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Alina Cristea, clasa a VI-a B 

S-a rupt deodată coarda mult prea-ntinsă de chitară 

Şi-n neclintita ei însufleţire, natura a îngălbenit.  

Cu murmur cald, frunze arse stau să moară,  

Iar vara, dogorind, pe undeva s-a rătăcit.  

Gutuia aurită parfumul dulce şi-l revarsă,  

Iar nucul, în coaja-i dură miezul copt încătuşează.  

Un prun c-obrajii vineţi admiră a nopţii crăiasă, 

Iar toamna tremură, sperând ca al ei chip s-apară.  

Deschis e ca o rană amurgul sângeriu,  

Şi păsările-n stoluri se-avântă spre pustiu.  

Un greiere stă singur, doinind cu dor nebun, 

Şi iarna vine, vine, cu-al ei cojoc străbun.  

O frunză se anină, se tânguie nostalgic,  

Un măr adoarme greu, fugind de pe-al lui ram 

Şi-n toate zace-ascuns un tremur vag, molatic,  

Căci toamna încă zburdă, privind şiret pe geam.    

Evanescenţă 
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Afară-i cald şi bine 

Totu-i frumos de tot. 

Bine ai venit, vară, 

Cu vacanţa ta cu tot! 

 

De-abia aştept să ies afară 

Să stau iar cu băieţi mei 

Sau poate doar o să mă plimb 

Nu singur, ci... cu multe idei. 

 

Idei că totul va fi bine 

Ori că totul s-a-mplinit, 

Dar vacanţa nu e gata 

Abia acum Ea de-abia a sosit. 

 

Sper ca şi lumea să vadă 

Că vara nu e doar un mit, 

Dragi copii din lumea-ntreagă, 

Vara chiar a şi sosit. 

Ştefan Răşcanu, clasa aVII-a B  
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O pictură chiar frumoasă Îmi vine în minte acum Este o doamnă graţioasă, Învăluită-n nor de fum.  

Fumul este poate negru, Poate roşu, poate albastru, “ – Este negru”, îmi spune acum Un vulture măiastru.  

Poate asta este arta: 
O doamnă plină de fum, Dar e doar o închipuire În gândul meu acum. 
Ştefan Răşcanu, clasa a VII-a B 
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A ud cum bate vântul mânios 

Şi risipeşte frunze-ngalbenite, 

Privesc înspre cireşul meu fălos 

Cu ramurile lui încremenite. 

N ici iarba parcă nu mai este verde, 

Căci firu-i se apleacă trist în jos 

Sub greutatea unui gândacel burtos 

Şi căruia deloc nu-i vine a crede 

Că vremea nu mai este cum a fost. 

I ar păsărelele îngrijorate, 

Îşi pregătesc în taină zborul lor, 

Către meleaguri tot mai depărtate, 

Luând cu ele şi al nostru dor. 

 Tudor Custură, clasa a VI-a B 
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 L umina obosită de atâta vară se retrage, lipsită de putere, duioasă şi plină de arome. 
Înserarea se lasă gârbovită de fiori reci şi înmiresmaţi. A venit toamna… Inima ei zvâcneşte pe 
aproape: o aud în livadă, în căderea roadelor. O simt pretutindeni cu  parfumurile şi culorile sale. 
În lumina plăpândă şi aurie a soarelui de apus strălucesc obrajii lucioşi ai merelor îmbujorate. 
Cad unul câte unul. Se rătăcesc printre frunze fără suflare, printre lacrimile reci ale verii târzii. 
 Gutuile amărui strănută iritate, enervate de puful lor, iar câte o nucă mai bătrână îşi trage 
broboada verde, urându-i: “Sanatate!” Peste toamna tăcută, o adiere dulce amară adusă dinspre 
vie inundă livada. Frunze obosite îşi desprind braţele de pe ramuri, alunecând istovite, fără vlagă 
într-un dans plutitor. 
 Toamna ne binecuvântează cu darurile ei. 

Ana Maria, clasa a VI-a A  

T oamna a venit îmbrăcată cu rochia de frunze ruginii. Soarele este prizonierul norilor 
fumurii care împânzesc cerul. Vântul suflă din ce în ce mai rece. Păsările migratoare 
se pregătesc să plece în ţările calde. Înainte de a părăsi cuiburile, ele fac un ultim zbor 
peste locurile dragi. 

 În livezi totul are nuanţă ruginie. Pomii fructiferi îşi aşteaptă culegătorii, îmbiindu-te 
prin miresme şi culorile vii. Toamna a aşternut un covor de frunze  galben-ruginii în păduri şi 
peste câmpuri. 
 Glasul culegătorilor răsună peste tot. Ei sunt bucuroşi de roadele bogate pe care le-a dăruit 
toamna. Căruţele pline cu porumb auriu şi struguri parfumaţi se îndreaptă încet către sat. 
 Am început şcoala. Suntem veseli deoarece am devenit gimnazişti şi vom învăţa lucruri 
noi, dar, în acelaşi timp, suntem şi trişti deoarece s-a sfîrşit vacanţa de vară şi ne-am despărţit de 
doamna învăţătoare căreia, pe această cale, îi mulţmim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. 
 Toamna este cel mai  îmbelşugat anotimp. 

Crina Mihaela Avram , clasa a V-a D 
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Este o după-amiază dezmierdată de vântul plăpând de toamnă. Mă plimb domol pe 

poteca împodobită de frunzele şi nucile îmbracate în cămăşile zdrenţuite. 

Stratul gros al frunzelor galben-maronii a reuşit să tapeteze cărarea, iar copacii au 

rămas goi după plecarea frunzelor pe covorul multicolor. Amurgul punea o umbră albăstrie pe 

neclintitele întinderi de frunze sângerii. Pădurea tristă, aproape moartă, fiindcă a ignorat 

verdele, este acum pustie. Singurii amici care i-au mai ramas sunt vântul şi frigul. Copacii sunt 

trişti, fiindcă le-au pierit mulţi fraţi, maroniul închis fiind culoarea lor dominantă. Soarele 

palid ne va lumina printre ramurile nemişcate. Cerul pătat de fum strigă după soare, dar el 

dispare  într-un somn adânc. Ceaţa zglobie îi joacă feste întregii păduri. Răcoarea serii se lasă  

încet, iar noaptea îşi aşterne perdeaua peste pământ. Floarea-soarelui, îngrijorată de ropotul 

căderilor, s-apleacă la pământ, tot mai jos, şi trage cu urechea. Tânţarii, agăţaţi de frunzele 

roşii, le înţeapă, şi trupul toamnei tremură de frig. Nu doar păsările călătoare nu se mai află 

în acest peisaj, ci nici picior de om, fiindcă omul nu mai ştie să aprecieze magia toamnei.                                                                

Ionuţ Coadă, clasa a VI-a D 

 În fiecare zi apare câte un moment care anunţă venirea toamnei; veni bruma şi 
frigul alungă păsările călătoare, adierea vântului suflă puful păpădiilor. Viile dau 
roade bogate, iar oamenii ară pământul. Pe cer se văd mii de cârduri de păsări, iar pe 
lac, multe lebede tremurânde. 
 În jocul acesta al frunzelor aşternute ca un covor puţin jilav parcă uitasem că este toamnă. 
Vântul bate şi odată cu el este minunat să privim cum frunzele ruginii ne ating în căderea lor, dându
-ne un fior al temerii că mâine va veni iarna cea geroasă. Odată ajunse, pe pământ formează un covor 
foşnitor în care mi se afundă paşii. 
 Culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la roşul de foc, ori la verde-arămiu. În aer 
miresmele de toamnă plutesc fiind accentuate de parfumul îmbietor al gutuilor coapte. Şi, în tot acest 
dans al frunzelor,  mă întreb unde vor pleca milioanele de surate aşternute în covorul auriu, când le 
vor lua locul fulgii de zăpadă transfomând tot acest spectacol într-un alb imaculat. Toamna vine în 
caleaşca ei de frunze moarte îmbrăcată cu o rochie ţesută cu fire de aur, iar pe cap purtând o cununiţă 
bătută în pietre scumpe în formă de fructe. 
 Îmi iau ramas bun  de la ele şi aştept cu drag primăvara să bată bucuroasă la geam! 

 Alexandra Ganea, clasa a V a E               
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S -a sfârşit vara şi s-a instalat şi trista toamnǎ. Totul în jur este ruginiu. Pe jos, 

covorul de frunze gǎlbui căzute din copacii golaşi, lǎsaţi în bătaia vântului, suspinǎ ca nişte 

aripi frânte de fluturi. În pǎdure, animalele se adǎpostesc in culcuşurile lor, speriate de 

şuierul vântului.  

Ziua scade tot mai mult, pǎsǎrile cǎlǎtoare se adunǎ în zeci de stoluri, pregǎtindu-se de 

plecarea în ţǎrile calde. Peste câmpii, lacrimile lui septembrie udǎ pǎmântul. Gâzele 

plǎpânde, amorţite de frig, îşi cautǎ adǎpost sub covorul gros de frunze moarte. În zare, pe 

culmea dealului, un salcâm cu crengile plecate plânge de dorul verii. Soarele mângâie 

pǎmântul amorţit, lipsit de putere.  

Peste întreaga naturǎ, norii plumburii coboarǎ, învǎluind totul în mister. Aerul este plin 

de mireasma fructelor parfumate şi a recoltelor bogate care se adunǎ în hambare.  

Un sentiment de tristeţe parcǎ pluteşte în aer, dar este repede alungat de bucuria 

copiilor, care, odatǎ cu sosirea toamnei, au  pǎşit într-un nou an şcolar.  

Pentru mine, toate cele patru anotimpuri sunt frumoase, dar toamna este unul deosebit, 

deoarece deseneazǎ întreaga naturǎ ca într-un pastel.     

 

Andrei Ursache, clasa a V-a E              

 

RĂPCIUNE…. 

 

         Sunt aici de secole, eu, marele arbore care a văzut şi pătimit atâtea în toţi aceşti ani. 

Stau aici, la capatul cărării uneori vesel, alteori trist şi număr cum trec anii. 

         E toamnă, luna lui Septembrie. Este o vreme nespus de frumoasă. Soarele nu mai dogoreste, iar toamna 

picură pete ruginii peste veşmântul meu. În razele palide ale soarelui frunzele mele strălucesc ca nişte monezi 

de aur. Nu mai sunt verzi! Încă mă bucur de tot ce e vesel în jurul meu. Stau aici şi ascult ciripitul păsărilor, 

urmăresc jocul lor şi doresc cu toată fiinţa mea să fiu şi eu ca ele. 

        Zilele trec şi toamna îmi trece pe deasupra dunga de nori cenuşii din care se desprind câteva picături de 

ploaie.  
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BRUMAREL…. 
 

         Sunt tot aici, pe aceeaşi cărare! Nu mă recunoaşteţi? Mi-am spus rugăciunea, dar toamna nu 

vrea să mă asculte. Lacrimile lui Octombrie udă pamântul şi pe mine o dată cu el. Razele soarelui 

nu mă mai usucă, iar vântul aspru şi rece îmi împrăştie frunzele îngălbenite şi-mi alungă prietenii 

cântăreţi. Mi-aş ridica ramurile să-i prind, să nu-i las să plece, dar ei vâslesc spre înalţimi ducând 

în văzduh cântecele şi căldura soarelui. 

        Am rămas singur, fără prieteni. Am închis ochii şi mi-am amintit de minunatul lor concert, de mireasma 

florilor, de albastrul infinit al cerului. Am fost trezit din frumosul meu vis de vântul năpraznic ce mă arunca 

la pamânt şi mă încovoia într-o parte şi în alta. Norii plumburii trimiteau spre mine rafale de ploaie.  

Totul în jurul meu era umed şi rece. 

 

BRUMAR…. 

        Unde e cărarea? Frunzele moarte amestecate cu noroiul umed au acoperit-o. 

Doar eu ştiu că-i acolo! Stau în acelaşi loc şi încerc să alung tristeţea din mine. Îmi 

este frig! Vântul iute şi nemilos nu mai conteneşte . Este din ce în ce mai rece. Plouă 

de zile şi nopţi. Ramurile mele golaşe sunt acoperite de brumă şi un stol de ciori a luat locul 

prietenilor mei. Croncănitul lor împrăştie aerul îngreunat de bruma rece si deasă. Negura îmi pătrunde în 

sevă şi face să fie şi mai frig. Noaptea, târziu, vorbesc cu stelele. Strig la ele să m-audă.                

 La capătul cărării aştept cu nerăbdare să îmbrac paltonul larg şi vechi al iernii pe care nu-l închei 

niciodată! 

Cristina Cărăbăţ, clasa a III-a B 

  

V eselia de la Balul codrului mi-a dispărut aproape de tot. Dimineţa m-a întâmpinat cu 

o răcoare neobişnuită. Adierea vântului s-a transformat într- o mişcare prea rapidă şi 

rece. Haina, de care eram atât de mândru zilele trecute, şi-a pierdut din bogăţie. Şi cum 

soarele nu mai vrea să ne mângâie, parcă şi culorile par mai triste. 

 Privesc la fiecare frunză care cade şi mă apropie tot mai mult de 

iarnă. Nu-mi place anotimpul acesta friguros, fiindcă sunt singur, nu mai 

aud ciripitul cristalin al micilor zburătoare şi ramurile mele par braţe care cer ajutor.  

 Astăzi s-au strâns rândunelele pe umerii mei. Îşi fac deja planuri pentru apropiata lor 

plecare. Deşi erau în număr mare, vorbeau încet pentru a nu adânci tristeţea care se simţea pe 

scoarţa copacilor mei.  

 Mi-e dor de primăvară, de parfumul primelor flori şi de pocnetul discret al mugurilor 

care se deschid. Mi-e dor de vară şi de căldura arzătoare a bulgărelui de foc. Mi-e dor de tot 

ce aduce bucurie şi linişte.  

 Rămân aici toată iarna şi voi aştepta cu răbdare să revină veselia, frumuseţea şi căldura. 

 

Teodora Mălăescu, clasa a III-a B 
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S e scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Frunzele se lasă uşor pe pământ. 
Un copăcel simţea pe pielea lui prima toamnă.  

- Au ! Plouă cu ace sau mi se pare ?  
- Nu, dragule, îî răspunde un tei bătrân. Este bruma trimisă de Regină.  
- Ce se va întâmpla apoi cu noi ?  
- Tot desfrunzit vei fi, dar picăturile reci vor fi înlocuite de fulgi pufoşi de nea. Vei avea un 
cojocel argintiu nou-nouţ.  
- O, ce surpriză ! Un adevărat foto-copăcel ! 

Prima toamnă - Ramona Gavrilă, clasa a III-a B 

C u eşarfă de frunze poleite cu aur şi cu rochia de fructe şi legume, buna zână toamna a coborât pe plaiurile noastre. 
Păşind pe covorul ei de frunze, totul este auriu şi ruginiu. Întreaga natură este colorată cu nuanţe care sunt un adevărat 

balsam pentru suflet. 
- Te-ai pregătit pentru cădere ? întreabă o frunză.  
- Da, dar vă privesc pe voi şi am o întrebare.  
- Ce s-a întâmplat ?  
- Suntem bolnave de varicelă ?  
- De ce ? 
- De-o lună ne tot schimbăm culoarea. 
- Poate copacul are un virus. Dar, dacă nu ne doare nimic, e bine !  

Între frunze – Maria Ciocârlan, clasa a III-a B 

P rivesc cu părere de rău şirul frânt al păsărilor călătoare. Se cheamă, se adună şi duc cu ele soarele nostru. În urma lor, 
vine toamna.  

- Salut, băieţelule !  
- Bună, codrule ! Dar unde sunt covoarele de frunze roşcate ca blana de vulpe ? 
- La rândunele. Fiecare a luat cu ea câte una.  
- Au ajuns la destinaţie ?  
- Nu. Ieri mi-au scris de la Roma, erau la Colosseum.  
- Şi ce ţi-au mai spus ? 
- Mi-au scris că unele dintre ele s-au uitat la lupta gladiatorilor, iar altele i-au făcut o coroană din frunze regelui 

roman. Seara s-au cazat la hotelul Tipton.  
- Mă bucur pentru ele, şi eu am fost acolo. Ce locuri frumoase !  
- Da, abia aştept sa le văd albumul cu amintiri la primăvară !  

Călătoria – Alexandru Dumitriu, clasa a III-a B 

E  uimitor cât e de frumoasă! Plăpândele raze de soare se scaldă în pletele ei arămii. Fruntea-i puf 

galben de gutui, obrajii sunt mere domneşti, ochii gustoasele nuci, iar buzele sunt zemoasele prune. La gât 

şi la urechi poartă salbe de ciorchine, mai mici şi mai mari, de orice gust şi culoare, ca nişte smaralde în 

zare. 
 Cu mireasmă îmbietoare şi paletă de culori, se revarsă uşor spre poale cu dragile ei flori: crizanteme, 
dumitriţe şi crăiţe. Este ea,  fiica cea mai iubită a anului pentru darurile ei. Nouă, copiilor, ne dă multe 

vitamine ca să fim proaspeţi, sănătoşi şi la şcoală voioşi.  
Portretul toamnei – Maria Toma, clasa a III-a B 
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A sosit toamna cu belşugul ei. Vântul, parcă neliniştit, mă apără de ploaia de frunze. Îmi aleargă privirea 
spre copacii desfrunziţi.  

- Bună, vântule ! Ce te aduce la mine ? întreabă codrul . 
- Am venit să văd ce mai faci, răspunde vântul. 
- Eu sunt bine. Stau aici toată ziua. Uneori mai trece pe la mine câte o veveriţă  sau  vrăbiuţă zgribulită.  
- Soţia mea, Toamna, se gândea că poate ai vrea să treci pe la noi. Ce zici ? 
- Desigur ! Dar am uitat, nu mă pot mişca din loc.  Ce zici dacă ai veni tu cu toamna aici ?  
- Mulţumim de invitaţie, ne face plăcere !  

Şi au venit pe la ora patru, dar vizita lor a fost destul de lungă.  
Vântul şi copacul – Maria Teodor, clasa a III-a B 

 

Din jurnalul codrului  
 30 august  
 Mi-au cântat cântece de toamnă multe păsări. Mierloiul Zum-Zum a cântat “Bate vântul frunzele”, vrăbiuţa Cip-
Cirip a fredonat “Mândră-i toamna”, iar privighetoarea “Sună clopoţelul”. Despre ce clopoţel e vorba oare ?  
 13 septembrie  
Larmă mare ! A început şcoala ! Nu vor mai trece copiii pe la mine ... 
 30 septembrie  
Astăzi a plouat mult şi am tremurat ... Sunt trist şi singur !  
 15 octombrie  
Toţi am primit rochii frumoase de bal ! Sss...se aude muzica vântului ! Să-nceapă petrecerea !  
 1 noiembrie  
A nins puţin. Mulţi copii ne-au vizitat şi s-au jucat cu zăpadă. Zâna iarnă ne-a făcut mănuşi şi căciuliţe moi. E doar 
începutul.  
 15 noiembrie  
Un soare blând îmi mângâie fruntea. Voi merge la un curs de magie organizat de pădurar. Abia aştept să învăţ lucruri 
interesante!  
 1 decembrie  
Nu reuşesc vraja ! Pe vânt nu-l pot opri, plapuma de zăpada e grea şi spatele mă doare, iar câţiva oameni, cu topoare în 
mâini se apropie. Ajutor ! Vor să mă doboare ! ... 

Briana Oprişan, clasa a III-a B 

 Din jurnalul  unei frunze  
 19 septembrie  

A cãzut prima frunzã! Semn cã Balul frunzelor poate începe. Bine cã nu mi s-a ofilit rochia. Balul va ţine pânã 

când toţi pomii vor fi golaşi. 

 26 septembrie  

Ce păcat cã azi nu s-a putut ţine balul! A plouat iar când s-a oprit ploaia şi soarele a apărut, vrăbiuţele ne-au atacat 

înfometate. 
 1 octombrie  
Astăzi a venit o omidă şi a ros puţin din mine. Sper să scap cumva de ea. Dacă voi rezista câteva săptămâni voi participa la 
“Balul frunzelor”.  
 15 octombrie  
Am scăpat de furtună. M-am agăţat cu disperare de ramură. Prietenele mele au ajuns la bal sau poate am întârziat eu? 
 30 octombrie  
Brrr! Ce frig este! În sfârşit, mă duc la bal. O vântoasă mă ia de acasă! Ce bine! Uite cum dansez!  
 1 noiembrie  
Un băieţel m-a adunat. Am ajuns lipită în caietul lui de educaţie tehnologică. E bine şi aici !  

Andrei Ciupu – clasa a III-a B 
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Din jurnalul lui Cri-Cri 

 
1 iulie  - Totul în jurul meu este plăcut. Fluturii zboară, florile mirositoare te îmbie la veselie. Mai 

este puţin şi soarele va merge la culcare. Astăzi am cântat toată ziua. Am primit multe apluze.  

1 septembrie - Astăzi au căzut primele frunze. Unele păsări au plecat deja. Deşi am fost 

răguşit, am cântat toată ziua. Se simte un vânt rece. În curând va veni toamna.  

15 noiembrie - Au căzut primii fulgi. În jur, totul este pustiu. Aş vrea să cânt, dar am mâinile îngheţate. 

Prietena mea, furnica, m-a refuzat din nou. Ce mă fac?  

24 decembrie - Este seara de Crăciun. Sunt obosit şi îngheţat, nu-mi mai simt picioarele. Am câteva zile de 

când nu am mâncat. Dacă ar trece Moş Crăciun pe la mine, mi-aş dori o vioară şi ceva de mâncare. Dar am fost ascultător ? 

Simt că mă pierd. Adio, tuturor !  

Ioana Ionescu, clasa a III-a B 

Jurnalul Codrului 
 
22.09.2010  - Astăzi m-au părăsit cântăreţii! 
Nu ştiu unde s-au dus, pentru că nu-i mai vad. Nici trilurile privighetorii nu se 
mai aud. Câteva frunze ruginii au căzut formând un covor moale pe care fiecare 
om păşeşte bucuros.                                                                             
23.10.2010 - Au căzut mult mai multe frunze.  
Simt deja frigul. Soarele se ascunde după norii cenuşii. Un vânt potolit aduce 
miresme de toamnă. Sunt trist! 
24.11.2010 - Mi-au venit căciula şi fularul de la comanda. Sper să le port cu plăcere până trece frigul care mi le-a adus. 
Veşmântul galben şi auriu presărat cu perlele argintii ale brumei m-au schimat total. 
25.10.2010 - Mi-am făcut un prieten nou  pe nume Frigurel cel Năzdrăvenel cu care o să mă joc şi o să râd toată perioada 
rece. Alături de noi, o să fie şi: Troiţel, Ploica, Brumărel şi Iernuţa. Cred că va fi distracţie mare! 

Diana Porumbă, clasa a III-a B 

 

Din jurnalul unei furnicuţe  
 

18 august - Un peicol puternic am simţit astăzi. Era să mă înghită o ciocănitoare. Am reuşit sã scap de ea. 

31 august - Azi m-am întâlnit cu greierele care iarãşi era într-o veselie… M-a invitat şi pe mine, spunându-mi 

cã, dupã o vară întreagã în care am umplut cãmările, merit o pauzã. Poate avea puţinticã dreptate, dar nu am 

acceptat deoarece mai aveam o cãmarã de umplut. Oare greiele ce va face la iarnã? 

15 septembrie - În această zi am mers la una dintre furnicile croitorese. Mi-a luat probă pentru o rochie din petale de 

crizanteme ornatã cu petale de dumitriţe. Voi merge cu ea la Balul Toamnei. 

1 octombrie  - Hapciu! Am rãcit! N-am putut participa la bal şi nici sã am grijã de copii! Of, ce gust mai au şi doctoriile 

acestea!  

15 noiembrie - A trecut ceva timp de când nimeni n-a mai ieşit din muşuroi. E ciudat cã dansatorul şi cântãreţul nopţilor de 

varã n-a venit sã cearã o sãmânţã cât de micã. Sã se fi schimbat greierele? 

 

Ana Ciurea , clasa a III-a B 
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Ce troiene de zapadă, 
Se aștern acum pe stradă! 
Ninge, ninge-ncetișor 
Uite, cade-un fulgușor 
Fulgușor finuț de nea, 
Pe năsuc de catifea. 
 
E-un copil sărman ce-ar vrea 
Un cadou măcar să ia 
De la Moșul cel mai bun, 
Care vine de Craciun. 

Interviu: 

 
  Mă îndreptam spre şcoală. Era o zi frumoasă de octombrie. Copacii îmbrăcaţi în purpură, rugină şi văpaie mă primeau 
cu un covor de frunze foşnitoare. 
 Gândurile îmi zburau departe, dar o frunză mi-a căzut  pe umăr şi, alunecandu-mi la picioare, m-a trezit la realitate. 
Foşnetul ei părea  un glas  care mă saluta: 
 - Ce faci, mă calci în picioare? Nu vezi cât de frumoasă sunt? M-a amăgit toamna  cu frumuseţea  ei şi, printr-o magie, 
m-a  făcut din verde, cum eram, aurie. 
 -  Scuze ! Cred, totuşi, că eşti mandră de înfaţişarea ta! 
 - Tare aş vrea să dau timpul înapoi, să fiu iar răsfăţată ca-n primavara  cand eram o frunza crudă. Să ascult ciripitiul 
vesel  al păsărilor, să mă îmbete aroma florilor. Să admir copiii zburdând şi să fiu mângâiată de razele soarelui. Să mă bucur de 
frumuseţea verii şi de ploile repezi care m-au  spălat şi mi-au potolit setea. Nu ştiu când s-a topit căldura şi printr-o vrajă  am 
devenit galbui, aurii şi roşcate, atât eu, cât şi toate suratele mele. Acum  mă simt slăbită de puteri şi  m-am  trezit plutind în 
aer alaturi de alte frunze. Ce se va întâmpla cu mine, poţi să-mi spui tu? 
 - Draga mea frunză, îţi înţeleg tristeţea. Trecerea timpului schimbă lucrurile. Aşa şi tu, din tânără şi nepricepută, ai 
devenit mai înţeleaptă şi mai tristă. Probabil ai să îmbogăţesti pământul copacului ce ţi-a dat viaţă, sau poate vei fi luată, 
împreună cu alte frunze şi depozitată  pe un alt teren, cu aceeaşi destinatie. Poate vântul năstruşnic te va lua şi te va duce în 

calea unui şcolar, care te va presa între  paginile unei cărţi. Tu ai fost norocoasă că m-
ai întâlnit pe mine. Vrei să mă însoţesti în clasă? Te voi presa cu grijă! Am să spun 
povestea ta şi altor copii care trec ganditori pe drumul spre şcoală. 
Cu un ultim foşnet, frunza mi-a dat încuviinţarea şi iată că acum vă spun povestea ei. 
 - S-a sfârşit cu tristeţea! zise frunza. În doar câteva luni  am reuşit să strâng 
atâtea culori, atâta bucurie, atâta viaţă!  
 Acum povestea mea va aduna gândurile celor care o vor citi spre a vedea ce 
important este să te bucuri de viaţă, zi cu zi, să înveţi din troate câte ceva. Trecerea 
mea nu a fost inutilă! 

Ariana Stratulat –Diaconu, clasa a VI-a A 

de Denis Mihai Androne, clasa a  III-a A 

 
 
   Își dorește un brad mic, 
   Cu mămică şi tătic. 

El e singur şi ar vrea 
Ș i la el Moșul sa stea! 
 
Dar în noaptea minunată 
Cineva bate la poartă; 
O mămică şi-un tătic 
Care vor un copil mic! 
 
Ce troiene de zapadă, 
Au albit întreaga strada 
Moșul,iată, a venit! 
Visul i-a îndeplinit. 
 Anca Sotir şi Ana-Maria Sandu, clasa aVI-a A 

Iulia Muşat, clasa aVI-a A 
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 Pe când prima frunză cade din aşternutul crengilor, o baladă lentă, melancolică şi pe alocuri tristă este 
pornită de orchestra cerului. Mă uit fascinată la limita dintre vară şi toamnă ce împarte copacul. Însă stând 
aşa şi privind îmi dau seama că toamna şi instalat caravana. 
    Acest cântec liniştitor are şi părţi mai vesele, însă peisajul întunecat şi mohorât nu mă lasă să ma bucur de 
ele. Vara s-a rătăcit deja departe însoşit de zboruri de păsări, fluturi coloraţi şi insectele ei. O stare de tristeţe 
mă cuprinde când mă gândesc la toropeala verii pe care o voi simţi din nou abia la anu... Însă balada toamnei 
m-a relaxat odată cu venirea Lunii şi apariţia stelelor. 
    Cerul era întunecat ziua, plin de nori, dar acum stelele se puteau vedea foarte clar pe bolta cerească ce mă 
veghea. Eram pur şi simplu cufundată în şumea stelelor, încât nici un ropot nu mă putea deranja. Deodată, o 
lumină puternică traversa văzduhul împreună cu alte două. Balada s-a întristat cântând nişte note grave de 
pian. Abia atunci mi-am dat seama ce se întâmpla. Acele lumini încântătoare erau stelele căzătoare care au 
deschis magia nopţii de toamnă. 
    Somnoroasă, m-am aşezat pe trunchiul umed şi rpimitor al unui copac. Balada s- a transformat într-un 
cântec de leagăn şi am adormit în aceea mirifică atmosferă. Ceva tare mi-a lovit capul, trezindu-mă din somn. 
M-am uitat în sus şi am văzut ce se întâmplase. Ultima castană din castanul sălbatic m-a trezit. Soarele era pe 
cer, însă lumina fără nici o putere. Un vânt rece a suflat peste pătura de frunze. Balada toamnei nu mai 
cânta, iar acest lucru mi-a dat un indiciu. Toamna era deja departe, iar sora ei a înlocuit-o. 
    Apoi am văzut iarna cocoţată pe copac, ce-şi torcea fuiorul de fulgi imaculaţi. Un alt cântec începu, însă 
aceasta este altă poveste. 
    Balada Toamnei m-a adormit tot anotimpul, pierzând frumuseţea ei. Lumina soarelui de vară m-a orbit, 
astfel încât nu am mai putut vedea cum toamna îşi cântă viaţa. 
 

Teodora Ursoiu,  clasa a VII-a D 
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 În cadrul concursului Naţional de Fotografie 

Document “IPOSTAZE ETNOGRAFICE”,  ediţia 

I, Galaţi 29 septembrie 2010, organizat de Centrul 

Cultural “Dunărea de Jos”, eleva Taftă Silvia 

Andreea a obţinut premiul al II-lea cu lucrarea 

“Cazan cu ţuică”.  



 

 

A  venit toamna şi toate semnele ei sunt evidente!  
Copacii îşi pierd frunzele arămii, ce fac un dans zglobiu în zborul lor către pământ şi aştern un covor 
multicolor. Păsările călătoare: cocostârcul, rândunica, barza şi cucul pleacă departe spre ţări mai 
calde. Ele ar mai sta cu noi, dar nu ar mai avea de unde să-şi procure hrana, căci vremea este 
foarte rece, iar ele, fiind micuţe, fragede şi neajutorate, ar îngheţa. Aceşti vestitori ai primăverii 
zboară în stoluri mari, iar când trec pe cer, par nişte nori negri. Vântul şuiera cu mai multă putere, 
răspândind pe cerul plumburiu norii cei fioroşi care acum plâng foarte des cu lacrimi reci, îngheţate. 
 În pădure unele animale hibernează, altele se ascund, iar tunetele şi fulgerele ploii sperie şi 
mai mult puţinele vieţuitoare. 
 Ceaţa groasă îi joacă feste întregii păduri. Soarele palid, se ascunde înfricoşat de norii negri ca 
nişte balauri. 
 Coşurile culegătorilor sunt pline de struguri albi şi negri, de gutui cu puf galben ca de pui, de 
pere dulci şi de alte fructe şi legume ale toamnei. 
 Oamenii simt venirea frigului. Acum hainele groase, gecile şi cizmele sunt nelipsite. Unii se 
pregătesc de venirea iernii grele cu ce pot mai bine, dar alţii preferă să stea şi să privească cum şi 
ultima frunză cade din copac. 
       Întreaga fire simte venirea toamnei şi se pregăteşte de iarna cea grea.  

 
Gologan Nichita, clasa a V-a E 

 Oraşul care nu doarme niciodată... Un oraş ca un stup plin cu albine care zumzăie din momentul 

crepuscului până înspre zori. Nici măcar ploaia nu le opreşte, aşa cum este ziua de azi sau, mai bine zis, nu azi, ci cu 

mult timp în urmă... 

 Ploua torenţial, iar regatul ceresc îşi etala puterea supranaturală prin spectacole nesfârşite de lumini. 

Probabil că de-acolo de sus el vedea doar sutele de umbrele multicolore, însă eu, de pe docilul pământ ce se-nchina 

duios în faţa forţei din ceruri, vedeam doar sutele de oameni incolori. Nu-nţelegeam de ce fiinţele umane se 

ascund sub mici copertine de plastic şi metal, când puteau să se bucure de puritatea lacrimilor vărsate de toamna 

care îşi orchestra melodiile. Îmi făcea plăcere să-i ascult simfonia abstractă ce lăsa urme cenuşii pe faţadele 

clădirilor şi care "dezmembra" rutina zilnică, asurzitoare, prestată de locuitorii veşnic în mişcare ai oraşului ce nu 

doarme niciodată. 

 Acestea sunt ultimele amintiri din timpul ultimei toamne târzii pe care am apucat s-o întâlnesc. Amintiri 

stranii, învechite, muribunde, aruncate cu mult timp în urmă în podul uitării, amintiri care, după atâţia ani, insuflă o 

stare de nelinişte, deoarece ai vrea să retrăieşti acele momente mirifice, dar nu poţi fiindcă bariera cruntă a 

timpului te opreşte... 

Ioana Bejan, clasa a VI-a B 
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Î ntuneric. Linişte. 
Suspin. E o altă 
noapte, un alt vis 
tulburător, dar 
aceeaşi eu. Eu, 
ghemuită sub pătura 
prea groasă, strigând 
vag un nume. Lupta 
cu dorul e de mult 
pierdută, mi-au rămas 
doar amăgirile. Dar 
încă aştept. Tata mi-a 
spus azi că te întorci 
curând. A râs uşor 
când o lacrimă mi-a 

curs timidă pe obraz, trădându-mi mâhnirea. 
Dar dacă cerul, obosit, nu va mai putea susţine 
brav greutatea norilor şi afară va ninge? Îţi 
aminteşti cum numeai tu fulgii de nea, bunico? 
Eu, da. Aripi frânte. Şi dacă va ninge cu aripi 
frânte ca atunci când tu erai mică? Dacă pătura 
de omăt va fi prea groasă şi trenurile ( - da, 
bunico, trenurile) acelea vechi în care am 
cunoscut-o pe Maria- nu vor mai vrea să te aducă 
înapoi?  

Mi-e dor de ochii tăi jucăuşi ca de 
coţofană, care aleargă întotdeauna vioi peste 
vrafurile de cărţi din bibliotecă. Mi-e dor de 
chipul tău brăzdat de riduri. Bunico, mai ţii 
minte momentele când te mângâiam, spunân-  
du-ţi că nu vei fi niciodată bătrână?  Surâdeai 
moale, cu ochii trişti. Te îndoiai de vorbele mele? 
Eu cred încă în ele.  

Mi-e dor de clipele în care hrăneam puii 
amândouă. Şi mi-e dor de dimineţile de Crăciun 
în care, împreună cu mama şi tata, desfăceam 
cadourile. Ţii minte cum mă pierdeam printre 
funde colorate şi panglici? Darurile tale mă 

 Erau vechi, dar tu m-ai învăţat că 
lucrurile vechi ascund taine de nepătruns. 
Bunico, tu le-ai dezlegat? Sigur ai făcut-o. Doar 
tu ştii atâtea...  
 Uneori mi-aş dori să fiu ca tine. Numai tu 
ştii ce stă scris pe răvaşele copacilor în miez de 
toamnă. Mai ştii când îmi citeai cuvintele 
stejarului, aşternute pe o frunză ruginită? Doar 
tu le vedeai. Cu ochii sufletului, bunico, fiindcă  
tu ai un suflet mare şi în el păstrezi o dragoste 
mult prea profundă şi pură pentru ca eu să o 
înţeleg pe deplin. Sufletul meu seamănă cu al 
tău? Aş vrea să semene. Şi vreau să vii şi anul 
acesta de Crăciun. Fără tine Crăciunul nu mai 
e la fel. Şi bradul nu mai e aşa de luminos. Şi 
colindele nu mai sunt atât de înduioşătoare. 
Vreau să îmi mai cânţi cu glasul tău moale. 
Vreau să simt din nou cum cuvintele vibrează, 
împletindu-se în versuri dulci. Şi vreau să-mi 
spui din nou povestea Fecioarei Maria, pentru 
că nimeni nu o spune ca tine.  Şi vreau chiar să 
mă dojeneşti din nou. Mi-
e dor să-ţi văd genele dese 
împreunându-se, pentru 
ca mai apoi buzele pline 
să ţi se arcuiască într-un 
zâmbet cald. Vei veni, 
bunico, nu-i aşa? Eu sper. 
Cu un surâs satisfăcut 
cobor din pat şi, păşind 
grijulie, intru în 
sufragerie. Pe o bucată 
mototolită de ziar, în miez 
de noapte, acompaniată 
numai de razele sidefii ale lunii, îi scriu 
Moşului. Anul acesta am o singură dorinţă. 
Bunico, ştii care e aceea?! 

 
Alina Cristea, clasa a VI-a B 

    

Iulia Muşat, clasa aVI-a B 
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Am suflet de copil,  
Ș i tare mult aș  vrea 
Să ințeleg, să știu, 
Povestea minunată,  
A pruncului Iisus... 

 
Cum mama lui cea dragă, 
Cu trupul istovit 
Umbla din casă-n casă, 
Un adăpost cerș ind. 
 

In drumul ei prin lume,  
Un brad a întâlnit: 
-Te rog, fii bun cu mine, 
Cuprinde-mă puțin! 

 

Ș i bradu-ntr-o clipită, 
Crenguțele-a deschis: 
-Vino aici, Măicuță, 
Te-aștept ca pe un vis! 
 
 

Denis Mihai Androne, clasa a III-a A 

E noapte grea ș i ninge, 
Ș i gerul e cumplit, 
Micuțul Iisus plânge, 
Aș  vrea să te ajut! 

 
Iți mulțumesc, brăduțe, 
Cu drag te-oi răsplăti, 
Iar de Crăciun, steluțe 
Te vor împodobi. 
 

Vei fi speranța lumii, 
Vei fi cel mai dorit, 
Te vor iubi copiii 
În ziua de Crăciun. 
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Taina Crăciunului 

    Cuvântul Crăciun" este 
înrudit cu termenul  
“creation” din limba latină 
cultă; în acest fel a  
înţeles poporul român 
“crăciunul”, ca o creaţie, 
pentru că Naşterea Mân-
tuitorului este unică şi 
nouă prin ea însăşi: Dumnezeu coboară în 
lume pentru a o rezidi. Aceasta este Taina 
Crăciunului, începutul unei noi creaţii prin 
Adam cel nou. Pruncul “mititel, înfăşat în 
scutec de bumbacel" vine din nou la cum-
păna dintre ani, apropiindu-ne de raiul 
ceresc. Iar în a şasea lună a fost trimis de 
Dumnezeu, îngerul Gavriil, într-o cetate 
din Galileea, pe nume Nazaret, la o 
fecioară logodită cu un bărbat care se 
chema Iosif, din casa lui David. Numele 
fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la 
ea, a zis:“Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Domnul este cu tine. Binecuvântată 
eşti tu între femei.” Iar ea, văzându-l, s-a 
tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: 
Ce fel de închinăciune poate să fie 
aceasta? Şi îngerul i-a zis: “Nu te teme, 
Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi 
iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi 
vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi 
mare şi Fiul Celui Prea înalt se va chema 
şi Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui 
David, parintele său. Şi va impărăţi peste 
casa lui Iacov în veci şi împăraţia lui nu va 
avea sfârşit.” Şi a zis Maria către înger: 
“Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu 
ştiu de bărbat?”    Şi, răspunzând, îngerul 
i-a zis: “Duhul Sfânt se va pogorî peste 
tine şi puterea celui Preaînalt te va umbri;  

   pentru aceea şi Sfântul care se va 
naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se 
va chema. 

       Iisus Hristos se naşte pentru fiecare 
dintre noi “în micuţa peşteră din 
Bethleem spre “împăcarea” noastră 
cu Dumnezeu. 

       În acea noapte plutea misterul 
aşteptării. Îngerii din cer “încep să 
cânte spre uimirea păstorilor şi a ce-
lor din împrejurimi. “Mărire întru cei 
de sus, pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire”. Cei trei magi de la răsărit 
aduc Pruncului nou născut aur, 
smirnă şi tămâie.  

      Aşa cum steaua a 
condus pe cei trei 
magi la Bethhleem, 
colindele noastre ne 
conduc prin credinţă şi 
viaţă curată spre ace-
laşi Iisus Mântuitorul.  

  Prin colind ajungem să devenim 
vestitori ai Naşterii, Lumina Bucuriei 
Divine. 

     
 

 

 

 

Colind  

          Noapte de vis   

 1. Noapte de vis 

Timp prea sfânt 

Toate dorm, pe pământ 

Doar două inimi veghează 

Pruncul dulce visează 

Într-un leagăn de cânt, 

Într-un leagăn de cânt; 

 

Pagina de religie 
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  2.  Timp prea sfânt 

Dumnezeu, râde blând 

Pieptu-i varsă iubire 

Lumi-i dă mântuire, 

Pace-n ea aducând; 

Pace-n ea aducând. 

 

 3. Noapte de vis  

Timp prea sfânt 

Păstoraşi vin cântând 

Îngerii cântă: Aleluia 

Lumii vestesc bucuria! 

Domnul e pe pământ! 

Domnul e pe pământ! 

  

În cele trei zile pline de 

magia sărbătorilor de iarnă, cu toţii 

trăim o bucurie aparte şi ne simţim 

altfel. Avem sufletele dechise, ceea 

ce ne face să comunicăm şi să ne 

înţelegem mai bine unii cu alţii. 

Purificare de Crăciun 

Ne apropiem încet, încet de sărbătorile 

sfinte, adică Naşterea Mântuitorului 

Nostru, Iisus Hristos. Cu toţii ştim ce 

înseamnă această sărbătoare în care ne 

implicăm nu numai trupeşte ci şi su-

fleteşte. Odată intraţi în Sfânta Biserică, 

ascultăm slujbele, ne spovedim şi ne 

împărtaşim, purificându-ne sufletele şi 

mintea. Această purificare de Crăciun 

nu înseamnă numai atât, ci şi întelegerea 

legăturii strânsă dintre noi şi familiile 

noastre, semenii noştri, prietenii, chiar şi 

cei necunoscuţi nouă. Cu toţii ar trebui 

să trăim acele clipe minunate, acele  

naşterii lui Iisus, fiul Sfintei Fecioare 

Maria. 

Cristian Mihai, clasa a I-a D 
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Azi am avut o zi grea şi cred că a fost dificilă din cauza prietenilor, dacă se 

pot numi aşa. De ce spun asta? Pentru că eu am venit cu ideea de a merge la 

bibliotecă şi toată lumea a început să râdă. M-am simţit îngrozitor dar am 

fost şi foarte confuză, însă nu cred că a observat cineva cât de suparată am fost, 

erau prea preucupaţi de jocurile lor de pe ipod…. 

Eu merg pe principiul:       “Dreptul la lectură este dreptul la civilizaţie” 

Ştiu că tu mă asculţi şi, de aceea, vreau prin intermediul tău să îmi arăt încă odată acest lucru. 

În primul rând, numai citind poţi afla adevăratul trecut al poporului din care faci parte. De 

exemplu, astăzi am fost la sala de lectură. Nu îţi imaginezi ce mândră sunt de strămoşii mei. Cât de mult 

s-au luptat pentru libertatea lor pe care noi astăzi nu ştim să o preţuim. Dar unii nici nu ştiu câte  batălii 

crâncene a trebuit să poarte pentru a fi propriii stapâni pe aceste meleaguri. Ce le pasă lor atât timp 

cât e din trecut? Şi trebuie să mai şi citească. Ce plictiseală! Dar nu e aşa! Cum să spui că eşti român şi 

să nu ştii, de exemplu, despre bătăliile daco-romane din 101-102 şi 105-106. Şi azi am citit despre 

Herodot care descria dacii ca fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. Dar nu e vorba numai de 

istorie. Citind, învaţând din cărţi, cunoşti ţara în care trăieşti, cunoşti neamul tău, locurile importante 

de vizitat, munţii, oraşele. Fară să lecturezi, să te informezi nu poţi afla toate aceste lucruri şi multe 

altele de care eu nici nu am habar. Necunoscându-le, eşti ca un pom fără rădăcini. 

Şi cum să nu-mi pese, când  văd colegii rupând pagini din cărţi? 

Pagini pe care ar putea exista întreaga viaţă a unui om: toate trăirile, bucuriile, spaimele şi toate 

speranţele, se risipesc atunci când zboară prin clasă sub formă de avioane de hârtie.  

Cum ar fi oare ca ei să îşi lase mândria şi să se exprime sincer, cu adevarat măcar o dată în viaţa, 

iar apoi strănepoţii lor să batjocorească aceste scrieri? 

Este normal să preţuim până şi o hârtie pentru că este calea de transmitere 

a comorii strămoşeşti. Spre exemplu, o altă civilizaţie ce mă uimeşte chiar şi acum 

este cea egipteană. Cu câtă măiestrie îşi procurau papirusurile, pentru că erau 

conştienţi de unele greşeli înfăptuite ce nu trebuiau repetate, sau, din contră, de 

descoperiri revoluţionare ce trebuia a fi  cunoscute! 

Închipuieşte-ţi numai cât de greu era să realizeze acest tip de hârtie. 

Am aflat că se obţinea prin lipirea a circa 20 de foi din măduva plantei 

numite trestia de hârtie! Foile erau aranjate în straturi alternative, aliniate 

vertical, apoi orizontal. Fâşiile erau apoi acoperite cu in şi bătute cu un ciocan de 

lemn. La sfârşit, papirusul era lustruit cu o piatră. Şi toate acestea, plus modul în 

care a evoluat hârtia în zilele noastre, doar pentru a fi desconsiderate prosteşte.... 

Ce păcat! 
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 Aş vrea totuşi să-mi împărtaşesc încă un gând 

ca să-mi pun semenii într-o lumină mai blândă. Sunt 

persoane, asemenea mie, ce apreciază mult toate lucrurile 

despre care ţi-am vorbit. Şi, ca dovadă, o să-ţi dau câteva 

detalii despre aşa-numitele “remedii ale sufletului”, cum 

Ramses al II-lea consideră bibliotecile. Sunt perfect de 

acord, mai ales că acestea constituie şi o poartă spre 

civilizaţie, deschisă lectorilor. 

 

Biblioteca Strahov a jucat un important rol în istoria Cehiei, ea conţinând circa 200 000 de 

lucrări, 3000 de manuscrise şi 1500 de prime ediţii; una dintre cele mai valoroase piese este o 

Evanghelie datând din secolul 9, cu decoraţiuni romane şi gotice.  

 

Biblioteca Colegiului Trinity aparţine universităţii din Dublin, cea mai mare din Irlanda, şi are 

aproximativ 4,5 milioanne de cărţi. Printre altele, există şi manuscripte istorice, incunabule sau 

tipărituri vechi.  

 

Biblioteca Congresului American îmbracă 530 mile de rafturi, fiind cea mai mare instituţie de 

cultură din lume, ce deţine 128 de milioane de publicaţii. 

Desigur, trebuie să amintesc biblioteca unde eu îmi găsesc refugiul de multe ori, o institutie 

atât de importantă, “V. A. Urechia”. Casa cărţilor din oraşul meu, ce poartă numele cărturarului V.A. 

Urechia, sărbatoreşte în luna noiembrie a acestui an 120 de ani de la înfiinţare! Mi-aş dori să mai 

dăinuiască încă pe atât, pentru conducerea pe drumul cunoaşterii a strănepoţilor noştri! 

Însă, încă o problemă mi se strecoară în minte şi simt nevoia să o dezvălui. Simt că publicaţiile 

contemporane se indepărtează din ce în ce mai mult de adevărata valoare a carţilor. Monotonia 

tehnologiei ia încet-încet locul sentimentelor. Şi astfel nu voi mai vedea acea lumină în ochii oamenilor 

ce discută despre operele literare, ca aceea din ochii părinţilor mei. Locul autorilor de seama din 

literatură este luat de cei care scriu numai pentru a amuza lumea sau pentru a-şi exprima ideile 

ştiinţifice sau ipotezele cu privire la subiecte reci, stinse...Astfel, se pierde acea valoare expresivă a 

cărţilor şi, odată cu ea, importanţa lor. Însă aceasta este o problemă care cu greu poate fi învinsă, mai 

ales că majoritatea adolescenţilor nici măcar nu citesc, dar să mai conteze şi tipul de lectură. 

Cum aş putea să ajut eu? Aş putea să planific cu profesorii de romană dezbateri de cărţi 

celebre la care să participe diverşi autori, redactori, compozitori care să dăruiască puţin din pasiunea 

lor şi celor care nu înţeleg adeărata valoare a cărţilor. Poate părerile oamenilor de cultură le vor 

schimba calea şi îi vor îndrepta spre ceva mai bun. 

Mă simt mai bine acum că am împărtăşit aceste lucruri şi sper că se va schimba ceva în viaţa 

mea de mâine, că vor veni acele vremuri când lumea întreagă va începe să redescopere lumea magică a 

cărţilor pentru că numai aşa te poţi bucura de viaţă. 

 

Gânduri împărtăşite de eleva Lorena Taivan, clasa a VIII-a C 
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Galaţi, 
22 octombrie 2010 

Domnule Eminescu, 
 
 Aş vrea să vă spun că sunt un mare admirator al operei dumneavoastră. Deşi trăim în epoci 
diferite, citindu-vă operele, am trăit emoţii pe care nu le pot descrie. 
         Până acum am citit o parte dintre poeziile dumneavoastră din care am înţeles dragostea pe 
care o aveţi pentru natură şi pentru frumos. 
         M-aţi făcut şi pe mine să iubesc natura, să-mi dezvolt imaginaţia, să fiu puternic. 
         Aţi reuşit să împletiţi binele cu răul, frumosul cu urâtul pentru  a scoate la iveală adevărate 
capodopere. Au fost şi lucruri neînţelese, poate de aceea vi se spune „Geniu neînţeles”. 
         Se ştie că la naştere, fiecărui om îi este hărăzită o stea norocoasă. Consider că 
dumneavoastră aţi avut parte de cea mai strălucitoare dintre toate: LUCEAFĂRUL! 
         Poezia „Luceafărul” e cea care-mi place cel mai mult. Cu toate că are nouăzeci şi opt de 
strofe, e cea mai cunoscută şi nu cred că există cineva care să nu ştie câteva versuri. 
         Vă admir şi mi-aş fi dorit foarte mult să vă cunosc. 
         Cu fruntea plecată, cu respect şi cu profundă  admiraţie, mă închin în faţa dumneavoastră, 
mărite GENIU! 

Alexandru Plătică , clasa a VI-a A 

L a început lumea era lipsită de viaţă şi întunecată aşa 

cum este mintea unui copil înainte ca luceafărul 

literaturii şi minunata lume a cunoaşterii să înflorească şi 

să rodească, de aceea învăţătorii şi carţile transformă 

mintea elevilor într-o minunată floare numită imaginaţie. 

 Este de ajuns ca un gram de sămâţă din literatură 

să ajungă în mintea copiilor, ca aceştia, apoi, să creeze o 

minunată lume a lor. Cartea este sângele, aerul, 

mâncarea şi apa oamenilor. Aceasta arată drumul către 

calea cea bună şi-i ajută să evadeze din necunoaştere pe 

cei nevoiaşi. Cartea este preotul bisericii ,,Cunoaştere‖, 

iar pelerinii şi credincioşii suntem noi, ce-i ce niciodată 

nu vom avea destule cunostinţe pentru că mereu va 

exista o operă pe care nu am studiat-o sau, mai bine zis, 

la care nu ne-am închinat, ci am mers mai departe ca 

simpli trecători, fără să-i dăm importanţă. 

     La fel cum universul ce ne înconjoară este format din 

galaxii, planete, stele şi găuri negre, aşa şi mintea unui 

copil este alcătuită din cărti ce sunt galaxiile, planete ce 

sunt autorii, stele ce sunt operele citite şi găuri negre ce 

sunt lucrurile necunoscute. 

 

Nevoia de lectură 

     Lumea cărţilor ar putea fi asemănată cu un 

magazin, din care cumpărăm informaţii utile sau mai 

puţin utile, dar niciodată neimportante. Dacă înainte 

doar cei bogaţi aveau dreptul de a intra pe uşa 

cunoaşterii, acum toţi primesc cheia pentru a descuia 

orice le stă în cale pentru a acumula cunostinţe. 

     La fel ca o persoană literatura are părinţii ei, ce sunt 

autorii care au creat-o din dragoste şi din dorinţa de a 

avea şi ceilalţi în lumea lor o împărăteasă. Întrucât  

galaxia cunoaşterii este fără margini, elevii si nu 

numai,  au nevoie de o călăuză. 

     La fel cum în realitate Dumnezeu ne arată calea 

spre mântuirea sufletească, aşa şi literatura ne arată 

calea spre mântuirea cunoştinţelor. 

     Din toate acestea rezultă că literatura este 

cunoaşterea şi fără cunoaştere nu poţi trăi. 
                                                                                                

Mădălina Partene, clasa a VII-a E 
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Noi şi sportul 

„Să trăim sănătos!” 

           Într-o lume în care calculatorul a pus stăpânire pe viaţa omului, în care totul se face cu viteză maximă, noi, 

elevii din clasa a V-a E ne-am dat seama că singura cale pentru a avea o viaţă sănătoasă este să facem sport. Din 22 

de elevi,13 sunt sportivi. 

 Chiar dacă timpul dedicat lecturilor şi activităţilor specifice vieţii de şcolar este puţin diminuat, sportul ne-a 

învăţat să ne mobilizăm şi să respectăm cu stricteţe regulile vieţii. Astfel, patru dintre noi fac atletism, patru practică 

dansul modern, un elev face hochei, unul înot, altul fotbal, unul gimnastică, iar o colegă face balet. 

   Spiritul de competiţie ne marchează viaţa, astfel încât reuşim ca şi la orele de curs să transformăm totul într-o 

provocare. 

 Deşi fiecare sport are specificul lui, noi, cei treisprezece, deja ne diferenţiem de ceilalţi prin alură, atitudine şi ... 

dorinţa de a câştiga. 

 Şi  fizic şi psihic suntem într-o formă de invidiat, fapt ce ne ajută să depăşim orice obstacol. 

Aşa că, dragi colegi, vă sfătuiesc să faceţi sport pentru a vă îmbunătăţi rezultatele şcolare! 

  

 Purtător de cuvânt, Gabriel Crişan, clasa a V-a E 

Î n urma concursului lansat acum o 

săptămână de revista noastră, vă 

anunţăm că am primit multe idei 

interesante de la voi legate de 

modernizarea şcolii noastre. 

Cele mai des solicitate de voi 

şi cele mai reuşite au fost: 

 Construirea unei aule în care 

să organizeze cursuri de teatru, 

dans, cor şi unde să se ţină 

şedinţele profesorilor şi spectacole; 

Personal, sunt încântată de 

ideea de a participa la cursurile de 

actorie. Cred că este plăcut să te 

poţ i  t r anspune  în  p i e l ea 

personajelor. Îţi dă un sentiment de 

libertate.  

Construirea unei săli de 

sport acoperite, eventual împărţită 

în două una pentru volei, fotbal, handball sau 

karate, judo (pentru perioada rece), iar cealaltă … 

poate … cu un bazin de înot, mi se pare benefică. 

Ce ziceţi, vă surâde ideea, nu?  

Viitorul şcolii prin ochi de elev 

 Amenajarea grădinii cu câteva bănci şi cu un 

gard viu tăiat sub forma emblemei şcolii noastre i-ar 

da mai mult farmec scolii. 

Am putea să facem toţi 

(profesori şi elevi din toate 

clasele) o poză de grup la 

început sau la sfârşit de an şi 

să avem în spate, ca fundal, 

emblema aceasta. 

Şi dacă tot am vorbit despre 

poze, ce-aţi spune de 

realizarea unui album (câte 

unul pentru fiecare clasă) cu 

poza fiecărui elev pe câte o 

pagină şi câteva cuvinte 

d e s p r e  e l  ( c a l i t ă ţ i , 

performanţe, ţeluri), despre 

activitatea fiecăruia de-a 

lungul celor opt ani de 

învăţătură în frumoasa noastră 

şcoală? 

 Să sperăm că se vor realiza toate până terminăm 

noi şcoala. Dacă nu… e bine şi mai târziu decât 

niciodată. 

Beatrice Atanasiu, clasa a VI-a A 

Anca Sotir şi Ana-Maria Sandu, clasa a VI-a A 

23 



 

 

N u mică mi-a fost mirarea, când am păşit pragul şcolii în 

septembrie, eu, absolventa de clasa a IV-a a Şcolii “Unirea”, 

Branistea! 

 Totul era nou pentru mine, începând de la colegi, uniformă, 

reguli, regulament, profesori……totul ! M-am simţit copleşită de la 

primul pas făcut în incinta şcolii, dar nu m-am lasat! Mi-am intrat 

imediat în rol, chiar dacă, spre deosebire de ceilalţi colegi care măcar se cunoşteau din anii 

anteriori, eu porneam la drum oarecum dezavantajată. Însă eleva din mine mereu premiantă, 

lăudată şi foarte conştiincioasă, a constatat că, acum, în clasa a V-a, e mai greu decât mă 

aşeptam; nu credeam că voi întampina atâtea dificultăţi... 

 Am fost puţin dezamăgită de mine însămi, dar mi-am făcut o promisiune: cel târziu la anul 

voi fi din nou printre primii din clasă! 

 Vreau să cred că aşteptările părinţilor se vor împlini, că eu voi fi „încununată‟‟în curând şi 

că voi face  cinste şcolii în care am ajuns! 

Cristina Tărbuc, clasa a V-a E  

Anca Sotir şi Ana-Maria Sandu, clasa a VI-a A Anca Sotir şi Ana-Maria Sandu, clasa a VI-a A 

24 



 

 

13 septembrie. Prima zi ca licean începuse. Un nou capitol din viaţa mea avea să debuteze 
şi să se contureze din acea clipă.. 

Păşesc voioasă spre tărâmurile misterioase şi nebănuite ale noii instituţii de învăţământ  
Sute de copii mari şi mici, de clasa a douăsprezecea, a unsprezecea şi chiar noii boboci 

aşteptau cu nerăbdare în curtea liceului începerea festivităţii de BUN VENIT. Forfota de acolo îmi 
aducea aminte de primii ani la Şcoala Gimnazială Nr.29  care, fără nicio îndoială, au fost cei mai 
importanţi ani din viaţa mea. 

Îmi amintesc cu drag emoţia  pe care am trăit-o intrând în clasa care avea să fie mai târziu 
cu trecerea timpului un cămin prielnic ce adăpostea o mare familie, consolidată din an în an. 
Greutăţile şi piedicile care se iveau au fost printre primele încercări care aveau ca menire 
învăţarea şi maturizarea noastră, chiar dacă erau trecute cu brio sau eşuate, şi-au pus amprenta 
considerabil asupra noastră. 

O dată cu trecerea anilor, totul mi se părea mai greu, dar cu totul şi cu totul interesant. Nu 
pot s-o uit pe doamna dirigintă care prin farmecul dânsei ne-a făcut s-o îndrăgim şi s-o considerăm 
una din cele mai importante persoane din viaţa noastră. Aceasta ne-a îndrumat şi ne-a ajutat de 
câte ori am avut nevoie, la greu ne-a fost alături şi ne-a sprijinit, iar, cu timpul, pot spune cu drag 
că mi-a devenit o foarte bună prietenă. Relaţia care s-a stabilit între dânsa şi colectivul clasei nu a 
fost una ca dintre elev-profesor, ci una de prietenie şi înţelegere,  toate acestea bazate pe un 
respect purtat reciproc. În plus, aceasta a făcut parte din panoplia celor care s-au îngrijit de 
formarea noastră, sprijinindu-ne şi învăţându-ne lucruri noi. 

Toate activităţile au avut ca menire pregătirea noastră pentru o viaţă grea şi plină de 
neajunsuri şi surprize pe care cu mult efort noi, generaţia nouă, o putem schimba. O dată cu 
sfârşitul clasei a VIII-a, toate amintirile mă învăluiau şi toate emoţiile tezelor, testelor, notelor 
mici sau notelor mari mă copleşeau. Cu greu m-am despărţit de „doamna”, dar şi mai greu de 
colegii mei cu care am petrecut cele mai frumoase clipe. Acestea rămân şi vor rămâne 
nepreţuite. Mi-e greu însă acum. Aflându-mă aici, sunt pregătită să înfrunt noi greutăţi şi să 
păşesc încrezătoare spre alt nivel, de-abia acum noi orizonturi se deschid în faţă mea. 
Discursul a fost unul plin de emoţii şi suspans însă a fost un prilej bun pentru a-mi putea 
aminti de Şcoala 29 şi de profesorii mult îndrăgiţi. 

Prima zi s-a terminat cu bine, acum aştept cu nerăbdare să-mi cunosc noii colegi şi 
profesori. 

Le urez noilor absolvenţi ai claselor a VIII-a şi viitorilor boboci mult noroc şi mai ales 
profesorilor care sper să-şi amintească cu drag de noi toţi, multă sănătate şi fericire. De abia 
aştept să vă revăd! 

 
Daniela Paraschiv, actualmente elevă în clasa a IX-a   

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Galaţi 
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What makes a really true friend? 
 People today, in all this new world technology and thinking, have lost the sight of what a true 
friendship is. So, I thought, I would help the world out, a little and explain what real, true friends 
are. Therefore, keep these things in mind! 

1) Friends don’t have to be exactly the 
same. Friends have similarities but they also 
have their differences. The key to opening up 
the world of friendship is not only to expand 
similarities but to accept each other faults. 
Because you can’t ever judge your friend. 

I hope you’ll like my short material about what a really true friend means. Maybe you should keep these things in 
mind, they may help you!                                                                                           Andrei Tapu, class V  D 

My autumn thoughts 
 
  Autumn has come in our country with cold weather and dark clouds. The sun is somewhere among them, 
and melancholy tiptoes in our souls. 
 Everything changes. The leaves of the trees get yellow or rust-colored and very sear. The weather is getting 
colder and colder. 
 Many birds leave our country,flying to warmer places .I would like to fly with them because I like the 
sunny beaches of exotic islands. Wild animals spend their time sleeping or searching for something to eat .Animals 
on the farm get food from their masters and have warm shelters. 
 In the orchards the people are very happy to pick up the ripe fruit. The grapes are so sweet and the wine will 
be so good for the coming celebrations.Children always start school in  autumn. They usually work hard for good 
results. They learn with pleasure and often get good mark. They do their homework at home and always play after 
they finish them. Their parents are always proud of their children’s results .Autumn is a good season for study. 
 Sometimes, autumn can be sad and cold but it has got its magic too. You can always discover something 
wonderful when it displays its multicoloured fan of leaves. 

Andreea Cojocaru, class V D 

4) Friends love each other unconditionally. They often get angry, they often get 

reconciled. They  have to respect and also to comfort each other. It’s no good  
(honestly, I haven’t seen this yet) paying someone to be your friend. Another funny 

situation is to say “I love you only if you love me’.Friends will be friends when bad 

things , are forgiven and forgotten and peace and harmony rule their relationship. 

3) You have to feel confortable with your friend, because friendship is based on a mutual 

spiritual relationship. You can’t have anyone from  the street as a friend. You don’t like 
him, he doesn’t like you, you don’t love each other, but you want to have a new friend. 

You’ve got to pick  your friends carefully because you can be disappointed and it hurts a 

lot. But, you can have anyone from the street as a friend if you believe in destiny. 

 2) Friends have to argue! No one likes to, 

but it’s necessary to be healthy. Because If you 
agree on everything, finally you’ll get bored and 

your friendship will fade too. 
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D racula is one of the greatest horror stories ever written. It is the 
story of a vampire – a creature who, neither really alive nor dead, feeds on 
human blood and has great supernatural powers. Jonathan Harker is an English 
lawyer who travels to Transylvania, a wild, mountainous part of Central Europe, to 
find Count Dracula, a mysterious aristocrat who wishes to buy a house in London. 
Soon after arriving at Dracula`s huge castle, Harker begins to realize what the 
Count really is – a monster who plans to hide among the millions of London and live from their 
blood. He cannot stop the Count from leaving for England, where he begins to prey on those 
nearest and dearest to Harker himself. There, only one man, Professor Abraham van Helsing, 
understands what is happening, and he soon informs Harker’s friends that they have a battle in their 
hands – not just for their lives, but for their souls. 

Bram, or Abraham Stoker was born in Dublin, Ireland, in November 1847. Stoker died on 
April 20, 1912, in London, far from rich. He did not live to see the worldwide popularity that his 
evil Count attained through stage and film productions of the 1920s onwards. 
 Part of the richness of Stoker’s novel comes from the knowledge that he gained from his 
research into the stories of southern Central Europe, where the myth is particularly strong, and 
from where the word ‘vampire’ comes. It was particularly Transylvania that Stoker was interested in. 
Though studying the tales of this mountainous, forested area, now in Romania, Stoker learned, for 
example, that garlic can be used against vampires, that crosses frighten them, and that a wooden 
stake through their hearts can kill them. He included Transylvanian details so successfully in his 
book that some readers thought he had been there, which he never had. 

In addition, this research gave him the greatest of all his additions to the vampire myth – 
the name and at least something of the character of Count Dracula himself. 
In his reading, Stoker came across the true historical figure of a fifteenth 
century Romanian prince, Vlad III, the ruler of Wallachia, an area just 
south of Transylvania. Vlad III was a great warrior who defended his land 
against the Turks and became – and still is – a Romanian national hero. 
However, he was also one of the cruelest rulers of all time. He executed 
thousands of his own people, as well as his enemies, often using terrible, 
torturous methods. He had several names in his time. One was ‘Vlad the 
Impaler’, because of his favourite method of execution. Another was 
‘Dracula’ which means ‘Son of the Dragon’, or ‘Son of the Devil’. 
                                        

Alexandra Dumitriu, class VII A 
 

Halloween Story 
Dracula - a novel by Bram Stoker 
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Would you believe it? 

1.Complete the facts with the words or numbers in the box. 

70     100.000    eye    10 million    150    1    elephant    six  colours iceberg     800,000 

1. There are more than __________bricks in the Empire State Building 

2. A jellyfish is 95% water. 

3. The____________________is the only mammal that can’t jump. 

4. Dolphins sleep with one eye open. 

5. An____________’s eye is larger than its brain. 

6. Humans have seven bones in their neck. Giraffes have 21. 

7. Your heart beats over_________________times a day. 

8.In a year a preson’s heart beats 40 million times. 

9.A sneeze travels out of your mouth at__________km/h 

10.Japan has an average of 1000 noticeable earthquakes every year. 

11.An estimated 80% of animal life on earth has ________ legs 

12.A man’s beard contains up to 15,000 hairs. 

13.The average _____________ weighs 20,000,000 tons. 

14,Bamboo (the tallest grass in the world)can grow up to 90 cm in a 

day. 

15. The human __________ can distinguish about 17,000 __________. 

16. There are more than 15,000 different kinds of rice. 

17. In 1933, the cartoon character Mickey Mouse recived ______ fan 

letters. 

18. It would take 7 billion particles of fog to fill a teaspoon 

19. About ________% of the earth is covered with water. Only 

_______% is drinkable. 

20. The average woman uses nearly three kilos of lipstick in her 

lifetime. 

21. One of these facts is false. Which do you think is it? 
 

Andreea Demir, class VII A 
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Q: What do you call a skeleton who won't work? 

A: Lazy bones. 

Q: When is it bad luck to meet a black cat? 

A: When you’re a mouse. 

Q: What do you call a friendly dead Egyptian? 

A: A chummy mummy. 

Q: What do skeletons say before they begin dining? 

A: Bone appetite! 

Q: What do ghosts serve for dessert? 

A: Ice Scream. 

Q: Why do witches fly on brooms? 

A: Vacuum cleaner cords aren’t long enough. 

By Mircea Cozmaciuc, class V D 
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 In noiembrie, şcoala nostră a fost gazda primei 

activități din cadrul proiectului  

„Let’s CreEducate!”, finanțat cu fonduri europene. Au 

sosit cadre didactice din spaţii culturale diferite, 

profesori români, turci, polonezi, spanioli, sloveni, 

lituanieni şi bulgari. Au găsit aici cea mai potrivită 

punte de comunicare dincolo de granițele materiale, 

morale, lingvistice sau  culturale.   

 

 

 

Le-am oferit momente artistice de neuitat,  

 

  

 

 

 

 

 

iar ei ne-au mulțumit însemnând câteva file în 

Cartea de Onoare a şcolii.  

 

        Elevii participanți la proiect 

 

Proiectul multilateral „Let’s CreEducate!” 
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 În vara acestui an a fost lansat proiectul 

―Let‘s Do It, Romania! Curăţenie în toată ţara 

într-o singură zi‖. Proiectul a avut ca obiectiv 

curăţarea mormanelor de gunoi generate în 

arealele naturale ale ţării, într-o singură zi. 

Ideea a fost implementată cu success în Estonia 

(2008), Letonia 

ş i  L i t u a n i a 

( 2 0 0 9 ) , î n  

P o r t u g a l i a 

(martie 2010), şi 

î n  S l o v en i a 

(aprilie 2010).  

 Ş c o a l a 

Gimnazială Nr. 

29 ―Sf. Ana‖ din 

Galaţi are deja o tradiţie în a participa la 

proiecte şi acţiuni pe teme de mediu, ceea ce a 

atras după sine conferirea titlului de Eco – 

Şcoală de către Centrul Carpato – Danubian de 

Geoecologie în 2008. De aceea, lansarea 

proiectului ―Let‘s Do It, Romania! Curăţenie în 

toată ţara într-o singură zi‖ a stârnit 

entuziasmul dascălilor şcolii noastre care au 

hotărât să participe la acţiunea programată a 

avea loc pe 25 septembrie.  

Începutul anului şcolar ne-a dat prilejul 

popularizării proiectului şi demararea acţiunii 

de înscriere a elevilor ca participanţi voluntari 

la acţiune. În data de 25 septembrie, din şcoala 

noastră au participat la acţiune 114 persoane, 

cadre didactice, 100 de elevi din clasele a III-a 

C, a V-a B, a 

VII-a A, B, 

D, a VIII-a A 

şi  elevi i 

C l u b u l u i 

Impact şi  

părinţi.  

Participanţi la proiectul  

 

“ ’ ”

Pregătiţi cu mănuşi 

şi saci de gunoi, am pornit 

la colectarea selectivă a 

deşeurilor din cartierul 

Micro 19. Am pornit la 

muncă având convingerea 

că vom termina repede. Cu 

tenacitate am colectat selectiv deşeurile şi am 

discutat despre cauzele care au determinat starea 

precară a curăţeniei în Galaţi şi care este rolul 

nostru, al oamenilor, în a face din urbea noastră un 

loc mai curat şi sănătos. Munca noastră a fost 

însoţită de privirile trecătorilor care, uneori, a fost de 

aprobare, de laudă  şi de susţinere, alteori de mirare 

şi chiar de dispreţ.  

La sfârşitul zilei de muncă am făcut bilanţul 

(32 de saci a câte 120 l fiecare) şi am schimbat 

impresii. Cu toţii am trăit sentimentul împlinirii că, 

măcar pentru o zi, cartierul Micro 19 arată mai curat, 

sentimentul că gestul nostru nu i-a lăsat indiferenţi 

pe cei din jur. Suntem mândri că am participat la cel 

mai mare proiect de voluntariat organizat până în 

prezent în România. Am arătat că se poate! 

 

Clasele participante la proiect 
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’ – www.etwinning.com 

Our project motto: "A poem begins in delight and ends in wisdom"  

(Robert Frost ) 

Through the “Young Poets Society” project, a group of 14 students from Greece, Poland 

and Romania will exchange poems of great poets of their countries, explore their 

characteristics and finally, they will cooperate to write their own poems using various 

structures and styles (haiku, cinquain, quatrain, sensory-emotion poems, couplets, diamonte 

poems, limericks, shape poems, tanka, ballad, and free verse poems). All these poems will be 

illustrated with the students own drawings and, finally, they will be included in an e-book under 

the title “Young Poets Society: Collection of Poems”. Students will also use their poems 

creatively to make their own video or audio files, dramatize them or make them into songs. All 

this material will be hosted in this site, which is specially designed for this project. 
Partners: 

Zarkou School, Zarkou Trikala, Greece 

„Saint Ana‟ School, Galati, Romania 

„Fryderyk Chopin‟ Junior High School No 16, Lublin, Poland 
 

Our goals 

To underline the multicultural aspect of poetry and its power to cross boundaries and make 

people realize that they share many of the same values and concerns. 

To introduce students to the world of poetry and to familiarize them with poems of great 

poets of the partner countries. To have students learn to read and appreciate classical and 

modern styles of poetry. 

To provide students with a glimpse of the values, lifestyles, customs and historical 

traditions of all partner countries, as poetry also promotes cultural literacy. 

To have students work collaboratively and communicate, share ideas and concerns, and 

discover ways in which they are connected, since poetry is a means for self-expression and 

self-realization. 

To have students express themselves, their emotions and feelings and their way of looking 

at the world. 

To motivate students to improve their use of the English language through reading and writing 

poetry. Poetry can inspire students to craft pieces of writing, assist them in learning how to 

be concise and reinforce their grammar and vocabulary skills. 
 

 We have completed 3 of the activities planned so far: I am a .. POEM, the Christmas cinquaine 

and the Haiku. 14 students from 3 different classes (6B, 7B and 7C) invite you to enjoy some 

of their works and also visit the project blog: http://gym-zarkou.tri.sch.gr/blog 
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 I am a … Poem:  
 
I am always generous and pensive. 
I wonder if I could hold your hand tonight. 
I hear a broken soul begging for mercy,  
I see a tear falling on your cheek.  
I want to see him happy and relieved.  
I am always generous and pensive. 
 

I pretend that snowflakes are broken wings, 
I feel prepared to make a little change, 
I touch the sky with every breath I take,  
I worry about the ill pianist who lives next to me.  
I cry because everyone is so cruel and cold, 
I am always generous and pensive.  
 

I understand if you don't see the point. 
I say "Okay, but this is me", 
I dream about angels, peace and quiet. 
I try to ignore those broken dreams, 
I hope someway, sometime, they'll come true.  
I am always generous and pensive.  

 

Alina Cristea –  class 6 B 

Christmas cinquaines: 
 
Christmas 
Happiness and love 
Laughing, looking, giving 
The God is with us 
Amazing night.   

Ana Maria Baloi, class  7B 
 
Christmas 
Happy and hopeful, 
Smiling, enjoying and dreaming, 
Brings us joy and happiness by entering 
our souls with 
The Holy Spirit.  

Ioana Bejan, class 6B 

Sky covers the world 
Keeping the sun and the moon 
Smiling to people. 

 Ioana Mincu, class 7B 

Haiku poems: 
 

The rainbow brings all 
The colours of the universe, 
Crowns the blue sky.  

 Alexandra Ilascu, class 7B 

33 



 

 

Istoria 
reciclării  

O amenii sunt obişnuiţi să recicleze din cele mai 

vechi timpuri? Studii arheologice au arătat că, 

în perioadele când resursele de materii prime se 

diminuau, gropile de gunoi ale oraşelor antice conţineau 

mai puţine deşeuri cu potenţial pentru reciclare (unelte, 

ceramica etc). 

 

- un întreprinzător englez, Benjamin Law, a 

fost primul care a transformat reciclarea hainelor 

care nu mai puteau fi purtate în materii prime pentru 

noi materiale textile? Astfel, el a inventat două noi 

materiale: shoddy şi mungo, bazate pe lâna 

recuperată din haine vechi, combinată cu lâna nouă. 

În 1860, în oraşul Batley, Anglia, se produceau peste 

7000 de tone din acest material. 

 

- Austria este ―campioana reciclarii‖ în Uniunea 

Europeană? Aici se refoloseşte aproximativ 60% din 

cantitatea toatală de gunoi produsă. Grecia, pe de altă 

parte, reciclează numai 10% din totalul deşeurilor pe care 

le produce, situându-se la coada clasamentului. 

 

- în anii 70, oraşul Woodbury din statul 

american New Jersey, a fost primul din ţara care a 

introdus reciclarea obligatorie?  Curând, şi alte oraşe 

i-au urmat exemplul, principalul motiv al noii pasiuni 

a americanilor pentru reciclare fiind costul ridicat al 

energiei. Astfel, se economisea 95% din energie dacă 

se folosea aluminiu reciclat pentru pentru producerea 

unui produs nou. 

 

  Octavian Căpăţână, clasa a VI-a A 

- perioadele cele mai ―propice‖ 

reciclării în masă erau cele de război? 

Germania nazistă este una dintre ţările în care 

raţionalizarea şi reciclarea au fost adoptate atât 

în timpul, cât şi înaintea războiului. Se reciclau 

în special fierul, dar şi alte metale rare, fibrele 

textile sau oasele din care se făcea apoi săpun. 

 

- Japonia este una dintre ţările în 

care reciclarea este reglementată prin lege 

şi general accepată de către locuitori, mai 

mult decât în celelalte ţări? În 2007, în 

Japonia s-au colectat pentru reciclare 

802.036 tone de plastic, cu 429,5% mai mult 

decât în 2000, adică fiecare locuitor al ţării 

reciclează aproximativ 6.4 kg de plastic pe 

an. 

 

- o treime din totalul deşeurilor din 

Statele Unite este reciclat? Astfel, 82 de tone 

de materiale sunt reciclate dintr-un total de 

251 tone de gunoi care se produc anual. Se 

estimează o creştere de 100% a cantităţii de 

materiale reciclate în SUA în utimii 10 ani. 

 

- în SUA există cea mai mare 

producţie de gunoi pe cap de locuitor din 

lume? Astfel, în fiecare zi, în medie, un 

cetăţean american produce puţin peste 2 

kilograme de gunoi. 
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    AKASHI KAIKYO 

este podul suspendat cu 

cea mai mare deschi-

dare? 

Situat în Japonia, podul 

rutier uneşte insulele 

Honshu şi Shikoku, cu o deschidere de 

1991m. 
 

 

 

ALTAMIRA este peş-

tera cu cele mai renu-

mite şi reuşite picturi 

rupestre paleolitice? 

 Supranumită ‗Capela 

Sixtină a Artei Cuater-

nare‘ situate pe teritoriul Spaniei, perfecţiunea 

picturilor uimeşte pe oricare contemporan. 

 

 

 

 

HELLS CANYON 

(Canionul infernului), 

este  cel  mai adânc 

canion,  

ce atinge 2448 m. 

 

 

 

 

HOBA WEST este cel 

mai mare meteorit ca-

zut şi găsit, cca. 60t 

greutate.  

 

 

 

 

MARELE ZID CHINE-

ZESC 

este cea mai grandioasă con-

strucţie umană, peste 5000 

km lungime şi singura con-

strucţie de pe Terra care se 

vede, cu ochiul liber, de pe 

lună. 

 

 

 

SAHARA este cel mai 

m a r e  d e ş e r t ,              

8800000 km² - mai mare 

decât întreg continetul 

australian şi cu ceva mai 

mic decât Europa. 

 

 

 

 

SUEZ  este cel mai lung 

canal maritim, ce atinge 

161km. 
 

 

 

 

 

SCHIPHOL este aero-

portul internaţional 

aflat la cea mai joasă 

altitudine (-3,9m), situ-

ate în apropierea  capi-

talei Olandei, Amster-

dam. 

 

 

 

 

CHIMBORAZO, este 

cel mai înalt munte de pe 

Terra, măsurat de la cen-

trul planetei noastre: Deşi 

altitudine sa maximă este 

de numai 6267 m, vârful 

sau se află cu 2150 m mai departe faţă de 

centrul Pământului. 

      

Interesant  
de ştiut!  
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 Profesoara zice: Copii acest capitol 

este foarte important şi cu următoarea 

lecţie îl încheiem. 

Eleva isteaţă răspunde: Deci mâine 

dăm lucrare neanuţată? 

 

În această operă epică întâlnim toate trăsăturile 

genului epic, printre care: mod de expunere 

predominant - naraţiunea, personaje şi, de 

asemenea, eul epic. 

 

Elev, ridică-te în picioare. Nu pot, mă 

doare picioarele. 

 

O întrebare adresată de un profesor 

elevului: Ce este verbul  impersonal? 

 Şi eleva speriată răspunde: Care n-are 

persoane. 

                                                                         

Deci să începem lecţia. Care este titlul 

povestirii? 

Uliul şi şoricelele.  

 

 

Este ştruţul mamifer? Desigur. Struţul 

alăptează. 

 

 

Aş mânca nişte struguri, tu? 

Da şi eu aş mânca nişte struguri de 

primăvară.  

 

 

Ştiind că Ştefan cel Mare a domnit 

între anii 1457-1504, zi-mi o 

bătălie de-a lui. 

1557 - Podu Înalt. 

 

 

Perlele elevilor 
Elevul: Doamna profesoară, mă puteţi pedepsi pentru 

ceva ce nu am făcut?  

Profesoara: Nu, bineînţeles că nu. 

Elevul: Pentru că astăzi nu mi-am făcut tema. 

 

 

Capitala SUA este Casa Albă. 

 

 

 

Creierul este un organ oarecum 

indispensabil capului. 

 

Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889 

 

Animalele sălbatice trăiesc în pădurea 

zoologică. 

 

Podul de la Drobeta Turnu-Severin a fost construit de 

Apollodor din Damasc, al cărui picior se mai vede şi 

astăzi. 

 

Elev, spune-mi ce este H2SO4? 

-  Îmi stă pe limbă, doamna profesoară.  

- Scuipă-l, repede, că-i acid sulfuric. 

 

Vectorii sunt nişte linii verticale, dispuse orizontal. 

 

Profesoara: Să scrieţi cu majuscule!. 

Eleva: Dacă nu avem majuscule putem să scriem cu 

pixul? 

 

Profesoara: Ce am avut de pregătit pentru astăzi? 

Elev: Bulgaria. 

Profesoara: Atât ştii? 

Elev: Da. 

Profesoara: Când ai învăţat titlul? 

Elev: Puţin acasă, puţin la şcoală. 

Culese de Andrei Popa, clasa a VIII-a D  
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Cu ajutorul câinelui, Vitoria Lipan şi-a găsit foarte repede zăcămintele soțului. 
 

Drumeții veneau la Hanul Ancuței pentru a mânca şi a bea vin din ulcicile 

noi, că alea vechi erau sparte! 
 

Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerata a treia… 

 

 În "Scrisoarea a treia" se desfăşoară bătălia de la Rovinari. 

 

La a doua parte a subiectului, cerința este compunerea unei scrisori către o persoană 

imaginară pe nume Paula. Un elev răspunde (în scris): ―Eu nu mai scriu scrisori pt k 

am internet... şi pe Paula nici nu o cunosc!” 

 

 

Balada e o specie a liricii populare inventată de Ciprian Porumbescu. 

 

Latina clasică este o limbă moartă, care nu se poate vorbi decât în scris. După căderea 

Imperiului roman, o parte din latina clasică defunctă a devenit bulgară. Limba română are 

la bază latina bulgară, amestecată cu elemente de dacă şi o groază de cuvinte slabe. În 

secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era considerată  vulgară şi n-o vorbea nimeni. 
 

Mulțimile de boieri exploatatori îşi țineau banii numerar în pungi. Haiducii îi atacau 

şi îi uşurau de bani în toate baladele. 

 

Basmul este o poveste mai lungă, poate fi chiar cât o carte groasă şi are atâtea personaje că 

nu le mai ții numărul, dar trebuie să fii atent la fabulă că te întâlneşti cu ea şi în final. 

 

Toma Alimoş era viteaz pentru că cu o mână conducea calul, cu o mână îşi ținea mațele şi cu 

o mână se bătea cu Manea. 

Tatăl vine de la creşă cu copilul; mama îşi pune mâinile 

în cap: 

- Omule, ăsta nu-i copilul nostru! 

El, mirat: 

- Ce importanta are? Mâine tot la creşă îl duc. 

De ce în Scoția în fiecare castel se afla câte o stafie? 

Este mult mai ieftină decât un sistem de alarmă... 

Bulă sună la pompieri 

-Alo, pompierii? 

-Da! Care este problema?  

-Îmi arde de joacă!  

Glume 

Mihai Gheorghe, clasa a VII-a D 
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Răspunde sincer la aceste întrebări şi vei afla dacă îţi consideri părinţii prieteni adevăraţi sau nu. 

1. Când ieşi cu prieteni în oraş le ceri voie? 
 

A. da, dacă vreau să mă întorc acasă mai târziu. 

B. Nu, pentru că au încredere în mine. 

C. Uneori, când am nevoie şi de bani de buzunar. 

2. Când îţi dau bani de buzunar? 
 

A. Intotdeauna. 

B. Când au. 

C. Când le cer. 

3. Când le ceri sfaturi? 
 

A.Când nu am încotro. 

B. Când toţi prietenii sunt plecaţi din localitate. 

C. Niciodată. 

4. Cum reacţionează când iei note mici? 
 

A. Spun că mă dezmoştenesc. 

B. Nu îi interesează. 

C. Te sfătuiesc să înveţi mai bine. 

5. Când iei note mari cum reaţionează? 

 

A. Dau petrecere. 

B. Nu îi interesează. 

C. Te felicită, dar întreabă ce note a luat 

colegul. 

6. Când e dezastru în camera ta ei îţi spun: 

A. Să faci curat imediat. 

B. Du-te la joacă, fac eu. 

C. O să faci mai târziu curat. 

7. Când te răsfaţă? 
 

A. Când iei notă mare. 

B. Când au nevoie de ceva. 

C. Mereu. 

8. Când ieşi în oraş cu părinţii tăi? 
 

A. Numai când insistă ei. 

B. Oricând doreşti îţi sunt la dispoziţie. 

C. Niciodată. 

A-2           B-1         C-3 

8—12 

Nu te întelegi prea bine 

cu ai tăi, mai aveţi de dis-

cutat. Încearcă să faci mai 

multe cu ai tăi şi să fii 

mai ascultător/are. 

13—18 

Te întelegi binişor cu părinţii care 

îţi fac uneori pe plac, dar te ci-

călesc alteori. Mai ai multe de în-

văţat, dar ai răbdare. Au 705 

şanse să devină părinţii ideali. 

19—24 

Eşti deja votat cel mai no-

rocos fiu sau fiică. Te 

înţelegi foarte bine cu 

părinţii, îţi sunt prieteni cu 

adevărat.  

Părinţii - prieteni sau nu? 
    Cât de bine te înţelegi cu părinţii tăi? 
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