie în seara 

aceea nici nu am mai putut dormi! 

Zilele au trecut și ne-am dat seama că îi trebuie un nume. Am stabilit un consiliu de 

familie și am început să ne gândim ce nume să-i dăm. Ne-am fixat la Bliț și așa l-am 

strigat timp de o săptămână. Apoi am realizat că acest nume nu îl reprezintă și iar am 

căutat alt nume. În final, nu știu cine a venit cu ideea, dar în timp ce jucam Dixit brusc 

am realizat că Dixie este numele lui predestinat. Și așa i-a rămas numele.

La început am avut destul de multe probleme cu educația și buna creștere… Își făcea 

nevoile absolut peste tot și rodea tot ce prindea în cale! Timp de 3-4 luni de zile ne-

am tot chinuit! În plus, nu puteam să-l scoatem din casă pentru că, fiind așa mic, încă 

nu îl vaccinasem. Timpul a trecut și a venit vara și am început să-l scoatem în parc. Mai 

mult, a venit vremea să-l dăm la școală, ca să mă exprim așa. Noi am plecat în vacanță 

în Grecia și pentru că nu-l puteam lua cu noi, l-am lăsat la un hotel pentru căței. Acolo 

a luat primele lecții de viață. Când ne-am întors și l-am luat acasă, am avut câteva 

surprize plăcute, dar și neplăcute. Era mai durduliu, dar învățase să-și facă nevoile în 

curte! Ba mai mult, mai și ridica piciorul când făcea “treaba mică”. Super tare! 

Dixie nu lipsea niciodată de la plimbările noastre în parc cu bicicleta. Și acolo am văzut 

ce putere avea! Alerga ca un nebun și îl trăgea pe tati cu bicla, fără ca el să mai depună 

efortul de a pedala! De multe ori era să-l și pierdem. Astfel, de curând când eram în parc, 

”domnul Dixie” a ochit o cățelușă și văzând 

că noi nu suntem atenți, a zbughit-o cât vezi 

cu ochii! Norocul nostru a fost că lesa lui s-a 

agățat în zbor de mâna unei doamne care 

a reușit să-l prindă. Am tras o spaimă de 

nedescris! Nici nu mai puteam să respir de 

emoție! Am avut și momente haioase cu el. 

Într-o zi când nu eram atenți, Dixie a profitat 

de moment și a trântit o farfurie cu snițele 

pe jos. La început, ne-am înfuriat pe el, dar 

ne-a trecut repede. La final, tot el a câștigat: 

câteva zile la rând a avut parte de un ospăț 

desăvârșit. Tot ce trântise era al lui.

Între mine și Dixie s-a creat o legătură 

minunată! Dacă sunt supărat, el simte, 

și încearcă să mă înveselească, se așază 

cu lăbuțele pe picioarele mele ca să mă 

simtă aproape. Mă lingăcește (pupăcește), 

sare pe mine. Când sunt trist, mă ajută 
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să-mi recapăt buna dispoziție. Când plec 

la școală mă conduce până la ușă, după 

care mă așteaptă nerăbdător să mă-ntorc. 

Când se face ora să venim de la școală, stă 

cu nasul lipit de geam, iar dacă întârziem 

ne ceartă cu un lătrat continuu. Însa orice 

ar face, nu mă pot supăra pe el! Are o 

fețisoară drăguță care parcă cere să fie 

mângâiată tot timpul. Daaa, recunosc că 

e un cățel răsfățat, dar pentru că merită și 

îl iubesc!
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“School Play” 

Momente speciale pregătite de către elevii claselor primare, 
cu multă emoţie şi bucurie, pentru mămicile lor. 
La mulţi ani, doamnelor!
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De ce să mergem 
la biserică?
Dragoș Prundeanu, clasa a VI–a C

De ce să mergem la biserică? Care e rostul bisericii? 

Unii copii merg la biserică doar dacă îi obligă un adult. Alții nu merg deloc. În 

schimb, majoritatea oamenilor merg și eu mă număr printre aceia. 

Eu cred că este bine să mergi la biserică nu numai ca să te speli de păcate. Pentru 

mine, biserica este o casă unde mergi când ești trist. Eu cred că atunci Dumnezeu 

îti dă cu un praf sfânt și te simți mai bine. Acolo, indiferent cât de multă gălăgie va 

fi, tu nu vei auzi nimic, vei fi doar tu cu Dumnezeu într-o pace deplină. Vei vorbi 

cu El prin rugăciune și înainte de a îi ocroti și pe ceilalti, te va spăla de păcate. Eu 

mă rog în fiecare zi la Dumnezeu și merg la biserică destul de des și uite unde am 

ajuns. Sunt la o școală foarte bună, cu profesori dornici să ne învețe lucruri noi, 

am niște părinți care mă iubesc pe mine și pe fratele meu mai mult ca orice pe 

lumea asta și am cei mai buni bunici din lume. Mai am și un câine care este cel mai 

frumos și iubitor cățel pe care cineva îl poate avea. Nu l-aș da la schimb pentru 

nimic în lume!

Dar ne abatem de la subiect! Pentru mine biserica nu este doar o casă facută 

din cărămizi. Ea este sfântă, fiindcă oamenii și-au pus toată dragostea în această 

construcție și, cu ajutorul lui Dumnezeu, au reușit să o facă.

Mai mergem la biserică și de sărbători, cum ar fi Crăciunul. Această sărbătoare este 

preferata mea, nu doar pentru că este ziua mea de naștere și primim cadouri. Mie îmi 

place Crăciunul fiindcă atunci toți oamenii sunt darnici unul cu celălalt. Și așa cum toți 

știm, de Crăciun este nașterea lui Iisus. Atunci eu merg la biserică și mă simt mai bine 

ca oricând. Simt că Dumnezeu a intrat în mine și m-a binecuvântat.

În concluzie, eu mă rog zi de zi, merg la biserică și am cea mai buna viață pe 

care ar trăi-o cineva fiindcă sunt înconjurat de oameni care țin la mine și mă 

apără și la bine și la greu. 
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Pe raft stă prăfuit, 

Un dosar slăvit 

De toate foile din el, 

Parcă e din oțel. 

 

Înăuntru sunt separatoare, 

Care le separă pe certătoare, 

Româna, mate și biologie, 

Se găsesc acolo o mie. 

 

Fiecare are o activitate: 

Unele-s mai învățate, 

Altele compun povesti, 

Iar altele vorbesc lucruri domnești. 

 

Desigur, ca frații, 

Se mai ceartă în diferite situații, 

Se mai rup un pic, 

Sunt cam brutale, eu zic. 

 

Dar, au împreună, 

O pasiune comună: 

Să fie scoase la vedere 

Este, desigur, o plăcere. 

 

Tatăl dosar e fericit, 

De parcă e și menit, 

Să aibă atâția copii, 

Cât cu ochii ai zări.

 

Dar, desigur, e un băiat, 

Are părul ,,zvăpăiat”, 

Deține acel dosar,

Greu cât un car.

Dosarul
Călin Pădure, clasa a V-a A

 

Am cumpărat un stilou, 

Mic cât un ou, 

Verde, alb și negru, 

Era un stilou integru. 

 

Când m-am apucat să scriu cu el, 

A apărut un căluț mititel, 

Deoarece voiam să scriu despre asta, 

Ca sa îmi admir arta. 

 

Surprins de ce s-a-ntâmplat, 

Mi se părea chiar minunat, 

Căci un stilou magic aveam, 

Eu asta îmi și doream. 

 

Căluțul stătea cuminte, 

Îi era cam foame, am luat aminte, 

Așa că am scris cuvântul ,,IARBĂ”, 

Și magia a trecut la treabă. 

 

După multe alte zile, 

Au apărut multe cămile, 

Și pân-la urmă am renunțat.

Stiloul? L-am aruncat.

Stiloul 
magic

Călin Pădure, clasa a V-a A
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Coșari, trifoi și fluturași, 

Tot ce vrei e în oraș, 

Potcoave, pisici și lebede, 

Să ți le cumperi repede. 

 

Primăvara a venit, 

Și mărțișoare a dăruit, 

Diferite culori și modele, 

Să îți alegi dintre ele. 

 

Mărțișorul simbolizează, 

O stare bună creează, 

Bunătatea, primăvara și bucuria, 

Și-au început magia!

Mărțișorul
Călin Pădure, clasa a V-a A 

A sosit un anotimp maiestuos, 

Este unul foarte virtuos, 

Vine primăvara înflorită, 

Așa trebuie să fie menită. 

 

Ne aduce multe bunătăți, 

Pere, mere și puieți 

Și mireasma îmbătătoare, 

Pe care și-ar dori-o orice floare. 

 

Florile stau toată ziua 

Și copiii nu strigă ,,piua”, 

La jocurile de stradă, 

Sunt chiar o grămadă. 

 

Deci așa v-am spus, 

O poveste care m-a străpuns 

Și ați înțeles acum, 

Povestea primăverii de scrum.

Călin Pădure, clasa a V-a A 



Experiențe si experimente grozave în săptămâna 

dedicată ştiinței în şcoala noastra. Dintre activitățile 

reunite sub tema Brainiac: 

“Optical Illusions”, “Why ice floats?”, 

“Literatură şi experimental”, “Solids, liquids and gases”, 

“Fishbowl Game”, “Disecție pe creier”.

Science Week 
- 

gimnaziu şi liceu
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Eu am un câine bun, 

Este sănătos tun, 

Are o codiță mică 

Și nu are nicio frică. 

 

El este un York Shire, 

E o rasă de Pedigree, 

Îl iubesc foarte mult, 

Este un câine foarte cult. 

 

Am plecat într-o aventură, 

Și m-a atacat o creatură, 

Iar Jorg (căci așa îl cheamă), 

Mi-a salvat viața. 

 

Și de atunci i-am tot spus, 

Niște cuvinte canine, 

,,Te iubesc, câine!” am grăit, 

Si fericit eu am trăit.

Te iubesc, 
câine!

Călin Pădure, clasa a V-a A 

Vântul și ploaia sunt nedumeriți,

căci dintr-odată au fost despărțiți

de cerul și de soarele strălucitor,

care îndepărtează orice urmă de nor.

Vântul plânge pentru a lui ploaie,

iar îngânările sale sunt luate drept cântare

și barzi din orice zare

vin să-l asculte și, la rândul lor,

cântă, dar despre mare.

Vântul se oprește să-i asculte

și îi încurajează să cânte.

Barzii, fericiți, glăsuiesc despre mare

DUET
Ștefania Enache, clasa a VIII–a B

și nesfârșita sa zare.

Cântă despre păsări, despre spumă

despre pești și despre furtună.

Când aude de ploaie,

vântul pornește către mare

și începe a sa căutare.

Încântat, el găsește rouă-n apă,

dar de fericire o scapă.

Începe din nou să plângă,

dar barzii nu pot să vină.

Vântul plânge și suspină

până când ploaia coboară și-l alină.

3534
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O rază fermecată m-a atins

Şi căldura aurie ne-a cuprins;

Minunatele flori au prins viață,

Iar copacii înfloriți se răsfață.

Martie ne-a bucurat

Cu a lui poveste de neuitat,

De a împărți mărțişoare colorate

Şi multe peisaje frumos pictate.

Tabloul primăverii ne încântă,

Cu acuarele aşternute natural pe pânză;

Timpul se opreşte în loc

Cu soarele ce-l priveşte sfios.

Lumea a reînviat,

Viețuitoarele vorbesc neîncetat,

Iarba emană miresme străvezii,

Ce se întâlnesc cu gândurile unor copii.

Dup-un nor, aşa, deodată,

Soarele timid se-arată

Să-ncălzească pomii goi

Şi copiii, şi pe noi.

Uite-o urmă de zăpadă

Pe care vrea să o vadă,

Topindu-se-ncetişor,

Până-n prag de Mărțişor. 

Soare, nu prea ai putere!

Să îți dau puțină miere!

Farmec
 de 
martie 
Patraulea Maria-Caterina, clasa a VIII-a B

Început 
de 

primăvară
David Polivanov,  clasa a VIII-a B

Să arăți că eşti un Rege,

Iarna să o faci să plece.

Primăvara te invită 

La o scurtă plimbărică,

Să-ți arate ghiocei,

Să-ți încânți ochii cu ei.

Sub a ta căldură blândă,

Mugurii să se aprindă,

Iarba verde să răsară.

Este iarăşi primăvară!
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Au fost odată cinci cazuri: acuzativ, nominativ, genitiv, dativ și vocativ. Împreună 

formau o echipă puternică și astfel puteau învinge orice inamic din ținut. Într-o zi, 

tatăl lor fiind așa mândru, s-a hotărât să le ofere tuturor câte o parte din ținut pentru 

a o conduce. 

Vocativul, fiindcă era fratele cel mai mare a primit un turn în forma degetului mare; 

dativul, în forma degetului arătator, genitivul, în forma degetului mijlociu, acuzativul, 

în forma degetului inelar și nominativul, în forma degetului mic. 

La ceremonie li s-a făcut tuturor fraților o statuie pe care erau scrise numele și rolul 

fiecăruia într-o propoziție. 

La un moment dat, frații au început să se certe între ei și să spună că fiecare este mai 

puternic decât celălat. S-au certat așa de tare încât au hotărât să se despartă și s-au 

răspândit în zone diferite. Nominativul și-a așezat tabăra pe tărâmul “subiectului” și 

al “numelui predicativ”. Acuzativul și-a făcut o casă mare și trăia înconjurat de slujitori 

cunoscuți sub numele de “prepoziții”. Dativul a mers pe tărâmul întrebării “cui?”. Dacă 

foloseai o altă întrebare, erai exilat. Genitivul a mers pe tărâmul întrebărilor: “a cui?”, 

“ale cui? “, al cui?”, “ai cui?”. Vocativul a domnit ca rege pe tărâmul “virgulei “ 

Legenda spune că, odată ce statuia lor se va descoperi, toți cei cinci frați se vor uni.

LEGENDA
CAZURILOR
Dragoș Prundeanu, clasa a VI–a C

Feerie amăgitoare
Maia Georgescu, clasa a V-a A

Din vârful muntelui se vede minunat. Norii se înind ca o plapumă pufoasă peste întreg 

orizontul și umbresc coloratul oraș. Soarele strălucește timid și blând din spatele 

acestora, iar razele sale mângâie blând fețele fericite ale copiilor obosiți.

Maria se așază pe marginea falezei, cu picioarele atârnând periculos peste margine. 

Mihai, aflat mai în spate, strigă la ea:

— Maria, ai grijă să nu cazi!

Maria se întoarce și zâmbește Exact când voia să îi spună că va fi bine, pământul se 

surpă sub ea și cade.

Țipătul ei îngrozit răsună cu putere în acea atmosferă înșelător de feerică. Mihai se 

năpustește către margine și o prinde pe Maria de încheietură. Pietrișul cade de pe 

porțiunea pe care stă Mihai.

— Dă-mi drumul, o să cazi și tu! strigă Maria la el speriată.

Mihai doar dă din cap în semn de negare și încearcă disperat să o aducă înapoi pe 

pământ. Pietrișul cade din ce în ce mai mult de pe colț, iar Mihai știe că în curând o să 

fie și rândul lui să cadă dacă nu va lua rapid o decizie salvatoare. Se uită speriat in jos.

Îi dă drumul Mariei.

Ea cade, dar, aflându-se la doar doi metri, nu pățeste nimic. Crezându-se salvată, a 

început să sară în sus de bucurie fără să își dea seama că, sub picioarele ei, se afla 

adevăratul pericol. Pământul s-a surpat brusc, iar ea se află în cădere din nou. De data 

aceasta nu mai era nimeni ca să o prindă.

Țipătul ei răsună asurzitor în atmosfera în continuare înșelător de feerică.

38
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În Univers sunt multe planete. Cea 

despre care am să vă povestesc 

azi se numește Mini.Totul este mic. 

Omuleții de pe această planetă 

se numesc minioni. Sunt cele mai 

drăguțe ființe de pe planetă.

O legendă veche spune că dacă un 

minion pleacă de pe planeta lui și 

ajunge pe Terra, toți oamenii de pe 

Pământ se vor reîncarna în minioni. 

Mulți spun că nu este real, dar eu 

chiar cred în adâncul sufletului 

meu că este real. Uneori, noptea, 

când stau în pat, mă gândesc cum 

ar fi să fiu și eu un minion?! Nu 

cred că este rău.

Acum, să revenim la micile noastre 

creaturi! Ele mereu poartă niște 

uniforme albastre și multi dintrei 

ei au și niște ochelari foarte haioși. 

Problema lor este că regele lor a 

murit acum doi ani și de atunci își 

caută un nou înlocuitor dar, din 

MINIONI
Niculescu Deea, clasa a VI-a C

păcate, nu se găsește niciunul bun; 

ei vor să plece într-o expediție pe 

Terra, dar le este foarte teamă că 

legenda se va adeveri, ei ce vor 

face? Așa că se vor duce mai întai 

pe Marte. Oare ce vor găsi micile 

creaturi acolo?

Am mulți prieteni, dar până acum nu mi-am dat seama că nu toți dintre 

ei sunt sinceri. Eu cred că o prietenie adevărată înseamnă să te sprijine, să 

stea cu tine zi și noapte.

Părerea mea este că fiecare om ar trebui să aibă un prieten real pe care 

să se sprijine. Acea persoană va fi lângă tine mult timp și veți savura 

momentele plăcute împreună. Eu am găsit acea persoană. Ea se numește 

Alina. Are ochii albaștri ca marea azurie și părul negru ca boabele de 

cafea. Înainte de a deveni prietene ea era inamica mea; nu îmi plăcea 

deloc de ea. De altfel, nimeni nu o plăcea. Într-o zi, aceasta a venit la mine 

și mi-a spus că nu vrea să facă rău nimănui, vrea doar prieteni.

Aceste cuvinte m-au făcut să mă gândesc mai mult la ea, iar cu timpul 

am devenit prietene foarte bune. Atunci mi-am dat seama că am greșit 

și că toți avem o poveste pe care, dacă acorzi atenția și timpul necesare, 

o poti înțelege.

Așa am cunoscut-o pe una dintre cele mai importante persoane 

din viata mea, pe Alina.

Niculescu Deea, clasa a VI-a C
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“Healthy School Week”, campanie de promovare a unui stil de viaţă 

sănătos, parte a proiectului eTwinning “Slow Down, you eat too fast”. 

Dintre activităţile realizate: flash mob, jocuri sportive, dezbateri pe tema 

nutriţiei şi a importanţei mişcării cu invitaşi speciali (Radu Nicolae – 

nutritionist, Carmen Tocală şi Cătălin Burlacu – baschetbalişti).

eTwinning
-

liceu

42
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A fost odată un copil de vreo opt anișori. Mama lui era medic și stătea mai toată 

ziua în spital, iar tatăl său era constructor și lucra la un bloc de dimineață până 

seara. Așadar, copilul stătea mai tot timpul singur. Asta pare puțin plictisitor, dar 

acestui băiat nu i se părea deloc așa. Pe el îl chema Numeral și toată ziua făcea 

calcule care mai de care și era foarte bucuros. La școală avea 10 pe linie la Mate și 

cunoștea deja radicalul și numerele zecimale.

Într-o zi, mama lui s-a întors acasă cu lacrimi în ochi de fericire. Copilul ei fusese 

acceptat la liceul Sava, deși avea doar opt ani. Cei de la Sava au declarat că e un 

geniu la Mate și că, dacă va continua așa, va putea merge la NASA.

Așa s-a și întamplat... După doi ani de cursuri la Sava, Numeral a ajuns la NASA, 

locul lui dorit. După alți cinci ani, acesta, împreună cu un grup de 20 de oameni 

au construit prima rachetă cu 76 de motoare. 

Inaugurarea ei a fost într-o zi de luni. Numeral și încă patru prieteni ai lui urmau 

să meargă pe lună. Ei aveau mari emoții, mai ales când numărătoarea inversă a 

pornit. 10, 9, 8, ..., 2, 1, 0, decolare! Presiunea a pus stapânire în cabină la propriu. 

Din nefericire, un prieten de-ai lui Numeral a greșit un calcul și racheta a început 

să dea semne de eroare oprindu-se un motor din funcționare. În acel moment, 

Numeral a făcut ceva ce a intrat în istoria omenirii... După calculele lui, racheta 

putea fi reparată prin punerea unui cablu la sistemul motorului stricat. Și-a pus 

numaidecât costumul de astronaut, a luat un cablu și a ieșit în spațiu să repare 

motorul. A reușit însă, din păcate, celelate 75 de motoare care funcționau au 

propulsat racheta cu putere. Numeral n-a putut face față vitezei și a căzut în 

abisul infinit.

Pe pământ, oamenii erau cu lacrimile în ochi după evenimentul petrecut. În 

semn de mulțumire, i-au făcut lui Numeral o statuie și, cum îi plăceau foarte 

mult numerele, au hotărât să foloseacă acest cuvânt de fiecare data când vor 

să arate un număr sau ordinea prin numărare.

Așa a intrat Numeral în vocabularul nostru.

Numeralul
Dragoș Prundeanu, clasa a VI–a C
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O pasăre migratoare,

Nu prea stătătoare,

Cântă-n zori de zi.

Pe la geamul meu ea trece,

Iar cântecul mi-l rostește

Cu atenție-mi zâmbește

Ca eu sa mă simt bine,

Iar ea să plece.

Noi ne-am mai întâlnit

Și am stat de vorbă,

Hop așa, după un ceas, două,

A scos și ea o vorbă…

O 
pasăre

Maia Georgescu, clasa  a V-a A

— Măi cumetre, ce mai zici?

— Păi, eu, babă, am îmbătrânit. 

— Vai, vai ș-amar de tine! Lasă! Prietena 

ta te va face bine.

Luă o sticlă și-o învârti,

Hop-țop, se răsuci,

Iar așa m-am transformat la loc,

Fericită foc.

Eu i-am mulțumit,

M-am retras în casă,

Uitând de o farsă.

Prima lună din an,

Răsare dintr-un ocean. 

Iarna a plecat furioasă,

M-a bucurat vremea frumoasă,

Aşa că m-am pregătit, 

Vara o aştept cumplit,

Anotimpul preferat,

Rațele s-au bucurat,

Anotimpul asteptat.

Primăvara
Tea Vlad, clasa a VI-a C
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O păsărică mică, mică,

Cât o fărâmă de cenușică,

S-a pierdut de familia ei.

Oare cum o fi fără părinții ei?

Tot caută și caută,

Cu foarte multă mâhnire.

—Mamă, oare mă cauți?

Oare? spune unui iepure.

A așteptat cât a așteptat,

Pe o rămurică bătrână.

—Pe unde oi umbla, Mamă?

Oare de cât timp te aștept?

Până la urmă a crescut

Mare, mare fără părinți.

Până la urmă a uitat.

A trăit fără dorinți.

A fost odată ca niciodată o regină a gheții, a frigului și a 

zăpezii. Aceasta se numea Iarna. Obraznica iarnă sulfa cu 

fulgi de gheață și le punea câmpiilor înverzite un covor 

mare alb, fără scăpare. Singurul lucru bun la ea era că avea 

un chef de joacă pe care nimeni nu-l mai avea. Sora ei 

mai mica era prințesa soarelui, a bucuriei și a căldurii. Aceasta se numea Vara. Toți din împărăție o iubeau. 

Era responsabilă, studioasă, foarte frumoasă și, de asemenea, iubitore. Nu avea totuși cheful de joacă al 

surorii ei. Îi plăcea desigur ideea de a se juca, dar nu avea bucuria din suflet pe care o avea iarna când se 

juca. După cum ați realizat surorile erau opuse. De mica, iarna a devenit regină. Avea aproximativ 19 ani, 

părinții lor muriseră în război. Aceștia le-au lăsat pe cer cele mai frumoase cadouri: luna și soarele. Vara și 

iarna nu s-au înțeles bine de când părinții acestora muriseră. Pe atunci, vara avea doar 10 ani. Totuși au 

reușit să supraviețuiască. La 30 de ani iarna și-a găsit perechea: acesta se căsători cu stelele. Aceștia făcură 

toamna. Acesta era anotimpul recoltei, al fruzelor uscate și a începerii frigului. Semăna puțin cu mama ei. Se 

maturizaze în timp și nu se mai purta urât, dar nu renunțase la vechile obiceiuri, era zvăpăiată și câteodată 

răutăcioasă. Nu moștenise însă și cheful de joacă.

La 28 de ani se căsători și vara cu norii. Pe atunci, iarna avea 38 – 39 de ani. Împreună o făcură pe primăvară. 

Aceasta era dintre toate anotimpurile cea mai bună: era drăguță, un pic studioasă ca mama ei și moșteni 

cheful de joacă de la mătușa ei, Iarna.

Toamna era cu 7 ani mai mare ca primăvara, dar se înțelegeau ca ciocolata topită cu bezelele. Mamele 

acestora erau bucuroase că acestea erau prietene. 

De atunci și până acum avem patru anotimpuri: iarna, primăvara, vara și toamna.

Legenda
primăverii
Olteanu Oana, clasa a VI-a C

O
rândunică

mică
Stîngaciu Alexia, clasa a V-a A
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Paştele cu măreția lui ne-a învăluit,

Toate rudele la noi au venit.

Aşteptam cu nerăbdare această zi sfântă

Când toți Îl laudă pe Dumnezeu şi-L cântă.

Această sărbătoare înălțătoare,

Este precedată de jertfa mântuitoare,

Căci Iisus pe cruce a fost răstignit,

Dar a înviat şi ne-a dăruit un Paşte fericit.

Paştele
Luca Alexandru, clasa a VI-a B Briza mării adie ușor. 

Cireșii tocmai înfloriți își încep dansul 

grațios din mâinile pline de petale roz și 

parfumate.

Cerul este pictat de acuarele mov, roz 

și albastru închis. Niște pete albe, parcă 

de lapte, apar ici și colo pe desenul 

colorat. În depărtare, urme de diamante 

sclipesc pe cer. De după statuile de 

smarald, apare Măria Sa. Încet, chipul 

său se ivește, încălzind lumea amorțită. 

Ridicându-și ochii auriți, trimite ordine 

din priviri poruncind asupra lumii.

Supusele acestui rege își încep cântecul 

divin.

Luminăția Sa își reîncepe domnia, 

întinzându-și brațele spre minunatul 

Rai.

Brațele Raiului
Ioana Duca, clasa a VI-a B
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Open Gates - Activități dedicate părinților. 

Aceştia devin educatori la grupa copilului lor, 

pregătind materiale și susținând o activitate 

sub atenta îndrumare a doamnelor educatoare. 
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— Bună ziua! Numele meu este Verzui și am doar 4 anișori. Probabil vă 

gândiți ce nume este Verzui sau cum poți avea doar 4 ani? Ei bine, pot să 

vă răspund la aceste întrebări în doar trei cuvinte: sunt un hamster! Acum 

totul pare mai clar, nu-i așa?

Dar gata cu vorba! Să trecem la subiect! O să vă povestesc despre o aventură 

“ghiozdănească” petrecută cu stăpânul meu, Horia. Înainte de toate, țin să vă 

spun că Horia este unul dintre cei mai împrăștiați copii, atât la școală, cât și 

acasă. Ce-i drept, avea note bunicele, dar mereu era cu capul în nori.

Era o zi de luni. Din pricina aceasta, Horia era foarte supărat. Pariu că iși spunea 

în gând “Of, iar începe școala”. Se trezise cu 10 minute mai târziu, dar în cele din 

urmă ajunse jos și iși luă micul dejun. În timpul acesta, eu beam un milk shake 

sănătos din legume după gimnastica de dimineață. Venise timpul ca Horia să 

plece la școală. Era așa supărat că nici nu mai băga de seamă ce lua și ce nu 

lua în ghiozdan. În acel moment s-a întâmplat totul. Crezând că sunt caietul 

lui de geografie (ceea ce nu prea are sens, căci un hamster nu seamănă deloc 

cu geografia și cu atât mai puțin cu un caiet), m-a vârât în ghiozdan, fără ca eu 

să pot reacționa. Acolo am dat de o beznă adâncă! Singurul lucru pe care îl 

puteam vedea era telefonul lui sunând din 5 în 5 minute. Era alarma pe care el 

uitase să o oprească. Mersul până la școală dura cam jumătate de oră, timp în 

care mă așteptam să fiu facut ferfeniță. Spre uimirea mea însă, nu s-a întamplat 

acest lucru! După 10 minute, începusem să mă simt ca într-un loc de joacă. 

Cum ghiozdanul era foarte mare, iar eu, de câțiva centimetri, începusem să 

alerg de colo-colo imaginându-mi manualele ca fiind obstacole. Am continuat 

așa o perioadă, până când mașina a intrat într-o groapă iar eu am căzut cu 

ghiozdan cu tot pe podeaua mașinii. Asta chiar a durut! De la impact, fermoarul 

ghiozdanului s-a deschis puțin, iar eu puteam vedea prin acea crăpătura întreaga 

mașină. M-am gândit să fac excursia puțin mai interesantă, așa că am luat toate 

caietele lui Horia și le-am pus pe orizontală. I-am luat penarul, l-am deschis și 

l-am pus pe caiete, apoi m-am așezat pe el ca într-un fotoliu cu intenția de a 

construi o mini sală de cinema. Ba chiar mi-am pus ochelari 3D (deși aceștia nu 

sunt pe măsura unui hamster). Când am ajuns la școală am fost mai bucuros ca 

oricând să revăd soarele strălucitor și florile ce creșteau în armonie. M-am dus 

repede la tatăl lui Horia și i-am mimat ce se întâmplase. Acesta, foarte mirat, 

m-a pus pe bancheta din spate și m-a dus înapoi acasă.

Și uite așa se termină această poveste. Dar nu vă supărați! Unchiul Verzui o să 

vă mai povestească și altele! Toate la timpul lor.

O aventură
“ghiozdănească”
Dragoș Prundeanu, clasa a VI-a C
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Un fluture...Nuanțele sale amețitoare mă uluiesc de fiecare dată când îl privesc.

Mă uimește faptul că o creatură atât de mică poate fi așa de grațioasă și frumoasă.

Stau pe iarbă și-l privesc. Cât este de minunat!  Valsul în care e  prins mă 

fascinează. Zborul său suav este parcă un vârtej din care nimeni nu poate evada.

Încă sunt aici și mă mir! Aripile catifelate îi susțin trupul firav precum o creangă ce 

susține o frunză ce cade în neantul Universului. Imaginea se reflectă în lacul din 

apropiere curățat parcă de florile ce plutesc deasupra.

Fluturele este o creatură gingașă, de fel grațioasă. El singur poate crea armonie în 

jurul său, poate crea un întreg univers.

Sunt tot aici și ... mă tot minunez! Privind visătoare această faptură, mai cred că 

fluturele este creat din cea mai fină floare din lume transformată într-o tornadă 

arzătoare de magie.

Iubesc culorile ... Se pare că și fluturii ...

Stau nemișcată și pot vedea cum un fluture se așază pe stânca de lângă mine. 

Parcă ar vrea să mă salute. E o companie extrem de placută!

Mi-am agățat inima de un nor din apropiere și, absorbită de micul meu 

oaspete, încerc să îmi ascult gândurile. Îmi trec fel de fel de lucruri prin minte. 

Îmi imaginez viața lui și parcă mă las purtată pe aripile-i de mătase. Și plutesc... 

Plutesc lin în lumea lui de culori.

Și...deodată, i-am mărturisit că vreau să descopăr lumea...

Aripile lui îmi dădeau încredere, îmi ardeau privirea și mă purtau 

într-un minunat vals...

Valsul culorilor
Alexia Dragan, clasa a VI–a B

Prietena mea cea mai bună, Maria, elevă în clasa a IV-a B la Şcoala Mea, este o 

persoană care mi-a plăcut din prima clipă. Vă spun şi de ce! Are o apariție ca 

de prințesă, cu trupul zvelt şi pielea albă, fină. Cu ochii ei verzi ca smaraldul şi 

genele negre ca abanosul încântă pe oricine. Buzele de un roz natural nu spun 

niciodată lucruri rele. Mă impresionează faptul că este foarte generoasă, cu 

suflet mare şi detestă minciuna. Este şi foarte sensibilă: când e tristă, arată ca 

un iepuraş cu urechile pleoştite, dar când e fericită, zburdă ca un fulg de nea.

O iubesc pentru firea ei prietenoasă şi jucăuşă.

PRIETENA MEA
Daria Pop, clasa a V–a A
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O picătură de ploaie cade din cer

Căci acesta a început să plângă.

Lacrimile curg și se adună,

dar cerul e nefericit.

Mândra sa lună l-a părăsit

și-a fugit c-o stea către zare.

Soarele, înduioșat,

către cer aruncă o rază blândă,

și pe ea se urcă și-l ia de mână.

Îi zice că

Raze de soare
și de lună
Alexia Drăgan, clasa a VI–a B

El o să rămână

Și că pe cer o să-l aline.

El zâmbește și de mână-l ține.

Dar la apus soarele dispare c-o 

mângâiere,

iar pe cer îl lasă singur,

dar el nu mai este trist;

căci știa că așa o să fie,

el e menit ca de ori o mie

să fie părăsit.

Toată lumea știe basme cu

a fost odată ca niciodată.

Eu o să vă zic o poveste

ce nu a fost și nu va fi.

Niciunul nu trăiește,

niciunul nu va muri.

În poveste este o lună,

ea vrea să fie soare

și este întotdeauna portocalie.

Oamenii o urăsc că încearcă să fie

ce nu o să devină în ani o mie.

Ei vor ca ea să fie ca fratele ei,

soarele.

El strălucește

în fiecare zi ca nimeni altul

Soarele
și
luna

și pe soră-sa o iubește.

Dar ea nu ar avea cum

mai mult să-l urască.

El este tot ce ea vrea să fie.

Ar putea măcar să-i dea două zile

ca el să fie;

Într-o zi,

se decide să renunțe.

Din ea dispare dorința inocentă

și rămâne doar ură pură,

ce pe ea o transformă în ceva

de temut.

Oamenii nu o mai urăsc, 

ci se tem de ea,

de astrul rece din cerul întuncat.
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Mai rapid, mai facil cu noua aplicație ȘcoalaMeaMobil. Descoperiți toate facilitățile 

noastre media (pagină de Facebook, catalog, blog, RadioMea) cu un singur click! 

Aveți liber la download aici: 

https://snappy.appypie.com/index/app-download/app_id/16003c17c842

Școala Mea App RadioMEA

Follow Our School Blog - Ştiri şi evenimente şcolare,

 rezultate concursuri şi olimpiade, zile şi săptămâni tematice,

 toate redactate şi editate de elevii Liceului Teoretic Şcoala Mea

https://liceulscoalamea.wordpress.com/

http://www.scoala-mea.com/radiomea.html
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Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește 

mereu pe fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al 

fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii 

suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. 

Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cel mai 

frumos lucru pe care îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul ei cald 

m-a întâmpinat de la primele secunde de viață. Copiii încearca din răsputeri 

să devină mari şi să fie ca mamele lor; oameni independenți.

Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care 

învățătoarea nostră se străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze. 

Cred că fiecare influențare bună din partea oamenilor mari ne face pe noi, 

copiii, să trecem cu bine peste cumpenele vieții. Școala rămâne o etapă plină 

de bucurie și împliniri.

De fiecare dată când mama mea îmi spune ce prostii făceam când eram mică 

mă gândesc cum îmi treceau atâtea bazaconii prin cap.

Copiii sunt cele mai inocente suflete şi, cât sunt mici, pot fi modelați în mai 

multe înfățișări şi pot fi “dresați” să facă ce este bine în viață.

Poveștile copilăriei sunt nesfârșite și minunate. Mai ții minte când părinții tăi 

îți spuneau poveşti cu personaje fantastice şi nemuritoare? Sau când ai făcut 

prima năzbâtie? Cum a fost momentul în care ai început să îți faci prieteni 

adevărați pe care nu o să îi uiți niciodată?

Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea și va fi în permanență 

un reper despre ce înseamnă fericirea.

Copilăria 
Tea Vlad, clasa a VI-a C

Un prieten este acea persoană care ştie totul despre tine şi totuşi te place în 

continuare. Este greu să găseşti pe cineva cu suflet mare şi care să aibă mereu 

un zâmbet ascuns în inimă. 

Prietenul adevărat este cel care îți este alături atunci când restul lumii te-a 

părăsit. Cu prietenii tăi petreci, râzi și câteodată plângi.

Orice lucru din lumea aceasta nu poate înlocui o prietenie. Când pui 

ceva pe primul loc și nu pe cineva gândește-te că „Prieteniile sunt fragile 

şi prețioase; de aceea necesită aceeaşi atentie specială pe care o acorzi 

oricărui alt lucru fragil si prețios.”

Câteodată nu este de ajuns să îți împarți secretele cu familia sau cu animalele de 

companie, fii sigur că prietenii tăi de cuvânt o să fie acolo să te asculte.

Dacă ții la o prietenie nimeni și nimic nu o să ți-o destrame vreodată.

Bucură-te de viață şi ea te va răsplăti cu aceeași monedă!

Evită oamenii care se împrietenesc cu tine numai ca să își atingă scopurile și 

nu uita că “prietenul adevărat la nevoie se cunoaște”.

PRIETENIA
Tea Vlad, clasa a VI-a C
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Era o dimineață delicioasă de vară! L-am luat pe cățeluşul meu drăgălaş, 

Paco, în parcul din fața casei. Soarele strălucea mai puternic ca nicio-

dată. Păsărelele parcă aveau concert, iar noi, oamenii, eram fascinații 

spectatori. Copacii din jur erau şi ei în largul lor, împrăştiindu-ne un 

miros nemaipomenit. Părea o zi perfectă. Paco alerga zburdalnic şi 

se juca bucuros cu fiecare copilaş sau câine pe care îl întâlnea. Toată 

lumea arăta veselă. Jocul meu preferat era să arunc un băț, pentru ca 

Paco să îl găsească şi să mi-l aducă. Într-un final, am obosit. 

În drum spre casă, am căzut din 

neatenție într-o groapă, dar nimeni 

nu era pe aproape, ca să mă ajute. 

Doar Paco... M-am speriat, neştiind 

ce să fac. Prietenul meu, Paco, a în-

ceput să latre cât de tare a putut. 

Doi bărbați tineri au venit şi m-au 

zărit. M-au ajutat să ies, iar după 

aceea le-am mulțumit. Dar cel mai 

mult i-am mulțumit lui Paco! Fără el, 

nu ştiu ce se putea întâmpla …

‘‘Cel mai bun prieten al omului 

este câinele’’, spune un proverb 

cât se poate de adevărat!

Un prieten adevărat
David Polivanov, clasa a VIII-a B

Sunt invitată la Ilinca, prietena mea, la aniversarea câinelui ei, care împlineşte 

un an. Din câte mi-a povestit, este un cățel poznaş, care a făcut o mulțime 

de năzbâtii. De exemplu, într-o zi, după ce s-a tăvălit prin noroi, s-a aşezat pe 

noua lor canapea. 

Ziua lui Spot va fi sărbătorită acasă la Ilinca, în curtea mare, alături de alți 

prieteni cu câini. 

Am aşteptat vreo două ore, dar nu a sosit nimeni. Am început să mâncăm şi 

să ne jucăm cu mingea. Apoi, am hotărât să mergem până la magazin ca să 

cumpărăm suc. Când, ce să vezi?! Spot a găsit la ușa casei papucii mei și ai 

Ilincăi și ... ni i-a udat. Vă imaginați cu ce, inutil să vă mărturisesc. Am plecat 

încălțate cu papucii tatălui ei, făcând haz de necaz. Când ne-am întors, ne-am 

așteptat ca musafirii să fi ajuns deja. Surpriză! Curtea era în continuare pustie. 

Am vrut să telefonăm, dar ne-am zis că poate mai întârzie puțin. Am hotărât 

să mai așteptăm și, ca să treacă timpul, am vizionat un film. Ilinca era supărată, 

crezând că prietenii ei nu o plac. 

La un moment dat, i-am spus Ilincăi: 

— Ce-ar fi să ne verificăm e-mailurile? Poate ai reținut greşit ora!

Am descoperit cu stupoare că petrecerea era programată luna viitoare şi ne-

am amuzat teribil. Ce amețite! Partea bună este că nu ne-am făcut de râs în 

fața musafirilor.

Aniversarea

lui SPOT
Maia Ciocăzanu, clasa a VI-a C
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Vineri, 15 aprilie, soarele strălucea orbitor pe cerul albastru-senin, păsările 

cântau ca nişte zeițe. M-am ridicat din pat, mi-am luat ochelarii de pe noptieră 

şi am mers spre baie. Totul părea normal, până când am văzut crăpătura în 

geamul de la baie. Acea vineri era liberă şi rămăsesem singur acasă. Am ignorat 

crăpătura şi mi-am văzut de treabă. M-am dus la frigider şi, deschizându-l, am 

observat că nu mai era decât un bilețel în el, pe care scria „Stai departe, pentru 

că vor veni după tine, supraviețuieşte!” . M-am simțit ciudat, casa avea un suflu 

tensionant, aşa că m-am dus să cercetez.

Am intrat în sufragerie: televizorul era crăpat, iar canapeaua era sfâşiată în 

colțuri. Ceva anormal se întâmpla în casa mea. Am găsit de mâncare undeva, 

într-un sertar. Am luat nişte bani şi am plecat în parc. Acolo, m-am întâlnit 

cu prietenii mei şi am petrecut ziua liberă împreună. Seara, am ajuns acasă, 

liniştit, dar părinții mei lipseau, iar asta nu îmi convenea. Am încercat să îi sun, 

dar în zadar. Nu au răspuns. M-am aşezat pe canapea să mă uit la televizor. 

Se făcuse ora 22. Tot singur eram, afară domnea un întuneric profund. Parcă 

auzeam un scârțâit produs de o mână cu unghii ascuțite. Eram stupefiat, a 

început să îmi bată inima din ce în ce mai tare, până când, într-un moment, 

am văzut o fantomă cu fața rănită şi cu ochii ieşiți din orbite. Speriat, m-am 

ascuns după canapea, când am văzut-o scriind ceva pe un perete. M-am uitat 

atent şi aproape am leşinat, căci încerca să îmi transmită un mesaj, dar nu unul 

pozitiv: „Noaptea e întunecată şi plină de terori, fugi repede sau mori până în 

zori”. În secunda următoare, a sărit pe mine şi m-a tăiat pe față. Am fugit cât de 

repede am putut. Deschizând laptopul, am găsit un e-mail de la o persoană 

necunoscută. Era un filmuleț cu o fată asemănătoare fantomei din casă. Stătea 

cu părul ei lung şi jumulit, ce îi acoperea fața, şi spunea: „Te poți ascunde, dar 

nu poți fugi, căci noaptea e plină de terori”. 

M-am luptat asiduu cu fiara până dimineața, când totul a revenit la normal, 

parcă am avut un coşmar sau m-au bântuit halucinații... 

NOAPTEA 
E PLINĂ DE TERORI
Andrei Boacă, clasa a VIII–a B

66



68

Săptămâna Altfel

5 zile cu experiențe 

educaționale tematice 

în cadrul Şcolii Altfel 

“History Mistery Week”

“The Little Red Hen”

prichindeii de la grădiniță au realizat ateliere de crafturi 

şi jocuri antrenante inspirate de o poveste cu tâlc.
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Într-o rochie frumoasă,

Colorată, parfumată,

Vine-n pas de dans, grăbită,

Primăvara cea iubită!

Zvon de cântec, ciripit

De un cor foarte vestit 

Ce răsună în zăvoi,

Într-un ritm alert, vioi. 

Toata lumea-i bucuroasă,

Nimeni nu mai stă în casă,

Ghiocei și bobocei,

Parfumul florilor de tei.

E PRIMĂVARĂ, CE MAI VREI?

Vlad Costache, clasa a VI–a B

Grădina noastră cea frumoasă

E-acuma tristă și pustie.

Ici-colo, însă, mai zărești

Câte-o frunză rătăcită,

Ce n-a fost de vânt gonită,

Boboci de trandafiri târzii,

Ce-nfruntă frigul toamnei gri.

Nu se-aud nici ciripit de păsărele,

Nici glasuri de copii, ci îi tăcere.

Doar croncănitul unor ciori

Și ale vântului cântări.

E trist acum, aici...

Pisicul Mat tot dă târcoale,

Sperând că noi vom reveni

Ca să-i aducem de mâncare,

Culcuș de iarnă să-i clădim,

Visez la zilele de vară

Când gașca noastră de copii

Se va-ntâlni din nou la țară

Și veseli noi toți iar vom fi.

SNAGOV
Vlad Costache, clasa a VI–a B

Are forma rotunjică

Ea, de obicei, pică

Transparentă, fără gust, 

Diferă tare de must. 

Nu miroase a nimic

Și din cer cade pic! pic!

E găsită peste tot

Mai ales sub feribot. 

E solidă iarna

Și ne-aduce bucurie

E gazoasă vara

Face nori pe cer să fie.

E prietenă cu noi

Chiar când formează noroi. 

Este foarte bună-n sol

Pentru rodul agricol. 

APA
Moroianu Vlad



Bibi, un mic pitic, 

Cu sânge de fistic, 

Isteț, dar dolofan, 

Mănâncă, pe zi, un ciolan. 

Are o mică scorburică, 

Unde-și ține toată-averea:

Un papuc și o bunică. 

Mai are și-o iubițică, 

Și ea grăsuță și pitică, 

Iubește a sa grădină, 

E o mare gospodină. 

BIBI, PITICUL DE PĂDURE
Dinu Călin, clasa a  V-a B

Pisicuța nărăvașă

S-a așezat pe-o cămașă

Pe care voiam s-o-mbrac,

Ca frumos eu să mă fac.

Ce s-a întâmplat pe urmă,

A fost ceartă și furtună,

Dezastrul
Călin Pădure, clasa a V-a A

Mâța sări pe perdea

Și sora mea o trăgea.

Dintr-odată,

Pisica a căzut cu perdeaua lată.

Poate așa a învățat

Că nu-i rost de cățărat.

Am primit un cadou

Împachetat într-un ambalaj nou,

Era ceva necunoscut.

Bagajul mi l-am făcut

La un prieten plecam,

Și cadoul i-l duceam. 

Să descoperim amândoi

Ce se-ascunde-n cutioi. 

Era o cutie mare

Ne-am răspuns la întrebare. 

Era DIXIT, jocul meu. 

N-o să-i fie foarte greu

Să îmi zică numele

Indicat de litere.

Pe jos ne-am așezat,

Pe loc i-am explicat,

Și când a priceput,

Jocul a-nceput!

O să câștig, sper.

Un nor văd pe cer,

Îmi zice ce să fac,

Ca să câștig așa, pac! pac!

Întocmai așa s-a întâmplat,

Și așa am câștigat.

DIXIT
Pădure Călin, clasa a V-a A

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 în zadar ,

N-o să găsească niciun dar. 

PĂDUREA
David Rolea, clasa a V-a A
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Este mic, mediu sau mare,

Şi are patru picioare,

Are suflețel de om,

Şi-l fugăreşte pe Tom.

Are şi el inspirație,

Ne va face o demonstrație,

Într-o zi, pe când scria,

Mama lui îi tot spunea,

— Te rog, nu mai lătra!

Dar el nu se putea controla.

Chiar la un iepure mic,

Şi, desigur, un pitic,

El lătra şi tot lătra,

N-asculta ce mama spunea.

Câinele

poznaș
Maia Ciocăzanu, clasa a VI–a C

Bietul iepuraş,

Era el coconaş,

Dar şi fricos,

În niciun caz bucuros.

Aşa era el,

Nu ca un miel,

Pentru că era un iepuraş,

Foarte coconaş,

Ca o fată,

O pisicuță alintată.

Pe cer încă mai străluceau câteva stele învinețite, din puzderia de peste 

noapte. Eram pe plajă și ascultam cântecul valurilor. Așteptam răsăritul, 

să văd iar bila roșie de foc, ieșind din patul valurilor. 

Pescărușii râdeau, zburând pe deasupra imensității de apă. Valurile erau 

ca uleiul, calme și liniștea lor pătrundea în inima și sufletul oamenilor 

adormiți, într-un somn profund, ca o hibernare.

Ascultam cum luna îmi striga ‚,La revedere!’’ și stelele se-albeau 

cu roua pe deasupra. Vântul adia, copacii se mișcau încet să nu-i 

trezească pe cei ce dorm. 

— Lasă-i să doarmă! îi ruga marea întreagă. 

Deodată, la răsărit, din valuri, a apărut cu timiditate, proiectându-

se pe tot orizontul, el, soarele, și totul a prins viață. Razele sale, 

trecând prin ferestre, au pus în mișcare întreaga suf lare: oameni, 

natură, vietăți...

Încă o zi!

O DIMINEAȚĂ
SCLIPITOARE
DE VARĂ

Gabura Ilinca, clasa a VI–a  C
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O LUME PE DOS

Undeva, departe, departe de Pământ, exista o lume pe dos față de a noastră. Muuulte se 

mai întâmplau acolo și era o zarvă de nu mai știai cine ești. Și am să vă povestesc și eu câte 

ceva, că, dacă vă istorisesc totul despre acea lume, o să dureze un întreg veac!

La școală, copiii îi învață pe profesori diverse lecții: la română, cum să pronunțe și să scrie 

corect cuvinte. De exemplu, în loc să zică la fel ca în lumea noastră, normală, CAL, ei zic LAC 

sau RIGLĂ - ĂLGIR. La matematică nu numără unu, doi, trei, patru, cinci, ci cinci, patru, trei, doi, 

unu, adică invers. La geografie învață despre regii lumii, iar la istorie, despre clima și vegetația 

din Europa. Și așa se petrec orele la școală. Tac, tic, tac ,tic...

O, da! și am uitat să vă spun că orologiul merge invers. Mai întâi se ia cina, după aceea, 

prânzul și apoi micul-dejun. Mmm!

Mașinile merg cu spatele iar când cineva încalcă o regulă de circulație se duce la Poliție să 

îi dea amendă. 

În case temele copiilor se fac singure. Am spus temele copiilor? Am greșit. Sunt, de fapt, 

temele profesorilor. De obicei, se merge pe tavan, cu capul în jos, iar când un membru al 

familiei vizionează ceva la televizor, se uită cu spatele. Masa de la micul-dejun este cea mai 

specială masă. Se ia în familie, exact cum luăm noi cina. 

La magazine, oamenii merg cu lucrurile de care au nevoie acolo. Spre exemplu, dacă te 

duci la un magazin de pantofi, mergi cu ei la casa de marcat și primești bani. 

Așa își petrec zilele acești locuitori. Noi spunem despre ei că sunt pe dos, dar și ei zic același 

lucru despre noi. Șiii...să ne întoarcem la lumea noastră normală! BUNĂ ZIUA, pentru că în 

lumea pe dos formula aceasta înseamnă LA REVEDERE!

O LUME PE DOS
Comănici Flavia, clasa a VI–a C

E toamnă. Sunt banca a doua din parc. Mă uit cum cad frunzele, mângâindu-

mă în semn de adio. Privesc lacul cel pustiu pe care anul trecut înotau boboceii, 

țopăind şi salutându-mă prieteneşte. 

Înainte, un porumbel zglobiu se așeza pe spătarul meu și le zâmbea oamenilor 

care treceau voioşi, copiilor care se jucau şi părinților care veneau să îi recupereze. 

Dar acum nici el nu mai este, s-a prăpădit. Retrăiesc acele momente fericite. Îmi 

amintesc când vorbeam cu copacii care, astăzi, de bătrânețe, s-au îmbolnăvit şi 

au pierit. Prin văzduh observ trecând nişte păsări. Sunt suratele rândunicii. Mă 

doare sufletul. Mă uit la bătrânul care odinioară dădea mâncare păsărelelor, iar 

acum are privirea pierdută. Se ridică încet şi pleacă.

Nu mai sunt tânără şi mă cuprinde un sentiment de tristețe, văzându-l pe el cum 

merge şchiopătând, îndreptându-se spre nicăieri. Mi-am amintit că o să-mi vină 

și mie timpul să plec din acest parc, din lumea mea, așa cum se întâmplă oricui.

AMINTIRILE

UNEI BĂNCI
Pop Daria, clasa a V–a A



Noi, piticii de la Grădiniță ne-am coafat grozav și ne-am distrat 

de minune: am facut parada coafurilor trăsnite, am pictat cu paiul, 

ne-am facut păr creț din hârtie pliată şi am marcat, astfel, 

cu muuuuultă veselie, “Crazy Hair Day”.

Crazy Hair Style Day 
- 

Grădiniţă

78 79
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În sfârșit! Singură pe o insulă pustie! Vă mirați că mă bucur? Ei, da! Acum am ocazia 

să-mi testez abilitățile și, în final, (sper într-unul fericit) poate mă va găsi cineva.

Îmi făceam loc printre hățișurile junglei când, deodată, în fața mea, a apărut 

un trib de băștinași. M-au legat și m-au închis într-un fel de colibă. Îmi cam 

pierise bucuria de a fi pe o insulă pustie. Peste câteva minute am auzit un 

zgomot și am văzut un fum.

După o zi așa lungă și obositoare am adormit buștean. Coliba era mică și 

întunecoasă, dar mirosea frumos a iarbă verde și liane proaspete. Pe alocuri avea 

niște crăpături ca niște ochi prin care lumina lunii încerca să privească înăuntru. 

Mrejele nopții m-au fermecat și m-au purtat pe un drum ce părea infinit. Deodată, 

ca prin minune, m-am trezit pe o plajă pustie. Eram mirată și speriată în același 

timp. Stăteam în fața unor copii de băștinași care se uitau fix la mine, dar care nu-mi 

inspirau deloc frică. Prin cap îmi treceau tot felul de gânduri.

Copiii erau simpatici și plini de viață. Pielea lor închisă la culoare strălucea în lumina 

lunii, iar ochii păreau și mai mari decât erau în realitate. Se uitau la mine și țineau în 

mână un obiect pe care imediat l-am recunoscut: era telefonul meu mobil. M-am 

îndreptat spre ei cu un zâmbet prietenos. Pășeam cu oarecare reținere spre ei. Ce 

trebuie oare să fac? Trebuia să mă descurc cumva. Așadar, am întins încet o mână și 

am arătat spre telefonul mobil. Ei m-au fixat iar cu privirea și am simțit că nu e bine. 

Atunci mi-a venit o idee: le-am arătat unul dintre jocurile mele preferate, iar ei au 

rămas captivați de ingenioasa tehnologie.

M-am îndepărtat încet, fără să pară că încerc să fug. Dar copiii captivați de noua 

achiziție păreau că nu mai au niciun interes pentru mine.

Am început să cercetez zona. Vegetația abundentă mă cam încetinea. Simțeam 

teama, dar spiritul de aventură îmi dădea curaj.

Se arătau zorile. Eram complet amețită. Obosită și dezorientată, nu știam ce să fac. 

Și brusc mi-am amintit că de curând instalasem o aplicatie pentru astfel de situații. 

Am început să zâmbesc, să râd ca, într-un final, să țip de bucurie. Mi se păruse o 

mare prostie că există o astfel de aplicație, dar acum aceasta va fi salvarea mea. 

M-am întors la copiii de băștinași să-mi recuperez telefonul. Ei nu mai erau în locul 

ăn care îi lăsasem. Stăteam în fața unor palmieri uriași. Nisipul era fierbinte, soarele 

ardea, copiii nu erau … În mine se contopeau mai multe sentimente.

Deodataă, mirosul îmbietor al gogoșilor făcute de bunica mi-a arătat realitatea. 

Totul a fost un vis. Un vis din care am învățat că nu trebuie să te pripești când 

judeci anumite lucruri, chiar dacă, la prima vedere, par lipsite de importanță. 

Eu şi o INSULĂ...

nu chiar pustie
Alexia Drăgan, clasa a VI–a B
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A fost odată un tărâm numit Ing. Acolo trăiau toți zeii buni. Tărâmul era condus de Lix, 

împăratul și zeul fulgerului. El avea un fiu, pe Helix, zeul furtunii. Tărâmul era veșnic 

amenințat de Iang, opusul lui Ing.

Într-o zi, Helix și Lix stăteau de vorbă în curtea regală și booooom! un sunet sparse cerul în 

două ... De acolo ieșiră iangnezi conduși de Trix, fratele lui Lix, zeul morții. Lix îi spuse fiului său:

— Du-te prin poarta de trandafiri și, după ce treci, distruge-o!

— Dar, tată, de ce?

— Du-te și taci!

Singura metodă de a distruge Iangul era prin folosirea lui Creveto, un crevete de aur care, 

dacă era spart, avea puterea să distrugă un întreg univers.

Helix trecu prin poartă, aruncă crevetele, îl sparse și brusc Iangul dispăru. Din cauză că Helix 

nu folosise atâta putere niciodată, un nor absorbise întreaga energie a pământului. După 

aceasta, Helix leșină. Așa îl găsi Hung, viitorul său maestru, îl duse la adăpost și îl antrenă.

Trecură cinci ani. Helix era un zeu demn de urmat, dar tot îi era frică de unchiul său, Trix. 

Avea chiar coșmaruri cu el!

După mai mult timp, cerul se sparse din nou și o armată întreagă de cavaleri fără cap năvăli. 

Armata era condusă de Trix. Helix puse mâna pe arc și aruncă o mie de săgeți. Distruse 

armata, mai puțin pe Trix. Lupta dintre Trix și Helix dură 24 de ore, până când Helix, epuizat, 

leșină și căzu în mare. După câteva momente bune, lui Helix i se ridică părul în cap, începu 

să strălucească și explodă. 

Explozia a creat un univers nonexistent în care se aflau doar el și unchiul său, imobilizat. Acolo 

urma să-și petreacă acest mare erou eternitatea, după ce scăpase lumea de forțele răului.

HELIX, ZEUL FURTUNII
Timofei Armin, clasa a VI–a C

Poezia e o bucățică din sufletul omului, o punte pe care poți trece ușor în 

lumea visării. 

Si, cred că această ,,invenție” a fost descoperită la malul mării. Si tot acolo au 

fost descoperite pictura, cântecul și tot ce ține de artă.

Vezi tu, dragă prietenă, aici mi-am început peisajul: pe malul mării.

Într-o vară, stând pe țărm, mă simțeam parte din acel univers magic. Astfel, 

ajunsă acasă, am început acest peisaj.

Nu-mi venea să cred ce impact avusese asupra mea mirifica mare. Pensula o 

cunoștea în detaliu. Amintirile îmi invadau pensula și, purtată de ele, simțeam 

valurile, nisipul, pescărușii. Copleșită de sentimente de nostalgie și plăcut 

surprinsă de ce ieșise, m-am hotărât să expun lucrarea în camera mea să văd 

marea în orice moment.

Și acum, că ești aici, putem să ne bucurăm împreună.

minunată e MAREA!
Alexia Drăgan, clasa a VI–a  B
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— E gata cina! striga mama din casă, dar eu nici nu mă clinteam. Stăteam pe malul 

apei și citeam. Purtam noul colier primit de ziua mea.

Apa era limpede, soarele îi mângâia unduirile colorând fiecare firicel în nuanțe 

diferite. Am întins piciorul să ating cristalina apă când...lănțișorul a alunecat direct 

în lac. Îl puteam vedea cum se scufundă până când a dispărut. Am încercat să îl 

găsesc, dar nici urmă de el. Într-un final, m-am gândit să renunț, nu aveam ce face. 

Am simțit că o forță nevăzută mă trage înăuntrul lacului.

Era ciudat, puteam să respir sub apă.

Îmi revin și îmi dau seama că nu mai sunt acasă, ci pe un alt tărâm - Tărâmul 

pierduților – . Auzisem de acel loc din cartea mea. Era un tărâm magic. Mi se 

părea teribil de ciudat ca eu să ajung într-un astfel de loc. Cu toate acestea, cred în 

continuare că e bine să experimentezi locuri noi, cu atât mai mult un loc magic. 

După o vreme, pornesc în căutarea unei ieșiri sau portal sau ceva ce mă 

va duce acasă. Ați ghicit! Nu înainte de a-mi ,,băga un pic nasul”! Îmi 

petrec cea mai mare parte a timpului căutând să dezleg mistere așa încât 

se pare că am ajuns la locul potrivit.

Respir adanc. Trebuie să mă mișc repede; sunt un călător între două lumi. Ajung pe 

o plajă și îmi arunc pantofii din picioare. Vântul îmi umflă părul, iar pământul nisipos 

se încăpățânează să ardă. Simt în aer gust de sare. E aspru, dar curat. Valurile îmi 

alungă gândurile pline de teamă. Nici țipenie de om sau ființă. Peisajul e magnific! 

Am mers spre nord, unde plaja se ținea de mână cu o culme stâncoasă. Acolo am 

Lanțul viselor
Alexia Drăgan, clasa a VI–a B

găsit un fel de scară. Urc și peisajul îmi taie respirația. Este cel mai frumos loc pe 

care l-am văzut vreodată. Dau să scot telefonul să surprind momentul, dar am uitat: 

nu aveam telefonul la mine. Un tunel răsare în fața mea. Cred că acesta e drumul 

spre casă. Aș putea. Aș putea face asta! Închid ochii și, deodată, cad la pământ. Ca 

printr-un vârtej ajung din nou acasă. 

Stau pe iarba moale, pot vedea iar lacul strălucind în lumină.

Cartea era lângă mine și, spre uimirea mea, colierul stătea frumos așezat la gât.

Nu știam ce să cred: oare era magie sau doar unul dintre visele mele fantastice?

Mă uit spre lac. Amintirea celor întâmplate mă face să zâmbesc și, fără să stau pe 

gânduri, scot colierul și îl așez în buzunar. Îmi strâng părul și mă pregătesc să intru 

în casă. Era târziu și mama pregătise deja o tartă cu căpșuni care mă aștepta. 
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Ați citit vreodată o carte

Plină cu expresii minunate?

Sau o carte de polițist,

Pentru cei cu spirit detectivist?

Cărțile te-ajută,

Dar nu dacă ești o brută.

Cei cu suflet nemilos

Nu vor înțelege mesajul tăios.

La școală tu ai nevoie

În cadrul fiecărei ore.

Ea te-ajută la-nvățat,

Și de necazuri te-a scăpat.

Atunci când te plictisești,

Poți s-o iei să o citești.

Iți îmbunătățește vocabularul

Și impresii bune, cu carul.

CĂRȚILE
Mario Melinte, clasa a VI-a B 

Când ni s-a spus,

Pe loc m-am supus,

Cartea ne învață totul,

De pe tot globul.

Știe totul, negreșit,

Într-o lume am pășit,

Unicorni, balauri și uriași,

Sunt doar la câțiva pași.

CARTEA,
MAMA ÎNVĂȚĂTURII
Pădure Călin, clasa a V-a A
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School Assembly cu tema Rusia: despre personalităţi politice şi culturale 

marcante, primele aventuri spaţiale ale omenirii şi celebrul cazacioc.     

Mulţumim pentru expunerile inedite elevilor de liceu.
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A fost odată o zeiță frumoasă și dreaptă pe nume Terra. Aceasta domnea peste 

tot universul. Totul era frumos, iar vremurile pașnice, dar problema era faptul că 

fiecare planetă avea câte un defect.

Într-o zi, extraterestrul ei de nădejde, Quiguan, i-a spus că cetățenii au început 

să se revolte împotriva acesteia.

— De ce? a întrebat nedumerită Terra.

— Frumoasa mea zeiță, nu le convine clima și nu le place că nu au destulă apă. De 

asemenea, acum câțiva ani, aproape 30 de extratereștri au rămas nemâncați.

Terra a stat puțin pe gânduri, preț de 30 de ani măsurați în ani pământeni și a 

decis că ar trebui să creeze o nouă planetă, o nouă casă care să fie perfectă 

pentru cetățenii extratereștri.

Totul mergea perfect, dar faptul că o planetă se crea în 86 de ani, a întristrat-o 

pe zeiță. Până la urmă, aceasta, de dragul cetățenilor, a început a construi o nouă 

planetă, iar când aceasta s-a stins, Quiguan a terminat-o și a numit-o Terra.

Toți extratereștri s-au mutat atunci pe acea planetă și adaptându-se acesteia, 

s-au transformat în oameni și toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, mai 

exact până când ne-am născut noi.

CUM AM APĂRUT NOI ȘI PLANETA NOASTRĂ

Pariza Elena, clasa a VI–a C

A fost odată etc.

A fost odată un măreț făcut în totalitate din aur. Acesta era deținut de un rege. Într-o zi, regele 

a vrut să își instaleze Fifa 2000. Regele era zgârcit și nu dorea să dispară niciun ban din marea 

lui comoară. Așa că l-a piratat. Din păcate odată cu jocul au venit și trei viruși.

Regele, în mare grabă, a dat fuga la ProTV pentru a anunța că cine va reuși să scape 

telefonul de viruși va primi androida regală, adică A.R, iar cine nu va izbândi nimic va fi 

aruncat în închisoare.

Cum s-a arătat reportajul, trei frați au venit cu toată viteza, fiecare având tehnologie mai 

performantă ca predecesorul lui. Doar Făt-Frumos, fratele mai mic nu avea tehnologie 

avansată. El avea doar mănuși de fier și brațe bionice.

Primii doi nu au reușit să învingă virușii prin metodele de decodare pentru virșii moderni. 

Ei au fost aruncați în închisoare. Când veni rândul lui Făt-Frumos la telefon, el a folosit o 

metodă veche, de a intra în telefon. Zis și făcut.

El ajuns în telefon i-a omorât pe loc pe cei doi viruși mari, care îl așteptau. După un timp 

de căutare, l-a întâlnit și pe cel mai mic cu care s-a luptat vreme îndelungată. Începură 

cu săbii. Acestea se rupseră. Continuară cu sulițe. Și acestea se rupseră. Ei continuară cu 

pumnii să se lupte.

După un timp de luptă, Făt-Frumos îl vede pe rege prin ecran și îi spune să încarce cât mai 

multe aplicații. Regele a făcut-o fără vreo întrebare. Atunci virusul s-a blocat și a fost omorât.

Când Făt-Frumos a ieșit din telefon, a luat androida regală și a plecat.

Și-am încălecat pe-o șa, și v-am spus povestea așa.

FĂT – FRUMOS 
ȘI VIRUȘII
Robert Nechita, clasa a VI–a C
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Drama Week

Drama Week, a şasea ediție, joi, 29 martie 2018, Teatrul de Revistă 

Constantin Tănase. 9 spectacole de Oscar susținute de elevii de gimnaziu 

şi liceu. Toate încasările obținute din vânzarea de bilete şi reviste şcolare 

au fost donate către cazul Antoniei Ştefan (6 luni).
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Mă trezesc pe-un plai, 

Cu miros de rai, 

Ghioceii cu alai, 

Și copaci bălai

Susură și cântă

Și-mi deschid o cale

Spre-o colină mândră.

Am pășit într-acolo

Pentru a-mi dezvălui

Dulci vorbe de alinare, 

Toate ale tale. 

Te găsesc la fel de iubitoareâ

Dragă mamă, 

Te iubesc!

Theo Seidner, clasa a V-a B

Scot capul pe geam, 

O briză mă bate

Și mă simt calm. 

Mă simt ca un copil stând pe-un ram

Parcă așteptând ceva, 

Ceva mic, ceva mare...orice.

Sau pe cineva...

Căruia să-i pese. 

Și...deodată simt...

Simt cum o fiară îmi sfâșie relaxarea, 

O simțire ca atunci când se-ntărâtă 

marea. 

Și...deodată...mă simt calm...

M-alină soarele și zarea. 

Theo Seidner, clasa a V-a B 

Lacul, o pustietate vie, 

E un loc ce-mi place mie. 

E-un loc ideal pentru relaxare, 

E mai mic, dar...ca o mare.

Păsărelele se-adapă, 

Iar broscuțele se joacă.

Poți veni s-admiri tot locul, 

Poți să stai și s-admiri jocul.

 

Theo Seidner, clasa a V-a B
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Sunt o bancă de date, cu amintiri frumoase. Posesorul meu este un călător, aşa 

că am putut vedea întreaga lume, cu peisaje de neuitat. M-am hotărât să vă 

dezvălui câteva impresii.

Eram în Paris pe vremea aceea…Soarele auriu ieşea încet-încet de după 

dealurile zgribulite. Mi-aş fi dorit să fac o poză, dar nu aveam voie decât dacă îmi 

permitea proprietarul. Cerul se înroşea uşor-uşor. Parizienii îşi făceau plimbarea 

de dimineață pe străzi. Turnul Eiffel strălucea în lumina soarelui. Păsările zburau 

în văzduhul albastru-pur. Dacă aş fi fost o pasăre, mi-aş fi luat zborul, pentru ca 

aripile să mă ducă în 

zări îndepărtate!

A fost una dintre cele mai emoționante zile!

AMINTIRILE 
UNEI BĂNCI
Sofia Enache, clasa a V–a B

Demult, într-o țară îndepărtată, o stea rămase îngândurată. 

Steaua vrea să fie soare, dar ea visează în continuare, 

Iar când noaptea-ncet se stinge, inima i se frânge. 

Ea este nocturnă şi strălucitoare, agitată ca o mare. 

Visul ei e o magie, dar inima-i e pustie. 

Visul ei s-a îndeplinit, steluța soare a devenit.

Luna este umilită, de frumusețea soarelui este orbită. 

Steluța a întrebat:

— Nu cumva te-ai supărat de-a mea nouă apariție?

— Eşti tare mândră, iar frumusețea ta provoacă invidie!

Steluța iute a plecat, lecția şi-a învățat. 

Cum e ea este perfect, nu are niciun defect. 

Acum ar vrea să fie ca-nainte, dar pe sine ea se minte!

Visul unei stele
Ciorchină Maria, clasa a VIII–a B
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Liceul Teoretic Şcoala Mea susţine performanţa ! 
Descoperă programul de burse pentru liceeni pe

www.scoala-mea.com
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Cum e oare să fii mort?

E oare ca o eclipsă?

Când soarele apune și simți că s-a stins tot?

Nu știu...

E un mister nedescoperit. 

Mie de moarte nu mi-e frică. 

De ce mi-ar fi dacă Dumnezeu este iubit?

Și totuși mi-aș vedea strămoșii, mi-aș veghea nepoții.

Aș trăi în deplină mulțumire.

Cum e oare să fii mort?

Se-ntreabă oamenii de secole, 

Răspunsul e simplu: e cum își imaginează fiecare. 

DINCOLO DE ORIZONT
Theo Seidner, clasa a V-a B

Somnul îl cuprinde-ncet,

E cu gândul prin Tibet.

Visu-i e să se trezească

Şi lumea s-o cucerească.

Şi în camera-i stingheră

Luna stă pe noptieră,

Iar el înoată printre vise,

Cu brațele deschise.

Păsările ciripesc a primăvară,

În acorduri de chitară.

Când visul îl va trezi,

Viața poate-i va zâmbi.

 PRINTRE

VISE
Zahiu Luca, clasa a VIII–a B



104 105

Rămas bun...

Rămas bun, dragi prieteni, 

Mere, pere, frunze și pisici, 

Dragi părinți și dragi bunici. 

Mă duc în lumea poeziilor, 

Să fac bucurii copiilor. 

Chiar dacă cresc,

Voi continua să vă iubesc, 

Chiar dacă plec, voi fi aproape, 

Vă voi visa în fiecare noapte. 

LA REVEDERE
Theo Seidner, clasa a V-a B
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