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INSPIRAȚIE ȘI TALENT SevenArts

CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018

ÎNSEMNĂRI ALE ROMÂNILOR CARE AU PARTICIPAT LA
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ  DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918

   Emil Pocola: Urmașii lui Simion Bărnuțiu la Alba Iulia
 Ajunși în cetatea primei uniri înfăptuită de Mihai Vodă Viteazul, în ziua de 1 decembrie, ne-am 
rânduit pe străzile din oraș, pentru a defila prin fața tribunei oficiale. Am stat acolo până la ceasurile 12,30-
13. Atunci ne-am pus în mișcare. Urcând spre cetate, am intrat pe sub poarta unde se află celula în care a fost 
închis Horea. Organizați pe grupuri și localități, am trecut prin fața delegaților oficiali, după care ne-am 
deplasat pe câmpul de la marginea cetății. Acolo au venit trimișii Adunării Naționale. Delegatul care a sosit 
în mijlocul nostru, ne-a vorbit despre lupta de veacuri a înaintașilor pentru unirea Țărilor Române într-un 
singur stat; apoi a ci�t Rezoluția prin care Adunarea Națională votase unirea Transilvaniei cu România. 
Cuprinși de un puternic entuziasm, am izbucnit cu toții în urale și strigăte de aprobare. Eram mândri că și noi, 
urmașii lui Simion Bărnuțiu, am luat parte la îndeplinirea dezideratului pentru care a luptat de-a lungul vieții, 
ilustrul nostru înaintaș”.

   Nicolae Fărcaș: Cu tricolorul înfășurat în jurul pieptului
 „După ce m-am întors de pe frontul italian, în octombrie 1918, am luat contact cu învățătorul Vasile 
Matei și preotul Ioan Olteanu – conducătorii mișcării locale de eliberare – și ne-am sfătuit în vederea 
organizării prienilor pe plan poli�co-militar. Ca urmare, la 19 noiembrie, a luat ființă Consiliul național 
comunal din Pria, format din 11 persoane, al cărui președinte era Crăciun Lupuț. A doua zi, a sosit în Pria, 
locotenentul Meseșan Coriolan, comandantul gărzii naționale române din Șimleu Silvaniei, cu ajutorul 
căruia s-a cons�tuit grada națională comunală, compusă din 48 voluntari, în cea mai mare parte foș� militari 
în armata austro-ungară. În postul de comandant l-am desemnat pe Nicolae Gaidoș.
 În ul�ma decadă a lunii noiembrie, a avut loc adunarea tuturor locuitorilor, unde „obștea poporului 
român, din îndemn propriu și fără nici o silă sau ademenire din vreo parte”, și-a exprimat dorința 
nestrămutată de a se uni cu România, consemnând acest lucru în scris, în actul in�tulat „Hotărârea noastră”. 
Apoi s-au făcut pregă�rile de trebuință pentru a par�cipa la Adunarea Națională de la Alba Iulia. Cum n-
aveam steag tricolo, la solicitarea consiliului național, m-am oferit eu și sergentul Nicolae Gaidoș că-l vom 
procura de la Cluj. Înainte de plecare, preotul Ioan Olteanu ne-a dat o adresă, de unde am primit tricolorul și 
pe care l-am înfășurat în jurul pieptului, sub cămașă, aducându-l acasă. Pentru a-l vedea toți locuitorii, 
steagul a fost arborat de turla bisericii. Și prin aceasta voiam să facem cunoscută dorința noastră de a ne uni 
într-o singură țară cu frații de dincolo de Carpați.
 La 27 noiembrie s-a format o delegație din patru persoane, care să reprezinte comuna Pria la 
Adunarea Populară de la Alba Iulia, și anume: învățătorul Vasile Matei, preotul Ion Olteanu, Ioan Fărcaș și 
semnatarul acestor rânduri – Nicolae Fărcaș. Peste două zile, am plecat cu căruța la Ciucea, de unde am luat 
trenul spre Alba Iulia. Ajunși acolo împreună cu mulțimea zecilor de mii de români, sosiți din toate satele și 
orașele, ne-am îndeplinit mandatul, votând din toată inima, unirea Transilvaniei cu România”.
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    Cornel Oțiel: Cu steagul tricolor la Alba Iulia
 „După ce am luat legătura cu cărturariii și bărbații poli�ci români din Zalău, la 24 noiembrie 1918 s-a 
cons�tuit Consiliul național român din Bucium, al cărui președinte am fost ales eu. La scurt �mp, s-a înființat 
garda națională română din comună, în care au intrat 60 voluntari, majoritatea lor fiind foș� militari în 
armata austro-ungară, care s-au reîntors de pe câmpurile de bătaie cu armele și echipamentul din dotare. 
Comandant al gărzii a fost desemnat locotenentul în rezervă Ioan Opriș.
 În ul�mele zile ale lunii noiembrie, atunci când s-au desfășurat alegerile de delegați pentru Adunarea 
Națională de la Alba Iulia, în cercul electoral Zalău au fost alese cinci persoane, printre care m-am numărat și 
eu.
 Împreună cu mine au plecat la Alba Iulia, locotenentul Ioan Opriș, Sachie Horoș –care purta steagul 
nostru tricolor – și încă zece săteni. Până la Jibou ne-am dus cu trei căruțe cu cai. Acolo ne-am întrunit cu 
ceilalți delegați ai Sălajului și, cu toții, am călătorit mai departe cu trenul. La Alba Iulia, am luat parte la 
Adunarea Națională. Plin de mândrie și încredere în viitor, am votat unirea noastră, a transilvănenilor, cu 
România”. 

  Gheorghe Petruca: Delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
La sfârșitul lunii octombrie 1918, am plecat la Jibou, pentru a mă pune în slujba luptei pentru autonomia 
Transilvaniei și unirea ei cu România.
Aici am avut mai multe consfătuiri cu avocații Aurel Hetco, Ladislau Ghiurco și Ioan Borac, și am stabilit 
convocarea unei întruniri generale a tuturor românilor, pentru organizarea noastră militară și poli�că. 
Adunarea s-a ținut la 19 noiembrie, în curtea bisericii, fiind de față vreo opt sute de oameni. Cu aceea ocazie 
au luat cuvântul mai mulți intelectuali, explicând rosturile adunării, după care s-au cons�tuit consiliul 
național și garda națională română din orașul și plasa Jibou. În funcția de comandant al gărzii a fost 
desemnat locotenentul Aurel Hetco, avocat, unul dintre conducătorii locali ai luptei naționale. În ac�vitatea 
desfășurată ulterior, locotenentul Hetco s-a dovedit un bun și priceput organizator și conducător al acțiunilor 
militare.
În a treia decadă a lunii noiembrie, când au avut loc alegerile de delegați pentru Adunarea Națională de la 
Alba Iulia, în cercul electoral Dioșod au fost aleși: avocat dr. Ladislau Ghiurco din Domnin, avocat dr. Aurel 
Hetco, locotenent în rezervă, și Gheorghe Petruca din Jibou, Dionisie Pop Moldovan din Brusturi și Laurențiu 
Avram din Chieșd.
La adunarea de la Alba Iulia, am fost însoțiți de peste o sută de persoane, în marea lor majoritate țărani.
Înves�t cu calitatea de delegat, am luat parte ac�vă la lucrările Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, 
unde cu nespusă bucurie s-a hotărât cu unanimitate unirea Transilvaniei cu România.
 
    Grațian C. Mărcuș: În zilele luptei pentru unire
 Odată cu delegația oficială au plecat la Alba Iulia și numeroși reprezentanți ai locuitorilor românilor 
din orașul și plasa Șimleu Silvaniei, pentru a lua parte la înfăptuirea actului de însemnătate istorică crucială – 
unirea Transilvaniei cu țara liberă de dincolo de Carpați.
 De al�el, și noi, cei rămași acasă, am par�cipat la împlinirea acestui deziderat național. În ziua de 1 
decembrie, la orele 12, când profesorul Vasile Goldiș dădea ci�re Rezoluției de la Alba Iulia, noi, românii din 
Șimleu Silvaniei ne aflam adunați în curtea bisericii. Atunci, avocatul Coriolan Meseșan, comandantul gărzii 
naționale, ne-a vorbit despre lucrările Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, organ care în acel moment 
adopta hotărîrea de unire a Transilvaniei cu România. De bucurie, am izbucnit cu toții în urale puternice. 
Peste strigătele noastre entuziaste s-a suprapus dangătul metalic, prelung, al bătrânelor clopote din turla 
bisericii, care purtau până în depărtări ș�rea măreței înfăptuiri, așteptată de-a lungul veacurilor.
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   Traian Sălăjan: Am luat parte la adunarea cea mare   Traian Sălăjan: Am luat parte la adunarea cea mare
 La 29 noiembrie, protopopul Vasile Pătcașiu, învățătorul Albu, Gavril Varna, sergentul Gheorghe  La 29 noiembrie, protopopul Vasile Pătcașiu, învățătorul Albu, Gavril Varna, sergentul Gheorghe 
Sălăjan și cu mine am plecat cu trenul spre Alba Iulia. Pe drum ne-am întâlnit cu delegații altor sate româneș� Sălăjan și cu mine am plecat cu trenul spre Alba Iulia. Pe drum ne-am întâlnit cu delegații altor sate româneș� 
din județele Satu Mare și Sălaj, iar la Jibou – cu cei din Maramureș și Țara Oașului. Peste tot, în gări, ne din județele Satu Mare și Sălaj, iar la Jibou – cu cei din Maramureș și Țara Oașului. Peste tot, în gări, ne 
întâmpinau populația și gărzile naționale româneș�.întâmpinau populația și gărzile naționale româneș�.
 Ajunși la Alba Iulia, am luat parte la Adunarea Populară a zecilor de mii de români și cu nespusă  Ajunși la Alba Iulia, am luat parte la Adunarea Populară a zecilor de mii de români și cu nespusă 
bucurie am votat unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie, prin măreția actului unirii, mi-a bucurie am votat unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie, prin măreția actului unirii, mi-a 
rămas puternic în�părită în memorie pentru vecie.rămas puternic în�părită în memorie pentru vecie.

     Francisc Hossu-Longin: La Alba Iulia      Francisc Hossu-Longin: La Alba Iulia 
 În săptămânile următoare s-a desfășurat o vie ac�vitate pe linia înfăptuirii idealului național. La  În săptămânile următoare s-a desfășurat o vie ac�vitate pe linia înfăptuirii idealului național. La 
primărie și la școală s-a arborat drapelul tricolor, care fâlfâia peste sat, spre bucuria locuitorilor. În ul�ma primărie și la școală s-a arborat drapelul tricolor, care fâlfâia peste sat, spre bucuria locuitorilor. În ul�ma 
decadă a lunii noiembrie, a avut loc adunarea sătenilor, unde s-a semnat actul de adeziune privind unirea decadă a lunii noiembrie, a avut loc adunarea sătenilor, unde s-a semnat actul de adeziune privind unirea 
Transilvaniei cu România.Transilvaniei cu România.
 La 29 noiembrie, împreună cu soția – Elena Pop – și socrul meu – Gheorghe Pop de Băseș� – am pornit  La 29 noiembrie, împreună cu soția – Elena Pop – și socrul meu – Gheorghe Pop de Băseș� – am pornit 
cu trenul spre Alba Iulia. În același tren se aflau delegații Maramureșului, Țării Oașului, Sătmarului și cu trenul spre Alba Iulia. În același tren se aflau delegații Maramureșului, Țării Oașului, Sătmarului și 
Sălajului. Prin toate gările am văzut mulțime de lume adunată, care ne întâmpina cu steaguri tricolore și Sălajului. Prin toate gările am văzut mulțime de lume adunată, care ne întâmpina cu steaguri tricolore și 
cântece naționale.cântece naționale.
 Bălgradul ne aștepta în haină de sărbătoare. În gară, muzica militară cânta „Deșteaptă-te române”.  Bălgradul ne aștepta în haină de sărbătoare. În gară, muzica militară cânta „Deșteaptă-te române”. 
Orașul era arhiplin. Ori încotro priveai, se vedea mulțimea delegaților sosiți din toate părțile Tansilvaniei și Orașul era arhiplin. Ori încotro priveai, se vedea mulțimea delegaților sosiți din toate părțile Tansilvaniei și 
Banatului.Banatului.
 În ziua de 1 decembrie, ne-am trezit devreme. Ne-am îmbrăcat în grabă, îndreptându-ne spre Casina  În ziua de 1 decembrie, ne-am trezit devreme. Ne-am îmbrăcat în grabă, îndreptându-ne spre Casina 
militară. Acolo, ne-am făcut loc cu destulă greutate.militară. Acolo, ne-am făcut loc cu destulă greutate.
 Pe la orele zece, au început lucrările forului național, prezidat de Gheorghe Pop de Băseș�. Cu multă  Pe la orele zece, au început lucrările forului național, prezidat de Gheorghe Pop de Băseș�. Cu multă 
atenție și sa�sfacție, am ascultat cuvântările ros�te de dr. Ștefan Cicio Pop și profesorul Vasile Goldiș și atenție și sa�sfacție, am ascultat cuvântările ros�te de dr. Ștefan Cicio Pop și profesorul Vasile Goldiș și 
Rezoluția prezentată de eruditul cărturar și bărbat poli�c.Rezoluția prezentată de eruditul cărturar și bărbat poli�c.
 La întrebarea președintelui: „Primește onorata Adunare rezoluția propusă de d-l Goldiș în întregimea  La întrebarea președintelui: „Primește onorata Adunare rezoluția propusă de d-l Goldiș în întregimea 
ei?”, adunarea irupe, delegații se ridică în picioare și minute în șir aclamăm și ovaționăm. În ropotul ei?”, adunarea irupe, delegații se ridică în picioare și minute în șir aclamăm și ovaționăm. În ropotul 
nesfârșitelor aplauze ale celor 1228 reprezentanți ai poporului român, au răsunat cuvintele lui Gheorghe Pop nesfârșitelor aplauze ale celor 1228 reprezentanți ai poporului român, au răsunat cuvintele lui Gheorghe Pop 
de Băseș�: „Adunarea Națională a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit de Băseș�: „Adunarea Națională a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit 
rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și as�el Unirea acestor provincii româneș� cu rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și as�el Unirea acestor provincii româneș� cu 
Țara-Mamă și cu celelalte provincii surori deja alipite este pentru toate veacurile decisă”.Țara-Mamă și cu celelalte provincii surori deja alipite este pentru toate veacurile decisă”.
 Cu aceasta, mi-am împlinit mandatul față de cei care m-au delegat pentru Marea Adunare Națională  Cu aceasta, mi-am împlinit mandatul față de cei care m-au delegat pentru Marea Adunare Națională 
și, în același �mp, am contribuit la realizarea idealului de-o viață: Înfăptuirea libertății poli�ce și unității și, în același �mp, am contribuit la realizarea idealului de-o viață: Înfăptuirea libertății poli�ce și unității 
naționale a poporului român.naționale a poporului român.

   Traian Sălăjan: Am luat parte la adunarea cea mare
 La 29 noiembrie, protopopul Vasile Pătcașiu, învățătorul Albu, Gavril Varna, sergentul Gheorghe 
Sălăjan și cu mine am plecat cu trenul spre Alba Iulia. Pe drum ne-am întâlnit cu delegații altor sate româneș� 
din județele Satu Mare și Sălaj, iar la Jibou – cu cei din Maramureș și Țara Oașului. Peste tot, în gări, ne 
întâmpinau populația și gărzile naționale româneș�.
 Ajunși la Alba Iulia, am luat parte la Adunarea Populară a zecilor de mii de români și cu nespusă 
bucurie am votat unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie, prin măreția actului unirii, mi-a 
rămas puternic în�părită în memorie pentru vecie.

     Francisc Hossu-Longin: La Alba Iulia 
 În săptămânile următoare s-a desfășurat o vie ac�vitate pe linia înfăptuirii idealului național. La 
primărie și la școală s-a arborat drapelul tricolor, care fâlfâia peste sat, spre bucuria locuitorilor. În ul�ma 
decadă a lunii noiembrie, a avut loc adunarea sătenilor, unde s-a semnat actul de adeziune privind unirea 
Transilvaniei cu România.
 La 29 noiembrie, împreună cu soția – Elena Pop – și socrul meu – Gheorghe Pop de Băseș� – am pornit 
cu trenul spre Alba Iulia. În același tren se aflau delegații Maramureșului, Țării Oașului, Sătmarului și 
Sălajului. Prin toate gările am văzut mulțime de lume adunată, care ne întâmpina cu steaguri tricolore și 
cântece naționale.
 Bălgradul ne aștepta în haină de sărbătoare. În gară, muzica militară cânta „Deșteaptă-te române”. 
Orașul era arhiplin. Ori încotro priveai, se vedea mulțimea delegaților sosiți din toate părțile Tansilvaniei și 
Banatului.
 În ziua de 1 decembrie, ne-am trezit devreme. Ne-am îmbrăcat în grabă, îndreptându-ne spre Casina 
militară. Acolo, ne-am făcut loc cu destulă greutate.
 Pe la orele zece, au început lucrările forului național, prezidat de Gheorghe Pop de Băseș�. Cu multă 
atenție și sa�sfacție, am ascultat cuvântările ros�te de dr. Ștefan Cicio Pop și profesorul Vasile Goldiș și 
Rezoluția prezentată de eruditul cărturar și bărbat poli�c.
 La întrebarea președintelui: „Primește onorata Adunare rezoluția propusă de d-l Goldiș în întregimea 
ei?”, adunarea irupe, delegații se ridică în picioare și minute în șir aclamăm și ovaționăm. În ropotul 
nesfârșitelor aplauze ale celor 1228 reprezentanți ai poporului român, au răsunat cuvintele lui Gheorghe Pop 
de Băseș�: „Adunarea Națională a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit 
rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și as�el Unirea acestor provincii româneș� cu 
Țara-Mamă și cu celelalte provincii surori deja alipite este pentru toate veacurile decisă”.
 Cu aceasta, mi-am împlinit mandatul față de cei care m-au delegat pentru Marea Adunare Națională 
și, în același �mp, am contribuit la realizarea idealului de-o viață: Înfăptuirea libertății poli�ce și unității 
naționale a poporului român.
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    Coriolan Osian: Unirea cu frații de peste Carpați
 În cursul lui octombrie 1918, din rândul celor 275 de oameni moblizați în armata austro-ungară, 
peste o sută s-au reîntors acasă, în comuna Cizer, cu arme și echipament, de pe fronturile din Galiția și Italia.
 La sfârșitul acelei luni, când a izbucnit revoluția în Imperiul habsburgic, locuitorii comunei, soldați și 
civili, au intrat pe moșia lui Papp Gyula și au devastat-o. De teama populației ridicate la luptă, autoritățile 
locale, notarul și funcționarii unguri, au fugit, părăsindu-și posturile. Sătenii s-au îndreptat spre primărie, 
unde au făcut o serie de stricăciuni.
 La indicația Consiliului național român al județului Sălaj, pe la mijlocul lunii noiembrie 1918 s-au 
întrunit în adunare locuitorii satului. Cu acel prilej s-a cons�tuit consiliul național român local, al cărui 
președinte am fost ales eu. De asemenea, s-a alcătuit garda națională română, formată din 52 voluntari. În 
funcția de comandant, adunarea l-a desemnat pe sergentul Ioan Boca. Peste câteva zile a venit în comună 
locotenentul Coriolan Meseșan, comandantul gărzii naționale din Șimleu Silvaniei, care ne-a dat concursul în 
organizarea noii puteri locale.
 În ul�mele zile ale lunii noiembrie, a avut loc adunarea generală a locuitorilor, unde s-a subscris actul 
de adeziune la unirea Transilvaniei cu România și a fost stabilită o delegație, formată din trei persoane – între 
care mă aflam și eu – care să par�cipe la Adunarea Națională de la Alba Iulia.
 Noi am plecat cu o căruță la gara Ciucea, în noaptea de 29/30 noiembrie, de unde am luat trenul. La 
sosirea în Alba Iulia, am fost întâmpinați cu muzică, care intona cântece patrio�ce. Într-o atmosferă de 
marebucurie și entuziasm, la 1 decembrie 1918 am par�cipat la Adunarea Populară ce s-a ținut pe câmpul de 
la marginea cetății. Acolo, împreună cu mulțimea nesfârșită a delegaților români veniți din așezările 
ardelene și bănățene, am aprobat și susținut hotărîrea, adoptată de forul oficial, privind unirea Transilvaniei 
cu România. În felul acesta, mi-am îndeplinit mandatul încredințat de consătenii mei din Cizer.

Paul Abrudan, Din consemnările par�cipanților la lupta pentru unirea Transilvaniei cu România, la 1 
decembrie1918, în Acta Musei Porolissensis, VII, Zalău, 1983, pp. 295-307. 
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APUSUL DRAGOSTEI

 Într-o minunată zonă de munte, la Humor, acolo unde am fost recent, am observat cel mai 
minunat fenomen care te face să zâmbeș� involuntar-apusul scăldat în toată puterea lui Dumnezeu 
și măiestria Lui.
 Printre slabele raze de soare care mai luminau pământul, parcă am zărit o aripă de înger..căci 
atât de sfântă mi-e înserarea! Muntele puternic și protector ca un tată adăpostește soarele obosit în 
stânca sa rece. Și parcă-l învelește și-l sărută dulce și-l apără până ce acesta se arată nouă! Privindu-l 
cum pleacă, mă întristez dar de fiecare dată se-nduplecă la întristarea mea, mă prinde de umăr, mă 
învăluie în auriu și mai stă... Târziu, se retrage incontestabil cu promisiunea revenirii și speranța de 
izbândă a vieții.

Chihai Laura, cl. a VIII-a A

VIS DE ADOLESCENT

 Cred că orice fe�ță care este întrebată când este mică ” ce vrei să te faci când vei fi mare?” 
răspunde doctoriță sau învățătoare, deoarece copiii au tendința de a împrumuta din bunătatea 
celor apropiați. Doctorița era cea care te făcea bine , învățătoarea era cea care îți făcea bine 
învațându-te cu dragoste și pe deasupra mai era și frumoasă..
 Alegerea unei profesii este una dintre alegerile cele mai însemnate care trebuie făcută în anii 
adolescenței, este o alegere dificilă care trebuie să marcheze viitorul.
 Orice copil trebuie să-și aleagă singur profesia pe care o dorește ținând cont de talent, 
înclinații, pasiuni.
 Până să merg la școală voiam să devin farmacistă pentru că mi se părea că ordinea și 
curățenia, eleganța mediului în care lucra mi se părea ideal pentru o fată. Odată cu clasele primare s-
a înfiripat în sufletul meu o altă dragoste, aceea de a fi ca” doamna”. Trăiam o emoție pe care nu o 
înțelegeam atunci, o emoție pe care o simțeam în cele câteva minute de pauză când mă așezam pe 
furiș pe scaunul doamnei învățătoare. Mai târziu, în gimnaziu acel sen�ment a devenit mai puternic 
odată cu imaginea doamnei diriginte. Cele două doamne din viața mea sunt modele pentru mine.
 Consider că actul  predării ia naștere doar printr-o chemare specială a acestor oameni care 
fac ceva ce nu se potrivește oricui. Trebuie să iubeș� oamenii mai întâi, apoi să le împărtășeș� 
cunoș�nțele tale.
 La consolidarea deciziei de a deveni dascăl a contribuit poate și �mpul petrecut cu mama în 
sala de clasă, alături de elevii ei. Tot de la ea am învățat că un dascăl bun, pe lângă răbdare, ș�ință și 
inteligență mai are nevoie și de multă dăruire.
 Sper să devin un dascăl bun, să-mi câș�g încrederea și respectul elevilor mei, și dacă nu cer 
prea mult de la soartă, să am onoarea de a deveni colegă cu foș�i mei profesori de la care am învățat 
tot ce ș�u.

Aramă Patricia, cl. a VII-a A
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 Ce îți vine în minte când auzi cuvântul bunătate? Ajutorul sau influența bună a cuiva, nu?
 Ei bine, dacă ți-aș spune că e mai mult decât ți-ai putea tu imagina acum? Dacă ți-aș spune că 
simplu fapt că te trezeș� dimineața e bunătate de la Dumnezeu?
 Să fii bun nu înseamnă doar să ajuți sau să oferi ajutor material celor ce sunt în nevoi, ci și să 
ș�i să-i mângâi pe cei îndurerați, să-i pui pe ceilalți înaintea ta. Bunătatea nu se rezumă doar la unele 
momente de strălucire când te mai gândeș� că ar fi cazul să faci ceva bun. Să fii bun mai înseamnă și 
să ș�i să ierți, să nu cauți răzbunare. 
 Pentru a defini bunătatea ar fi multe cuvinte de spus, însă acum toate se îngrămădesc și se 
izbesc în capul meu făcând o uriașă dezordine.
 Cum aș putea să definesc ceva care nici nu ș�u dacă mă definește?
 Con�nui...
 Cred că bunătatea, pe care o pre�ndem mai mult de la ceilalți decât încercăm s-o cul�văm la 
noi înșine, este un cuvânt minunat și cuprinzător. Acest cuvânt are 100 de explicații în dicționar și 
una în inima mea: mama. Ea este un dar bun în viața mea care chiar definește total bunătatea, și asta 
de la cele mai mici detalii, până la acele fapte mărețe care oferă o imagine completă despre omul 
bun! Așa e ea: nemărginită în bunătate și cu o inimă enormă unde fiecare are loc. Și cum probabil nu 
aș putea să-i mulțumesc vreodată pentru binele făcut, Îl rog pe Cel care poate cu adevărat, pe cel 
Bun cu desăvârșire, să-i mulțumescă El pentru tot. Pentru fiecare faptă bună prin careîn ea se 
întrunește cu adevărat reala definiție a bunătății.
 Mi-aș dori să am cât mai multe as�el de exemple în jurul meu, căci pentru as�el de oameni 
am cel mai mare respect, eu care mi-aș dori să fiu... bună.
 Deocamdată pot spune că datorită mamei mele pot scrie și această compunere, căci datorită 
ei pot pătrunde înțelesul acestei trăsături... prin bunătatea ei care se revarsă zilnic ca un val de 
căldură in inima mea.

8

Bunătatea, cel mai frumos cuvânt.
Sunt sigură, îl auzi mereu
Și-l înțelegi parcă mai greu,
Căci ce înseamnă ,,bunătate”?
Un gând, o floare sau chiar fapte?

Poate tu n-ai să mă crezi 
Dar du-te acum și ai să vezi
Că și zâmbetul copilaresc:
Bunătate, nu-i firesc?

Eu vorbesc, iubesc, trăiesc...
Bunătate, nu-i firesc?
Bunătate, de la cine?
Cel ce m-a făcut pe mine.

BUNĂTATEA

 Chihai Laura cl. a VIII- a A

BUNĂTATEA

 Chihai Laura cl. a VIII- a A

Con�nuă să mă iubească 
Lângă El să mă dorească.
Cu toate că am greșit,
Pe mine m-a măntuit

De la El e bunătate,
Din belșug și peste poate!
Însă unii n-o doresc,
Alții nu o folosesc...



Dorința mea, iarna

 P l o u ă .  O  v r e m e  u r â t ă 
izvorăște din exterior, totul e 
mohorât. Încă o zi plic�sitoare trece, 
mă culc și mă abandonez viselor. 
Ninge atât de frumos, florile de 
gheață se lipesc necontenit de 
fereastră apoi se scurg.. Totul este 
acoperit de argintul pufos iar în 
mijloc eu, alunec pe zăpada moale. 
Vocea mamei mă strigă în casă și mă 
trezesc! 
 
 Mă ridic și mă împiedic de sora mea care doarme cu mine, și mă duc la geam. O mare de 
sclipici alb plutea în curtea mea. Am stat un sfert de oră privind miracolul acesta unic. Mă socotesc 
norocoasă..adorm pentru a doua oară în noaptea aceea.
 A doua zi, am deschis ușa și am pășit în lumea fermecată toată a mea..am luat cu toții sania și 
am hotărât să petrecem o iarnă ca în poveș�le scriitorilor. Ne-am distrat de minune, uitând de frig, 
de �mp, de noi. Din nou, strigătul mamei ne-a adunat la cald. Ce iarnă surprinzătoare!
      

 Trofin Camelia, cl. a V-a A

INSPIRAȚIE ȘI TALENT SevenArts

În lumea copilăriei 
Este zâmbet și mult soare,
Este liniște și pace
Fără arme ucigătoare.

Lumea copilăriei 
Este o lume fermecată.
Este o lume a bunătății.
Fără lacrimi și trădare.

În lumea copilăriei,
Poți să alergi desculț
Poți să construieș� castele de nisip,
Fără ca cineva să ți le dărâme.

În lumea copilăriei
Poți să îți prinzi cireșe la urechi, 
Poți să prinzi fluturi,
Fără să-ți fie teamă că-i răneș�.

În lumea copilăriei,
Mama rămâne mamă.
Tata rămâne tată
Iar eu sunt prințul lor iubit.

Ce păcat că nu se poate
Ca eu să fiu copil mereu!
Legea firii este ca toți copiii
Să devină părinți.

În lumea copilăriei

Florin Atudosiei, cl. a III-a A
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 Iarna, ano�mpul alb şi rece, în care obrajii ni se înroşesc din cauza gerului… Fulgii albi au 
acoperit pământul. De acoperişul caselor stau agăţaţi, ca nişte cercei, ţurţuri de gheaţă.
 Suntem în satul bunicilor. Satul pare pus�u. Ici-colo câte o umbră pe la gard. Din hornurile 
caselor, iese fum, care se în�nde până sus , la cer, semn că va fi frig. Peste zi, ne strângem cu săniile pe 
derdeluş. Încet, încet simţim cum se apropie seara, se lăsă gerul, iar norii roşia�ci vestesc apusul 
soarelui. Apa a început să îngheţe, iar stolurile răzleţe de păsări zboară agitate, căutând adăpost. 
Copacii albi, fără coroană, dorm încremeniţi pe marginea drumului, iar fulgii de zăpadă cad peste ei, 
ca mii de pene suflate de vânt.
 Frigul se face simţit. Soarele îşi pierde strălucirea, parcă îngheţat. Culoarea gri prevesteşte un 
apus misterios, rece şi trist. Pe deal, spre pădure, totul este ascoperit de o ceaţă deasă care a înghiţit, 
parcă, pământul.
 Seara se lasă liniş�tă
peste sat….
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Doru-mi-i de codrul verde
Şi de cerul înstelat…
Doru-mi-i de apa lină, 
Care curge ne'ncetat…

Tata-mi spune-ncet: priveşte!
Iar pe cerul înstelat, 
Mii de stele sclipitoare
Ne îndeamnă la visat …

Dorul

Croitor Mihai Adrian, cl. A VI-a A

Apus de soare

Croitor Mihai, clasa a VI-a A

Desen Ioana Stavnic
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Dacă aş putea să vă povestesc o întâmplare hazlie din viaţa mea, cam aceasta ar fi:
 ,,În livadă, Alessia număra în �mp ce eu mă ascundeam: ne jucam de-a v-aţi ascunselea.
 Dar … unde să mă ascund? Într-un loc unde să nu mă găsească niciodată!
 Intru în coteţ, (pentru că aici hotărâsem să mă ascund) şi văd ceva neaşteptat: cel mai mare 
mascul al porcilor! Speriindu-mă, am luat-o la goană spre uşă, aruncându-mă direct în troaca cu apă. 
Aşa m-a găsit Alessia şi m-a ajutat să ies.
 Fiind vară, n-a stricat o mică băiţă!

Apus hibernal

Fedur Valen�na, cl. A VI-a A

Baie în troaca porcilor

 Este iarnă. Un apus de soare splendid îşi 
revarsă culorile peste zăpada cristalină.
 Stau la geam şi privesc în zare… uit de toate 
grijile. În toată splendoarea lui, soarele parcă m-a 
orbit. Admir divesitatea coloris�că…va dispărea 
curând. Afară se întunecă, iar soarele îşi pierde din 
strălucire. Să mă bucur cât ele sunt încă sus, pe cer!
 Soarele apune repede. Preţuiesc fiecare clipă 
de splendoare şi de strălucire. Luminile reflectate pe 
zăpada albă, pură, îmi dau un sen�ment de pace şi 
linişte. Mă îndepărtez de geam şi îmi închipui că 
totul a fost un vis. Dar nu, culorile reale nu trebuie 
confundate niciodată cu un vis.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

Fedur Valen�na, cl. A VI-a A

cl. a II-a A
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 Întotdeauna, când încerc să aduc zâmbetul pe faţa prietenilor mei, le povestesc despre faptele 
hazlii pe care le făceam când eram micuţă, atunci când  aveam vârsta unui copil care încă trebuia să 
descopere lumea şi pământul unde trăieşte. Şi … funţionează metoda asta!
 Am multe poveş�: atunci când luasem papucii tatălui meu şi umblam prin casă împiedicând-
mă întruna, atunci când părinţii mei mă vedeau adormită pe masă pentru că nu găsisem patul unde 
dormeam, dar, cea care mi-a plăcut cel mai mult, este povestea aceea de când aveam patru ani, când 
am văzut pentru prima oară zăpadă.
 În acele clipe, eram aşa de fericită şi uimită!!! Pentru că eu nu mai văzusem până atunci zăpadă 
în grădină nici vara, nici primăvara. Mă uitam confuză şi o întrebam pe mama: ,,Mama, de ce ai pus 
asta pe jos? De ce iarba e albă?”. Mama râdea, iar eu nu înţelegeam din ce mo�v.
 Apoi, ea mi-a răspuns: ,,Sara, vezi norii cei de pe cer? Ei au pus-o, nu eu, iar iarba este albă, 
deoarece, când vine frigul, se îmbracă să nu răcească!”
 Mie îmi era frică să a�ng zăpada, pentru că auzisem o poveste de la tata, cum că norii erau răi şi 
trimit, de obicei, pe pământ lucruri rele şi reci pentru a ne face bolnavi şi triş�. Dar, cu �mpul, m-am 
împrietenit cu ea, chiar foarte bine!
 Aceasta a fost una dintre sutele de poves�ri pe care le am ca amin�ri şi pe care nu le voi uita 
niciodată.

Eu şi zăpada

Costan Sara, cl. A VI-a A

cl. A II-a A
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Apus hibernal

Fedur Valen�na, cl. a VI-a A

 Iarna, ano�mpul alb şi rece, în care obrajii ni se înroşesc din cauza gerului… Fulgii albi au 
acoperit pământul. De acoperişul caselor stau agăţaţi, ca nişte cercei, ţurţuri de gheaţă.
 Suntem în satul bunicilor. Satul pare pus�u. Ici-colo câte o umbră pe la gard. Din hornurile 
caselor, iese fum, care se în�nde până sus , la cer, semn că va fi frig. Peste zi, ne strângem cu săniile pe 
derdeluş. Încet, încet simţim cum se apropie seara, se lăsă gerul, iar norii roşia�ci vestesc apusul 
soarelui. Apa a început să îngheţe, iar stolurile răzleţe de păsări zboară agitate, căutând adăpost. 
Copacii albi, fără coroană, dorm încremeniţi pe marginea drumului, iar fulgii de zăpadă cad peste ei, 
ca mii de pene suflate de vânt.
 Frigul se făce simţit. Soarele îşi pierde strălucirea, parcă îngheţat. Culoarea gri prevesteşte un 
apus misterios, rece şi trist. Pe deal, spre pădure, totul este ascoperit de o ceaţă deasă care a înghiţit, 
parcă, pământul.
 Seara se lasă liniş�tă peste sat….

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

Rugăciunea, cântecul inimii

 Orice om are o credinţă, indiferent care este aceasta; 
rugăciunea este poezia, chiar cântecul în care noi  Îi mulţumim 
sau Îl rugăm pe Dumnezeusă ne ajute cu ceva.
 Rugăciunea se spune dimineaţa, seara, la masă ori 
pretu�ndeni, nu trebuie să lipsească, căci, dacă lipseşte, 
Domnul se va supăra pe noi.
 Un om cu bunăvoinţa de a se ruga este iubit de Iisus şi 
admirat, deoarece acesta crede în El şi Îl respectă. Fiind 
credincios, este ajutat când are o problemă şi este ferit de 
rele. Înschimb, un om necredincios, care nu se roagă 
Domnului Iisus Hristos, nu este plăcut Divinităţii.
 Dumnezeu, împreună cu Maica Domnului, au făcut 
minuni pe acest pământ: un exemplu ar fi atunci când Isus a 
făcut prima minune, la Cana Galileii.
 Deci, rugăciunea este cea mai importantă parte din tot 
ritualul nostru de zi cu zi. Este inu�l să facem fapte bune dacă 
sunt de ochii lumii, este în zadar să punem,,eu cred cu tărie în 
Dumnezeu”, dacă nu mergem la biserică şi nu ne rugăm.

Croitor Mihai Adrian, cl. a VI-a A



INSPIRAȚIE ȘI TALENT SevenArts

14

 Pentru mine, rugăciunea este ca un balsam, ca un medicament în clipele cele mai grele. Atunci 
când mă rog, simt că sunt doar eu și Dumnezeu. Aici îmi pot spune toate secretele. Uneori, este ca un 
strigăt de speranță când mă simt respinsă sau simt că am păcătuit.
 De asemenea, unele cuvinte și expresii au o semnificație clară pentru mine: noi  nu trebuie să 
facem umbră pământului, ci să trăim frumos pe acest Pământ.    
 În clipele grele, atunci când am nevoie de călăuzire, rugăciunea și Dumnezeu sunt pentru mine 
lumini dulci și clare de salvare. 
 Atunci când sunt bucuroasă, când am primit ceva pentru care m-am rugat mult �mp, încep să 
plâng de fericire. În clipele acelea, rugăciunea este cântecul inimii mele. 
 Potrivit convingerilor mele, rugăciunea ajută omul să fie mai bun, mai uman. Dar omul nu 
trebuie să aibă numai rugăciunea, ci și pe Dumnezeu în inimă. Acestea două te fac mai înțelept și mai 
nobil. 
 Să fii ateu cred că este cumplit. Cui te rogi? Dacă nu crezi în Dumnezeu, înseamnă că nu crezi 
nici în Biblie ! Un creș�n și un ateu vor fi extrem de diferiți, mai ales din punct de vedere spiritual. 
De aceea, pentru mine, Dumnezeu și rugăciunea vor fi pentru mereu salvarea vieții mele. Nu voi 
renunţa niciodată la ele.

Ce înseamnă rugăciunea?

Fedur Valen�na, cl. a VI-a A

Amin�rile,  lada noastră de zestre

Niță Lavinia, cl. a VI-a A

 Vacanța a venit, iar eu încă nu ș�u cum îmi voi petrece �mpul liber. Am stat și m-am gândit că 
aș putea vizita câteva muzee de artă sau câteva locuri vechi.    
 La un moment dat, mi-am amin�t de draga mea bunicuță de la țară care stă singură într-o 
casă  plină de cufere: unele vechi, altele noi și strălucitoare, de toate mărimile.  
 Aşa că, m-am hotărât să merg la ea. După jumătate de oră eram deja  acolo.  
 Bunica s-a bucurat mult să mă vadă şi mi-a zis că vrea să îmi ofere un cadou vechi, de familie.        
 -Draga mea, fiindcă eș� nepoata mea preferată, vreau să îți ofer lada noastră cu zestre. În ea 
se află lucrurile vechi ale bunicului tău, care i-au ușurat viața. Lada de zestre se află în pod. Tu va 
trebui să o alegi pe cea a bunicului tău: în ea se mai află câteva lucruri de-ale mele care te vor ajuta.            
 Curioasă, am urcat în pod și acolo am găsit foarte multe lăzi cu diferite modele, unele mari și 
frumoase, altele mici și foarte vechi. Am ales o ladă mică, mai veche, fiindcă eu cred  că fiecare lucru 
mic are o valoare mare și importantă, iar asta trezeşte amin�ri în viața unui om.
Este foarte frumos să păstrezi amin�ri, zestre sau lucruri vechi; acestea te fac să îți aminteș� de 
copilăria pe care ai avut-o, de succese sau de momente importante, de glorie și de mândrie, aspecte 
care ți-au schimbat viața... !       
 Așa a fost și viața bunicului meu... . La început, o viață simplă, de om de la țară, un simplu 
cioban. Dar, ceva a trezit în el talentul de a face sculpturi. Acest fapt l-a făcut câș�gător a mii de 
medalii și premii, ce i-au adus glorie și mândrie în �mpul vieţii.  
 Uneori e greu să-ți aminteș� momentele din viața ta, ș�ind că au trecut atâția ani. Dar, 
câteodată, unele lucruri din copilărie, cum a fost lada de zestre, pot trezi amin�ri frumoase și 
importante din viața unui om.



Cultură și spiritualitate 

 După părerea mea, bogăția unui neam, a unui popor se referă doar la clipele lui de glorie și la faptele 
lui bune. Evident, clipele de glorie au avut în urmă și greșeli, și poate chiar umilințe. 
 De asemenea, fiecare popor are arta lui. Arta aceasta constă în creș�nismul și speranțele ei. Neliniș�le 
și tot ce-a fost rău trec, dar rămân ca o amin�re urâtă în viața poporului, și toate aceste greșeli umbresc 
fericirile și clipele de glorie.    
 Dar, cu cât sunt mai multe clipele și momente de glorie, greșelile și faptele rușinoase vor fi acoperite, și 
sperăm ca ele să nu mai revină niciodată.

Fedur Valen�na, cl. a VI-a A

 Noi suntem români și trebuie să fim mândri de a noastră naționalitate.  
 Oriunde am pleca, noi tot români suntem și tot români rămânem ! Nu trebuie să ne fie rușine, 
oriunde am pleca; eu cred că, întotdeauna, ar trebui să avem în lada noastră de zestre, o ie, pe care să o 
purtăm de fiecare dată când vrem să demonstrăm că   suntem români și că suntem mândri de zestrea 
națională primită de la strămoșii noștri. Nu zic că în lada noastră de zestre nu putem avea și haine moderne, 
dar Dumnezeu ne-a dat darul de a face parte dintr-un popor minunat, care trebuie respectat și ale cărui da�ni 
și tradiții trebuie păstrate și valorificate.          
 Arta românească trebuie să fie îndrăgită de tot poporul, de la modul de a petrece, la mâncare și la 
haine, noi suntem mândri, pentru că suntem ROMÂNI !!!

Croitor Mihai Adrian, cl.a VI-a A
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Prin vecini...

Dascăln Devid, cl. a V-a A

Strada mea e frumoasă și lungă,Strada mea e frumoasă și lungă,
Credeți-mă, din avion se vede parcă-i o dungă,Credeți-mă, din avion se vede parcă-i o dungă,
E foarte ordonată și curatăE foarte ordonată și curată
Nu cum era altădată.Nu cum era altădată.
Au asfaltat-o muncitori de curândAu asfaltat-o muncitori de curând
Și cred că toți erau într-un gând,Și cred că toți erau într-un gând,
Să fie strada mai frumoasă pentru toți,Să fie strada mai frumoasă pentru toți,
Pentru mame, tați, bunici și nepoți.Pentru mame, tați, bunici și nepoți.

Pe strada mea sunt multe case mari și mici,Pe strada mea sunt multe case mari și mici,
Și multe feluri de oameni stau aiciȘi multe feluri de oameni stau aici
Săraci și bogațiSăraci și bogați
Dar cu toții curați.Dar cu toții curați.

Pe strada mea sunt și mulți copiiPe strada mea sunt și mulți copii
Cu care am legat prietenii,Cu care am legat prietenii,
Când ieșim cu toții să ne jucămCând ieșim cu toții să ne jucăm
Câteodată mai și deranjămCâteodată mai și deranjăm
Și mai cade mingea între floriȘi mai cade mingea între flori
Prin câte o grădină dar am vecini înțelegători,Prin câte o grădină dar am vecini înțelegători,
Ei ș�u că nu suntem răuvoitori.Ei ș�u că nu suntem răuvoitori.

Strada mea e frumoasă și lungă,
Credeți-mă, din avion se vede parcă-i o dungă,
E foarte ordonată și curată
Nu cum era altădată.
Au asfaltat-o muncitori de curând
Și cred că toți erau într-un gând,
Să fie strada mai frumoasă pentru toți,
Pentru mame, tați, bunici și nepoți.

Pe strada mea sunt multe case mari și mici,
Și multe feluri de oameni stau aici
Săraci și bogați
Dar cu toții curați.

Pe strada mea sunt și mulți copii
Cu care am legat prietenii,
Când ieșim cu toții să ne jucăm
Câteodată mai și deranjăm
Și mai cade mingea între flori
Prin câte o grădină dar am vecini înțelegători,
Ei ș�u că nu suntem răuvoitori.
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 Vatra Dornei- un loc plin de puritatea  aerului curat și de fericirea localnicilor care primesc 
turiș�i cu încântare. Răcoarea munților și liniștea cerului de dimineață te poartă într-o lume a 
simplității ce liniștește sufletul dincolo de orice necaz. Aici, inima nu te lasă să te întristezi iar razele 
răsăritului spun cea mai frumoasă poveste fără moarte.
 În acel colț de Rai mi-am petrecut ul�ma excursie cu școala...printre zăpezile amorțite, cu 
aerul curat în inimă, am cules mii de amin�ri prețioase. A fost unic, nici nu ș�u de unde să încep.
Nu cred că au existat trei minute însumate în zilele acelea în care eu să nu zâmbesc. De la drumul  pe 
care am sosit cu trenul, de la aflarea norocului din jocurile de cărți până la glumele la care râd și azi, 
până la ul�mul  ”la revedere”, toate au contribuit la euforia mea. 
 Plimbarea cu telescaunul unde cu cât urcam cu atât frigul mă a�ngea mai tare a arătat tuturor 
munților ce colinde frumoase cunoaștem și ce voci calde am adus acolo, în marea aceea albă. Văile au 
răsunat și au rezonat cu noi, ochii mei sorbeau peisajul înghețat. Aș fi vrut să păstrez pentru 
totdeauna stele argin�i în cosițele mele negre și înghețate. Apoi plimbările prin parcul binecunoscut 
de toți unde câte o veveriță zburda dintr-un loc în altul căutând hrană, unde copacii înalți parcă 
înțepau cerul gri, încercat.
 Petrecerea de seară, unde ne-am putut bucura de libertate și de prieteniile dintre noi, 
dansurile  fericirii, visarea, clipele când am râs din toată inima au adăugat încă o filă copilăriei 
noastre.
 Pa�noarul unde în ciuda căzăturilor m-am simțit mai special decât în orice alt loc, a fost atât de 
primitor.  Râsetele noastre se izbeau de gheață și se ridicau apoi în sus, spre cer, unde vântul le purta 
dând viață lucrurilor simple de care mulți nu se mai bucură.
 Dimineața am deschis fereastra șiun val de aer rece-adevărat, curat a pătruns în mine și-am 
simțit atunci că înverzesc sau că înfloresc. N-am cunoscut de multă vreme puritatea...iar soarele care 
abia ieșea de după peisajul amorțit își răsfira razele decolorându-le în vreme ce se depărtau.
Zâmbesc involuntar și mă gândesc  că n-ar fi existat un mod mai minunat de a-mi petrece ul�ma 
excursie cu școala aceasta...înainte de a fi nevoită să mă despart de ea defini�v. Le mulțumesc tuturor 
celor care m-au făcut atât de fericită în ul�mul meu an de gimnaziu. A nins și va ninge cu multe 
amin�ri!

SIMPLITATEA DORNEI

Chihai Laura, cl. a VIII-a A
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Strada mea

Locuiesc pe-o stradă mică,
Cu căsuțe de poveste...
Prima-i veche cu cerdac
Alta-i șubredă de pică.
Peste drum, deja răsare,
Într-un nor de praf și fum
O căsuță-locuită de-o bunică
Cu nepoți de l-a ei fiică.
Dacă urci pe ulicioară,
Mai dai de câte-o căscioară,
Unde rar zăreș� pe-afară
Câte-un bătrân la poartă,
La ușă ori la fereastră,
Așteptând cu drag și dor
Pe fată sau pe fecior.

Lângă ei, câte-o pisică,
Câte un cățel lătrând
Sau câte-un cocoș cântând.
E frumoasă strada noastră,
Zici că-i ruptă din poveș�!
O poveste-adevărată
Care-ncepe într-un sat
Cu o viață minunată.

Sveduneac Ioan, cl. a V-a A

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

Popescu Emanuela, cl. a V-a A
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Printre ai mei

Onofraș Leonard, cl. a VI-a A

Astăzi eu vă povestesc
Despre strada pe care locuiesc.
Case mici și case mari,
Ca la oameni gospodari!

Iar în fața caselor
Simt mireasca florilor,
Ce mă-mbie înce�șor,
Să ascult cântecul lor.

Și mai este-o casă mare
Și foarte încăpătoare
Ce ne-așteaptă cu răbdare,
Să venim cu mic cu mare

Oare voi ați înțeles,
Despre ce casă vorbesc?
Da, e școala, ați ghicit!
Ce ne cheamă la ci�t și soco�t.

Asta este strada mea
Și eu mă mândresc cu ea,
Iar voi care nu mă credeți
Haideți toți să o vedeți !

SCRIITORUL PREFERAT...

 MIHAI EMINESCU-geniul reprezenta�v al civilizației noastre este deasupra �mpului ca un zeu 
care reprezintă veșnicia.El este scriitorul meu preferat deoarece este un om fără vârstă, el este tânăr 
ca voinicul din ”Tinerețe fără bătrânețe”, poeziile și basmele lui fiind încărcate de sensibilitate, de 
roman�sm și de farmec. Mihai a fost cel mai cunoscut din țara noastră, un om deștept, poate chiar 
maestru în ceea ce face, ce compune, ce simte.
 Frumusețea lui sufletească s-a regăsit și în scrierile sale și s-a transmis generații după 
generații.
 

Sauciuc Alexandra, cl. a VIII-a A

Scrierile lui sunt cele mai frumoase flori 
ce se nasc în inima mea. Munca lui este o 
bucurie pentru poporul român și în zilele 
de azi. Cărțile publicate de el cu mult �mp 
în urmă, acum au ajuns într-un loc de 
onoare, în mințile și inimile noastre. 
 Acest zeu al cunoașterii mi-a 
acaparat toată atenția și interesul și mi-a 
arătat calea spre el. 
 Din aceste mo�ve Mihai Eminescu 
este scriitorul meu preferat.
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 HECTOR MALOT- un scriitor admirat de o generație întreagă. Hector  Malot este scund, chel 
dar barba sa denotă o inteligență aparte. Din ves�mentația sa reiese că el era un bărbat foarte 
elegant. Ochii săi arată calea spre o înțelepciune străveche, o înțelepciune care l-a ghidat pe tot 
parcursul vieții.. Urechile puțin ascuțite denotă o personalitate aparte, nasul mic subliniază o dorință 
de interiorizare.
 Hector Malot era foarte deștept spiritul inven�v. De asemenea, personalitatea sa era 
interesantă, el nu a fost niciodată interesat de avuția altora, nu a fost lacom, nu a fost zgârcit, îi plăcea 
viața liniș�tă, �hnită. El a fost un scriitor uimitor care a dat lumii lumină și putere și care dăinuie și 
astăzi în cărțile sale, iubite de copiii din întreaga lume.

HERBERT GEORGE  WELLS este un scriitor de cărți SF. Acesta are multe opere fascinante devenind 
alături de Jules Verne, ” părintele genului Ș�ințifico-fantas�c”. Opera care m-a impresionat este  
”Insula doctorului Moreau” care merită ci�tă de toți copiii de vârsta mea.
 Cu toate că nu mulți au auzit de el, operele lui sunt cunoscute peste tot în lume.
 Cu o imaginație extraordinară, Wells m-a făcut să mă simt prezentă în cartea sa, ca o 
trecătoare prin �mp. Imaginile și locurile descrise fantas�c, m-au dus acolo unde mi-am creat o lume 
proprie, unde nimeni nu mă putea învinge. 
 În ciuda talentului său, viața nu l-a răsplă�t mereu...scriitorul a avut o copilărie grea, fără 
susținere din partea părinților, care au trăit la distanță. As�el, el și-a creat singur drumul. Am aflat 
printre altele, că era un om binefăcut, cu o privire blândă unde se puteau ci� clipele de suferință. 
Chipul zâmbăreț, luminează fiecare poză în care se poate vedea mulțumirea sa pentru ceea ce face.
 Geniul SF-ului a scris aproxima�v 50 de cărți de ficțiune, peste 40 de non-ficțiune, mai mult de 
60 de poves�ri și 30 de ar�cole vândute pe tot globul.
 Cum eu am o pasiune pentru scris, înțeleg și admir talentul său, pasiunea și puterea de a reuși.
  La fel de admirată aș vrea să fiu și eu, talentul cu care te naș� înseamnă averea ta pentru 
o veșnicie! Ce impresionant!

Dumitriu Andrei, cl. a VIII-a A

Chihai Laura, cl. a VIII-a A
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FIZICE LA ELEVII
DE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 În societatea contemporană actuală, apăsată de stres, de sedentarism, de agresivitate, 
ac�vitatea spor�vă are un rol social major. Fenomenul spor�v a devenit o ac�vitate socială, economică 
și de recreere cu valențe deosebite. 
      Mișcarea în aer liber, prac�carea sportului ameliorează condiția umană, implicit calitatea vieții, iar 
prac�cantul ac�vităților spor�ve dobândește un ansamblu de cunoș�nțe și abilități benefice atât pentru 
sine cât și pentru societatea din care face parte. 
     Mișcarea, exercițiile fizice, ac�vitatea spor�vă compe�țională și necompe�țională contribuie la 
dezvoltarea unei imagini pozi�ve despre sine, la implementarea în ac�vitatea zilnică a unor mecanisme 
de autoreglare a stărilor psiho-comportamentale .
         Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l- au înlănțuit în spațiul închis 
al locului de muncă sau al casei, omul contemporan s- a depărtat de natură, de arenele spor�ve. 
     Faptul că mulți copii „prac�că” astăzi diferite ramuri spor�ve pe calculator, în �mp ce sunt „scu�ți” de 
către părinții excesiv de protectori de orele de educație fizică desfășurate în școală, reprezintă un 
fenomen social real și deosebit de primejdios. Această realitate cons�tuie un semnal de alarmă pentru 
toți factorii implicați în procesul de formare a �nerei generații. De aceea e importantă nu doar 
conturarea unor concepte și metodologii specifice,  ci și readucerea în atenția societății a celebrului 
dicton al lui Juvenal: „Mens sana in corpore sano”.
 Psihologia sportului acordă o mare importanţă studiului personalităţii. „Specialiş�i domeniului 
s-au convins deja că pentru marea performanţă nu sunt necesare doar calităţi motrice, de nivel superior, 
ci şi trăsături de personalitate compa�bile cu exigenţele şi tensiunea psihică generată de compe�ţia 
spor�vă.” Compe�ţia spor�vă, la orice nivel s-ar desfăşura, implică din plin laturi ale personalităţii, în 
special planul afec�v. Sen�mentele trăite de spor�vi fie în situaţie de victorie, fie de eşec, trăirile 
suporterilor, toate acestea subliniază necesitatea studierii laturii psihologice a sportului, as�el încât să 
se poată stabili influenţa pozi�vă pe care sportul o poate avea asupra dezvoltării personalităţii. 
În plan biofizic, perioada școlară mică poate fi considerată o perioadă de tranziție între copilăria mică și 
pubertate. Tensiunile frecvente la nivelul organismului duc la creșterea numărului de momente de criză 
ale dezvoltării, ceea ce creează o serie de inabilități și instabilități motorii ce se manifestă în mai multe 
planuri prac�ce. Aceste dificultăți se reduc treptat, atât ca efect al dezvoltării organismului în ansamblu, 
dar și ca urmare a exercițiului, a creșterii capacității de control voluntar al conduitelor proiectate.
 Se apreciază că la această vârstă, copilul nu este deosebit de robust, din contră, este sensibil, 
dificil, instabil, obosește ușor, are indispoziții la alergii, dar se reduc bolile contagioase. Cu toate acestea, 
sporesc îndemânarea și agilitatea, crește forța musculară, iar caracterul ambidextru - și el necesar în 
sport - se accentuează. Organele de simț, modalitățile senzoriale, posibilitățile de a reflecta în mod 
complex obiectele și fenomenele cu care vine în contact se dezvoltă, iar adaptarea la mediu și ex�nderea 
câmpului de acțiune și dezvoltarea unor noi abilități devin posibile a se realiza într-un plan superior 
tocmai prin aceste creșteri de dezvoltare biofizică. 
 Toate aceste aspecte conduc la concluzia că perioada celei de a treia copilării este propice nu 
doar debutului școlarității, ci și începerii unei ac�vități spor�ve cu șanse sporite de a căpăta caracter de 
performanță. 
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 Ca și în plan biofizic, în plan psihic transformările la această vârstă se fac lent și nespectacular, 
fiind cu toate acestea fundamentale pentru evoluția ulterioară a copilului. În primul rând, orientarea 
generală se schimbă, prin abandonarea intereselor pregnante din perioada anterioară, care sunt 
înlocuite cu interesul pentru achiziționarea de noi cunoș�nțe, prin învățare. Mai atent și mai exigent față 
de acțiunile sale, școlarul mic are un spirit cri�c tot mai ascuțit. Apar preocupările pentru colecționare, 
care exprimă nevoia internă de reunire și clasificare. Cu precădere la copiii cuprinși în ac�vitatea 
spor�vă, dar nu numai la aceș�a, vom găsi albume întreg cu imagini ale marilor spor�vi din ramura de 
sport îndrăgită, alături de celelalte colecții specifice vârstei. Totodată, fenomenul central devine regula, 
mai cu seamă respectarea regulilor. Ca urmare a acestor aspecte, școlarul mic �nde să nu tolereze pe cei 
care ies în afara regulilor, aspect psihic ce poate fi speculat de un bun antrenor; căci sportul, poate mai 
mult decât alte ac�vități umane, nu se poate desfășura în afara normelor.
 La vârsta școlară mică se întâlnesc restructurări și dezvoltări ale unor componente psihice ce duc 
la propulsarea acțiunilor desfășurate imprimându-le acestora un caracter mai organizat. Un rol 
important în aceste transformări îi revine componentei mo�vaționale (mobiluri, s�muli, trebuințe, 
mo�ve, interese, aspirații, idealuri). Mobilurile interioare, cum ar fi setea de cunoaștere ori dragostea și 
pasiunea pentru învățătură vor conferi valențe superioare evoluției vieții psihice.
 Sub aspectul caracteris�cilor afec�ve, vârsta analizată este percepută ca fiind una de căutare a 
echilibrului afec�v. Procesele afec�ve se caracterizează prin tot ceea ce numim tonus afec�v: simțiri, 
trăiri, și sensibilități sufleteș� vii și puternice. La această vârstă, copilul se entuziasmează ușor, totul îl 
impresionează. În funcție de s�mulii care acționează asupra lui, școlarul mic se bucură sau se întristează, 
trecând cu ușurință de la o stare la alta. Cu o puritate sufletească aparte, copiii sunt sinceri și cred în cei 
mai mari ca ei. De aceea sunt ușor de modelat, dar se impune grijă deosebită față de modelul 
educațional oferit. Părinții, educatorii au obligația să le asigure o stare de op�mism și încredere, 
„asigurându-le treptate trecerea de la emoții la trăiri sufleteș� superioare sub formă de sen�mente de 
prietenie, de dragoste față de părinți, colegi, profesori, de învățătură și nu în ul�mă instanță față de 
patrie.” 
 O latură importantă a personalității, care cunoaște și ea transformări în această perioadă de 
vârstă, este componenta socială. Odată căpătate, obișnuințele sociale îl ajută pe copil să se raporteze tot 
mai corect la comportamentul civilizat, devenind mai sensibil și controlat în relațiile cu cei din jur. 
Interrelațiile sociale și caracteris�cile acestora poartă nu doar amprenta societății, ci și a vieții familiale, 
școlare și spor�ve
 Viața școlară și socială îl dezvoltă pe copil și îl pregătește pentru adaptarea eficientă la mediul 
ambiant. Ca dovadă, spre sfârșitul perioadei copilul devine mai puțin dependent de familie și de școală și 
devine preocupat de a-i ajuta pe cei din jur, preocupare ce îl va ajuta să înțeleagă mai bine că pentru tot 
ceea ce face are nevoie de anumite abilități, de priceperi și cunoș�nțe. As�el va avea o viziune mai largă 
asupra vieții sociale și a nevoii de a-și dezvolta calitățile majore ale personalității sale.
 La această vârstă copilul descoperă că pentru a desfășura anumite ac�vități trebuie să dispună 
de un sistem de cunoș�nțe, priceperi și deprinderi, fără de care nu și- ar putea îndeplini scopurile 
propuse. Această descoperire îl face să încerce să se cunoască mai bine și acest lucru se realizează, poate 
nu totdeauna conș�ent, în cadrul jocurilor de rol la care copilul par�cipă cu mare interes și pasiune. 
Evocând scene din acțiunile umane desprinse fie din viața co�diană, fie din emisiuni TV sau spectacole 
vizionate, jocul copiilor îi ajută de multe ori chiar să-și descopere ap�tudinile și să dorească să și le 
cul�ve.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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 Privite ca ansamblu ce duce la performanța spor�vă, ap�tudinile pentru sport sunt:
Ÿ Soma�ce: înălțime, greutate, �p soma�c, �p de fibră musculară
Ÿ Funcționale: �p de ac�vitate nervoasă superioară, capacitate vitală, consum O2
Ÿ Biochimice: �p de metabolism, capacitate de refacere
Ÿ Motrice: viteză, forță, mobilitate
Ÿ General motrice: capacitate de învățare, rezistență la factori perturbatori, capacitate de mobilizare a 

energiei, capacitate de refacere psihică
Ÿ Psiho-motrice: coordonare generală și segmentară, echilibru sta�c și dinamic, schemă corporală, 

lateralitate, ambidextrie, tonus muscular, percepții spațio-temporale, integrare spațială, chinestezie, 
ideomotricitate, viteză de reacție, de repe�ție și de an�cipare, sincronizare

Ÿ Motrice: viteză, forță, mobilitate
Ÿ Psiho-intelectuale: vigilență, atenție, decizie, concentrare mentală, gândire, imaginație, memorie 

(fiecare cu mul�ple calități), an�cipare
Ÿ Psiho-afec�ve:   echilibru   afec�v, dar  și rezistență la stres
Ÿ Psiho reglatorii voliționale: efort voluntar, perseverență, comba�vitate, rezistență 
 Sistemul ap�tudinal determină performanța spor�vă, dar nu toate componentele au aceeași 
pondere sau același grad de încărcare gene�că ori de educabilitate. Sfera ap�tudinilor psihice 
influențează nu doar calitatea prestației fizice, ci și eficiența proceselor de învățare, de rezolvare a 
problemelor, de adaptare la situații și ambianță, de comunicare și relații umane, de adaptare la stres, de 
echilibrare a balanței mo�vaționale.
 În vederea pregă�rii pentru ac�vitatea de performanță, se va ține cont de faptul că ap�tudinile 
au o dinamică proprie de dezvoltare, de la copilărie la adolescență și �nerețe, iar diferențele în nivelul lor 
de dezvoltare sunt individuale. Există de asemenea posibilități de compensare interap�tudinală și 
intersistemică.
 După selectarea copiilor pe criterii ap�tudinale cerute de specificul sportului ales, profesorul va 
analiza pe parcursul pregă�rii sistemul ap�tudinal și modalitățile sub care el se obiec�vează în 
comportamentul spor�vilor, în vederea unei conduceri cât mai exacte, ș�ințifice a procesului de 
pregă�re și dezvoltare a personalității lor. Întrucât selecția este un proces con�nuu, cunoașterea cât mai 
reală a ap�tudinilor se obține prin coroborarea rezultatelor măsurătorilor prin probe și teste cu cele ale 
observației pedagogice a comportamentului spor�vilor și cu dinamica performanțelor obținute în 
sportul ales.
         Ap�tudinile pentru sport se află în strânsă legătură cu întregul sistem ap�tudinal. Un aspect 
esențial în acest sens îl cons�tuie raportul dintre performanța spor�vă și procesele intelectuale. Deși 
specialiș�i în psihologia sportului nu au ajuns încă la o concluzie general acceptată privind ponderea 
factorului intelectual în ac�vitatea spor�vă, în obținerea performanței, considerăm că s-a depășit 
vechea mentalitate potrivit căreia sportul era privit ca ac�vitate non intelectuală și, ca atare, fără valențe 
deosebite. Performanța spor�vă nu poate fi pusă doar pe seama mușchilor; ceea ce mușchii sunt pentru 
spor�v reprezintă ceea ce este ochiul pentru pictor, urechea pentru muzician ori vocea pentru cântăreț – 
un instrument necesar, dar nu suficient. Armonia calităților intelectuale și fizice duce la armonia 
personalității în ansamblul ei.
 Aspectele fizice şi psihice trebuie bine cunoscute de către cei implicaţi în ac�vitatea de pregă�re 
a copiilor prac�canţi ai sportului; ar fi greşită aplicarea unei metodologii asemănătoare cu cea a 
adulţilor, dorinţa prea mare de a�ngere a performanţei imediate transformând cu uşurinţă 
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antrenamentul în „dresură”, iar spor�vul într- un copil cu un sistem nervos stresat, care în final nici nu va 
mai da randament. Pregă�rea copiilor pentru compe�ţie nu trebuie să fie un scop în sine, acest lucru 
putând să atragă după sine o întrerupere prea �mpurie a unei cariere spor�ve. La vârsta şcolară mică se 
impune respectarea cerinţelor dezvoltării armonioase, complexe, mul�laterale a organismului. 
Antrenamentele  vor viza: „însuşirea corectă a  procedeelor , dezvoltarea vitezei pe distanţe scurte (în 
limitele vârstei), a rezistenţei  (prin volum mai mult , nu prin intensitate”. 
 Având convingerea că cercetarea noastră e doar o picătură în oceanul  fără sfârșit al 
preocupărilor din vastul domeniu al psihologiei sportului, exprimăm intenția noastră de a milita pentru 
implementarea în societatea contemporană românească a ideii potrivit căreia nu vom avea niciodată 
copii mai sănătoși  și mai fericiți dacă ei nu fac sport, chiar fiind „olimpici” la diferite alte discipline 
școlare. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

Prof. înv. Primar: Sofica Brîndușa            
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 Pasiunea pentru teatru și pentru artă ne-au făcut să trecem peste greutățile ivite pe 
parcursul scenetei noastre. Acestă pasiune s-a născut pe neașteptate când doamna profesoară 
de limba română ne-a condus de câteva ori în sala de teatru a Casei de Cultură din Suceava  sau la 
teatrul Matei Vișniec.
 Am ieșit atât de fericiți și încântați, nu ne-am dat seama că abia atunci se contura cu 
adevărat în mintea noastră, forma acestei arte minunate de care auzisem în cărți: grandoarea 
sălii, măreția scenei, actorii care ”se prefăceau” impecabil, dicția lor perfectă, costumele, 
replicile interminabile, suspansul, spectacolul de lumini, aplauzele..
 Am fost curioși în ce măsură putem intra în pielea personajelor lui Caragiale și am  ales 
împreună cu doamna profesoară un fragment din O scrisoare pierdută. N-a fost ușor, căci dacă ar 
fi fost poate n-am mai fi pornit la drum. Noi iubim provocările. A fost o muncă de două săptămâni 
în care am dat cu totul altă formă acestei ac�vități și anume, am transformat-o într-o surpriză 
pentru doamna profesoară și doamna directoare și ne-am organizat în totalitate singuri.
 Decorul, costumele, machiajul, repe�țiile și micile certuri/ contradicții au fost doar 
câteva aspecte care ori au fost dificil de îndeplinit, ori greu de potolit. Cert este că e foarte greu 
să lucrezi cu oameni.
 Totuși, cu această ocazie ne-am cunoscut colegii al�el decât îi ș�am până 
acum...mo�vați, determinați, repetând iar și iar...
Rolul lor pe scena improvizată ne-a unit pentru că e un rol interpretat din dragoste. Atmosfera 
specifică, prietenii care își împărtășeau cu noi emoțiile înainte de spectacol, înainte de program, 
cu care discutam diferite faze comice din �mpul repe�țiilor în pauzele de masă, uneori pe scările 
școlii, ne-au transformat pe nesimțite în niște mici actori.
 Teatrul, pentru noi, este o lume în care te deconectezi cu adevărat de la lumea reală. Dacă 
pentru unii dintre noi această ac�vitate a însemnat un debut, pentru colega noastră, Patricia, a 
fost ” acasă”deoarece ea urmează în �mpul liber, cursuri de actorie.
 Această formă de exprimare liberă, teatrul, a însemnat în primul rând muncă în echipă, 
talent, dăruire și ne bucurăm că am adus zâmbetul pe buzele spectatorilor de la alte clase, ne 
bucurăm că am fost curajoși, ne bucurăm că am avut un scenograf implicat, un regizor la fel și ne-
am bucurat chiar, pe alocuri, și de șoaptele unui sufleur.
 Am trăit pe pielea noastră forfota dinaintea spectacolului, zumzetele ce se auzeau 
dincolo de cor�na imaginară, din când în când câte un zgomot puternic, apoi urma melodia ce ne 
zguduia pe toți - melodia aleasă de noi pentru a drama�za, apoi, începea spectacolul!
Unele intervenții au lăsat cu gura căscată sala, altele au ținut-o doar răbdătoare până la sfârșit, 
unele au fost chiar copilăreș�.
Toate au trecut ca gândul, așa ne-am îndrăgos�t de scenă și de teatru!
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De vorbă, pe scenă...

Andrei Dumitriu, Laura Chihai, Patricia Ciotoi, cl. a VIII-a A
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Copiii pot salva  pădurea
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 Sunt un copil ca oricare altul care vrea  să crească sănătos şi fericit, într-o ţară frumoasă, cu păduri 
minunate. Pădurile şi vieţuitoarele care locuiesc în ele au nevoie de ajutorul dumneavoastră . Vă rog salvaţi-
le!...
 În lipsa copacilor înalți care pot sprijini cu rădăcinile lor puternice pământul, acesta ar putea aluneca, 
provocând pagube mari.  Pădurea este importantă și pentru  împiedicarea inundațiilor. Fără ea, ploaia ar 
face multe ravagii.. Așa, copacii ajută pământul să absoarbă apa împiedicând multe catastrofe cauzate de 
masivele defrișări din ul�mii ani.
 O campanie UN OM-UN POM, UN COPIL- UN COPĂCEL, cred că ar îmbogăți pământul  cu milioane de 
noi copaci, care  vor împiedica alunecările de teren, ploile , furtunile masive din ul�mul �mp, fenomene care 
nu s-au mai întâlnit până acum la noi. 
 Dacă ne gândim, pentru păduri, copacii sunt copiii lor și  așa cum noi avem o mamă și pentru ea noi 
suntem rațiunea ei de a trăi  și pădurea plânge pentru fiecare copil pe care îl pierde în mod irațional...Nimeni 
nu își imaginează durerea unei mame atunci când își pierde copiii sau când  i se îmbolnăvesc micile ei 
frumuseți. Atunci când se taie anapoda copacii, nu există milă, pentru că, dacă ea ar exista și-ar imagina 
durerea pădurii și ar compara-o cu cea a unei mame și și-ar da seama de răutatea făcută.
 Regretă doar atunci când natura se dezlănțuie și se răzbună.
 Dar ce păcat! Uneori este prea târziu, suferă cei nevinovați, mai ales animalele....
 Nu fiți indiferenți la strigătul de durere al pădurilor, deoarece ele sunt ca o a doua familie a noastră.
 Planul meu de salvare a pădurii reprezintă ceva rar întâlnit în lumea noastră: munca în echipă- asta 
înseamnă că trebuie să ne organizăm în scopul salvării naturii.     

 Burla Alexandru, cl. a II-a B
Îndrumător Înv. Maria Elvira Ghivnici  
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GENEROZITATEA
-calitate a oamenilor superiori-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

 ”Generozitatea, prin definiție este calitatea omului bun iar bunătatea te face superior.
 Părerea mea este că aceasta poate fi realizată de oricine și prin orice lucru pe care îl oferă: un obiect, 
un zâmbet, o îmbrățișare, un sfat, un ajutor, o viață. În ziua de astăzi, răutatea și egoismul au luat locul 
acestora iar cei care dăruiesc din suflet sunt din ce în ce mai puțini.
 De fapt, acest subiect are legătură cu sufletul omenesc atât de fragil, schimbător..Cel mai frumos 
sen�ment este starea specială  pe care ți-o creează actul dăruirii. De exemplu, prin a dărui ceva cuiva 
nevoiaș, faci o faptă bună, iar faptele bune sunt răsplă�te de Dumnezeu.”

Amarică Alexandra, Cl. a VII-a A

 ”Nu mulți ajung să cunoască însemnătatea acestui sen�ment. Nici măcar nu îmi dau seama dacă am 
ajuns la o concluzie după toate gândurile mele pierdute parcă în infinit. Însuși infinitul este un mister, �mpul 
ne oferă ceva, acel ceva însemnând menirea și rolul nostru în viață. Noi nu putem hotărî nimic din toate 
acestea, ceea ce depinde de noi este să alegem cum vrem să ne îndeplinim scopurile-cu generozitate, 
milostenie și căldură în suflet sau cu ură, bani și nefericirea ce curge șuvoi precum un venin.
 În primul rând, superioritatea nu ar trebui să fie confundată cu perfecțiunea. Omul este dispus la 
ispite și păcate, niciun om nu va putea ajunge vreodată la perfecțiune. Singura ”perfecțiune” de care putem 
da dovadă este generozitatea.
 Sunt, de asemenea, multe clipe din viață care trec neobservate. Eu �nd să cred că ar fi imposibil de 
evitat generozitatea unei persoane. Totuși, unii oameni ar putea lua drept slăbiciune, bunăvoința ta, 
blândețea ta, îngăduința, omenia...”

Puiu Panagio�s, cl. a VII-a A

 ”A da o mână de ajutor benevol, indiferent pe problema persoanei aflate în necaz, ar putea însemna 
o dovadă de generozitate. Apreciez că noi, copiii, primim multă generozitate din partea părinților noștri. Ei 
muncesc pentru noi zilnic, pentru a nu ne lipsi nimic. În viitor, ne vom răsplă� părinții pentru toate eforturile. 
Să răspunzi generozității cu generozitate înseamnă a lupta în a nu pierde această calitate.”

Roman Anastasia, cl. a VII-a A

 ”Lumea a creat un sens uimitor pentru acest cuvânt. Dărnicia duce la prietenie, prietenia duce la pace și 
împreună aceste însușiri vor naște iubirea între oameni. Lumea este așa cum o facem noi, trebuie 
remodelată sperând la un sfârșit mulțumitor.
 Sen�mentele dinlăuntrul omului vor ieși la iveală lucrând împreună: generozitatea, bunătatea, 
dărnicia și iubirea vor fi baza acestei noi lumi..”

Popescu Marian, cl a VII-a A



SevenArts

28

 ” Generozitatea este atunci când un lucru mic oferit din inimă poate valora cât unul mare. Norocul ți 
se va întoarce. Generosul adevărat este cel care ș�e să țină binele altuia sau binele comunității  în favoarea 
binelui propriu...să nu trăiască doar pentru el ci și prin alții, pentru alții.
 Generozitatea este calitatea omului de a dărui binefacere în mod dezinteresat. Generozitatea este o 
însușire nobilă care îi oferă omului posibilitatea de a oferi servicii, așteptând mulțumire divină.”

Bijușcă Gabriela, cl. a VII-a A

”  Generozitatea se poate învăța. Mama m-a educat să ofer cu ocazie dar mai ales fără ocazie, să ofer la 
nevoie. A fi atent la nevoile persoanei de lângă �ne, înseamnă a arăta că exiș�.
 Cu cât am crescut, am înțeles că sfatul unei prietene, aprecierea unui coleg reprezintă și ele gesturi de 
generozitate. Mulți oameni au fost generoși cu mine și m-am simțit special, uneori chiar uimită. Atunci am 
hotărât că și eu trebuie să ofer,  bunătatea te face frumos!
Aș vrea să cred că generozitatea este molipsitoare, mi-ar plăcea ca atunci când sunt generoasă, să fiu 
răsplă�tă cu generozitate, din păcate ceea ce simțim că trebuie să facem, nu este un schimb.
 A fi generos înseamnă a oferi bucurie.

Aramă Patricia, cl. a VII-a A

Burla Alexandru – Clasa 2 B
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Probleme de logică și atenție

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

1. Ce se află între Soare și Pământ?
 R. : ”și”
 2. Care este cel mai periculos loc din lume?
 R:  Patul, aici mor peste 80% din oameni.
3.Cum se numesc dacii care gândesc?
 R: gândaci
4. Cum se numesc nașii Papei?
 R: papanași
5. Răspundeți repede:
 8=56
 7=42
 6=30
 5=20
 3=?
 R: 3=6 pentru că fiecare număr se înmulțește cu predecesorul lui.
6. Un om alb iese din Marea Neagră. Cum iese?
 R: ud
7. Într-un sat  fără electricitate-în care copiii nu au ăn case computere, tablete sau telefoane-locuiesc șapte 
frați. Primul citește o carte, al doilea a plecat să ducă vaca la câmp, al treilea joacă șah, al patrulea rezolvă un 
rebus, al cincilea pune masa, iar al șaselea umflă o minge. Ce face al șaptelea?
 R: Al șaptelea dintre frați joacă șah cu al treilea.
8. Doi tați și doi fii au găsit în pădure, trei comori. Totuși fiecăruia i-a revenit câte o comoară. Cum a fost 
posibil?
 R: Căutătorii de comori sunt bunicul, fiul și nepotul său. As�el, sunt doi tați și doi fii( deoarece fiul 
bătrânului este, în același �mp. și tată.)
9.Eș� la maraton și îl depășeș� pe cel de pe locul doi. Pe ce loc eș�?
 R: Pe locul 2
10. Un avion se prăbușește la granița dintre România și Bulgaria. Unde vor fi îngropați supraviețuitorii?
 R: Supraviețuitorii nu se îngroapă.
  11. 7+ 6 ”fac” 12 sau ” face ” 12?
 R: Nu este corect în niciun fel ( 7+ 6= 13)
  12. Ce este mai greu, un kg de pietre sau un kg de bumbac?
 R: Sunt egale.
13. O maimuță, o veveriță și o pasăre se întrec până la vârful unui coco�er. Cine ajunge prima la banane?
 R: Coco�erul nu face banane.
  14. Care este centrul exact al României?
 R: Litera â
 15. Ce crește mereu și nu coboară niciodată?
 R: Vârsta
16. O persoană mută vrea să cumpere o periuță de dinți. Ca să fie înțeleasă la magazin imită spălatul pe dinți. 
Spune-mi cum ar trebui să procedeze o persoană oarbă care vrea să-și ia o pereche de mănuși?
 R: Să spună
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17. Câte animale a luat Moise pe arca lui?
 R: Moise nu avea arcă, ci Noe.
18. Ce nu se topește chiar dacă e udă mereu?
 R: limba
19.Câte  luni au 28 de zile?
 R: Toate
20. Cum poate un om să reziste 10 zile fără să doarmă
 R: Doarme noaptea
21. Din ce culori obții culoarea albastru?
 R: Albastru e culoare primară
22. Tu eș� fratele meu, eu nu sunt fratele tău... Cine sunt eu?
 R: sora ta
23. Ce nu poți mânca niciodată la micul dejun?
 R: prânzul sau cina
24. Unde a fost semnată Declarația de independență?
 R: în josul paginii.

Amarică Alexandra și Ciubotaru Loredana, cl.a VII-a A
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Desenul copilului, oglinda sufletului

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

 Mereu am fost fascinat de ceea ce reprezintă copiii în desenele lor. Dar oare ce se ascunde în desenul 
unui copil? Ce trăire exprimă el, dincolo de aspectul său grafic? Orice desen dezvăluie mult mai mult decât 
imaginea sa la prima vedere. Prin intermediul desenului copilul își exprimă universul interior pe plan 
emoțional. Desenul exprimă viziunea auten�că a copilului despre lume, la anumite momente din viața sa. 
Un desen spontan conține un mesaj ascuns și este al doilea nivel al limbajului, fiind un produs al 
inconș�entului. Incercând să interpretăm, vom descoperi că desenul spune o poveste ascunsă și valoroasă 
despre copilul nostru. Desenul ne va ajuta să înțelegem modul în care copilul se raportează la sine și la ceilalți 
membri ai familiei.

 Când copilul își desenează FAMILIA – obținem 
indicii despre relațiile copilului cu membrii familiei și 
cum este perceput fiecare, sen�mentele pe care le 
impărtășește, putem vedea ce relații sunt între 
membrii familiei și cum acestea îl influențează pe 
copil. As�el persoana care este cea mai apropiată 
este desenată prima, fiind cea mai înaltă și îi sunt 
redate cele mai mici detalii. Personajul neimportant 
este cel mai mic dintre toți, amplasat într-o parte de 
ceilalți. Copilul care se desenează pe sine însuși mai 
pronunțat, vorbește despre faptul că se simte 
important, unic, iar figura foarte mică a copilului 
reprezintă nepu�nța sa, necesitatea de a fi îngrijit. 
Atunci când copilul lipsește din desen, el suferă de 
izolare și singurătate. 

 Copil desenat lângă unul dintre părinți semnifică dorința de a-i semăna. Adăugarea altor oameni și 
viețuitoare: verișori, prieteni, câini, pisici arată că nu-i ajunge comunicarea în familie, simte nevoia să 
interacționeze cu alți copii și viețuitoare. 

Mai mulți arbori pe foaie – semnifică nevoia unei 
afec�vită� personale. În fața dificultăților evită 
efortul într-o manieră gen�lă si infan�lă. 
Desenul aparține elevei A.V. în vârstă de 8 ani. 
Observăm că și-a lăsat corpul transparent în 
comparație cu  ceilalți copii. Denotă că că este atentă 
cu cei din jur, dar are o s�mă de sine mai scăzută. Se 
simte ocro�tă în mijlocul naturii, are nevoie de 
prieteni pentru a comunica, dar între ea și alt 
personaj se interpune un arbore. Oare încrederea în 
cei din jur nu e deplină?
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 Desenul CASEI – ne arată indicii despre sen�mentul de iubire, căldură si adăpost sigur. Ferestrele și 
ușa, care semnifică relația cu lumea, comunicarea cu exteriorul, dacă sunt închise, chiar ferecate, poate fi 
vorba de un copil închis, interiorizat sau părinți ce-l abuzează sau sunt neglijen�.

Casa mare – semnifică nevoia de afec�vitate;
Casa desenată urât – semnifică autoritate parentală;
Casa mică – arată hipersensibilitate, atașament perturbat;
Casa cu etaje – semnifică materialismul, caracter puternic;
Prezența gardului – protecție și apărare;
Prezența mai multor uși – conflicte ale celor ce trăiesc în casă;
Prezența hogeacului și a fumului care iese în sus – semn de căldură și uniune familială.

 Prin desenele lor, copiii își trădează foarte ușor relația cu ȘCOALA și profesorii. Un cadru didac�c mai 
distant și rece față de elevi va fi plasat la oarecare distanță față de colec�v.

ÎNDRĂZNEALĂ ȘI CULOARE
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD

 Desenul din stânga aparține lui E.N. în vârstă de 8 ani. Observăm că elevii nu se uită spre profesoara 
care le arată exercițiile la tablă, ba mai mult aceș�a au evadat din spațiul clasei în aer liber unde se simt 
confortabil. Poate fi vorba aici și de o dificultate în asimilarea cunoș�nțelor din partea autorului desenului. 
Fețele copiilor sunt disproporționate față de restul corpului, element des întâlnit la copiii de vârstă școlară 
mică. Ochii, nasul și gura sunt accentuate, ceea ce arată că subiectul acordă o mare importanță relațiilor de 
comunicare cu cei din jur. 
 Desenul din dreapta aparține lui R.R. în vârstă de 8 ani. El surprinde momentul intrării profesorului în 
clasă. Remarcăm formele fusiforme și înalte ale personajelor. Picioarele lungi semnifică nevoia de 
independență, dar și dorința de a ieși în evidență. Elevii sunt prac�c înghesuiți printre bănci, într-o mare lipsă 
de spațiu, element ce sugerează că ac�vitățile de la clasă sunt stresante pentru acel copil. Remarcăm însă 
apropierea față de profesor care îi inspiră încredere și siguranță.

 Desenul din stânga aparține lui R.N. în vârstă de 7 ani. Surprinde momentul venirii copiilor, dimineața 
la școală. Ei se adună de pe ulițele și străduțele car�erului către școală. Autorul desenului este mai înalt față 
de restul copiilor, fapt ce arată dorința de afirmare și impunere față de ceilalți. Copiii sosesc ținându-se de 
mâini, într-o a�tudine relaxată, plină de voie bună. Lipsesc ghiozdanele, copiii fiind  de clasă pregă�toare 
încă privesc școala ca un loc unde se joacă, nefiind împovărați de grija temelor. 
 Desenul din dreapta atrage atenția prin culoarea puternic vizibilă a fondului, roșu aprins, aparține lui 
A.R. în vârstă de 8 ani. Autorul desenului este un copil dinamic, plin de energie, mereu în mișcare, dar uneori 
are un comportament agresiv. Copiii se află în clasă, lângă tablă, care se confundă cu fondul puternic. 
Pozițiile corpurilor sugerează mișcare, energie, bună dispoziție, exuberanță. 
 Culorile –  exprimă starea de moment:
Ÿ albastrul – calm, are nevoie de �mp, ușor adaptabil;
Ÿ galben – vesel, sociabil, dar dependent;
Ÿ verde – punctul de echilibru, trăiește intens;
Ÿ roșu – dinamic, plin de energie, mereu în mișcare, jucauș, dar are un comportament agresiv;
Ÿ maro – regresie, dificultăți de adaptare, apare de obicei ca o dorință puternică de a se simți bine fizic;
Ÿ violet – neliniș�t, anxios, dificultăți de adaptare;
Ÿ negrul – revoltat, contrariat, rebel, cu dorintă de confruntare, perioadă de negare. 
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 Copacul personificat (în stânga) realizat de doi copii, firi total opuse, este grăitor în acest sens. Primul 
desen este realizat de un copil op�mist, vesel, cu a�tudine preponderent pozi�vă, cel de al doilea realizat de 
un copil scep�c în forțele proprii, pesimist, cu trăiri contradictorii. De remarcat faptul că acea trăire poate fi 
una de moment și nu o trăsătură permanentă. În desenul din dreapta, sus, in�tulat „Prietena mea” 
remarcăm genele lungi, semn de cochetărie, apoi  degetele lungi de la mâini,indiciu al agresivității și 
ambiției. 

 Desenul de mai sus in�tulat „Sub umbrelă” înfățișează doi copii, un băiat și o fată, sub o umbrelă. 
Nimeni însă nu are grija umbrelei pentru că  cei doi se țin afectuos de mână. Părul fetei, reprezentat mai 
accentuat, semnifică puterea, îndrăzneala,  indicând preocupările afec�ve și curiozitatea legată de această 
latură.

ÎNDRĂZNEALĂ ȘI CULOARE
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 La una din orele de „Educație plas�că” am propus copiilor tema „Ce meserie voi avea când voi fi 
mare”. Răspunsurile au fost dintre cele mai diverse: aviator, polițist, poștaș, bucătar, mecanic. Meseria 
aleasă trebuia reprezentată într-un desen. În lucrarea din stânga un băiat dorește să fie șofer de taxi, iar în 
dreapta, o fe�ță dorește să fie învățătoare. Obiectul și locul muncii capătă de data aceasta o dimensiune 
consistentă: taxiul, respec�v școala. 
 Prin limbajul liniilor, semnelor, culorilor, copilul reușește să dea sens lumii lui interioare, lăsând la 
îndemâna adultului aceste informații prețioase. În special, în cazul copiilor aflați la o vârstă foarte mică, în 
perioada de achiziție a limbajului, desenul este unul dintre puținele instrumente care oferă informații legate 
de personalitatea, comportamentul, conflictele, traumele și bucuriile lor. Copiii desenează ceea ce ș�u 
despre lume și nu încearcă să redea fotografic sau să capteze realitatea. 
 Nu se pot desprinde concluzii despre nivelul psihic, cogni�v și emoțional al copilului analizând un 
singur desen. Este nevoie de interpretarea mai multor desene, acestea să fie spontane, fără intervenție din 
partea adultului. Profesorul sugerează �tlul temei și lasă copilul să dea frâu liber imaginației și capacității de 
a reda prin desen ideile sale despre tema respec�vă. Uneori copilul depășește sfera temei propuse de 
profesorul de la clasă exprimându-și propriile idei și trăiri din acel moment. Nu vom apostrofa elevul pentru 
aceasta, dimpotrivă îl vom încuraja pentru a-și exprima cât mai bine ideea ar�s�că. 
 Când observăm că desenul copilului conține elemente ciudate, anormale sau forme accentuate cu 
extremități foarte ascuțite, cu hașurări foarte violente și agresive, iar culorile sunt hao�c combinate, sau 
predomină cele sumbre, întunecate, ne punem întrebarea dacă nu e cazul pentru o discuție cu psihologul 
școlar.  O altă situație alarmantă ar fi și refuzul copilului de a desena, care semnifică ascunderea problemelor, 
lipsa dorinței de-a se confesa prin desen. Toate acestea ar fi câteva semne de alarmă, care ne vorbesc despre 
un dezechilibru psiho-emoțional și opinia unui psiholog ne-ar oferi interpretarea corectă, după ce va lua în 
calcul mai mulți factori ce țin de contextul familial al copilului.

Bibliografie:
„Ce ascund desenele copilului tău?” –Perfecte.md - Irina Novac, 
psiholog consilier
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Picturi Ioana Stavnic
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Simfonie de toamnă

 Ca orice început, și cel de anul acesta a fost unul frumos, emoționant și însorit, la propriu și la figurat.
Școala Gimnazială” Grigore Ghica Voievod ”din Suceava și-a deschis porțile sutelor de copii și părinți 
încântați de revedere, regăsire, cunoaștere.
 Doamna Director Marlena Moscal a pregă�t cu minuțiozitate surprizele de început și a adunat 
zâmbetele tuturor copiilor într-un buchet viu.
 Ca în fiecare an, domnul primar Ion Lungu a ales să fie alături și de școala noastră adresând tuturor 
câteva cuvinte. Acesta le-a urat succes elevilor în noul an școlar, întelepciune, felicitând bobocii și și-a 
exprimat profunda încredere în colaborarea eficientă dintre conducerea școlii și ins�tuția pe care acesta o 
conduce.
 Printre valurile de flori și zâmbete, primarul a anunțat și o serie de surprize pentru perioada imediat 
următoare, cea mai tentantă fiind construirea unei gradinițe cu program prelungit chiar in curtea școlii 
noastre.
 Fes�vitatea a con�nuat cu slujba de Te Deum susținută de preotul paroh al bisericii Ițcani. De 
asemenea, un reprezentant al Poliției a fost prezent în persoana domnului Ungureanu Constan�n.
 Succes tuturor! Prof. Corina Stavnic

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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ROLUL COMUNICÃRII ÎN PROCESUL DE ÎNVÃŢÃMÂNT
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 Odată cu evoluţia tehnologiei, a ş�inţei, sporesc şi exigențele faţă de actul comunicãrii. O 

as�el de evoluție obligã cadrul didac�c sã devinã un bun profesionist al comunicãrii didac�ce, 

atât în planul stãpânirii tehnicii comunicãrii, cât și în cel al rezonării cu receptorul,cu elevul. 

Comunicarea este un proces relaţional, în cadrul cãruia doi sau mai mulți interlocutori fac 

schimb de informţii, se înțeleg şi se influeţează între ei. Codurile folosite în comunicare sunt: 

cuvântul, gestul, imaginea, sunetul, mișcarea, stãrile afec�ve.
 Conform literaturii de specialitate, comunicarea didac�cã este parte fundamentală a 

procesului de învăţământ în care elevii, sub îndrumarea cadrului didac�c, dobândesc noi 

cunoş�nţe, reguli, formule, legi. În pedagogia tradi�onalã, comunicarea didac�cã era 

consideratã numai ac�une de predare, elevul având un rol de simplu receptor.
 Reconsiderând rolul elevului în cadrul procesului de învăţământ, pedagogia modernã 

acordă o aten�e deosebitã metodelor ac�v-par�cipa�ve, conlucrării dintre elev şi cadrul 

didac�c, toate acestea facând din comunicarea didac�cã un proces complex şi viu. 
 Comunicarea didac�că reprezintă o formă par�culară de comunicare, specifică 

procesului didac�c. La nivelul comunicării didac�ce interferează mai multe �puri de 

comunicare, şi anume:
- comunicarea orală şi comunicarea scrisă;
- comunicarea verbală, paraverbală şi nonverbală;
- comunicarea referen�ală(prin care se transmit cunos�nţe teore�ce) şi comunicarea 

a�tudinală (se transmit sisteme de valori, criterii de apreciere a valorilor).
 Comunicarea cons�tuie una dintre condiţiile fundamentale desfãsurării procesului de 

învăţământ, de unde concluzia că a organiza condiţiile învăţării înseamnã a organiza 

comunicarea care se produce în clasã, a organiza şi controla schimburile de semnificţii ce au loc 

între profesor şi elevi.
 Ex�nzând lucrurile, comunicarea contribuie la formarea şi cristalizarea comunităţii ca 

mediu mai larg care intervine într-o manieră favorabilă la s�mularea învăţării şi a unei ac�vităţi 

didac�ce de calitate. Este important de subliniat faptul că ins�tuţia de învăţământ cons�tuie 

locul unde se învată comunicarea, unde se deprinde şi se perfec�onează comunicarea, unde se 

elaborează comunicarea, unde se educă comunicarea. Aici, comunicarea are semnificaţia unei 

valori umane şi sociale, mo�v pentru care educarea comunicării cons�tuie un scop în sine, un 

obiec�v major al învăţământului.
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 Doar căscopul comunicãrii în acest sens nu este întotdeauna a�ns. Trebuie să 
recunoaştem că, de cele mai multe ori, profesorul trăieşte cu impresia că vorbele sau mesajele 
sale ajung la des�naţie aşa cum gândeşte el, că sunt receptate de elevi cu aceleaşi înţelesuri.Din 
păcate, lucrurile nu decurg întotdeauna aşa, mesajele receptate au tendinţa de a se îndepărta 
mai mult sau mai puţin de sensurile emise sau originale, uneori să fie chiar diferite. În reglarea 
propriei comunicări, cadrul didac�c trebuie să ţină seama de mimica elevilor, de gesturile, de 
expresiile şi de miscãrile lor, reacţii care devin simptoma�ce pentru ceea ce simt, înteleg, accept 
sau doresc aces�a. El poate sesiza direct şi abil„starea de spirit” a elevilor şi, as�el, să valorifice 
la maximum comportamentul acestora în beneficiul op�mizãrii comunicãrii. Pornind de aici, 
cadrul didac�c poate să-şi restructureze sau să amelioreze demersul didac�c de moment şi nu 
în ul�mul rând să-şi regleze viteza şi ritmul propriei vorbiri. 

Prof. Corina Stavnic

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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OPŢIONAL - LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ
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 Programa acestui opțional oferă posibilitatea organizării flexibile a învățării într-un număr 

variabil de lecții. As�el, textele literare și nonliterare selectate în vederea dezvoltării 

competențelor generale vizate de noua  programă sunt legate tema�c de problema abilităților 

de viață. 
 Diversitatea textelor, atât din literatura română, cât și din literatura universală au oferit 

elevilor posibilitatea de a iden�fica și de a discuta despre teme  precum: familia, școala, iubirea, 

călătoria, prietenia, copilăria, adolescența etc. 
 Ac�vitățile propuse la clasă au evidențiat capacitatea elevilor de a face conexiuni cu alte 

arte, precum educația plas�că sau  educația muzicală, dar, mai ales, i-au ajutat să descopere în 

mesajele operelor adevărate valori umane, ca bunătatea, prietenia, generozitatea, loialitatea, 

respectul pentru cei din jur etc.
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Cărțile nu au o singură pereche de aripi…

”Pe aripile fluturilor noştri de hâr�e, asemenea unor solzişori
 ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate, înscrise cu cerneală �pografică.

A trebuit să mergem la şcoală ca să le desluşim. Stând confortabil pe
 spinarea mătăsoasă a  marelui fluture, ci�m şi  zburăm. 

 Căci fluturele nu se urneşte de pe frunza lui dacă nu-i
 inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hâr�e, nici de cerneală, 

 nici de cuvinte, ci de imagini, a�ngeri, mirosuri şi melodii. 
Pe toate ni le imaginăm ci�nd. Şi atunci înţelegem că zborul,

chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi înşine.”
Mircea Cărtărescu, Fluturi cu sute de aripi

 au mii de aripi ademenitoare, cu care poți ajunge pe tot atâtea tărâmuri nesfârșite ale 
nestatornicului imaginar…
 Poate că asemănarea cărților închise cu fluturii care stau cu aripile lipite în repaos, sau sensibilitatea 
unei poezii scrise în 1823 de un roman�c francez, sau poate că primăvara a fost sursa de inspirație a 
par�cipării noastre la ediția a III-a a Fes�valului-concurs CDIdei în cărți.
 ”Cultură și civilizație” a fost tema de lectură a anului 2017.

 Echipa care a reprezentat la nivel județean Școala Grigore Ghica Voievod Suceava și care a și fost 
recompensată cu mențiune, a fost compusă din trei eleve ale clasei aV-a A, Costan Rebeca, Costan Sara și 
Tabarcea Iulia Alexandra.

EDUCAȚIE
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 Sursa de inspirație pentru Muzeul literar din cadrul Fes�valului a fost poezia Le Papillon, 

de Alphonse de Lamar�ne:

”Naître avec le printemps, mourir avec les roses,

Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur,

Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,

S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur,

Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,

S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles,

Voilà du papillon le des�n enchanté!

Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,

Et sans se sa�sfaire, effleurant toute chose,

Retourne enfin au ciel chercher la volupté!”,
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 În care par�cipantele au intuit pragma�c dar salvator, obiectul reprezenta�v care putea să întrupeze 
emoția delicată a lirismului melancolic și contempla�v lamar�nian: un fluturaş trezit la viaţă de venirea 
primăverii, care se bucură de lumina soarelui, de adierea zefirului şi de florile care-i sunt leagăn atunci când 
îi obosesc aripile. Scurta sa viaţă este însă fericită cu toate că des�nul său este să prindă aripi odată cu 
trezirea naturii la viaţă şi să se ridice la ceruri când trandafirii îşi pierd petalele.
 Pentru a crea fluturele s-a folosit o imagine de pe Internet modificată până când fiecare din cele 
două aripi au încăput fiecare pe o pagină A4. 
 S-a imprimat documentul de două pagini în dublu exemplar as�el încât după decuparea aripilor să 
poată fi lipite câte două.  După decupare, pictare cu ojă de diverse culori şi  uscare s-a introdus între cele 
două părţi ale aripilor o sârmă pentru a fixa fluturele în zbor, printre flori din hâr�e creponată, fixate de un  
suport format din două cu�i de carton. Postamentul l-am ascuns cu florile de hâr�e creponată de diverse 
culori care să sugereze veselia naturii în plină primăvară. 
 S-a întregit  tabloul de natură cu frunze de hâr�e de diferite mărimi şi forme iar pe una dintre ele s-au 
scris versurile poeziei care a fost sursa noastră de inspiraţie.

 Muzeul Bucovinei a găzduit în 26 mai 2017, 
nu doar Fes�valul-concurs CDIdei în cărți ci 
fes�valul emoțiilor sub formă de fluturași în 
stomac, nu doar din hâr�e sau în versuri. 
 Mai bogați cu o experiență, nu ne mai 
rămâne decât să sperăm că în preajma ediției a IV-a 
a fes�valului, deci în mai 2018, aripa inspirației să 
ne poarte mai aproape de podium decât am fost 
anul acesta.

Prof. Cris�na Brudea
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Data :               30.01.2018
Clasa :              a IV-a A
Obiectul:         Istoria        
Tema :        Personalități istorice de seamă
Grup țintă:  colec�vul clasei de elevi  a IV-a A
Scop: insusirea faptelor şi personalita�lor care au marcat istoria românilor si să aprecieze rolul 

oamenilor în desfăşurarea evenimentelor istorice;

AGENDA ACTIVITĂȚII:         
  - prezentarea eseurilor;                              
 - desenarea unei personalita� istorice la alegere;                                               
  - joc de rol realizatcu ajutorul desenelor;
  - ghicitori despre personalita� si evenimente.
 -iden�ficarea anumitor construcții, monumente, cetăți reprezenta�ve pentru  fiecare 

domnitor.

Proiect tema�c la istorie

Tema: Personalităţi istorice de seamă
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7 mar�e 2018 - ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

”GRIGORE GHICA VOIEVOD”, SUCEAVA

 Astăzi, 7 mar�e 2018, Ziua porților deschise a însemnat de fapt ziua inimilor deschise la 
școala noastră care și anul acesta face înscrieri la clasele pregă�toare. Periplul a însemnat 
documentare pentru părinții și dascălii însoțitori dar și o încântare pentru cei mici care au avut 
parte de surprize la tot pasul: dulciuri, fotografii, concursuri, muzică, suveniruri, expoziții de 
felicitări și mărțișoare, pliante...
 Elevii gazde s-au întrecut în idei și au condus musafirii prin sălile de clasă primitoare, 
moderne, variate, prin bibliotecă, laboratoare, cabinet medical, sala de sport, parcul școlii.  
Pi�cii au socializat foarte ușor cu elevii mai mari iar zâmbetele și fericirea lor au împrăș�at 
curcubeie pe scara profesorilor, apoi pe cea a elevilor.
 Doamna Director a prezentat  invitataților casa /familia noastră, vorbindu-le  despre 
misiunea hris�că a tuturor dascălilor dar și despre standardele cu care se mândrește ins�tuția 
noastră, despre proiectele europene unele încheiate, altele în derulare, despre rezultatele 
deosebite ale elevilor la concursurile și olimpiadele școlare, despre succesele noastre pe toate 
planurile, despre copii talentați, frumoși și despre părinți încrezători, mândri, mulțumiți.
 Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod, Suceava vă așteaptă să petreceți �mp de 
calitate alături de noi, ani frumoși încărcați de tradiție și cunoaștere! S-aveți sus inimile!

Prof. Corina Stavnic
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Mama

Când spui mama, spui iubire,
Simţi miresme de crin roşu,
Simţi cum mâna ei cea caldă

Îţi dă aripi pentru viaţă.

Croitor Mihai Adrian, cl. a VI-a A

48

8 Mar�e 2018
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24 IANUARIE 1859- ”MICA UNIRE”, PRIMUL PAS SPRE ROMÂNIA. 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE SUB DOMNIA LUI CUZA

 ”Mica Unire” din 24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române: Ziua de 24 ianuarie a 
rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, 
la foarte scurt �mp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării 
Româneș�.
 După mai mulți ani în care pașii spre îndeplinirea acestei dorințe au fost „mărunțiți” de 
a�tudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, care 
a dus, pe parcurs, la transformarea „României” de atunci într-un stat modern, aducând pentru 
prima dată câteva elemente occidentale în viața românilor.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE GHICA VOIEVOD
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Popescu Marian, cl a VII-a A

Școala mea,
Mireasa mea,
Ea într-o zi  prospera,
Frumoasă și mândră era!

Școala mea, 
Amica mea,
Printre oameni căuta,
Rostul cărții-mpărtășea.

Ca o stea ea pâlpâia,
Forma lunii o avea,
Ca un soare limpezea
Mintea mea și mintea ta.

Moartea nu se va lăsa
Peste cunoș�nța mea,
Iar lumea va observa
Darul minții și o STEA.

Școala  noastră ne-a unit,
Chiar din clasele primare
Noi cu toții ne-am potrivit
Până-n clasele gimnaziale.

Chiar de noi ne mai certăm,
Repede ne împăcăm!
Toată clasa se ajută
Nimeni nu rămâne-n urmă!

Toți profesorii ne-ndrumă
Să-nvățăm toți împreună,
Mate, română, engleză,
Istorie și franceză.

Toți copiii se gândesc
Pentru ce liceu se pregătesc
În drumul nostru ne apare,
O ocazie foarte mare.

Pentru un viitor măreț,
Tu cu greu tre să înveți,
Noi cu greu ne împăcăm
Cu gândul că plecăm...

Școala mea

Ursan Andreea, Costan Sara, 
Niță Lavinia, Hânțar Luminița, 
Pătlăgică Denisa, cl a VI-a A

Ție, școală!
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