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         Izolați în mijlocul mării învolburate a acestei vieți, umbriți de grija valurilor 

negre, cutremurați de vânturi puternice ce tind să mistuie întreg sufletul nostru 

firav, am reușit să zidim, cu multă creativitate, splendide castele pe recile stânci din 

inimile noastre, palate susținute de rădăcini puternice, ai noștri scumpi profesori. 

Am plantat speranță în sufletele noastre, apoi cu îndelungă răbdare am crescut 

misterioși copaci, ce astăzi întind iubire în acest peisaj de basm. Alături de părinți și 

de profesori, am cultivat, cu multe greutăți, neprețuitele roade și le-am ascuns în 

vistieria minții noastre, știind că peste ani vom împărți din ele, ca și alții să se 

bucure de strălucirea lor. 

         Din rocile ascuțite asamblăm înalte turnuri. Privim către orizont și observăm 

printre norii întunecați, într-un colț ce îl vedeam doar prin valoroase amintiri, a 

noastră școală ce scânteiază sub soarele puternic, dar știm că până astăzi ea se află 

pe insulele fermecătoare din inimile noastre. 

Școala din taina inimilor noastre
Casian Crișan -  
 Clasa a VII-a B
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„Oricum mi-ar plăcea să știu dacă o să apărem vreodată în cântece și povești. 
Suntem, firește, într-una; dar vreau să spun să fim exprimați prin cuvinte, 
știi , povestiți în fața căminului sau citiți, după ani și ani, cu voce tare dintr-o 

carte mare, groasă, cu litere roșii și negre. Iar oamenii să spună...: Asta e 
una din poveștile mele preferate.” 
 (J.R.R. TOLKIEN, STĂPÂNUL INELELOR) 



       Marile celebrări au fost întotdeauna marcate prin manifestări culturale. Cu ocazia 
aniversării celor 135 de ani de la înființarea Colegiului nostru, ne-am gândit că este 
potrivit să concepem un număr festiv al revistei „Cu drag, din Goga”. Cu toate că ne 
aflăm în tonalitatea apăsătoare a pandemiei, am încercat să trăim emoția acestei 
sărbători prin crearea unui monument cultural inedit.  
         Prin această apariție sperăm să depășim conceptul clasic, în care cititorul este 
condus pragmatic în contemplarea pânzelor încărcate de cuvinte. Ne dorim să 
transformăm revista într-o invitație la creativitate pură, într-un tărâm unde elevii nu își 
propun să găsească idei, ci să se întâlnească cu sinele interior. 
Celebrarea va căuta să exprime o partitură a speranței, ilustrând artistic imaginea 
complexă a școlii. În cadențe de eseu sau poezie, articolele vor aduce pe scenă 
personaje, replici sau fragmente din piesa dinamică a educației. Elevii vor putea să 
trăiască experiențe formatoare, sculptând din cuvinte portretul dascălului sau șoptind 
frământările tânărului însetat de cunoaștere. 
     Chiar dacă temporar tableta a luat locul tablei, școala a păstrat parfumul 
inconfundabil al cărților. Ancorați în această aromă culturală, elevii ne vor purta 
printre esențele uimitoare ale lecturilor. După 135 de ani, avem același gând cu toți cei 
care au trecut pragul Colegiului nostru: cărțile ne ghidează către marile transfomări ale 
vieții. Pendulând între publicații tipărite, electronice sau audio, copiii citesc și învață 
inspirați de același ideal: să ajungă oameni de carte. 
           Cu acest gând, deschidem o celebrare luminoasă și vă invităm să participați la o 
călătorie memorabilă. 

Prof. Vlăduț Ilie 

 

Gânduri cu ocazia 
aniversării
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„Aproape teatru, aproape poeme, aproape 
povești”. Altfel spus, oarecum scamatorie, 

oarecum farmec și oarecum minune.  
 Și mai ales, APROAPE. 

Liviu Papadima 
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„Cunoștințe peste cunoștințe” 



Anatomia unui cititor pasionat
Proiect realizat de:  
Anamaria Mărginean, Andrei Simu, Cristiana Negoiță, 
Flavius Presecan și Paul Popa - Clasa a VII-a B
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Portretul ideal al cititorului pasionat

NEWSPAPER

        Cititorul pasionat, în ochii celor din jur, are o voce ciudată, poate groasă, 
cavă și profundă, care trece până în adâncul sufletului ascultătorului ca un 
ecou ce dezvăluie cele mai adânci secrete și trăiri. Inteligența și curajul său 
sunt mai înalte decât trei etaje, fiind privit ca un pericol, de alți oameni, un 
bloc care este pe cale să se dezlănțuie într-o grămadă de moloz asupra lor. 
             Arată ca o stâncă, precum cea mai neobișnuită făptură, lipsită parcă de 
suflet și emoții, rece și distantă, ca un monstru care te-ar putea face bucățele 
cu studiile și cunoștințele sale. Este înfricoșător, fără umor și locuiește într-o 
peșteră, retras cu o mare de cărți lipsite de sens. 

           Cu toate acestea, cititorul pasionat este un om deștept și empatic, cu un 
suflet pur și nu este afectat de comportamentele și părerile celor din jur, 
datorită faptului că extrage esența cărților pe care le citește și cunoaște 
proverbe precum „Nu judeca o carte după copertă”.  
       Cititorul ideal are propria perspectivă inedită asupra vieții, concepție care 
este înțeleasă de puțini oameni. El citește în inima naturii, în singurătate, 
deoarece doar astfel poate înțelege semnificația fiecărui cuvânt, dar și 
învățăturile extrase din ansamblu.  
  
         „Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, călătorie pe 
care o facem în singurătate.” - Mircea Eliade 
  
       El este curios, dorind în fiecare clipă a existenței lui să fie mai aproape de 
desăvârșire. Uneori își dă și ultimul bănuț pentru a mai cunoaște un personaj 
și o poveste nemuritoare, însă el are nevoie și de alte suflete cărora să le 
împărtășească trăirile și sentimentele pentru o carte, dar și să învețe ceva nou 
de la ele. 
         Cititorul ideal își alină suferințele și își vindecă rănile și defectele prin 
personajele pe care le urmărește în romanele pe care le iubește. Însă, cea mai 
prețioasă calitate a lui este smerenia, pentru că nu se consideră deștept și știe 
că are nevoie de TIMP și RĂBDARE, pentru a avea o minte senină precum
cerul unei nopți dominate de o lună azurie, care nu este umbrită de niciun 
nor!  

realizat de Ilie Teodora, Stroia Darius, Silviu Tămășan, Iurcu Ana, 
Raicovici Teodor și Crișan Casian - Clasa a VII-a B
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Este oare atât de importantă copilăria 

pentru fiecare om? 

Ștefana Cruciat - Clasa a VIII - a E

            ,,Nu am fi putut iubi pământul atât de tare dacă n-am fi copilărit pe el" 
gândea Jinny din ,,Insula orfanilor’’, sentimentul de iubire  față de locul în care a 
copilărit fiind foarte puternic. 
  
 Este oare atât de importantă copilăria pentru fiecare om?  
  
            În primul rând copilăria înseamnă un mod de a trăi într-o lume a tuturor 
posibilităților, o lume care ne duce cu gândul la basmele cu zâne, unde binele 
este ridicat la rang de virtute. E timpul în care cărţile de poveşti îți sunt prieteni 
adevărați, ajutându-te să discerni binele de rău şi să aduni în suflet cantitatea 
necesară de cunoaştere, pe care o vei folosi mai departe în viață. 
 În al doilea rând copilăria este lumea în care ne întoarcem mereu, universul 
ei fiind magic. A fi copil înseamnă să împarți bucuria ta cu alții, fără să aștepți 
ceva în schimb. Și ce minunat e fiecare loc prin care treci! Ce frumos se vede 
răsăritul de soare prin ochii de copil, ce plăcut e aerul de munte din drumețiile 
făcute de fiecare dintre  noi, cât de frumos adie vântul printre crengile copacilor 
și … atât de multe alte lucruri extraordinare. 
             Pentru mine, copilăria este locul fericirii, timpul în care visele devin 
realitate și realitatea poveste, o poveste nesfârșită. Și mă trezesc câteodată 
zâmbind, aducându-mi aminte de întâmplări, de locuri, de oamenii pe care i-
am cunoscut. Toate acestea m-au marcat pe mine ca om și am învățat că toate au 
importanța lor. Mi-am dorit să cresc cât mai repede, dar încet, încet îmi dau 
seama că parcă aș vrea să opresc timpul în loc. Realizez că va veni timpul când 
voi revedea locuri în care oamenii dragi nu vor mai fi. Și toate vor rămâne doar 
o amintire, doar copilul din mine va rămâne mereu. 
       Aș vrea să rămân ancorată în acest loc, luminat de soarele primei vârste și să 
păstrez veșnic acest spațiu al fericirii, dar…timpul nu se poate opri în loc. 
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 „Singura bucurie, în 
aşteptarea celei ce vine 

dinăuntru, este călătoria 
prin lumea cărţilor 

(ABC-ul) ca prin lume 
pur şi simplu.” 

Constantin Noica
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Ce a fost important pentru mine

Casian Crișan - Clasa a VII-a B

       O carte este precum un copac. Esența pură este izvorul 
său de viață, sufletul său prin care oferă și altor vietăți suflet. 
Un copac fără esență este ca nisipul mistuit de vânt. Astfel, 
întrebarea este: Curge prin acest copac esența prețioasă a 
vieții sau, datorită iernii rațiunii mele, nu poate înflori? 
    Pentru mine, cel mai important lucru din cartea „Păsările 
dintr-o bună zi” este mesajul ei. Mesajul unei cărți este 
dincolo de litere, el este profund și se aseamănă florilor 
unui copac, frumusețe interpretată diferit de fiecare ochi. 
     În această carte, Charlie este nevoit să meargă într-o 
călătorie grea și lungă, alături de familia sa, precum fiecare 
om călătorește prin etapele vieții sale, călătorie care uneori 
este grea și crudă, însă, alături de familie, este o 
binecuvântare. Fiind pasionat de păsări, el dorește să 
observe toate păsările de pe lista sa. Printre speciile pe care 
reușește să le vadă se numără și Perușul de Carolina, o 
specie considerată dispărută. Astfel, fiecare om are mai 
multe idealuri de-a lungul călătoriei sale, idealuri care 
uneori par imposibile, dar care alături de puțină credință, 
devin cu putință! 
     Precum Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă prin citatul: 
„Familia este biserica de acasă.”, așa și în această carte, cel 
mai profund mesaj este să îți cinstești familia, chiar dacă 
uneori ea nu te înțelege, în toate clipele vieții tale ea te 
iubește! 
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Cititul
 Mitroi Katrin Maria - Clasa a V-a E 

     Eu personal, nu mă dau în vânt după citit, adică nu sunt genul de 
persoană care ar petrece mult timp pe canapea, citind romane, benzi 
desenate sau altele. Am citit destul de multe cărți, dar nu multe m-au 
impresionat, încât să spun că nu puteam să o mai las din mână. Desigur 
că citesc! Până la urmă, toată lumea trebuie să citească, așa încât să poată 
să se descurce în lume. Nu prea înțelegeam de ce trebuie să citesc pagini 
întregi, doar ca să învăț despre aventurile unui personaj ficțional care 
rezolvă toate problemele la finalul cărții. Adică mai degrabă aș citi despre 
delfini sau spațiu. De mică, puteam să îmi dau seama dacă este adevărat 
sau nu ceea ce spune sau scrie cineva. Nu îmi plac sarcasmul și 
minciunile, deoarece nu reprezintă realitatea!  
    Păi, într-o zi, nu mă simțeam deloc bine. Mama nici gând să mă lase să 
stau pe telefon sau la televizor. Plictisitooor! Măcar avem o bibliotecă în 
casă. Plictisită moartă, am ales o carte, m-am băgat în pat și am început să 
citesc. Cu of și vai, am terminat primul capitol. Aș fi vrut eu să caut o 
scuză, ca să pot să fac o pauză de la citit, însă nu aveam altceva de făcut, 
așadar, am început să citesc din nou. De data aceasta nu era o carte non-
ficțională, era chiar una despre un tărâm magic, unde existau elfi și zâne. 
Surprinzător, parcă a început să îmi placă. Fără să îmi dau seama, au 
trecut aproape  două ore de citit non-stop. Când am fost obligată să mă 
opresc, am luat cartea cu mine. Lucru pe care nu îl făceam! Nu era o 
carte groasă, avea doar 200 de pagini. Într-o zi, neașteptat, având în 
vedere că nu eram un fan al cititului, am reușit să termin cartea. Ok, ok, 
ok. Poate nu mă credeți, dar se pare că a început din nou să îmi placă să 
citesc. Citeam zilnic peste 50 de pagini, iar asta mi se părea puțin. 
     Cititul nu e chiar așa de groaznic până la urmă! Dintr-o activitate 
forțată, a devenit unul dintre hobby-urile mele. M-am dus la cluburi de 
lectură și am început chiar să scriu o carte. Desigur, am doar 12 ani, deci 
nu vă așteptați la nu știu ce din partea cărții. 
Dar măcar este un început și cred că, de acum, am trecut într-o nouă 
etapă: Eu, cititoarea! 
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Zborul?! Hm...

Daria Cornea - Clasa a VII-a B

     Am doar 13 ani și toată lumea din jurul meu îmi spune că sunt bătrână. De ce spun 
acest lucru? Pentru că am temeri și suferințe de matur sau om trecut prin viață.  
    Niciodată nu am fost un copil vesel sau sigur pe mine. Chiar când ceilalți se jucau, 
eu mă gândeam la pericolele care ne puteau pândi, jucându-ne singuri pe un teren, 
departe de casă. Pentru că le spuneam și celorlalți cât de periculos poate fi totul, m-au 
poreclit ,,piază rea“,  spunându-mi că de fiecare dată când zic ceva aduc ghinion. Așa 
am învățat să tac, iar dacă îmi vine să spun vreo nenorocire, să o fac sub formă de 
glumă . 
       Cea mai mare suferință a mea este că nu pot să zbor. Am citit multe despre asta! 
Când eram mai mică, am ,,încercat“ zborul sărind de pe terasă și am căzut. Când 
mergeam în parc, mă dădeam în leagăn ore întregi, având impresia că zbor. 
    Am început să studiem fizica la școală și am descoperit lucruri noi despre gravitație. 
De atunci a zbura nu mi se mai pare imposibil, dar nu am așteptat să-mi crească aripi, 
ca în basme, ci m-am hotărât să îmi creez eu unele, după modelul unui personaj 
despre care am citit.  
    Am scotocit prin magazia tatălui meu după niște bucăți ușoare de lemn, îmi 
aminteam eu că aveam așa ceva, de când a construit cușca câinelui nostru. Am 
cumpărat cea mai buna soluție pentru lipit, după recomandarea vânzătorului, și am 
început să lucrez. Mi-am făcut inițial o schiță pe hârtie, apoi am lipit bucățile de lemn 
și au ieșit două aripi frumoase. Mai trebuia să le pun pe umerii mei și le leg cu o 
sfoară groasă. Mi-am propus să-mi iau zborul într-o duminică,  când toți ceilalți erau 
invitați la bunici. M-am urcat pe casă și eram sigură că o să meargă …….  
    Deodată am simțit cum îmi aluneca piciorul pe țigla umedă, iar în  loc să zbor m-
am rostogolit ca un bolovan. Am căzut bineînțeles, aripile mi s-au rupt și m-am lovit 
destul de tare la spate. Suferința sufletului că nu poate zbura era mai mare decât 
suferința corpului lovit.  
       Am suferit in tăcere, pentru că nu voiam să știe părinții mei despre întâmplarea 
acesta. Dar, zilele in care am stat în pat m-au făcut să mă gândesc că eu pot să zbor 
oriunde și oricând cu ajutorul imaginației.  
     Și uite așa, cea mai mare suferința a mea s-a transformat într-o mare calitate,  
 ,, aceea de a-ți folosi imaginația “.  
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„Basmul este 
oglindirea vieţii în 
moduri fabuloase.” 
George Călinescu
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  Să continuăm basmul...
TEODORA MUȚIU - Clasa a VI-a A 

     După trei zile și trei nopți de mers fără oprire, cei doi au ajuns la o peșteră 
mare și întunecată. A intrat mezina, fără pic de teamă, în ea și a observat un 
cufăr vechi și uzat. S-a dus cu pași mărunți către el și a încercat să-l deschidă, 
dar cufărul era încuiat cu un lacăt. A luat fata o piatră de pe jos și a lovit lacătul 
până când acesta s-a spart în trei bucăți mici, și-a putut să-l deschidă cu 
ușurință. Din cufăr a ieșit un dragon mare cu trei capete care a început să o 
atace pe fată, dar ea avea reflexe bune și a reacționat rapid scoțând sabia, pe 
care a primit-o în dar de la tatăl ei la aniversarea de 16 ani. Ea s-a luptat ca un 
adevărat cavaler și după ceva timp a câștigat, dar lupta i s-a părut foarte grea. 
     S-a dus la cufăr și a găsit o punguță din fir de aur, a desfăcut-o și a observat 
o sticluță cu un lichid verde, s-a gândit bine și nu a deschis-o, s-a întors la cal și 
a plecat spre regat. După încă trei zile și trei nopți, a ajuns în regat și s-a dus la 
cel mai vestit magician pentru a vedea ce e cu acea sticluță misterioasă. 
    Magicianului i-au trebuit doar două zile să își dea seama ce e cu acea sticluță. 
A chemat-o pe mezină și i-a spus că acela care va bea licoarea va primi în doar 
cinci ore un fiu, care îi va semăna leit. Fata nu a mai stat pe gânduri, a luat 
poțiunea și a plecat în grabă către tatăl ei. I-a spus să bea repede tot și să nu 
pună prea multe întrebări... așa a și făcut. În mai puțin e cinci ore împăratul   
avea un fiu chipeș și cu forțe impresionante. 
    Împăratul i-a fost recunoscător toată viața și i-a oferit o parte din averea sa. 
Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa. 
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CRONICA DE CARTE 
  

OLGUȚA ȘI UN BUNIC DE 
MILIOANE de Alex Moldovan

PRIETENII COPILĂRIEI MELE 
de Wilson Rawls 

TRANDAFIRII DIN MEXIC - de 
Pam Muñoz Ryan
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 SEBASTIAN CHIALDA  - Clasa a VIII-a A 
 

  
     În opinia mea, devotamentul față de familie și capacitatea de a o lua de la 
capăt sunt unele dintre cele mai importante calități în viața unui om, iar apariția 
lor la un adolescent arată maturizarea. 
     În primul rând, în cartea noastră observăm faptul că Esperanza, după ce a 
pierdut toate bogățiile, nu se poate adapta vieții de sărac țăran și că încă îi 
consideră pe toți mai prejos decât ea; pe de altă parte mama ei, fiind o femeie 
matură și puternică, reușește să găsească puterea de a o lua de la capăt și în 
același timp capacitatea de a accepta că nu mai poate avea ceea ce a avut:  
„E în regulă, Esperanza, pentru că acum și noi suntem țărani.” 
        În al doilea rând, putem vedea că după ce mama ei ajunge în spital, 
Esperanza începe să muncească cu toată forța ei și că ar face orice pentru 
familia ei: „Trebuie să muncesc ca să o pot aduce pe Abuelita la Mama”, și mai 
putem observa faptul că Esperanza se maturizează dovedind capacitatea de a o 
lua de la capăt uitându-și viața de bogat și acceptând faptul că așa va fi viitorul 
ei:  
„Ce-ți dorești de Crăciunul de anul ăsta? A întrebat-o Isabel. Să se facă Mama 
bine. Să am mai mult de muncă.”. 
    În concluzie, cred că această carte ne învață că trebuie să prețuim tot ce avem, 
pentru că într-o zi este posibil ca toate aceste lucruri să dispară și că oricât de 
nefavorabile ar părea șansele noastre la o viață mai bună, în noi stă puterea să le 
depășim și să creăm ceva frumos ca într-o zi să ne gândim la ce am fost și să fim 
uimiți unde am ajuns: „Noi suntem ca păsările phoenix, a spus Abuelita. 
Ridicându-ne iar cu o nouă viață în fața noastră.” 



Revista Cu drag, din Goga     16

DAVID GUSAN - Clasa a VIII-a A 
 

        Părerea mea este că devotamentul față de familie și capacitatea 
oamenilor de a o lua mereu de la capăt sunt foarte bine prezentate în 
cartea „Trandafirii din Mexic”, scrisă de Pam Munoz Ryan. 
         În primul rând, devotamentul Ramonei față de restul familiei este 
evidențiat când ea refuză să se căsătorească cu Tio Luis după moartea 
soțului ei. Acest lucru este evidențiat în pasajul: „Nu am nicio intenție să 
mă căsătoresc cu tine Luis, nici acum nici altă dată.” Aici Ramona își arată 
loialitatea față de papa. 
        În al doilea rând, devotamentul față de familie este foarte bine 
evidențiat când Esperanza începe să muncească din greu pentru a plăti 
medicamentele de care are nevoie mama ei ca să iasă din spital sănătoasă. 
Acest aspect este evidențiat în pasajul: „Nu te îngrijora, Mama. Nu uita, o 
să am eu grijă de toate. Muncesc și pot să plătesc tot ce e nevoie.”. 
        În al treilea rând, devotamentul față de familie este de asemenea bine 
evidențiat prin faptul că toți încearcă să o aducă pe Abuelita din Mexic în 
America, ca să scape de Tio Luis și Tio Marco. Capacitatea oamenilor de a 
o lua mereu de la capăt este bine evidențiată când ei fug din Mexic în 
Statele Unite. Tuturor li se pare greu să ia totul complet de la zero și faptul 
că ei au fost atât de curajoși să ia decizia aceasta și să nu se căsătorească cu 
Tio Luis e eroic, în opinia mea. Ei au ales să fie fericiți dar săraci, în loc să 
fie triști, dar bogați, un lucru pe care toată lumea ar trebui să-l aleagă. 
Atâta timp cât ai prieteni și familie, ar trebui să te consideri deja bogat și 
să fii fericit cu ce ai.  
      Într-un final, devotamentul față de familie și capacitatea oamenilor de 
a o lua mereu de la capăt este prezentat foarte bine într-un mod realist. 
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RAREȘ NISTOR - Clasa a VIII-a A 

     În opinia mea, relația dintre Billy Coleman și cățelușii lui, Micuța Ann și Bătrânul Dan, este 
esențială în dezvoltarea caracterului personajului principal, întrucât prin conexiunea lor se 
salvează unul pe celălalt. 
     În primul rând, copil fiind, Billy a învățat să muncească și timp de doi ani a strâns bani să 
își permită cumpărarea cățelușilor: „Nu. L-am cumpărat singur. Am muncit și am pus 
deoparte.”  
     În al doilea rând, Billy, la vârstă adultă, vede un câine bătrân care se luptă pentru a 
supraviețui: „Îmi adusesem aminte cum un câine bătrân ca ăsta se sacrificase ca să mă salveze 
pe mine”. Acest lucru îi amintește de Bătrânul Dan, care și-a sacrificat viața lui pentru a o salva 
pe a lui Billy și pe a Micuței Ann. 
     În al treilea rând, nu doar cățeii sunt cei care și-au salvat stăpânul, ci și Billy i-a salvat pe ei. 
După ce a luat cățelușii, acesta în drumul de întoarcere se oprește peste noapte într-o peșteră 
pentru a se odihni. În timpul nopții, o pisică mare își face apariția la locul lor. Era o pumă. 
Cățelul a început să latre la animalul feroce. Billy își amintise că tatăl lui i-a spus că pumele se 
sperie de foc, așa că acesta a început să pună multe lemne în vatră, fapt care le-a salvat viețile. 
     În concluzie, relația dintre băiat și cățeluși are un efect benefic în evoluția lui Billy, ceea ce 
îl transformă pe Billy într-un adult responsabil pentru sine și cei din jur. 

  MARA ȘTIRBEȚI - Clasa a VIII-a A 

    Copilăria și adolescența au un rol atât de important în dezvoltarea unei persoane - acelea 
sunt momentele în care ne formăm personalitatea, iar diferența pe care o fac lucrurile mici, 
cum ar fi sărutul părinților de „Noapte bună!”, mâncarea preferata făcută de mama, sau un 
pur și simplu „Te iubesc!” din partea familiei, este una mai mult decât considerabilă. 
     Un factor la fel de important este și atașamentul față de animalele alături de care 
copilărim.    Cartea „Prietenii Copilăriei Mele” punctează într-o manieră memorabilă și 
incontestabilă influența unor prieteni patrupezi alături de care poți porni în aventuri de 
neuitat. 
    Micuța Ann si Bătrânul Dan, copoii personajului principal al cărții - Billy, l-au învățat 
valorile elementare de care un om are nevoie. L-au învățat ce e acela devotament, ce 
înseamnă să ții o promisiune, să duci lucrul până la capăt, dar cel mai important, l-au învățat 
să iubească necondiționat. Luând ca exemplu episodul în care Billy a tăiat cel mai mare și 
bătrân copac de pe râu, doar ca să nu-și dezamăgească prietenii, putem deduce cât de mult 
însemnau deja cei doi pentru el. Și până la urmă, îl apreciez pentru asta. Atunci când promiți 
cuiva ceva, te ții de promisiune, așa cum Billy le-a spus lui Dan și Ann să încolțească ratonul 
și apoi se ocupă el de restul. Și-a luat un angajament enorm să taie copacul acela de unul 
singur, dar a dus-o până la capăt de dragul de a fi cățeii lui împăcați:  
„– Nu-mi pasă cât de mare ești, n-o să-mi dezamăgesc câinii; Am să te dobor la pământ, nu-
mi pasă dacă o să-mi ia un an întreg; Vezi tu, dacă mă ajută cineva, nu aș simți că m-am ținut 
de cuvânt.” 
     Consider că primim și o educație din partea animalelor. Nu în sensul propriu-zis al 
cuvântului, nu mă refer la bunele baniere sau cultura generală. Mă refer la faptul că ne învață 
să fim oameni buni, să iubim cu toată ființa noastră. Animalele sunt niște suflete atât de pure, 
și susțin cu tărie că pot influența un copil doar în bine. 
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     Părerea mea este că rolul familiei este foarte important pentru 
dezvoltarea copiilor, însă și prietenia adevărată este valoroasă 
pentru orice persoană. În opera „Olguța și un bunic de milioane” 
de Alex Moldovan, se demonstrează că familia și prietenii nu pot 
fi înlocuiți.  
        În primul rând, consider că familia și prietenii reprezintă un 
rol important atât în dezvoltarea copiilor, cât și în susținerea și 
ajutarea acestora. Cred că Olguța a avut nevoie de ajutorul 
familiei în momentul în care mama sa a fost internată în spital, 
ajutor pe care l-a primit necondiționat. Deși nu o cunoștea pe 
mătușa sa, a avut susținerea ei, a fost protejată și a simțit că are pe 
cineva aproape. O persoană inițial străină, dar totuși un membru 
al familiei a reușit să fie alături de ea și să o facă să simtă mai 
puțin lipsa părinților. În aceste momente, s-a demonstrat că 
familia este importantă pentru orice om. Un alt exemplu pentru 
acest argument este că tatăl fetei a lipsit mult de lângă fiica sa, 
însă chiar și așa s-a păstrat legătura dintre ei. Când s-au revăzut, 
Olguța s-a bucurat nespus și a fost foarte entuziamată „Am 
alergat, l-am luat în brațe și l-am strâns cât am putut de tare. […] 
Nu știu cât timp am rămas îmbrățișați, dar a fost prea puțin față 
de ce simțeam”.  
           În al doilea rând, cred că prietenia adevărată este valoroasă, 
iar Olguța și Victor au demonstrat asta în multe situații. De 
exemplu, Victor a protejat-o pe prietena sa, chiar dacă a fost rănit 
în timp ce o punea pe ea pe primul loc. Fata nu s-a simțit singură, 
atunci când era cu Victor, deși toți membrii familiei sale erau de 
negăsit. 
       În ultimul rând, argumentul care îmi susține părerea este că 
și animalele pot fi considerate prieteni sau chiar parte din 
familie. În cazul cărții „Olguța și un bunic de milioane”, câinele 
fetei, Farid, a demonstrat de mai multe ori că este un camarad 
loial, iubitor și protector. Olguța îl iubea nespus pe Farid, cum și 
cățelul își iubea stăpâna și îi dorea mereu binele. Un episod în 
care câinele a fost alături de prietena sa a fost acela când 
Maximilian și prietenul lui i-au răpit pe copii: „Stăteam cu Victor 
pe bancheta din spate, iar Farid se așezase la picioarele noastre, 
cu urechile ciulite. Parcă voia să-mi comunice că e în gardă”.  
           În concluzie, afirm că familia și prietenii sunt indispensabili 
în viața oricărui om, iar aceștia reprezintă cel mai important rol 
pentru dezvoltarea și susținerea unui copil. De 
asemenea,    încheierea cărții îi readuce pe toți împreună, toți 
membrii familiei se împacă și demonstrează că sunt o familie 
adevărată și unită, deși fetița nu își dorea neapărat asta. La 
începutul cărții, Olguța este de părere că „nu-ți poți alege rudele, 
însă ar trebui cel puțin să le poți ignora – toată viața, dacă e 

DARIA BABA - Clasa a VII-a E  
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CRONICA DE FILM

„Hoțul de cărți” – războiul 
văzut prin ochii unui copil



NATALIA OROS 
Clasa a VII-a E 
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„Hoțul de cărți” – războiul văzut prin 

ochii unui copil 
ANA MARIN - Clasa a VII-a E

            Realizat în 2013 de regizorul Brian Percival şi scenaristul 
Michael Petroni, filmul „Hoţul de cărţi” are la bază romanul 
omonim al autorului australian Markus Zusak. Ecranizarea 
cinematografică este o emoționantă dramă de război. 
        Acţiunea se petrece pe parcursul mai multor ani înaintea şi 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în Germania 
nazistă. Liesel Memimger, o fetiță de 10 ani, călătoreşte 
împreună cu mama și fratele ei în drum spre o localitate din 
apropierea oraşului München. În timpul călătoriei, fratele ei 
moare, iar la înmormântare, Liesel fură prima ei carte. Fetița 
ajunge să trăiască într-o familie adoptivă, dintr-un orăşel 
muncitoresc. Începe să meargă la școală, învață să citească și își 
face prieteni. Fiind pasionată de poveştile citite, Liesel ajunge să 
fure cărți din biblioteci sau din grămezile de cărți, pe care le 
ardeau naziștii în piețe. Liesel trece printr-o serie de evenimente 
care îi marchează viața dar, fiind curajoasă, reușește să le 
depășească. 
        Consider că filmul este captivant deoarece surprinde 
momente tulburătoare din viața personajelor. Interesant mi se
pare faptul că naratorul poveștii este însăși Moartea. Actorii din 
distribuția filmului au interpretat foarte bine rolurile atribuite, 
iar coloana sonoră a surprins extraordinar momentele palpitante 
ale acțiunii.  
         Filmul „Hoțul de cărți” este despre provocări, tristețe, 
sensibilitate și, în egală măsură, despre curaj, prietenie și 
speranță. Triumful lui Liesel Meminger se datorează felului ei de 
a fi, puterii și curajul de a depăși obstacolele întâmpinate.  



  CREATIVITATE
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LUPTA DINTRE BINE ȘI RĂU

 ANA MARIN - Clasa a VII-a E 

     Binele și răul sunt termeni care fac parte din viața noastră de zi cu zi, dar mulți oameni 
nu le înțeleg adevăratul sens. Eu cred că, uneori, aceste două noțiuni pot avea înțeles diferit 
pentru oameni. Cei mai mulți oameni pot spune că binele înseamnă iubire și inocență, iar 
răul înseamnă înșelăciune și infracțiune. Dar aceste cuvinte pot cuprinde mai multe 
înțelesuri.   
    În primul rând, eu cred că binele înseamnă generozitate, iubire și adevăr, nu neapărat și 
inocență. Pentru mine inocența înseamnă drăgălășenie și nepricepere, dar binele nu 
înseamnă mereu frumusețe și neputință. Binele poate însemna putere, corectitudine, 
sinceritate și hotărâre, de multe ori fiind lipsit de frumusețe și bogăție.   
     În al doilea rând, eu consider că răul înseamnă mândrie prea mare și ascunzișuri. Știu din 
experiență că răul se poate îmbrăca frumos, se poate deghiza doar pentru interese perfide. 
Se mai întâmplă ca binele să facă lucruri pe care noi le-am considera rele, dar în cele mai 
multe cazuri oamenii cu adevărat buni ar cere scuze celor cărora le-au greșit.  
     În al treilea rând, eu cred cu tărie că fiecare om bun are o parte întunecată în el și fiecare 
om rău are și o latură bună. Cred că oamenii care au devenit răi au avut anumite probleme 
în trecut și nu au putut să se concentreze pe bine așa că, din cauza suferințelor trăite, au 
mers pe calea cea rea. 
     Oamenii buni, cei care au ales calea cea bună, au avut probabil o viață liniștită, dar este 
posibil ca și ei să fi trecut prin situații triste sau dificile. Însă au reușit să le depășească și au 
ales să vadă părțile bune ale vieții, așa cum a procedat Luna, personajul principal din 
romanul „Fata care a băut luna”, scris de autoarea americană Kelly Barnhill. Tânăra 
protagonistă trece printr-o serie de situații și întâmplări, unele foarte neplăcute, iar în final îi 
ajută pe ceilalți să treacă cu bine peste provocările pe care le-au întâmpinat în viață:               
„ – Și eu am fost luată de la mama, le explică Luna. La fel ca și voi, m-am ales după aceea cu 
o familie care m-a iubit și pe care am iubit-o. Nu pot înceta să iubesc această familie și nici 
nu vreau. Pot doar să-i îngădui iubirii mele să sporească, zâmbi ea. O iubesc pe bunica, ea 
este cea care m-a crescut. O iubesc și pe mama, pe care am pierdut-o. Iubirea mea este 
nemărginită. Imima mea este infinită. Iar bucuria mea sporește și iar sporește. Veți vedea și 
voi.” (Barnhill, Kelly. „Fata care a băut luna”, București: Editura Arthur, 2018, p. 346). 
     În concluzie, eu consider că binele și răul există împreună în firea omului, dar ar fi foarte 
bine să facem distincția între ele. Bine ar fi să facem mai mult bine decât rău, chiar dacă 
uneori mai pierdem. Cu siguranță, ne simțim mai bine atunci când facem BINE! 



„Un cititor traieste 
o mie de vieti 

înainte de a muri. 
Omul care nu 

citeste traieste doar 
o singura viata.” 

George R. R. Martin
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PRIETENIA ȘI ROLUL CĂRŢILOR 
ÎN VIAŢA OAMENILOR

ANA MARIN - Clasa a VII-a E 

      În opinia mea, prietenia și cărţile au un rol foarte important în viaţa oamenilor. Fără 
prieteni și cărți ne-am simți singuri și mai săraci. Eu cred că viața este plină de culori 
datorită prietenilor și cărților.  
     Pe de o parte, prietenii buni ne împărtășesc gândurile, dorințele și pasiunile lor. În 
egală măsură, ne susțin când avem nevoie și ne consolează când suntem supărați sau 
triști. Prietenii adevărați se bucură de succesele noastre, dar ne oferă și sfaturi atunci 
când este cazul.  
        Pe de altă parte, cărțile sunt amicii noștri tăcuți, care ne însoțesc pe tot parcursul 
vieții. Cărțile ne învață o mulțime de lucruri noi și ne oferă numeroase informații și 
experienţe pe care altfel, probabil, nu le-am afla sau trăi. Așa cum spunea autorul 
american George R. R. Martin, în romanul „A Dance with Dragons”/ „Dansul 
dragonilor”: „Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte de a muri. Omul care nu citeşte 
trăieşte doar o singură viață”¹.  
     Eu sunt de părere că, fără cărţi și educație, viața oamenilor nu ar fi fost la fel. Toate 
cunoștințele lumii au fost adunate în cărți și păstrate, din generație în generație și, 
astfel, a fost posibil progresul umanității. În prezent, oamenii au preocupări diverse, dar 
ar trebui să nu renunțe la obiceiul de a citi, indiferent de formatul pe care îl aleg pentru 
lectură: cel tipărit sau cel electronic. 
      Oamenii au nevoie de socializare, au nevoie să petreacă timp cu prietenii, să asculte 
și să fie ascultați, dar uneori au nevoie de timp pentru ei înșiși. Și atunci pun mâna pe o 
carte bună și se relaxează citind-o. Lectura are un rol foarte important în formarea 
personală și dezvoltarea abilităților, dar este și o formă de petrecere a timpului liber. 
Așa cum spune Zeliș, prietena lui Sakız Sardunya, „Omul are nevoie de imaginație. E la 
fel de importantă ca pâinea, ca apa. Pe vremuri, copiii trecea printr-o grămadă de 
aventuri. Uneori deveneau pirați, alteori cowboy, alteori extratereștri” ². 
Eu cred că lectura ne dezvoltă imaginația și creativitatea, ne îmbogățește vocabularul și 
ne formează gusturile și personalitatea. Totodată, consider că atunci când deschizi o 
carte, primești un prieten nou.  
     În concluzie, pot spune că, familia, prietenii adevărați și cărțile bune sunt 
ingredientele unei vieți perfecte. 
  
 ¹„A reader lives a thousand lives before he dies, said Jojen. The man who never reads lives only one.” ― George R.R. Martin, „A 

Dance with Dragons”, https://www.goodreads.com/author/quotes/346732.George_R_R_Martin (data accesării: 28.04.2021)  

² Shafak, Elif. „Fetița căreia nu-i plăcea numele său”, Iași: Polirom, 2016, p. 82   



„Cartile sunt felul oamenilor de a 
avea aripi ca îngerii.” 

– Andrei Plesu
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CARTEA MAGICĂ
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 Irina Radu - Clasa a VII-a E

     Acum câteva zile m-am întors dintr-o excursie la munte. Am ajuns 
acasă seara târziu, dar am decis totuși să mai citesc puțin înainte de 
culcare din cartea pe care o cumpărasem dintr-un târg de vechituri. 
Nici nu am apucat să termin prima pagină, că un somn puternic m-a 
cuprins și am adormit așa, cu cartea pe mine. 
     A doua zi dimineața am fost trezită de niște șoapte și de un foșnet
de frunze. Când am deschis ochii, am văzut speriată că mă aflam în 
mijlocul unei păduri. Peste mine s-au aplecat niște fețe cunoscute. 
Erau personajele de pe coperta cărții din târg, dar și alte personaje ca 
Alba-ca-Zăpada și piticii ei, Anibalector și Scufița Roșie împreună cu 
lupul ei. Am țipat speriată și uimită, dar piticii mi-au explicat pe scurt 
de ce mă aflam acolo. Trebuia să ajut personajele să ia o plantă 
magică pe care doar oamenii o pot vedea și să o dau reginei lor, 
pentru că aceasta era pe patul de moarte, iar singurul leac era floarea. 
La început nu eram în stare nici să leg două cuvinte, dar încet, încet 
m-am dezmeticit. Aveam o misiune. Anibalector m-a îndemnat să 
plec numaidecât și m-a anunțat că el mă va însoți. 
     După câteva ore bune de mers, am ajuns în fața unui stejar bătrân 
și înalt. Floarea ar fi trebuit să se afle chiar în vârful acestuia. Am 
început să urc împreună cu Anibalector, dar după câteva minute am 
auzit glasuri ascuțite și pași venind de după o creangă. 
— Sunt piticii de copac, a spus însoțitorul meu. 
        Avea dreptate. Spre noi se îndrepta un grup de oameni micuți, 
acoperiți cu frunze, strigând într-o limbă pe care nu o cunoșteam și 
aveau arcuri minuscule în mână. Pe când se pregăteau să tragă, 
Anibalector a scos din ghiozdanul lui o carte și a început să le citească 
omuleților în limba pe care o recunoșteau. Monstrul mi-a zis să merg 
mai departe fără el. Piticii voiau să își apere teritoriul și, ca să ajung 
cu bine la floare, trebuia să fie distrași. 
      Mai departe călătoria a fost ușoară. Am urcat multe crengi, dar nu 
am mai fost atacată. Când am ajuns în vârf, am găsit cea mai 
frumoasă floare. Avea petalele mov la rădăcină și roz pe margini. 
Polenul era portocaliu și emana lumină. Frunzele erau mici și fine, iar 
dacă te apropiai îndeajuns de mult de ele puteai auzi cum cântă. Am 
luat-o repede și am coborât din pom. 
        Jos l-am așteptat pe Anibalector și am plecat înapoi la celelalte 
personaje. Împreună i-am dus floarea reginei lor, iar ca recompensă 
am primit o carte magică. Femeia mi-a explicat că, dacă citeam un 
anumit paragraf din ea, mă teleportam în universul lor unde voi fi 
mereu binevenită. 
        Până să îmi pot lua rămas bun, m-am trezit înapoi acasă. Era 
dimineață și încă aveam cartea din care citisem cu o seară înainte pe 
mine. Totuși, ceva era schimbat. În locul cărții de la târgul de 
vechituri, acum aveam cartea magică primită de la regină. 



 
HARTA MARILOR SPERANȚE 

  BALOANE COLORATE

„- Păi, în asta constă frumusețea, nu? Nu știi niciodată cum se 
sfârșește jocul. 
Și Nora a zâmbit, cântărindu-și atent toate piesele rămase în joc 
și analizându-și următoarea mișcare.” 
(Matt Haig,  Biblioteca de la Miezul Nopții) 
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 Interviu cu Octavian Goga 
                                      Casian Crișan 
                                              Clasa a VII-a B 

—    Bună ziua, domnule Octavian Goga! 
Doresc să vă întreb, de ce ați luptat să fiți un 
glas al celor amuțiți de nedreptate din Ardeal? 
— Bună ziua! Am luptat pentru oamenii 
asupriți datorită privilegiului de a fi în 
mijlocul lor și de a le fi alături prin poezie, 
cântându-le suferințele și nedreptățile. 
— Considerați că literatura are o putere atât 
de mare în viețile oamenilor? 
—    Da, cred cu tărie acest lucru. Dacă nu 
putem lupta toți cu arme, atunci ne rămâne 
cuvântul care poate fi precum o flacără care 
încălzește sau precum una care mistuie. 
— De unde ați dobândit sensibilitatea pentru 
frumos? 
—Atât familia, cât și natura și expresivitatea ei 
m-au format din toate punctele de vedere. 
— Ce altă temă ați abordat în poeziile
dumneavoastră, cu excepția nedreptăților 
trăite de țărani? 
— O altă temă foarte dragă mie o reprezintă 
frumusețea naturii în mijlocul căreia am trăit. 
— Aș dori să știu ce mesaj ați transmite 
tuturor fiilor patriei noastre? 
— Mesajul meu este să nu uite că sunt copiii 
celor care au luptat pentru această țară și să își 
prețuiască pământul natal. 
— Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați 
împărtășit sentimentele dumneavoastră! O zi 
frumoasă! 
— Mulțumesc, asemenea! 



"Un bun profesor este 
asemeni unei lumanari. 

El se mistuie  
 pe sine insusi  

 pentru a lumina calea 
altora". 

 Mustafa Kemal Atatiirk
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Teodora Ilie



Dăscălița  
Ștefan Nichitov - Clasa a VI-a E 
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Când copiii simt tristețe și necaz, 
Ceea ce îi apasă și descurajează, 
Frumoasa dăscăliță le citește 
O poveste cu zâne și prințese, 
Și le aduce zâmbete pe buze, 
Iar chipurile li se luminează, 
Căci veseli, ei pot iarăși să viseze, 
La bucurie și speranță. 

Dăscălița MEA  
Codrin voic - clasa a VI-a E 

E frumoasă, e deșteaptă, 
Are minte înțeleaptă.  
Ne învață să citim, 
Ne învață să vorbim. 
Glasul ei cel cristalin, 
În urechi, îl auzim. 

Cu ochii negri, ocrotitori, 
E o minune pentru noi. 
Ne dă teste pe rapid 
Să vadă dacă am citit. 

Prin calculator, ne vede 
Ne explică, ne surâde. 
Este foarte prietenoasă, 
Ne simțim la ore, ca acasă. 

Lecturi de citit, primim, 
Călători, în timp, să fim. 
Sau în lumi imaginare, 
Pe dragoni și lupi călare.
Sau în lumea școlară, 
Cu năzbâtii, o grămadă. 

Ne dă sfaturi despre viață, 
Despre pronume ne învață. 
Când greșim, e ca o mamă,
Zâmbitoare, caldă, calmă. 

Și pe viitor, aș vrea, 
Dăscăliță, ca a mea. 
Să rămână în viitor, 
Un permanent susținător. 



Citat
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 Anamaria Matieș Adrian Pașca

 "Se ştie că un 
profesor bun e cel 

care te face ca 
lucrurile mai grele 
să ți se pară uşoare." 

 Grigore Moisil 



Profesorul 
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Agatha Felseghi- Clasa a V-a E 

Profesor, ce cuvânt minunat,   
Numai bun de respectat,  
Bucuroși,  copiii vin de îndată  
Când aud glasul fermecat.     

Învățarea ne bate la ușă,  
Ca un clopot neîncetat.  
Domn profesor, ne învățați  
Să fim buni și educați?  

Pe tăbliță scrie el,  
Iar copiii fac la fel.  
Să învățăm literatură,  
Asta e prima măsură.   

Când un test vine degrabă,  
Copilașii zburdă în clasă.  
Domn profesor, am învățat  
Pentru că ne impresionați! 

Portret de dascăl 
                                                                
  
 Ianis Ciocoiu - Clasa a VI-a E

             În mintea mea, dăscălița ar trebui sa fie calmă, amuzantă, puțin severă și să 
te încurajeze, când greșești. 
                    Ea ar trebui să fie calmă, deoarece copiilor nu le plac profesorii nervoși. 
Profesorii ar trebui să fie amuzanți, deoarece copiii învață când sunt veseli, dar asta 
nu înseamnă că nu trebuie să fie și puțin severi. Dacă copiii văd că ești și puțin 
sever, o să învețe. Și nu în ultimul rând, cel mai important lucru, e să îți încurajeze 
elevii. Părerea mea este că asta este foarte important, deoarece copiii dacă văd că 
sunt încurajați se vor strădui mai mult. 
                Așa arată, după părerea mea, cel mai bun profesor! 



„Profesorul influențeză 
întru eternitate; nici chiar 
el nu poate ști unde se 
opreşte influența sa". 
 Henry Brooks Adams
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Maria Veștemeanu



 Interviu cu Octavian Goga 
(se presupune că interviul are loc acum, în martie, lucru 

posibil printr-o călătorie în timp) 
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 - Vă mulțumesc, domnule Octavian Goga pentru că ați acceptat să stați de vorbă cu 
mine. 
- Cu plăcere, tinere! 
- Cine v-a trezit interesul pentru învățătură? 
- Primii pași mi i-a îndrumat mama, apoi școala, unde am avut dascăli foarte buni. 
- La care dintre școlile din Rășinari ați învățat? 
- Deoarece locuiam aproape de Școala Veche și de Biserica Veche, am învățat la  
această școală. 
- Când ați început să scrieți poezii? 
- Am început să scriu poezii pe la 9-10 ani. 
- Ce caracter aveau poeziile scrise de dvs. atunci? 
- Poeziile mele au descris viața satului, pe care o cunoșteam foarte bine și care m-a 
impresionat foarte tare. 
- Ați făcut politică. De ce ați intrat în Partidul Național Agrar? 
- Am sperat ca prin politică pot să ajut țara și poporul. 
- Ce ați recomanda unui tânăr ca mine, care urmează gimnaziul în anul 2021? 
- Te sfătuiesc să ai mintea și sufletul deschise spre învățătură și spre a afla cât mai 
multe cunoștințe. Îți recomand să citești multe poezii, nu neapărat ale mele. 
- Vă mulțumesc! 

Voicu Tomescu – Clasa a VII-a B 



 Profesorul cu adevărat înțelept nu te invită să intri în 
casa înțelepciunii sale ci, mai curând, te călăuzește 

către pragul minții tale". 
  

Kahlil Gibran
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Profesorul ideal 
 

Sara Nistor - Clasa a VII-a B
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     Era luni, într-o zi de primăvară. Afară era cald și bine, era timpul să plec la școală. Nu aveam 
deloc chef să merg la școală, mai ales că era cea mai grea zi din săptămână, aveam cele mai 
importante ore. Când am ajuns la școala am observat că ceva e diferit la profesori, toți erau 
foarte colorat îmbrăcați. Prima dată m-am gândit că este un fel de zi a profesorilor, în care se 
îmbracă colorat. 
     Mi-am așteptat toți colegii, ca de obicei, pentru a urca în clasă. Prima oră era matematica și 
urma să dăm un test, de care mie îmi era puțin frică. În câteva minute apare și doamna 
profesoară, a intrat în clasă cu zâmbetul pe buze și cu o energie extraordinară. Ne-am așezat la 
locurile noastre, băncile erau despărțite. Doamna profesoara a observat că avem băncile 
despărțite și ne întreabă pe un ton foarte liniștit și calm: 
- De ce aveți băncile despărțite? 
- Păi ați spus că dăm test, spunem noi. 
- Ce test? Nu, astăzi nu dăm nici un test, astăzi ne vom juca ce jocuri vreți voi! 
      Nu înțelegeam ce se întâmplă, adică spune profa de mate așa ceva, mi se pare un vis devenit 
realitate. Dacă nu știați asta despre mine, ei bine, mie mi se pare că profesorii sunt cam duri 
uneori și mult prea serioși! Bine, profa de pauză este o excepție, când știu că am oră cu dânsa 
mă bucur extrem de mult. Ea este genul de profesoară ideală, din punctul meu de vedere 
evident, ea este foarte distractivă, face glume, râde cu noi când e ceva amuzant, dar când este o 
lecție mai importantă este mai dură puțin, dar tot găsește ea ceva amuzant de spus, doar e profa 
de pauză! 
          Acum să revenim la subiect, noi toți  eram într-un fel speriați, dar fericiți, adică nu facem 
matematica și ne jucăm, cum să nu ne placă asta! Încet, încet a trecut timpul și urma ora de 
română, de care să fiu sinceră parcă, îmi era puțin frică, adică dacă profa de mate era schimbată, 
în sensul bun, mă gândeam cum o sa fie profa de română, care era și ea o profesoară drăguță. 
     A trecut și pauza, urma să înceapă ora de română. Intră profesoara în clasă, era ceva schimbat 
parcă. Era mult mai colorat îmbrăcată și mai veselă ca de obicei. Doamna profesoară a propus să 
încercăm să facem ca un fel de scenetă. Noi am mai făcut asta, dar de data aceasta doamna 
profesoară a venit cu recuzită. La fel ca ora trecută, timpul a trecut extrem de repede. Urma ora 
de educație tehnologică, iar eu, sincer, eram tare curioasă de ce o să se întâmple, având în 
vedere că eram la o lecție despre copaci. La un moment dat am primit un mesaj de la doamna 
dirigintă, în care ne-a transmis că domnul profesor ne aștepta afară, în curte. Am coborât cu 
toții unde ne aștepta profesorul. 
     - Astăzi vom merge într-un parc pentru a vă arăta cum arată anumiți copaci și frunzele lor, a 
spus profesorul! 
      Am plecat îndată, într-un parc. Domnul profesor ne-a arătat o grămadă de copaci superbi. 
Din păcate trebuia să plecăm, deoarece urma ora de biologie și nu voiam să întârziem. Am ajuns 
în clasă, unde profesorul de biologie ne aștepta cu... un schelet    în mărime naturală. Domnul 
profesor ne-a spus, exact ca ceilalți profesori, că ne vom juca, dar vom și învăța în același timp. 
Se terminase și ora asta și urma, în sfârșit,ultima oră, dirigenție, iar doamna dirigintă ne-a scos 
în oraș! 
        Urma să plec acasă și dintr-o dată o aud pe mama cum mă striga să mă trezesc, atunci am 
realizat că a fost doar un vis frumos. Cu siguranță, ne-ar plăcea ca toți profesori să fie așa, nu ar 
fi un lucru foarte rău!  



„Mi-ar fi plăcut să 
fiu profesor. 

Profesorul este 
fabricant de 

oameni.  
 Profesorul seamănă 
cu un tâmplar că ia 
un lemn murdar din 
noroi, îl spală și face 

mobilă de lux.” 
 Petre Țuțea
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Vinovăția adolescenței 
  

Ilie Maria Teodora - Clasa a VII-a B
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        Școala. Un cuvânt care provoacă unora fiori pe spate când îl aud. Majoritatea copiilor 
asociază școala cu un loc de detenție temporară, zilnică, unde învață ce este bine să facă și 
ce este de evitat în pauze, pentru a nu da de necaz cu vreun profesor îndrăgit. Sau cel puțin, 
noi elevii, iubim să exagerăm în legătură cu ceea ce reprezintă școala  și cât de înfiorătoare 
poate fi ea.  
     Cu toate impresiile acestea, pe nedrept generalizate, adesea ajungem să avem trăiri 
plăcute la școală. De pildă, sentimentul acela când profesoara dragă cu care ai dat de necaz 
în curtea școlii te cheamă la tablă și tu reușești să faci totul corect. Sau când în pauză te 
salută un copil pe neașteptate și ajungi să discuți cu el, chiar dacă nu vă cunoașteți, iar apoi 
nu mai schimbați o vorbă niciodată. Așa făceam și eu când eram cu prietena mea: salutam 
copii pe care nu îi cunoașteam și se uitau ciudat la noi. De fiecare dată prietena mea mă 
întreba dacă îi cunoșteam și ajungeam să râdem de aceste situații create.  
       Dacă tot am adus vorba despre salutări întâmplătoare, cred că toți elevii știu că bunele 
maniere spun că trebuie să saluți politicos orice adult. Și eu sunt de acord întru totul cu 
această regulă, dar ce te faci când vin cinci profesori unul după altul? Desigur, tragi aer în 
piept și spui: "Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamna dirigintă! Ciao, mama!", 
în cazul în care unul dintre adulți este mama ta, dar atunci cred că ai alte probleme. Aici 
deja putem să le încadrăm la evenimentele neplăcute de-a lungul școlii. Nu mă gândesc 
neapărat la acele întâmplări cum ar fi spartul unui geam sau al altui obiect aflat în 
inventarul școlii, ci la acele peripeții cum ar fi de exemplu când vorbești pe stradă, cu colega 
ta, despre cum a fost la un anumit curs și dintr-o dată te întâlnești chiar cu profesorul 
despre care era vorba, iar apoi spui "Bună ziua!" nădăjduind că nu a auzit nimic din ce ai 
vorbit, chiar dacă nu era nimic greșit spus. De aici se naște o altă regula nescrisă: nu vorbi 
despre profesori în incinta școlii. Sau, cel puțin, uite-te în jurul tău când pomenești despre 
adulți.  
        Aș mai avea de amintit și despre ședința cu părinții, însă aceasta ar merita să aibă o 
poveste proprie, deoarece după ea urmează apelul la serviciul de urgente:„Bunicaaa!”  
     Acestea sunt doar temeri trecătoare, până la urmă neimportante cu adevărat, dar care ne 
străbat gândurile în existența zilnică. Astfel, vă îndemn să priviți viața de elev cu încredere 
și optimism așa cum o fac și eu ghidându-mă după cuvintele creatorului de benzi desenate 
Bill Watterson: "Astăzi, spiritul meu merge la școală, în timp ce trupul meu stă în pat." 



„Şcoala este fabrica umanităţii.” J A Comenius
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ȘCOALA - ETAJUL 3 
 ANDA MUNTEANU - CLASA A VII-A B
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       Acum 18 ani, am fost elevă la Colegiul National Octavian Goga. Visul meu cel mai mare a 
fost mereu să plec din România și să văd lumea, așa că m-am decis să mă fac inspector școlar, 
ca să am oportunitatea de a calatori și a rămâne într-un mediu tânăr. Nu am vrut sa ajung un 
adult plictisitor, care nu se ține după trenduri, ci unul care învață și el de la copii. După ce am 
vizitat nenumărate școli, una mai frumoasa ca alta, mi s-a făcut dor de casă. Dor de Romania, 
dor de școala mea. După multe eforturi, am reușit să organizez o inspecție, o privire în trecut, 
la școala copilăriei mele.  
       A început ziua inspecției, aproape țopăiam de fericire. M-am pregătit repede și am suit în 
mașină. Fiecare lumină roșie a semaforului se simtea ca încă un an de an de viață, dar am ajuns 
în sfârșit. Totul arăta la fel ca acum 18 ani, parcă îmi auzeam colegii cum vorbesc prin curte și 
micuții de a întâia cum mă salută.  
- Bună ziua, domnule portar! 
- Bună ziua, domnisoară! Ce te aduce aici? 
- Sunt un inspector. Îi întind niște documente seci, gri și monotone, pe care eram sigură că nu 
o să le citească. El le ia și dă din cap în sus și în jos.  
-Bine. Succes! 
       Încep să pășesc în curte, fac colțul la dreapta și înțepenesc. Tocmai am avut o conversație 
cu domnul portar. Domnul portar de 50 și ceva de ani... 50 și ceva de ani când aveam eu 
paisprezece. A îmbătrânit măcar? Oare am înnebunit și am vorbit cu o fantoma sau halucinez? 
Insolație. Parcă prea m-a bătut soarele pe ceafă toată ziua, și era o zi caldă de iunie. Cu 
siguranță, nu era el. Nu, nu. Ridic fruntea și mă uit în jur, era 13:46, orele de după-masă. Curtea 
era goală și adia vântul încet pe deasupra ei. Eu o�ez nostalgic și continui ușor drumul. Mă 
opresc brusc din drum, când văd un copilaș, poate de a treia, măturând scările.  
-Rea noaptea? 
-Po�im? îmi încrunt sprâncenele. 
-Nu știe nici să salute. Rea noapte și ție, domnișorule. 
Fac un pas înapoi și dau din cap. Oare își bătea joc de mine? Mă face și domnișor! Credeam că 
noi, generația noastră, eram afurisiți. 
-De ce mături, puștiule? Îmi tremura vocea, un pic amuzată de scenă. 
-De ce întrebi? E job-ul meu. Vai ce-ți fac! Care ți-e dirigintele? 
-Dragul meu, sunt la inspecți- 
-Ah! își trage o palmă peste frunte. Bine! La etaju' -3 cu tine. Hai, hai, îti sunt eu ghidul. 
Oricum trebuia să colectez taxa de protectie de la ăia mari. Azvârle mătura în mâinile soartei și 
o ia la sănătoasa pe scări în jos.  
            „Uite pe cineva mai afectat de insolație ca mine”, mă gândesc. Simt cum mi se umple 
fruntea de picături de transpirație, de la stres, pentru că știu că nu pot să las nesupravegheat un 
nătâng, care cu siguranță nu a trecut de primară. O parte din mine totuși este amuzată, era șod 
băiatul! Și eram foarte curioasă să aflu mai multe despre taxa lui de "protecție".  
             Până am stat pe gânduri, până am urcat scările, îl văd pe băiețel cum coboară scările de 
urgență. O iau după el, ca un orb, deși îmi aminteam bine că nu era nimic acolo jos. Aud cum 
trage de o ușă de metal care precis a zgâriat podeaua și a lăsat-o decolorată. Ajung la el, 
gâfâind, si îl văd cum se chinuia, cu toată ființa lui, să țină ușa deschisă. Văd un semn atârnând 
de tavan: "Etajul -1"
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    El râde și fuge pe hol. Și eu din nou, hai Anda! Fugi după el! Eram deja obosită și abia 
acum înțelegeam cum se simțeau profesorii, când se țineau după noi. După o alergătură 
epuizantă, copilul se oprește și urlă: 
-Etajul -3, tanti! Zi un număr la nimereală. În sala aia mergem, când se termină pauza. 
     Ochii mei se învârteau amețiți pe pereți, în timp ce încercam să îmi trag sufletul. 
Simțeam că mai am un pic și cad. Ajung cu privirea pe un ceas, 13:57. 
- "Apropo, eu sunt Feciorul Marian." 
Expir amuzată. Nu era o glumă de râs în hohote, doar una la care scoți un pic de aer pe 
nas și să zâmbești cu dinți, destul cât să îți ridice moralul.  
- "Ha, ha! În primul rând, nu e pauză. Feciorul îți e numele de familie, sau ce?" 
- "Mereu aceeași poveste, cu voi inspectorii. În primul rând, Feciorul îmi este prenumele. 
Nimeni nu se adaptează prea bine, la gogA octaviaN naționaL colegiuL. Pauza e până la 
fix." 

        Aveam impresia că sunt într-un carusel! Prea multă informație, prea repede. Mă 
simțeam de parcă mi-am pus capul pe dos azi dimineață. O�ez lung la poantele 
ștrengarului și rostesc: 
-Sala 32. 
-Sala 32! Ei au acum ora de romană. 
- Nemaipomenit. Hai să mergem, rostesc pe un ton sarcastic, puțin amuzat, în timp ce 
ceasul bate fix.  
- Clasa B7! Ei învață pronumele personal! E frumos! 
- Oh, sunt convinsă. Îmi răsar niște amintiri de la ora de româna dintr-a șaptea, atunci 
când creierul meu insista să respingă toate funcțiile sintactice și analiza.  
Din clasă se aude o voce groasă cântând: 
- Andrei! Am zis cu capul în telefon să stai, copile, ce nu auzi?! 
Da, un domn de vreo 50 de ani cânta din tot sufletul în fața clasei și nu s-a oprit din cântat 
nici când am intrat noi. 
-Taxa de protecție, a urlat Feciorul. 
         Toata clasa sare în sus de fericire. Literalmente. Și fiecare își deschide ghiozdanul, 
scoțând câte o sută de lei. Mă uit la dreapta, unde era agățată tabla de perete și rămân 
uluită când o văd plina de inimaginabile amestecături: "Pronume pronominal digestiv de 
personalitate prietenoasă". Sincer, e similar cu ce înțelegeam și eu. "Dativ substantival 
auditoriu la negativ" Preferata mea? "Adjectiv adjectival de politețe."  
          Odată ce se calmează toată lumea și Feciorul își are banii, copiii se întorc în bănci și 
coboară capetele sub bancă. Unde? La telefoane, bineînțeles, uitându-se care mai de care, 
la cele mai mari prostii. Puncte bonus pentru cei care aveau caști!  
- Mihai și Vasile, cântă lung profesorul, de zbârnăie geamurile. Doi băieți se ridică, iar 
profesorul își începe interogatoriul, tot cântând și bătând ritmul: 
- Mihai, te ascult! Vasile, șoptește-i răspunsurile! 
- Da, domnule! aprobă ei, în cor. 
- Ce ai mâncat la micul dejun? 
- Micul- pronume adjectival substantiv gerunziu, șoptește Vasile. Mai mult urla pentru că, 
săracul băiat era în colțul opus al clasei. După care Mihai recita, ca pe o poezie. 
- Foarte frumos, minunat! La mulți ani! 
- Mărțisor fericit, domnule profesor. 
- Ai nota 1 pe azi. 
Trag repede aer în piept și mă aștept să îi văd zâmbetul picând. Dar, din contra, atât Mihai, 
cât și Vasile tropăie de fericire. 
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 - Treci anu', Mihai! 
- Ura! Vă mulțumesc, domnule profesor!
- Așa se lucrează, băieți. Ce-i aia, 7 la română? Rușine! Rămâne într-o situație nefericită Ilinca, chiar 
cu un 9. Vai, Ilinca! În picioare! 
Se ridica o fetiță cochetă, bine îngrijită, cu ochi triști, albaștri. 
- Câti ani ai? 
- Uh... paisprezece? 
- Vai de tine. Încă nu ți-ai învățat întrebările! Răspunsul era Nominativ. Ce mă fac cu tine, Ilinca? 
- Mai dați-mi o șansă, vă rog! 

- Conjugă-mi adjectivul "a fugi'. 
- Eu fug, tu fugi, ea fug- 
- 10. Îmi pare puțin rău, dar așa nu se poate! 
       Ilinca tace și cade în bancă. Eu rămân „porțelan”. Chiar așa de bătrâna sunt? Trece Mihai cu 1? Și 
Ilinca nu, cu 9 și 10? După care, ceasul de deasupra ușii, în pragul căreia stăteam, bate puternic ora. 
Pe el scria 14:10. Poate nu m-a mințit micuțul colector de taxe.  
      Profesorul chicotește de parcă era încă elev și iese cu mersul piticului afară din clasă. Nu știam 
dacă să izbucnesc în hohote de râs... sau de plâns. Mă feresc din drumul lui și îl văd cum fuge pe hol 
spre clasa 7C. Mă iau după el și văd cum copiii își deschid cărțile și manualele, simultan, de parcă 
abia așteptau să o facă și încep să scrie. ”În sfârsit!”, îmi zic, ”o activitate normală de școlari”. Mă uit 
peste banca lui Alex și citesc acolo mare: "MANUAL DE SPORT". Iar prima problema era asta: "Dacă 
tata are cu 7 ani mai mult decât bunica lăcustei de Nil, atunci ce flori îi plac Amandei?" Alex înșira 
ecuații pe caiet și zâmbea larg, de ziceai că este activitatea lui preferată. "Pauza" a trecut repede, eu 
tot cutreieram clasele, încercând să găsesc logica lucrurilor pe care acești copii le făceau.  
            Printre ei se mai șoptea, "Care e răspunsul la problema 9?" "6,7,8 și ce mai aveam ca temă?" 
Lucruri standard. Până la un punct anume, păreau chiar normali copiii ăștia. Se sună fix, iar eu 
calculând 2+2 realizez că ei au sport. Toată clasa se ridică și formează un rând ordonat și încep să 
meargă către scări. Așteptam să zăresc vreun profesor și, uite, apare o doamna scundă cu păr scurt 
negru ca întrebările fără răspuns din timpul orelor de matematică.  
- Azi dați proba de urcare, copii! 
- Da, doamna profesoara, primește răspunsul în cor, organizat și disciplinat, ca la o școală militară.  
- Fetele fac 6 ture, băieții 4. Prima data,urcați... jos! 
      Eu privesc perplexă cum fetele urcă în mâini, cu fața în direcția opusă celei în care merg, în jos pe 
scări. Mi s-ar fi făcut rău, dacă aș fi fost în locul lor. Fără încălzire sau antrenament, părul desfăcut și 
în blugi, ele făceau gimnastică avansată.  
- Acum, băieții! 
Procesul se repetă. Mi-a părut rău că nu puteam filma, așa ceva nu mai văzusem în viața mea. După 
care au început să coboare... sus.   
      Stăteam ca o statuie, nici să clipesc nu mai știam. Sună clopoțelul și o iau la sănătoasa. Prea mult, 
prea mult pentru o singură zi. Daca mai stăteam, poate, doamne ferește, se inversa și gravitatea și, la 
ora de fizică, ne plimbam pe tavan sau decolam spre cer. Am fugit acele -3 etaje ca niciodată. 
Nici    n-am avut timp să-i spun portarului "la revedere". Gata! Poate îmi lua sufletul, să rămână tânăr 
pe veci.  
Am intrat în mașina și am decis că, oficial, le-am văzut pe toate. La revedere gogA octaviaN nationaL 
colegiuL. Te voi mai vedea, poate, în visele mele bizare! 
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Kadar Sebastian

 „Menirea vieţii tale e să 
te cauţi pe tine însuţi.”   

 
 Mihai Eminescu
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        Mereu mi s-a părut că profesorul meu de „pauză” este    diferit de restul 
profesorilor! Niciodată nu ne lăsa să facem ce vrem! Era foarte insistent și nu îi 
plăcea, daca nu făceai exact cum iși dorea. 
       Copii mereu îl rugau să îi lase să iși faca temele....sau să repete la materii....dar 
proful noastru nu era de acord...SUB NICIO FORMĂ, el dorea să ne jucăm în curte 
sau să alergăm pe holuri... ne dădea chiar și voie să CHIULIM!!!PE BUNE?? 
CHIULIT??ASTA E STRIGĂTOR LA CER!!!! 
       Nu pot înțelege cum cineva poate fi atât de strict. Toți profesorii, în afară de el, 
ne lăsau să ne facem temele sau să facem exerciții in plus.Până și profa de sport ne 
lăsa să studiem mai mult decât ne lăsa el. 
      Am avut impresia că domnul profesor are ceva cu mine de la începutul școlii. 
Motivul nu îl cunosc, pot doar presupune că a fost din cauza farmecului meu 
fabulos. Probabil că se simțea invidios. Nu îl învinovățesc, și eu aș fi! 
         Totuși...o amintire din clasa a-VII-a încă mă bântuie. Aș vrea să o împărtășesc 
astăzi cu voi. 
       Întâmplarea începe cam așa.... 
      Era începutul anului, toți copiii erau fericiți că revin la școală și că au iar de făcut 
teme și de învățat pentru teste. 
      Profesorii erau și ei entuziasmați de reînceperea școlii, pentru că aveau ocazia să 
își revadă elevii mult iubiți. Normal că profesorul de pauză nu era deloc fericit. El 
își dorea să meargă acasă, susținând că nu are sens să mai vină la școală. După o 
vreme urcăm în clasa noastră și ne așezăm în bănci. Ora începe la 12:10, iar domnul
profesor a ajuns la 12:35 (întârzie ca de obicei...inacceptabil). 
      Având în vedere faptul că mai avem un an până în clasa a-VIII-a, am presupus 
că poate o să ne lase să învățăm la materiile pentru examen și că nu o să ne mai 
pună să îi spunem bancuri sau să îi corectăm testele de la alte clase (da…surpinzător 
și-a făcut timp să scoată la imprimantă teste..sau le-a “împrumutat”de la alți colegi 
profesori, chiar dacă testele erau pentru o materie diferită...știți voi...gestul 
contează). Din fericire, în prima oră, într-adevăr, ne-a lăsat sa ne repetăm lecțiile și 
să facem exerciții (oare, în sfârșit,  și-a dat seama că e profesor?). 
        Ba chiar a încercat să ne ajute, spunând că pronumele este partea flexibilă de 
propoziție care are “timpurile alea amuzante” (se referea la verb,    PRONUMELE 
NICI MĂCAR NU ARE TIMPURI, așa că restul orei a fost doar tentativa noastră (A 
ELEVILOR) de a îl face pe el (PROFESORUL) să înțeleagă. Desigur că nu am reușit, 
așa că atât el, cât și noi, am ieșit de la oră mai zăpăciți decât am intrat. 

 Profesorul nostru ciudat 
 Popa Paul - Clasa a 7-a B
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       Întâmplarea noastră nu se termină aici.  
      După ce prima zi de școală s-a terminat, eu am rămas peste program pentru 
a face niște exerciții suplimentare (ca în fiecare zi). Nu a durat până le-am 
terminat și voiam să mă îndrept către ieșirea din școală, dar, în drum,    un 
profesor m-a rugat să îi aduc valiza din cancelarie, deoarece el mai avea treabă 
într-o sală de clasă, așa că eu am făcut întocmai și am început să mă îndrept 
către cancelarie. Înăuntru am localizat relativ repede valiza, dar altceva mi-a 
captat atenția, dulapul domnului profesor de pauză era larg deschis iar, cum 
curiozitatea mea nu a putut să se abțină,    a trebuit să investighez! Sub una 
dintre foi se afla o fotografie...iar în fotografie era domnul nostru de pauză cu o 
medalie la gât pe care am reușit să descifrez cu greu cuvintele “locul I” și 
“Olimpiadă”, am fost șocat...profesorul nostru a fost OLIMPIC?? Dacă da, atunci 
de ce este profesor de pauză? De ce nu a ales altceva? M-am gândit toată 
noaptea la asta și voiam ca în urmatoarea zi să îl intreb pe domnul profesor ce 
s-a întâmplat. Următoarea zi am am mers direct la el și l-am întrebat ce este cu 
acea poză, iar dânsul mi-a zis că și-a dorit să se distreze și să se simtă bine. 
Oricât de bun ar fi fost, știa că nu o făcea de plăcere, cum o fac majoritatea 
olimpicilor, el a preferat să rămână profesor de pauză deoarece așa se simțea 
viu si fericit, trăia momentul și, până la urmă, doar asta contează. Atât am 
apucat să aflu până să îmi înceapă ora, dar aveam de gând ca a doua zi să 
continui conversația cu el. Dar dânsul nu a mai venit la școală ... nici în ziua 
următoare, nici în ziua de după ziua următoare, nu a mai venit deloc. 
Directorul refuza să ne spună motivul pentru care domnul profesor a plecat, 
așa că am rămas TOȚI cu un gust amar în gura și cu senzația că ne scapă ceva . 
           Singurul lucru care a rămas, după ce domnul profesor a plecat, a fost un 
bilet pe care acesta a scris “Un om fericit este prea mulțumit, ca să se gândească 
serios la viitor”. 
       Am stat mult timp să mă gândesc la ce a vrut să ne spună domnul profesor 
prin acest mesaj, dar încă nu mi-am dat seama. Uneori   mă gândesc la “ce ar 
zice profesorul meu aici?” sau “profesorul meu ar gândi asta așa!”. Am ajuns să 
realizez că el nu a fost un profesor rău, ci doar unul care dorea să ne facă să ne 
trăim viața mai frumos și distractiv, voia să ne arate frumusețea lumii. Se pare 
că, până la urmă, să ai un profesor de pauză nu e așa de rău.  
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Vise, visuri?…
Iurcu Ana - Clasa a 7-a B

 Cum ar fi un vrăjitor, 
 Blând, calm, fermecător, 
 Într-un clovn cuceritor 
 Să-l transforme pe profesor. 
                    
 În ore ar fi dansator, 
 În pauze un jucător, 
 La teste dirijor, 
 Iar în rest scamator 

 Câteodată visător 
 Mai puțin plictisitor, 
 Dar un bun educator, 
 Cum trebuie să fie un profesor! 

  

Vlad Ilcuș Anamaria - Clasa a 7-a B



„Haideți să 
recunoaștem: o 
carte, un creion, 

un copil și un 
profesor pot 

schimba lumea.“ 
(Malala 

Yousafzay, cea 
mai tânără 
laureată a 
premiului 

Nobel)
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Poplăcean Denisa
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1. Călătoriile:  
         A călători înseamnă să descoperi locuri noi, să explorezi lumea necunoscută. 
Este o experiență extraordinară, unică, mereu devii curios să identifici ceva nou, 
să vizitezi obiectivele turistice, să cunoști tradițiile și obiceiurile acelei locații. 
  
2. Pasiunea pentru snowboard si sporturile de iarnă: 
     Snowboard-ul și sporturile de iarnă sunt minunate. În același timp sunt foarte 
distractive, iar exercițiul fizic este benefic pentru sănătate. Snowboard-ul este 
sportul perfect, care te face să ieși din amorțeală. Efortul cardio-vascular crește, 
iar adrenalina aleargă prin vene. Toate aceste senzații și emoții te fac să te simți 
extraordinar de bine. El te ajută, de asemenea, la dezvoltarea personală. Fiind un 
sport individual și nu de echipă, este o luptă constantă cu tine, să-ți depășești 
limitele.  
Iarna priveliștile sunt minunate! 
  
3. Pianul si muzica: 
     A cânta la pian este ceva spectaculos. Este un mod de dezvoltare personală, un 
mod de a te disciplina și de a-ți dezvolta dexteritatea, tandrețea artistică și 
capacitatea creierului de a fi mai agil și mai concentrat. Pianul te relaxează foarte 
mult. Este un instrument care transmite emoțiile, bucuriile etc. De asemenea, 
pianul îți provoacă curiozitate și interes.  
În comparație cu alte instrumente, pianul solicită ca ambele mâini să lucreze 
independent una de cealaltă. Astfel că, în timp ce una se mișcă mai repede, alta se 
poate mișca mai încet. Este o metodă grațioasă de a se forma procesele de gândire 
complexă.  
Muzica este o limbă universală, pentru că oamenii cântă după aceleași note. 
  
4. Desenul și culorile: 
    Desenul te ajută să exprimi ceea ce simți, ceea ce vrei să transmiți unei simple 
hârtii. E foarte relaxant să desenezi. A desena este o terapie pentru minte și suflet!  
Prin desen poți schimba imaginea lumii, poți scoate la suprafață frumosul. 
Limbajul culorilor este fascinant. Culorile simbolizează lumina, care este energie. 
De exemplu, culoarea mea preferată este verde, ce simbolizează viața, liniștea 
speranța, tinerețea veșnică.  
     Simbolistica culorilor rămâne una dintre puterile universului cromatic.  

,,Fiecare este unic în felul lui și fiecare are altceva de oferit lumii . Găsește acel 
ceva care te face unic!’’ 
(Pera Novacovici) 

 Printre pasiunile elevului
 Fesan Eduard Nikolas - Clasa a VII-a 
A
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 În educație, elevul ideal deține câteva trăsături esențiale pentru buna sa  

integrare în societate și în profesie. 

 Astfel, elevul ideal este încrezător în sine. Încrederea în sine înseamnă  

credința în propriile abilități. Este o atitudine pozitivă față de tine și o 

convingere profundă cu privire la capacitatea ta de a-ți atinge obiectivele.  

 Elevul ideal știe să comunice eficient prin modalități multiple, acționează în 

spiritul adevărului, se adaptează situațiilor imprevizibile, știe să învețe, este plin 

de imaginație. De asemenea, elevul ideal gândește critic și creativ. Atât 

creativitatea, cât și gândirea critică sunt esențiale pentru profesiile societății de 

astăzi. Ele sculptează caracterul, conturează personalitatea și ajută la atingerea 

potențialului maxim. Elevul ideal este curios să citească, să exploreze, să se 

documenteze și să pună în aplicare ceea ce învață.  

           Însă, elevul ideal nu este…perfect. Nimeni nu este perfect, mai ales un elev 

aflat în plină dezvoltare. Fiecare elev excelează în anumite direcții, iar în altele 

nu strălucește. Elevul trebuie ajutat să-și descopere aptitudinile, talentele, să fie 

motivat și încurajat să-și depășească limitele până la atingerea potențialului 

maxim.  

,,Universul nu permite perfecțiunea!” (Stephen Hawking) 

 Portretul elevului ideal

Fesan Eduard Nikolas - Clasa a VII-a A



Importanța învățării
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Roșu I l inca -  Clasa a VII-a A

         De ce este important să învățăm? A învăța înseamnă a acumula 
cunoștinte care sunt menite să rămână cu noi pentru perioade lungi 
de timp. Însă cu ce ne ajută aceste cunoștinte? În primul rând, aceste 
cunoștinte ne formează pe noi ca oameni în societate. Cunoștintele 
despre aspecte generale, morale și culturale ne dezvoltă gândirea și 
ne pot schimba comportamentul. 
 În al doilea rând, învățarea nu trebuie să fie importantă doar în 
anii în care suntem în școală, ci și pe parcursul vieții. Învățarea nu 
este doar ușa care ascunde succesul în viață. Învățarea este și ușa care 
ascunde persoana noastră care este mai educată și mai dezvoltată.  
 Învățarea este determinată și de plăcerea de a cunoaște. În viață, 
nu este necesar să fim buni la toate lucrurile pe care le facem, așa 
cum nici în școală nu putem fi buni la toate materiile. Fiecare dintre 
noi are sau a avut câteva materii preferate, la care învață cu drag, 
cunoștințele acumulate fiind folositoare pe parcursul vieții și câteva 
materii care nu îi plăceau, de la care poate nu a acumulat deloc 
cunoștințe, însă este important ca noi să ne folosim de ceea ce știm 
pentru a putea crește și pentru a putea face ceea ce ne place.  
 De asemenea, cheia succesului în viață este învățarea din  
plăcere. Este atât de important să muncim acum din greu pentru a 
ne vedea în viitor făcând ceea ce ne place. Acum poate părea dificil, 
însă rezultatul final merită toată munca. 
 În concluzie, învățarea poate fi chiar plăcută dacă ne acordăm o 
șansă și dacă suntem deschiși să aflăm lucruri noi. De aceea, acum 
trebuie să „le acordăm o șansă” tuturor materiilor pentru a afla ce ne 
place cu adevărat să facem. Astfel, vom fi motivați să învățăm ca să 
ajungem să făcem ceea ce ne place în viață. 



Revista Cu drag, din Goga    52

 Frământarea timpului
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 Motrica Tanaka - Clasa a VIII-a E

 Gânduri despre pandemie 
”Lumea nu este perfectă, dar e aici pentru noi, încercând din tot sufletul, și ăsta 

e motivul pentru care e așa de minunată.” 

       Anul acesta a fost un an plin de aventuri, de la faptul că am stat o mare parte din an acasă 
(din cauza virusului), până la faptul că orele sunt făcute online. Multe din activitățile 
obișnuite, banale și normale, par acum activități extreme, care ne pun viața în pericol de 
fiecare dată când trecem de pragul ușii. O mare parte din lucruri interzicându-se într-o fază 
inițială a pandemiei, o mulțime de oameni au rămas fără seviciu sau au intrat în șomaj 
technic (oamenii care lucrează la coafor, magazine fast-food sau persoanele care lucrează la 
teatre/săli de concert). 
Cu timpul, lucrurile s-au întors mai mult sau mai puțin la normal. Oamenii adaptându-se la 
viața de zi cu zi (în prezența constantă a virusului), masca devenind și ea un companion 
mereu alături de noi, interacțiunile cu prietenii și cunoscuții sunt încă puține, iar vizitele la
bunici sau alte persoane vârstnice sunt rare . 
 Presupun că această pandemie, acest virus, ne-a arătat cât de flexibil este omul, cum  
putem să trăim mai departe și în aceste condiții, sigur, multe chestii nu sunt la fel. Pandemia 
asta mi-a arătat (personal) cât de rapid lumea se poate schimba, orașul și mediul în care am 
crescut, schimbându-se în câteva luni, devenind un peisaj în negru și alb, culorile dipărând, 
la fel ca oamenii de pe stradă, goniți de venirea nopții. Am aflat că schimbarea asta a făcut 
lumea, și persoanele, în general, foarte diferite, unora le-a arătat că trebuie să își schimbe 
stilul de viață și pe alții i-a ajutat să găsească noi pasiuni și hobby-uri. 
 Diferit nu înseamnă mereu bine, dar nici rău, desigur, în aspecte cum ar fi școala sau 
viața oamenilor liber profesioniști, această pandemie nu a fost un lucru bun. În schimb după 
cum am spus, această lume diferită este și bună, faptul că stăm mereu în casă obligându-ne, 
nu neapărat să ne schimbăm, dar măcar să descoperim mai multe despre noi înșine. 
 Anul acesta a fost un an plin, evenimentele, la fel ca și timpul, părând să treacă prea  
repede. Lumea asta a sărit de la 1 la 100 (pe o scară unde 1 este viața normală de zi cu zi și 
100 este o lume în care oamenii nu pot ieși din casă să facă cumpărături sau să meargă la 
școală) mult prea reped. E ca și cum ai sări de la pilot direct la finala sezonului (unui serial), 
totul trece prea rapid. Sau poate este doar faptul că ne simțim atât de bine? (Cred că știm cu 
toții cum se spune, când te distrezi timpul trece mai repede).
 A fost o experiență interesantă (subevaluare), abia aștept să le zic nepoților mei că pe  
„vremea mea”, lumea se certa pe hârtie igienica, că am mers la școală (pentru o vreme, dar 
asta nu va face parte din poveste), chiar dacă majoritatea lumii era carantinată din cauza 
unui virus mortal și că am fost obligați să stăm aproape cinci luni în casă. 
 Multe lucruri s-au întâmplat anul acesta, unele bune, pe care nu vreau să le uit cât voi 
trăi, dar altele aș vrea să nu se fi întâmplat deloc. Aș spune că lucrurile bune sunt mai multe 
decât cele rele 
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Raicovici Ayan

Luciu Daria
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 Daria Nichitov 
Clasa a VII-a E 

 „O viață care nu este trăită este 
echivalentul unei morți lente.’’

      Am ajuns în momentul în care cu toții am pierdut noțiunea timpului. Anul trecut, 
în ianuarie, pandemia a ajuns la noi în țară pentru prima oara, și nu a mai plecat de 
atunci. 
         Nu știu cum ar suna această „pauză” din perspectiva unui adult sau a unui om în 
vârstă, însă am să încerc să o povestesc din perspectiva mea proprie. 
     Până acum doi ani, viața fiecărui adolescent părea normală, firească. Fiecare dintre 
noi putea să iasă în oraș și să își cheme câțiva prieteni cu ei. Oricine putea să meargă la 
cumpărături fără să se gândească că își poate risca sănătatea. 
         Nimeni nu se aștepta ca o pandemie globală să apară de după colț și să schimbe 
mersul lucrurilor într-un mod atât de drastic. Totul s-a întâmplat într-o clipă, fără să 
realizăm cum viețile noastre aveau să se schimbe în următoarele luni. 
         Închiși în casă, tot ce mai puteam spera acum era ca totul să se termine cât mai 
repede și cu bine. Din păcate, în scurt timp școlile și terasele s-au închis din cauza 
răspândirii virusului, lăsându-ne pe noi, tineretul, să ne petrecem timpul în casă. 
           Bineînțeles că statul în casă are și el avantajele lui. Pentru persoanele care nu au 
avut niciodată timp pentru îngrijire personală sau timp pentru a petrece cu familia, 
acesta este cu siguranță un avantaj în favoarea lor. Cât despre mine, carantina mi-a 
acordat mai mult timp pentru a înțelege anumite lucruri, pe care, probabil, urma să le 
înțeleg doar mai târziu ori poate niciodată. 
     Lumea și-a schimbat perspectiva asupra societății de astăzi. Cel puțin mie așa mi-a 
lăsat impresia. Cu toate că suntem limitați doar la tehnologie, oamenii, însă mai ales 
tinerii de peste tot din lume, nu au ratat această ocazie de a dovedi lumii că nimic nu e 
pierdut.  
        Cu toții știm cât de ușor ne poate influența social media, dar cu toate acestea, te 
poate influența și într-un mod pozitiv. Poți descoperi pasiuni noi sau să te motivezi să 
reiei o activitate, pe care nu o mai puteai practica din cauza orarului încărcat de 
dinaintea pandemiei. 
      În aceste luni, în care fiecare om s-a regăsit într-un anume fel, eu cred că pandemia 
ne-a întărit moralul. Am trecut prin multe stări, stres, oboseală, dezamăgire, însă și 
prin mulțumire, satisfacție și încântare. Este uimitor cum mulți dintre noi încă ne 
păstrăm calmul și ne adaptăm la condițiile actuale. Cu îngăduință și răbdare, sunt 
sigură că vom putea trece peste acest obstacol cu bine și sănătoși. 



r c
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„Copilăria este 
inima tuturor 

vârstelor.”  
Lucian Blaga
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         În pandemia asta, a fost tare greu, nu am putut sa îmi văd colegii și noii 
profesori. A trebuit să stăm acasă în fața 
calculatoarelor.                                                                                                                                      
             Eu am fost printre cei norocoși, deoarece eu am o cățelușă pe nume Layla și 
mergeam cu ea la plimbare. Desigur, nu am fost singure, deoarece ea are foarte 
multă forță, tatăl meu ne-a însoțit. Eu o plimbam pe Layla, era foarte calmă. În 
apropierea pădurii, eu îi dădeam drumul lui Layla din lesă și alergam amândouă în 
toate părțile, era foarte distractiv. 
        O dată Layla m-a dărâmat, deoarece era foarte bucuroasă și m-a lins pe față. 
Layla este o boxeriță, foarte ascultătoare și deșteaptă, ea are 6 ani. Am primit-o de la 
Moș Nicolae și e cel mai bun câine din lume. În fiecare zi din vacanța de vară 
mergeam cu ea la plimbare, deși eu „cu botniță” în locul ei.  
         Într-o zi tata mi-a făcut o poză minunată cu mine și cu Layla, eu am rugat-o să 
îmi dea lăbuța, iar ea așa a făcut. Sunt fericită pentru că am o „ cea mai bună 
prietenă a mea” din lume. 

 Distracția în pandemie
Felseghi Agatha Victoria - Clasa a VI-a E

 Ștefana Cruciat - Clasa a VII -a E
        ,,Nu am fi putut iubi pământul atât de tare dacă n-am fi copilărit pe el", gândea 
Jinny din ,,Insula orfanilor’’,sentimentul de iubire    față de locul în care a copilărit 
fiind foarte puternic. 
 Este oare atât de importantă copilăria pentru fiecare om?  
        În primul rând copilăria înseamnă un mod de a trăi într-o lume a tuturor 
posibilităților, o lume care ne duce cu gândul la basmele cu zâne, unde binele este 
ridicat la rangul de virtute. E timpul în care cărţile de poveşti îți sunt prieteni 
adevărați, ajutându-te să discerni binele de rău şi să-ți aduni în suflet cantitatea 
necesară de cunoaştere care-ți va folosi mai departe în viață. 
 În al doilea, rând copilăria este lumea în care ne întoarcem mereu, universul ei 
fiind magic. A fi copil înseamnă să împarți bucuria ta cu alții fără să aștepți ceva în 
schimb. Și ce minunat e fiecare loc prin care treci. Ce frumos se vede răsăritul de 
soare prin ochi de copil, ce plăcut e aerul de munte din drumețiile făcute de fiecare 
dintre    noi, cât de frumos adie vântul printre crengile copacilor și … multe alte 
lucruri extraordinare. 
 Pentru mine copilăria este locul fericirii, timpul în care visele devin realitate și 
realitatea poveste, o poveste nesfârșită. Și mă trezesc câteodată zâmbind , aducându-
mi aminte de întâmplări , de locuri, de oamenii pe care i-am cunoscut. Toate acestea 
m-au marcat pe mine ca om și am învățat că toate au importanța lor. Mi-am dorit să 
cresc cât mai repede, dar încet, încet, îmi dau seama că parcă aș vrea să opresc 
timpul în loc. Realizez că va veni o vreme când voi revedea locuri în care oameni 
dragi nu vor mai fi. Și toate vor rămâne doar o amintire, doar copilul din mine va 
rămâne mereu. 
 Aș vrea să rămân ancorată în acest loc, luminat de soarele primei vârste și să  
păstrez veșnic acest spațiu al fericirii, dar…timpul nu se poate opri în loc. 



„Copilăria este o lume de 
miracole și de uimire a 
creației scăldate în lumină, 
ieșind din întuneric, nespus 
de nouă și proaspătă și 
uluitoare.” - Eugen Ionescu
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 Prietenia în pandemie
 Sătmărel Ștefania  Clasa a VI-a E

 

      În pandemie, pe timpul carantinei, recunosc, 
nu pot spune că m-am distrat chiar așa mult, 
dar și când am făcut-o, a meritat. 
      După o lună de stat în casă, izolată, am decis 
împreuna cu părinții mei, în mod spontan, să 
comandăm o trambulină. Când a venit, am stat 
cu ai mei  de la amiază până seara să o montăm, 
dar tot nu era gata. Următoarea zi, am reușit sa 
montăm și plasa ei. Am sărit în prima zi, cât n-
am mai sărit din aprilie, acel an. Lunile au 
trecut, iar eu săream cu cățelușa mea, Minnie, 
aproape zilnic. Tot ea ne fura mie și tatălui meu 
fluturașul de batminton .Am avut multe faze, în 
acea perioadă din cauza plictiselii. A venit luna 
iulie, restricțiile sunt deja ridicate, iar eu am 
decis să dorm sub clar de luna, împreuna cu 
stelele care mă vegheau. Am stat mult trează, 
până târziu, iar când am ațipit și eu o dată, am 
fost trezită de merele care erau târâte prin toată 
grădina de cățelul meu. Când eram în online, în 
2021,ieșeam înainte de școala la plimbare cu 
Minnie. A fost ca și cel mai bun prieten al meu 
în acea perioadă. 
     Chiar dacă a fost greu, mă simt norocoasă că 
am reușit să fac atâtea. Vorbeam cu prietenii 
mei pe apel video de câteva ori pe săptămână și 
ne uitam la filme și seriale împreuna. Pe timpul 
zilei, de multe ori citeam. Atunci mi-am 
descoperit pasiunea pentru cărți și m-am 
apropiat mai mult de unele persoane. Până la 
urmă, a adus și pandemia asta ceva bun! 
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Raicovici Ayan

 „Să vezi până departe 
este una, să mergi 
departe este alta.”  

  Constantin Brâncuși



O vacanță de vis
(Noi și suferințele noastre) 
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  Voicu Tomescu – Clasa a VII-a B
     În vara trecută am fost cu familia mea într-o vacanță: vacanța de vis. Am început prin a ne 
împacheta obiectele cu intenția de a merge cu mașina în Croația, la mare.  
        La început totul a fost bine până când, din cauză că nu am fost atenți la indicatorul de 
benzină, am rămas cu mașina în drum. Ne-am dat jos și am început să o împingem până la cea 
mai apropiată benzinărie, care era la doi pași, peste deal. Oops, am spus deal? Dar să nu 
anticipez. La început a fost greu din cauza pantei, însă la un anumit moment a devenit dintr-o 
dată foarte ușor să o impingem. Mânat brusc de o presimțire, am întrebat: 
-Dacă noi suntem toți aici, cine e la volan?  
      A urmat o tăcere bruscă. Din fericire, râpa în care s-a oprit mașina nu era prea adâncă, așa ca 
macaraua a putut să o tracteze afară.  
       După ce am alimentat, într-un final, am trecut granița în Serbia. Acolo nu era cel mai bun 
internet, iar GPS-ul ne băga pe niște drumuri tare dubioase. Noroc cu un cioban, care deși nu 
știa o boabă de engleză, s-a arătat foarte săritor și ne-a indicat granița cu Croația. Ajunși la 
frontieră, ne-am spus ca problemele noastre au luat sfârșit, știind că în Croația semnalul de 
internet este bun și putem găsi cazarea cu ușurință. Spre surprinderea noastră, lucrul ăsta nu s-a 
întâmplat. Dar am ajuns cumva la mare, cu ajutorul altor localnici binevoitori, tot necunoscători 
ai limbii engleze. 
La țărmul mării am observat prima femeie care purta un hijab pe față și am întrebat îngrijorat: 
-De când croații sunt musulmani? 
     Din nou s-a așternut o tăcere profundă. Până la urmă, părinții mei au decis că vacanța o vom 
petrece unde ne aflam, adică în Bosnia.  
       A durat un pic să ne găsim cazare, aparent pentru că zona nu era populară pentru turiști. 
Totuși, nu a trebuit să dormim în mașină decât două nopți.  
           A urmat o perioadă de liniște, care însă nu a ținut mult, deoarece tata a decis să mergem 
într-o excursie pe muntele de lângă noi. Totul a mers bine la început, am luat o doză bună de 
aer curat, până când i-am întrebat pe părinții mei dacă au citit inscripția de pe semnul de lângă 
noi. 
- „Beware! Minefield!“ Atenție! Câmp minat! A spus mama. 
      Și pentru a treia oară s-a așternut o tăcere profundă. Din fericire, am reușit să ne întoarcem 
tiptil înapoi, călcând cu atenție pe urmele pe care am venit. Chiar când am ajuns lângă mașină și 
se părea că scăpasem, am auzit scârțâitul unui copac uscat, care nu a găsit alt lucru mai bun de 
făcut decât să cadă la pământ chiar atunci, undeva în spatele meu. În clipa următoare am auzit o 
explozie puternică, dar din fericire bolovanul uriaș care a zburat în aer nu a căzut pe noi. A 
căzut pe mașină.  
       Cu toate aceste întâmplări, am decis totuși să nu renunțăm la vacanță, așa că am explorat pe 
jos plajele de lângă noi. Spre încântarea noastră, s-a dovedit că deși nu erau cunoscute de turiști, 
au fost cele mai frumoase locuri vizitate în concediile noastre și cele mai bogate în viețuitoare 
marine.  
 Mai e un singur lucru pe care vreau să îl spun: la finalul vacanței am rămas fără bani, așa că 
a trebuit să cerșim ca să putem cumpăra bilete de avion spre casă. Nici de data asta nu ne-a ieșit 
chiar perfect, pentru că am aterizat la Budapesta, dar aceasta este o poveste pentru altă dată. 
Acum, gândindu-mă în liniște la toate acestea, îmi dau seama că a fost într-adevăr o vacanță de 
vis. 



„O GRĂDINĂ E UN MARE 
PROFESOR. NE ÎNVAȚĂ CUM SĂ 
FIM RĂBDĂTORI ȘI ATENȚI. NE 

ÎNVAȚĂ SÂRGUINȚA ȘI 
CUMPĂTAREA. DAR MAI MULT 

DECÂT ORICE NE ÎNVAȚĂ SĂ AVEM 
ÎNCREDERE.” -  GERTRUDE JEKYLL
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Nistor Radu



METAFORE 
 MEDEEA PĂDUREAN - CLASA A VI-A A 
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      Primăvara se instalase în sfârșit și în grădinița mea. Pământul
era umed. Vânticelul adia prin firele de flori tinere pentru a le 
trezi la viață. 
        Bobocii bujorilor apăruseră ca prin farmec. Zambila deja 
găsise subiect de ceartă cu lăcrămioara. Floarea-soarelui doar 
zâmbea larg la toată lumea și își aștepta momentul când se va 
putea duce spre măritul soare. Soarele povestea cu un fluturaș 
care era în trecere. Liliacul era gata să își împrăștie mireasma 
parfumată. Zumzăitul albinelor se auzea în adierea vântului. 
Iarba era presărată cu perle de cristal. Gândăceii începeau să 
umble din nou. Cireșii erau înveșmântați în paltoane înflorate. 
Caisul tânăr, cu trupul subțirel, fredona un cântecel despre 
plăcinte, pe când simțea mirosul îmbietor ce venea dinspre 
geamul bucătăriei. O furnică își căra în spate o grăunță, să poată 
sărbători cum se cuvine anotimpul cinstit al belșugului. Cerul se 
reflecta în fântâna fermecată exact ca în oceanul schimbător. O
pană albă plutea ușor prin aer, aterizându-mi delicat în palmă. 
M-am lăsat pe vine să le recit o poezie florilor. S-au apropiat și 
au ascultat curioase. 
             Soarele își terminase discuția și acum mă privea insistent, 
dar nu îmi păsa. Grădina mea înviase din nou, prietenii mei 
tăcuți erau iar acolo, le dusesem dorul pe timpul iernii 
nemiloase și al toamnei posomorâte! 



     „MUNCA UNUI PROFESOR ESTE CA A 
UNUI GRĂDINAR, CARE ARE GRIJĂ DE 
DIFERITE PLANTE.  
    O PLANTĂ IUBEŞTE STRĂLUCIREA 
SOARELUI, ALTA UMBRA RĂCOROASĂ; 
UNA IUBEŞTE MALUL RÂULUI, ALTA 
PISCUL STERP AL MUNTELUI. UNA 
RODEŞTE ÎN SOL NISIPOS, ALTA ÎN 
PĂMÂNT ARGILOS. 
     FIECARE NECESITĂ CEA MAI BUNĂ 
ÎNGRIJIRE POTRIVITĂ PENTRU EA; ALTFEL 
REZULTATUL ESTE NESATISFĂCĂTOR.” 
                    (N.PESESCHKIAN)
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GRĂDINARUL 
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     A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, despre ce am vorbi?!  
    A fost odată un tânăr grădinar, ce abia ieșise de pe băncile școlii. Avea în suflet căldura 
soarelui, iar în privire blândețea unei ploi de mai. Tot ce-și dorea era să fie lăsat să facă ce a 
învățat - să îngrijească orice plantă, floare, pom sau ...fir de iarbă, fără deosebire ! 
       Spre norocul lui, împăratul ținutului a anunțat mare concurs-mare pentru un post de 
grădinar, la unul dintre parcurile palatului. Sigur că nu era nici cel mai mare, nici cel mai 
frumos, dar pentru grădinarul nostru nici nu conta! S-a pregătit temeinic și a luat 
concursul, devenind, oficial,  grădinarul unui parc oarecare al palatului. 
     Până aici nimic neobișnuit, doar că adevărata aventură a grădinarului abia acum începe! 
Se trezea în fiecare dimineață cu ochii spre cer, stabilind cu grijă fiecare activitate a 
zilei.   Își privea cu mare atenție domeniul - atât de atent încât știa în fiecare clipă cum îi 
merge unei anumite flori, dacă iarba are destulă apă sau dacă crenguța aceea mică, pe care 
a rupt-o alaltăieri un vânt puternic apărut din senin, își revine. Era atât de preocupat, încât 
zilele lui se scurgeau foarte repede, între răsărituri și apusuri, între primăveri, veri, toamne 
și ierni, între furtuni neașteptate, secete înfricoșătoare sau evenimente festive stabilite ad-
hoc. Privind în jur, aproape că a uitat să privească spre sine! Oricum, el conta prea puțin în 
raport cu munca pe care o făcea și pe care o îndrăgea cu pasiune! 
     Ei, dar într-o zi, a primit o scrisoare oficială! Era de la noul împărat (am uitat să vă spun 
că aceștia s-au tot schimbat, lucru ce n-a contat pentru grădinar, deci nici pentru noi!)... 
    Ce conținea scrisoarea, vă puteți imagina, și trebuie să știți că nu a plâns nimeni plecarea 
lui, nici florile, nici iarba, nici pomii. Au constatat numai că modalitatea de îngrijire se 
schimbase, ca și linia melodică a vocii care le vorbea, în rest, totul era ca și înainte!  
     Ritmul timpului s-a schimbat ușor, aproape insesizabil. De departe, de dincolo de zid, la 
intervale regulate, o privire încărcată de ploile lunii mai    zâmbea mulțumită privind 
grădina.  
     Pomii creșteau, dar nu uitau să trimită o ușoară adiere parfumată spre vechiul lor 
grădinar, povestindu-i cu foșnetul frunzelor ultimele întâmplări. Florile, la rândul lor, îl 
chemau pentru te miri ce sfat legat de fotosinteză, zâmbindu-i și răsfățându-l cu 
frumusețea lor. 
      În concluzie, e o poveste ce va dura până când  locuitorii grădinii aveau să fie cu totul 
alții, în conformitate cu legile nescrise ale firii. 

PROF. BRATU LUIZA 
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Ana-Maria Rodean



LUMEA DE DINCOLO 
DE CUVÂNT
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AFTER ALL 

CIOBANU THEODORA - CLASA A VII-A A 
 

  
         Seeing the positivity in such a thing like the coronavirus 
pandemic, which many people consider dreadful, is an aspiring 
quality. Because who'd think that we could go from quietly panicking 
in a group call to living sweet memories, at the cost of a couple of 
months. 
           Sure, the thought of sitting in front of a computer all day long 
is quite heavy. The way we and our friends went from chatting and 
laughing each break to staring at the blank picture of their initials, 
locked in a depressingly quiet room. 
However, that room is not the limit. 
           Wasn't it cool to do math in bed? Or maybe English in the park, 
or even history while waiting in line at the grocery store. To have 
your pet as a furry study companion, and to eat whenever you feel 
like it. 
               Now that it's all over, we can look back to those moments and 
laugh about them, and just the way the sun always rises a�er the 
night, we are finally here with each other. As if it never happened, as 
if it was a challenge, a�er all…. everything came back to normal. 
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 SCHOOL IN THE AFTERNOON 
 Darius Luca, Clasa a VII-a A

 ON THE WHOLE 

        School in the a�ernoon is attending school, most o�en lower secondary school, immediately a�er 
midday. While in most places around the world classes take place in the morning and up to the 
a�ernoon, in some areas or regions school can very well begin at any time from 12 o’ clock to 14 o’clock 
and end late in the a�ernoon or even in the evening. This o�en happens due to the fact that some 
schools do not have enough classes to house all of their students during the morning, however in some 
countries, namely Germany, school in the a�ernoon is being taken into consideration as a replacement 
for school in the morning a�er recent studies revealed that boys perform better when attending school 
during the a�ernoon. 
  
PROS 
        So, is school in the a�ernoon the future? Despite what critics may say, school in the a�ernoon has 
some notable advantages over school in the morning. For one, pupils are given enough time to wake up 
and have breakfast and even prepare for classes in the morning. Most studies show that, obviously, this 
results in better grades. School in the a�ernoon also allows pupils that do not live close to their 
educational institution to get there in time for class. Plus, due to a variety of factors, school in the 
a�ernoon is also said to provide a better environment for all primary school pupils, for most boys in 
secondary school and to reduce bullying. This is reduced further by regional educational systems where, 
for instance, children in the 7th or 8th grades must pass an exam to progress with their education. 
Schools most o�en will save some classes for the children in these grades and thus reduce the chance of 
younger children being picked on by the older pupils in secondary school. This has been shown to work 
notably well in multi-ethnic provinces in non-developed countries. 
  
CONS 
  However, school in the a�ernoon is not all nice things. For instance, if school begins at 12 o’clock, then 
pupils will not have time to eat lunch in a non-rushed manner unless they have breakfast very early. 
Implying that a student wakes up at 8:30, has breakfast and then has lunch at 11 in the morning that 
leaves very little time for the body to digest and process the food eaten during breakfast. Most 
nutritionists as well as biologists studying the stomach recommend at least 4 to 5 hours in-between the 
two meals. Another problem, also related to food, is dinner. Unless students return home at 19 o’clock, 
which is the recommended time to eat dinner, they will either have dinner early, which correlating with 
the lunch issue may lead to them being hungry even a�er dinner or to them having dinner later then 
recommended, which is an equally bad alternative. This is bad because eating food a�er 20 o’clock is 
bad for the body, since it does not have time to digest all the food eaten until sleep. This results, o�en, in 
increased body weight, in bad cases sadness and decreased school performance and in extreme cases in 
obesity and exhaustion. Besides this, most children cannot focus entirely on classes that take place a�er 
their 5th class of the day. This may be made worse depending on what time pupils begin school.  
  
WHERE THERE’S A WILL THERE’S A WAY 
  In conclusion, school in the a�ernoon is a double-edged sword. It has its benefits that, in some areas, 
may result in a better school environment for some students and allow those that live far from their 
school to arrive in time for classes. Even so, on the other hand, reduced school performance and 
nutritional issues should not be taken lightly and may requires years for the body to adapt to. 
As not every student has the possibility to choose where to study, the best thing that can be done is to 
ADAPT YOURSELF TO ANY SITUATIONS LIFE CAN OFFER and try to face successfully any challenge 
you encounter on the way. Do your best anytime, anywhere, anyhow and enjoy every bit of your life! 
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 Gáspár Anita - Clasa a VII-a D



ADY ENDRE – OCTAVIAN GOGA : KÜLÖNLEGES 
KÖLTŐBARÁTSÁG – NYITOTT ABLAK AZ 

INTERKULTURALITÁS FELÉ 
  

O PRIETENIE SPECIALĂ: ADY ENDRE – 
OCTAVIAN GOGA – FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE 

INTERCULTURALITATE 

        Ady Endre és Octavian Goga költők barátsága jó példa arra, hogy a művészet 
túlmegy a nyelv, az etnikum, a nemzetiség határain. Az igazi    művészet ismérve a 
multikulturalitás. Ez teszi lehetővé azt, hogy különböző nemzetiségekhez tartozók úgy 
tekintsenek egymás kultúrájára, művészetére, mint valamely közös kincsre, értékre.  
A magyar irodalom kiemelkedő egyénisége és a román irodalom nagyja nem csupán 
ismerték egymást, hanem nagyra is tartották egymás költészetét és ezen túlmenően 
barátok voltak. Baráti találkozásaik, levelezésük, egymás költészetének méltatása 
irodalomtörténeti tények. Ady és Goga kapcsolata nem volt mindig kiegyensúlyozott, 
hanem egymást váltották a fellobbanó barátság és a kemény szembenállás szakaszai. 
Most viszont közös az emlékhely Csucsán. 
      Ady Endre és felesége, Boncza Berta, akit a költő verseiben Csinszkaként emlegetett, 
házasságuk első két évét Csucsán töltötték a Boncza – kastélyban, mielőtt Budapestre 
költöztek volna. A Boncza-kastélyt Ady Endre halála után Octavian Goga költő, későbbi 
román miniszterelnök vásárolta meg az özvegytől. Ebben az épületben és a hozzá 
tartozó birtokon ma Octavian Goga-múzeum működik. 
     Ady Endre-emlékkiállítást nyitottak meg 2014. 03. 08 – án Csucsán, a Boncza-
kastélynak abban a melléképületében, amelyikben Ady Endre feleségével élt. Így méltó
módon emlékeznek meg arról, hogy a mostani Octavian Goga-múzeumban valamikor 
Ady Endre élt és tevékenykedett. Ady és Goga költők barátsága erős kulturális kapocs a 
magyar és román nép között. 
       Nekünk az a feladat jut, hogy ápoljuk ennek a barátságnak az emlékét. A két költő 
verseit nem csupán eredeti nyelven kell ismernünk, hanem fordításban is: Ady 
verseinek értékes román nyelvű átültetéseit, Goga költeményeinek szép magyar 
fordításait. Ebben a tényben tetten érhető az interkulturalitás, amely jellemzője a 
multikulturális Erdélynek. Egymás értékeinek megismerésével és tiszteletben tartásával 
közös békés jövőt tudunk megteremteni és fenntartani.  

 Prof. Benedek Edith
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Warum sollte man überhaupt Deutsch lernen?

        Die deutsche Sprache ist eine der wichtigsten Kultur-, Wissenscha�s- und 
Verkehrssprachen der Welt. In Europa sprechen mehr als 100 Millionen Menschen 
Deutsch, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen deutschsprachigen 
Ländern wie Österreich, in der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Teilen 
Norditaliens und Ostbelgiens. Deshalb steht Deutsch im Fokus europäischer 
Kommunikationskultur. Auch gibt es Sprachinseln in Rumänien, Ungarn, Tschechien 
und Dänemark, sodaß es heutzutage ungefähr 140 Millionen deutschsprachige 
Menschen auf der ganzen Welt gibt. 
             Mehrere Organisationen wie zum Beispiel das Goethe Institut, das Institut für 
deutsche Sprache, die ZfA (Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen) usw. kümmern 
sich darum, das Interesse für diese Sprache zu erhalten bzw. zu wecken, denn Deutsch 
hat sich als eine sehr beliebte und häufig gesprochene Sprache etabliert. 
             Deutsch dient als Unternehmenssprache, denn damit können sich interessante 
Geschä�smöglichkeiten eröffnen, besonders in der E.U.;  
             Deutsch dient als Bildungssprache, ob in der Wirtscha�, Technik, Kultur oder 
Bildung, denn, wenn man über Bereichen wie Philosophie, Psychologie, Literatur, 
Musik, Kunst, Ingenieurwesen u.a. spricht, denkt man an Hesse, Goethe, Schiller, 
Nietsche, Marx, Kant, Hegel, Heidegger, Mozart, Bach, Beethoven, Wagner....usw.; 
         Deutsch erleichtert auch das Erlernen anderer germanischer Sprachen, wie 
Dänisch, Schwedisch, Norwegisch oder Niederländisch; Studienaustauschprogramme, 
wie Erasmus, fördern auch das Lernen und Ausüben dieser Sprachen, schon bei 
Jugendlichen aus vielen europäischen Ländern; 
             Deutsch dient als Freizeitsprache, denn deutsche Sitten und Bräuche, wie das 
Laternen-Oster-, Weihnachts-, Mai- und Oktoberfest, wo man die landesüblichen
Trachten beobachten und verschiedene traditionelle Gerichte genießen kann, sollte 
man auch gern erleben. 

 Foto:https://ukgermanconnection.org/yp/ist-es-wichtig-deutsch-zu-lernen/
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           Deutsch ist am „Octavian Goga“ Nationalkolleg in Hermannstadt Tradition, denn 
die Institution bietet seit vielen Jahren Unterricht in rumänischer, deutscher und 
ungarischer Sprache. Die Schule ist aber vor allem für die europäische Kultur berühmt, 
die sie durch die unzähligen nationalen und internationalen Partnerscha�en, durch die 
verschiedenen ERASMUS+ Projekte, an denen sie jedes Jahr beteiligt ist, fördert, sowie 
für die Offenheit gegenüber was die Europäische Union, insbesondere in der 
Entwicklung der Jugend, im tiefsten Sinne, bedeutet. Demnach können die Schüler, 
während ihrer Schulzeit auch die sprachlichen Cambridge-, Oxford-, DSD I- und DSD 
II-, DELE, DELF- und DALF-Zertifikate sowie das ECDL-Digitalkompetenzzertifikat 
erwerben. 
           An unserer Schule kann man auch an verschiedenen Olympiaden (für Deutsch 
als Mutter-oder Fremdsprache) sowie an Übersetzungswettbewerbe (”Concursul 
Național de creație literară şi traduceri Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii 
noastre în mileniul III” oder ”Concursul Național de creație literară şi plastică, traduceri 
şi critică literară „Radu Stanca – Paşii poetului prin burgul medieval”) teilnehmen, 
denn, wie Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) behauptete: “Die Sprache zugleich 
reinigen und bereichern, ist das Geschä� der besten Köpfe.“

         Abschließend kann man behaupten, dass Deutsch, am ”Octavian Goga” 
Nationalkolleg in Hermannstadt, lernenswert ist!

Prof. Nicoleta-Elena Maier

Fotos: http://cnogsibiu.ro/



Ancore
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Theodor Stănilă

 „Limpede nu poți să vezi decât 
cu inima. Ochii nu pot pătrunde în 
miezul lucrurilor.”  
 Antoine de Saint-Exupery



„Nu contează cât dăruiești, 
ci cât de multă dragoste 
pui în ceea ce dăruiești.”   

(Maica Tereza)
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Proiectul educațional 
„Îmbrățișăm bucuria Crăciunului”

Prof. Orăștean Andreea Simona

         Colegiul Național „Octavian Goga” a inițiat și promovat multe proiecte 
aducătoare de frumos și inspirație. În atmosfera festivă de aniversare a celor 
135 de ani de la înființarea Colegiului, ne-am propus să ne apropiem sufletește 
unii de alții prin proiectul „Îmbrățișăm bucuria Crăciunului”. Darul minunat 
al venirii Domnului pe pământ ne-a inspirat gândul să aducem o mică 
bucurie și celor care s-au confrunt cu probleme diverse.  
 Astfel, am conceput o strângere de fonduri prin realizarea unor activități 
de tip bazar, în care elevii au avut posibilitatea să aducă obiecte care să fie 
vândute. Cadoul deschide întotdeauna un portal magic la granița dintre 
suflete și face întrezărită lumina călăuzitoare a cerului. În acest univers tainic 
ne-am propus să ajungem alături de elevii noștri. 
 Proiectul s-a desfășurat în perioada 10.12.2021-23.12.2021 și a avut în  
vedere două obiective educaționale clare: conștientizarea importanței 
Sărbătorii Nașterii Domnului și consolidarea spiritului civic la elevi și cadrele 
didactice. 
 Cei care au participat la acest proiect au trăit un sentiment autentic de  
comuniune sufletească și au simțit încântarea de a face un gest de solidaritate 
față de cei aflați în situații dificile. 
Familia Colegiului s-a unit prin dar și a făcut acești pași spre bucurie, ajutând 
elevii Colegiului care au avut nevoie de sprijin material. Suntem convinși că 
fiecare beneficiar a avut sufletul zâmbitor de Crăciun. 
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„SE ZICE CĂ TIMPUL TRECE.  
TIMPUL NU TRECE NICIODATĂ. 

NOI TRECEM PRIN TIMP.” 
(GARABET IBRĂILEANU)
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Proiectul educațional zonal  
 „Ecoul timpului”

 În perioada 14.02-25.02.2022, Colegiul Național „Octavian Goga” a inițiat și desfășurat  
Proiectul educațional zonal „Ecoul timpului”.  
Misterul timpului ne cuprinde pe toți și ne provoacă să medităm la frumusețea vieții. Copilăria se 
deschide ca un portal fascinant, în care tinerii zboară cu mult entuziasm pe axa timpului. În acest 
an le-am propus elevilor noștri să facă o călătorie artistică înspre bogățiile culturale ale trecutului 
și să descopere „Ecoul timpului”. Gândit într-o formă ludică, acest proiect și-a propus să contribuie 
la dezvoltarea personală a elevilor. 
 Axis mudiul proiectului l-a reprezentat desfășurarea unei activități de tip carnaval, în care  
elevii au încercat să ilustreze o civilizație/cultură istorică folosind mai multe elemente. Și-au 
prezentat costumația, au spus câteva informații specifice acelei culturi, iar la final au răspuns la 
întrebarea „Ce crezi că ar mânca în prezent civilizația prezentată?”. Elevii au adus un fel de 
mâncare (ambalat) și au încercat să își argumenteze răspunsul. La final, s-a realizat o strângere de 
fonduri printr-o activitate de tip bazar culinar, care s-a desfășurat cu respectarea strictă a regulilor 
de igienă. 
 Proiectul „Ecoul timpului” a fost conceput la nivel zonal și a vizat domeniul activităților  
extrașcolare. Considerăm că a avut un impact semnificativ la nivelul municipiului Sibiu, cu 
implicații pe mai multe planuri: 
 -a implicat sute de elevi și părinți; 
 -a fost implementat la cele 3 cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal; 
        -a implicat profesori care predau în mai multe unități de învățământ, aceștia putând să 
implementeze modelul de bună practică și în alte școli; 
 -a avut un beneficiar de la nivel local; 
 -a fost promovat în comunitatea locală sibiană și va crea un model de bună practică socială și 
civică. 
 Elevii s-au implicat cu multă seriozitate și au fost dornici să descopere anumite  
culturi/civilizații istorice. Copiii au descris cu mult entuziasm cosumațiile specifice și au 
demonstrat multă creativitate în prezentarea unor obiceiuri și produse culinare diverse. Magia
carnavalului a generat un cadru inedit de exprimare culturală, iar participanții au avut ocazia să își 
dezvolte abilitățile de comunicare într-un cadru informal. Elevii și-au exersat spiritul de inițiativă 
și antreprenoriat, astfel că activitatea i-a ajutat în mod real pe planul dezvoltării personale. 
 Credem că proiectul educațional „Ecoul timpului” și-a atins obiectivele, contribuind la  
sensibilizare culturală a elevilor și cultivând sentimentul de respect și prețuire față de semeni. 

Prof. Dragoman Corina Elena
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„Pacea începe cu un 
surâs.”  (Maica Tereza) 

 

Speranță
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Proiectul educațional 
,,Lumina unui zâmbet’’

       Luna martie ne poartă gândul către persoanele atât de dragi nouă. Sosirea 
primăverii ne invită întotdeauna să reflectăm la gesturi, prin care să îi ajutăm 
pe ceilalți să înflorească interior. 
     Anul acesta emoțiile noastre au fost și mai puternice, readucându-ne aminte 
de valorile perene: bunătatea, pacea și empatia! Am conceput proiectul 
educațional „Lumina unui zâmbet”, din dorința de a fi creatorii unui mărțișor 
de suflet, prin care să le aducem generozitatea iubirii celor care au avut atât de 
multă nevoie. 
     Desfășurat în perioada 21.02-18.03.2022, proiectul a presupus derularea mai 
multor activități, dintre care trebuie menționate cele de realizarea a creațiilor 
estetice (mărțișoarele) prin folosirea unor materiale și tehnici diverse. 
Activitatea centrală a presupus organizarea unei activități de tip bazar, cu 
scopul strângerii de fonduri. 
      Proiectul a fost implementat cu bucurie de multe clase, iar copiii au putut să 
conștientizeze importanța tradițiilor specifice primăverii, dezvoltându-și 
totodată abiliățile de realizare a produselor estetice prin confecționarea 
mărțișoarelor. 
      La nivelul școlii s-a creat o atmosferă pozitivă, iar elevii au fost entuziasmați 
să ia parte la activități de tip caritabil. Credem că acest proiect și-a atins scopul, 
întrucât a adus clipe de bucurie atât în viața celor care au primit ceva, dar și a 
celor care au dăruit. 
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Prof. Verdeș Luca Laura
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        În Colegiul Național ”Octavian Goga” sunt în derulare mai multe proiecte cu finanțare europeană, 
unul dintre acestea fiind cel denumit Measure Me Up! din cadrul programului Erasmus+, identificat 
prin 2020-1-ES01-KA229-081970. Proiectul anterior menționat este unul care are la bază activități 
STEM (Sciencies Technologies Engineering and Mathematics) și are ca grup țintă elevii claselor 
gimnaziale. Proiectul se derulează pe perioada 2020-2023 având ca participanți elevi și profesori din 
IES Santisima Trinidad Baeza-Spania (coordonator), Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu-
România,Os Vladimira Becica Osijek-Croația, Nikola Tesla Szerb Tanitasi Nyelvu Ovoda Budapesta-
Ungaria, Osnovna skola Sveti Sava Kikinda-Serbia și    Ozel Marmaris Cagdaș Bilim Anadolu ve Fen 
Lisesi-Turcia. Proiectul are ca obiective principale expunerea și compararea diferitelor instrumente 
de măsură specifice țărilor participante și crearea unui catalog care să le conțină. 
            Prima activitate s-a desfășurat în perioada 24-28 octombrie la Marmaris (Turcia), iar Colegiul 
nostru a fost reprezentat de profesorii Adina Oancea și Florentina Ileșan. În cele trei zile de instruire și 
discuții s-au ținut sesiuni de informare și dezbatere prezentate de lectorii Gökhan Güven ( Coding- la 
Universitatea din Mugla), Cansel Yıldız (Game Art) și Tuna Yılmaz (Game Development), iar elevii au 
prezentat jocul antic Mancala. 
         A doua activitate a implicat și elevii școlii noastre, la aceasta participând elevii Sebastian Chialda 
(8 A), Deniz Köse (8 F), Alexia Ștefan (8 B) și Ștefan Tarța (8 A), însoțiți de doamna profesor Mădălina 
Sibișan. Activitatea s-a desfășurat în Spania, în localitatea Baeza, în perioada 31.01-5.02.2022. Dintre 
activitățile propuse de către școala organizatoare I.E.S. Santísima Trinidad menționăm: măsurători ale 
monumentelor din Baeza și calcul de proporții matematice găsite, vânătoare de comori, concursul 
”The measurement photo contest”, activități în laboratoarele de fizică și chimie, vizitare ale diferitelor 
obiective turistice în Granada, Úbeda și Jaén. În același timp elevii au început să conceapă un catalog 
virtual cu diferite unități de măsură, respectiv instrumente de măsură specifice fiecărei țări 
participante. Catalogul va fi completat prin diferitele activități și de către ceilalți elevi implicați în 
proiect. 

       

 Programul Erasmus+ 
 Proiectul Measure Me Up! 

  Prof. Adina Oancea
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       „Pentru mine, proiectul Measure me up! a însemnat cunoașterea unor culturi și moduri de a 
trăi diferite de cele cunoscute de mine, cunoștințte noi în diferite domenii științifice.” (Sebastian 
Chialda) 
  
         „Pentru mine, experiența Measure me up!-LTT a însemnat noi prietenii, dar și reluarea și 
învățarea unor noțiuni de matematică, fizică și chimie. Mi-a făcut plăcere faptul că am avut 
ocazia să particip în acest proiect și, de acum în colo, de fiecare dată când se ivește o 
oportunitate de acest fel, clar voi accepta să iau parte la activități.” (Deniz Köse) 
  
        „Pentru mine, proiectul Measure me up! a însemnat o experiență minunată alături de 
persoane noi. Toată lumea a fost extrem de prietenoasă, iar persoanele din jurul meu m-au făcut 
să mă simt ca acasă. Toate activitățile la care am participat alături de colegii mei  au fost extrem 
de interesante si frumoase. Am învățat lucruri noi atat despre fizică și chimie, cât și despre 
socializare și integrarea într-un grup nou de persoane. Sunt extrem de încântată ca am luat parte 
la aceast proiect și astept cu nerăbdare să vină și ei la noi pentru a descoperi țara noastră.”(Alexia 
Ștefan) 
  
      „Pentru mine, acest proiect, Measure me up! a însemnat mult mai mult decât activitățiile din 
program. Deși am aflat multe despre cultura spaniolă din vizitele la muzee sau plimbările prin 
părțiile istorice ale orașului, punctul culminant pentru mine au fost nenumăratele conversații 
minunate pe care le-am purtat cu elevii din toate țările partenere!” (Ștefan Tarța) 
  
         A treia activitate i-a avut ca protagoniști pe elevii Diana Buliga (8 F), Adara Iliescu (8F), 
Cristian Mustață (8 B) și Vlad Orzea (8 B), însoțiți de către profesorii Adina Oancea și Bogdan 
Dobrescu. Mobilitatea s-a desfășurat în perioada 20-26.03.2022 la Kikinda, Serbia. Activitățile au 
fost tot sub umbrela proiectului: vânătoare de comori (coduri QR), vizite la muzee în Kikinda și 
descoperirea instrumentelor de măsură expuse, vizite la muzeul Tesla și la cel de Știință și 
Tehnică din Belgrad cu participarea activă la diferite activități puse la dispoziție de muzeu, 
creare de mini-jocuri folosind diferite programe, introducerea de noțiuni simple pentru 
utilizarea MicroBit, și nu în ultimul rând determinarea circumferinței Pământului prin metoda 
lui Eratostene. 
  
      „Pentru mine experiența Measure me Up! a însemnat o oportunitate de a mă cunoaște, dar și 
pe cei din jurul meu. Am aflat multe lucruri noi, am învățat din greșeli și am devenit o variantă 
mai bună a mea, cu ajutorul prietenilor noi, făcuți în timpul activităților. Discuțiile cu profesorii 
m-au ajutat sa înțeleg mai bine de ce sunt capabilă, iar jocurile și muzeele vizitate mi-au stârnit 
interesul față de diferite subiecte.. Îmi doresc ca acesta să fie doar începutul și că o să se 
organizeze mai multe activități de acest tip, în care să pot să mă implic cu mult drag și dăruire.” 
(Diana Buliga) 
  
         „Pentru mine experiența Measure me Up! a fost o aventură plină de surprize și experiențe 
plăcute. Activitățile plănuite de coordonatori m-au impresionat, acestea fiind bine organizate și 
educaționale. Muzeele, clădirile istorice din oraș, plimbările și tradițiile regăsite aici m-au 
surprins, însă cele mai bune momente au fost conversațiile minunate purtate cu toți participanții 
din acest proiect. Am creat relații strânse cu elevii străini și sper din toată inima că îi voi revedea 
într-o bună zi. Apreciez foarte mult evenimentul creat de Erasmus+ și sper să continue 
practicarea mai multor mobilități, în mai multe țări.” (Cristian Mustață) 
  
            Următoarea    mobilitate se va desfășura la noi, iar la anul vom continua mobiltățile în 
Ungaria, Croația și Turcia, împreună cu elevii doritori.  
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 „Oamenii sunt precum gândurile 
pe care le urzesc în sufletul lor.”  

 
 Regele Solomon
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Raicovici Maya

 „Nimeni n-are dreptul 
să fure frumosul din 

sufletul nostru.”   
  

 Octavian Goga


