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Iluminări 
numărul 25          

Dragi cititori, 

 
Cum sfârșitul acestui an școlar se apropie cu 

pași repezi, îndrăgita noastră revistă aduce în atenția 

voastră activitățile școlare și extrașcolare importante 

ale elevilor Liceului Pedagogic „Regele Ferdinand”, 

precum și premiile obținute de cei mai conștiincioși 

dintre ei. „Balul Bobocilor”, „Bătălia Cărților”, 

„Lecturiada” sunt doar câteva dintre cele mai 

frumoase activități în care au fost implicați tinerii 

pedagogiști.  

Rubrica „Ani de liceu” îi evidențiază pe 

absolvenții liceului nostru, pe cei care, în curând, își 

vor lua la revedere de la școala ce i-a găzduit patru 

ani, sau chiar mai mulți. Gândurile lor de final, 

cuvintele emoționante adresate diriginților și 

profesorilor ce le-au călăuzit pașii le veți putea citi în 

paginile revistei „Iluminări”. 

După cum v-am obișnuit, acest număr este 

dedicat altei personalități culturale maramureșene, 

unui tânăr remarcabil ce a pornit din orașul nostru și a 

ajuns la universități prestigioase din America, Marius 

Leordeanu. Veți găsi informații despre activitatea lui, 

precum și un interviu acordat, în exclusivitate, 

revistei Iluminări. 

De asemenea, vă invităm să citiți despre 

doamna cărților, despre chipul blând și sufletul cald 

ce vă întâmpină cu un zâmbet și cu o carte potrivită, 

de fiecare dată când călcați pragul bibliotecii Liceului 

Pedagogic. 

Lectură plăcută! 

Redacția 

Din cuprins 

 
 

I. Marius Leordeanu – 

personalitate culturală 

maramureșeană 

II. Despre cărți și 

cititori 

III. Ne mândrim cu... 

IV. Noi... în afara clasei 

V. Practica pedagogică 

VI. Portret de dascăl 

VII. Ani de liceu... 

VIII. Petale de suflet 

Așteptăm materialele  

și sugestiile voastre pe 

revistailuminari@gmail.com 
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 Începând din anul 2015, 

Marius Leordeanu este profesor 

conferențiar în Departamentul de 

Automatică și Calculatoare din 

cadrul Universității Politehnice 

din București, unde a introdus 

două cursuri, cel de Vedere 

Computaționala și cel de 

Robotică, la programul de 

inteligență artificială. 

       Născut la Cluj -

Napoca, în 11 mai 1980, Marius 

Leordeanu a copilărit la Sighetu 

Marmaţiei, Maramureş, până la 19 

ani, când a mers la Facultatea de 

Calculatoare din Cluj (UTCN), 

unde a studiat un an, plecând apoi 

în America. Tânărul ambițios a 

terminat doctoratul în robotică și 

informatică, la universitatea 

Carnegie Mellon University – 

USA, în cadrul unuia dintre cele 

mai prestigioase institute de 

informatică și robotică din lume. 

Înainte de doctorat și masterat, 

Marius Leordeanu a studiat 

matematica și informatica la 

universitatea City University of 

New York – Hunter College, unde 

a obținut BA dublu în matematică 

și informatică. 

De asemenea, Leordeanu 

este cercetător științific la 

Institutul de Matematică al 

Academiei Române (IMAR), din 

anul 2010, unde face cercetare în 

matematică aplicată, în inteligență 

a r t i f i c i a l ă  ș i  v e d e r e 

computațională. La IMAR, Marius 

Leordeanu este director de 

proiecte de cercetare, câștigate 

prin concurs la nivel național. El 

conduce tezele de cercetare 

doctorală a cinci studenți 

doctoranzi, toți bursieri, dintre 

care trei sunt doctoranzi la 

Academia Română, iar ceialți doi 

sunt conduși în co-tutelă la 

U n i v e r s i t a t e a  P o l i t eh n i că 

Bucuresti. 

Activitatea de cercetare 

de top în vedere computaționala și 

inteligența artificială însumează în 

jur de 30 de lucrări științifice, care 

au acumulat peste 4000 de citări la 

nivel internațional. 

Premiile naționale si 

internaționale obținute de 

Leordeanu sunt numeroase: 

Premiul „Grigore Moisil” în 

Matematică al  Academiei 

R o m â n e ,  2 0 1 4 ;  I n t e l 

PhDFellowship, USA, 2007-2009 

– mai puțin de 30 oferite pe an; 

Honorable Mention, Computing 

Research Association Outstanding 

Undergraduate Award, USA, 

2003; Joseph A. Gillet Memorial 

Prize in Mathematics, USA, 2003; 

National Science Foundation 

Fellowship, USA, 2002-2003, la 

care se adaugă premiile obținute la 

olimpiadele naționale  de fizică, 

între anii 1994-1998. 

Marius Leordeanu face și 

activitate didactică voluntară, 

concretizată în organizarea și 

conducerea  unui  seminar 

s ă p t ă m â n a l  d e  v e d e r e 

computațională, la Institutul de 

Matematică al  Academiei 

Române, început în august 2016, 

cu deschidere către toți tinerii 

cercetători, ingineri sau profesori 

din zona Bucureștiului, dar și din 

țară, interesați de domeniul vederii 

computaționale. 

Tânărul cercetător s-a 

remarcat și în domeniul literar și 

artistic, prin publicarea volumului 

de poezii „Povestea unui cuvânt”, 

la Editura Papirus Media, 2013, 

precum și a volumului de proză 

„Mă numesc albastru”, Editura 

Valea Verde, 2016. Nici domeniul 

muzical nu îi este străin, el având 

în jur de 70 de melodii originale, 

compuse și interpretate în 

perioada 2016-2017, care pot fi 

audiate pe YouTube. 

Liceul Pedagogic ”Regele 

Ferdinand” se mândrește că l-a 

avut elev pe Marius Leordeanu, în 

perioada ciclului primar și a 

gimnaziului.  

Prof. Maria Lazăr 

Marius Leordeanu 

 

Portret 
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 Noapte bună, din nou, pământ, te 

întorci 

la tango cu lumină și umbră. 

Cu-a ta formă-cuvânt, al tăcerii 

cerești, 

mă atragi înspre ziua din urmă. 

Noapte bună, pământ, cu lumină am 

visat 

despre zori, despre soare și lună. 

 

Sunt frunze care nu cad niciodată, 

indiferent cât de puternic vântul 

bate, 

Sunt inimi care iarăși bat deodată, 

chiar dacă râuri curg departe, 

Sunt raze tinere și-acum 

în ochi care și-aduc aminte, 

Lumini ce cresc la margine de drum 

în flori ce-nvie din morminte, 

Sunt aripi ce vor sta mereu 

în zbor purtându-ne prezentul, 

Îmbrățișând pe Dumnezeu, 

în rugăciune ocrotind pământul. 

 

Tu deschide-ți bratele 

și iubește soarele, 

Lasă-ți fruntea în lumină 

ca s-o poți avea senină, 

să-ți înceapă bolta-n zori 

și cu albastrul ei să zbori, 

Și-apoi las-o să dezlege 

tot ce nu poți înțelege, 

tot mai sus ca să te poarte, 

peste zi și peste noapte. 

 

Dacă suntem cu-adevărat ceva 

vreodată, 

suntem, cu siguranță, doar iubire 

și ea ne poartă mai înaltă 

ca să vedem tot mai departe lungul 

drum 

Și-n orizont cu soarele ne-așteaptă 

tot mai albastra în privire 

și-apoi, spre munte ne deschide-o 

poartă 

și-n freamătu-i ascuns e totu-acum. 

Să m-aștern printre flori lâng-al 

zilelor drum 

pe când zilele trec, să rămâi tu, 

acum, 

căci mi-e dor de-nceput ... de-ai veni 

înapoi 

și privesc către cer și-n albastru noi 

doi, 

Unde crești veșnic tu, veșnic tu mă 

găsești 

și-n ascuns ne-ntâlnim, când te-

ascult, când șoptești. 

 

și respir când adii, și te văd cu-ochii-

nchiși, 

din albastru când vii, la-nceput, la 

sfârșit. 

 

Să stau aici, aproape 

la margine de drum, 

când drumul s-a întoarce 

Aici, mereu acum, 

sunt pomul ce rodește 

cu raze lungi din soare, 

sunt freamăt ce iubește 

cu-albastru vis de mare, 

sunt ploaia care râde 

când crește iar verdeața, 

Aicea vreau să fiu, 

în locul meu de viață. 

 

În camera minții mele, 

lucrurile stau la povești. 

Cele mai vechi deapănă semnificații, 

Cele mai noi își caută perechea. 

Eu vin să le-ascult,  

le cred pe cuvânt, 

și râd, apoi plâng, 

mă-ndrăgostesc ! 

Și sper, mă înalț, 

mă ridic de pe scaun, convins, 

iar apoi mă așez obosit ... 

În funcție de ce oră e la fereastră. 

Când zilele vor trece 

și nopțile vor trece 

eu și-n zi și în noapte, 

în ochi vreau să te port, 

în fiecare albastru 

și-n fiecare galben, 

mereu să te văd vara 

cu soare și cu tot. 

 

Când ochii mei vor trece 

și lumea va fi alta 

în amintire-adâncă, 

din nou te voi chema, 

și-n liniște sub pleoape, 

albastră fii iar, mare 

cu mine de-ai rămâne, 

cu tine eu aș sta. 

La liniştea cu loc senin, 

în noapte de izvor, 

visezi din cer cum cerbii vin 

când stele stau uşor, 

în pacea dintre cer şi munţi, 

la bradul tău înalt, 

se-adună verdele şi-n jur 

respiri din nou curat. 

Şi-n iarbă, albii ghiocei 

te cheamă cu-al lor drag 

desculţ s-alergi şi-apoi să treci 

copil, iar, primul prag. 

şi-auzi încet, precum un nai, 

un cânt atât de lin 

şi simţi cum proaspete în zbor 

la frunte clipe-ţi vin. 

 

Tu să iubești atât de mult 

s-ajungi să vezi iubire, 

când o trezești aici în gând  

s-o vezi și pe câmpie. 

Cum floare-i iară pe pământ, 

când floare e și-n tine, 

s-o cauți când nu e aici 

și-atunci să vezi cum vine. 

Să lași în urmă ce-a murit, 

când astăzi ai găsit 

că nu mai ești ce te-a durut 

ci ești ce ai iubit. 

Povestea unui cuvânt de Marius Leordeanu  —  selectie de poezii 

”Mă inspiră tot ce e dincolo de mine și care îmi apare sub forma diferitelor muze, 

unele mai colorate, altele mai parfumate, altele mai melodioase.” 
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Interviu cu Marius Leordeanu 

”A fi inspirat e o stare de curățenie, care face posibilă vibrația la magia realității. 

E o stare de claritate, care deschide profunzimea sufletului spre poarta lumii de 

dincolo. E o punte între noi, ca ceva ce conținem, și noi, către ceva care ne conține.” 

Petrețchi Mihai, redactorul-șef al acestui număr al 

revistei “Iluminări”, a stat de vorbă cu Marius 

Leordeanu, pentru a afla mai multe despre activitatea 

științifică și literară a acestuia. 

 

Petrețchi Mihai: Pentru început, vă rog să ne 

spuneți când v-ați descoperit talentul de a scrie 

versuri? 

Leordeanu Marius: Am început să scriu versuri 

încă din liceu. Unele versuri le mai rețin și acum. Îmi 

sunt dragi și pentru faptul că au surprins destul de bine 

starea mea sufletească și un mod de a gândi care mă 

caracterizează. Nu eram cu capul în nori, ci mai 

degrabă ... printre stele :) Îmi amintesc acum o poezioară 

scrisă la 14 ani, care începea așa: 

"Pe când seara se așterne  

și lumina se retrage 

și începe-a se-ntrevede 

al universului străfund, 

eu, privind de la fereastră, 

îmi azvârl gândul spre stele 

și visez, în reverie,  

lumile ce mi le-ascund" 

Petrețchi Mihai: Dar robotica? Ne puteți spune 

când v-ați descoperit pasiunea pentru robotică? 

Leordeanu Marius: Pasiunea pentru robotică am 

avut-o tot de mic, când eram deopotrivă atras de fizică, 

dar și de misterele creierului și ale gândirii. Cum ar 

putea lumea fizică și cea a spiritului să se potrivească ? 

Ce e dincolo de acel orizont unde cerul și pământul se 

întâlnesc? 

Petrețchi Mihai: Se întâmplă ca astrele să 

reprezinte inspirația de la care pornesc unele poezii 

scrise de dumneavoastră? 

Leordeanu Marius: Astrele reprezintă mereu o 

sursă de inspirație:  

“Atâtea vise și stele în noapte, o singură viață de 

dincolo de moarte. Doar o speranță peste-atâția nori, 

doar o ființă, dintr-un singur dor. Atâtea viori, o singură 

strună, atât de departe, mereu împreună.” 

Petrețchi Mihai: Ce alte muze vă inspiră? 

Leordeanu Marius: Mă inspiră tot ce e dincolo 

de mine și care îmi apare sub forma diferitelor muze, 

unele mai colorate, altele mai parfumate, altele mai 

melodioase.  Ele își schimbă mereu culoarea, forma și 

muzica. Asta se întâmpla și în funcție de starea mea  de 

spirit, dar și în funcție de soare și de vremea de afară și 

după cum ne potrivim. Eu, cel de aici,… cu albastrul de 

sus.  

Îmi place muzica foarte mult, sau mai degrabă 

simt că, dacă sunt ceva, când sunt, atunci trebuie să fiu 

ceva muzical, un instrument sau o partitură - "O mână ce 

cântă la un pian de pământ  sunt acum". Dar poate mai 

mult decât muzica, îmi place viața, așa cum e ea.  

Oricum ar fi, este magică.  

A fi inspirat e o stare de curățenie, care face 

posibilă vibrația la magia realității. E o stare de claritate, 

care deschide profunzimea sufletului spre poarta lumii 

de dincolo. E o punte între noi ca ceva ce conținem și 

noi către ceva care ne conține. 

Petrețchi Mihai: Ce v-a determinat să 

continuați cu studiile superioare în robotică? 

Leordeanu Marius: Mi-am continuat studiile în 

robotică, pentru că le unește pe toate, de  la fizică până 

la informatică și inteligență artificială. Îi mai lipsește 

ceva, partea artistică și spirituală. Arta poate să lipsească 

în orice domeniu de activitate, dacă nu vine omul, cu 

spiritul lui, să o aducă. 

Petrețchi Mihai: Cum îmbinați pasiunile? 

Leordeanu Marius: Încerc să îmbin ceea ce fac, 

găsind o limbă comună, prin care aceste pasiuni  și 

activități să ajungă să se întâlnească și să se înțeleagă ... 

în mine. Poezia este un moment de odihnă și refacere. 

Nu este muncă. Este relaxare și va rămâne mereu așa. 

Așa mă ajută cel mai mult și așa pot și eu să îi fac cel 

mai mult bine. 
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Petrețchi Mihai: La momentul actual, există o 

balanță perfectă între poezie și robotică sau una 

dintre cele două are un grad de importanță ceva 

mai ridicat? 

Leordeanu Marius: Încerc să îmbin și să armonizez 

tot ce fac. Nu aduc o activitate noua în viața mea, dacă 

nu pot să o potrivesc cu celelalte. Din fiecare lucru 

făcut fac o cărămidă dintr-o construcție mai mare. 

Dacă nu pot să o potrivesc, să construiesc, atunci nu 

fac. O poezie aduce ceva în plus cercetării în 

inteligența artificială, dar și invers. E un dans al 

complementelor.   

La fel fac și cu activitățile din afara muncii 

profesionale sau a artei. Viața e bine să fie cât mai 

aproape de o simfonie, unde fiecare secundă să fie 

precum o notă dintr-o melodie mai mare. Complexe și 

diferite, instrumentele dintr-o orchestră se 

completează, pentru a forma un rotund mai mare - 

complet. De 

multe ori, 

îmi 

imaginez 

lumea 

precum o 

cupolă sub 

care trăiesc, 

o cupola a 

minții dar și 

o cupolă a 

spațiului și timpului care sunt dincolo de mine ca și 

individ. Pot să aduc ceva acestei cupole de dincolo? 

Pot să așez ce primesc de la ea undeva pe cupola mea 

mentală? 

Fără a căuta această armonie, nu mai are nimic niciun 

sens. Nu doresc să fac mai multe lucruri total separate. 

Nu vreau să traiesc o sută de vieți. Vreau să trăiesc 

doar una, întreagă, și să o trăiesc ca și cum aș trăi-o 

pentru a suta oară. 

Petrețchi Mihai: 

Cum se vede 

Marius 

Leordeanu peste 

10 ani? 

Leordeanu 

Marius: E greu să 

mă văd peste zece 

ani. De fapt, nici 

nu mă uit la mine, 

cum voi fi peste zece ani... mă uit în afară. Deschid 

fereastra și văd ce e azi. Iată, răsare soarele din nou! 

Petrețchi Mihai: Există vreun poet care vă 

fascinează? 

Leordeanu Marius: Caut poetul, muzicianul, 

creatorul, mă gândesc și mă rog lui în fiecare seară. 

Sper să 

existe! Eu 

așa simt. 

Petrețchi 

Mihai: 

Descrieți 

momentul și 

contextul 

ideal pentru 

a scrie poezii! 

Leordeanu Marius: Seara încep să mă gândesc spre 

o poezie. Dimineața, după ce îmi fac exercițiile și îmi 

beau cafeaua... poezia se întâmplă :) 

Petrețchi Mihai: De ce are nevoie o poezie pentru a 

fi una reușită? 

Leordeanu Marius: E nevoie de sinceritate și 

întregime sufletească. E nevoie de armonie, pace și 

curățenie. 

Petrețchi Mihai: De ce e important ca generația 

tânără să prindă gustul poeziilor? 

Leordeanu Marius: E important ca generația tănără 

să prindă gustul sincerității și al armoniei! Atunci va 

prinde imediat și gustul poeziei. 

Petrețchi Mihai: Știm că ați publicat și un album 

de poezii, intitulat „Povestea unui cuvânt”. Cum 

ați trăit experiența lansării primului album? 

Leordeanu Marius: Experiența primei cărți a fost... 

fabuloasă, la intersecția dintre vis și realitate. Parcă 

visam și trăiam, în același timp, aievea. A fost ireal și, 

în același timp, cel mai real lucru posibil. O 

experiență foarte puternică, pe care nu am să o uit 

niciodată. Îi mulțumesc Părintelui Cornel Paiu de la 

Roman și Asociației Clepsidra, pe care o conduce, 

pentru acest dar deosebit. 

Petrețchi 

Mihai: Luați 

în considerare 

și lansarea 

celui de-al 

doilea album 

de poezii 

marca Marius 

Leordeanu? 

Leordeanu 

Marius: Da, 

iau în considerare și lansarea unui nou volum. Nu știu 

când va veni acel moment, dar simt că va veni și îl 

aștept cu drag. 

Petrețchi Mihai: Nouă nu ne rămâne decât să 

asteptăm și următorul album de poezii scris de 

Marius Leordeanu.  Până atunci, vă mulțumesc 

frumos pentru clipele de atenție acordate și să 

zâmbiți frumos la poza care va reprezenta coperta 

revistei “Iluminări” din acest an. 
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Despre cărți și cititori 

Poemul din cutie 
 

Ce e Poemul din cutie ? 

Cu ani în urmă, am participat la proiectul 

international 

Primavara 

poeților, proiect 

derulat 

concomitent în 

44 de țări, adus 

în orașul nostru 

de poetul Echim 

Vancea, fost 

director al 

Bibliotecii 

municipale 

Laurentiu Ulici. 

Nostalgică din 

fire după lucrurile bune, mi-am amintit cu cât entuziasm 

au participat elevii la o activitate similară din cadrul 

acestui proiect. 

 Așadar, Poemul din cutie nu e un proiect, ci o 

activitate prin care am marcat Ziua Internațională a 

Poeziei. Cred, însă, că e o bună idee de a-l transforma 

într-un proiect educațional… 

Cum s-a derulat evenimentul ? 

 Elevii au confecționat o cutie, ce a fost amplasată 

pe holul liceului, marți, 21 martie, între orele 8-13. Elevii 

și profesorii au pus câte un vers preferat dintr-o poezie. 

După ore, elevii implicați în organizare, împreună cu 

profesorii de limba și literatura română, cu bibliotecara 

școlii, au scos, aleatoriu, versurile din cutie ( 250 de 

versuri ) și, pe o tablă flipchart, s-a născut un poem…

luuung ! 

 Am surprins  toate momentele ! A fost  interesant 

și distractiv. Din start, elevii au fost foarte receptivi și 

foarte implicați – au confecționat cutia, au făcut un 

promo, încercând  fiecare în felul lui să promoveze 

evenimentul din școală și  să aștepte cu nerăbdare …

POEMUL DIN CUTIE ! 

         Impactul acestei activități asupra elevilor? 

         Implicați activ și afectiv, cu entuziasm și interes, 

sensibilizați! Cu un efort minim,  impactul a fost mare! O 

zi de școală mai frumoasă, mai interesantă, mai 

primăvăratecă! 

          Ziua Internațională a Poeziei poate face mai 

bună lumea actuală, globalizată? 

          Dacă ne gândim că Ziua Internațională a Poeziei  

este declarată de UNESCO, începând din anul 1999, 

drept o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de 

cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o 

contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și 

spiritualității universale, răspunsul e evident.  De 

asemenea, Ziua Internațională a Poeziei urmărește să 

susțină creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie 

și alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei 

ca artă deschisă oamenilor.  

Eu cred că menirea dascălului este și aceea de a 

deschide elevilor săi toate căile spre artă, cea care  ne 

purifică sufletele și ne face mai frumoși și mai buni. 

                                  

Prof. dr. Odarca Bout 

”Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care 

vom renunţa.” Fernando Savater 
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Minunea & Cartea lui Julian, de 

R.J.Palacio - minunate cărți lecturate/ 

dezbătute de Lecturiada gimnaziștilor din 

Sighetu Marmației 

 Lecturiada gimnaziștilor din Sighetu 

Marmației reunește gimnaziștii pasionați de lectura 

de plăcere din oraș și, de un an de zile, elevi din patru 

școli din mediu rural din apropierea orașului nostru. 

Elevii din mediul rural ne uimesc prin perseverența 

lor, prin ușurința cu care s-au integrat, prin 

conștiinciozitatea de care dau dovadă. 

 Ultima întâlnire a avut loc în noiembrie,2016,  

într-o zi de sămbâtă, de la ora 10, ca să nu mai fim 

presați de timp. Au participat în jur de 50 de elevi și 

7 profesoare.  Cartea lui Julien, de R.J. Palacio , 

fiind cartea 

lunii 

octombrie la 

Clubul cărții, 

ne-a stârnit 

interesul prin 

referințele 

sale de pe 

ultima 

copertă   - 

”Cartea lui 

Julian vine în 

completarea 

poveștii din 

Minunea, 

roman pentru copii aflat pe locul I în lista de 

bestselleruri New York Times și câștigător al 

premiilor Mark Twain și Junior Young Reader's 

Choice. „‟ 

Cum i-am motivat? Mărturisirea 

profesoarei  

După ce le-am mărturisit elevilor că am citit 

mai mult de jumătate din carte, că mi se pare foarte 

reușită și captivantă, că apare figura unui profesor 

adorabil, că apar portretizați niște părinți care cred că 

fiul lor e buricul pământului și că abia aștept să am 

un pic de timp s-o termin, numărul celor care și-au 

dorit cartea s-a înzecit. 

Cum ne-am pregătit? Mici sarcini 

Pentru a integra noi membri  în club, pe cei 

de clasa a V-a, le-am propus spre lectură cartea 

Minunea, de R.J. Palacio, carte ce ne-a impresionat 

acum trei ani, având un real succes. Forma de 

prezentare a cărții am lăsat-o la alegere. Elevele 

Andreea Grigor și Denisa Marusceac din clasa a V-a 

B, au realizat o planșă (foto). Ceilalți gimnaziști au 

citit Cartea lui Julian, de același autor. Cei de clasa a 

VII- a au rezumat cartea pe capitole, în 3-4 enunțuri. 

Cei de-a VIII-a au pregătit întrebări/ citate, folosind 

Jurnalul de lectură, ce însoțește cartea. Câțiva s-au 

oferit, prin jocul de 

rol, să intre în 

pielea personajelor, 

moment – surpriză 

pregătit de una 

dintre profesoare. 

De asemenea, au 

fost pregătite patru 

coli flipchart cu 

următoarele titluri 

– Minunea/ 

Asemănări/ Cartea 

lui Julien și ultima – Cu ce sentimente plecați de la 

această întâlnire? 

Înainte de text. Muzică și mișcare 

Am cântat împreună cântecelul Dacă vesel se 

trăiește însoțit de cunoscutele mișcări. Elevii și-au 

zâmbit unul altuia.  Pe lângă atmosfera de veselie 

creată, textul cântecului ne-a servit pentru a ,,intra‟‟în 

tema lecturiadei: Voi sunteți veseli? De ce? ( am tot 

ce îmi doresc, mă iubește familia, am mulți prieteni, 

sunt sănătoasă, etc.). Discuția este condusă spre 

cuvintele empatie, antipatie, compasiune, toleranță, 

agresiune, agresor, victimă. 

Trăim subiectul din pielea diverselor 

personaje. Diagrama Ven 

Povestim și repovestim subiectul celor două 

cărți. Pe baza unei planșe realizate de elevii din 

clasele a V-a, a jocului de rol al celor de-a VII-a, a 

povestirii în lanț a celorlalți, rezumăm subiectele 

celor două cărți, stabilim perspectivele narative,  

descriem personajele, spunem ce secvențe ne-au 

impresionat și de ce, ce asemănări/ deosebiri 

identificăm. Esența discuțiilor noastre apare notată pe 

colile flipchart printr-o diagramă Ven. 
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Cartea lui Julian ne ajută 

să-l vedem altfel pe Auggi  

Incredibil, dar Cartea lui 

Julien ne ajută să-l vedem pe 

Auggi, personajul negativ, dintr-o 

altă persepectivă! Ne place 

profesorul pentru felul în care 

mediază problemele între cei doi 

băieți, o adorăm pe bunica lui 

Julien pentru lecția de viață/ de 

istorie dată atât nepotului, cât și 

părinților acestuia. Bullyingul 

psihologic lasă, de fapt, urmele 

cele mai profunde în sufletul celor 

agresați. Educația bună, iubirea 

față de semeni, toleranța, empatia, 

înțelegerea sunt cuvinte magice 

care trebuie însușite bine ! 

Reținem din carte - 

Când nu știi ce să faci, fii bun! 

Nu poți da greș! 

  Ce ne propunem pentru 

următoarea întâlnire? Stârnim 

interesul 

 În final, sunt prezentate/ 

recomandate câteva titluri de 

cărți. Se anunță cartea ce va fi 

dezbătută în luna ianuarie - 

Războiul care mi-a salvat viața, 

Kimberly Brubaker Bradley, 

roman laureat cu Newbery Honor 

2016. 

  Despre carte - ,,Într-o 

lume nesigură, pe fundalul luptei 

pen t ru  supr av i e ţu i re  d in 

întunecaţii ani ai celui de-Al 

Doilea Război Mondial, Ada, o 

fetiţă de nouă ani, are de purtat 

propria ei bătălie pentru a 

demonstra că nu e cu nimic 

diferită de ceilalţi.‟‟ 

 

 

Concluzia  

 Lecturiada gimnaziștilor 

sigheteni, o întâlnire emoționantă, 

în cadrul căreia elevii noștri au 

învățat ce înseamnă acceptarea, 

înțelegerea, compasiunea și 

recunoștința."Cartea lui Julian" de 

R. J. Palacio a provocat dezbateri 

i n t e r e s a n t e  ș i  d i s c u ț i i 

constructive. Ne-am propus să-i 

convingem și pe cei din jurul 

nostru s-o citească – părinți, 

bunici, diriginți, colegi, prieteni. 

Ne-am simțit extrem de bine 

împreună și am plecat cu 

sentimente sublime – mai bogați/ 

mai toleranți/ mai atenți cu cei din 

jurul nostru, mai dornici de alte 

lecturi, de alte întâlniri. 

     

Prof.  dr. Odarca Bout 
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Prima lecturiadă 

La ora de Limba și literatura română, doamna 

dirigintă Tibil Anca ne-a prezentat  “Cartea lui Julian” de 

R.J. Palacio și ne-a spus că la următoarea Lecturiadă se va 

dezbate conținutul acestei cărți. Ne-a explicat în ce constă o 

lecturiadă și mi-a stârnit curiozitatea. Nu mai participasem 

până atunci la nicio întâlnire a gimnaziștilor care citesc. Am 

citit cartea pe nerăsuflate și de-abia așteptam să vină ziua în 

care va avea loc această Lecturiadă. Am participat cu multă 

emoție și am rămas profund impresionată de modul în care s-

a desfășurat. Colegii mai mari au prezentat foarte frumos 

conținutul cărții, pe capitole, și au pregătit scenete în care 

interpretau diferite personaje din carte. Mi-a plăcut așa mult 

cum s-a desfășurat LECTURIADA, încât mi-am propus sa 

nu lipsesc de-acum înainte.  

Vă invit să participați și voi, în număr cât mai mare! 

Pop Mălina, clasa a V-a A 

Lecturiada este un loc unde elevii de 

clasele V-VIII își exprimă gândurile și ideile 

despre cărțile citite. Lectura este importantă 

pentru orice om în formare. Cărțile citite ne 

dau mai mult curaj de a încerca lucruri noi și 

de a privi lumea cu alți ochi. 

Lecturiadele la care am fost prezentă 

au fost constructive, deoarece am putut 

împărtăși păreri despre lecturile noastre cu alți 

elevi de aceeași vârstă. M-am simțit foarte 

bine, de fiecare dată, și am fost fericită că am 

avut ocazia să-mi petrec atât de frumos o parte 

din timpul liber. 

Grigor Andreea Simina, clasa a V-a B 

             Lecturiada… Nu vreau să 

analizez din punct de vedere 

gramatical acest cuvânt, așa cum se 

cere în gimnaziu, mereu. Ea nu este 

nici pe departe ceva gramatical. 

Este o activitate ce te poate defini. 

A definit o mare parte din mine. Îți 

oferă o nouă culoare în curcubeul 

sufletului tău. Dacă o accepți, devii 

mai colorat. Lecturiada este 

culoarea, și te poate completa.  

 Este calea care te conduce 

la o ocazie. O ocazie în care spui ce 

simți, gândești și cum vezi tu acea 

carte. Arăti ce se află în cutia ta a 

Pandorei, dar fără să ți se pună note 

sau calificative. Mai este ocazia în 

care poți cunoaște autori 

întruchipați în lectură și să citești 

cărți care îți marchează viața. 

 De aceea este frumos. Pot să 

vorbesc. Pot să-mi spun opinia. 

Chiar dacă ceilalți au altă opinie. 

Sau dacă celorlalți le-a trezit cartea 

alte sentimente. Fiindcă acesta este 

farmecul. E frumos să vorbești 

despre ceva ce nu vorbești cu 

oricine. De aceea, vreau doar să 

vorbesc despre cărți cu alți copii 

care iubesc, la fel ca mine, cărțile. 

 Recomand să ne deschidem 

cu toții propria cutie a Pandorei la 

această activitate. La activitatea 

sufletului și a minții raționale, la 

Lecturiada! 

Oros Dominic, clasa a V-a B 

Lecturiada este o 

întâlnire a elevilor de 

gimnaziu. Este un schimb de 

idei și păreri. Prima dată când 

am mers, am fost foarte 

emoționată. Am dezbătut mai 

multe subiecte din mai multe 

cărți. De fiecare dată a fost 

diferit, dar foarte frumos. 

Acolo am întâlnit mulți copii 

de vârsta mea, cu care m-am 

împrietenit. Lecturiadele la 

care am participat au 

reprezentat experiențe 

minunate, pe care nu le voi 

uita niciodată. 

                                                  

      Marusceac Denisa, clasa 

a V-a B 
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Pălăriile gânditoare și ”Războiul care mi-a salvat viata”, de K. B. Bradley 

La început, am comandat această carte fiind 

atras de titlu. Dar, după primele trei capitole, pur și 

simplu nu mă puteam despărți de ea. În fiecare zi 

asteptam cu nerăbdare un moment liber, pentru a 

continua aventura Adei. Cartea aceasta 

m-a mișcat, dar m-a și mirat. Până 

acum nu credeam că o mamă își poate 

urî atât de tare propriul copil. Totuși, 

Ada a descoperit o portiță de scăpare în 

fața unei mame cu un comportament 

crud. Una la care nu m-aș fi gândit 

niciodată: războiul! 

Încă de la citirea titlului, mă 

așteptam să iau parte la o aventura grozavă, pentru ca în 

final să descopăr o poveste cu adevărat emoționantă. 

Acțiunea cărții se petrece în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. Perioada aceasta mi-a suscitat un 

interes crescând tot timpul, iar o carte cu referire directă 

la evenimentul în sine, nu-mi putea scăpa. Cartea le-o 

recomand tuturor gimnaziștilor! 

Opera despre care vă vorbesc nu am descoperit-

o din întâmplare. Datorită „Clubului Cărților” am 

descoperit unele titluri grozave, misterioase și incitante. 

Cel mai mult mi-a plăcut să-mi împărtășesc ideile cu 

alți cititori, în cadrul Lecturiadei. Mă bucur foarte mult 

că  am ocazia să particip la genul 

acesta de activități! Aici se vehiculează 

mai multe păreri despre aceeași carte, 

susținute cu argumente care se 

structurează în construcții logice și 

emoționante. Partea frumoasă este 

aceea în urma căreia interferez 

întotdeauna cu sistemele de gândire ale 

participanților la Lecturiadă. Discuția 

este canalizată pe tărâmuri nebănuite de doamna 

profesoară, iar noi nu simțim schimbarea registrelor 

emoționale sau descriptive.  

În atmosfera Lecturiadei, aflu totdeauna titluri 

noi, cărți pe care doresc să le citesc. Pentru mine, 

evenimentul este unul de excepție și mă bucur enorm că 

pot participa la el. 

       Bogdan Holdiș, clasa a VIII-a A 

Citiţi! 

 
 Toată lumea ne îndeamnă să citim: 

părinţii, profesorii, doamna bibliotecară. Ce 

credeţi voi despre asta? Eu cred că lectura este 

absolut necesară în viaţa elevului.  

În primul rând, învăţăm cuvinte noi, ne 

dezvoltăm memoria învăţând citate, aflăm 

lucruri noi despre personaje, putem să râdem, 

să plângem împreună cu acestea, să stăm în 

suspans. Mai mult, ne vom putea exprima mai 

bine, vom putea să citim mai repede, să vorbim 

corect şi clar, să învățăm lucruri noi. 

În al doilea rând,  va exista întotdeauna 

cel putin o carte pe placul fiecăruia, de 

aventuri, de acțiune, cărţi amuzante,  cărţi  de 

poezie, despre istorie, geografie, despre jocuri, 

muzică sau filme etc. Mie mi- a plăcut o carte 

despre ştiinţe,  „Misterele Fizicii”, scrisă de 

Richard Hammond, despre care ați putea crede 

că este plictisitoare şi are legătură cu şcoala. 

De fapt, este o carte despre multe lucruri  şi 

fenomene inexplicabile; savanţii nu au 

descoperit tot, aşa  cum am putea crede, ştiinţa 

mai are nenumărate  mistere şi întrebări. Dacă 

veţi citi, veţi descoperi multe curiozităţi despre 

maşini, electricitate, magnetism, istoria fizicii 

sau baloane de săpun.  

Citiţi  şi nu o să vă pară rău!   

Bârsan Vlad, clasa a VI- a B 

”Maitreyi”, un roman exotic 

Consider că activitățile organizate de doamna profesoară 

Tibil Anca ne ajută foarte mult să evoluăm ca persoane, să ne 

învingem emoțiile, temerile și să îndrăgim operele pe care le 

studiem în cadrul orelor de Limba și literatură română.  

Printre aceste activități se numără și 

dramatizarea unor fragmente din 

romanul „Maitreyi”, scris de 

Mircea Eliade. Mi-a făcut o 

deosebită plăcere să interpretez 

rolul personajului principal, 

Maitreyi, un personaj interesant, 

diferit de tot ceea ce am întâlnit 

până acum, un simbol al iubirii 

adevărate, pure, totale. Maitreyi, o 

tânără inteligentă, cultivată, cu preocupări mature, care scrie 

poezii, studiază filozofia și chiar ține conferințe foarte apreciate 

de auditoriu, dar și copilăroasă totodată, fascinată de povești și 

de lumea miturilor, superstițioasă,  este un exemplu pentru toți, 

datorită intensității iubirii de care a dat dovadă și pentru curajul 

de a fi ea însăși într-o lume care încearcă să te schimbe, să te 

facă precum toți ceilalți.  

Noi, cei implicați în această activitate, ne-am simțit bine 

atât la repetiții, cât și când am prezentat scenetele în fața clasei, 

încercând să intrăm în pielea personajelor, în lumea lor 

fascinantă, exotică, plină de tradiții și obiceiuri specifice 

poporului bengalez. Colegii au primit cu entuziasm punerea în 

scenă a câtorva secvențe din roman, iar activitatea s-a încheiat 

cu aplauze binemeritate. A fost o experiență deosebită, pe care 

aș repeta-o cu plăcere, ori de câte ori mi s-ar ivi ocazia. 

       Dunca Angela-Ștefana, clasa a X-a A 
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Povestește-mi ceva 

În cartea „Povestește-mi ceva” de Sharon 

Creech există două personaje principale: Salamanca 

Tree Hiddle (sau Sal cum îi spune 

aproape toată lumea) și tatăl ei.    

 Personajele secundare sunt 

mai multe: Phobe (prietena ei cea mai 

bună), Margaret Cadaver  - prietena 

tatălui ei, bunicii lui Sal, Ben și Marie 

Lou – amici. 

Salamanca și părinții ei, 

stăteau împreună cu bunicii lor la țară 

în Statul  Ohio.  

Mama ei a plecat în Idaho fără 

nici o explicație. 

 În primele două-trei 

săptămâni după plecarea mamei, fata 

cu tatăl ei au fost derutați, nu mai știau ce să facă și 

cum să facă, ei mai aveau speranțe că mama se va mai 

întoarce, dar speranțele lor au fost în zadar. 

 După câtva timp ei s-au mutat din Ohio, iar Sal 

spunea că ea nu  va pleca, că ea nu va dormi altundeva, 

decât în casa ei de la țară. 

În noul oraș ea s-a împrietenit cu Phobe.  

Phobe era genul de persoană care gândea foarte 

negativist. Când vedea „nebunul” pe stradă, fugea spre 

casă cât o țineau picioarele și închidea ușa cu cheia. 

 Într-o zi a văzut-o pe Doamna Cadaver că săpa 

ceva în curte și ea se gândea că îl dezgroapă pe domnul 

Cadaver, pentru a-l ascunde mai bine. 

 Bunicii Salamancăi s-au hotărât să se ducă la 

mama lui Sal, pentru a o vedea, iar Sal voia să ajungă în 

șase zile în Idaho la mama ei, deoarece atunci era ziua 

de naștere a mamei sale. 

 Pe drum, Sal se ruga la 

copaci să ajungă în Idaho sănătoși, 

deoarece pe drumul către Idaho erau 

peste tot numai copaci. 

 Vântul îi spunea repede, 

repede, repede, iar de fiecare dată 

când bunicul oprea mașina, ea 

întreba dacă nu pot continua drumul, 

căci altfel nu vor ajunge în timp. 

 Când erau în mașină, era 

foarte mare plictiseală, așa că bunica 

s-a gândit să îi spună lui Sal să le 

povestească orice întâmplare pe care 

ea a trăit-o. 

 Mie mi-a plăcut la lecturiada aceasta, deoarece 

mulți copii au prezentat personaje, alții au prezentat 

întâmplări ale Salamancăi, iar alții, pur și simplu, 

vorbeau liber și deschis despre carte de parcă ei au scris

-o. 

 Mă bucur că am avut ocazia de a asculta cum 

campioana națională la Bătălia cărților, Daria 

Colopelnic, a prezentat o carte. 

Andrei Marina-Fit 

Clasa a VII-a, CNDV 

Prof. îndrumător Otilia Chindriș 

 

 

Domnul Hiddle 

 
Domnul Hiddle este un personaj secundar în 

cartea “Povestește-mi ceva“, fiind tatăl Salamancăi, 

personajul principal.  

În această carte se acordă puțină atenție 

personajelor secundare, acțiunea axându-se asupra 

Salamancăi și a prietenei sale. Cu toate acestea, însă, 

portretul moral al acestui personaj este extrem de bine 

conturat. 

El ne este descris ca fiind un om bun la suflet, 

sârguincios și afectuos. 

În timpul descris nouă, când Domnul Hiddle era 

împreună cu soția lui, bărbatul era foarte harnic și 

mereu încerca să o facă fericită, aducându-i flori și 

consolând-o când simte că nu e destul de bună. 

Cu toată iubirea față de ea, el îi respectă 

deciziile și o lasă să plece când aceasta nu simte că a 

realizat ceva important în viața sa. 

Odată cu moartea soției, el e distrus, plângând 

uneori pentru ea. 

Domnul Hiddle este un personaj care e 

prezentat ca fiind aproape perfect, cu o iubire față de 

jumătatea sa de neimaginat, care, chiar dacă e rănit pe 

dinăuntru, încearcă din răsputeri să fie puternic pentru 

fata sa. 

Man Robert, clasa a VII-a, CNDV 

Prof. îndrumător: Otilia Chindriș 
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O altfel de oră 

                   Împreună cu doamna 

profesoară de Limba și literartura 

română,  Anca Tibil,  eu și colegii 

mei reușim cu adevărat să 

înțelegem, să iubim, să apreciem și 

să trăim operele din lectura 

obligatorie. Astfel, pe 

durata analizării mult 

discutatului roman “Ion”, 

scris de Liviu Rebreanu, 

clasa mea a organizat un 

proces literar, în care 

inculpatul era, desigur, Ion,  

eu având rolul intimidant 

de avocat al apărării.  

                  Nu pot spune că 

l-am apărat, pentru că toate 

acțiuniile lui erau scuzabile 

- unele mi s-au părut de-a 

dreptul josnice - însă am 

vrut să mă provoc pe mine însămi. 

Vinovăția lui era evidentă,  dar am 

căutat - și am găsit - circumstanțe 

atenuante pentru unele dintre faptele 

comise de el, care, dacă nu îl 

exonerau direct, măcar îi diminuau 

din vină. Lupta a fost atât împotriva 

colegilor, care interpretau diferite 

personaje din roman, cât și 

împotriva mea, a părții din mine 

care îl condamna pe Ion. 

                Nu cred că o să uit curând 

atmosfera dinamică de la proces, 

atenția și devotamentul colegilor 

pentru ceva ce ar fi trebuit să se 

întâmple cu aproape un secol  în 

urmă. Toți încercam să rămânem în 

personaj cât mai mult, pentru că 

lumea în care eram era mult mai 

captivantă decât cea reală. 

               Când am citit romanul 

“Ion”, am crezut că îl detest pe 

protagonist; când i-am clădit o 

apărare, simțeam că am fost înșelată 

și am început să-l redescopăr, iar la 

sfârșitul procesului, am rămas cu 

ideea că niciodată nu poți să știi cu 

adevărat ce e în inima unei 

persoane, fie ea reală sau fictivă. 

Același sentiment m-a acaparat când 

am jucat în rolul lui Allan, o scenetă 

desprinsă din romanul exotic al lui 

Mircea Eliade, ”Maitreyi”. 

Deși îmi tremurau 

genunchii, iar obrajii mei 

aveau în permanență o 

nuanță rozalie, simțeam cum 

înăuntrul meu ies la iveală 

noi adevăruri din carte, 

lucruri pe care nu le 

înțelesesem până atunci, pe 

care nu voisem să le înțeleg. 

             Astfel de activități 

ne captează ca elevi și ne 

îmbunătățesc experiența 

personală, ne pregătesc 

pentru viitor și ne ajută să 

înțelegem mai bine acțiunile 

personajelor din  operele studiate. 

Aștept cu nerăbdare proxima ocazie 

în care să-mi șlefuiesc abilitățile. 

 

Ţiplea Ioana, clasa a X-a A 

 

 

Alături de colegii mei, am participat  la o 

activitate benefică, atât din punct de vedere cultural, cât 

și social. Cu toții am primit șansa de a privi acțiunea 

romanului ,,Ion”  prin ochii personajului interpretat, fie 

el protagonist, martor sau implicat direct într-un 

conflict. Această oportunitate nu doar că ne-a ajutat să 

aprofundăm înțelegerea scopurilor personajelor, dar a și 

scos la suprafață capacitatea proprie  de a fi expresiv, 

de a improviza pe baza unor cunoștințe legate de firul 

narativ al romanului "Ion" de Liviu Rebreanu.  Am 

beneficiat de caracterul social al acestuia, datorită 

muncii pe care am realizat-o cu colegii, întrebărilor 

pentru care am colaborat și atenției acordate fiecărui 

personaj în parte. Personal, în urma acestui proces 

literar, am rămas cu ideea că  asimilarea informațiilor și 

înțelegerea reacțiilor personajelor dintr-o anumita operă 

literară nu se realizează doar prin lecturare, memorare 

și muncă asiduă, ci și prin dramatizare, prin implicarea 

creativității și originalității în cadrul orelor. Personajul 

interpretat de mine a fost doamna Herdelea și, prin 

ochii acestui personaj, am reușit să-l vad pe Ionică într-

o altă lumină, găsindu-i circumstanțe atenuante pentru 

anumite fapte de care a fost acuzat. 

                                                                                                                    

Borodi Rebecca, clasa a X-a A                                                                                                                               
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„BĂTĂLIA CĂRŢILOR” – cea mai frumoasă bătălie la Sighetu Marmației 

Centrul Cultural și 

Biblioteca Municipală 

”Laurențiu Ulici”din Sighetu 

M a r m a ț i e i  a u  f o s t 

organizatorii celei de-a treia 

ediții a Concursului Național 

de  Lectură ”Bătă l ia 

Cărților”, etapa zonală. 

Cincisprezece elevi au 

susținut o pledoarie pentru 

lectură, concurând la cele 

două premii de la secțiunile 

”Cea mai bună fișă de 

lectură” și ”Convinge-mă să 

c i t e s c ” . 

            Prin acest concurs, s-

au dorit popularizate cărţile 

dest inate  copii lor  ş i 

adolescenţilor, punându-se 

accent pe însuşirea de către 

participanţi a competenţelor 

de lectură: înţelegerea 

textelor literare, capacitatea 

de a reflecta asupra acestora, 

de a formula opinii, 

argumente şi interpretări   

p r o p r i i . 

          Concursul are ca scop 

stimularea lecturii în rândul 

copiilor şi adolescenţilor și 

atragerea lor, ca cititori, la 

Biblioteca Municipală 

”Laurențiu Ulici”din Sighetu 

Marmației. Ideea organizării 

c o n c u r s u l u i  ” Bă t ă l i a 

Cărț i lor” la  Sighetu 

Marmației îi aparține 

profesoarei Odarca Bout, 

care a inițiat realizarea 

acestui proiect la Biblioteca 

Municipală ”Laurențiu 

Ulici”. 

În  d e s c h i de re a 

concursului au vorbit 

ing.Horia Scubli, primarul 

municipiului ,  prof .dr . 

Odarca Bout și Spiridon 

Pralea. Primarul Horia 

Scubli a subliniat importanța 

lecturii în rândul tinerilor și 

a promis implementarea 

unor forme de atragere a 

unui număr cât mai mare de 

c i t i t o r i . 

              Evenimentul s-a 

desfăşurat pe două secţiuni: 

categoria 11-13 ani şi 

categoria  14-18 ani . 

Concurenţi sunt cititorii 

bibliotecii, care au lecturat 

toate cele 10 cărţi din 

tematica stabilită. La această 

ediţie, concurenţii au putut 

să-și adreseze întrebări unii 

altora, moment ce a dat un 

plus de dinamism şi de 

atractivitate concursului. 

          

Am ales să mărturisim  din 

trei perspective această 

inegalabilă bătălie, tocmai 

pentru ca voi , cei ce citiţi  

acest articol, să vă puteţi da 

seama cât de frumoasă este 

Bătălia Cărţilor. 

           1. Corneștean Anca, 

finalista de anul trecut, 

întoarsă de la Cluj – Napoca 

cu un Premiu Special , care 

azi a fost membră a 

juriului:”Am fost profund 

impresionată să pot vedea 

că în Sighet sunt  atât de 

mulţi iubitori de lectură . 

Azi, mi-am adus aminte de 

când am fost şi eu în locul 

concurenţilor, cu câtă 

ardoare mi-am susținut 

punctul de vedere asupra 

cărților citite. Nu e ușor nici 

să fii în juriu. A fost greu de 

jurizat , concurenţii au fost 

foarte buni, ceea ce nu a 

putut decât să îmi bucure 

inima şi să mă facă fericită. 

Puteam zări pe chipul lor 

nerăbdarea de a afla cine 

este câstigătorul, dar și 

bucuria, pasiunea cu care 

prezentau cărţile. E minunat 

să vezi că oameni de vârsta 

ta iubesc aşa mult lectura. 

M-am simțit onorată să fac 

parte din acest juriu, să văd 

prezentări atât de frumoase  

şi ingenioase,  să-mi doresc 

atâtea alte titluri de cărți 

spre lecturare”. 

  2. Ancuța Suciu, 

perspectiva 

spectatorului:’’Emoţii este 

cuvântul care descrie cel 

mai bine atmosfera din sala 

în care s-a desfăşurat 

bătălia. Vedeam pe chipul 

fiecărui concurent emoţii, 

indiferent de cât de pregătit 

era. Emoţiile erau un semn 

al dorinţei de reuşită, 

indiferent că erau pe chipul 

concurenţilor, al juriului sau 

al profesorilor, ba chiar pe 

chipul meu şi al colegilor 

noştri. Pasiunea cu care 

prezentau a fost uluitoare. 

Unii dintre concurenţi au 

trăit odată cu acțiunea din 

carte şi acest lucru s-a 

văzut. Îmi pare foarte bine 

că am asistat la acest 

eveniment, fiindcă am 

realizat cât de importantă 

este lectura într-o eră în 

care tehnologia este mai 

presus de orice, chiar mai 

importantă decât relaţiile 

dintre oameni. Lectura 

stârneşte interese comune, 

face ca oamenii să comunice 

mai mult între ei, prin 

dezbaterea cărţilor citite.’’. 

3. Impresiile concurentei, 

Gabriela Mich, elevă în 

clasa a VIII-a A la Liceul 

Pedagogic,  una dintre cele 

mai bune concurente de la 

bătălie:”Am fost, am 

participat, mi-a plăcut, voi 

reveni! Acestea sunt cele 

patru cuvinte cheie pentru a 

descrie cea mai frumoasă 

bătălie: cea a cărţilor. La 

acest tip de evenimente, cel 

mai mult apreciez faptul că 

întâlnești persoane cu 

interese şi pasiuni comune, 

de la care poţi învăţa câte 

ceva sau pot învăţa ele de la 

tine. Suspans, entuziasm, 

emoţie, bucurie, amuzament, 

dar, mai ales, scăparea 

tracului de scenă sunt 

câteva dintre senzaţiile 

trăite astăzi, 23 februarie, la 

Bătălia Cărţilor. Când am 

păşit pragul sălii festive, am 

crezut că intru într-o lume 

diferită, în care cărţile - cei 

mai tăcuţi prieteni - îţi 

vorbesc. După aceea a 

urmat dezbaterea Convinge-

mă să citesc! Am fost 

împlinită sufleteşte după 

aceasta, deoarece speram că 

o parte din prezentarea mea 

- facută din toată inima şi cu 

toată pasiunea - va ajunge 

în sufletul fiecărui spectator 

şi îl va face să citească 

această minunată carte.  A 

fost o experiență inedită, pe 

care nu o voi uita niciodată! 

Abia aștept să mă 

împrietenesc cu următoarele 

10 cărţi!” 

      Aşadar, acestea fiind 

spuse , „Bătălia Cărţilor” a 

impresionat atât juraţii, 

spectatorii şi, nu în ultimul 

rând, concurenţii! Sperăm ca 

organizatorii să realizeze şi 

următoarea ediţie! 

 
Redactori:  

Anca Corneştean 

Anca Suciu 

Mich Gabriela 

Clasa a VIII-a A, Liceul 

Pedagogic” Regele 

Ferdinand” 

Profesor îndrumător: 

Odarca Bout 
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O experiență de neuitat 

Anul acesta am participat la un concurs de lectură, 

unde am avut de citit zece cărți. Ce mi s-a părut cel mai 

interesant și mi-a plăcut cel mai mult, a fost faptul că toate 

acele zece cărți au fost extrem de diferite unele de altele. 

Astfel, am avut ocazia să citesc alte genuri, să explorez 

lumea cărților mai amănunțit și să descopăr noi cărți, pe care 

nu le-aș fi citit eu, de bună voie.  

Prin intermediul acestui concurs numit „Bătălia 

cărților”, am descoperit, spre surprinderea mea, că îmi plac 

romanele polițiste și thrillerele. Înainte de a citi “Destine 

Furate” de Harlan Coben, nu am mai pus mâna pe o carte de 

acest gen. La început, credeam doar că o voi citi și atât, nu 

că mă va lăsa cu o impresie atât de bună, dar, cu cât citeam 

mai mult, cu atât voiam să aflu mai mult. Mi-a plăcut felul în 

care a fost scrisă, suspansul cu care întorceam paginile și 

sentimentul de adrenalină pe care îl sințeam în timpul 

lecturii. 

Acest concurs a fost o experiență extrem de 

frumoasă, pe care mă bucur nespus de mult că am trăit-o și 

pe care aș repeta-o cu mare drag. 

DENISA CONDRAT, clasa a IX-a C 

Bătălia cărților—șansa de a deveni învingător 

          Este un lucru minunat să citești 

o carte... dar nu orice fel de carte, ci 

una compatibilă cu tine, cu persoana ta. 

Evident că în acele momente, toate 

grijile de zi cu zi nu mai contează. Cu 

fiecare carte citită, mai adăugăm o 

cărămidă imaginaţiei noastre, care ne 

măreşte limitele cunoașterii. Cu 

ajutorul ei, cartea poate deveni un 

fluture ale cărui aripi să fie filele, iar 

cuvintele să-i dea viață. Acest fluture 

m-a purtat pe aripile lui, într-un zbor 

lin, prin universul celor 10 cărți citite 

pentru concursul Bătălia cărților. M-

am regăsit în toate cărțile. 

          A fost o experiență unică, o 

competiție pe cinste, în care ne-am 

spus părerea despre cele citite. 

Interesant mi s-a părut să văd o carte 

din perspectiva mai multor cititori. 

Chiar dacă am primit doar o diplomă 

de participare, mă simt, totuși, o 

câștigătoare, pentru că lectura ne face 

învingători.                                        

Ardelean Petruța, clasa a IX-a A 

O călătorie fascinantă 
 

,,Bătălia cărților” a fost un concurs de lectură 

nemaipomenit, pentru care am depus multă muncă și pentru 

care am simțit emoție, fericire și căldură din partea 

organizatorilor.  

La concurs am participat mai mulți elevi. Noi am 

luptat pentru premiile ,,Cititorul anului” și ,,Cea mai bună 

fișă de lectură”. A trebuit să extragem numere, pentru a 

stabili ordinea de intrare în concurs. Am trăit suspans maxim 

și am avut doar cinci minute în care puteam uimi juriul. Toți 

am așteptat nerăbdători să vedem cine va fi primul. 

 Concursul a debutat cu cartea ,,Numără stelele”, 

prezentată de o prietenă, iar eu am fost a șasea concurentă, cu 

cartea ,,Invenția lui Hugo Cabret” de Brian Szelnik. Am ales 

această carte, deoarece m-a impresionat prin tehnica narativă, 

fiind scrisă în cuvinte și imagini, iar naratorul, spre 

surprinderea mea, era însuși automatul reparat de personajul 

principal, Hugo Cabret.  

 Când am ajuns la ,,bătălie”, am rămas plăcut 

surprinsă să constat că această carte fusese deja 

aleasă ,,Cartea anului” la secțiunea ,,Copii” cu vârsta între 11

-13 ani. 

 Când am prezentat-o, am avut emoții foarte mari, 

gândindu-mă să redau conținutul cât mai frumos, să determin 

colegii să citească și să mă încadrez în timp.  

 Concursul acesta a fost o experiență minunată, 

fiindcă am învățat din cărțile citite cum să fiu curajoasă, cum 

să supraviețuiesc cu o bărcuță și un elefant, fiind urmărită de 

oameni cu contracte false, cum să potrivesc indiciile pentru a 

evada din bibliotecă, să descopăr misterele din hanul 

pungașilor sau ale lupilor care apărau familia regală 

Volkonski, ce înseamnă prietenia între oameni de diferite 

naționalități și iubirea între frați. 

Călătoria fascinantă în aceste opere m-a ținut cu 

sufletul la gură aproape un an întreg. Îmi pare bine că, în 

final, am fost o învingătoare, atât prin lectură, cât și prin locul 

al II-lea obținut. Surpriza cea mare a fost premiul în bani, de 

care nu am știut atunci când m-am înscris. Am fost foarte 

bucuroasă, iar în minte îmi răsuna ,,Înscrie-te și la anu‟!” și 

așa voi face. 

Dragi cititori, vă recomand să vă înscrieți la ,,Bătălia 

cărților”, pentru a vă depăși limitele și pentru a avea o 

experiență memorabilă alături de personajele literare. 

 

Laura-Maria Smecicaș, clasa  a VI-a B 
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Ne mândrim cu... 
 

Rezultatele elevilor noștri la 

olimpiade și concursuri școlare 
Olimpiada de Limba și literatura română  

Elevi calificați la faza județeană: 

 

Chiș Alexandra, clasa a V-a B, prof, Maria Lazăr  

Smecicaș Laura, clasa a VI-a B, prof. Angela Lengyel 

Corneștean Anca, clasa a VIII-a A, prof. Odarca Bout 

Corneștean Andreea, clasa a VIII-a B, prof. Anca Tibil 

Ardelean Petruța, clasa a IX-a A, prof. Angela Lengyel 

Chindris Karina, clasa a IX-a A, prof. Angela Lengyel 

Danci Alexandra, clasa a IX-a A, prof. Angela Lengyel 

Iuga Diana Maria, clasa a XI-a A, prof. Angela Lengyel 

Romaniuc Amina, clasa a XI-a B, prof. Odarca Bout 

Kantor Evike, clasa a XII-a, prof. Odarca Bout 

 

Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, punctaj maxim —  60 p. 

Butuza Maria, clasa a VIII-a A, prof. Odarca Bout, 55 p. 

Corneștean Andreea, clasa a VIII-a B, prof. Anca Tibil, 55 p. 

Corneștean Anca, clasa a VIII-a A, prof. Odarca Bout, 54, 5 p. 

Iuga Diana, clasa a XI-a A, prof. Angela Lengyel, 50 p. 

Bledea Emilia, clasa a XI-a A, prof. Angela Lengyel, 48 p. 

Rus Ioana, clasa a VI-a B, prof. Angela Lengyel, 47 p. 

Smecicaș Laura, clasa a VI-a B, prof. Angela Lengyel, 43 p. 

Bogdanovici Andreea, clasa a VIII-a B, prof. Anca Tibil, 43 p. 

Ulici Denisa, clasa a IX-a A, prof. Angela Lengyel, 42 p. 

Chindriș Karina, clasa a IX-a A, prof. Angela Lengyel, 42 p. 

Dumitrean Antonia, clasa a VI-a A, prof. Anca Tibil, 38 p. 

Herbel Mihaela, clasa a X-a A, prof. Anca Tibil, 37, 5 p. 

 

Concursul de creație literară Scriitor pentru o zi, ediția a VIII-a 

Condrat Denisa Florina, clasa a IX-a C, prof. Maria Lazăr, Premiul III 

Barna Melisa, clasa a IX-a A, prof. Angela Lengyel, Premiul III 

Began Daniela Alexandra, clasa a X-a B, prof. Maria Lazăr, Premiul II 

Tivadar Alexandra Carla Silvia, clasa a X-a B, prof. Maria Lazăr, Mențiune I 

Petrovai Anastasia, clasa a X-a B, prof. Maria Lazăr, Mențiune II 

Tiodar Maria Adriana, clasa a X-a B, prof. Maria Lazăr, Mențiune II 

 

Concursul Bătălia Cărților 

Faza pe municipiu 

Smecicaș Laura, clasa a VI-a B, prof. Angela Lengyel, Premiul II 

Mich Gabriela Maria, clasa a VIII-a A, prof. Odarca Bout, Premiul III 

Romaniuc Amina Mălina, clasa a XI-a B, prof. Odarca B. & Angela Lengyel, Mențiune 

 

Rezultate la alte concursuri 

         Concursul Național de Datini și Obiceiuri de iarnă Cum e datina străbună, secțiunea SIMPOZION cu 

un grup de elevi din clasa a IX-a C, prof. Maria Lazăr, Premiul II 
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Rezultate la alte discipline 
 

Olimpiada de Limba rusă 

Elevi calificați la faza națională: 

Dubovici Andreea Maria, clasa a IX-a A, prof Odarca Bout, 97 p. 

Bodnaruc Mihai, clasa a IX-a D, prof Odarca Bout, 95 p. 

Dan Adriana, clasa a XI-a B, prof Odarca Bout, 92p. 

Elevi premiați la faza națională: 

Dubovici Andreea Maria, clasa a IX-a A, prof Odarca Bout, Premiul II 

Bodnaruc Mihai, clasa a IX-a D, prof Odarca Bout, Premiul III 

Dan Adriana, clasa a XI-a B, prof Odarca Bout, PREMIU SPECIAL 

Olimpiada de Limba engleză  

Faza județeană 

Rochnean Antonio, clasa a VII-a B, prof. Raluca Bârsan, Premiul I, calificat la faza națională 

 

Olimpiada de Limba franceză  

Faza județeană 

Bandrea Andrei, clasa a VII-a A, prof. Claudia Rus, Premiul I, calificat la faza națională 

Faza națională 

Bandrea Andrei, clasa a VII-a A, prof. Claudia Rus, Mențiune 

 

Olimpiada de pedagogie-psihologie 

Faza județeană – Pedagogie: 

      Mureșan Melania, clasa a XI-a A, prof. Rozaura Simion, Premiul I 

 

Faza județeană – Psihologie: 

       Bledea Emilia, clasa a XI-a A, prof. Felix Szabo, Premiul I 

 

Faza națională: 

       Bledea Emilia, clasa a XI-a A, prof. Felix Szabo, Mențiune 

 

Olimpiada de religie 

Faza județeană 

Iuga Maria Diana, clasa a XI-a A, prof. Tămaș Maria, Premiul I, calificată la faza națională 

 

Olimpiada de istorie 

Faza județeană 

Lihet Tamara, clasa a XI-a A, prof. Horațiu Vescan, Premiul I, calificată la faza națională 

 

Olimpiada de geografie 

Faza județeană 

Tămaș Ciprian, clasa a X-a D, prof. Rus Dumitru, Premiul III 

 

Concursul national de matematica LuminaMath-2016 

Clasa a II-a A, prof. Roșca Anuța 

Premiul II:  

Grigor Miruna 

Dunca Adelin 

Chindris Rares 

Ivanic Robert 

Premiul III: 

Muresan Alin 

Mentiune: 

Badan Patricia 
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Încă din clasele primare, mi-a plăcut foarte mult 

să studiez limba rusă. Din puținele ore pe care le 

făceam, studiul acesteia a devenit o pasiune, așa că am 

început să studiez mai mult. Și nu pentru altceva, ci doar 

din plăcere. Odată ajunsă în anii de liceu, am aflat că se 

organizează olimpiada la această materie excepțională, 

așa că am decis să concurez împotriva altor zeci de 

elevi, sub îndrumarea profesoarei de limba rusă, Bout 

Odarca. Cu sprijinul dumneaei, m-am calificat printre 

primii concurenți la Etapa Județeană, apoi la cea 

Națională. Emoțiile au fost mari înaintea examenelor, 

dar mai ales în așteptarea rezultatelor. Obținând 

rezultate bune, am prins curaj și, totodată, încredere în 

mine, dorindu-mi, astfel, să-i fac mândri pe părinții mei 

și să aduc prestigiu Liceului Pedagogic "Regele 

Ferdinand", cadru în care am învățat timp de patru ani. 

Ca să ajung la acest nivel, a fost nevoie de multă muncă, 

dedicare, concentare și, mai ales, voință. Odată cu 

împlinirea acestor pași, au dispărut și emoțiile, rezultatul 

fiind astfel vizibil.  

Aș dori să-i mulțumesc în special îndrumătoarei 

mele, Bout Odarca, pentru că a făcut tot posibilul să am 

parte de cele mai frumoase momente, prin intermediul 

acestui concurs, și pentru răbdarea pe care a avut-o cu 

mine. 

DEKET GABRIELA, clasa a XII-a C 

 

Pasionată de limba rusă 

 

O experiență de neuitat 
 

A fost o onoare să particip la etapa naţională 

a Olimpiadei de Limba Rusă Modernă. Această 

competiţie mi-a oferit şansa de a-mi depăşi limitele 

şi de a-mi pune în valoare cunoştinţele. De la bun 

început am avut convingerea că această experienţă 

va fi unică, specială şi sunt mândră că am ajuns atât 

de departe. De asemenea, sunt foarte bucuroasă, nu 

neapărat datorită premiului, ci faptului că am avut 

ocazia de a mă îmbogăţi atât spiritual, cât şi 

intelectual, de a vedea locuri noi şi de a lega 

prietenii cu persoane minunate … într-adevăr, o 

experienţă de neuitat!  

Dubovici Andreea Maria, clasa a IX-a A 

Dacă ești consecvent, reușești 

 
           Din nou la Olimpiada Națională de Pedagogie-

Psihologie. Acest eveniment formează oameni, suflete tinere 

și creează mari așteptări în sufletele concurenților. 

O l i m p i a d a 

t r e z e ș t e 

întotdeauna în 

mine emoții 

m a r i . A m 

participat și 

anul acesta cu 

mare drag la 

acest concurs, 

deoarece el 

unește oameni din diferite zone ale țării, care au ceva în 

comun: dorința de a câștiga. Cel mai important lucru pe care 

l-am învățat din această experiență este că un eșec 

reprezintă întotdeauna o treaptă spre realizare și că trebuie 

să vezi mereu partea bună a lucrurilor. Spre deosebire de 

Premiul Special de anul trecut, mențiunea pe care am primit

-o acum reprezintă pentru mine un alt motiv de a continua 

pe acest drum al studiului științelor psihopedagogice. 

Mulțumesc mult domnului profesor Szabo Felix pentru 

pregătire, cadrelor didactice și doamnei diriginte Lengyel 

Angela pentru înțelegere, iar părinților mei pentru sprijin! 

                                               Bledea Emilia, clasa a XI-a A                                      
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Made for Europe - un alt pas spre dezvoltarea mea personală 

          Sunt tipul de persoană care pune accent pe 

dezvoltarea personală timpurie, începând să lucrez la 

acest aspect încă din ciclul primar. Am 

investit mult în mine, și încă investesc, 

fiind implicată în dezvoltarea 

comunității locale și, implicit, în 

dezvoltarea propriei persoane. 

Recomand fiecărui cititor să urmeze 

calea dezvoltării personale prin orice 

modalitate, perioada liceului fiind cea 

mai potrivită.  

        În luna aprilie, am participat la 

concursul național Made for Europe, 

concurs ce valorifică și promovează 

experiențele pozitive ale unităților de 

învățământ preuniversitar în derularea 

proiectelor finanțate de programele 

europene din domeniul educației și 

formării profesionale. Concursul Made 

for Europe a ajuns la cea de-a XI-a 

Ediție, care are o încărcătură simbolică 

aparte: se marchează împlinirea a 30 de 

ani de la lansarea programelor europene 

din domeniul educației și formării profesionale și 20 

de ani de când unitățile de învățământ din România 

participă la aceste programe europene. 

          Concursul s-a desfășurat pe două etape: standul 

cu produse și prezentarea în fața juriului a produsului 

final. Școala noastră a prezentat proiectul Local traces 

of Jewish life in Europe, proiect Erasmus +, KA 2. 

Produsul nostru final este 

cartea Local traces of Jewish 

life in Europe- Reports and 

results of the Erasmus + 

project. La stand am avut 

disponibile materiale din 

mobilități, cartea în variantă 

electronică (pe CD) și fizică, 

programele fiecărei mobilități 

și banner-ul proiectului. 

Prezentarea cărții a fost 

evaluată sever, minuțios, de 

către membrii juriului, iar eu 

am avut la dispoziție doar 7 

minute pentru a face un 

rezumat al proiectului și pentru 

a prezenta cartea. Juriul a fost 

foarte încântat de munca 

noastră, prezentarea a fost un 

succes și noi ne-am întors 

acasă cu premiul III.  

          Mii de mulțumiri domnului profesor Sechel 

Ovidiu și domnului director Chindriș Claudiu pentru 

îndrumare, coordonare, interes și ajutor! Acestea nu 

erau posibile fără dumneavoastră.                                                                                               

Mariș Oana, clasa a XI-a A 

Scriitor pentru o zi – fragmente din lucrările premiate 

Printre cuvinte, gânduri și emoții... 
 

Alergam. Alergam cât de repede puteam, dar 

știam că nu e de ajuns. Știam că mă vor ajunge și mă 

vor prinde. În spatele meu, ei mă urmăreau. Ei. Când 

am auzit prima dată despre ei, când mi-a povestit Noah 

despre existența lor, nu am vrut, nu am putut să îl cred. 

Aveam 13 ani. Presupuneam că el încă mă crede 

surioara lui cea mică și naivă. Acum însă, îmi dau 

seama că nu a fost așa. El m-a prevenit, a vrut să mă 

facă să înțeleg în ce lume trăiam. (...) 

Am început să alerg pe poteca secretă pe care 

am găsit-o printre stânci în urmă cu câteva luni, când 

era rândul meu să vânez cina. Am fost singură atunci 

și nu am spus nimănui despre ea. Am găsit și o 

peșteră. Am intrat cât de adânc am putut, după care m-

am întins și mi-am închis ochii. Credeam că nu voi 

putea adormi, dar am făcut-o. Am avut chiar și un vis. 

    În vis, aud o muzică ritmată, dar blândă, 

venită de foarte departe: nu mă deranjează, e chiar 

suavă, îmi amintește de ceva aproape uitat, atât de 

îndepărtat și de uitat, încât îmi dau lacrimile. Totuși, 

nu-mi amintesc de ce-mi aduce aminte, mă las 

legănată de ea, cu ochii umezi de vis. 

    Când mă trezesc, e deja ziuă. Aș vrea să mă 

pot întoarce la trib, dar îmi aduc aminte de spusele lui 

Noah: „Așteaptă o zi, după care întoarce-te și ne vom 

întâlni aici, lângă Stejar”. Așa că, voi aștepta. Am 

început să mă gândesc la visul pe care l-am avut. Încă 

nu îmi pot aduce aminte de unde știu cântecul, dar știu 

sigur că îmi e cunoscut.                          

                       Condrat Denisa, clasa a IX-a C  
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Ajuns acasă am vrut să adorm, să mă culc şi 

să uit, să nu mai ştiu nimic, să mă trezesc ca şi cum 

nimic nu s-ar fi întâmplat. Într-un final, printre 

lacrimi am reuşit să adorm. În vis aud o muzică 

ritmată, dar blândă, venită de foarte departe: nu mă 

deranjează, e chiar suavă, îmi aminteşte de ceva 

aproape uitat, atât de îndepărtat şi de uitat încât îmi 

dau lacrimile. Totuşi nu-mi amintesc de ce-mi aduce 

aminte, mă las legănat de ea, cu ochii umezi de vis. 

Brusc un sunet mă trezeşte, soarele răsărise deja, mă 

suna Histings, el este cel mai bun prieten al meu, e 

cu doi ani mai mare ca mine, îl ştiu de când aveam 5 

ani, mereu era cu 5 cm mai mare ca mine, are părul 

şaten şi ochii negri. (...) Ajuns la cimitir, lacrimile m

-au înfrânt, nu mă puteam abţine, singurele persoane 

care erau acolo au fost surorile domnişoarei Emily, 

mai era o oră până la înmormântare. Lumea începea 

să se adune, toată lumea din oraş a iubit-o pe 

domnişoara Emily, era mereu atât de drăguţă şi de 

caldă cu toată lumea încât era imposibil să nu o 

iubeşti. După înmormântare nu mă simţeam în stare 

să vorbesc cu nimeni, Histings m-a însoţit acasă fără 

să scoată nici un cuvânt, era acolo pentru mine şi 

asta era de ajuns. 

Barna Melisa, clasa a IX-a A 

Luceafărul își ridică umerii într-o mișcare 

fluidă, apoi întinde o mână cu degete lungi, de pianist, 

înspre mine. Surâde stins, ceva ciudat învârtindu-se în 

ochii săi, de parcă știe ceva ce eu nu știu și acea 

cunoștință e o povară ce i se așază cu greutatea mantiei 

unui rege pe umeri. 

 Îmi pun mâna în mâna sa, ușoară ca un fulg, și 

zâmbetul său se schimbă, devine mai luminos și îmi 

capturează toată atenția.  

 Mă ridic și pășesc în cercul format de brațele 

sale, și un pian se aude blând de undeva departe, 

călăuzindu-ne unul înspre celălalt ca o făclie a iubirii. E 

prima dată când dansăm, deși pare că îl cunosc de o 

veșnicie, și este la fel de grațios precum mi l-am 

imaginat întotdeauna că ar fi. 

 Clipele trec lent, sau poate se scurg repede, sau 

poate s-au oprit de tot. Nu îmi pasă, nu îmi pasă, cântă 

inima mea, și creierul nu are nimic împotrivă. Ne 

învârtim în cercuri largi, și eu port dintr-odată o rochie 

lungă de catifea, tivită cu aur, și el are o sabie 

descoperită atârnându-i de șold, o coroană de aur alb și 

nestemate ce contrastează cu sprânceana neagră. 

 

Tomșa Oana, clasa aX-a  

Colegiul Național DragoșVodă, Sighetu Marmației  

Somnul mă cuprinde în braţele sale, iar eu mă 

las purtată de el în lumea viselor, un tărâm pe care nu 

l-am mai explorat de la moartea bunicii, acestea fiind 

înlocuite doar de coşmaruri, din care mă trezesc 

ţipând. În schimb, acum am presimţirea că voi avea un 

vis aşa că mă las purtată de subconştientul meu acolo 

unde vrea să mă ducă. Dintr-odată, în vis, aud o 

muzica ritmată, dar blândă, venită de foarte departe, 

nu mă deranjează, e chiar suavă, îmi aminteşte de 

ceva aproape uitat, atât de îndepărtat şi de uitat, 

încât îmi dau lacrimile. Totuşi, nu-mi amintesc de ce 

îmi aduce aminte, mă las legănată de ea, cu ochii 

umezi de vis, şi apoi apare ea, nu am văzut-o de atâta 

timp, încât am crezut că i-am uitat chipul, neavând 

nicio poză cu ea. Şi totuși, o văd în faţa mea,  purtând 

o rochie albă până la călcâi, faţa îi e încadrată de 

acelaşi păr creţ şaten pe care mi-l amintesc, iar ochii 

ei albaştri ca marea, care m-au făcut de atâtea ori să 

îmi doresc să mă pierd în ei, sunt şi ei acolo, privindu-

mă cu aceeaşi duioşie cu care m-a obişnuit, este 

înconjurată de o aură palidă, care îţi dă impresia că 

este un înger. Gâtuită de emoţie, sar în braţele bunicii 

şi îi spun, printre suspine: 

-Mi-a fost atât de dor de tine! De ce m-ai 

părăsit? Fără tine, viata mea s-a decolorat, rămânând 

doar în alb şi negru... Mă cuprinde cu o mână, iar cu 

cealaltă îmi şterge lacrimile care îmi brăzdează 

obrajii. 

-Maria, draga mea nepoţică, eu nu am luat 

culorile vieţii tale cu mine, ci tu ai vopsit-o în alb şi 

negru, când le-ai dat voie tuturor să îţi calce în 

picioare sufletul. Nu aşa te-am învăţat. Ai o voce 

minunată,  las-o să se facă auzită. 

Mă sărută pe frunte, iar imaginea ei începe să 

pâlpâie, dispărând în cele din urmă. Mă trezesc 

speriată, cu lacrimi în ochi, încă simţind pe frunte 

atingerea buzelor ei moi şi catifelate. Ţip frustrată: 

-Bunico! Nu pleca, nu mă părăsi din nou! În 

zadar, nu e nimeni în cameră, doar eu şi gândurile 

mele. 

 

Tivadar Alexandra Carla Silvia, clasa a X-a B 
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Toate lucrurile acestea mi 

se păreau banale, dacă ea era aici, 

dar nu este şi nici nu va mai fi 

vreodată, de aceea lucrurile 

mărunte, pe care alţii le fac zi de zi, 

mie mi se par imposibil de realizat, 

chiar sunt imposibil de realizat. Ei 

bine, asta dovedeşte că bogăţia unui 

om stă în gesturile mărunte făcute 

de persoanele iubite. Nu realizăm 

cât de mult iubim ceva, cât de mult 

avem nevoie de el, decât după ce îl 

pierdem. Asta e marea problemă a 

noastră, a oamenilor. Nu ştim să 

preţuim. Mereu m-am întrebat cum 

e în momentul în care mori, dacă 

simţi ceva, la ce te gândeşti în 

momentul acela, ce îţi trece prin 

minte prima dată, probabil e 

persoana iubită, probabil o amintire 

frumoasă care ţi-a schimbat viaţa. 

Nu ştiu, poate nu te gândeşti la 

nimic, poate mintea ţi se blochează 

şi subconştientul îţi înşiră în faţa 

ochilor toată viaţa ta, ca un film. 

Am auzit de multe ori că, atunci 

când mori, toată viaţa ţi se 

derulează prin faţa ochilor. Totuşi, 

sunt de părere că unele mistere ar 

trebui să rămână mistere. E în 

esenţa lor să rămână necunoscute. 

Began Daniela, clasa a X-a B 

Mă trezesc intr-un peisaj total nou și neobișnuit. 

Mă aflu într-un câmp plin cu flori colorate, simt roua 

diminteții în palme și iarba cum îmi mângâie obrazul. 

Soarele e pe cale să răsară, iar pasările harnice își cântă 

baladele. Port rochia mea albastră, rochia mea preferată, 

iar corpul nu-mi mai e vinețiu, e vindecat. Realizez, într

-un târziu, și încep să alerg entuziasmată printre 

rândurile întregi de flori. E imposibil, e prea frumos, e o 

iluzie... Un vis... Las aroma să-mi bântuie simțurile și 

sunt purtată, involuntar, într-o altă împrejurare. În vis, 

aud o muzica ritmată, dar blândă, venită de foarte 

departe: nu mă deranjează, e chiar suavă, îmi 

amintește de ceva aproape uitat, atât de indepărtat și 

de uitat, încât îmi dau lacrimile. Totuși, nu-mi amintesc 

de ce-mi aduce aminte, mă las legănată de ea, cu ochii 

umezi de vis. Savurez clipa foarte puțin și când îmi 

deschid ochii, văd , tot pe câmpul de flori, un copac, la 

umbra căruia stau trei persoane. Îmi îndrept pașii spre 

acel loc si acum sunt convinsă că visez, nu e real, nu se 

poate să fie real... Acum îmi amintesc acea muzică, 

acea voce atât de familiară. Mama... Era picnicul 

nostru, ultimul nostru picnic. Nu-mi pot controla 

sentimentele și las lacrimile să-mi curgă șiroaie pe față. 

La un moment dat, dansez cu fratele meu pe iarba 

incă uda, apoi o ajut pe mama să taie fructele, îi citesc 

tatălui meu și, într-o fracțiune de secunda, din cauză că 

am clipit, pierd toate astea. Sunt din nou singură pe 

câmp. Cerul se întunecă si corpul meu revine la forma 

normală, plin de vânătăi. Nu mai port rochia albastră, ci 

halatul de spital murdar.... Mă trezesc. 

Las ultima lacrimă de fericire să mi se scurgă pe 

obraz și-mi spun, încă în stare de șoc: 

-L-au găsit..., serul fericirii... 

Petrovai Anastasia, clasa a X-a B 

Intrasem în acea stare 

intermediară dintre lumea viselor şi 

realitate. De obicei, trecerea dintre 

aceste două stări e rapidă şi scurtă. 

Dar, de data aceasta, s-a întâmplat 

ceva ciudat, simțeam cum tot corpul 

meu era cuprins de o liniște sinistră, 

o liniște mortuară. Nu îmi dădeam 

seama de ce se întâmplă, nici ce se 

va întâmpla, dar era ceva rău. Era 

ceva ce îmi înfiora fiecare părticică 

a corpului, iar fiecare  oscior din 

mine tremura, tremura de mâhnire și 

de frică. Parcă mă aflu într-un vis, 

iar  în vis aud o muzică ritmată, dar 

blândă , venită de foarte departe: 

nu mă deranjează , e chiar suavă , 

îmi amintește de ceva aproape uitat, 

atât de îndepărtat şi de uitat, încât 

îmi dau lacrimile. Totuși nu-mi 

amintesc de ce-mi aduce aminte, mă 

las legănată de ea , cu ochii umezi 

de vis.           

Somnul mă cuprinde şi mă 

duce in universul său, ghidat de 

acea muzică. Merg pe un drum 

pavat cu dale de marmură neagră, 

mă îndrept spre acea muzică,  

vrăjită si hipnotizată. Aproape am 

ajuns, când, dintr-o dată, am auzit 

un sunet puternic, o bubuitură care 

m-a trezit. M-am ridicat speriată din 

pat, lumina de la lampă şi din hol 

erau aprinse. Asta era destul de 

ciudat, sunt foarte sigură ca le-am 

stins înainte să adorm. 

 

Tiodar Adriana, clasa a X-a B 
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Dorință.Vis. Împlinire 

Mă numesc Patricia David, sunt elevă în clasa a 

VIII-a A, la Liceul Pedagogic “Regele Ferdinand“. 

Practic sport de performanță și am reușit să devin triplă 

campioană națională la proba de lungime și triplusalt și 

vicecampioana națională la probe combinate.   

Totul a început într-o zi de vară ... mergând la 

terenul de tenis, “din 

joacă“, unde am întâlnit 

persoana care mi-a 

descoperit talentul. O 

simplă săritură, pe care 

domnul profesor mi-a 

spus să o practic, m-a 

adus pe pista de atletism,  

de care m-am îndrăgostit.  

La început a fost mai 

greu, deoarece nu eram 

obișnuită cu sportul de 

performanță, însă, când 

am descoperit acest sport, 

a devenit un mod de viață 

pentru mine, pot spune că 

a devenit ceea ce mă face fericită și împlinită. Am ajuns 

să iubesc acest sport, deoarece aici mi-am găsit locul. 

Sunt o persoană ambițioasă și îmi place sa fiu diferită; 

cred că și asta este una dintre cheile succesului.  

Bineînțeles că în spatele 

frumuseții din exterior, se 

ascund mii de ore de muncă, 

sacrificii și dureri. Atletismul 

de performanță nu înseamna 

doar muncă fizică, performanța 

are nevoie de un psihic bine 

dezvoltat, o gândire inteligentă, 

un caracter puternic și, foarte 

important, gestionarea durerii 

în competiții. Referitor la 

gestionarea durerii în 

competiții, am avut parte de un 

eșec... a fost o perioadă foarte 

grea din viața mea. Am suferit o accidentare la gleznă 

în timpul campionatului național și am ratat medalia. 

Nu îmi place să spun, dar mă bucur că am avut parte de 

această 

experiență, deoarece am învățat multe și mi-a format un 

caracter puternic, de învingător. Am învățat că singurul 

adversar pe care îl ai ești tu cu tine însăți și că durerea, 

gândurile negative sau orice 

te-ar putea împiedica să iei ce

-ți dorești, concentrarea 

maximă și dorința de a-ți 

depăși limitele, aduc 

rezultatele de la sine ... 

Trebuie să spun că în 

viata unui sportiv contează 

foarte mult și sprijinul, mai 

ales în perioadele dificile din 

viață, unde îl am pe domnul 

profesor, care, pe lângă un 

antrenor excepțional,  este și 

un mentor în celelalte 

activități ale mele. Eu cred că 

facem o echipă bună și, împreună, o să reușim tot ceea 

ce ne propunem. De asemenea, familia îmi oferă un 

sprijin deosebit, prin faptul că toți ai mei mi-au  fost, 

îmi sunt și îmi vor fi alături. Ei trăiesc împreună cu 

mine emoțiile și mă susțin întotdeauna. Un alt sprijin  

de necontestat  este 

susținerea primită de la 

doamna dirigintă și de la 

profesori, care mă 

încurajează în activitatea 

mea și mă călăuzește pe 

drumul cel bun.  

Și spuneam ... 

“dorința, vis, împlinire“. 

Și totul a început cu un 

vis, a devenit o dorință și 

s p e r  s ă  d e v i n a ă 

oîmplinire... Și am 

început prin a deveni 

campioană a României, 

acum țintesc competițiile 

internaționale și, în 

sfârsit, aurul olimpic, ceea ce am să visez întotdeauna și 

am să fac tot ce se poate pentru a trăi visul ...  

                                                                                                                                                                                                                        

Patricia David, clasa a VIII-a  A     
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Păstrăm tradițiile strămoșești 

Am avut şi noi odată ocazia să arătam 

oamenilor vechile obiceiuri maramureşene. Am trăit 

experiența anilor trecuți ai bunicilor noştri. Împreună 

cu câțiva colegi, am interpretat, în portul popular, 

anumite roluri, participând la concursul “Cum e 

datina străbună”.  

Portul fetelor era compus din opinci de piele, 

cu ciorapi groşi de lână, cămăşi tradiționale şi pe 

deasupra, ca să nu ne fie frig, ne-am luat câte o gubiță 

de lână. Băieții aveau şi ei, fiecare, de pe la bunici sau 

rude mai în vârstă, costume populare, pe care le-au 

purtat cu multă mândrie. 

Pentru noi toți, acea activitate nu a însemnat 

doar un concurs, nu am mers acolo doar pentru a 

câştiga ceva. Am ales să participăm pentru a 

reprezenta cu mândrie tradițiile şi frumusețile zonei în 

care trăim. Coordonați de doamna profesoară de 

limba română Maria Lazăr, am pus în scenă obiceiul 

"Strigatului peste sat în noaptea de Anul Nou", obicei 

care are drept scop îndreptarea faptele rele. Din 

momentul în care am intrat în sală, am fost copleştiți 

de emoții, dar, în acelaşi timp, şi de multă bucurie 

sufletească, manifestată printr-un zâmbet mare din 

partea fiecăruia dintre noi. Ne-am descurcat perfect. 

Am dansat, am cântat şi, la sfârşit, am gustat din 

delicioasele mâncăruri specifice Maramureşului. Deşi 

am luat doar locul doi, doamna profesoară a fost 

foarte mândră de noi şi de felul în care am reuşit să 

învățăm să ne apropiem mai mult unii de alții.  

Participând la simpozionul “Cum e datina 

străbună”, am înțeles că, indiferent de felul în care 

evoluează lumea în care trăim, noi nu trebuie să ne 

uităm traiul străbun şi locul unde am crescut.  

 

Mariana Ilies, clasa a IX-a C 
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Despre visul de-a cânta 

       Muzica este o stare pe care cuvintele 

sunt sărace a o descrie; este acel val ce te 

poartă  prin curțile minții, dulce, ori aprig, 

ori cu un tremur ușor, dar...... plăcut ! Este 

cea care dă sentimentul de putere ori de 

timiditate, însă cei care o explorează și-o 

pătrund câștigă lumi nebănuite!!! 

       Despre visul de-a cânta și frumusețea 

unor fete dragi sufletului meu doresc să 

scriu aici! De altfel, ele sunt în poză, deci, 

de la stânga  la dreapta:  

    ANTONIA DUMITREAN  are 12 ani,  

dar vocea și puterea ei de înțelegere depășesc cu mult această vârstă! Este 

extrem de ambițioasă, o tentează piesele dificile și muncește ca să le redea 

întocmai. 

      ANDRA CIERNOVICI  iubește 

muzica. A avut câteva încercări mai timide, 

dar a simțit că poate fi ajutată să 

progreseze și am reacționat ca atare. A 

muncit enorm și împreună am reușit să 

lucrăm un repertoriu deloc ușor, dar foarte atrăgător și, cu ajutorul 

exercițiilor de tehnică vocală, am îmbunătățit considerabil ceea ce pe 

alocuri se putea corecta. Astfel, visul acestei fete frumoase și deștepte s-a 

împlinit, apare în spectacolele școlii, dar și în recitaluri publice! Și o face 

foarte bine,  fiindcă timbrul și dorința ei de-a cânta înving orice obstacol, 

iar timbrul vocii sale pătrunde în inima auditoriului! O iubesc pentru 

omul curat și frumos sufletește care este! 

       ANCA MARIA CORNEȘTEAN  este vocea care nu are nevoie de 

nicio prezentare, fiindcă are propria carte de vizită! Plăcută, carismatică, 

doritoare de-a apărea în fața lumii și a transmite sentimental profund,  o fac să o îndrăgească cei care o 

ascultă! Dar, e-atât de dragă sufletului meu, fiindcă, pe lângă faptul că am avut-o sub ochi ca profesor 

diriginte, i-am simțit spiritul artistic și i-am oferit toate ocaziile posibile de a-și manifesta talentul. 

        

 



26 

        EMILIA BLEDEA cred că s-a născut pe scenă,  fiindcă, de când o știu, 

CÂNTĂ și DANSEAZĂ! Dacă muzica poate forma caractere, ea este cel 

mai bun exemplu! Muncitoare, serioasă în tot ceea ce face, este o prezență 

scenică de necontestat, poate trece cu ușurință de la un gen muzical la altul, 

acum e în costum țărănesc și cântă muzică populară, în minutul următor 

poate deveni o solistă elegantă cu nuanțe timbrale senzuale, redând orice tip 

de melodie, de orice 

dificultate! Este EMI A 

MEA!!! 

       A N D R E E A 

GRIGOR  este mezina 

grupului de soliste, care a 

avut o primă aparițe la 

Concertul de colinde din 

iarna 2016! Are deschisă 

calea succesului, fiind abia 

în clasa a V- a,  dar este 

serioasă în ceea ce face, 

adoră să cânte și în căutarea unui repertoriu adecvat vârstei, 

va fi cool! 

       PATRICIA NEMEȘ, clasa a VI-a,  nu este în poza de grup,  dar a apărut în concertul din iarnă, ca solistă 

a piesei ‟‟PETIT PAPA NOEL!‟‟. Este de-o sensibilitate aparte, un artist, aș putea spune, în tot ceea ce face! A 

obținut numeroase premii extraordinare, pentru picturile sale și, mai nou, cochetează cu muzica, are acel ceva 

al ei, care o face să pătrundă  dincolo de granițele inimii . 

       Și în final, curajoasa grupului, DIANA CODREA , cea care, odată intrată în Liceul Pedagogic, a știut 

unde vrea să ajungă și muncește pentru a-și atinge visul! Are ambiția pietrei, puterea muntelui, tăria gestului și

-un timbru vocal inconfundabil! Dar  toate trebuiau cizelate și astfel am început un dialog uneori furtunos, 

alteori calm,  dar care, în final, dă rezultate! În noiembrie, a obținut Premiul de participare la Festivalul Star 

Vivere de la Oradea, apoi, în martie 2017, participă,  în aceeași zi,  la două festivaluri: dimineața, la faza 

județeană a concursului CHANTS SUR SCENE, unde obține Locul I și calificarea la faza națională,  iar după 

masă, participă la Festivalul ,,Muzica pentru toți'', la Liceul de Artă Baia Mare, unde obține PREMIUL I. În 

aprilie, se califică în fazele superioare ale concursului X FACTOR,  iar luna mai va fi marcată prin participarea 

la Concursul Național de muzică ușoară de la Baia Mare, ,, Ursulețul de aur ''.  

        Să-i ținem pumnii și să-i dorim să reușească,  fiindcă visul ei de-a face muzică nu este un joc al 

întâmplării, ci este însăși viața sa! 

        În numărul următor, despre ,,CLOPOȚEI'' și lumea lor minunată! Până atunci, s-auzim de bine!!!!! 

Prof. Rodica Gheorghiu 
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Noi...  

în afara clasei 
 

Balul Bobocilor, competiție, distracție, prietenie 

Să organizezi un bal înseamnă o mare 

responsabilitate 

 
               

Ideea de a organiza un bal al bobocilor pare a fi simplă 

doar înainte de a o începe. Când pui pe hârtie toate 

necesitățile pe care le implică acest eveniment, 

descoperi că, de fapt,  nu e așa ușor cum pare. Repetiții, 

sponsorizări, alegerea bobocilor, scenariul balului, 

recuzită, costume, coregrafii, muzică, toate acestea sunt 

cuvinte care definesc Balul Bobocilor. În calitate de 

organizator, ai o mare responsabilitate, dar ea este 

recompensată de zâmbete și  momente de neuitat. 

Săptămâna balului a fost cea mai grea, ne-a solicitat la 

maxim, dar a avut un final fericit. Nimic nu se compară 

cu bucuria de la sfârșit, când realizezi că tot efortul 

depus a contribuit la un eveniment reușit. Ba mai mult, 

am reușit să organizăm și excursia la Brașov, unde s-au 

legat prietenii și am avut parte de multă distracție.  

                                        

Bledea Emilia, clasa a XI-a A 

Toamna se numără bobocii 

 
            După cum bine știți, este o zicală veche, care 

zice: „toamna se numără bobocii”. Ei bine, în 

această toamnă s-au înfruntat cei mai deștepți, mai 

frumoși și mai talentați elevi ai Liceului Pedagogic 

„Regele Ferdinand”. În acest an, liceul nostru s-a 

putut mândri cu boboci de soi. Cele mai frumoase 

fete din liceu s-au luptat pentru titlul de Miss 

Boboc. Acestea au dat dovadă de seriozitate și au 

arătat că pot face față unui asemenea concurs. 

Băieții, la fel, cei mai frumoși și inteligenți. Toți au 

dat dovadă că au multe calități. Unii au o voce 

frumoasă, alții au talent actoricesc și au jucat foarte 

bine în scenete.  

Eu, ca spectator, am rămas profund 

impresionată de spectacolul organizat de elevii 

claselor a XI-a. Deși nu sunt profesioniști, au 

demonstrat că sunt inventivi, au spirit organizatoric 

și, mai ales, sunt responsabili. Este cel mai reușit bal 

al acestui liceu din ultimii ani. Felicitări 

organizatorilor și concurenților!                                                                                     

 

Bud Maria-Andreea, clasa a IX-a A 

Un spectacol inedit 
  

  Lumină, cameră, acțiune... sau, mai bine zis, 

intrigă, talente, show. Balul bobocilor de la „Liceul 

Pedagogic Regele Ferdinand” a reprezentat un spectacol 

inedit, încărcat de o multitudine de surprize, jocuri și 

talente. Probele realizate au fost pe placul spectatorilor 

care îi aclamau pe concurenți cu un entuziasm care 

cuprinse întreaga clădire. 

              Concurenții, care mai de care mai talentați, își 

aruncau emoțiile la gunoi, pentru a interpreta cântece 

care îți înmuiau sufletul, roluri haioase ce trezeau 

copilul din tine și dansuri care îți transmiteau valuri de 

energie prin tot corpul. Momentele de stand up și-au 

făcut și ele apariția, lăsându-și amprenta în mintea 

spectatorilor care urmăreau cu zâmbetul larg pe buze 

fiecare cuvânt rostit. Alte momente care mi-au atras 

atenția au fost cele realizate în comun de către toți 

concurenții, precum găsirea cuvintelor potrivite pe care 

să le spui persoanei iubite înainte de a pleca la război. 

             În final, doresc să felicit organizatorii și 

participanții pentru munca depusă și să le urez mult 

noroc!                                  

                                           Ulici Denisa, clasa a IX-a A 



28 

Balul Bobocilor – o șansă de a te exprima 

 
         După cum bine știm, acest renumit Bal al Bobocilor 

este mai mult decât o petrecere de "Bun Venit", fiind, în 

același timp, și o competiție pe care fiecare concurent vrea 

s-o câștige. Poate părea un eveniment banal, ușor de pus la 

cale, însă nu este deloc așa. De la 

stabilirea comitetului de organizare, a 

juriului și până la decernarea 

premiilor, sunt mulți pași de parcurs.  

          A fost o surpriză imensă să fiu 

aleasă Miss Boboc, dintre cele 11 

concurente. Acest câștig este produsul 

unui echilibru între muncă și fericirea 

momentelor de relaxare alături de cei 

apropiați și, nu în ultimul rând, se 

datorează suportului continuu și 

absolut necesar al părinților mei, care 

m-au ajutat enorm și m-au învățat 

întotdeauna să lupt pentru ceea ce îmi 

doresc, să învăț să fiu un om sincer și 

frumos înainte de toate. Atâta timp 

cât dorință există, limitele sunt 

automat impuse de tine însuți, așa că 

reușita este mai mult ca sigură. Nu 

pot să fiu ipocrită să spun că am participat doar pentru 

experiență. Da, m-am înscris la acest concurs pentru a 

câștiga! Bineînțeles că toate la un loc mi-au  făcut seara  

minunată, creându-mi câteva amintiri memorabile, și cred 

că asta e cel mai important. Doresc să îi încurajez pe 

viitorii boboci să participe în număr  cât mai mare, pentru 

că este șansa lor să se exprime și să învețe câte puțin 

despre viața de licean. 

                                   Ardelean Petruța, clasa a IX-a A 

O experiență unică 
 

Numele meu este Șuștic Alin, un boboc 

obișnuit, până mi s-a întâmplat un lucru neașteptat și 

frumos, participarea la "Balul Bobocilor". La 

început, ideea mi s-a părut groaznică, deoarece am 

fost un băiat emotiv și timid, dar, 

după mai multe insistențe și 

rugăminți venite de la niște 

prieteni buni, am zis să încerc. 

Vreau să spun că le mulțumesc, 

pentru că participarea la bal m-a 

făcut foarte fericit.Nu pot să 

exprim în cuvinte ce am simțit pe 

scenă, dar pot să spun un singur 

lucru: a fost o experiență de 

neuitat, o experiență pe care aș da 

orice să o repet. Faptul că am 

câștigat titlul de "Mister Boboc" m

-a entuziasmat foarte mult, pur și 

simplu simțeam o fericire enormă, 

la fel și fluturașii din stomac erau 

în permanență prezenți.  

Recomand această experiență și 

viitorilor boboci, deoarece este o 

experiență unică, de neuitat, în care se vor strânge 

legături de prietenie și vor avea parte de multe 

momente fericite. 

Șuștic Alin, clasa a IX-a C 

Balul – emoții, lumină, reflectoare, premii 

               
            Balul bobocilor... două cuvinte care trezesc o 

grămadă de sentimente în sufletul multor adolescenți, 

absolvenţi de clasa a VIII-a. Se pare că, pentru fiecare 

elev nou intrat pe porţile liceului, acesta este momentul 

culminant...balul, lumină, reflectoare, premii și,  nu în 

ultimul rând, distracţie . 

              Anul acesta, am privit balul bobocilor din două 

perspective: cea de observator și cea de participant. 

După trecerea preselecţiilor, cu mari emoţii, am fost 

plăcut surprinsă să particip la un bal organizat ca la 

carte, cu nişte organizatori excepţionali, care s-au 

străduit foarte mult să ne dăruiască o amintire de neuitat. 

              Pe lângă spectacolul oferit și emoțiile colosale, 

distracţia și câștigarea unor noi prietenii a constituit cea 

mai importantă parte a balului nostru, oferindu-ne nouă, 

bobocilor,  un model de organizare și dăruire. Din 

punctul meu de vedere, tema aleasă a fost una foarte 

inspirată, pentru a nu pune în mare dificultate bobocii în 

ceea ce priveşte vestimentaţia, având în vedere că 

hainele army erau oricum la modă. Probele au fost foarte 

distractive si amuzante, iar ultimul moment în care am 

dansat toți bobocii împreună, un moment cu totul magic. 

             În altă ordine de idei, tot ce aş putea spune este 

că aş repeta această experienţă la nesfârșit, cu cea mai 

mare plăcere, punând la fel de mult suflet. 

           

Chindriș Karina, clasa a IX-a A 
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Un conlind și pentru mine 
 

            Trăim într-o lume 

monotonă, seacă, în care tehnologia 

primează, iar contactul interuman 

este distrus, încet, încet, de 

celebrele telefoane „smart”. Luni, 

19 decembrie 2016, clasa a XI-a A 

și-a început ziua altfel. Timp de 

patru ore, am pus telefoanele 

deoparte, ne-am deschis sufletele 

spre noutate și ne-am pornit cu 

entuziasm spre Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă. 

            Cu ajutorul doamnei 

profesor diriginte Lengyel Angela, 

al doamnei director CSEI Dunca 

Ileana și al d-rei profesor Lupșac 

Ileana, am reușit să punem la cale o 

zi plină de activități pentru elevii 

CSEI. Pe parcursul pregătirilor, 

Familia 31 și Regatul Baloanelor s-

au alăturat proiectului și i-au 

înveselit pe micuți prin face 

painting, mascotele Goofy, Minnie 

și Mickey, Albă ca Zăpada și 

clownul. A fost amuzant și pentru 

noi, întrucât ne-am regăsit stările și 

emoțiile din copilările, cu ajutorul 

bucuriei de pe fețele copiilor. După 

ore întregi de decupat, de lipit, de 

cântat și de dansat, elevii au primit 

fructe din partea noastră și baloane 

de la Regatul Baloanelor. 

           Mulțumiri speciale doamnei 

diriginte, Lengyel Angela, pentru 

atenta coordonare a proiectului și 

grija imensă pe care ne-o poartă, 

doamnei director Dunca Ileana care 

mereu ne primește cu brațele 

deschise, domnișoarei profesor 

Lupșac Ileana care, de altfel, este 

stâlpul de sprijin al tuturor 

activităților coordonate de mine la 

CSEI, Familiei 31 și Regatului 

Baloanelor, pentru stropul de 

culoare adus acțiunii și, nu în 

ultimul rând, mulțumim Auto 

Expert Service S.R.L. pentru 

susținerea financiară! 

                                                    

Oana Mariș, clasa a XI-a A 

Ne place să dăruim 

În vacanța ce-a trecut, am participat și la un 

concurs de oratorie, organizat la Pitești. După ce am 

trecut de faza locală, am fost înștiințat că voi merge la 

faza națională, o veste excelentă. Nu pot să nu felicit 

organizatia Interact Pitești pentru organizarea acestui 

eveniment desfășurat pe parcursul a trei zile, în care 

toate momentele au curs la superlativ. Am fost cazați 

la un hotel care oferă condiții excelente, în prima seară 

am avut party de primire. Am avut ocazia să-mi 

cunosc adversarii, să mă distrez și să-mi fac prieteni. 

A doua zi a avut loc concursul. Pentru început, 

am avut parte de un discurs ținut de către unul din 

membrii juriului, un om impecabil din punct de vedere 

al vorbitului în public; era și normal, omul cu asta se 

ocupa. Acesta deține o agenție care cu asta se ocupă, 

să ajute oamenii să vorbească în public. De altfel, 

unele indicații pe care le-a dat în mod general m-au 

determinat să-mi schimb pe alocuri discursul, astfel 

am ajuns ca la finalul discursului să improvizez pe 

scenă, dar am reușit să-mi țin emoțiile sub control, 

neavând scăpări.  

Trebuie să recunosc că, după primul discurs, 

dacă aș fi fost în juriu, mi-aș fi dat demisia. Toate 

discursurile au fost originale, toate au fost interesante 

și minuțios pregătite. Mai exista însă o a doua probă, 

numită Elevator Pitch. Aceasta consta în extragerea 

unui subiect la prima vedere, iar în decurs de trei 

minute, trebuia elaborat un discurs de un minut. Aici s

-a făcut, după părerea mea, diferența, iar eu am reușit 

să mă clasez pe locul IV, obținând mențiune I. 

Pe scenă a fost o experiență pe care mi-aș dori 

ca toată lumea s-o trăiască. La început e normal să ai 

emoții, e ca și cum ai intra în mare…  ai nevoie de 

câteva clipe pentru a-ți lua “greața”. După discurs, 

neașteptat, m-am trezit cu o mulțime de întrebări din 

partea publicului și a juriului. Sper că am reușit să 

satisfac curiozitățile tuturor. 

După concurs, a mai urmat o petrecere. De 

această dată, am fost mult mai relaxat, iar în decurs de 

trei zile, am reușit să-mi creez o amintire de neuitat. 

Așadar, vorbitul în public e cel mai bun 

exercițiu pentru persoanele care se consideră mai 

rușinoase. Credeți-mă, după ce coborâți de pe scenă, 

ați da toți banii din buzunar pentru a mai urca o dată. 

Tocmai aici stă farmecul. Nu poți în momentele exact 

următoare, poți doar la următoarea ta șansă să arăți ce 

ai de demonstrat. 

Petrețchi Mihai,  clasa a X-a A 
                                                                      

 

Despre Public Speaking 
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Teatrul, marea mea dragoste 

 Teatrul este viața proiectată cât mai evident, 

pentru a fi înțeleasă. Actorii scot în evidență defectele 

umanității printr-un joc comic sau dramatic. Toată 

lumea știe că fericirea absolută  este de scurtă durată, 

sau, pentru alții, chiar inexistentă, 

însă pentru mine,  aceasta există 

prin  teatru. Când sunt pe scenă, pur 

și simplu nu mai sunt eu, emoțiile 

îmi sunt luate de lumina 

reflectoarelor asemănătoare unor 

stele zâmbitoare ce îmi șoptesc că 

va fi bine, scena care scârțâie îmi 

face picioarele să nu-mi mai 

tremure, îmi dă putere, iar cortina 

mă face să uit de mulțimea care mă 

va privi. Aplauzele reprezintă cel 

mai frumos moment, cel al fericirii 

absolute, al raiului pentru cel care 

joacă și bineînțeles rodul muncii 

sale. Ele îți fac sufletul să zâmbească. Prima mea 

apariție pe scenă, dar și celelalte, m-au făcut să iubesc 

ceea ce fac, să-mi dea speranță și încredere în mine. 

Nu pot explica  exact ce  simt când joc teatru, dar în 

mare, sufletul îmi zâmbește, inima îmi dansează de 

bucurie, uit de tot și de toate, îmi cresc aripi și mă simt 

împlinită. Teatrul îmi face 

inima să bată foarte tare, 

aproape că îmi sare din piept, 

dar tot el îmi dă o  mare pace 

interioară .  

        De ce iubesc teatrul? De 

ce sunt așa îndrăgostită de el? 

Simplu: fără el aș fi rămas 

oarbă, deoarece reprezintă 

lumina ochilor mei, care mi-a 

dezvăluit identitățile și stările 

multiple ale oamenilor; aș fi 

fost surdă, deoarece el este 

sunetul vieții, șoptit atât de clar 

pentru a fi înțeles, fără el nu aș 

mai fi ascultat și interpretat atâtea sentimente, atâtea 

vorbe mărețe care pot fi spuse în miliarde de feluri, 

exprimând de fiecare dată altceva, la fel ca viața de zi 

cu zi; actorii sunt schimbați, însă trec prin aceleași 

scene, de multe ori interpretate altfel. Fără teatru, aș fi 

rămas mută, el fiind glasul inimii mele, care strigă și 

mă îndeamnă să fac ce-mi place, ce mă face 

fericită… Teatrul poate fi asociat cu o grămadă de 

elemente, dacă ajungi să-l înțelegi, de exemplu: poate 

fi luna care dă lumină nopții, prietenul sufletului și 

cheia vieții, deoarece ne poate rezolva anumite 

probleme din viață, dar, mai ales, ploaia (tristețea), 

curcubeul (fericirea de scurtă durată) și soarele (părțile 

bune) din viața omului. Ceea ce am învățat din această 

experiență deosebită este că orice text de teatru este un 

diamant neșlefuit, care poate deveni 

oricând, cu grijă și muncă, ceva foarte 

valoros și strălucitor, și că teatrul în 

sine reprezintă inima din corp, care 

bate doar în interiorul unor oameni 

care iubesc asta. Scenele jucate sunt 

florile minunate, admirate de oameni, 

care, dacă nu sunt udate cu aplauze, 

se ofilesc. Actorii reprezintă sufletul 

si misterul, iar coordonatorii, îngeri 

păzitori care  ne ajută spre 

îndeplinirea viselor. În cadrul acestui 

joc ce reflectă viața, am cunoscut 

oameni frumoși sufletește, care au 

aceeași dorință și am creat, cu 

ajutorul lor, legături indestructibile. 

     Trupa ''Ferdy'' nu este o trupă oarecare, între 

membrii căreia să existe prietenii doar pe scenă, ci 

reflectă  imaginea unei familii iubitoare, uneori cu 

membri mulți, alteori puțini, dar mereu uniți. Aceasta 

trăiește prin copii cu dorința 

de a fi pe scenă, de a juca 

teatru sau de a face ceva în 

timpul liber, dar, mai ales, 

datorită  domnului profesor 

Marian Gelu, fară de care 

trupa nu ar fi existat. 

         Într-adevăr, teatrul  în 

sine necesită timp și 

multă muncă, atât fizică, cât 

ți psihică, dar, pentru mine, a 

devenit un joc al exprimării 

și ceva neobositor. De ce 

spun neobositor? Deoarece, 

atunci când știu că trebuie să ajung la repetiție, pur și 

simplu, toată oboseala din mine o ia la goană; primesc 

o energie imensă dinăuntrul meu. Cred că asta se 

întâmplă când faci ceea ce îți place...  

       Ceea ce  îmi plăcea la repetiții este că, la 

fiecare dintre acestea, utilul  a fost combinat cu 

plăcutul; părerile mele, dar și ale celorlalți membri ai 

trupei, contau; ideile noastre, în ceea ce privește 

punerea în scenă a unor replici sau scene erau ascultate 

și chiar puse în practică; gândirea noastră devenea mai 

limpede si imaginația noastră zburda în toate direcțiile. 
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Primul festival la care am participat în cadrul acestei 

trupe, ''AMIFRAN”, a fost cel de la Arad. Acest 

festival mi-a deschis orizonturile, dar mai ales inima, 

spre a iubi din ce în ce mai mult teatrul... m-a facut 

puternică, încrezătoare, dar m-a și sensibilizat la 

culme...  Pentru mine reprezintă ceva unic...este o inimă 

formată dintr-o mulțime de suflete, care bate la unison 

cu dorința puternică a fiecăruia de a fi pe scenă și mai 

ales de a fi apreciat pentru că face tocmai ceea ce îi 

place. Acolo am învățat  că nu trebuie să știi limba 

fiecărei nații pentru a te putea înțelege și a lega prietenii 

strânse. 

        Parcă și acum simt primele emoții... primii fiori 

ce m-au bântuit până la prima replică spusă pe acea 

scenă  superbă... Mi-era așa de frică la început, 

dar,  văzând întelegerea și fiecare zi plină de zâmbete 

ce domnea în cadrul acestui festival, am prins curaj și 

m-am bucurat de fiecare clipă petrecută acolo. Acel 

festival are o muzică specifică, ce-ți umple inima de 

bucurie și corpul de energie superioară. 

       Ultima reprezentare scenică în cadrul acestui 

festival și încheierea acestuia mi-au creat o emoție 

imensă, care nu poate fi explicată în cuvinte, așa că nu 

m-am putut abține să nu plâng.  Acele lacrimi erau 

de  o infinită fericire pentru că am participat la un așa 

mare festival, dar și de tristețe, pentru că eram 

conștientă de faptul că sunt în clasa XII-a și este foarte 

posibil să nu mai ajung să joc pe acea scenă... 

           Alt festival care m-a impresionat a fost cel de 

la Baia Mare,''Acting'',  care pentru mine reprezintă o 

mângâiere sufletească, alături de oameni mari în 

domeniul teatrului și copii dornici de a învăța totul 

despre acesta. Aici am creat multe prietenii pe care le 

voi păstra mereu în sufletul meu. 

         Nu am să uit niciodată momentul în care, 

inainte cu o zi de a juca pe scena din Baia Mare, mi-am 

pierdut vocea... era așa de chinuitor, îmi simțeam 

sufletul sfâșiat în mii de bucățele, zdrobit de durere... 

Nu mă durea atât de tare gâtul, cât mă durea sufletul, 

credeam că nu voi mai putea juca... speranța pentru 

mine murise, îmi simțeam inima adânc rănită și eram 

fără vlagă...''puterile mele se scurgeau  încetul cu 

încetul''(chiar și una dintre replicile mele spunea totul 

despre mine)... Dar, încă o dată, domnul profesor 

Marian Gelu, asemeni unui părinte,  mi-a sărit în 

ajutor  și a doua zi mi-a  revenit vocea. De aceea, vreau 

să-i mulțumesc pentru că mi-a fost alături mereu, mi-a 

dat speranță, a oferit încredere, atât mie cât și întregii 

trupe și, mai ales,  pentru că m-a ajutat în ceea ce 

privește împlinirea  visului meu, de a fi pe scenă, de a 

face ce îmi place mai mult. 

  Mereu, oriunde mă voi afla, voi ține în suflet 

numele acestei trupe, “Ferdy ”, și, mai ales, oamenii cu 

care am lucrat și m-am distrat în cadrul acesteia și care 

au avut încredere în mine, care au dat aripi viselor 

mele, speranța că pot face asta...  Mereu voi fi 

mândră că am făcut parte din această trupă și din acest 

liceu!  

BOTIZAN DENISA, clasa a XII-a D 

Despre teatru 
Anul acesta a fost senzațional din punct de 

vedere teatral. Am jucat piesa “Pinocchio”, o piesă cu 

mare impact la public. Desigur, aceasta a fost adaptată 

de către Joel Pommerat, un 

renumit regizor contemporan 

francez și regizată de către 

inegalabilul domn Marian Gelu. 

Premiera a avut loc în cadrul 

festivalului de teatru “Acting” de 

la Baia Mare, iar ca bonus de 

emoție, acolo a avut loc primul 

șnur cu toate detalile tehnice. A 

ieșit nemaipomenit! Desigur, au 

fost greșeli, însă calitatea noastră 

a făcut ca acestea să fie 

insesizabile pentru public. La festivitatea de încheiere, 

când s-au acordat și premiile speciale, a venit și marea 

surpriză. Stăteam liniștit, deloc atent la ceea ce se 

petrece, undeva printre ultimele rânduri ale sălii, când, 

la auzul numelui orașului nostru,  am tresărit. La scurt 

timp, mi-am auzit și numele, “Pețretchi Mihai - cea 

mai bună interpretare masculină în rol principal”. Nu 

mă așteptam să primesc vreun premiu, am văzut 

fiecare piesă în parte, iar majoritatea actorilor au fost la 

nivel foarte înalt. 

Nu am reușit să-mi revin cu 

adevărat din euforia titlului 

câstigat, că a și venit festivalul 

de teatru din orașul nostru. Au 

fost trei zile de festival, iar în 

fiecare zi am fost pe scenă: în 

prima zi am jucat Pinocchio, iar 

în celelalte două zile, Ofelia. 

Asemenea festivalului de la 

Baia Mare, colegii s-au ridicat 

la un nivel foarte înalt, dovadă 

fiind premiile. 

Pentru mine, cele două premii obținute pentru 

interpretare au fost încă o dovadă a faptului că, 

indiferent de timp, calitatea rămâne.  

“Pinocchio”, deși adaptat, rămâne o poveste 

valabilă fiecărei generații .       

                         Petrețchi Mihai,  clasa a X-a A 
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Practica pedagogică 
 

Prima lecție  

– un prag al devenirii ca dascăl 

     
A fost un moment unic în viața mea, pe care-l voi 

păstra mereu în amintire. Multă muncă, pregătire, stres. 

Căutam cele mai interesante metode și materiale didactice, 

revizuiam fiecare etapă a lecției și-mi imaginam scenariul 

activității de mii de ori, pentru a nu uita nimic. Fiecare 

detaliu era pregătit și gândit. Am debutat cu tremurul 

mâinilor și al vocii,  apoi totul a venit de la sine. Văzând 

acei copii frumoși, cu ochii ațintiți asupra mea, am încercat 

să le câștig simpatia, să-i fac să gândească și să simtă 

împreună cu mine. Iar ei au înțeles și m-au ajutat să-mi 

ating obiectivele. La sfârșitul activității, când lumea mi-a 

zâmbit, m-am simțit minunat. Atunci mi-am dat seama că 

pot face acest lucru. Prin muncă, pasiune și devotament, 

voi deveni, la rândul meu, dascăl, meseria pe care am 

admirat-o întotdeauna. 

 

                            Lengyel Karina,  

clasa a XI-a A 

Am aşteptat cu nerăbdare să am prima 

lecţie. Pe cât de nerăbdătoare eram, pe atât de 

emoţionată și stresată. Voiam să iasă totul 

prefect, deși subiectul lecției nu a fost  

satisfăcător pentru mine… era din domeniul 

istoriei. Clasa a IV-a este o clasă numeroasă, 

copii deschiși la nou, cu o multitudine de 

interese și idei. Cel mai mult m-a impresionat 

modul în care o fetiță a venit la mine şi mi-a 

spus "să nu ai emoţii, o să te descurci". Pe 

parcursul lecției, copiii m-au ajutat mult, au fost 

atenți și implicați în tot ceea ce discutam. În 

final, totul a ieşit bine; am reuşit să le transmit 

elevilor  informaţii utile, care sper să îi ajute pe 

viitor. Entuziasmul, dar și dorința lor de 

colaborare  mi-au permis, pentru o clipă, să mă 

transpun în lumea lor.                     

 Gampe Andreea, clasa a XI-a A 
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Lecții…lecții... 
 

Practica pedagogică, 

pentru mine, a însemnat un 

adevărat suport, pe fondul căruia s

-au dezvoltat anumite virtuți, 

precum răbdarea. Răbdarea este 

cheia cu care poți deschide inima 

și sufletul unui prichindel.  

Eram în clasa a X-a, când, 

într-o dimineață, fiind la practică, 

am întrebat o fetiță dacă știe să 

numere până la zece. Voioasă, 

aceasta mi-a spus că da, așa că am 

avut inspirația de a apropia tabla 

magnetică de mine și de ea. În 

acel moment, împreună, am pus în 

ordine niște cifre colorate. 

1,2,3,4,5…. Ajungând la cifra 

șase, micuța s-a uitat cu 

nesiguranță la mine, rostind cu 

teamă „șapte”, așteptând parcă o 

mustrare. În clipa aceea, mi-am 

dat seama că doar răbdarea mea o 

va face să înțeleagă ordinea 

cifrelor, așa că am reluat așezarea 

acestora. După ce a așezat pe tablă 

și cifra 6, a continuat până la 10, 

parcă cu mai multă siguranță. În 

final, cifrele erau așezate într-un 

rând, formând astfel o înșiruire 

jucăușă de culori.  

Veselă, păpușa vie s-a 

întors către mine, spunându-mi: 

„Te iubesc! „‟. A fost una dintre 

cele mai frumoase întâmplări din 

viața mea de elevă practicantă. 

Pentru aceste mici bucurii, merită 

cu adevărat să îmbrățișezi arta 

dăscălitului ! 

                                                                                    

Gabriela Berindea,  

clasa a XII-a A 

                           

 

          Practica a fost o experienţă unică, unde 

am învăţat lucruri noi şi am legat prietenii. 

Am învăţat cum este să fii dascăl, cum 

trebuie să te comporţi cu elevii şi cât de dificil poate 

fi acest lucru.  

            Prin intermediul practicii, devenim cadre 

didactice, având modele foarte bune, demne de 

urmat.                                                                                                                       

 

Mariana N.,  

clasa a XII-a B 

 

              Cel mai emoţionant moment în viaţa de 

licean a fost practica pedagogică. Fiind elevă a 

acestui liceu încă din ciclul primar, am fost 

repartizată pentru a ţine lecţie în propria-mi clasă, 

unde învăţătoarea mea, Cristina Ardelean, 

frumoasă şi neschimbată, parcă mă aştepta să îi 

calc pragul clasei. Nu îmi pot imagina cum au 

trecut toţi aceşti ani, ieri eram în a două bancă 

lângă geam, iar azi, în faţa elevilor şi a doamnei 

învăţătoare care mi-a insuflat acest drag şi care mi-

a fost model.                                                                                             

Andreea M.,  
clasa a XII-a B 
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Portret  

de dascăl 
 

Adriana Vârsta 

Bibliotecara noastră 

Prietena cărților 
 

Îmi este tare dragă Ada!  

O prețuiesc pentru seninătatea 

ei, pentru zâmbetul cald, pentru vorba 

liniștită și mângăietoare și pentru 

disponibilitatea de care dă dovadă, ori 

de câte ori este solicitată de către 

elevi sau de către cadrele didactice 

din școală. O admir pentru răbdarea 

ei și pentru tăria de caracter, pe care o 

descoperi doar dacă te apropii de ea și 

ajungi să o cunoști mai bine. 

Ada nu este doar o bibliotecară. Ea este un 

prieten al cărții, mereu alături de noi, profesoarele de 

limba română,  la întâlnirile ce au în centru lectura. Îmi 

place să stau de vorbă cu ea despre noile apariții literare, 

sau despre cărțile achiziționate ori citite. Cu drag îmi 

vine în minte o zi în care ne-am cumpărat cărți 

împreună, răsfoindu-le, cu nerăbdare și curiozitate. 

 

 

Elevii noștri descoperă în doamna bibliotecară o 

prietenă, o persoană caldă, dispusă a-i asculta și a-i 

înțelege, recomandându-le cărți pe placul 

lor. Prieteniile dintre ea și elevi continuă, 

în unele cazuri, chiar și după ce aceștia 

părăsesc liceul, îndreptându-se spre alte 

zări și culmi. 

Sunt bucuroasă că am avut șansa de a o 

cunoaște pe Ada, de a descoperi în ea o 

prietenă a noastră și a cărților! 

Prof. Maria Lazăr 

Doamna 

bibliotecară 
 

Ne pune taină-n mână 

Aventură între pagini 

Să citim fără de frână 

O carte fără imagini. 

 

Locul cărților 

Îl știe, 

Punctul culminant al lor. 

De ea ne place la nebunie! 

 

Împrumutăm și returnăm 

Noțiuni literare să adunăm. 

Foaie după foaie, 

Picioarele ni se-nmoaie. 

 

Doamna zâmbește blând 

Și e plină de gând. 

Așteaptă după fiecare pe 

rând 

Să spună ce are de gând. 
 

DANCI MONIKA,  

clasa a IX-a C 

          Când am văzut-o prima dată, cred că acum vreo 

cinci ani, mă tot întrebam cine este ea? Ce face la noi 

la școală? Cu ce se ocupă? Răspunsul la întrebări l-am 

aflat exact după o săptămână, când, doamna 

învățătoare ne-a luat și ne-a dus pe un coridor lung, nu 

departe de clasa noastră, unde, la capătul acestuia, se 

afla o încăpere plină de cărți, numită bibliotecă. 

 La vremea aceea aveam vreo nouă ani și nu 

știam exact ce este și ce se întâmplă acolo. Știam doar 

că acolo sunt multe cărți aranjate de către o 

bibliotecară. Nu știam dacă am voie să le citesc sau 

măcar să le ating. Dar, doamna învățătoare ne-a 

explicat că trebuie să ne facem abonament, care era 

gratuit, la bibliotecă școlii, și abia apoi vom putea 

împrumuta cărțile dorite. Tot atunci, am aflat cu ce se 

ocupă doamna bibliotecară, cum o cheamă și cum 

putem să împrumutăm cărți.  

 Pe ea, pe bibliotecară, o cheamă Ada. Este o 

persoană sfioasă, din câte am observat eu, iubește ce 

face și chiar se mai distrează acolo, la bibliotecă. De 

fiecare dată când intram, ea era mereu cu zâmbetul pe 

buze. Ea organizează și contribuie la numeroase 

activități/ concursuri cu și despre citit. Bibliotecara 

iubește viața și colectivul cu care lucrează. 

 Barz Ioan Alexandru, clasa a VIII-a A 
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             Prietenoasă, inteligentă, răbdătoare, 

implicată…sunt cuvinte care ar defini-o pe d-na 

Adriana Vârsta. Din clipa în care am cunoscut-o, m-a 

impresionat privirea sa caldă, blândă, plină de 

înțelegere. Activitățile organizate împreună și timpul 

petrecut în cadrul școlii aveau să-mi dea dreptate. 

Mereu gata să-ți sară în ajutor, deschisă și înzestrată cu 

abilitatea de a ajunge la sufletul copiilor, d-na Ada este 

iubită de elevii mari și mici care trec pragul bibliotecii. 

Discuțiile cu aceștia, la care am fost deseori și eu 

martoră, îi oferă impresii despre posibilitățile de 

lecturare ale fiecăruia și, astfel, dă cele mai potrivite 

recomandări de lectură, deoarece părerea dânsei 

contează. Îi îndrumă și îi sfătuiește cu dragoste pentru 

carte, dar și pentru oameni. 

             Îi doresc sănătate, o viață frumoasă în 

continuare și să semene lumină în sufletele multor 

generații de acum înainte. 

                                                                                                          

Prof. Angela Lengyel 

Un om dedicat cărților 

           Mereu am văzut-o ca pe o 

persoană deosebită, de mare ajutor și 

foarte inteligentă. 

            Portretul fizic se remarcă prin 

numeroase detalii semnificative: are 

părul blond, vopsit, ochii mari și 

căprui; fața 

ovală îi 

conferă un 

aer blând și 

se îmbracă 

mereu lejer, 

în culori reci 

sau închise.               

Portretul 

moral constă 

în 

seriozitatea 

de care dă dovadă când e vorba de 

meseria sa, de inteligența cu care a fost 

înzestrată, fiind pasionată de cărți, și nu 

numai. Desigur, pe chipul ei se observă 

blândețea și interesul, dând dovadă că e 

o persoană calmă și implicată în 

lucrurile importante ce se petrec în 

mediul ei.  

                Trăsăturile de caracter sunt 

accentuate de comportamentul ei cu 

celelalte persoane. Astfel, dă dovadă de 

iscusință, când pun întrebări în legătură 

cu o carte nouă, de profesionalism, 

atunci când nu știu ce cărți să citesc și 

îi cer recomandări.  

                 Bibliotecara Ada este o 

persoană specială, pricepută, care știe 

să comunice lejer și să te ajute în 

recomandarea unei noi cărți interesante.    

 

Pop Alexandra , clasa a VIII –a A  

                Biblioteca este locul unde fiecare cititor pătrunde în  lumea 

cărţilor, însă, ca să ajungi la a-ţi da seama de farmecul fiecărei cărţi, 

trebuie să ai alături de tine o persoană care să îţi arate cât de frumoase 

sunt cărţile şi, bineînţeles, cât de minunată e lectura. Persoana care mie 

mi-a arătat aceste lucurui este bibliotecara noastră, Ada.  

           Ada, prin faptul că îşi iubeşte meseria, a reusit să devină prietena 

noastră. Cu ea, am descoperit că cititul îţi poate aduce 

numai beneficii. A fost permanent alături de mine şi m-a 

sprijinit în tot. Mereu a fost cu zâmbetul pe buze şi m-a 

aşteptat cu o vorbă caldă. Chiar dacă am fost uneori 

supărată, a știut să îmi mângâie sufletul.  

           Cum aş descrie-o eu pe Ada? În câteva cuvinte, 

ea este un om minunat, altruist, care se dedică trup şi 

suflet pentru a aduce zâmbetul pe chipul oricărui elev. 

                                 

                             Anca Corneștean, clasa a VIII-a A 

 

Mereu cu zâmbetul pe buze… 

               Cei care sunt străini bibliotecii nu bănuiesc cât de vie e 

această instituție. Definiția cea mai simplă pentru bibliotecă ar fi: 

biblioteca este ceva fără de care nu se poate în viața de zi cu zi.  

                Bibliotecara noastră e o persoană înzestrată cu o abilitate de a 

comunica pentru a ajunge la sufletul micului cititor. Numele ei este 

Ada și e drăguță, mereu cu 

zâmbetul pe buze. Nu e prea 

micuță, slabă, cu ochii căprui, 

părul șaten ca scoarța 

copacului, iar mâinile îi sunt 

fine, delicate.  

                Ada nu e 

plictisitoare așa cum cred unii 

despre ea, fiind bibliotecară, 

ci, dimpotrivă, e o persoană 

veselă, caldă, ajutătoare, 

răbdătoare și sociabilă. Se 

vede că pune suflet în ceea ce 

face și îi plac copiii. Are răbdare cu ei și îi ajută în căutarea cărții 
potrivite.                     

Florina Cioată, clasa a VIII-a A 
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Venim cu drag la bibliotecă 

Bibliotecara noastră de la minunata 

școală Liceul Pedagogic „Regele 

Ferdinand” este una extraordinară și foarte 

inteligentă. 

După numărul de cărți citite, cel mai 

probabil fiind unul foarte mare, se poate 

deduce faptul că o discuție cu această 

doamnă nu se va sfârși în scurt timp. Acest 

fapt duce, de asemenea, la ideea că această 

doamnă este foarte cultă, cu un vocabular 

foarte dezvoltat, care se află la o înălțime 

semnificativă, cu mult peste cea a 

persoanelor pe care le-am cunoscut 

vreodată. 

Doamna noastră bibliotecară este 

foarte frumoasă pe interior, însă exteriorul 

nu se lasă mai prejos, înfățișând-o pe 

această minunată doamnă în cel mai frumos 

mod posibil. Aceasta are o statură medie, 

care înclină spre o statură înaltă. Are un păr 

lung și frumos, de un șaten impecabil, o 

piele deschisă, lipsită de aparențele 

timpului, cu niște ochi căprui, vigilenți.  

Aceasta este minunata noastră 

bibliotecară, de care ne bucurăm nespus de 

mult și ne place să îi simțim prezența în 

această instituție. Minunatele ei abilități 

lipsite de defecte ne fac pe noi, elevii, să 

venim cu drag la biblioteca școlii noastre. 

      

Bogdan Bilcec, clasa a VIII-a A 

       Cei care sunt străini bibliotecii nu își pot da seama cât de vie 

este această simplă cameră. Însă și mai puțini realizează cum trebuie 

să fie omul cărții care ține flacăra lecturii aprinsă în secolul 

informațiilor. Eu am aflat răspunsul despre bibliotecara perfectă. 

Aceasta este Ada.  

       Nu voi uita niciodată culoarea ochilor săi. Acești ochi căprui, 

care sclipesc la fiecare reușită a elevului și seamănă lumină în 

sufletul lui, te copleșesc. Nu degeaba a fost înzestrată cu ochi căprui, 

deoarece persoanele cu această culoare a ochilor sunt amabile, 

ambițioase și politicoase. Tot timpul, fața sa ovală este luminoasă, 

de parcă ar fi un înger cu viața fără griji. Gura îi este mică și 

delicată, dar plină de povețe. Nu este nici prea înaltă, nici prea 

scundă , cu trupul zvelt, degajând o atitudine tinerească, armonizată 

cu eleganța și simplitatea ținutei sale, omului bun stându-i bine cu 

orice. 

        Iubește enorm copiii, dar și aceștia o iubesc pe ea, deoarece are 

capacitatea de a comunica dezinvolt, pentru a ajunge la sufletul 

micului cititor dornic de a crește în Universul Cunoașterii. Totodată, 

numele i se potrivește perfect cu personalitatea. Persoanele care 

poartă numele Adriana sunt extrem de devotate,  inteligente,  

iubitoare și veșnic fericite. Nu știu care a fost visul ei în copilărie, 

dar, cu siguranță, meseria de bibliotecară îi vine mânușă. Niciodată, 

niciun elev nu pleacă de la ea cu mâna goală. Fie are o carte, fie este 

achitat cu un sfat sau o obiecție, fie cu un zâmbet. 

      Spre încheiere, să vă spun adevărul. Pentru prima dată, am 

întâlnit-o acum opt ani, în clasa I. Ea mi-a dat speranța că voi putea 

citi. Acum, am observat că, după aproape un deceniu, a rămas 

neschimbată. Așa am înțeles că frumusețea ei este vie datorită 

pasiunii pentru ceea ce face. Astfel, am  început să apreciez mai 

mult această femeie între stele și stea între femei.           

Mich Gabriela , clasa a VIII-a A                                                  

             Doar ce ai intrat pe ușa bibliotecii, în aer este 

prezent parfumul de cărți vechi, cărțile fiind impecabil 

aranjate, semn că bibliotecara face treabă bună. Într-un 

colț al bibliotecii, Ada, bibliotecara școlii noastre, 

privește cărțile.  

            Ada este înaltă, are părul blond, ochii căprui și 

tot timpul e cu zâmbetul pe buze, cu dorința de a mă 

ajuta să găsesc o carte pe plac. Pot să spun că Ada este o 

persoană deosebită, care m-a învățat să iubesc cărțile și 

să le citesc cu sufletul la gură. Cu ajutorul ei, am învățat 

să iubesc cărțile și să citesc cât mai multe, pentru că 

toate cărțile ne deconectează de tot și ne trimit într-un 

univers paralel, trăind într-o lume în care totul este 

posibil. De fiecare dată când nu m-am putut decide ce 

carte să-mi aleg, ea a fost lângă mine și m-a ajutat să-mi 

găsesc cartea pe care o caut. Ada este la curent cu toate 

titlurile nou apărute și îi place foarte mult ceea ce face. 

              Pot să spun că este cea mai bună bibliotecară pe 

care am cunoscut-o și o admir foarte mult pentru tot 

ceea ce face pentru mine și pentru toți pasionații de 

lectură. 

Herbil Camelia Mihaela, clasa a VIII-a A 

 

Pentru mine, Ada a fost un 

real sprijin și ajutor, atunci când ne 

pregăteam pentru Olimpiada 

Animatorilor. Ea este cea care ne-a 

primit în bibliotecă, cea care ne-a 

ajutat și cea care ne-a motivat.   

De asemenea, cu ajutorul ei, 

prin intermediul recomandărilor sale 

de carte, am reușit să-mi dezvolt și 

mai mult plăcerea pentru lectură. 

Mergeam să împrumut cărți cu 

plăcere, pentru că știam că 

bibliotecara mă poate îndruma să aleg 

o carte bună. Nu de puține ori, fiind 

la bibliotecă, veneau gimnaziști și se 

confesau  Adei, ceea ce mi s-a părut a 

fi o legătură puternică între ea și 

elevii care veneau să împrumute cărți. 

Asemenea unei mame, Ada 

ascultă pe toată lumea și știe mereu 

ce sfaturi să dea, iar acest lucru este  

impresionant, întrucât este pentru noi 

toți mai mult decât o bibliotecară. 

 Gabriela Berindea, clasa a XII-a A 
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Ani de liceu 
 

Idealuri... Emoții... Iubiri... 

Clasa a IV-a 

           Parcă mă văd acum cinci ani 

cum am păşit pragul şcolii, 

emoţionată, dar încrezătoare în noua 

mea casă, aşa cum avea să o 

numească mai târziu, cea care, cu 

glas domol, ne-a urat atunci  bun 

venit. Doamna noastră învăţătoare 

este o persoană blândă şi calmă, 

precum  o mamă iubitoare. Încă din 

clasa pregătitoare, doamna a fost 

alături de noi şi ne-a călăuzit paşii 

prin tainele matematicii şi ştiintelor, 

dar ne-a îndrumat şi în formarea 

caracterului. Deşi nu e rea, devine 

destul de severă în legătură cu 

temele şi lecţiile pe care trebuie să le 

pregătim. Are aşteptări mari de la 

fiecare dintre noi. Cu toate acestea, 

nu ne-a certat niciodată pe nedrept. 

Toţi copiii din clasă o îndrăgesc pe 

doamna învăţătoare. Ea este  o 

femeie frumoasă, cu părul lung şi 

roşcat ca şi coada de vulpe, cu ochii 

blânzi şi zâmbetul cald. Este 

îmbrăcată tot timpul elegant şi 

îngrijit. Chiar şi elevii din celelalte 

clase o îndrăgesc şi o respectă. 

În aceşti cinci ani minunaţi 

petrecuţi împreună, ne-a învăţat nu 

doar limba română şi matematică, ci 

şi să fim încrezători în forţele 

noastre, să ne trăim copilăria cu 

bucurie şi inocenţă, să fim 

respectuoşi cu cei din jurul nostru, 

pentru a primi, la rândul nostru, 

respectul lor, să ne bucurăm de 

lucrurile simple, de familie şi 

prieteni, să fim cinstiţi.   

Doamna învăţătoare iubeşte 

foarte mult copiii şi este încrezătoare 

că prin muncă şi voinţă, valori pe 

care nu a ezitat să ni le insufle în 

fiecare zi, toţi vom reuşi să fim mai 

buni. 

Doamna învăţătoare este un 

model de urmat pentru mine şi 

pentru colegii mei. 

Daria Leordean 

CINCI ANI DE ŞCOALĂ 

 

Din prima zi de şcoală, 

De când în clasă am intrat, 

M-am întâlnit cu-o doamnă 

Ce m-a impresionat. 

 

De-atunci am început un drum,  

Pe care cinci ani am umblat 

Şi când am rostit cuvântul ,,cum”, 

Mai multe am învăţat. 

 

În fiecare an în parte, 

Multe cărămizi clădeam. 

Acum am ajuns departe, 

Cinci ani de şcoală am. 

 

Alături de-o îndrumătoare, 

Doamna noastră – învăţătoare, 

Am terminat drumul care 

Părea foarte mare. 

 

Datorită aceleiaşi învăţătoare,  

Multe am învăţat, 

Aşa că spun cu voce tare 

,,Mulţumesc că m-aţi ajutat!” 

 

                       Florea Alexandru Vasile 

ÎNVĂŢĂTOAREA MEA 

 

În primii ani de şcoală, 

Ea cu drag m-a întâmpinat, 

Când clopoţelul a sunat. 

Abecedarul mi l-a dăruit 

Şi noi cu drag l-am răsfoit. 

 

Doamna mâna mi-a purtat 

Să scriu corect m-a învăţat 

Ştiinţa ei ne-a spus-o toată 

Nu o vom uita niciodată. 

 

Cuvinte dulci, pline cu tâlc 

Adeseori ea ne spunea. 

Drumul cunoaşterii în viaţă 

Mereu ni-l arăta. 

 

Catrineț Deneyrra 
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Clasa a VIII-a A 

Un om, un profesor, 

un prieten, a doua 

mamă 
 

Doamna dirigintă Rodica 

Gheorghiu? Hmm! Cum aș putea 

începe caracterizarea acestei minunate 

doamne, înzestrată de Dumnezeu 

pentru a fi fără defecte? Sunt mândră  

să spun că am norocul de a întâlni acest 

înger coborât pe pământ, această 

‟‟femeie între stele și stea între femei‟‟.  

        Era o minunată zi de 16 

septembrie 2013. Deși se spune că 

toamna este anotimpul ploilor sau al 

naturii în straie de supărare, aceea a 

fost cea mai frumoasă zi a anului. Stați 

să vă spun și din ce cauză! În curtea 

școlii, o doamnă de o frumusețe 

neegalabilă dăruia atât de multă 

energie în jur, încât mingea de foc - 

soarele - se temea ca nu cumva să aibă 

concurență. Încet, încet, ne-a condus în 

noua noastră sală de clasă. Văzându-i 

sclipirea din ochi, mă gândeam că am 

intrat într-o lume în care domnesc 

iubirea, pacea, răbdarea și 

înțelepciunea. Știind că eram curioși la 

vederea celui mai frumos instrument 

muzical - pianul - ne-a destins cu ce 

poate dumneaei mai bine: cu muzică. 

‟‟Te-ai trezit / CÂNTĂ‟‟ va rămâne 

versul meu preferat. După câte surprize 

ne-a pregătit dumneaei, urma să îi 

facem și noi una. Unde îi stă cel mai 

bine unei flori? Așa că, printre brațe de 

flori, a început povestea unui roman 

mai ceva ca cele ale lui Jules Verne.  

        Dacă în  prima zi i-am descoperit 

frumusețea trupească, în celelalte am 

observat că are și o frumusețe 

sufletească nemaiîntâlnită.  Părul roșcat 

ca focul, reprezentând căldura și 

pasiunea cu care vine mereu la oră, 

ochii pătrunzători,  meniți să vadă 

dincolo de aparențe și să  caute 

potențialul fiecărui elev și zâmbetul 

nelipsit fac ca cei patru ani petrecuți 

alături de dânsa să fie minunați. Este o 

persoană minunată, a cărei prezență nu 

are cum să te deranjeze și ale cărei 

vorbe nu au cum să îți facă rău.  

        ‟‟Rodica Gheorghiu‟‟... un nume 

deosebit pentru a doamnă de-a dreptul 

încântătoare. A pornit în viață cu pași 

fermi și extrem de hotărâți, făcând 

salturi peste obstacole, răspunzând 

oricărei provocări, iar rezultatul este 

unul strălucitor:  dascăl într-un liceu de 

prestigiu. Cucerește pe oricine cu 

timbrul melodios al vocii, care, dacă ni 

se pare uneori aspră, înțelegem că e 

pentru binele nostru.  E o persoană 

pusă sub semnul ambiției. Optimismul 

pe care îl emană îi dă o aură angelică, 

însă mersul de ‟‟căpitan‟‟ oferă 

siguranță și putere.  E un exemplu 

pentru noi toți. 

         În numele clasei, vă mulțumesc 

pentru cei patru ani în care ne-ați fost 

ca o a doua mamă. Vă mulțumesc 

pentru răbdarea dumneavoastră 

nemărginită, pentru iubirea împărțită 

egal, pentru cunoștințele predate și 

întipărite pe timp îndelungat, pentru 

cuvintele care ceartă, dar învață, pentru 

cuvintele de laudă, dar și pentru cele 

care duc la perfecționare continuă. 

Datorită acestora și multor altele, 

dăruite ani întregi cu dragoste, am 

învățat ce înseamnă a fi cu adevărat un 

OM minunat. Am învățat de la 

dumneavoastră să savurăm  fiecare 

clipă, să ne  bucurăm de orice lucru, să 

nu spunem  niciodată ''nu pot'', să 

iubim  lectura, să-i punem  pe cei din 

jurul nostru pe primul loc ( la fel cum 

procedați și dvs. la fiecare spectacol, 

ieșind o adevărată capodoperă ) și să 

fim originali și modești.  Ne-ați învățat 

să fim uniți, silitori, recunoscători și 

pentru multe alte lucruri învățate, VĂ 

MULȚUMIM! 

                Mich Gabriela  

Le mulţumesc tuturor profesorilor pentru timpul 

petrecut spre dezvoltarea noastră şi ne cerem iertare 

pentru că i-am supărat, deşi nu meritau! Vă iubim, 

profesori dragi! (Gabriela) 

De fiecare dată, am participat la lecturiadele 

organizate de doamna profesoară Odarca. Fiecare carte 

citită mi-a schimbat gândirea şi felul de a vedea 

lucrurile. Au fost cărţi la care am plâns. Sper să pot 

participa la ele, chiar dacă o să fiu la alt liceu! (Florina) 

 Doamna profesoară de fizică este una dintre 

profesoarele mele preferate, deoarece îmi place foarte 

mult cum explică problemele şi teoria, îmi place felul 

cum ne abordează şi felul în care ne dă sfaturi şi 

exemple de „ așa da”şi „așa nu”. ( Diana) 

 Eu am două profesoare preferate, care m-au 

atins la suflet. Acestea sunt doamna profesoară Bout 

Odarca şi Magdalena Vişovan. Cele două doamne m-au 

învăţat, în aceşti 4 ani, atât de mult, încât îmi va fi greu 

să mă despart de ele. Le mulţumesc pentru tot! (Luca) 

 Profesorii mei preferaţi au fost doamna de 

chimie, care, prin stilul ei de a preda, m-a apropiat de 

materia aceasta, doamna profesoară de română, care m-

a făcut să ador româna, doamna profesoară de biologie, 

care m-a adus cu picioarele pe pământ şi m-a făcut să 

învăţ serios. Şi, desigur, diriginta.(Bogdan Holdiş) 

 Vreau să mulţumesc tuturor profesorilor pentru 

că au pus suflet în predare şi pentru că ne-au atras spre 

a învăţa cât mai mult. Pentru mine, toţi sunteţi preferaţi 

şi aveţi un loc special în sufletul meu.Vă mulţumesc! 

(Anca C:) 
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Patru ani au trecut, fără să îmi dau 

seama. Abia acum conştientizez că ne 

despărţim şi fiecare o ia pe drumul lui. Au fost 

patru ani în care am râs, am plâns, am fost 

supăraţi, însă cel mai mult contează că am fost 

uniţi, am fost mereu un colectiv; de aceea sunt 

mândră de noi şi mândră că am facut parte din 

clasa a VIII-a A. În caz că nu vom mai fi 

colegi şi la liceu, vă urez ca toate visele să vi 

se împlinească şi vă mulţumesc pentru acești 

ani pe care nu îi voi uita niciodată! ( Laura) 

Ajungând la finalul clasei a opta, am realizat că am trăit 

într-un colectiv minunat, cu oameni minunati. Clasa a VIII a A 

pentru mine înseamnă o a doua familie. Sunt mândră şi 

bucuroasă că am avut ocazia să cunosc astfel de persoane, care 

vor rămâne  mereu în inima mea. Cu colegii mei mă simt bine 

peste tot, pentru că sunt amuzanţi şi plini de viaţă. Sala de clasă a 

constituit o casă în care s-au petrecut multe zile de naştere, multe 

şedinţe cu părinţii, dar toate acestea au făcut-o să arate minunat 

şi să fie plină de armonie. Nu vreau să mă despart de colegii mei, 

dar sunt sigură că vom mai ţine legătura şi la liceu. Până atunci, 

vă urez BAFTĂ LA EXAMENE! ( Anca C) 

Cine suntem noi? Din punctul meu de vedere, suntem cea mai 

bună clasă din istoria gimnaziului. Mă bucur enorm pentru minunaţii 

colegi pe care îi am. Cu ei am cutreierat România în lung şi în lat, 

până am găsit locuri de poveste. Cu ei am avut activităţi, pauze pline 

de haz şi momente de neuitat. Îmi va fi dor de tot ce au însemnat aceşti 

patru ani: iubire, joacă, excursii, uneori cearta, sprijin, colegi, dar mai 

ales de minunatul om Rodica Gheorghiu. (Gabriela) 

Activităţile clasei sunt foarte 

relaxante şi distractive, mai ales 

excursiile pe care le-am făcut chiar în 

fiecare an. Nu voi uita nicio clipă din ele, 

au fost atât de complexe şi recreative 

încât mi-am dorit să nu se termine. 

Aşadar, am o clasă amuzantă, la care ţin 

mult si îmi va fi dor de colegii mei. 

( Alex Barz) 

Acum, ajunşi la finalul  

drumului nostru împreună, vreau să 

vă mulţumesc  tuturor pentru că aţi 

fost alături de mine. Cu toate că sunt 

eleva nouă, chiar mi-aţi fost foarte 

aproape şi mă bucur că am dat de un 

colectiv ca acesta. Vă mulţumesc din 

suflet pentru tot, pentru că m-aţi 

învăţat lucruri noi, aţi avut răbdare şi 

m-aţi acceptat aşa cum sunt. (Diana) 

Cei patru ani alături de 

colegii mei şi de doamna 

dirigintă au fost de neuitat. 

Mereu am fost uniţi şi am 

învățat lucuri bune unul de la 

celălalt. În aceşti ani, am 

învătat să ne ajutăm, să ne 

respectăm, să nu ne jignim, iar 

cel mai important lucru a fost 

să ne iubim. (Florina) 

În toţi aceşti ani, am realizat şi 

am învăţat ce înseamnă munca în echipă. 

Nu există pauză în care să nu râdem toţi. 

În unele momente, mă gândesc că nu 

cred că o să mai dau de nişte persoane 

aşa ca ei. Excursii, lecturiade, zile de 

naşere.Toate acestea le-am sărbătorit cu 

mare veselie. Am savurat fiecare clipă 

petrecută cu ei şi am sperat ca totul să nu 

se termine. ( Sorina) 

Acum, la final, îmi dau seama ce oameni minunaţi am avut 

alături de mine timp de patru ani. Acum am realizat cât de uniţi am 

fost şi cât de bine m-am simţit alături de colegii mei. ( Romina) 

Învăţăm în una dintre cele mai 

frumoase clase din liceu. Atmosfera 

clasei e mereu bună. Sunt integrat într-un 

grup unit, cu care mă înţeleg de minune, 

mereu ne spriijinim unii pe alţii. Îmi pare 

rau că ne vom despărţi, dar trebuie să ne 

urmăm visele. Păcat că a trecut timpul 

aşa repede! ( Alin) 

Pot să spun că spiritul competitiv  e prezent în această clasă şi 

nu e neapărat un lucru rău. Mi se pare fascinant cum un om poate să 

se pună pe treabă şi să ia note mari, pentru că nu poate accepta ca 

altcineva să fie mai bun decât el. Consider că toţi colegii mei au 

potenţial şi am fi putut ajunge o clasă mai bună decât suntem. Anii 

aceştia au reprezentat o experienţă frumoasă, din care am învăţat 

multe. Sfatul meu pentru colegi este: prin orice veţi trece, nu va lăsaţi, 

perseveraţi, pentru că puteţi! Adio, clasa a VIII a! Adio, oameni dragi! 

(Anca S) 
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Clasa a VIII-a B 

,, Suntem capodopera existenței noastre; fiecare este 

un Michelangelo al propriei vieți și acel David pe 

care îl sculptăm suntem noi  înșine . ‘’ 

Pentru atunci când totul va deveni  ,, A fost odată … 

‘’   În amintirea anilor de gimnaziu 

 

Trebuie să recunosc, viața de școlar nu este 

ușoară, nu a fost niciodată … dar, cu ajutorul 

profesorilor, care devin o candelă pe cărarea vieții 

noastre, ca apoi să vegheze  asupra pașilor noștri,  și cu 

sprijinul colegilor, prietenii care nu te lasă să cazi 

atunci când ești zdrobit, această viață devine simplă și 

plină de bucurie, încât nu-i mai simți dificultatea. Iată 

că suntem la sfârșit de clasa a VIII-a. În acești ani 

minunați petrecuți împreună, am plâns, am zâmbit, ne-

am jucat, am învățat, ne-am străduit să fim mai buni în 

fiecare zi, am crescut, atât fizic, cât și intelectual, ne-

am maturizat și, mai mult decât orice, am legat 

prietenii frumoase, care vor fi păstrate. Pentru cât timp 

…?  Gândul acesta mă întristează ori de câte ori mă 

gândesc la viitor. Acum, la final de an, cred că  totul a 

fost doar un film, o poveste, care se va sfârși foarte 

repede. Le mulțumim maeștrilor noștri, oameni 

deosebiți și speciali, care nu ne-au fost doar profesori, 

au fost niște îngeri păzitori, cu îndelungă răbdare, un 

suflet nemărginit și o inimă plină de dragoste și 

duioșie, care radia raze de iubire ce se revărsau asupra 

noastră. Este adevărat că mustrările nu au lipsit, dar 

acestea au ajutat la formarea caracterului nostru și 

pentru că nu ne-au iertat atunci când am greșit, le 

mulțumim cu o adâncă recunoștință. Ei nu ne-au predat 

doar materiile într-un mod plăcut, ci au și modelat ca 

un olar mințile noastre, împletind astfel lecțiile de la 

școală cu cele pe care le oferă viața. În fiecare moment 

rămas, câte o amintire infantilă se strecoară în gândul 

nostru, amintindu–ne de ce a fost în acești ani 

extraordinari: excursii, programe, concerte, proiecte și 

lucruri pe care nu le vom putea da uitării nicicând, și 

astfel, un fior al tristeții ne învăluie.  

 Numărătoarea inversă a început ... La zero, un 

artificiu se va spulbera în mii de scântei, fiecare 

luminând un alt drum și  fiecare dintre noi va avea 

drumul și scânteia sa. Păstrăm amintiri pentru atunci  

când vom avea nevoie de ele. La 14 ani, viața este 

văzută în roz și nu pot să cred că s-ar putea întuneca, și 

totuși , un nor al bătrâneții o va înnegri.  

… Și, Doamne, ce frumos era pe-atunci!...   

Rămas bun, clasa a VIII-a! Nu te vom uita  niciodată!!! 
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Clasa a XII-a A 

Doamna sufletelor noastre 
 

Întâlneşti în viață 

oameni de care te legi dincolo 

de cuvinte, oameni care cred 

în tine mai mult decât crezi tu. 

Oameni care văd în tine ceva 

special şi te ajută să descoperi 

aptitudini de care nu credeai 

că eşti capabil. Oameni cu 

suflet, cu gânduri curate, 

menite să contribuie la 

formarea ta. Un astfel de om 

ne-a fost alături patru ani, 

doamna sufletelor noastre, 

Odarca Bout. A încercat şi a 

reuşit să ne arate drumul 

nostru în viață. O profesoară 

care îşi punea sufletul pe tavă 

la fiecare lecție de română, şi 

nu numai. A fost alături de 

noi, indiferent de ce probleme 

întâmpinam, a ştiut mereu să 

ofere o rezolvare. Ne dădea 

sfaturi înțelepte în legătură cu 

tot felul de aspecte, de la 

haine, cărți, muzică, la 

amabilitate, bunătare, respect, iubire ("Iubirea este un 

sentiment formidabil, un om care iubeşte este în 

armonie cu tot ce-l înconjoara. 

Iubeşte până si vremea urâtă, nimic 

nu-i poate deranja starea.") Doamna 

dirigintă, pentru mine personal, aţi 

fost un exemplu pe care nu pot să îl 

uit! Am avut atât de multe lucruri 

de învăţat de la dumneavoastră, vă 

admir pentru toată energia, 

exigenţa, corectitudinea şi 

personalitatea puternică de care aţi 

dat dovadă, pentru faptul că aţi vrut 

să ne cunoaşteţi, pentru faptul că aţi 

arătat că vă pasă!  

          Vă mulţumesc pentru lecţiile 

d e  v i a ţ ă ,  p en t r u  en e r g i a 

dumneavoastră, dărurirea şi 

implicarea de care aţi dat dovadă. 

Sper să aud de dumneavoastră că 

tot energică şi cu suflet tânăr 

sunteţi, la fel ca acum, şi ştiu că 

m u l ţ i  v o r  f i ,  î n  u r m a 

dumneavoastră, impresionaţi de 

felul minunat în care savuraţi viaţa!  

                                                                                             

Irina Boroica, clasa a XII-a A 

Pentru mine personal, doamna dirigintă a 

fost ca o gură de aer proaspăt în acest sistem. Am 

admirat-o pentru toată energia, exigenţa, 

corectitudinea şi personalitatea puternică de care a 

dat dovadă, pentru că s-a străduit să ne cunoască şi 

ne-a suportat ifosele de adolescente necoapte la 

minte şi prea grăbite, nu ştim nici noi înspre ce... 

Am învăţat că acele ultime minute din ora care nu 

se mai sfârşea sunt mai preţioase, dacă nu stau să le 

numar în secundarul ceasului… Am avut în faţă o 

adevarată doamnă, de la care am învăţat în patru ani 

cât n-au alţii de arătat într-o viaţă. 

 Trece timpul…Cât despre mine..., am 

plecat la bord cu lecţii de viaţă învăţate. Anii în 

care am făcut parte din acest colectiv şi am avut un 

mentor deosebit, au trecut ca un sunet, iar cântecul 

adolescenţei s-a terminat. Acum vom da piept cu 

viaţa!                                                                                                                                                                 

 

Florea Larisa, clasa a XII-a A 

Acum, că ne apropiem cu pași repezi de 

sfârșitul unei povești, vreau să vă spun că mă bucur 

nespus că v-am avut pe dumneavoastră ca dirigintă, o 

persoana bună, cu un suflet imens și un exemplu de 

urmat! Am avut atâtea de învățat de la dumneavoastră, 

vă admir mult pentru corectitudinea, energia și pentru 

persoanalitatea puternică de care dați dovadă. Vă 

mulțumesc pentru faptul că mereu ați arătat că vă pasă, 

pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat, fără ca noi să 

le cerem și pentru că ați fost alături de noi și ne-ați luat 

apărarea, indiferent de situație! Pentru mine, sunteți 

imaginea dirigintei perfecte, pentru simplu fapt că 

sunteți dumneavoastră! O femeie frumoasă și plină de 

viață și o profesoară de excepție.  

                                                                                     

Cu mult drag,  

Raluca Chiș, clasa a XII-a A 
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Clasa a XII-a A 

Arta de a fi dascăl 
Cu siguranță, cei mai frumoși ani din viața 

unui om sunt anii de liceu. Pare ireal faptul că acești 

ani sunt pe cale de a se încheia. Patru ani au trecut 

mult mai ușor decât m-aș fi așteptat și, totuși, îmi vine 

greu să cred că în curând ne vom lua la revedere de la 

locul care ne-a făcut „oameni mari” . 

Acest liceu m-a învățat cât de complexă și 

frumoasă este arta dascălitului. Această artă mi-a dat 

forța să privesc cu mai multa încredere spre viitorul 

meu, știind că bazele care urmează a fi puse sunt 

temeinice, mulțumită profesorilor, care, cu 

bunăvoință, ne-au dezghețat mințile. Acești oameni au 

încercat să ne ofere un mediu cât mai plăcut și să facă 

în așa fel încât datoriile noastre de elevi să nu pară o 

povară. 

Acești ani atât de frumoși au fost împletiți cu 

zâmbete, râsete și întâmplări hazlii, pe care le vom 

retrăi de fiecare dată când ne vom aduce aminte de 

liceu. Ne vom aduce aminte veșnic de colegi, de 

profesori, de pauze, de tot ce a însemnat acest loc 

pentru noi.  

Pentru fiecare, liceul a fost o experiență 

diferită. Pentru mine, a însemnat pragul maturității. 

Dacă în anul bobociei eram sceptică în privința 

viitorului meu, acum îl privesc cu alți ochi, pentru că 

liceul m-a ajutat să mă maturizez, să am o viziune mai 

realistă asupra vieții. 

 Orice drum are un capăt. Orice poveste are 
un sfârşit. Privesc acum la mine şi la ceea ce mă 

aşteaptă mai departe. Bac-ul, facultatea, viaţa, care 

acum ştiu că nu e atât de simplă cum o credeam în 

prima zi de liceu. Am din nou emoţii, pentru că, în 

curând, un alt drum mi se va deschide, pe care va 

trebui să merg şi ştiu că nu va fi uşor. 

Despărţirile dor. Indiferent că ne despărţim de 
oameni, de locuri, de trecutul nostru. Însă, oricât de 

dureroase ar fi, au locul şi rostul lor. Privesc din nou 

pe fereastră, la curtea liceului şi încerc să îmi 

imaginez ultima zi, cea în care voi ieşi pe poartă şi voi 

privi în urmă, luând cu mine amintirile. 

                                                                                       

Gabriela Berindea, clasa a XII-a A 

          Mă gândesc, cu emoție, la prima mea zi de liceu. 

Pășeam spre locul în care urma să îmi petrec următorii patru 

ani. Mintea-mi era cuprinsă de gânduri: cum vor fi colegele, 

profesorii, dacă mă voi putea acomoda. Acum, la final, în 

prag de absolvire, îmi dau seama că liceul este mai mult 

decât un simplu loc, este a doua casă, noi, colegele, fiind 

surori, iar diriginta noastră fiindu-ne mamă. Ne mai certam, 

ne împăcam, dar cel mai important este că am rămas 

întotdeauna unite, la bine și la greu. 

         Întotdeauna când am greșit, doamna dirigintă a fost 

mereu acolo, ca să ne îndrume pe calea cea bună. Ne-a 

învățat ceea ce știe dânsa cel mai bine: să devenim dăscalițe 

bune, să fim cizelate și. cel mai important lucru, să avem 

întotdeauna suflet de copil. Diriginta a fost un sprijin pentru 

noi toate, ne-a scos din multe belele și ne-a învățat cum să 

trecem peste situațiile neplăcute, cu fruntea sus. În acești 

patru ani, am învățat mult mai multe decât mi-aș fi putut 

închipui vreodată.   

          Iar acum, la final, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-

ați învățat și vă cerem scuze, dacă v-am supărat! Nu vom uita 

niciodată anii de liceu, pe profesori și pe draga noastră 

doamnă dirigintă! Vă iubim și ne va fi dor de dumneavoastră 

și de sfaturile legate de viață!                                                                                                                                                                                                            

Emilia S., clasa a XII-a    

Balul vieții mele 

 
Îmi amintesc cu melancolie acea zi 

specială... Era o zi friguroasă de toamnă, dar 

sentimentul care mă cuprindea îmi încălzea 

sufletul. Era o emoţie plăcută, corelată cu un 

sentiment de teamă, necunoscut, care te 

copleşeşte atunci când eşti boboc. Păşeam într-

o nouă etapă a vieţii şi străbăteam hotarul 

dintre copilărie şi maturitate. Eram un boboc 

dornic de a se transforma în floare, iar balul 

reprezenta ocazia de a mă afirma printre liceeni 

şi de a păşi către adolescenţă cu paşi hotărâţi. 

După sute și mii de emoţii, zile de pregătire, 

lacrimi, zâmbete şi amintiri de neuitat, acea zi 

s-a dovedit a fi cea mai specială zi din viaţa 

mea! Ziua în care am trăit la maxim fiecare 

moment, m-am bucurat că mă aflu pe scenă, m

-am bucurat că am ales un liceu în care mă 

regăsesc, am savurat fiecare clipă şi mai ales 

clipa finală, în care am câştigat titlul de MISS 

BOBOC 2013, un moment semnificativ, care 

pur şi simplu nu se poate descrie în cuvinte şi 

care, sunt convinsă,  va păstra viu copilul din 

mine şi amintirea anilor de liceu.                             

                                                                       

Georgiana Grigor, clasa a XII-a A 
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Peste zece ani vom fi la fel? 

 
Sunt aproape patru ani de când am păşit 

fiecare pe un drum nou numit adolescență. Anii de 

liceu... Timp în care am experimentat noi trăiri, noi 

sentimente.Timp în care ne-am maturizat treptat şi am 

ajuns să fim cine suntem azi. Distracție, drame, 

certuri, prieteni, cunoaştere de sine. Reprezintă puțin 

din multele senzații care alcătuiesc perioada liceului. 

Am învățat să prețuim o notă obținută pe merit, am 

gustat în puțină măsură din minunata meserie a 

cadrului didactic. Am realizat ce înseamnă 

responsabilitatea, demnitatea, respectul. Toți 

profesorii, dar mai ales doamna noastră dirigintă, au 

reuşit să transforme niște simple fetițe în adevărate 

domnişoare, gata să înfrunte viața . Au contribuit la 

maturizarea noastră, ne-au învățat cum să ne 

descurcăm și cum să ne împlinim visurile. Pentru 

toate acestea, o să-i respectăm o viață. Nu ne este 

frică de viitor, ba, dimpotrivă, asteptăm să-l 

cunoaştem. Mă gândesc... Oare după 10 ani vom fi la 

fel? Ne vom fi împlinit visurile? Vom fi, oare, 

fericite? Oare vom mai vedea fericirea cum o vedem 

acum?...    Întrebările vor primi răspunsuri la 

momentul potrivit, însă cred, cu tărie, că ceea ce am 

învățat în liceu vom păstra în suflet, indiferent unde 

ne va duce viața.   

                                                                                         

Irina Boroica, clasa a XII-a A 
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Clasa a XII-a B 

              E incredibil cât de repede 

trece timpul şi cum, dintr-odată, ne 

schimbăm " în oameni mari" din " 

nişte copii" cu vise şi dorinţe. Am 

crezut că va dura o eternitate, dar, 

după aceşti patru ani, îmi dau 

seama cât de repede trece timpul şi 

cât de repede ne-am maturizat.                                                                                                        

Ioniţa Z.,  

  

Îmi amintesc de clasa a IX-a, de 

parcă era ieri. Eram aşa debusolată. 

Habar nu aveam în ce direcţie să o 

iau ca să îmi găsesc sala de clasă. 

Îmi amintesc că aveam multe 

emoţii, simţeam că toată lumea se 

uită la mine, de parcă aş avea un 

semn pe frunte pe care scria 

“BOBOACĂ”.                                                                                                                              

Talida C., 

 

Pentru mine, liceul este mai 

mult decât o clădire, este tărâmul 

formării mele. Aici am întâlnit 

oameni minunaţi, colegi pe care nu 

vreau să-i uit şi profesori de care 

nu vreau să mă despart. În anii de 

liceu, pot să spun că am descoperit 

" viaţa", am iubit, am suferit, dar 

mereu am mers mai departe.                                                                                                                                               

Alina N. 

 

 

 

Cel mai frumos lucru care 

se poate întâmpla în liceu sunt 

prieteniile pe care le legi, 

nenumăratele şi memorabilele 

întâmplări petrecute alături de 

colege. Prieteniile din liceu sunt, de 

obicei, cele care vor dura o viaţă 

întreagă.                                                                                              

Rita P., clasa a XII-a B 

                    

 

A c e s t  l i c e u 

are nişte profesori minunaţi, care se

 dedică în totalitate în ceea ce 

f a c  ş i  c u  c a r e  n e -

am înţeles bine. Doamna dirigintă e

ste o femeie foarte de treabă, 

putem discuta orice cu ea şi mereu 

ne înţelege. 

                                                                                            

Anamaria B., clasa a XII-a B 
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Clasa a XII-a C 

Gânduri de final 

 
            E firesc să fiu emoţionată, dar cred că voi găsi 

cuvintele potrivite prin care să transmit 

noianul de gânduri şi sentimente care mă 

încearcă în momentul de faţă. 

Zâmbete, lacrimi, tristeţe, emoţie, 

bucurie, toate la un loc conturează o 

perioadă minunată a vieţii noastre, ANII 

DE LICEU. 

La început a fost CUVÂNTUL 

doamnei diriginte, care ne-a întâmpinat 

pe noi, bobocii, cu afecţiune. Au fost zile 

pline de emoţie şi speranţe, în care ne-am 

acomodat cu statutul de liceeni. Au fost 

mici izbânzi, când luam notele muncite şi 

dorite, mici drame, când se întâmpla să 

luăm calificative mai puţin bune. Au fost 

vremuri când trudeam la proiecte, teme, probleme de 

rezolvat, bibliografie de citit. Au fost momente când 

vedeam păsări albe zburând şi aducându-ne în suflet 

lumina primilor fiori ai iubirii, când am simţit ocrotirea 

profesorilor care ne-au înţeles, ne-au condus, ne-au 

încurajat. 

Acum suntem precum păsările toamna, ce îşi iau 

zborul spre albastre zări. Lăsăm în urmă prietenii, 

amintiri nepreţuite, iubirea părinţilor, înţelegerea celor 

care au sădit în noi virtuţi şi temeinice 

cunoştinţe. 

E un nou început plecarea noastră pe 

drumul devenirii. Pentru ceea ce suntem şi 

vom fi, vă mulţumim, dragi profesori. Ne-

aţi încrustat în suflet dorinţa de a fi, de a 

reuşi, de a nu renunţa la visurile noastre, 

ne-aţi făcut să fim încrezători în steaua 

noastră, la a cărei lumină aţi contribuit şi 

dumneavoastră, dragi dascăli, prin lumina 

pe care ne-aţi transmis-o. Acum, când totul 

se reclădeşte în mintea şi în sufletele 

noastre, nu-mi rămâne decât să exclam cu 

respect: ,,VIVAT ACADEMIA, VIVAT 

PROFESSORES‟‟, iar colegilor, mai ales 

celor care rămân încă în acest ,,minunat 

templu‟‟ care este şcoala, le spun: ,,GAUDEAMUS 

IGITUR” şi să rămână, precum generaţia care pleacă, 

optimişti, şi să nu renunţe la visurile lor. 

Chirai Andreea-Raluca 

Liceul Pedagogic ,,Regele 

Ferdinand" m-a găzduit patru ani 

din viața mea, poate cei mai 

importanți ani. Aici, sub 

îndrumarea unor dascăli 

extraordinari, am învățat cum să 

pun bazele unui mod benefic de a 

gândi pentru viitorul meu. În anii 

care au trecut, am legat prietenii 

atât cu colegii, cât și cu alți elevi ai 

liceului. Cu dascălii noștri,  deși au 

fost fermi, am legat o prietenie 

bazată pe respect reciproc și 

onestitate, impuse tacit de bunul 

renume al liceului. 

    Din prima zi în care am 

trecut pragul liceului, m-am simțit 

foarte mândră că am reușit să ajung 

să fac parte din colectiv și m-am 

străduit să mă ridic și să rămân 

demnă de acest liceu, având norocul 

să am o dirigintă care ne-a fost 

alături și ne-a călăuzit ca pe propriii 

copii. 

     După patru ani, 

drumurile se separă, rămânând doar 

speranța că prieteniile vor rămâne și 

ne vorm revedea peste 10 ani, 

păstrând în privire  aceeași emoție 

din clasa a IX-a .  

 În final, le mulțumesc 

tuturor profesorilor pentru răbdare 

și pentru sfaturi, colegilor și 

prietenilor mult succes în tot ce își 

propun, iar doamnei diriginte 

Bârsan Raluca, tot respectul și mult 

succes cu generațiile viitoare de 

elevi!                                                 

                  Platon Lavinia-Tatiana 
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Clasa a XII-a D 

Draga mea dirigintă,  
 

Acum, pe ultima sută de 

metri, nu aș vrea să vă mint, la 

început m-ați speriat, păreați 

genul de profesoară severă, care 

nu ar accepta un “nu” ca 

răspuns. Vă rog, nu mă 

înțelegeți greșit, eram la 

început, totul era nou, oameni 

noi, loc nou, obiceiuri noi, totul 

mi se părea înfricoșător. Dar, 

chiar a doua zi, mi-am dat 

seama că nu sunteți așa, adică 

sunteți o profesoară severă, dar, 

în același timp, și foarte 

înțelegătoare și cu multă 

răbdare, iar cu o clasă cu atâtea 

caractere diferite, cum e clasa 

noastră, răbdarea a fost absolut 

necesară. Ne-ați ajutat incredibil 

de mult, ați avut grijă de noi, ne-

ați sfătuit așa cum ați știut mai 

bine și, ce a fost mai important, 

ne-ați înțeles problemele, grijile 

și nevoile. Pot chiar să spun că 

dumneavostră ați modelat o parte 

a persoanelor care suntem acum. 

Sunteți și veți rămâne o persoană 

importantă pentru mine și pot să 

spun același lucru și din partea 

colegilor mei. 

Diana Kelerman 

Mă gândesc cu atât de multă tristețe că s-au dus 

anii în care responsabilitățile și grijile au fost minime. 

După aceste ultime luni, vom da cu toții de ceea ce e cu 

adevărat greu, tot ce vom face de acum înainte ne va 

determina viitorul, iar ceea ce am ales să facem în cei 

patru ani de liceu se va reflecta asupra noastră, cât de 

des am ales distracția în locul orelor în care am fi putut 

sta să învățăm și frecvența noastră la ore se va vedea 

doar acum. Ne vom aminti de toate sfaturile primite de 

la părinți, de la doamna dirigintă, de la profesori, pe 

care am hotărât să le ignorăm. Cu ajutorul nostru, 

cafenelele din jurul liceului au prosperat, dar, din 

păcate, pe noi acest lucru nu ne va ajuta foarte mult, 

suntem tineri și avem impresia că totul e la picioarele 

noastre, nu ne dăm seama că multe din greșelile făcute 

vor avea un impact neașteptat. Îmi pare rău că acești ani 

au trecut atât de repede, aș vrea să mai am timp să pot 

repara câte putin din răul făcut, dar timpul s-a dus și 

important e să nu repetăm aceleași greșeli și să avem 

mai multă grijă ce vom alege de acum înainte. Îmi va fi 

dor de acest liceu, de colectivul din care am făcut parte 

și de profesorii pe care i-am avut, deoarece toți m-au 

ajutat într-o oarecare măsură. 

Diana Kelerman  
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Petale de suflet 
 

Din creațiile elevilor noștri 

Cartea 

 

Pagini scrise, de versuri pline  

Rânduri, gânduri înșirate  

De emoții încărcate.  

Cărțile vorbesc 

 Foile strigă  

Poeții șoptesc  

Cititorii suspină,  

Doar sufletul meu e cel ce țipă.  

Captivă în propria-mi viziune,  

Nu pot lupta să ies din astă lume.  

Vreau o carte să citesc, 

Să simt, să mă regăsesc,  

Să aud foșnetul lor,  

Foșnetul foilor ce mor. 

Denisa Craus, clasa a X-a B 

Primăvara imprevizibilă  

 

E primăvară iar... 

E-atâta bucurie!  

Natura iar la viaţă reînvie.  

Apar din nou splendidele culori,  

Pădurea-i verde și plină de flori.  

Se simte-o adiere proaspătă de vânt,  

Apar și niște nori pe cer, curând. 

 Și iată, brusc, ploaia apare;  

Dar stă puţin și-apoi dispare.  

Se-arată soarele, din nou, timid,  

Și razele sunt calde, nu e nimic perfid!  

Și gâzele încep să zboare iar...  

Și cântă cucul...și păsările apar  

În parc vin, iar, copii gălăgioși,  

Vin și părinţi puţin mai serioși!  

Și norii au plecat... și cerul e senin.  

E primăvară! Să ne bucurăm din plin! 

Daria Dindiligan Roman, clasa a V-a B 

Toamna 
Cu tine, toamnă, nu am nimic! 

De-ai fi mai înțelegătoare 

Și să accepți, măcar un pic, 

Că-mi iei atâtea și mă doare... 

Si-atunci, îți pun o întrebare: 

,,Ești bună  doar, cum mulți o zic, 

 Să faci potecă la hambare?” 

Toamnă, nu am nimic cu tine, 

Dar nu te vreau întruchipată  

În toate câte îți convine 

Și anu-acesta înc-o dată! 

În frunza-n galben colorată, 

Că-n verde ție nu-ți stă bine, 

Ca-n ruginiul trist pătată. 

Nu am nimic cu tine, toamnă,  

Dar ești atât de prefăcută 

Și cum te poți numi tu doamnă,  

Când vii cu-asemenea ținută  

Din frunze veştede cusută,  

De-un arămiu  ce mă îndeamnă  

Să cred că-n suflet ești tot slută?  

Ești rece și neprimitoare  

Și împotrivă-ți mă ridic, 

Habar nu ai ce rău îmi pare 

De tine ca să mă dezic 

Cât simt durerea asta  fizic! 

De nu mi-ai da această stare, 

Cu tine n-aş  avea nimic! 

Lumei Cosmina Denisa, clasa a V-a B 

De ce? 

 

De ce să plâng, 

Când pot să râd? 

De ce să tac, 

Când pot să zic? 

 

De ce să dau când cereți voi? 

Când cereți voi... 

De ce nu dați 

Când cerem noi? 

 

De ce e greu 

Și nu-i ușor? 

De ce doar vise-n viitor? 

De ce doar lacrimi nu surâs? 

 

De ce să ne trezim din vis? 

De ce să nu visăm și noi?! 

De ce doar doruri și nevoi? 

De ce doar noi? 

 

De ce doar voi? 

De ce trifoi cu patru foi? 

De ce n-ar vrea când s-ar 

putea? 

De ce se poate și  nu vrea?! 

De ce? E întrebarea mea !!! 

Avram Vasile-Vlăduț,  

clasa a X-a D 

Uneori 

 

Uneori, mi-e dor 

De momente de joacă, 

Fără pauză, 

Fără griji.  

 

Uneori,  mi-e dor  

De voi împreună,  

Să existe o familie, 

Să fim uniți.  

 

Uneori,  mi-e dor 

Să nu-mi pese  

Că sunt cu tine sau 

Că sunt cu ea.  

 

Uneori, mi-e dor  

Să nu-mi fie dor...  

Andra Ciernovici, clasa a XI-a D 

Iarna 
A venit iarna,  

A plecat și larma,  

Iar când vine neaua,  

Vin și copii  

Să se joace-afară  

Cu bulgări mii.  

Cerul e-nfrigurat ,  

Lacrimile-au înghețat.  

Lacrima e fulg de nea,  

Plânge după ea...  

După primăvara frumoasă,  

După vara călduroasă,  

După toamna cea gustoasă.  

A venit și iarna răcoroasă. 

Irisz Fițai, clasa a V-a B 
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