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VICTOR ION POPA
Despre V.I.Popa s-a vorbit atât de mult, încât e aproape imposibil să găseşti ceva nou de spus. Şi
totuşi, mereu vin din urmă generaţii de spectatori faţă de care suntem datori să oferim informaţii corecte şi
complete. Aşadar, V.I.Popa s-a născut la 29 iulie 1895, la Călmăţui, Comuna Griviţa, Judeţul Tutova. A trăit
puţin, doar 51 de ani, dar viaţa lui scurtă a fost compensată de faptul că Dumnezeu l-a înzestrat cu toate
darurile: publicist, romancier, dramaturg, scenograf, caricaturist, regizor, director de teatre şi profesor la
Conservator.
A urmat școala primară la Călmățui, unde tatăl său era învățător. Victor Ion Popa studiază primele
cinci clase de liceu la Liceul “Costache Negruzzi”, iar ultimele două la Liceul “Naţional”, pe care îl absolvă
în 1914, apoi devine student la Drept, tot la Iaşi. În paralel, se înscrie la Conservator. A urmat, o perioadă, şi
cursurile Şcolii de Belle-Arte, care i-au folosit în teatru. La scurt timp după terminarea Conservatorului, este
trimis pe front, cu gradul de sublocotenent, fiind rănit în luptele de la Mărăşeşti şi Oituz.
Piesa la care lucra mai de mult, Ciuta, îi facilitează debutul ca dramaturg (1923) pe prima scenă a
ţării - Teatrul Naţional - constituind, pentru că era scrisă într-o frumoasă limbă literară, cel mai mare succes
al stagiunii, iar Teatrul Popular al lui N. Iorga este locul în care îşi va semna actul de naştere ca regizor. Şi-a
ales pentru debut piesa Micul Eyoff, de Ibsen, tot el realizând schiţele pentru decor şi costume.
Este chemat şi numit director al Teatrului Naţional din Cernăuţi, în anul 1927. Plin de energie,
pasionat de teatru, strânge în jurul său un colectiv tânăr şi talentat: Jules Cazaban, Tudor Călin, Ilie Cernea,
Getta Kernbach şi Grigore Vasiliu, extraordinarul Birlic. Alcătuieşte un repertoriu valoros din
piesele Pygmalion, Unchiul Vania, O noapte furtunoasă, Apus de soare, Azilul de noapte... Înfiinţează, pe
lângă teatrul cel mare, un teatru pentru copii şi tineret, unde pune în scenă Rodia de aur, Capra cu trei iezi,
Familia Chiţ-Chiţ, Păpuşa cu piciorul rupt etc. Din volumul Un dramaturg îşi aminteşte, scris de
M.Ştefănescu, bun prieten cu V.I.Popa, aflăm că locuia, împreună cu soţia, actriţa Getta Kernbach, şi cu fiul
lor, Sorin, într-o casă din incinta teatrului. Deseori, l-a văzut treaz în toiul nopţii, retuşând decorurile: “Se
pricepea la toate, mânuia rindeaua ca un tâmplar, dacă nu chiar mai bine, parcă era înnăscut cu toate
meseriile”. Din aceeaşi carte, am aflat cum actorul Paul Wegener (1874-1948) ajunge la Cernăuţi, unde vede
spectacolul Azilul de noapte. La final, îl îmbrăţişează în faţa interpreţilor spunând: „Dumnealui e pe linia
marilor regizori europeni. Dacă ar da un singur spectacol la Berlin, tânărul acesta ar ajunge celebru în trei
ceasuri”. Actorul nu ştia însă cu ce preţ erau făcute aceste spectacole de prestigiu… Directorul Popa era la
capătul puterilor din cauza lichelismului politic: „Situaţia mea aici e aşa încât n-o mai pot îndura, îmi
distruge orice chef de lucru, mă paralizează pur şi simplu şi sunt fericit că a survenit căderea guvernului
care îmi va reda libertatea”.
În stagiunea 1934 este invitat să regizeze piesa Simunul, de Lenormand, pe scena Companiei
Bulandra-Maximilian Storin. Doamna Bulandra îl aprecia foarte mult: „În piesa «Simunul», pusă în scenă cu
măiestrie de regizorul Victor Ion Popa, decorul deşertului unde era aşezat cortul […] era rezolvat cu atâta
măiestrie încât, privind de la balconul teatrului, […] aveam impresia că mi se usucă gâtul de căldura
înăbuşitoare sugerată de cerul gălbui în care se zbăteau, sub suflarea neîndurătoare a Simunului, doi
palmieri anemici, îndoiţi de vânt...”
Şi maestrul Radu Beligan, care a fost unul dintre ucenicii săi, îşi aminteşte cu mare bucurie de
V.I.Popa: “Mă consider şi eu un actor fericit, pentru că l-am cunoscut bine, mi-a îndrumat paşii spre teatru
[…]. Mi-aduc aminte de acele repetiţii, cum nu mai întâlnisem pe atunci. Ştia să creeze o atmosferă caldă,
prietenească, fără ţipete şi urlete, nu era niciodată panicard. Parcă te lua de mână şi te conducea la
întâlnirea cu rolul […] Vorbea încet, aproape şoptit. Avea o figură prelungă, fruntea înaltă şi părul vâlvoi,
gura mică, pe care o tot ţuguia formând un fel de cireaşă, cum se rujează unele bătrâne ca să devină sexy.
Figura emana blândeţe, ochii pătrunzători erau ajutaţi de un zâmbet şăgalnic. În timpul repetiţiei avea o
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măsuţă pe care trona o „stacană” de cafea de la Cofetăria Nestor, de jos, şi alături două-trei pachete de
ţigări; prietenii glumeau spunând că face economie de chibrituri şi d-aia aprinde ţigară de la ţigară”.
Moştenirea lăsată de Victor Ion Popa este inestimabilă; pe lângă piesele Ciuta, Muşcata din
fereastră, Tache, Ianke şi Cadîr, Răzbunarea sufleurului, Văpaia cea mare, Apă vie, Moartea, prietena
mea, ne-a lăsat romanele Maistoraşul Aurel, ucenicul lui Dumnezeu, Velerim şi Veler Doamne, Sfârlează
cu Fofează, Floare de oţel şi altele. Ca publicist, a scris Teatrul şi problemele sale, precum şi Teoria şi
practica punerii în scenă. Pe lângă toate acestea, să nu uităm şi alte merite ale sale, la fel de importante.
Împreună cu prof. Dimitrie Gusti a înfiinţat Muzeul Satului, a pus bazele teatrului la microfon, a fost primul
preşedinte al Cinematografiei şi a sprijinit îndeaproape realizarea filmului O noapte furtunoasă.
În 1946, la 30 martie, a fost răpus de boală. Trei factori au contribuit la acest deznodământ:
surmenajul excesiv, abuzul de cafea şi, mai ales, tutunul. Pentru noi însă, pentru posteritate, el a rămas
marele om de teatru VICTOR ION POPA!
În seara zilei de 28 decembrie 1955, la Teatrul de Stat Bârlad, cortina s-a ridicat, pentru prima
dată, la spectacolul “Mielul turbat”, de Aurel Baranga, în regia lui Sică Alexandrescu. În semn de preţuire
faţă de V.I.Popa, la împlinirea unui an de activitate, teatrului bârlădean i se conferă, la cerere, numele
eminentului om de cultură, devenind Teatrul “Victor Ion Popa”, eveniment marcat prin premiera “Take,
Ianke şi Cadîr”.

Marcel Anghel – actor
Directorul Teatrului Victor Ion Popa Bârlad
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Pur şi simplu…impresii despre o colegă
p.s. Sună de ieşire! A început pensia…
Despre oamenii care trudesc într-o şcoală, drept cadre didactice auxiliare, se spune că se
formează şi se perfecţionează la locul de muncă. Maricica Marin nu a făcut excepţie şi în mulţii ani
de muncă în serviciul Secretariat s-a ocupat cu multă seriozitate de “evidenţă şi statistici”.
Se ştie că secretariatul este locul unde se lucrează într-un ritm alert şi deci posibilitatea de
eroare în scris este foarte mare. În această situaţie, autocontrolul este o operaţie indispensabilă şi
obligatorie. D-na secretară Maricica Marin s-a autocontrolat în gestică, vorbire, comportare, având
o atitudine pozitivă faţă de muncă - cu spirit de organizator, ordine în idei, ordine în acte, ordine în
păstrarea materialelor de referinţă - şi-a dus la bun sfârşit toate sarcinile de serviciu.
Poetul Ioan Alexandru spunea:”Omu-i dator să lase-n umbră-i o dâră de lumină”. Cred că dna secretară Maricica Marin a lăsat o dâră de lumină în arhiva şcolii Gimnaziale “George
Tutoveanu”, prin Registrele de evidenţă ale elevilor, scrise frumos, cu multă migală, de-a lungul
carierei.
Fac această afirmaţie deoarece d-na Marin, de cum a păşit în şcoală, în toamna anului 1988,
a fost întotdeauna legată de departamentul “evidenţa elevilor”, îndeplinindu-şi cu profesionalism
sarcinile de serviciu, încheindu-şi cu succes cariera.
Doresc, prin intermediul revistei şcolii, să transmit d-nei Maricica Marin, colega mea, cele
mai alese gânduri, de lumină, spor şi izbândă la acest bun sfârşit de activitate.
Semnează simplu, colega Lucica Obreja

Huhulia Diana
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Farmecul Crăciunului
Este Ajunul Crăciunului şi ninge peste sat. Câmpul de cristal străluceşte în lumina blândă a
lunii. Se aud printre case cântecele vântului de iarnă. Puzderie de steluţe argintii cad din văzduh.
Copacii par pudraţi cu zahăr.
Pe deal, copiii se dau cu săniuţa şi fac oameni de zăpadă. Deasupra norilor, Crăiasa Zăpezii
dansează, aruncând înspre pământ steluţe sclipitoare. Din cer a căzut pe un lac de diamant un castel
de zăpadă. E o noapte lucie ca din poveşti. Mâinile lucioase ale iernii au înconjurat derdeluşul
copiilor. Formele de zăpadă parcă au prins viaţă, uimindu-i pe copii. Aceştia s-au jucat până târziu
în noapte. Apoi, obosiţi, copiii au ieşit de pe derdeluş, luându-şi la revedere de la formele de
zăpadă, care începuseră să zboare prin văzduh.
Eu şi tata împodobim bradul. Mirosul lui a verde proaspăt ne îmbie pe toţi cei din jurul său.
Globuleţele şi ghirlandele multicolore sclipesc şi parcă spun: “Ce frumoase suntem!” Steaua din
vârful lui ne aminteşte de Naşterea Domnului şi de steaua trimisă de îngerii celor trei magi.
În timp ce priveam peisajul absolut minunat, am fost atrasă de mirosul cozonacilor proaspăt
scoşi din cuptor, cu mirosul lor specific de cacao şi scorţişoară. Pe masa întinsă erau mâncăruri care
se întreceau în miresme.
Toţi oamenii sunt cuprinşi de spiritul Crăciunului, de aceea trebuie să fim mai buni, mai
generoşi.
Eleva: Iosub Teodora, Clasa a 2-a B, Prof. Dorofte Gabriela
speriat puţin şi, de atunci, mă caută şi vrea să

Dragă Mihăiţă

mă pedepsească.
Sunt

prietenul

tău

Tu mă poţi ajuta legându-l pe Azorel.

Lizoi, un motan isteţ,

Aşa aş putea să alerg fără să mă mai urc prin

frumos şi jucăuş! Fug speriat de câinele din

copaci de frica lui. Sper să mă ajuţi!

curte şi am nevoie de ajutorul tău. Eşti cel

Te iubeşte cel mai bun prieten, Lizoi!

care mă iubeşte şi îmi citeşte uneori

Nechifor Mihai–Samer, Clasa a III a

gândurile! Ei... ţi-ai amintit??!!
Da, sunt acel pisoi tigruţ cu alb! Am
botine, uneori mă descalţ şi îmi scot
gheruţele. Aşa am făcut şi cu Azorel, l-am
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Te rog să mă ajuţi să înţeleg de ce

Carte
Draga mea prietenă, carte! Te-am

uneori anumite cuvinte se scriu cu liniuţă.

descoperit anul trecut. Îţi

Este greu? Mi se pare că e cu neputinţă să

scriu ca unei prietene ce

deosebesc pe nul şi nu-l, pe sau şi s-au sau pe

mă însoţeşte pretutindeni.

sa şi s-a. Dacă mă ajuţi, îţi promit că nu ne

Tainele

vom despărţi niciodată!

lecturii,

ale

matematicii, ale altor ştiinţe

Te rog să fii alături de mine mereu!

le descopăr treptat, pentru că tu stai lângă
mine.

Andrei
Chetonie Andrei Florin, Clasa a III a
Prof. înv. primar Irimia Dorina

S-a terminat vacanţa
Cu timpul fară margini.
Acum mergem la şcoală
Să-ncepem alte pagini.

Din Nou La Şcoală
Cu drag ne-aşteaptă Doamna
În marea curte-a şcolii,
Iar noi odat cu toamna
Ne aliniem şoşonii.

E pasul ce în viaţă
Ne-ajută să mai creştem;
Un an avem în fată,
Va trebui să-l trecem.

Să-i mulţumim din suflet
Învaţătoarei noastre,
Căci ne-a iubit din prima
Şi ne învaţă carte.
Savin Gabriela- Clasa a IV-a C, Prof. Burlacu Vicuța

Senioro Magnifico
Într-un
castel
mohorât,
ușor
înfricoșător, trăia un vrăjitor împreună cu
singurul său prieten, o pasăre. Despre aceasta
se spune că era un colibri negru. Eram foarte
curios să aflu ce se întâmplă acolo.
Într-o zi mi-am luat inima în dinți,
provizii și am plecat la drum.
Am ajuns în fața castelului. Părea atât
de neîngrijit, cu pereții plini de mușchi și alte
verdețuri.
Ferestrele
întunecate,
neprietenoase, murdare, sigur nu mai dădeau
voie soarelui să pătrundă în încăperi.
Poarta s-a deschis singură. De pază
stăteau niște câini cu aripi. M-am speriat, dar
am continuat să înaintez. Păreau a fi reali, dar
erau din piatră. Am ajuns la o ușă de fier pe
care era scris un mesaj: „Nu intrați sau nu veți
mai ieși de aici niciodată!” N-am băgat prea

mult în seamă acel mesaj. Am intrat. Poarta sa închis cu un zgomot puternic și atunci am
început să simt o teamă ușoară.
A durat ceva până să găsesc camera
vrăjitorului.
Omul pe care l-am văzut nu arăta
deloc cu un vrăjitor. Era îmbrăcat într-un
halat alb. În acel moment ridica o masă prin
puterile sale magice.
-Ce cauți aici? N-ai văzut mesajul?
Sau nu știi să citești?
Era foarte furios, așa că m-am adresat
politicos:
-Mă scuzați, domnule vrăjitor! Ba da,
l-am văzut.
-Și atunci, ce cauți aici?
-Eram curios să știu ce se află în acest
castel și de ce sunteți singur, închis? am
răspuns eu cu curaj, văzând că nu e chiar atât
de înfricoșător.
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-Chiar te interesează? Chiar vrei să știi? a întrebat acesta nevenindu-i să creadă că există
cineva căruia să-i pese de el.
-Da, chiar vreau.
-Bine. O să-ți povestesc. Era în ziua de 11 august, 1970. Copiii mă iubeau. Eram un
magician îndrăgit și acest castel era vesel mereu. Făceam spectacole frumoase, de magie, până întro zi, când am țipat la un copil. Eram nervos. Nu avea astâmpăr, urla, îi lovea pe părinții săi, cerea
continuu acadele și nu se mai înțelegea nimic din ceea ce făceam eu pe scenă. Țipătul meu i-a
împietrit pe toți. Nu au mai vrut să vină la spectacolele mele. Atunci a venit acest colibri. Singurul
care a vrut să îmi țină companie. Cu anii, acest castel s-a transformat în ceea ce este astăzi. Acum
înțelegi?
-Da. Care era numele tău de scenă?
-Toți mă cunoașteau drept Senioro Magnifico.
-Senioro Magnifico! Tu erai magicianul preferat al tatălui meu. Ce-ai zice dacă te-aș ajuta să
refaci totul? S-o iei de la capăt.
-Ai face tu asta pentru mine?
-Sigur că da. Mai întâi o să schimbăm câinii de la intrare cu niște flori...
După trei zile, aproape totul arăta perfect.
-Nu ne-a mai rămas decât să-l vopsim, într-o culoare deschisă, bineînțeles, am spus eu
mândru de ceea ce făcusem.
-Ce spui de portocaliu? își dă cu părerea Senioro Magnificul, binedispus.
-Portocaliu să fie. Dar, de unde luăm atâta vopsea?
-Hei, sunt vrăjitor. Un hocus-pocus și e gata.
-A, da, am uitat.
După un hocus-pocus castelul e gata. Senioro Magnificul și-a deschis un nou teatru de
magie.
-Mulțumesc. Dar nu te-am întrebat cum te cheamă pe tine.
-David este numnele meu.
-Eu o să-ți spun David Magnificul! exclamă magicianul atât de fericit de noul său prieten.
-David Magnificul! Ce bine sună!
Ultima seară petrecută în castel s-a lăsat peste acesta. Să vă spun cum au fost celelalte zile?
Magnifice, bineînțeles. Senioro Magnifico a continuat să facă magie pentru toți copiii curioși,
astâmpărați sau mai puțin astâmpărați. Și-a dat seama că în trupurile lor micuțe există suflete mari,
darnice, pline de bunătate. Așa-s copiii.
Vasilache Valentin, Clasa a IV-a, prof. Iulia Șolcă

Magia Crăciunului
Vine Crăciunul!
Noaptea, stelele magilor vestesc sosirea sărbătorii mult aşteptate. Codrii îmbrăcaţi în
mantia dantelată îşi tremură braţele. Apele încremenite îşi întind oglinzile de gheaţă sub clarul
strălucitor de lună. Puzderie de steluţe argintii cad din văzduh. Întreaga natură este cuprinsă de un
farmec aparte. Brazii din faţa casei îşi apleacă crenguţele întrebătoare la geamurile împodobite cu
horbote de dantelă.
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Privesc pe fereastră cu speranţa că îl voi vedea pe Moş Crăciun. Oare ce daruri îmi va
aduce anul acesta? Poate o bicicletă... Niciodată nu m-a dezamăgit. Oare îi vor plăcea colindele pe
care i le-am pregătit? Aceste cântece minunate sunt cele care dau bucurie şi frumuseţe Crăciunului.
Pe Moş Crăciun l-am cunoscut încă de când eram foarte mic şi nu ştiam ce înseamnă
această bucurie. An de an am aşteptat cu aceeaşi emoţie magia Crăciunului: inima îmi este uşoară,
oamenii sunt mai buni şi copiii mai cuminţi, parcă peste tot pluteşte o forţă iubitoare.
Dar staţi! Lumini multicolore însoţesc o sanie trasă de nişte reni. Oare să fie acei reni? Este
chiar Moş Crăciun? Deodată văzduhul se umple de o lumină argintie. Parcă timpul s-a oprit şi odată
cu el lucrurile din jurul meu iau o înfăţişare de basm. Da, chiar ca în basm. Îmi vorbesc, mă
întreabă, îmi şoptesc că miracolul s-a împlinit. A venit Crăciunul!
Stoica Mihnea–Darius, cls. a II-a B, Învăţător: Dorofte Gabriela

Recunoştinţă

Vine primăvara
Primăvara vesel vine
Razele-ncălzesc pământul.
Ghiocelul năzdrăvan
A ieşit de sub omăt
Şi-a deschis ochii vioi
Aducându-ne veşti noi.

Când mă gândesc la mama,
Mă simt ca un fulg !
Mă iubeşte, mă răsfaţă
Îmi dă lecţii despre viaţă!
Tata e mândru tâmplar
Face mese, uşi, ferestre.
Cu-amândoi mult mă
mândresc,
Pe-amândoi mult îi
iubesc!
Stavăr Darius – Raul,
Clasa a III- a

Câmpu-i plin de veselie.
Sus pe cer răsună
Trilul ciocârliei
Numai bucurie!
Stan Alexandru – Mihai, Clasa a III- a
Prof. înv. primar Irimia Dorina
Autoportret, Avram
Andrei Vlăduț
Călătorie într-un stup

Era odată o fetiță pe nume Sofia. Ea era foarte harnică. Își dorea chiar să fie o albinuță,
pentru a putea fi mult mai harnică. Când dădea cu mătura prin casă își imagina că strânge polen de
pe câmpia plină de floricele multicolore.
Visul ei s-a împlinit..., dar într-un vis... Era într-un stup, transformată într-o albină. „Nu pot
să cred! Sunt într-un stup. Mereu mi-am dorit să locuiesc într-un astfel de loc și să le cunosc pe
albinuțe și, mai ales, să fiu chiar una dintre ele.”
Sofia a fost considerată o nouă albină. Una dintre surate îi făcea turul stupului. O chema
Elena. I-a arătat și pe trântori.
A cunoscut-o pe regină. În fața acesteia s-a aplecat respectuos. Elena i-a spus:
-Regina mea, mult-prea-iubită și foarte frumoasă, aceasta este noua albină despre care v-am
povestit. A venit de departe pentru a vă sluji.
-A, deci, aceasta este. Bine. Lasă-ne puțin să vorbim singure, albinuță Elena.
-Cum doriți dumneavoastră, Mărită Regină.
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Elena iese din sala tronului. Regina albinuțelor o inspectează pe Sofia. Aceasta o întreabă:
-Cum te cheamă, micuțo?
-Numele meu este Sofia, dragă Regină.
-Sofia, ce nume încântător! Sper să-ți placă în stupul meu. Elena îți va arăta camera ta.
Gardieni albine!
-Porunciți, stăpână!
-Chemați-o pe Elena!
Aceasta a intrat.
-Iubită Regină, s-a întâmplat ceva?
-Nu, deloc. Vreau să-i arăți noii noastre albinuțe camera în care va locui.
Au ajuns în cameră. Sofia se simțea tare obosită. S-a culcat imediat.
A doua zi soarele strălucea, păsărelele jucăușe ciripeau vesele și albinuțele deja roboteau de
zor. Ce putea fi mai frumos? Toate acestea au fost întrerupte de intrarea pe ușă a Elenei.
-Bună dimineața! Regina te-a chemat la ea. Îmbracă-te repede, o grăbește aceasta, pentru că
nu este politicos să o faci pe regină să te aștepte.
Sofia s-a dat jos din pat, s-a îmbrăcat și a fugit la Regină. A intrat sfioasă.
„-Mărită Regină, este ceva grav de m-ați chemat?
-Nu. Voiam să știu cum ai dormit în noua ta casă. Te-ai simțit bine?
-Foarte bine, frumoasă Regină. Încă nu-mi vine să cred că m-ați primit.
-Ei, nu ai să stai de acum înainte să lenevești ca bondarii aceștia de afară. Vei munci cu
celelalte albinuțe.
-Când voi începe munca?
-De mâine. Acum îți voi arăta personal ce ai de făcut în fiecare zi de acum înainte.
În ziua următoare s-a trezit la patru dimineața pentru a începe treaba. A adunat polen de pe
cinci câmpuri pline cu floricele fermecător de parfumate, a făcut pătuțuri pentru cei o mie de
bebeluși- albinuță care urmau să vină pe lume, a construit câte zece jucării pentru fiecare, a
confecționat o sută de rochii pentru Regină și abia la doisprezece noaptea a reușit să se culce.
Același program îl avea în fiecare zi. Oboseala începuse să-și arate colții.
-Nu mai vreau la muncă și azi, Elena! spuse Sofia abia putând să-și deschidă gura.
-Liniștește-te, azi tu nu mai muncești. Te-a chemat Regina.
-Mărită Regină, nu vă mâniați pe mine, dar sunt atât de epuizată!
-Astăzi nu vei munci, ci mă vei ajuta pe mine să mă pregătesc pentru întâlnirea cu alte
regine. Avem lucruri importante de discutat. Numai cine muncește cu sârguință are onoarea de a fi
în preajma mea în astfel de ocazii. Ar trebui să fii fericită.
-Cum să nu, iubită Regină! Chiar este o onoare pentru mine.
Ziua aceea a fost minunată. Sofia s-a plimbat prin toate sălile palatului. Erau atât de
frumoase! Nici măcar un fir de praf nu exista pe jos. Pereții erau din cea mai dulce miere înghețată,
dar care nu era deloc lipicioasă. Când a juns în camera Reginei, pereții și podeaua erau de bronz,
acoperite din loc în loc cu rubine. Patul era acoperit cu cea mai fină mătase. Rochiile nici nu le
putea descrie. Erau brodate cu fire subțiri de aur și argint. Arătau splendid!
Dar... visul s- a terminat. Nici nu își încăpea în piele de bucurie că este din nou acasă, în
pătuțul ei și în casa ei.
Sofia aflase ce înseamnă cu adevărat viața unei albinuțe. Deși mici, pot face atâtea lucruri
într-o singură zi.
Mama a chemat-o la masă. Pâinea prăjită și mierea aurie i-a adus aminte de visul... ce era
doar un vis, dar care a făcut-o să respecte și mai mult micile ființe harnice.
Cucoș Cosmina Maria, Clasa a IV-a A, Prof. Iulia Șolcă
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Angheluță Raluca

O zi de vară
A sosit vara, plină de zumzet și bucurie. Cerul este mai limpede decât cristalul, iar soarele
alungă raze de lumină pe întreg pământul. Natura e plină de viață și de armonie.
Margareta, o fetiță de numai cinci anișori, cu codițe blonde, alerga prin livadă, încântată de
apariția acestui anotimp. Cu cățelușul după ea, se distra pe cinste. La un moment dat, aceasta zări un
cireș. Pofticioasă, merge spre el. Cireșele erau mari, atârnau pe crengi asemeni unor cercei cu grele
nestemate și aveau un miros ispititor. Margareta luă una fără a sta prea mult pe gânduri și se lăsă la
pământ.
Cățelușul o privea cu o mutriță care parcă spunea „Hei, dă-mi și mie!”. Fata știa că n-o să-i
placă, dar, văzându-i ochii curioși și rugători, îi aruncă una. Acesta o prinse din zbor și mârâi
satisfăcut: „Mmm... ce bună e!”
-Îți place? Nu-mi vine să cred! Un câine căruia să-i placă cireșele... Uite aici, Mixi! Mai ia
încă două. Și-ți mai culeg dacă mai vrei.
Mixi înfulecă pe loc cireșele și se trânti și el pe iarba primitoare, asemeni unui covor moale,
și își ciulea urechiușele la fiecare adiere de vânt sau la fiecare zumzet din apropiere. Cei doi își
propuseră să facă multe lucruri în acea zi, dar soarele fierbea pe cer și era numai bine de lenevit.
După o lungă stare de moțăială, fata se trezi și-i trăsnise prin cap o idee genială. Să se ducă la râu,
să se învioreze și să-și pună în aplicare toate planurile din acea zi. Și așa și facu.
A ajuns la râu și și-a privit fața în oglinda limpede a acestuia. Lângă ea și-a făcut apariția și
mutrișoara curioasă a lui Mixi. Deodată oglinda s-a spat. Bineînțeles că Mixi își băgase boticul.
Margareta și-a umplut pumnul cu apa cristalină și rece. Au devenit sprinteni amândoi.
La un moment dat, Mixi a luat-o la fugă. Apăruseră prietenii săi. Se salutau bucuroși cu
„Ham! Ham!”. El era cel mai popular dintre căței. Avea cea mai pufoasă blăniță și era cel mai curat
dintre toți. Discutau, râdeau, glumeau... Margareta nu înțelegea nimic.
Cum aceasta mai avea și alte lucruri de făcut în acea zi, pleacă.
-Ham! Ham!
-Ce e, Mixi? Vii cu mine sau rămâi cu prietenii tăi?
-Ham! Ham!
-Păi, hai atunci! Haide, haide! Mergem la Nicoleta. Vom înnopta acolo.
Nicoleta îi aștepta cu cele mai fine prăjituri și sucuri. Au încins o petrecere în pijama pe
cinste. Au chemat și ajutoare... bineînțeles. Alexandra și Alina, colege și bune prietene, au fost
invitate și ele. Mixi își agita codița printre fete și giumbușlucurile lui spera să le cucerească pe
acestea.
Într-un târziu, Moș Ene și-a făcut apariția. Una câte una, genele fetelor erau din ce în ce mai
grele. Agitația s-a transformat în liniște. Acestea au adormit fericite.
O zi de vară minunată! O vară binemeritată după un an școlar plin de muncă și reușite.
Onica Oana Andreea, Clasa a IV-a A, Prof. Iulia Șolcă
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Toamnă…
După o vară lungă cu zile fierbinţi în care soarele arzător nu ne lasă să ieşim din casă, iată că
în sfârşit a sosit toamna cu miresmele ei. Pe jos sunt o sumedenie de frunze ce au o multitudine de
culori tomnatice, care de care mai frumoase şi mai atrăgătoare. Este o vreme foarte frumoasă de
toamnă. Pe bolta cerească sunt tot mai multe stoluri de păsări ce se îndreaptă grăbite spre ţările
calde.
Eu şi mama urmăream rubrica meteo la televizor iar la un moment dat, după ce exclamă
faptul că “Maine va fi o ceaţă groasă!” mamei îi venise o idee. Ea s-a gândit să profite de faptul că
va urma o zi ceţoasă şi să organizeze pentru mine şi prietenii mei un concurs în care să trebuiască să
căutăm o comoară. În scurt timp mama a mers şi a cumpărat o cutie în care a pus o mică “comoară”
pe care apoi a ascuns-o în scorbura unui copac ce se află în pădurea din Grădina publică a oraşului
nostru. Imediat ce s-a întors acasă m-a rugat să îi sun pe nouă dintre prietenii mei şi să îi rog să
participe la concurs. Bineînţeles că după ce le am explicat despre ce este vorba, toţi au fost foarte
bucuroşi şi în acelaşi timp nerăbdători să participe. În scurt timp mama a desenat o hartă care să ne
ghideze până la copacul în care era ascunsă comoara. Pe acea hartă erau marcate aleile din Grădina
publică, căile posibile ce trebuiau urmate pentru a ajunge la copacul ce conţinea comoara şi câţiva
arbori mai bătrâni, indicaţi prin nişte puncte, ce erau esenţiali pentru orientarea noastră în interiorul
pădurii. După ce am fixat locul şi ora de întâlnire totul era gata şi mai era nevoie doar ca a doua zi
să vină cât mai repede şi să fie una cu ceaţă.
A doua zi când m-am trezit eram foarte bucuroasă pentru că am observat că principala
condiţie pentru desfăşurarea concursului era îndeplinită (existenţa ceţei). M-am întâlnit cu prietenii
mei, le-am explicat tot ce trebuiau să ştie, le-am dat câte o foaie pe care se afla harta ce ducea la
comoară şi apoi ne-am împărţit în două echipe: Mara, Alexandra(eu), Cristina, Sebi şi Mihai formau
echipa albastră iar Miruna, Georgiana, Denisa, Răzvan şi Ionuţ formau echipa roşie. Am căzut de
acord ca echipa care va găsi comoara să fie echipa câştigătoare apoi am dat startul jocului şi toţi
am strigat în cor “Să începem!”
Toţi am pornit în căutarea comorii şi fiecare dintre noi îşi dorea foarte mult ca echipa lui să
fie cea câştigătoare. Pentru a fi mai eficienţi noi (echipa albastră) ne-am împărţit în două grupe:
Mihai şi Sebi au plecat singuri pe o rută iar eu cu Mara şi Cristina am început să căutăm separat,
urmând un alt traseu indicat pe hartă. Probabil că şi cealaltă echipă a procedat la fel pentru a acoperi
cât mai mult spaţiu din pădure. Era o ceaţă atât de groasă încât nu puteai vedea decât la o distanţă
de câţiva metri în jur. După aproximativ jumătate de oră de căutări Cristina a văzut într-o scorbură a
unui copac ceva strălucitor şi ne-a chemat imediat acolo pe mine şi pe Mara. Când ne-am uitat mai
atent era chiar comoara pe care noi o căutam. Eram foarte bucuroase pentru că noi eram cele care
au câştigat. Ne-am îmbrăţişat şi apoi am deschis cutiuţa găsită…era un iepuraş foarte drăguţ în
interiorul cutiei. Ne-am hotărât să îl ducem la şcoală, să le povestim şi colegilor despre căutarea
comorii şi pe Iepurilă, căci aşa l-am numit, să îl punem în vitrina din clasa noastră pentru a ne
aminti de această zi minunată.
Între timp ne-am întâlnit şi cu echipa roşie şi le-am arătat tuturor în ce consta comoara. Nu
am putut să ne bucurăm prea mult deoarece toţi ne-am speriat când ne-am dat seama că doi dintre
noi lipseau…era vorba despre Mihai şi Sebi. Imediat am plecat în căutarea lor, gândindu-ne ca nu
cumva să li se fi întâmplat ceva rău, sau să se fi rătăcit prin pădure. Deşi am căutat şi le-am strigat
numele prin toată pădurea, nu am reuşit să dăm de ei sub niciun chip. Văzând acest lucru m-am
hotărât să îi sun pe părinţii mei şi să le spun despre dispariţia celor doi amici ai mei. Mă îndreptam
spre ieşirea din Gradină când deodată îi văd pe cei doi băieţi stând pe o bancă, mâncând chipsuri şi
vorbind unul cu celălalt…ba chiar se mai şi amuzau.
-Pe unde aţi umblat? (am ţipat eu la ei), nu este frumos să plecaţi aşa fără să anunţaţi! Toţi
ceilalţi ne-am îngrijorat pentru voi şi ne-am speriat foarte tare când am văzut că nu vă găsim.
Fără să fie prea afectaţi de ce le spuneam, unul din ei a răspuns:
-Ne era foame şi ne şi plictisisem de căutat aşa că am mers să cumpărăm ceva de mâncare.
Poftim! Vrei şi tu?
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-Ne cerem scuze, nu am ştiut că vă veţi îngrijora!
I-am luat pe băieţi şi pe ceilalţi copii care au participat la căutare şi am mers la mama care
între timp venise şi ea să vadă ce s-a întâmplat şi să ne ajute să îi căutăm pe băieţi. Văzând că totul
s-a terminat cu bine, ea ne-a spus să nu mai procedăm astfel pentru că se pot întâmpla lucruri mai
rele. Bucuroşi că totul s-a terminat cu bine am mers la cofetărie unde am mâncat prăjituri şi am băut
câte un suc.
Cu toate acestea a fost o zi de neuitat în care ne-am distrat de minune şi cred că toţi cei care
au participat astăzi la concurs pot spune acelaşi lucru. Toţi vom ţine minte această căutare a
comorii. Asta da aventură!
Amânar Alexandra, clasa a V-a A, Prof., Botezatu Gabriel
Toamna
La mine-ntr-o seară tăcută,
O mândră făptură a sosit.
Din râuri de frunze născută,
Cum niciodat’ n-am zărit.
Mi-a spus că din focul din plete
Cu mândrul şi tandrul penel,
Pictează grădini violete,
Ce-s demne de-un falnic castel.
Tot ea se mai plimbă-n livadă,
Când soarele-i blând şi curat.

Iar merelor ce-abia stau să cadă
O dulce aromă le-a dat.
Alungă blând în depărtare,
Înaintând în falnic zbor,
Tăcute păsări călătoare.
Ce noi le-om aştepta cu dor.
Şi apoi, mai târziu, cu răbdare,
Când pomii de frunze sunt goi.
Ea împrăştie rece culoare.
Cu brumă, vânt galben şi ploi.
Modiga Miruna, clasa aV-a B, Prof. Căruţaşu Cristina Monica
Noua noastră prietenă

Când dorea să mai facă o vieţuitoare a cerului, Dumnezeu ne văzu pe noi, o broască, o albin
şi un paianjen, sub o frunză. Atunci veni la noi şi ne spuse să ne sfătuim şi să luăm o decizie în
legătură cu ce animal să facă.
Am mers într-o parte şi fiecare a început să-şi împărtăşească ideile. Albina a spus:
-Mai bine facem o albilulă. Ea va avea corpul şi aripile mele, picioarele păianjenului,
antenele fluturelui şi orăcăitul broaştei.
-Nu, va ieşi o prostie! Ce ziceţi de păianjenolulă? Va fi o fiinţă perfectă. Va avea corpul meu,
picioarele broaştei, aripile fluturelui şi acul albinei, spuse păianjenul cam indignat.
-Tot nu e bine! Ce-ar fi să facem o libelobroască. Sunt sigură că vă va plăcea! O să aibă
corpul fluturelui, piciorele păianjenului, aripile albinei şi va putea să sară ca mine.
-Ce-ar fi să luăm câte o idee de-a ficăruia, aşa nu ne vom certa şi vom putea crea Libelula.
Să spunem că va avea corpul meu, picioarele păianjenului, aripi de-ale albinei şi ochii broaştei. Ce
părere aveţi? i-am întrebat.
-E o idee fantastică! îmi spuseră celelalte vietăţi.
Ne-am hotărât să mergem la Dumnezeu şi să-i spunem decizia noastră.
-Vă mulţumesc pentru ajutor! Pentru asta noua vietate va fi şi noua voastră prietenă.
Atunci, Atotputernicul a făcut o fiinţă exact aşa cum am descris-o noi: cu un corp lung şi
suplu de fluture, numeroase şi negre picioare ale păianjenului, aripile transparente şi fermecătoare
ale albine şi cu ochii mari şi verzi ai broaştei. Ea a devenit noua noastră prietenă şi am primit-o aşa
cum se cuvine: cu dragoste.
Nanu Ana-Maria, clasa a V-a B

13

Autoportret
Un sentiment spart în mii de bucăţele de suflet...o suflare de prospeţimea unei primăveri
adormite de moleşeala visului... şi totul devine o lume incertă în care unicul lucru sigur este insăşi
nesiguranţa.Nesiguranţa clipei ce va veni, lăsând-o pe cea actuală într-un ocean al uitării ca pe o
foaie roasă într-un dulap cu amintiri asupra căruia revii nostalgic.
Asta sunt eu...album de idealuri şi doruri deschise pe care le ţin în mine fără să mă afecteze,
fără să cred că ar putea arunca asupra-mi pulberi de tristeţe. O carte deschisă pe care însă nu o poţi
citi dacă nu te transpui în ea, pe care nu o poţi înţelege dacă nu percepi lucrurile cum o face ea, dar
în care fiecare pagină uită de cea care a trecut şi consemnează o altă poveste care nu se va sfârşi, şi
doar va continua sub forma unui avânt tumultuos spre infinitul tot al lumii.
De ce nu mă laşi să zbor din nou la stele, trup de muză călătoare?Vreau să plutesc acolo
unde ştiu că nimeni nu mă judecă pentru ceea ce fac, pentru ce îmi înţelege sufletul.
Oare unde mă va duce visul meu? Mereu totul se schimbă şi mi se arată un alt chip al
interiorului meu ce mă face să mă simt străină în propriul corp. De-atatea ori mă cred o frunză
palidă,caldă, care zboară inertă pe mările vântului, lipindu-se temătoare de o inimă necunoscută,
împodobind-o cu reveria unei nopţi de vară în care luna desenează umbre triste pe pământul
somnoros.
Frânturi de gânduri amestecate şi trimise într-un trecut superficial, ce-mi declanşează o
revoluţie a simţămintelor necunoscute sau poate doar indiferente.Uneori mă consider ca o emoţie de
toamnă...intensă, voluptoasă, cu nuanţe de melancolie, de profunzimi nebănuite, care se ascund sub
masca unei firi neliniştite, determinată de uşoare tonuri de excentricitate, dar care aşteaptă să fie
descoperită ca o perlă ce nu iese din scoica ei, fiindu-i frică de valurile mării ce o pot duce acolo
unde se teme să meargă.
Personalitate aparte, în fiecare moment sensibilă pentru ceea ce merită, putenică pentru cei
ce o înfruntă...nostalgică...
Totuşi, ştiu că mereu există acea tonalitate specifică fiecărei persoane...o caracteristică ce
poate nu se află printre preferinţele celorlalţi, dar constituie acel element definitoriu ,din cauza
căruia te întrebi:"Oare cum ar fi fost dacă nu eram aşa?".Încăpăţânarea şi orgoliul meu se remarcă
perpetuu în fiecare cuvânt, atitudine sau privire. Nu pot concepe o altă eu fără acea voce interioară
care mă îndeamnă să mă opun evidenţei, uzualului şi să mă afirm, să demonstrez că pot, că
niciodată nu mă etalez la adevarata valoare, tocmai pentru că ştiu că efectul surprinzător îmi poate
măguli mai apoi orgoliul. Un orgoliu proaspăt, dar dureros, care s-a născut din cenuşă şi se vrea
superior. Poate uneori sunt prea crudă şi nu sesizez, poate greşesc cu intenţia de a face bine, poate
nu ţin cont de părerile celor din jur, deoarece am senzaţia că mă constrâng, că vor să-mi schimbe
caracterul. Câteodată simt nevoia să evadez, să mă rup de o lume care mă vede ca o rebelă doar
pentru ca am curajul să înfrunt fără clişee, păreri ce nu corespund ideilor mele, dar ştiu ca nu trebuie
să renunţ, că trebuie să lupt în continuare, indiferent de ce va urma, sau de ce las în urmă. Alteori,
un zbucium pueril pune stăpânire pe mine şi contrastul mă face să realizez cât m-am schimbat,
descoperind că timpul trece ireversibil…
Bâgu Andrada, Clasa a VIII-a, Prof. Căruţaşu Cristina
Autoportret
Sunt un urâcios,
Sunt un copil,
Sunt un visător,
Când nu ştiu,
Când ştiu,
Când vreau să ştiu,
Cum să răspund cuviincios
Cum să răspund abil
Cum să răspund
La ceea ce vreau să fiu.
La ceea ce vreau să fiu.
convingător
La ceea ce vreau să fiu.
Sunt un trist,
Sunt un hazliu,
Când nu ştiu,
Când ştiu,
Sunt un matur,
Cum să răspund optimist
Cum să răspund grijuliu
Când am să ştiu,
La ceea ce am să fiu.
La ceea ce am să fiu.
Cum să răspund fără cusur
La ceea ce am să fiu.
Gherghescu Andrei, clasa a V-a B, Prof. Căruţaşu Cristina
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Ce ne puteți spune despre omul din spatele elevului olimpic?
Raluca Angheluță: Oricine ar putea spune că un olimpic stă mereu cu burta pe carte. Cred că
această afirmație nu este mereu adevărată, deși este necesar să sacrifici un pic din timpul tău liber.
În spatele a ceea ce ar putea crede oamenii despre mine, eu sunt o persoană drăguță, sociabilă și, aș
putea spune, un bun prieten. Sunt hotărâtă în orice idee de-a mea, ceea ce poate constitui și un
defect, dar și o calitate. Mai și greșesc, căci nu sunt perfectă. Nu sunt multe de spus despre mine,
dar ce a fost am scris. În final, am tot ceea ce trebuie pentru a spune că sunt un om.
Ioana Popuțoaia: În spatele elevei olimpice se ascunde o fată timidă, o elevă obişnuită de clasa a
VIII-a. În general tacută, am încercat mereu să-mi etalez talentele printre cei mai buni, iar pentru
mine eşecul nu a fost niciodata o opţiune.
Diana Novac: Hmm...bună întrebare. Niciodată nu am reuşit să realizez un portret al propriei
persoane, însă dacă ar fi să spun câteva cuvinte, aş începe cu „un simplu elev”. Bineînţeles că nu
mulţi m-ar susţine, însă aşa stau lucrurile, din perspectiva mea. Acum vă gândiţi: cum un simplu
elev, dacă ai participat la o competiţie naţională? Ei bine, un elev olimpic este o persoană care oferă
mai multă atenţie viitorului spre care se îndreaptă, sau care doreşte a se face remarcat într-un sens
pozitiv. Sinceră să fiu, cred că simt nevoia de câte puţin din fiecare lucru amintit mai sus. Este doar
un alt adolescent care ia decizii greşite din care mai apoi învaţă, este doar un copil în curs de
maturizare.
Cum arată visul copilăriei voastre? S-a schimbat între timp?
Raluca Angheluță: În copilărie, visam să ajung medic chirurg și să fiu recunoscută pentru
operațiile făcute perfect. Astăzi îmi doresc același lucru, fără însă a fi renumită, ci doar pentru a
salva viețile oamenilor.
Ioana Popuțoaia: Cred că majoritatea copiilor au visat că atunci când vor creşte vor ajunge
prinţese, vedete şi cine mai ştie ce le trecea prin minte. Dar eu nu mă încadrez aici. În jurul varstei
de 6 ani, am decis că vreau să devin doctor. Visam la un cabinet propriu undeva în străinătate şi îmi
imaginam cu multa pozitivitate că voi reuşi. Dar între timp gândurile mi s-au schimbat. Am întalnit
noi oameni, am vizitat noi locuri, am mai prins la minte şi mi-am dat seama că, de fapt, nu asta e
ceea ce vreau. Sunt indecisă, momentan, în legatura cu visul legat de carieră, dar timp e suficient.
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Diana Novac: Visul copilăriei mele? Singurul vis pe care pot spune ca l-am “trăit” este acela în
care deveneam arheolog, descoperind preţioase artefacte. Da, e puţin neobişnuit, însă, cât eram
mică, îmi ocupam timpul citind atlase despre civilizaţii străvechi, şi anume, Egiptul Antic. Era atât
de plăcut să îmi aud mama cum mă încuraja să visez, să cred. Evident, la vremea aceea nu trăiam
decât prin construirea de iluzii. Odată cu intrarea la şcoală, am început să observ mai bine ocupaţiile
oamenlior din jurul meu. Dintotdeauna m-au fascinat medicii, cu statura lor impunătoare, halatele
albe şi faptul că foloseau un vocabular care te făcea să îi priveşti ca pe nişte fiinţe superioare. Cred
că şi sugestiile părinţilor mei m-au determinat să mă ataşez de această ramură. De fapt, nu le pot
numi chiar sugestii, mai degrabă mici curiozităţi, căci ei mă întrebau doar: Diana, uite, nu îţi place
ceea ce face tatăl tău? Sau e mai frumos ce face domnul doctor X? Cresc alături de acest vis de ceva
ani, iar acum, sincer, dacă ar fi să aleg o a doua opţiune, nu aş fi capabilă să o fac!
Ce influență a avut sau are acest vis asupra planurilor?
Raluca Angheluță: Ca medic, îmi doresc să lucrez în Anglia sau SUA, însă sunt foarte mulți
români cu aceleași vise și o posibilitate foarte mică de îndeplinire a acestora. Astfel, m-am gandit la
o carieră în informatică (pentru care am nevoie de matematică) în speranța că voi ajunge mai ușor în
străinătate, unde să fac o facultate mai bună.
Ioana Popuțoaia: Visul unei persoane mereu a avut o influenţa mare asupra viitorului său. Dar eu
nu am încă, un plan. Sunt mereu pozitivă şi privesc înainte, sperând că voi alege într-o zi calea cea
bună.
Diana Novac: Acest vis este motivul pentru care nu am renunţat atunci când simţeam că nu mai
vreau să văd cărţi în faţa ochilor, că nu mai pot reciti o definiţie sau relua o problemă. Acest vis este
viitorul meu prezent, este mulţumirea părinţilor pentru toate lucrurile pe care mi le-au oferit. Acest
vis este o ambiţie, o dovedire a sinelui, prin care arăţi că “da, eu pot să fac asta”.
Ce ne puteți spune despre șansa de a participa la o competiție națională?
Raluca Angheluță: Să ajung la olimpiada națională este un lucru la care nici nu am visat, până
când a devenit realitate. Este, pentru mine, o șansă de a ajunge unde mi-am propus și, de ce nu, o
oportunitate de a cunoaște noi locuri și noi oameni.
Ioana Popuțoaia: Şansa de a lua parte la o competiţie naţională poate apărea o data în viaţă pentru
mulţi elevi. Dar aceasta “şansă” nu ar fi venit dacă nu aş fi muncit din greu pentru a o obţine. Până
la urmă, “omul îşi face norocul cu mâna lui”.
Diana Novac: Această şansă s-a transformat în experienţă, lucru vital în atingerea ţelului pentru
care lupţi. Şi nu vorbesc doar despre experienţa unui examen, deşi ea este cea mai importantă, ci
despre formearea unor amintiri, despre întâlnirea unor persoane deosebite, care împart aceleaşi
preocupări cu tine. Pe lângă asta, descoperirea unor noi puncte de vedere, vizitarea anumitor locuri,
ce te fac să realizezi nivelul la care te afli.
Relația elev-profesor pe parcursul olimpiadei ce are ca scop?
Raluca Angheluță: Este important ca elevul să primească susținerea profesorului. Astfel, poate fi
stimulat să lucreze și să se pregătească, iar atenția sa ar putea crește. Însă, elevul trebuie să fie
dornic să învețe, dar mai ales trebuie să respecte și să aprecieze profesorul care i-a îndrumat pașii
spre performanță prin mari eforturi.
Ioana Popuțoaia: Relaţia elev-profesor, atât pe timpul olimpiadei, cât şi pe timpul şcolii, trebuie să
fie una călduroasă, de prietenie şi, în acelaşi timp, de respect reciproc. O legatură strânsă îi uneşte
pe cei doi, iar colaborarea este mult mai eficientă atunci cand atmosfera este frumoasă.
Diana Novac: Această relaţie reprezintă cel mai important lucru, din punctul meu de vedere. Este
baza reuşitei, căci, niciun lucru nu se fondează cu răutate, neîncredere sau ceartă. Dacă elevul luptă
împotriva profesorului, nu se va ajunge la nimic. Asta e valabil şi în caz contrar. Cei doi trebuie să
fie pe aceeaşi lungime de undă, altfel firul ţesut se destramă, împreună cu toata munca depusă!
Cum se ajunge la performanță, din perspectiva unui elev?
Raluca Angheluță: În primul rând, contează interesul elevului pentru obiectul la care vrea să
ajungă în vârf. Apoi, este necesară o voință puternică și, bineînțeles, nelipsitele exerciții pentru
pregătirea specială.
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Ioana Popuțoaia: Performanţa înseamna multă muncă şi sacrificii. Nu de puţine ori mi-am
sacrificat timpul liber, am renunţat la ieşirile în oraş cu prietenii sau la statul pe calculator pentru a
lucra suplimentar şi pentru a mă antrena. Dar merită.
Diana Novac: Performanţa înseamnă muncă, dedicare şi o mică parte, strălucire de moment. Există
o singură cale, zic eu: cea prin care dai tot ce ai mai bun din tine. Niciun lucru rezistent nu se
bazează pe căi intermediare, drumuri mai uşoare, etc, etc. În plus, un lucru îţi aparţine în totalitate
doar atunci când munceşti cu toată fiinţa ta pentru el. Dacă totul ar fi uşor, care ar mai fi farmecul
vieţii?
Ce aptitudini trebuie să ai pentru a ajunge unde îți dorești?
Raluca Angheluță: Pentru a ajunge unde îți propui, ai nevoie de o capacitate de înțelegere și
memorare excelentă. Contează foarte mult și voința de a te ridica la un alt nivel.
Ioana Popuțoaia: Nu este niciodată uşor să ajungi unde iţi doreşti, dar dacă chiar vrei, totul e
posibil. Ai nevoie de putere de muncă, de determinare, de anumite sacrificii şi alegeri greu de făcut,
de acea sclipire pe care toţi o avem dar nu la toţi străluceşte, şi desigur, de un gram de noroc.
Diana Novac: Nu cred că trebuie să dispui de anumite aptitudini pentru a face un lucru, excepţie
făcând, bineînţeles, domeniul artei. Dacă doreşti ceva şi eşti dispus să sacrifici totul pentru lucrul
respectiv, atunci calea ţi-e asigurată. Doamna mea profesoară spune aşa: “În viaţă nu reuşesc cei
inteligenţi, ci cei care au ambiţie!” O susţin întru totul, toată acea materie cenuşie este în zadar dacă
nu o utilizezi în propriul folos. Aşa că, mai multă încredere,curaj, nu sunt secrete către reuşită, ci
doar un drum lung pe care trebuie să-l parcurgeţi fără niciun ocoliş, hotărâţi spre ceea ce vă doriţi!
După părerea voastră, părinții sunt cei care stabilesc drumul sau ne îndrumă spre el în
construirea vieții?
Raluca Angheluță: Eu cred că părinții sunt un model pentru fiecare copil, nicidecum o persoană
responsabilă de construirea vieții noastre.
Ioana Popuțoaia: De mici, parinţii încearcă să ne îndrume pe o anumită cale, pe care majoritatea o
urmează ulterior. Dar eu una îmi voi crea singură drumul, lucru pe care nu mulţi au curajul să îl
facă, şi voi face ceea ce îmi doersc.
Diana Novac: După părerea mea, implicarea părinţilor ar trebui să se oprească acolo unde începe
conştiinţa copilului. Nu poţi impune unei fiinţe modul în care să trăiască, oricât de mult ţi-ai dori să
facă ceea ce faci tu, sau să fie ca tine! Fiecare dintre noi este diferit, fiecare are dreptul la deciziile
sale asupra viitorului pe care îl va întâmpina. Părinţii sunt mereu în spate,ajutându-ne în unele
situaţii care ne depăşesc. Eu, de când am intrat la şcoală, am învăţat că sunt pe cont propriu. Îmi
amintesc perfect cum nu îmi ieşeau problemele la matematică, mă duceam la mama, iar ea nu voia
să-mi spună rezultatul. În schimb, mă punea să recitesc, să gândesc logic, ajungând astfel la capăt!
Nici acum nu mă ajută, încă a rămas pe principiul: învaţă să iei propriile decizii, e viaţa ta, nu a
mea. Poate şi faptul că eu acum patru ani am venit singură aici, în Bârlad, necunoscând pe nimeni,
m-a ajutat să îmi dau seama că se poate trăi şi fără să te “împingă mama de la spate”. În orice caz, le
mulţumesc părinţilor că m-au crescut în felul asta!
Ce ar trebui să facă elevii care înca nu au curajul să participe la competiții din cauza
subaprecierii forțelor proprii?
Raluca Angheluță: În primul rând, aceștia au nevoie de încurajarea colegilor, a părinților și mai
ales a profesorilor. Îi sfătuiesc să nu refuze participarea la olimpiadă și, cine știe, poate rezultatul
va fi unul surprinzător!
Ioana Popuțoaia: Nu trebuie să pună problema astfel. Trebuie să fie pozitivi şi să creadă în
propriile forţe, altfel, vor avea de pierdut. Sinceră să fiu, când m-am înscris la olimpiada de limba
franceză nu eram încrezătoare şi nu credeam că voi trece de etapa locală, dar iată, am ajuns la etapa
naţionala fara măcar să realizez.
Diana Novac: Priveşte puţin în interiorul sinelui tău! Ce vezi? Nu ştii? Îţi spun eu: o fiinţă
minunată, capabilă de lucruri minunate! Cu ce sunt cei care participă la concursuri mai presus de
tine? Ah, că ştiu ceva mai multă materie, poţi recupera! Totul ţine de încrederea pe care o ai în
propria persoană. La început, nu aveam deloc rezultate la concursuri, dar timpul îţi dă şansa să te
autodepăşeşti, aşa că nu îl irosi! Acum e vremea în care te descoperi, nu trebuie să ne temem de noi
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înşine, căci nu ajungem nicăieri. Încercaţi, nu aveţi nimic de pierdut la vârsta asta. Dacă nu o faceţi
acum, veţi regreta mai târziu. Nu cred că aţi vrea să trăiţi într-un viitor plin de întrebări şi regrete de
genul: Ce ar fi fost dacă..? Oare făceam şi eu ceva dacă participam? Nu înţeleg reţinerea asta...dacă
eşti dezamăgit, nu te teme, e normal, înseamnă că ai încercat ceva!
Ce amintiri lăsați aici, în școala copilăriei voastre
Raluca Angheluță: Îmi voi aminti cu drag de toți profesorii ce m-au ajutat în diferite feluri și,
bineînțeles, de colegii ce m-au sprijinit. Nu voi uita niciodată sentimentul de frustrare dinaintea
unei teze, precum nici pe cel de liniște si ușurare de după. Holurile școlii pline de panouri cu poze
ale elevilor, printre care se găsește și poza mea, mă vor urmări mereu. Nu voi putea uita locul în
care m-am format ca om!
Ioana Popuțoaia: Mi-ar plăcea foarte mult să-mi las amprenta pe şcoala copilăriei mele, ceva ce
lumea va putea vedea în viitor şi să-şi aducă aminte de mine sau, dacă nu mă cunosc, să facă
cunoştiinţă cu mine. Ha-ha! Dar din moment ce asta nu e posibil, sper să rămân ca o amintire
plăcută pentru toţi–începând de la doamna învăţătoare Ganea Nela care m-a format, pe care o
îndrăgesc şi căreia îi datorez tot respectul, până la doamna dirigintă Robu Ionela şi la profesorii care
m-au călăuzit în drumul meu, mi-au acordat răbdarea şi sprijinul de-a lungul celor patru ani de
gimnaziu, în faţa cărora îmi plec capul.
Diana Novac: Singura amintire pe care o pot lăsa este chiar felul meu de a fi. Întotdeauna voi trăi
cu şcoala gimnazială în mine, iar ea, cu mine pe holurile sale. Chiar sper că profesorii îşi vor aminti
din când în când de fata aceea de la 8A, cea micuţă cu un vis mare! Dacă se întâmplă acest lucru, ei
bine, nu pot cere nimic mai mult. E tot ceea ce vreau să las în urmă! Totodată, las rodul muncii
mele de patru ani prin diplome câştigate la diferite concursuri, sau prin unele gânduri pe care le-am
inserat în compunerile mele. Însă, tot ce vreau să rămână aici, este ce e mai bun din mine, întrucât
şcoala mi l-a oferit, iar eu sunt datoare pentru acest lucru!
Interviu realizat de Oana Rotaru, Clasa a VII-a B

1. Concursul Școlar Național de Competență și
Performanță – COMPER - Matematică și
explorarea mediului
CP „A” – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Bănceanu Eva Andreea, Bejinaru Bianca
Ștefania, Botaș Marina Florentina, Cărăuș Maria
Alexandra, Cartas Maria Claudia, Chiper Teodor,
Diaconescu Karina Maria, Dimofte Medeea, Enache
Bianca Maria, Galben Darius Andrei, Ichim Ana
Maria, Marin Justin, Mihăilă Alexandra, Păvălescu
Ștefan Alexandru, Petrea Adelina, Rusu David Ioan,
Spiridon Bianca Elena, Turcanu Maria Emanuela
Premiul al II-lea: Boțoroga Darius Stefan, Ciornoschi
Marco David, Comârlau Ecaterina, Dănilă Matei
Constantin, Epure David Andrei, Postolache Vlad
Premiul al III-lea: Sandu Alecsia, Comănescu
Dariana
CP „B” – prof. Doina Boholțeanu
Premiul I: Alexa Tudor, Alexandru Augustin,
Angheluță Diana, Bădărău Alexandru, Căpraru David,
Ciubotaru Crina, Crăciun Diana-Elena, Dobre MariaTeodora, Fluture Crina-Elena, Iordache Paula-Alina,
Stanciu Rareș, Susnea Mihai, Tamboi Raluca-Gabriela,
Cucu Gabriel, Moșanu Diana-Gabriela, Budacu
Marinica, Macovei Maria, Munteanu Mihai
Premiul al II-lea: Venin Andreea-Cristina, Gruia
Casian-Marian, Istrate Gabriel-Andrei
Premiul al III-lea: Oprea Eduard

CP „C” – prof. Luminița Costin
Premiul I: Butunoi Alexandru, Buznea Răzvan, Clim
Geanina, Florea Alesya, Lupașcu Alexandru, Mihoci
Bianca, Moise Lorena, Onică Roxana, Pălici Maria,
Soroceanu Teodora, Tătaru Ștefan
Premiul al II-lea: Baciu Ana-Maria, Turcu Eduard,
Râclea Marian, Mititelu Sabrina
Clasa a II-a A - înv. Hurdubae Ecaterina
Premiul I: Cotaie Mara, Alexandru Sabin, Borş
Alexandru, Chetronie Andrei, Iftinca Mihaela
Premiul al II-lea: Andrei Bogdan, Ojog Cristian,
Pîrlog Lucian, Turculeţ Iustinian, Iordache Teodora,
Mîndrescu Maria, Tăbuşcă Patricia
Premiul al III-lea: Lupaşcu Alen, Ţîncovici
Alexandru, Olteanu Adelina
Clasa a II-a B – prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Hobjilă Bianca, Obreja Denis, Rezmeriţă
Andrei, Roşca Alexandru, Ciobanu Larisa, Horia
Robert,
Premiul al II-lea: Bursucanu Flavius, Hazu
Alexandra, Nadane Ştefania, Tasie Alexandru, Vasiliu
Iasmyna
Premiul al III-lea: Drumea Alexandra, Iftene
Andreea, Ţicău Ştefan, Jinga Valentin
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Clasa a II-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Avram Andrei, Iovu Dario, Nechifor Mihai,
Negru Alexandru, Stavăr Raul
Premiul al II-lea: Munteanu Sabian
Premiul al III-lea: Stan Mihai, Glăvan Michele
Clasa a II-a D - înv. Jacotă Maria
Premiul al III-lea: Feldrihan Nicoleta, Balan Alin
Clasa a III-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Goga Luigi, Onica Oana, Bobârcă Diana
Premiul al II-lea: Hrițuc Cosmin, Cucoș Cosmina,
Bahrim Oana
Clasa a III-a B – prof. Nela Ganea
Premiul al II-lea: Bicher Miruna, Medeleanu Ștefan
Premiul al III-lea: Sîrghe Marian, Bîgu Rareș, Meline
Denis, Maxim Bianca, Stănescu Sabina, Ambrosă
Smaranda
Clasa a IV-a B - înv. Geta Șolcă
Premiul I: Bodescu Diana, Huluță Ștefana, Modiga
Miruna, Nanu Ana-Maria, Diaconu Sabin, Gherghescu
Andrei, Hristian David, Micu Tudor, Tățășman Oana,
Toderașc Alberto, Tudurache Alecsandra, Viju
Andreea, Munteanu Teodora, Necula Diana, Ardeleanu
Eduard, Chiriță Teodora, Horia Andrada, Sandu Elena,
Vulpe Cosmin, Munteanu Raluca
Premiul al II-lea: Cristea George, Prisecaru Beatrice,
Popescu Ilinca, Catană Gabriela, Stoleru Luciana
Clasa a IV-a D – prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Mircea Bianca, Onciu Diana, Şişcă George
Premiul al II-lea: Alexandru Eduard, Deaconu
Miruna, Gangu Cătălina, Sârbu Dragoş, Gînju Simina,
Moisă Flavian
Premiul al III-lea: Drăguţ Raluca, Haghiac Cătălina,
Huhulia Laura, Leon Iulian, Brudiu Ştefan, Vezeteu
Albert
2. Concursul Școlar Național de Competență și
Performanță – COMPER – Comunicare în limba
română
CP „A” – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Enache Bianca Maria, Diaconescu Karina
Maria, Ichim Ana Maria, Spiridon Bianca
Premiul al II-lea: Chiper Teodor, Comârlau Ecaterina,
Dimofte Medeea, Mihăilă Alexandra
Premiul al III-lea: Bănceanu Eva Andreea, Petrea
Adelina, Galben Darius Andrei, Botaș Marina
Florentina, Cartas Maria Claudia, Sandu Alecsia,
Turcanu Maria Emanuela, Cărăus Maria Alexandra,
Comănescu Dariana, Dănilă Matei Constantin
CP „B” – prof. Doina Boholțeanu
Premiul I: Angheluță Diana, Stanciu Rareș, Tamboi
Raluca-Gabriela, Căpraru David, Crăciun Diana-Elena,
Moșanu Diana-Gabriela
Premiul al II-lea: Dobre Maria-Teodora, Bădărău
Alexandru, Ciubotaru Crina, Macovei Maria, Cucu
Gabriel, Alexa Tudor, Iordache Paula-Alina,

Alexandru Augustin, Budacu Marinica, Fluture CrinaElena
Premiul al III-lea: Șușnea Mihai, Venin Andreea,
Munteanu Mihai
CP „C” – prof. Luminița Costin
Premiul I: Butunoi Alexandru, Tătaru Ștefan, Clim
Geanina, Florea Alesya, Pălici Maria, Soroceanu
Teodora, Moise Lorena, Onică Roxana
Premiul al II-lea: Turcu Eduard, Buznea Răzvan,
Mihoci Bianca, Lupașcu Alexandru, Baciu Ana Maria
Premiul al III-lea: Mititelu Sabrina
Clasa a II-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Andrei Bogdan
Premiul al II-lea: Iordache Teodora, Cotaie Mara,
Turculeţ Iustinian
Premiul al III-lea: Iftinca Mihaela, Pîrlog Lucian,
Balan Cosmin, Tăbuşcă Patricia
Clasa a II-a B – prof. Georgiana Botaş
Premiul I: Balan Andrei, Ciobanu larisa, Hazu
Alexandra, Iftene Andreea, Roşca Alexandru, Hobjilă
Bianca
Premiul al II-lea: Rezmeriţă Andrei
Premiul al III-lea: Bursucanu Flavius, Drumea
Alexandra, Nadane Ştefania, Horia Robert, Obreja
Denis
Clasa a II-a C - prof. Dorina Irimia
Premiul al II-lea: Avram Andrei, Buyoi Lorena,
Chetronie Andrei, Iovu Dario, Glăvan Michele,
Nechifor Mihai, Negru Alex, Stavăr Raul
Premiul al III-lea: Munteanu Sabian
Clasa a II-a D - înv. Maria Jacotă
Premiul al III-lea: Balan Alin
Clasa a III-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Cucoș Cosmina
Premiul al II-lea: Iordache Andreea, Iordache
Alexandra, Cucu Cătălin, Rusu Bianca, Goga Luigi,
Bahrim Oana, Onica Oana
Premiul al III-lea: Dițu Iustina, Ichim Ana, Sfetcu
Andreea, Vasilache Valentin, Cucu Mihnea, Hrițuc
Cosmin, Zavate Karina, Bobârcă Diana, Pavel Andreea
Clasa a III-a B – prof. Nela Ganea
Premiul al II-lea: Băbuță Beatrice, Bicher Miruna,
Medelenu Ștefan
Premiul al III-lea: Bîgu Rareș, Apostol Diana,
Stănescu Sabina, Chiratcu Tudor, Ignat Tudor, Melinte
Denis, Pavel Lorena, Dumitriu Anamaria, Galben
Cleopatra, Olteanu Rareș
Clasa a IV-a B - înv. Geta Șolcă
Premiul I: Modiga Miruna, Munteanu Teodora, Nanu
Ana-Maria, Huluță Ștefana
Premiul al II-lea: Gherghescu Andrei, Alexa Riana,
Ardeleanu Eduard, Munteanu Raluca, Popescu Ilinca,
Cristea Anca, Necula Diana, Prisecaru Beatrice, Viju
Andreea, Catană Gabriela, Tudorache Alecsandra,
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Diaconu Sabin, Horia Andrada, Chiriță Teodora,
Cristea George, Vulpe Cosmin
Premiul al III-lea: Toderașc Alberto, Bodescu Diana,
Hristian David, Croitoru Alexandra, Micu Tudor,
Stoleru Lucian
Clasa a IV-a D – prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Onciu Diana
Premiul al II-lea: Daniş Bianca, Moisă Flavian, Gînju
Simina, Haghiac Cătălina, Sârbu Dragoş, Deaconu
Miruna
Premiul al III-lea: Gangu Cătălina, Grumeza Maria,
Pascu Andrei, Şişcă George, Arfire Răzvan, Mircea
Bianca, Macovei Sabin, Potop Camelia, Vezeteu
Albert, Chirilă Gabriel, Drăguţ Raluca, Alexandru
Eduard
3. Concursul Naţional „Micii Exploratori“
CP „A” – prof. Adina Stratulat
Premiul I:Bănceanu Eva Andreea, Bejinaru Bianca
Ștefania, Botaș Marina Florentina, Cărăuș Maria
Alexandra, Cartas Maria Claudia, Chiper Teodor,
Diaconescu Karina Maria, Dimofte Medeea, Enache
Bianca Maria, Galben Darius Andrei, Ichim Ana
Maria, Marin Justin, Mihăilă Alexandra, Păvălescu
Ștefan Alexandru, Petrea Adelina, Rusu David Ioan,
Spiridon Bianca Elena, Turcanu Maria Emanuela,
Boțoroga Darius Stefan, Ciornoschi Marco David,
Comârlau Ecaterina, Dănilă Matei Constantin, Epure
David Andrei, Postolache Vlad, Sandu Alecsia,
Comănescu Dariana
CP „C” – prof. Luminița Costin
Premiul I: Butunoi Alexandru, Buznea Răzvan, Clim
Geanina, Florea Alesya, Lupașcu Alexandru, Mihoci
Bianca, Moise Lorena, Onică Roxana, Pălici Maria,
Soroceanu Teodora, Tătaru Ștefan, Constantin Ellis,
Mititelu Sabrina, Baciu Ana, Râclea Marian, Turcu
Eduard, Rusu Andreea
4. Concursul de Matematică Aplicată „Cangurul”
Clasa I A – prof. Viorica Amăricăi
Excelent - Munteanu Iulia, Artene Cosmin,
Herghelegiu Bianca, Onică Andreea, Bugeac
Alexandru,Răducanu Daria, Costa Daria, Onuț Tudor,
Stan Rareș
Foarte Bine - Rotaru Ana, Petru Ștefania, Pancu
Darius, Calmuc Stefania, Barbu Delia, Andone Bianca,
Darie Vlad, Țîmboi Sabina, Bîclea Diana, Huian Ionuț,
Gheorghiu Teodora, Spînache Ana-Maria, Rotaru AnaMaria, Hristian Andra, Nastasă Rareș
Clasa I B – prof. Gabriela Dorofte
Excelent - Iosub Teodora, Isac Alexia, Ivanovici Vlad,
Huiban Damian, Petcu Robert, Codreanu Rebeca,
Nechifor Eduard, Dorneanu Diana, Stoian Cosmin,
Ioniță Andreea, Bahrim Cosmin, Răducu Ștefan,
Necula Rareș, Gânju Sebastian, Țurcanu Teodora
Foarte Bine - Petcu Vlad, Coșniță Erica, Șișcă Radu,
Chiriac Larisa, Mircea Maria, Stoica Mihnea, Batog
George, Sârbu Ioana, Hârnu Andra

Clasa I C – înv. Maricica Mâtă
Excelent - Sîrbu Laura
Foarte Bine - Arsene Iustina, Arsene Ioana, Iftene
Alexia, Mazilu Cosmin, Făinărea Vlad, Vida AnaMaria, Ichim Delia, Maluș Ștefan, Roșu Greta, Mocanu
Ana-Maria, Bodescu Miruna
Clasa I D – înv. Mihaela Vlasie
Excelent - Călin Maria, Hazu Răzvan, Jâmbu
Sebastian, Mihăilă Delia, Munteanu Andreea, Pascu
Teodora, Postolache Raluca, Rusu Delia, Tîrziman
Bianca, Țurcanu Robert
Foarte Bine - Aprodu Rossa, Avădănii Iustin, Bolea
Laura, Bejan Ioana, Costiuleanu Alexandru, Filimon
Eduard, Musteață-Iorga Andrei, Necel Biatrice,
Postelnicu Riana
Clasa I E – prof. Oana Guzgan
Excelent - Baboiu Nicolas, Corjos Costin-Gabriel,
Darie Ioan, Ichim Bianca-Georgiana, Ursu Vlad
Foarte Bine - Bogos Octavian-Andrei, Chiper
Leonard-Andrei, Cobzaru Robert-Mihai, Negru
Robert-Constantin
Clasa a II-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Excelent - Cotaie Mara, Andrei Bogdan, Iordache
Teodora
Foarte Bine - Turculeţ Iustinian, Lupaşcu Alen,
Chirila Ioana, Olteanu Adelina, Balan Cosmin, Iftinca
Mihaela, Pîrlog Paul
Bine - Ojog Cristian, Borş Alex, Ţîncovici Andrei,
Mîndrescu Maria
Clasa a II-a B – prof. Georgiana Botaş
Excelent: Rezmeriţă Andrei, Hazu Alexandra,
Foarte Bine - Iftene Andreea, Obreja Denis, Horia
Robert, Ţicău Ştefan, Bursucanu Flavius, Romila
Bianca, Ciobanu Larisa, Hobjilă Bianca, Jinga Valentin
Bine - Roşca Alexandru, Drosu Mădălin, Tasie
Alexandru, Balan Ovidiu, Nadane Ştefania, Obreja
Raul, Buta Elena, Costea Antonio, Poiană Alexandra
Clasa a II-a C - prof. Dorina Irimia
Foarte Bine - Iovu Dario, Nechifor Mihai,
Bine - Buzoi Lorena, Chetronie Andrei
Clasa a II-a D- înv. Maria Jacotă
Foarte Bine - Feldrihan Nicoleta
Bine - Balan Alin
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Foarte Bine - Cucoș Cosmina, Bahrim Oana, iordache
Andreea, Hrițuc Cosmin, Zavate Karina, Filimon
Anisia, Cucu Cătălin, Vasilache Valentin, Goga Luigi
Bine - Iordache Alexandra, Dițu Iustina
Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
EXCELENT – Medelenu Ștefan, Bicher Miruna,
Chiratcu Tudor, Sîrghe Marian, Apostol Diana
FOARTE BINE – Galben Cleopatra, Olteanu Rareș,
Bîgu Rareș, Cazan Tudor, Diaconu Andrei, Maxim
Bianca, Melinte Denis, Pavel Lorena, Stratulat
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Andreea, Băbuță Beatrice, Ignat Tudor, Munteanu
George, Popa Alexia, Bolgar Teodora, Doru Mihnea,
Lungu Daria, Necula Sabina, Stănescu Sabina, Arhire
Narcis, Boboc Clara, Iordache Răzvan, Dumitriu
Anamaria, Ambrosă Smaranda
BINE – Giușcă Tudor, Spânu Ioan

Premiul II: Gherghescu Andrei, Munteanu Teodora

5. Concursul Național „Lumina Math”
 Faza preliminară
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul al II-lea: Goga Luigi
Premiul al III-lea: Cucoș Cosmina, Ichim Ana

6. Concursul „Fii InteligenT la matematică”
 Faza preliminară
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Hrițuc Cosmin, Goga Luigi, Onica Oana,
Cucoș Cosmina
Premiul al III-lea: Miron Valentin

Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Bicher Miruna, Medeleanu Ștefan
Premiul al II-lea: Apostol Diana,Diaconu Andrei,
Olteanu Rareș, Pavel Lorena, Stănescu Sabina,
Stratulat Andreea
Premiul al III-lea: Necula Sabina, Melinte Denis,
Ignat Tudor, Galben Cleopatra, Doru Mihnea, Chiratcu
Tudor, Boboc Clara, Bîgu Rareș
Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul al III-lea: Bondrea Ștefan Dănuț, David
Vlăduț, Verbal Roxana Mihaela
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Nanu Ana-Maria
Premiul al II-lea: Modiga Miruna, Tudurache
Alexandra, Gherghescu Andrei
Premiul al III-lea: Micu Tudor, Horia Andrada,
Necula Diana, Munteanu Teodora, Chirita Teodora
Clasa a IV-a C – inst. Aurelia Huiban
Premiul al III-lea: Toma Mălina
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Mircea Bianca
Premiul al II-lea: Onciu Diana, Sârbu Dragoş
Premiul al III-lea: Alexandru Eduard, Deaconu
Miruna, Bursucanu Codrin, Brudiu Ştefan, Gangu
Cătălina, Moisă Flavian, Şişcă George

Clasa a II-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Rezmeriță Andrei
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Goga Luigi, Cucoș Cosmina
Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Medeleanu Ștefan, Pavel Lorena, Olteanu
Rareș, Stănescu Sabina, Stratulat Andreea, Bicher
Miruna, Galben Cleopatra, Diaconu Andrei, Apostol
Diana

Modiga

Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Bîgu Rareș, Diaconu Andrei, Maxim
Bianca, Melinte Denis, Pavel Lorena
Premiul al II-lea: Lungu Daria, Necula Sabina,
Stratulat Andreea, Galben Cleopatra, Medeleanu Ștefan
Premiul al III-lea: Bicher Miruna
Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Bondrea Ștefan Dănuț,David Vlăduț Iulian,
Verbal Roxana Mihaela
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Chirita Teodora, Horia Andrada, Nanu
Ana-Maria, Stoleru Luciana, Tudurache Alecsandra,
Talasman Oana, Munteanu Teodora, Gherghescu
Andrei, Modiga Miruna, Necula Diana, Toderasc
Alberto, Viju Andreea, Micu Tudor, Hristian David,
Alexa Riana
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Alexandru Eduard , Brudiu Ştefan, Chirilă
Gabriel, Daniş Bianca, Deaconu Miruna, Drăguţ
Raluca, Gangu Cătălina, Gînju Simina, Mircea Bianca,
Onciu Diana, Sârbu Dragoş, Şişcă George, Vezeteu
Albert
Premiul al II-lea: Macovei Sabin, Moisă Flavian
Premiul al III-lea: Bursucanu Codrin
 Faza națională
Clasa a II-a A – înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Andrei Bogdan, Cotaie Mara, Iordache
Teodora
Premiul al II-lea: Ojog Cristian, Tăbuşcă Patriacia
Premiul al III-lea: Pîrlog Lucian

 Faza națională
Clasa a II-a A – înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Bogdan Andrei

Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Nanu Ana-Maria,
Tudurache Alecsandra

Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Mircea Bianca, Deaconu Miruna
Premiul al II-lea: Onciu Diana, Alexandru Eduard,
Sârbu Dragoş

Miruna,

Clasa a II-a B – prof. Georgiana Botaş
Premiul I: Rezmeriţă Andrei,
Premiul al II-lea: Hazu Alexandra, Romila Bianca
Clasa a II-a C - prof. Dorina Irimia
Premiul I: Chetrone Andrei- 100 p.
Clasa a II-a D - înv. Maria Jacotă
Premiul al II-lea: Feldrihan Nicoleta
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Hrițuc Cosmin, Goga Luigi, Onica Oana,
Cucoș Cosmina
Premiul al II-lea: Miron Valentin
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Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Apostol Diana, Bicher Miruna, Bolgar
Teodora, Diaconu Andrei, Giușcă Tudor, Lungu Daria,
Maxim Bianca, Melinte Denis, Necula Sabina
Premiul al II-lea: Bîgu Rareș, Galben Cleopatra,
Pavel Lorena, Stratulat Andreea
Premiul al III-lea: Medeleanu Ștefan
Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Bondrea Ștefan Dănuț, Verbal Roxana
Mihaela, David Vlăduț Iulian, Croitoriu Cosmin
Mircea
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Chirita Teodora, Gherghescu Andrei,
Hristian David, Horia Andrada, Micu Tudor, Munteanu
Teodora, Modiga Miruna, Nanu Ana-Maria, Necula
Diana, Tudurache Alecsandra, Talasman Oana,
Toderasc Alberto, Vulpe Cosmin
Premiul al III-lea: Viju Andreea
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Alexandru Eduard, Brudiu Ştefan, Deaconu
Miruna, Gangu Cătălina, Haghiac Cătălina, Moisă
Flavian, Onciu Diana, Sârbu Dragoş
Premiul al II-lea: Macovei Sabin, Vezeteu Albert,
Gînju Simina
7. Concursul „comunicare.ortografie.ro ”
 Faza preliminară
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Goga Luigi, Onica Oana, Cucoș Cosmina
Premiul al III-lea: Dițu Iustina, Bahrim Oana, Rusu
Bianca, Stoica Ștefania, Filimon Anisia, Vidroiu
Flavius, Bobocică Robert
Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Bicher Miruna, Galben Cleopatra, Lungu
Daria, Ambrosă Smaranda, Melinte Denis
Premiul al II-lea: Sîrghe Marian, Bîgu Rareș, Diaconu
Andrei, Iordache Răzvan, Medeleanu Ștefan, Stratulat
Andreea;
Premiul al III-lea: Dumitriu Anamaria, Doru Mihnea,
Maxim Bianca, Stănescu Sabina, Apostol Diana,
Chiratcu Tudor, Băbuță Beatrice, Pavel Maria Lorena,
Arhire Narcis, Bolgar Teodora, Popa Alexia;

Premiul al III-lea: Alexa Riana, Viju Andreea, Huluta
Stefana, Horia Andrada, Nanu Ana-Maria, Necula
Diana, Gherghescu Andrei, Prisecaru Biatrice
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Haghiac Cătălina, Şişcă George, Gangu
Cătălina, Chirilă Gabriel, Onciu Diana
Premiul al II-lea: Gînju Simina, Pascu Andrei, Moisă
Flavian, Deaconu Miruna, Daniş Bianca, Huhulia
Laura, Puşcaşu Rebecca
Premiul al III-lea: Drăguţ Raluca, Mircea Bianca,
Potop Camelia, Arfire Răzvan
 Faza națională
Clasa a II-a A – înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Balan Cosmin, Iordache Teodora, Ţîncovici
Alexandru
Premiul al II-lea: Mîndrescu Maria, Ojog Cristian,
Turculeţ Iustinian
Premiul al III-lea: Gociu Silvia, Andrei Bogdan,
Cotaie Mara, Iftinca Mihaela, Pîrlog Lucian, Sîrbu
Antonia, Tăbuşcă Patricia, Borş Alexandru, Lupaşcu
Alen, Răşcanu Daria
Clasa a II-a B – prof. Georgiana Botaş
Premiul I: Bursucanu Flavius, Hobjilă Bianca, Roşca
Alexandru, Balan Andrei, Horia Robert
Premiul al II-lea: Ciobanu Larisa, Obreja Denis, Jinga
Valentin, Obreja Raul
Premiul al III-lea: Negîci Dragoş, Hazu Alexandra,
Rezmeriţă Andrei
Clasa a II-a C - prof. Dorina Irimia
Premiul I: Nechifor Mihai
Premiul al II-lea: Stan Mihai, Negru Alexandru
Premiul al III-lea: Buzoi Lorena, Avram Andrei
Vlăduţ, Iovu Dario
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Iordache Andreea, Goga Luigi, Hrițuc
Cosmin
Premiul al II-lea: Stoica Ștefania, Cucu Cătălin
Premiul al III-lea: Onica Oana, Dițu Iustina, Cucu
Mihnea

Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Verbal Roxana Mihaela, Croitoriu Cosmin
Mircea
Premiul al II-lea: David Vlăduț Iulian, Mîndru
Florina, Mocanu Ana Maria, Mocanu Andreea, Savin
Gabriela, Cozma Andra Nicoleta
Premiul al III-lea: Balan Bianca Elena, Bondrea
Ștefan Dănuț, Galan Bianca Mădălina, Șerban Tania

Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Iordache Răzvan, Stănescu Sabina
Premiul al II-lea: Arhire Narcis, Galben Cleopatra,
Popa Alexia, Melinte Denis, Boboc Clara, Diaconu
Andrei, Maxim Bianca
Premiul al III-lea: Doru Mihnea, Medeleanu Ștefan,
Pavel Lorena, Băbuță Beatrice, Bicher Miruna,
Stratulat Andreea

Clasa a III-a D - prof. Gina Grigoriță
Premiul al III-lea: Panainte Tabita

Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Verbal Roxana Mihaela, Mocanu Andreea,
Mocanu Ana Maria
Premiul al III-lea: Șerban Tanaia, Savin Gabriela,
Mîndru Florina, Croitoriu Cosmin Mircea

Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul al II-lea: Bodescu Diana, Modiga Miruna,
Popescu Ilinca, Tudurache Alecsandra, Chirita Teodora

22

Clasa a III-a D - prof. Gina Grigoriță
Premiul al III-lea: Cristea Alina, Nicoară Ştefan,
Panainte Tabita
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Huluta Stefana, Nanu Ana-Maria, Modiga
Miruna, Munteanu Raluca, Necula Diana, Toderasc
Alberto, Tudurache Alecsandra, Munteanu Teodora
Premiul al II-lea: Popescu Ilinca, Prisecaru Biatrice,
Horia Andrada, Chirita Teodora, Gherghescu Andrei
Premiul al III-lea: Bodescu Diana
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Huhulia Laura, Mircea Bianca, Pascu
Andrei, Puşcaşu Rebecca, Haghiac Cătălina
Premiul al II-lea: Daniş Bianca, Gangu Cătălina,
Onciu Diana, Brudiu Ştefan, Bursucanu Codrin, Chirilă
Gabriel, Deaconu Miruna, Arfire Răzvan, Potop
Camelia
Premiul al III-lea: Şişcă George, Drăguţ Raluca,
Gînju Simina, Grumeza Maria, Leon Iulian, Moisă
Flavian
8. Concursul Național de Ortografie „Limba
română este patria mea”
 Faza preliminară
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Bahrim Oana, Bobârcă Diana, Cucoș
Cosmina, Goga Luigi, Onica Oana
Clasa a III-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Stratulat Andreea, Bicher Miruna, Chiratcu
Tudor
Premiul al II-lea: Galben Cleopatra
Premiul al III-lea: Bîgu Rareș, Doru Mihnea
Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Verbal Roxana Mihaela, Mocanu Andreea
Clasa a III-a D - prof. Gina Grigoriță
Premiul I: Cristea Alina
Clasa a IV-a A - prof. Cornelia Pop
Premiul al III-lea: Metehău Cristina
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Modiga Miruna
Premiul al II-lea: Bodescu Diana, Nanu Ana- Maria
Premiul al III-lea: Tudurache Alecsandra, Huluta
Stefana
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul I: Onciu Diana, Mircea Bianca
Premiul al II-lea: Gînju Simina, Daniş Bianca,
Huhulia Laura, Şişcă George
Premiul al III-lea: Potop Camelia, Haghiac Cătălina
 Faza națională
Clasa a III-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Bahrim Oana, Goga Luigi, Onica Oana
Premiul al II-lea: Cucoș Cosmina
Premiul al III-lea: Bobârcă Diana

Clasa a III-a C - prof. Vicuța Burlacu
Premiul al II-lea: Verbal Roxana Mihaela
Premiul al III-lea: Mocanu Andreea
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul al II-lea: Modiga Miruna
Premiul al III-lea: Bodescu Diana, Huluta Stefana
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiul al II-lea: Gînju Simina
Premiul al III-lea: Onciu Diana, Mircea Bianca
9. Concursul Interjudețean de Matematică „Stroe
Belloescu”
Clasa a IV-a A - prof. Cornelia Pop
Premiul al III-lea: Stanciu Georgiana
Clasa a IV-a B – înv. Geta Șolcă
Premiul I: Micu Tudor
Premiul al II-lea: Nanu Ana-Maria
Clasa a IV-a D - prof. Monica Vîrlan
Premiu special: Deaconu Miruna
Premiul al II-lea: Sârbu Dragoş
Premiul al III-lea: Drăguţ Raluca
10. Concursul de Creație Literară „George
Tutoveanu”
Clasa a II-a B - prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Iosub Teodora
Premiul al II-lea: Petcu Robert, Stoica Mihnea Darius
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul al III-lea: Drumea Alexandra
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul al II-lea: Cucoş Maria
VasilacheValentin
Premiul al III-lea: Ivan Gabriel

Cosmina,

Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Iordache Răzvan
Premiul al III-lea: OlteanuRareş, Stănescu Sabina
REZULTATELE ELEVILOR DE LA CLASELE
V-VIII CARE AU PARTICIPAT LA
CONCURSURI ȘCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR
2012-2013
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ.
 Concursul Naţional de Creaţie Literară
Autoportret:
Premiul I: Novac Diana, clasa a VII-a A, prof.
Căruţaşu Cristina Monica
Premiul al III-lea: Moraru Robert, clasa a VI-a A,
prof. Căruţaşu Cristina Monica
 Concursul Internaţional de Creaţie Literară
Hoinărind prin Europa:
Premiul al III-lea: Tăbăcaru George, clasa a VI-a A,
prof. Căruţaşu Cristina
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 Concursul Naţional de Creaţie Literară Plaiuri
natale:
Premiul I: Novac Diana, clasa a VII-a A, prof.
Căruţaşu Cristina Monica, Popa Teodora, clasa a VIII-a
A, prof. Căruţaşu Cristina Monica
• Concursul Naţional de Creaţie Literară
Scrisoare pentru prietenul meu:
Premiul I: Novac Diana, Bâgu Andrada - clasa a VII-a
A, prof. Căruţaşu Cristina
 Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură
română – etapa judeţeană
Menţiune: Burdujanu Alexandra – clasa a VI-a - prof.
Dascălu Paula
Premiul al II-lea: Popa Teodora - clasa aVIII-a Căruţaşu Cristina Monica
 Concursul Naţional + Poezie – etapa judeţeană
Locul a III-lea - Bobea Ivona – clasa a V-a - prof.
Dascălu Paula
 Simpozionul Internaţional ,,Grigore Vieru”
Botoşani
Premiul I – Angheluţă Raluca- clasa a VIII-aCăruţaşu Cristina Monica
 Concursul Comunicare.ortografie.ro
- clasa a V-a: Vârlan Teodora - locul al II-lea - prof.
Dascălu Paula; Bogdan Bianca - locul al III-lea - prof.
Dascălu Paula; Biţă Ioana - locul al III-lea - prof.
Dascălu Paula; Toporaş Daniel - locul al III-lea - prof.
Cozma Mariana, Iuraşcu Teodor - locul al III-lea - prof.
Dascălu Paula, Puşcaşu Magda – menţiune - prof.
Cozma Mariana, Oprea Larisa - menţiune - prof.
Dascălu Paula
- clasa a VI-a – Serbezeanu Valentin – locul I, prof.
Cozma Mariana; menţiune: Tăbăcaru George,
Dominteanu Amalia, clasa a VI-a A, prof. Căruţaşu
Cristina
 Concursul de Creație Literară „George
Tutoveanu”
- clasa a V-a
PREMIUL I: Modiga Miruna Mihaela, prof. Cristina
Căruţaşu
PREMIULal III-lea: Gherghescu Andrei, prof. Cristina
Căruţaşu
MENŢIUNE: Mircea Bianca Renata, prof. Dascălu
Paula
MENŢIUNE: Frunză Raluca, prof. Cozma Mariana
MENŢIUNE: Amânar Alexandra, prof. Botezatu
Gabriel
- clasa a VII-a
PREMIUL al III-lea: Burdujanu Alexandra Liliana,
prof. Dascălu Paula
PREMIUL al II-lea: Bobea Ivona, prof. Dascălu Paula
PREMIUL al III-lea: Rotaru Oana Nicoleta, prof.
Dascălu Paula
- clasa a VIII-a
PREMIUL al III-lea: Nova Diana Alexandra, prof.
Căruţaşu Cristina
PREMIUL al III-lea: BîguAndrada, prof. Căruţaşu
Cristina
MENŢIUNE: Huhulia Diana, prof. Căruţaşu Cristina

LIMBI MODERNE
 Limba engleză:
Prof. Teodorescu Mihaela – Olimpada judeţeană:
Anghelută Raluca, cls. a VII-a A, locul II, Giuşca
Sabina, cls. a VII- a B, locul II, Popuţoaia Ioana, cls. a
VII-a B, locul II
 Limba franceză:
Prof. Dangă Elena –Olimpiada judeţeană: Bîgu
Andrada Lorena, cls. a VII a A- locul I, Popa
Teodaora, cls a-VIII-a B- locul II, Ghinea Maria, cls. a
VIII-a B - locul III,
Popuţoaia Ioana, cls. VII B- Menţiune specială la
Olimpiada Naţională, limba franceză
OM - SOCIETATE
- Concursul Naţional ,,Memoria Holocaustului”, etapa
judeţeană Vaslui, mai, 2013 Locul I, Novac Diana,
clasa a VII-a A şi locul al II-lea, Bigu Andrada, clasa a
VII-a A-prof. Mamalaucă Mariana.
- Concursul Naţional, ,,Democraţie şi Toleranţă”, etapa
judeţeană, locul al II-lea, echipaj alcătuit din Popa
Teodora şi Panainte Andreea, Clasa a VIII-a B, Nanu
Ana-Maria clasa a IV-a B –prof Mamalaucă Mariana.
- Concurs național „Domnitorul Unirii și epoca sa”
,ianuarie 2013, Iași, premiul III-Mihăilă Iulian, premiul
III Radu Emanuel – prof. Marian Bolum
- Concursul Naţional ,,Călător prin tradiţii” menţiune,
Bigu Andrada, clasa a VII-a A – prof. Mamalaucă
Mariana.
- Festivalul Naţional ”Bucuria Primăverii –Bucuria
Învierii” clasa pregătitoare premiile I, II, III, clasa a
IIIa premiul I, clasa a IVa premiuiile I, II, III, clasa a V
a premiul I, clasa a VI-a premiile II, III-prof. Mocanu
Paulina.
- Concursul Judeţean “Primăvara împletită în zâmbet şi
culoare”, Negreşti- Vaslui- clasa pregătitoare-prof.
Mocanu Paulina.
ȘTIINȚE
 BIOLOGIE: Robu Ionela
- Olimpiada de Biologie –faza județeană –locul I
Novac Diana (clasa aVII-a), calificată la faza națională;
- Concursul Național de Protecția Mediului ”Și gestul
tău contează”,ediția aVII-a;
- Locul I Eco-expoziție
- Locul III secțiunea colaj cu materiale din natură;
- Concursul ”Sanitarii pricepuți” - faza județeană, locul
II
 CHIMIE: Munteanu Oana
- Participarea elevilor la olimpiada de chimie, etapa
județeana –clasa aVIII-a;
- Participarea elevilor la concursul de chimie ”Raluca
Râpan”- clasa a VII-a - etapa pe municipiu-locul II si
mențiune ;
- Participarea elevilor la concursul național ”Noi și
chimia?!” - clasa aVII-a etapa județeană- mențiune
MATEMATICĂ
 Concursul Naţional „Lumina Math” –
CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ: Biță Ioana prof. Maximilian Opaiț; Cibotaru Matei, Comănescu
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Vlad, Bobea Ivona, Angheluță Raluca, Huhulia Diana,
Odobeșteanu Alexandru – prof. Maricel Rotaru;
 Concursul „Misterele matematicii”
Premiul I: Angheluță Raluca – prof. Maricel Rotaru;
 Concursul Naţional de Matematică „Speranţe”,
Comăneşti
Premiul I: Angheluță Raluca – prof. Maricel Rotaru;
Premiul al II-lea: Huhulia Diana – prof. Maricel
Rotaru;
Mențiune: Odobeșteanu Alexandru, Cibotaru Matei,
Comănescu Vlad, Rotaru Oana – prof. Maricel Rotaru;
 Concursul Naţional de Geometrie „Gheorghe
Ţiţeica”, Bacău
Mențiune: Cibotaru Matei, Comănescu Vlad, Rotaru
Oana – prof. Maricel Rotaru;
 Concursul Interjudeţean „Unirea Focşani”
Mențiune: Angheluță Raluca, Huhulia Diana,
Odobeșteanu Alexandru – prof. Maricel Rotaru;
 Concursul Interjudeţean de Matematică „Stroe
S. Belloescu”
Premiul I: Huhulia Diana – prof. Maricel Rotaru;
Premiul al II-lea: Angheluță Raluca – prof. Maricel
Rotaru;
Premiul al III-lea: Odobeșteanu Alexandru – prof.
Maricel Rotaru;
 Concursul Judeţean „Meridian Matematic
Vasluian”, Huşi
Premiul I: Odobeșteanu Alexandru – prof. Maricel
Rotaru;
Premiul al II-lea: Huhulia Diana, Cibotaru Matei –
prof. Maricel Rotaru;
 Olimpiada de matematică – etapa judeţeană –
elevi calificaţi la etapa naţională
Premiul I: Angheluță Raluca, Cibotaru Matei – prof.
Maricel Rotaru;
 Olimpiada de matematică - etapa naţională
CIBOTARU MATEI, medalie de bronz
 Concursul „± poezie” – etapa judeţeană
Premiul al III-lea: Bobea Ivona - prof. Maricel
Rotaru;
Mențiune: Savin Teodor, Boca Rareș - prof.
Maximilian Opaiț; Balan Andreea – prof. Spânu
Liliana; Dițu Miriam – prof. Căruțașu Dan
 Concursul Naţional de Jocuri Logice Organizat
de Clubul Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad

Premiul I: Balan Andreea, Strătilă Elena, Borș
Andreea – prof. Spânu Liliana;
Premiul al II-lea: Pînduchi Sebastian – prof. Spânu
Liliana;
Premiul al III-lea: Serbezeanu Valentin – prof. Spânu
Liliana;
ARTE ŞI TEHNOLOGII
Educaţie muzicală
 Concurs interjudetean „Datina” Vaslui – locul
I- corul DING DONG
 Festivalul „Ioan Nicolau”- locul I - corul DING
DONG
 Festivalul International „Ofranda sunetului”,
Iași - locul I
 Festivalul coral „Simfonia corala – George
Sbarcea” , Sfântu Gheorghe – locul II
Educatie plastică
 Concurs Naţional „Datina” Vaslui – 3 locuri I
 Festivalul „Ioan Nicolau” – 4 locuri I, două locuri
II, doua locuri II
 Festivalul National „Bucuria Primaverii” -5
locuri I, 2 locuri II, 2 locuri III
 Concurs National „Protectia mediului” - locul I
pe echipaje
Educație tehnologică
 Concurs National Protecţia mediului - Locul I pe
echipaje
EDUCAȚIE FIZICĂ
-ONSS-Participarea la etapa judeţeană de fotbal pe
teren redus gimnaziu –locul 5-prof. Ciobotaru Bogdan,
prof. Todireasa Adrian
-ONSS-Participare la etapa judeţeană de fotbal pe
teren redus clasele I-IV-LOCUL III- prof. Ciobotaru
Bogdan, prof. Todireasa Adrian
-ONSS- Participare la etapa judeţeană de handbal
masculin- LOCUL III- prof. Todireasa Adrian
-ONSS- Participare la etapa judeţeană de tetralon locul
III - prof. Vasilache Petru, Todireasa Adrian
-ONSS- Participare la etapa judeţeană de oină-locul I –
prof. Vasilache Petru, Todireasa Adrian
-ONSS- Participare la etapa de zonă oină-locul III –
prof. Vasilache Petru, Todireasa Adrian
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Hora cuvintelor
POVEŞTI DE GRUP
Povestea unei picături
Era vară şi era cald. A început să plouă. Maşinile
parcau lângă trotuar. Pe o
maşină a căzut o picătură.
Apoi a venit autobuzul cu
viteză, iar picătura s-a dat jos de pe maşină. S-a dus pe trotuar
şi apoi s-a urcat pe o altă maşină. Sărea de pe o maşină pe alta.
A venit o maşină cu viteză şi s-a tamponat cu maşinile parcate.
Picătura a sărit şi a mers până a ajuns într-o pădure. Apoi a
venit o albină şi a înţepat-o. După aceea a venit un fluture să o
ajute. Fluturele a jutat-o, iar picătura s-a făcut bine. De ciudă,
albina l-a înţepat pe fluture. Fluturele nu mai putea să zboare.
Picătura l-a ajutat şi ea la rândul ei pe fluture.
Fluturele a luat picătura cu el în zbor şi a dus-o într-un tufiş. Fluturele i-a cerut picăturii să
bea un ceai cu el.
Fluturele şi picătura au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.
Povestea norului de ploaie
A fost odată ca niciodată un nor de ploaie care a început să plouă şi nişte picături s-au agăţat
de streaşina unei case. Apoi s-au dat jos de pe acoperiş şi au căzut într-un tufiş. A venit o albinuţă
prietenoasă şi le-a adus un borcan cu miere dulce. Cele trei picături au mâncat mierea care era
foarte gustoasă. După aceea a venit un nor prietenos să le ducă în oraş. Din oraş ele au plecat şi s-au
uitat prin magazine pentru că vedeau hăinuţe frumoase. Apoi a venit un fluture prietenos şi le-a dat
un măr gustos. Au tăiat mărul în trei şi l-au mâncat. A venit o albină şi le-a luat şi le-a dus într-o
pădure. După aceea albinuţa le-a adus: un strugure, un merişor şi o cireaşă. Ele au mâncat fructele.
Şi a venit o fetiţă prietenoasă. Fetiţa le-a luat, le-a dus acasă la ea şi le-a dat fructe de pădure.
Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.
Aventurile unui fluturaş
A fost odată ca niciodată un fluturaş care s-a dus pe o câmpie. S-a aşezat pe un tufiş. Apoi a
zburat şi a juns într-o pădure. S-a dus într-un copac şi a făcut un ou. Din ou a ieşit o omidă. Apoi sa transformat într-un fluture. A ieşit din pădure şi s-a dus într-o grădină cu multe flori şi s-a aşezat
pe o floare. A mâncat polenul. Apoi a ieşit din grădină, a venit
celălalt fluture şi s-au întâlnit. Cei doi fluturaşi s-au jucat
împreună. Apoi cei doi fluturaşi au întâlnit o albinuţă care le-a
dat miere. Apoi s-au îmbrăţişat. După aceea s-au întâlnit cu o
buburuză. Buburuza s-a dus pe o frunză, fluturaşii au urmat-o şi
au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.
Clasa Pregătitoare A, Profesor Învăţământ Primar:Gina Laura
Grigoriţă
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O excursie ca în poveşti
Aşa a fost descrisă excursia claselor a II-a de la sfârşitul anului şcolar 2012-2013. Dacă am
întreba pe fiecare elev, cu certitudine aceştia ar răspunde diferit.
Crâmpeie din viaţa de mic
explorator.
A fost o activitate
extraşcolară

la

care

au

participat 70 de elevi ai
claselor a II-a. Au fost însoţiţi
de doamnele învăţătoare. Traseul deşi dens, presărat cu
multe obiective turistice, a fost parcurs în trei zile, începând
cu dimineaţa unei zile de vineri, din mai 2013. Traseul a fost
minunat!
Copiii au făcut primul popas la Hanul Ancuţei. Au avut apoi ocazia să exploreze Cetatea
Neamţului, să asculte prezentarea Chicotelor de altă dată ale lui Nică de la Humuleşti, să contemple
Muntele Pietricica din telegondolă, să se plimbe cu barca pe Lacul Roşu, să se plimbe cu vaporul pe
Lacul de acumulare de la Cheile Bicazului, să îşi oxigeneze creierul în Salina Praid, să îşi ude
picioarele în lacul ursului din Sovata. Am cântat şi noi pe acordurile trubadurilor din Cetatea
Sighişoarei şi ne-am jucat de-a ascunselea prin Castelul Bran.
Petrecerile în pijama, baia de la piscină sunt şi ele amintiri plăcute! A fost o pleiadă de
amintiri pe care copiii şi noi, cadrele didactice, nu le vom uita!
Putem să le urăm micilor excursionişti la o bună reîntâlnire cu frumuseţile patriei noastre şi
în clasa a III-a!
Prof. înv. Primar, Botaş Georgiana

Formarea continuă- condiţie sine qua non a educatorului
modern
,,Pregătirea continuă trebuie să aibă în vedere
înzestrarea cadrului didactic cu competenţele necesare, astfel
încat, acesta să se simtă confortabil în faţa clasei, în toate
situaţiile

care

pot

apărea

în cursul

activităţii

sale

educaţionale. Pentru o mai bună prestaţie profesională, cadrul
didactic are nevoie de încrederea în sine şi în valorile pe care
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le promovează˝ (Victoriana Aprilia Gălbenuş- coordonatoare proiect).
În spiritul aplicării acestor idei am decis să ne înscriem în proiectul ,,Şcoala Internatională
De Vară Pentru Dascălii Români din ţară şi de peste hotare „Dăscălimea Română” ediţia lEforie Sud, august- 2013, proiect realizat în parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale şi
coordonat de prof. Victoriana Aprilia Gălbenuş.
Obiectivele centrale ale acestei ediţii au fost: sporirea calităţii actului didactic, aplicabilitatea
programelor şcolare, modernizarea managementului şcolar şi rolul activ al educaţiei nonformale.
Activităţile s-au derulat potrivit unui program foarte flexibil, variat şi bine gândit de către
organizatori. Ne-am putut exprima opinii, concepte,practici educaţionale la Simpozionul
Internaţional ,, Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori˝desfăşurat în cadrul sesiunii de
evaluare a proiectului, cu lucrarea ,,Parteneriat şcoală- familie- comunitate˝.
Tot în cadrul proiectului am participat – pe durata a 30 de ore- la cursurile naţionale de
formare continuă cu tema ,,Realităţi şi perspective în şcoala românească. Relaţia dintre educaţia
nonformală/informală şi voluntariatul din societatea românească˝. Cursurile au fost organizate de
Casa Corpului Didactic Constanţa în colaborare cu Asociaţia Generală a cadrelor didactice din
România „Dăscălimea Română”.
Ne-am putut exprima punctele de vedere legate de săptămâna ,,Şcoala Altfel˝, într-un articol
care a apărut în paginile publicaţiei Dăscălimea Română- revistă pentru minte, suflet şi profesie,
Slobozia, august-2013. Aproximativ 300 de dascăli din 28 de judeţe ale ţării şi din Republica
Moldova au participat la prima ediţie a acestui proiect.
Deschiderea oficială a lucrărilor a avut loc la Teatrul de vară din Eforie Sud, în prezenţa
Ministrului Educaţiei Naţionale, prof. univ. dr. Remus Pricopie şi a altor personalităţi din minister
şi locale precum şi din Republica Moldova.
Au fost lucrări deosebit de interesante: materiale de audiat, dezbateri de idei, opinii pe
subiectele date, s-au făcut prezentări în sistem video, s-au organizat expoziţii deosebit de atractive
cu costume populare româneşti din diferite zone ale ţarii.
Cele mai interesante activităţi au fost cele pe ateliere:
pictură pe porţelan, realizată de fiecare participant cu
ajutorul unor vopsele ecologice furnizate de o firmă din
Germania şi atelierul ,,Să ne-amintim de vară˝( diverse
obiecte ornamentale realizate din scoici).
Şcoala de vară s-a încheiat cu organizarea unei
excursii de o zi la Balcic- Bulgaria.
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Ne-am întors acasă cu idei noi, cu o viziune nouă asupra actului didactic şi cu convingerea
că astfel de activităţi îţi îmbogăţesc experienţa didactică, îi imprimă un suflu nou, inovator, iar
acumulările calitative se ,,răsfrâng˝ asupra beneficiarului lor, ELEVUL.
Instit. Aurelia Huiban, Înv. Geta Şolcă

Proiectul educaţional local
“Educaţia pentru timpul liber – anul IV”
Proiectul “Educaţia pentru timpul liber – anul IV” desfăşurat în
anul şcolar 2013-2014 a reprezentat ultimul an dintr-un proiect pe
care eu, profesor Spânu Liliana, mi l-am propus să-l desfăşor cu
elevii clasei a VIII-a E de-a lungul celor patru ani de gimnaziu.
Proiectul îşi propunea să suplinească lipsa de timp a părinţilor
în

organizarea

timpului

liber

al

copiilor. Mulţi dintre copiii cuprinşi în proiect au părinţii plecaţi în
străinătate sau implicaţi în activităţi economice care le ocupă tot
timpul.
Proiectul a continuat parteneriatul cu muzeul prin vizitarea
expoziţiilor itinerante . În derularea proiectului, în anul şcolar 2009-2010,
s-a aplicat un chestionar cu privire la preferinţele elevilor referitoare la teatru şi, cum un procent
semnificativ au răspuns că preferă teatrul de păpuşi, am continuat şi parteneriatul cu Asociaţia
Culturală “Gepetto”.
Deoarece elevii clasei a VIII-a E, pe care o conduc în calitate de
diriginte, au ajuns la vârsta când trebuie să se gândească la o
meserie, am inclus în proiect activităţi referitoare la orientarea
şcolară şi profesională.
În derularea proiectului am colaborat, de-a lungul celor 4 ani, şi
cu alţi diriginţi şi învăţători pentru a realiza activităţi comune.În
anul şcolar 2012-2013 au fost implicaţi în proiect 200 elevi de la
Şcoala Gimnazială „ George Tutoveanu” Bârlad, de Şcoala Nr. 2
Bârlad şi de la Şcoala Gimnazială „V. I. Popa” Bârlad.
- Clasa pregătitoare – 25 elevi (6 ani) – prof. Nechifor Violeta (Şcoala „V. I. Popa”)
- Clasa I A – 30 elevi (6-7 ani) – înv. Amăricăi Viorica
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- Clasa a III-a B - 29 elevi (9-10 ani) –înv. Ganea Nela
- Clasa a III-a A – 23 elevi (9-10ani) – înv. Şolcă Iulia
- Clasa a VII-a B- 30 elevi (13-14 ani) – dirig. Robu Ionela
- Clasa a VIII-a B -30 elevi ( 14-15 ani) – dirig. Mamalaucă Mariana
- Clasa a VIII-a D – 32 elevi (14-15 ani)-dirig. Teodorescu Mihaela
- Clasa a VIII-a E -18 elevi( 14-15 ani) – dirig. Spânu Liliana
- Clasa a VI-a B- 28 elevi ( 12-13 ani) – dirig. Spânu Grigore (Şcoala Nr. 2)
La activitatea de lansare a proiectului au participat elevi, învăţători, profesori, părinţi şi
reprezentanţi ai instituţiilor de cultură bârlădene. S-au prezentat părinţilor si celorlalţi invitaţi
aspecte legate de implicarea lor în derularea proiectului . Elevilor li s-a aplicat un chestionar pretest
în scopul identificării cunoştinţelor şi a atitudinii lor faţă de cultura generală personală şi faţă de
cultura bârlădeană. Elevii de la clasele primare au fost chestionaţi cu privire la preferinţele
referitoare la poveştile sau piesele de teatru preferate.
Pentru că mulţi elevi au părinţii plecaţi şi nu are cine să le vorbească despre patriotism s-au
organizat activităţi care să marcheze însemnătatea zilei de 1 Decembrie. Elevii clasei pregătitoare
au pregătit un program artistic şi , în timpul orelor de abilităţi practice, elevii claselor primare au
confecţionat obiecte patriotice pe care le-au dăruit părinţilor şi bunicilor.
Diriginţii claselor a VIII-a au chestionat elevii asupra meseriilor pe care doresc să şi le
aleagă şi asupra aspectelor pe care le cunosc din meseriile pe care şi le doresc. În timpul orelor de
diriginţie s-a aplicat elevilor un chestionar pentru determinarea aptitudinilor personale. Chestionarul
a fost realizat şi interpretat de doamna psiholog şcolar Drăguţ Sabina. S-au organizat vizite la
liceele din Bârlad pentru a fi familiarizaţi elevii cu oferta
educaţională şi cererea de forţă de muncă a oraşului nostru.
În sptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” elevii clasei a
VI-a B şi a VII-a B, împreună cu domnul profesor Spânu Grigore şi
doamna profesor Robu Ionela au organizat o drumeţie în zona de
agrement Prodana.
Trupa de teatru de păpuşi a Asociaţiei Culturale „Geppeto” a
susţinut, în sala de sport a şcolii, un spectacolul de păpuşi după
povestea „Ursul păcălit de vulpe”. Membrii trupei de teatru au
participat la o activitate a clasei a III-a A prezentându-le păpuşile.
Elevii au fost încântaţi de implicarea lor în activităţile
proiectului şi ne-am propus să continuăm proiectul pe mai mulţi ani şcolari cu extinderea sferei
activităţilor .
Coordonator proiect, Prof. Spânu Liliana
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Bârlad, orașul meu
În cadrul proiectului „La pas prin orașul meu”, elevi din
clasa a IV-a au participat la activități care au avut drept scop
redescoperirea locurilor interesante din Bârlad, cunoașterea
istoriei și tradițiilor moștenite de părinți și bunici. Spre finalul
proiectului a apărut o întrebare: „Ce înseamnă Bârladul pentru
tine?”
Însemnările unor elevi din clasa a IV-a
Melinte Denis-Gabriel

„Pentru mine, Bârladul înseamnă totul: aici am copilărit,
aici mi-am făcut primii prieteni, aici locuiesc. Chiar dacă nu este
un oraș foarte mare sau foarte curat, orașul meu e minunat!” Smaranda A.
„Bârladul este un oraș mic, dar interesant. Aici este o grădină zoologică, o primărie, ca în
toate celelalte orașe. Aici eu am familia, pe doamna învățătoare și prietenii. Chiar dacă aș pleca, va
rămâne mereu în amintirea mea.” Diana A.
„Locuiesc în orașul Bârlad. Este un orășel frumos în care poți vedea multe locuri
interesante... mai ales teatrul. Este un oraș minunat!” Narcis A.
„... este un oraș micuț și frumos. Nu este foarte aglomerat, ca în București. Mie nu-mi plac
orașele cu multe mașini, poluate! Îmi place Bârladul! Dacă
m-aș muta de aici, aș veni o dată pe lună să îl vizitez și să-mi
văd părinții.” Beatrice B.
„... chiar dacă nu este perfectă viața aici, este orașul în
care am trăit, trăiesc și voi trăi. Nu mi-aș putea imagina viața
în alt oraș!” Miruna B.
„Pentru unii poate orașul acesta nu înseamnă nimic,
dar pentru mine este locul cu o mulțime de locuri frumoase și
Stratulat Andreea-Maria
amintiri...” Rareș B.
„Orașul este cel mai frumos primăvara pentru că vezi pe
străzi multe flori aranjate frumos. Și iarna Bârladul e frumos împodobit! Îmi place mult acest oraș!”
Clara B.
„Am văzut multe orașe, dar Bârladul este cea mai frumoasă localitate! Este înflorit, însorit și
sunt multe case și blocuri colorate. Aici păstez multe amintiri frumoase. Iubesc Bârladul!”
Teodora B.
„... sunt multe locuri frumoase, dar și muzeul, teatru, observatorul astronomic. Sunt mândru
că locuiesc aici!” Tudor C.
„Iubesc Bârladul! Voi prețui mereu anii petrecuți aici!” Tudor Ch.
„... dacă aș pleca din oraș, mi-ar fi dor de prietenii mei, de școala mea, de vecinii mei și de
apartamentul unde eu și familia mea stăm. Sper să nu plec niciodată din Bârlad!” Andrei D.
„...acest oraș, chiar dacă nu este fabulos precum altele, pentru mine este special.” Mihnea D.
„Toți oamenii dragi mie stau în acest loc. Aici s-a întâmplat totul: aici m-am născut, aici miam făcut pentru prima dată prieteni, aici am petrecut aproape toate vacanțele, aici studiez. ”
Anamaria D.
„Mereu m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă aș pleca din
orașul Bârlad. Cred că mi-aș pierde toți prietenii, n-aș mai învăța la
o școală minunată, cu colegi minunați și cu o doamnă învățătoare
minunată, n-aș mai locui într-un apartament frumos; aș pierde tot
ce am mai bun.” Cleopatra G.
„Cel mai frumos oraș din lume este Bârlad. Cel puțin
pentru
mine!
E locul unde mi-am petrecut copilăria, locul unde am
Pavel Maria-Lorena
am trăit cele mai frumoase clipe din viață, locul unde am învățat
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tot ce știu. Cred că nimeni nu și-ar părasi orașul natal fără să aibă un motiv.” Tudor G.
„Nu mi-aș dori să plec niciodată din Bârlad... dar, cine
știe ce se va întâmpla când voi fi mare?” Tudor I.
„Orașul drag mie, orașul în care m-am născut, trăiesc și
voi îmbătrâni, se numește Bârlad. Nu este așa de mare, dar are
un loc aparte în inima mea. Clădiri mari și spectaculoase se
ridică și adăpostesc milioane de suflete. Vara, parcul cheamă la
el copiii. Iarna este mai mare dragul să te joci în zăpada albă ca
laptele! Școli bune se află la tot pasul în orașul meu! În zilele
Chiratcu Tudor
de duminică, nu se aude nimic pe străzi pentru că toți oamenii
sunt plecați la biserică. Orașul are și va avea întotdeauna un loc în
inima mea!” Răzvan I.
„... chiar dacă voi pleca vreodată din acest oraș, o să-mi amintesc de frumoasele clipe! Am
petrecut multe ierni miraculoase și multe veri călduroase! Aici sunt părinții mei și aici am avut
multe bucurii pe care nu le pot uita.” Daria L.
„... orașul meu o să fie în amintirile mele! Toate sărbătorile petrecute în familie sunt clipe
minunate pe care nu o să mai pot să le retrăiesc. Amintirile mă obligă să rămân aici pentru că, odată
ce plec, nu-mi mai pot explica sentimentele.” Bianca M.
„Este un oraș frumos!... Se spune că aici s-a născut Alexandru Ioan Cuza, așa că nu poți sta
în casă când ești în Bârlad!” Ștefan M.
„Am o mulțime de amintiri legate de acest oraș, de aceea îl consider special.” Denis M.
„... chiar dacă aș pleca, mi-ar rămâne mereu în suflet școala, locurile de joacă și parcurile.”
Sabina N.
„Bârladul nu este orașul meu natal, dar este orașul în care învăț. Ar trebui să veniți să-l
vedeți. Este un oraș deosebit!” George M.
„... este un oraș unde găsești copii inteligenți care vor să învețe.” Rareș O.
„Bârladul este orașul amintirilor mele, este leagănul copilăriei mele.” Lorena P.
„În orașul meu totul este frumos: străzile, parcurile de joacă pentru copii...” Alexia P.
„Bârladul este casa mea și îl iubesc. Îmi este ca o
familie, numai că una mai mare.” Marian S.
„... este orașul plin de locuri frumoase, dar deosebit e
Muzeul Vasile Pârvan: izvoare istorice, pietre, minerale,
expoziții.” Ioan S.
„Bârladul, comparat cu alte orașe, este mic, dar are
multe locuri captivante și povești istorisite din care poți învăța
multe.” Sabina S.
„Oriunde voi merge amintirea Bârladului meu îmi va
rămâne
în suflet.” Andreea S.
Băbuță Beatrice-Andrada
Noi, bârladenii, cu toții știm că Bârladul este un oraș
frumos și liniștit: când își îmbracă haina cea groasă de iarnă, se transformă într-un oraș de poveste,
când își arajează florile parfumate pe străzi, este un oraș de vis… Cuvintele sunt aproape de prisos
ca să descriem atmosfera jovială care animă puținele străzi animate: copiii se joacă așa cum mă
jucam și eu când eram de vârsta lor.
Bârladul este un oraș foarte primitor, curat și binecuvântat de istorie. Lăsați copiii să vă fie
ghid ca să descoperiți farmecul vieții citadine!
prof. înv. primar Nela Ganea
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Mă numesc Cibotaru Matei Ştefan şi provin dintr-o familie de
oameni obişnuiţi, care m-au crescut şi educat ca pe un copil obişnuit.
Cu bune şi cu rele, când mai greu când mai uşor, am reuşit să ajung în clasa a
VII-a la, după părerea mea, cea mai bună şcoală gimnazială din oraş. Făcând
parte dintr-o clasă în care cuvântul de ordine este competiţia, m-am străduit să
ţin pasul cu colegii mei, cărora le mulţumesc, pentru că, şi datorită lor am
reuşit să obţin rezultate mulţumitoare la toate obiectele, iar la matematică
bune şi foarte bune.
De ce matematica? Păi, în familia noastră, matematica este la loc de
cinste şi în desele momente când ne întâlneam cu toţii, se făcea apologia acestei discipline: Cât e de
frumoasă, ce impact are asupra personalităţii omului şi multe alte elogii.
La început am rămas oarecum nedumerit. De unde atâta frumuseţe? Treptat, treptat, cu
ajutorul doamnei învăţătoare Angheluţă Zâna şi apoi cu ajutorul domnului profesor Rotaru Maricel,
şi nu e de neglijat nici aportul bunicului, am descoperit că matematica este chiar frumoasă.
Satisfacţia pe care ţi-o dă rezolvarea unei probleme dificile este de nedescris. Ordinea pe care ţi-o
impune acest obiect în gândire şi în viaţa cotidiană m-a făcut să-l îndrăgesc şi mai mult. Probabil că
mentorii mei au simţit că pot avea suficientă încredere în mine încât să mă solicite să particip la
diferite concursuri de matematică, judeţene, interjudeţene şi chiar la olimpiadă.
Nu ştiu dacă rezultatele obţinute la aceste concursuri i-au mulţumit pe cei cărora le datorez
atât de mult şi pentru care nu am suficiente cuvinte să le mulţumesc, dar în ce mă priveşte, eu am
avut multe de învăţat. În urma acestor concursuri, dar şi a orelor de curs, am învăţat că dacă faci un
lucru cu plăcere, totdeauna îţi iese. Şi mie chiar mi-a ieşit, pentru că fac matematica cu plăcere.
Aşa se face că în clasa a VI-a, în urma eforturilor depuse de către cei despre care am vorbit,
am reprezentat judeţul Vaslui, la faza naţională a olimpiadei de mate, unde, cred eu, nu m-am făcut
de râs. Faptul că am venit de la olimpiadă cu o medalie sau că am adus încă un loc la faza naţionala
pe anul şcolar 2013-2014, înseamnă un mare lucru pentru mine. Dar faptul că şi prin mine şcoala
noastră este acum cunoscută în toată ţara este enorm.
Ce-ar mai fi de spus? Sper să mă menţin în continuare la aceiaşi parametri, astfel încât,
viitorul meu sa fie determinat şi de acest extraordinar obiect. Gândirea logică dobândită prin
matematică mă ajută să apreciez, în aproape aceeaşi măsură şi alte obiecte (fizica şi chimia) dar să
mă descurc bine şi la celelalte.
Cam acestea sunt gândurile pe care un elev obişnuit, asemeni vouă, tuturor, vi le
împărtăşeşte.
Numele meu este Miruna-Luana Bicher și am zece ani.
Sunt elevă în clasa a IV-a B la Școala Gimnazială „George
Tutoveanu" din Bârlad. Sunt o persoană sociabilă, săritoare,
sensibilă, sinceră, amabilă, ambițioasă și încerc să nu supăr pe nimeni.
Îmi place foarte mult la școală deoarece învăț multe lucruri
interesante. Colegii mei sunt foarte drăguți, iar doamna învățătoare mă
sprijină atunci când am nevoie. Materiile mele preferate sunt româna,
engleza și matematica, iar cel mai mult îmi place să creez compuneri.
În timpul liber cânt la chitară, iau lecții de canto și urmez cursuri
de limba engleză. Ador să mă joc cu prietenii în aer liber și să socializez jucându-mă pe calculator
sau jucând tenis.
Sunt foarte mândră de premiile obținute în anii de școală deoarece sunt destul de numeroase
și mă reprezintă cu succes. Aceasta sunt eu!
Premiul I:
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Concursul INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ, „ION CREANGĂ CEL MAI FRUMOS MĂRȚIȘOR AL ROMÂNILOR”;
Concursul „LIMBA ROMÂNĂ E PARTIA MEA” – etapa locală, etapa județeană;
Concursul DE MATEMATICĂ „LUMINA MATH” – faza I, faza a II-a;
Concursul „COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO” – etapa preliminară, etapa națională;
Concursul „FII INTELIGENT LA… MATEMATICĂ” – etapa preliminară, etapa națională;

Premiul al II-lea:
Concursului Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-COMUNICARE;
Concursului Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATE2000;

Excelent:
Concursul „CĂNGURAȘUL MATEMATICIAN”.

Eu sunt Goga Luigi Nico, un băiat cu ochii albaștri,
blond, întotdeauna vesel și pus pe învățat. Pasiunea mea cea
mai mare este cititul. Sunt elev în clasa a IV-a A.
Singurul obiect pe care nu-l stăpânesc foarte bine este Educația
fizică. În rest, Limba română, Matematica, Educația plastică sunt
orele mele preferate.
Deși sunt un pic cam timid, concursurile mă ambiționează și
atunci dau frâu liber imaginației, concentrării și încrederii în mine.
Îi am aproape pe colegii de clasă, adevărați competitori, dar și
prieteni buni. Îmi place să lucrez în echipă, să colaborez, să fac
schimb de idei cu aceștia. Consider că fiecare copil are ceva frumos
și bun în el.
Premiile pe care le-am obținut la concursuri demonstrează dorința mea de a deveni un om
important, un adult responsabil.
Premiul I:
Concursul INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ, „ION CREANGĂ CEL MAI FRUMOS MĂRȚIȘOR AL ROMÂNILOR”;
Concursul „LIMBA ROMÂNĂ E PARTIA MEA” – etapa locală, etapa județeană;
Concursul DE MATEMATICĂ „LUMINA MATH” – faza I, faza a II-a;
Concursul „COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO” – etapa preliminară, etapa națională;
Concursul „FII INTELIGENT LA… MATEMATICĂ” – etapa preliminară, etapa națională;
Concursului Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATE2000;

Premiul al II-lea:
Concursului Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-COMUNICARE;
Concursul „CĂNGURAȘUL MATEMATICIAN”.

Sportiv De Aur La Vârste Fragede
„Deși are numai 8 ani, Ștefan Bondrea- un veteran al participării la
multe alte competiții spotive, a reușit cea mai bună performanță, el
adjudecându-și medalia de aur. Micuțul Bondrea Ștefan a făcut din această
competiție o călătorie de la agonie spre extaz”- sunt cuvintele antrenorului
meu Rotaru Alexandru, președintele clubului sportiv Wazari Dojo citat de o
publicație locală în anul 2011.
Mi se umple inima de bucurie când îmi amintesc toate performanțele
obținute prin munca mea și a antrenorului meu.
Practic acest sport de la vârsta de 5 ani iar la 6 ani eram deja campion național la Kung Fu.

34

Am adunat în acești ani un nunăr de 11 medalii de aur, 10 medalii de argint și 12 de bronz, am
centura albastră la Ju Jitsu, în anul 2011 am fost locul 1 la secțiunea Sportivul anului iar în 2013
locul 2 în cadrul clubului. Sunt rezulatatele muncii mele și fiecare medalie și reușită mă motivează
să merg mai departe și să muncesc pentru a fi mai bun. Nu se compară cu nimic pe lume emoția pe
care o simt în ringul de luptă atunci cand caștig și arbitrul îmi ridică mâna ca fiind câștigător. Am
învățat să și pierd și fecare luptă pierdută mă motivează să merg mai departe. În același timp îmi
place să și învăț, sunt elev în clasa a IV-a C, niciodată nu am neglijat școala având rezultate bune la
învățătură. Diplomele obținute la concursurile de matematică și română arată cât de bine știu să-mi
îmbin cele două activități pe care le consider la fel de importante pentru mine și viitorul meu.
Practicând acest sport am învățat ce este disciplina, ambiția de a reuși pe mai departe,
respectul pentru cei din jurul meu chiar dacă îmi sunt adversari.
Iubesc acest sport și merg cu mare drag la antrenamente chiar
dacă de multe ori nu mai am timp pentru joacă.
Este un sentiment unic pentru mine bucuria de pe chipul
părinților mei atunci cand urc pe podiumul de premiere. Le
mulțumesc pentru că mă ajută și mă susțin la fiecare concurs la
care particip, atât școlar cât și sportiv.
Recomand tuturor copiilor și colegilor mei să practice un
sport, deoarece „Mens sana in corpore sano: antrenând corpul,
antrenăm mintea.
Ștefan Bondrea, Clasa a IV-a C, Prof. Burlacu Vicuța

Hobby-ul meu
Fotbalul este cel mai popular joc din lume numit și
„sportul sporturilor”, sport ce îmbină atât forța, inteligența
cât și îndrăzneala, curajul și eleganța mișcărilor.
Acest sport este îndrăgit de milioane de copii,
tineri și adulți. Fotbalul atrage copiii de la cea mai fragedă
vârstă care încearcă să-și imite idolii pe terenul de joc.
Eu am început să joc fotbal de când aveam 6 ani.
Forța și viteza sunt două lucruri foarte importante în joc.
Iubesc fotbalul pentru că este un joc complex, cu foarte
multe reguli, e un joc de strategie care presupune multă
muncă, sacrificii, voință și talent.
Mă pregătesc cu seriozitate, ca să devin un jucător bun,
să
particip la cât mai multe competiții. Sunt mândru că fac parte din
echipa
F.C. Viitorul Bârlad unde sunt mijlocaș central. Acest fapt mi-a dat posibilitatea să joc în competiții
cu alte echipe cum ar fi: F.C. Vaslui, F.C. Brașov, C.S.M.S. Iași, lucru ce mi-a adus multe bucurii
materializate în premii.
Orice copil pasionat de un hobby are un vis. Visul meu este să joc într-un campionat mare
unde este și fotbalistul meu preferat, Messi. Visez să joc în echipă cu cei mai mari jucători ai lumii
pentru că: „Talentul câștigă meciuri, dar munca de echipă și inteligența câștigă campionate” spunea
Michael Jordan.
David Vlăduț Iulian, Clasa a IV-a C, Prof. Burlacu Vicuța
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La adăpostul nopților târzii, fie de nepătruns, fie împodobite cu clar de lună și făclii,
gândurile bat la porțile cugetului, disputându-și prioritatea. Existențiale sau puerile, sunt totuși
rodul imaginației sau a experienței de peste zi.
Închid ochii, ca într-o implorare, sperând ca dulcea visare să mă ia în brațe și să mă zvârle
ușor spre tărâmul somnului-locul eliberării tensiunilor cotidiene. Dar ea mă amăgește... căci prin
pleoapele căzânde, s-a strecurat scânteierea lunii. Mă deștept de-a binelea... privesc atent spre cea
care ani de-a rândul a fost muza poeților și zeci de întrebări roiesc în jurul meu, într-un mister
nedeslușit. Umbrele tainice or fi dezvăluind tristul deznodământ biblic al fraților Cain și Abel? Or fi
doar formațiuni muntoase? O mai fi existând sau o fi doar proiecția a ceva ce a fost cândva? Dar
totul pare așa de real... cum poate ea, luna așa diafană să-nvolbureze mările sau să exercite o așa
presiune asupra vietăților? Aceste întrebări mă chinuie până la epuizare și dezertez din ale mele
gânduri, păstrând însă speranța căci atunci când fi-voi neființă o părticică din mine va ajunge acolo
spre aflarea adevărului.
Alteori, în nopți nepătrunse decât de glas de cucuvele, gândul mă poartă spre ziua ce tocmai
s-a scurs, cu bune și cu rele. Sunt doar eu cu mine și mereu îmi găsesc ceva de reproșat pentru ceea
ce puteam face și nu am făcut. Inevitabil, mă întreb cum au arărut delăsarea, orgoliul, minciuna,
infatuarea, nepăsarea si multe alte metehne ce otrăvesc sufletul. Or fi având vreo legătură cu
căderea lui Adam? Sau poate un rău deja făcut atrage după sine perpetuarea acestor slăbiciuni? Deși
le simt prezența, nu mă pot opune lor. De unde vine această subjugare? Poate că e parte din ființa
umană. Sau poate că e calea spre evoluție? Căci mă gândesc că acolo unde domnește armonia apare
și suficiența, iar suficiența taie aripile. Dar nu îmi duc gândul până la capăt, căci altul mă încearcă.
Prea multă dezvoltare, prea mult progres nu conduc la autodistrugere? Oare păstrarea valorilor și a
sufletului curat nu ar asigura un echilibru? Somnul mă ispitește, însă reușesc să îmi promit că mâine
voi fi mai bună decât azi...sau măcar să încerc...
Și cine-n prag de seară n-a avut vreodată în minte imaginea prietenului drag? Asemeni
trandafirului, suav și gingaș este prietenia, iar dezamăgirile legate de ea sunt spinii ce pătrund
adânc, atingându-mi sufletul. Deși m-am străduit, nu am înțeles niciodată de ce prietenul meu este
Acela și nu altul. Câteodată ne asemămăm, câteodată ne completăm, dar mai mereu suntem
înpreună. Cât de pustiit trebuie să fie acela care nu are cu cine împărtăși o bucurie sau un necaz! E
adevărat că și cele mai crunte dezamăgiri tot prietenul ți le oferă. Poate pentru că așteptările sunt
mari? Dar cine nu greșește? Căci cheia prieteniei constă în înțelegerea defectelor și aprecierea
calităților. Că înțeleg sau nu înțeleg prea mult din sentimentul nobil al unei prietenii, nu știu... dar
ce mi-e limpede e că dacă prietenul nu este centrul Universului în jurul căruia gravitează întreaga
mea existență, atunci nu e.
Și dacă tot am deschis lacătul cutiei ferecate a gândurilor, nu pot opri avalanșa de întrebări și
presupuneri în ce privește viața de după neființă. Dacă ar fi să mă iau după senzațiile de deja-vu, aș
spune că am fost cineva cu trăiri similare și voi reveni floarea din glastră sau poate privighetoarea
cu versul dulce. Dacă țin cont de morala creștină, atunci trag nădejde să ma plimb prin grădinile
Edenului. Dar dacă totul se sfârșește în nimic? Atunci... poate ar fi mai bine să rămân în conștiința
urmașilor pentru un lucru bine făcut în timpul vieții.
Astfel, seară de seară, mă pierd în noianul de gânduri fără sfârșit. Terminase-vor ele
vreodată?
Angheluță Raluca, Clasa a VIII-a,
Profesor: Căruțașu Cristina
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Viața minunată de la țară
Lucruri uimitoare pe care trebuie să le ştii despre locul unde locuiesc eu sunt legate de
minunata viață la țară.
Locuiesc la ieșirea din oraș, un loc minunat unde sunt înconjurată de mulți prieteni care nu
mă pot trăda niciodată. Prieteni deosebiți pe care-i iubesc și îngrijesc împreună cu părinții și bunicii
mei. Nu există bucurie mai mare decât atunci când ajung acasă și sunt întâmpinată de prietenii mei,
care se bucură și dau din codița lor jucăușă atunci când mă văd.
În pragul ușii mă așteaptă mieunând Tomiță. Când îl mângâi și-i vorbesc începe să toarcă cu
un spor de parc-ai zice că se zorește să-și termine treaba în timpul minuțios programat.
Acesta este doar unul dintre prietenii mei, așa că mă grăbesc asemeni lui Tomiță să ajung săi văd și pe ceilalți.
Îmi schimb repede uniforma și merg să văd dacă găinușa mea
preferată a mâncat. O iubesc atât de mult pentru că atunci când era doar
un pui a avut un accident și a rămas șchioapă. Nu mănâncă decât din
palma mea și mă grăbesc pentru că nu vreau s-o las să aștepte. Apoi
trebuie să merg și la micuții și drăgălașii mei iepurași care mă așteaptă
în două lăbuțe pe ușa cuștii. Nu mă pot abține să nu mângâi aceste
ghemotoace pufoase de blană timp în care le umplu cutiuțele cu apă.
În această curte minunată și plină de animale și-au făcut loc și
două căprițe. Sunt tare răsfățate și jucăușe. De fiecare dată când le
vizitez le duc și câte o mână de grăunțe, iar una dintre ele sare pe
spatele meu atunci când mă aplec.
După ce-mi vizitez toți prietenii, merg repede să-mi fac temele.
Încerc să învăț bine, pentru ca atunci când voi fi mare vreau să devin
medic veterinar să pot ajuta toate aceste ființe minunate care sunt
prietenii mei.
Cred că și tu ți-ai dori să ai la fel de multe animale pe care să le îngrijești și să te joci cu ele
mereu pentru că animalele împart cu noi privilegiul de a avea suflet, numai când vei iubi un animal
vei simți iubirea cu toată inima.
Roxana Mihaela Verbal, Clasa a IV-a C, prof. Burlacu Vicuța

Handbal – Scurt Istoric
Handbalul este un joc sportiv relativ tânăr, care a apărut în Europa la sfârşitul secolului al
19-lea şi începutul secolului 20. Originile lui sunt însă mult mai departate şi le găsim în unele jocuri
cu caracter popular practicate în Evul Mediu şi în jocurile dinamice folosite în şcolile din centrul şi
nordul Europei la începutul secolului al 19-lea.
Toate acestea ca principale surse de origine, au fost contopite şi modernizate sub influenţa
unor jocuri sportive deja cu statut de competiţie: baschetul, rugbyul şi mai ales fotbalul.
În toate variantele lui, jocul de handbal a apărut mai întâi în şcoli ca material didactic, rod al
imaginaţiei creatoare a unor eminenţi profesori de educatie fizica. Vom lua în considerare ca dată
de atestare a fiecarei variante, momentul în care depăşeşte “curtea şcolii” iar ca “părinte” pe cel care
i-a dat un regulament oficial şi l-a lansat într-o formă competiţională în afara orelor de educatie
fizică. Se disting şi sunt atestate trei rădăcîni multinaţionale, fiecare cu o variantă nu prea mult
deosebită de handbalul consacrat şi practicat astăzi pe toate cele cinci continente.
1. DANEMARCA 1904 “HAANDBOLD”, profesor HOLGER NIELSEN
2. CEHOSLOVACIA 1905 “HAZENA”, profesor VACLAV KARAS
3. GERMANIA 1919 “HANDBALL”, profesor KARL SCHELENTZ
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În România handbalul a patruns prin “filiera germană” în anii 1920 – 1921, imediat după
lansarea lui oficială la Berlin în anul 1919 de catre profesorul KARL SCHELENTZ. Ne referim la
handbalul în 11 jucători, pe terenul mare de fotbal, care va domina categoric cele două surori mai
mici – handbalul în 7 pe teren mic şi Hazena cehă – în toată această perioada interbelică.
Cel pe care putem să-l numim “parîntele” handbalului din România a fost profesorul
WILHELM BINDER, titularul catedrei de educatie fizica de la Liceul BRUKENTHAL din Sibiu,
care l-a introdus ca disciplină obligatorie în şcoala, imediat după ce vazuse la Berlin meciurile din
Cupa şi demonstraţiile studenţilor Facultatii de Educatie Fizica.
Tot WILHELM BINDER a organizat şi primele meciuri de handbal cu public pe stadionul
central din Sibiu între elevii lui, devenind astfel primul antrenor şi primul arbitru din istoria
handbalului românesc.
Handbalul în 7, cel nordic, pe teren mic, a
pătruns foarte timid la noi în țară după 1930. La
început se confunda cu Hazena, dar de regula era
socotit un mijloc de pregatire în timpul iernii
pentru echipele de handbal în 11 jucatori. Abia
în anul 1937 se semnaleaza, la Sibiu, un turneu
de sala cu participarea a 8 echipe din Sibiu şi
Mediaş, respectiv cele care evoluau în
campionatul de handbal în 11.
În 1928 se organizează la Sibiu prima
școală de arbitri de handbal.
Federația Română de Handbal se
constituie la 7 aprilie 1933, mai întâi ca filială a
Federației de Baschet și Volei. După trei ani, devine independentă.
Primul meci internațional al României a avut loc în 7 aprilie 1936, împotriva Poloniei, meci
pe care România l-a câștigat cu 6-4.
Primul meci de handbal în sală a avut probabil loc în Sala Obor în 1934.
Alte orașe, în afară de Sibiu, unde au fost organizate echipe de handbal au fost: Brașov,
Mediaș, Sighișoara, Agnita, Reșița, Timișoara, Lugoj.

Astroclubul “Perseus”
Astroclubul “Perseus” Bârlad, a fost
inaugurat pe 9 octombrie 2010, cu ocazia Săptămânii
Mondiale a Spaţiului Cosmic. Astroclubul “Perseus”
este principalul program educaţional pe domeniul
astronomiei din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan”
Bârlad.
Astroclubul, poartă numele unui celebru
personaj legendar din mitologie, Perseus, ce a rămas
în amintirea omenirii sub forma unei constelaţii, ce
este vizibilă pe cerul de toamnă şi iarnă.
Astroclubul “Perseus”, a fost infiinţat datorită
extinderii rapide a secţiei de astronomie din cadrul
Muzeului “Vasile Pârvan”. Construcţia observatorului astronomic în anul 2006 şi a planetariului în
2009, a dus la apariţia acestui club de astronomie.
Principalul obiectiv al Astroclubului “Perseus”, este popularizarea astronomiei şi se
adresează unei game variate de public, de la elevi şi studenţi, până la toţi pasionaţii de astronomie,
ce doresc să contribuie prin implicare activă, la promovarea acestui domeniu de activitate.
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În cadrul Astroclubului “Perseus” se desfăşoară mai multe activităţi ce sunt stabilite într-un
program de activitate anual. Aceste activităţi sunt de două tipuri: lecţii teoretice (cursuri de
astronomie) şi lecţii practice (observaţii astronomice). În felul acesta, se imbină în mod util şi plăcut
partea teoretică şi practică a astronomiei. Tot în cadrul acestui program, membrii astroclubului se
implică în sprijinirea unor activităţi organizate de Muzeul “Vasile Pârvan”, cu ocazia unor
fenomene sau evenimente astronomice.
Membrii Astroclubului “Perseus”, se implică în
organizarea unor observaţii astronomice în afara oraşului
Bârlad (tabere de astronomie). Observaţiile astronomice în
afara oraşului Bârlad, au rol în popularizarea astronomiei şi
reprezintă un obiectiv principal al Astroclubului “Perseus”.
Tot membrii Astroclubului “Perseus”, organizează observaţii astronomice în stradă, în zona
centrală a oraşului Bârlad. Aceste observaţii sunt foarte importante pentru promovarea
observatorului astronomic şi a planetariului în rândul publicului bârlădean.
Andrei Clisu, Clasa a VIII-a A

DE CE ARE ASINUL CRUCE PE SPATE?
Asinul - numit şi măgar - este un animal des întâlnit
în legendele şi credinţele oamenilor. Nepretenţios, asinul a
fost totdeauna un ajutor pentru om, fiind un bun animal de
povară. Credinţa populară spune că diavolul se poate
preschimba în orice vietate, dar nu are puterea de a se
transforma în măgar şi nici nu poate face vreun rău acestui
animal sau oamenilor care sunt întovărăşiţi în călătorie sau
la muncă de un măgăruş.
Călare pe un asin au călătorit Fecioara Maria cu
Pruncul Iisus, împreună cu Sfântul Iosif, atunci când au
fugit în Egipt, pentru a scăpa de mânia Regelui Irod, care
omora toţi pruncii. Treizeci de ani mai târziu, Mântuitorul
Iisus Hristos intra în Ierusalim, întâmpinat de mulţimi,
purtat tot de un asin. Venea călare pe un animal blând şi
simplu, dând astfel dovadă de smerenie şi modestie. Nu a
venit călare pe un cal, căci în acea perioadă caii nu erau
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folosiţi decât de cei bogaţi sau de soldaţi, în luptă. Mântuitorul însă era Domnul Păcii, al celor umili
şi simpli.
Asinul a fost binecuvântat de Dumnezeu, căci animalul acesta are, încă de la naştere, semnul
crucii pe spinare. Iată ce ne povesteşte legenda: „ Atunci când a făcut Dumnezeu animalele pe
pământ, a făcut şi pe măgar, urechiat şi blând tot ca acum, iar dunga ce o are pe spinare, în formă de
cruce, se povesteşte că acest semn i-a fost făcut de Dumnezeu, cînd l-a binecuvântat, pe vremea
când l-a încălecat Iisus Hristos, spre a intra în Ierusalim.”

LACRIMILE MAICII DOMNULUI
În lunile de vară (şi uneori până toamna târziu), pe la
porţile caselor ori căţărându-se pe ziduri, creşte o plantă
agăţătoare,iubită de oameni pentru mirosul, frumuseţea şi
gingăşia ei. Este cunoscută sub denumirea de „Lacrimile Maicii
Domnului”. Florile alb-gălbui emană un parfum dulce, precum
cel de crin. În serile caniculare, când arşiţa de peste zi se mai
topeşte, micuţa floare răcoreşte totul în jur cu mireasma ei.
Atunci când i se deschid petalele, dintre pistil şi stamine curge
un fel de nectar limpede ca o lacrimă, cu transparenţe şi sclipiri de diamant. Copiii rup uneori florile
şi le mănâncă, iar pe vremuri, în sate, fetele mari îşi făceau coroniţe ori puneau câteva fire de plantă
la icoana Maicii Domnului, să miroasă frumos în casă.
Bătrânii îşi amintesc că această floare deosebită are şi o legendă foarte veche. Se spune că
florile acestea atât de parfumate şi de fragile s-au născut chiar din lacrimile Preacuratei Fecioare
Maria pe tot drumul parcurs de ea în timpul răstignirii lui Iisus Hristos pe Golgota. Maria venise să
asiste de departe la moartea preaiubitului ei Fiu, împreună cu alte femei, printre care şi Maria
Magdalena. Văzându-L pe cruce, Maica Domnului s-a oprit din mers, a căzut în genunchi şi a
înălţat ochii spre cer. Lacrimi mari cât boaba de strugure curgeau pe obrajii ei palizi, udând apoi
ţărâna. Era un zgomot cumplit în jur. Unii plângeau, alţii răcneau cuvinte de ocară şi huleau. Mulţi
priveau doar, împietriţi şi fără glas. În jalea acea, fără să bage nimeni de seamă la început, pe
locurile unde călcase Sfânta Fecioară, iar lacrimile ei se topiseră în ţărână, a prins să răsară planta
cu floricele alb-gălbui, parfumată cum nu s-a mai pomenit. Când una dintre femei a văzut ce s-a
întâmplat, a exclamat emoţionată: „Marie, iată lacrimile tale!”. Şi de atunci aşa i-a rămas numele
acestei suave plante.
prof. PAULINA MOCANU
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1. Far la orizont…
Ajutați vapoarele să se orienteze cu ajutorul farurilor, astfel încât vitejii luptători să se
întoarcă acasă mai repede.
Așezați vapoarele pe unele dintre câmpuri astfel încât niciun vapor să nu se atingă de un
altul sau de un far, nici chiar pe diagonală.
Cifrele înscrise pe faruri indică numărul vapoarelor care pot fi văzute de la acestea în
direcție orizontală sau verticală. Nu constituie o problemă dacă între un vapor și un far se află un alt
vapor sau far. Toate vapoarele pot fi văzute de la cel puțin un far.
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2. Fagure aFurisit…
Albinele s-au încurcat. Nu mai știu unde să depună mierea, care fagure este repartizat
fiecărei albinuțe. Ajutați-le voi, așezând câte o cifră de la 1 la 6 în câmpurile albe, astfel încât
fiecare număr să apară în jurul unui câmp negru o singură dată. Atenție! În câmpurile învecinate nu
poate apărea aceeași cifră (de exemplu cifra 1 nu poate sta alături de o altă cifră 1).
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Materiale propuse de prof. Adina Stratulat

41

CEL MAI MARE POVESTITOR….
1.Personajul principal din ,,Amintiri din copilărie’’
2.Mama sa voia să-l facă .....
3.Stând în gazdă la ......,a luat râie.
4.Fructe mici, roșii, dulci, după care Nică a urcat în pom.....
5.Numele mamei sale ..........
6..........şi al tatălui său.
7.Mătușa căreia i-a stricat cânepa.........
8.Popa care i-a gonit pe urători.....
9.Bunicul din.....îi ţinea partea.
10....................din copilărie.

Druţu Andrei, Clasa a V-a C, Prof. Cozma Mariana
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Imagini din foaierul Teatrului Municipal ”V. I. Popa”

Spectacolele pentru copii:
1. Fluierul fermecat, de Sorin Lepa
Regia: Adrian Găzdaru
Scenografia: Sandu Maftei
2. Prințesa, pescarul si balaurul, de Teodora Spînu
Regia: Alexandru Savu
Scenografia: Sandu Maftei

”Recunosc, nu sunt poet,
Cum sunt mulți colegi la modă;
Dar când beau bărdaca-ncet,
Ca Horațiu scriu o odă.”
Victor Ion Popa
Epigramiști cu sau fără voia lor, (1983)

Teatrul Municipal “V.I.Popa”

