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prieteni

despărțire

viit
or

amintiri de neuitat! 

regrete...

Cei maiCei maifrumoșifrumoșiani...ani...
Fiecare sfârşit de an aduce deopotrivǎ bucurie şi tristeţe în sufletele tuturor celor obişnuiţi sǎ vinǎ zilnic la 

şcoalǎ. Mai trişti par însǎ absolvenţii, cei care au crezut cǎ abia aşteaptǎ sǎ termine şcoala. Ne demonstreazǎ acest 
lucru tineri elevi de clasa a VIII-a, care şi-au aşternut o parte din sufletul lor pe hârtie...

Nu ştiu dacǎ aceastǎ clasǎ era aşa cum mi-o amintesc  

sau dacǎ profesorii erau aşa de rǎi sau aşa de buni precum au 

rǎmas în memoria mea.

Ceea ce ştiu este cǎ cel mai important lucru pe care    

l-am învǎţat în toţi aceşti ani a fost valoarea prieteniei. 

Prieteni, colegi, mereu prezenţi, ei vor rǎmâne amintirea cea 

mai frumoasǎ a acestor ani, mereu existentǎ în sufletul meu.

Şi ştiu cǎ în ceea ce suntem astǎzi e prezent ceea ce am 

fost cândva, iar primul “chiul”, prima notǎ, lacrimile de 

bucurie sau de tristeţe nu se vor şterge niciod atǎ din memoria 

mea. 
Vouǎ, prieteni, colegi, profesori, vǎ mulţumesc pentru 

cǎ aţi fǎcut ca aceşti ani sǎ fie cei mai frumoşi ani!

(Mocanu Diana – 8A)

Acum patru ani de zile, când am intrat în clasa a V-a, 

totul mi se pǎrea ciudat. Majoritatea colegilor îmi erau 

necunoscuţi, profesori noi... Cu timpul m-am obişnuit cu toate 

aceste lucruri. Pânǎ în clasa a VIII-a, recunosc, au existat 

multe certuri. Însǎ m-au facut sǎ mǎ apropii de colegi şi mai 

mult. Acum regret momentele de discuţii inutile, chiar penibile 

dintre noi.
Pe doamna dirigintǎ nu o voi uita niciodatǎ! A fost cea 

care mi-a încǎlzit sufletul încǎ din prima zi, când ne liniştea şi 

ne spunea sǎ nu ne fie fricǎ. Câteodatǎ o necǎjeam, dar tot noi, 

elevii dumneaei, o fǎceam fericitǎ, mândrǎ prin implicarea şi 

rezultatele noastre.Acum, privind în urmǎ, îmi dau seama cǎ totul fǎcea 

parte din viaţa mea. Durerea provocatǎ de aceastǎ despǎrţire 

de colegi, de profesori şi de doamna dirigintǎ îmi apasǎ 

sufletul!
Cu bune, cu rele, totul a trecut! Regrete pentru ce 

pierdem, nerǎbdare faţǎ de ceea ce ne aşteaptǎ...(Apetroaei Alice -  8A)

E un moment greu..., dar sincer, acum chiar nu 

realizez cǎ se terminǎ aceastǎ perioadǎ lungǎ de timp. 

Probabil voi realiza atunci când banchetul se va 

termina. Pânǎ atunci cred cǎ mai mult vreau sǎ refuz sǎ 

mǎ gândesc la asta. Pe mulţi dintre actualii mei colegi 

îi ştiu din clasa I  şi mi-e greu când mǎ gândesc cǎ nu îi 

voi mai vedea. Cu bune şi cu rele sunt colegii mei şi, 

dacǎ doar cu câteva luni în urmǎ voiam sǎ termin 

odatǎ şcoala, acum totul s-a schimbat.
Chiar  dacǎ,  poate, cu unii voi fi în aceeaşi 

clasǎ de liceu, ştiu cǎ prieteniile nu vor mai fi atât de 

strânse. Nu pot sǎ nu mǎ gândesc cǎ voi întâlni oameni 

noi, cu care mǎ voi înţelege poate şi mai bine. Aş vrea 

sǎ prelungesc aceastǎ perioadǎ. Îmi va fi dor şi de unii 

profesori, nu atât de materiile predate, cât de 

caracterele dumnealor minunate.
Regrete... Voi regreta mereu faptul cǎ mai  bine 

de jumǎtate de an l-am pierdut pe certuri inutile. Acum 

îmi dau  seama câte momente preţioase am pierdut. O 

sǎ încerc pe ultima sutǎ de metri sǎ recuperez câteva 

fracţiuni din acele momente...
(Matei Mihaela – 8A)

Sincer sǎ fiu în clasa a cincea îmi doream sǎ treacǎ totul 

cât mai repede, sǎ termin şcoala şi sǎ ajung cineva în viaţǎ. Dar 

nu-i cunoscusem încǎ pe colegii mei. E drept cǎ nu m-am înţeles 

de la început cu toatǎ lumea, dar, chiar dacǎ nu eram prieteni, ne 

respectam unii pe alţii.
Acum, la final de clasa a opta, mǎ gândesc cǎ a fost ca un 

film care s-a sfârşit brusc. Parcǎ nici nu ne-am cunoscut aşa bine 

pe cât credeam. În fiecare clipǎ câte o amintire se strecoarǎ şi 

parcǎ îmi pare rǎu cǎ ne vom despǎrţi. Am trecut prin atâtea 

situaţii ciudate, amuzante şi chiar copilǎreşti, de care îmi aduc 

aminte cu plǎcere...
La început mi se pǎrea cǎ u nii profesori nu ne înţeleg, cǎ 

sunt prea severi cu noi. Dar acum îmi dau seama cǎ a fost doar 

spre binele nostru. Chiar dacǎ ne vom despǎrţi, vom rǎmâne 

prieteni şi vom pǎstra legǎtura... . Pentru cât timp? Gândul acesta 

mǎ întristeazǎ ori de câte ori mǎ gândesc la viitor. Dar poate aşa 

trebuie sǎ fie. Pânǎ la urmǎ toţi îşi urmeazǎ propriul drum, nu? 

A... era sǎ uit... în toţi aceşti ani am învǎţat din greu (sau poate 

aşa cred eu). Dar au fost ani foarte frumoşi în viaţa mea.

E final de clasa a opta şi mǎ gândesc la modul cel mai 

serios la viitorul meu. Ştiu cǎ voi ajunge la liceul dorit şi de aceea 

le mulţumesc foarte mult profesorilor care şi-au fǎ cut treaba cât 

de bine au putut. Cu tristeţe  în suflet zic: ADIO CLASA A 8-A!
(Ioniţǎ Dragoş – 8A)

colegi

Mai sunt câteva zile până la finalul anului şcolar şi mă 

cuprinde o stare de nostalgie. Nu am petrecut prea mult timp în 

această şcoală, dar ţin să le mulţumesc colegilor care m-au ajutat 

să mă simt bine,  să mă acomodez uşor şi  să trec mai uşor peste 

despărţirea de foştii colegi.
(Nistor Daniel - 8B)
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recunoștință

E gǎlǎgie! Toatǎ lumea ţipǎ! Vai, ce atmosferǎ e la noi în clasǎ! Îmi place! E gǎlǎgie şi în sufletul meu. Parcǎ ţipǎ cineva şi strigǎ cu lacrimi “NUUU!”. Eu nu vreau sǎ se sfârşeascǎ aici. Nu vreau sǎ se termine şcoala.În fiecare an la sfârşit e cel mai frumos, dar acum, în clasa a 8-a nu mai e la fel. Singurul lucru la care mǎ gândesc şi care mǎ face sǎ plâng este cǎ  niciodatǎ nu o sǎ mai fim aşa. Aşa cum suntem. Colectivul acesta nu-l voi mai regǎsi, pentru cǎ oamenii diferǎ foarte mult şi nu voi mai putea sǎ simt ce am simţit aici. Încǎ e gǎlǎgie în clasǎ. Asta e atmosfera. Numai când ţipǎ cineva la noi, tǎcem. Cred cǎ se întâmplǎ ceva cu fiecare. Toţi simţim ceva în suflet. Poate unii nu vor sǎ recunoascǎ...
De-a lungul celor patru ani am acumulat multe emoţii şi trǎiri. Am învǎţat sǎ citesc oamenii. Poate nu oi fi eu cea mai cea, însǎ îmi place sǎ ascult oamenii, dar şi ei sǎ mǎ asculte. Numai cǎ nu primeşti întotdeauna cât dai; probabil de aici au venit şi certurile. Vai! Câte au mai fost! Dar îmi aduc aminte cǎ ne împǎcam dupǎ câteva zile. Nu imediat! Toţi din clasǎ aveam orgoliu...

Acum, la sfârşit de clasa a 8-a, mǎ gândesc numai la faptul cǎ am cunoscut oameni minunaţi şi toţi din diferite categorii.
Domnii profesori... sper sǎ îşi aducǎ aminte de noi! Eu sper sǎ nu ne uite aşa uşor... E prima oarǎ când simt atât de intens. Sunt aici în şcoalǎ de şase ani şi mi-e greu sǎ mǎ despart aşa... deodatǎ.
Prietenii s-au legat cu un nod mic acum, dar sǎ vedem cât vor rezista... La vârsta aceasta avem multe de spus şi de reproşat, dar avem mai multe de ascultat. Ştiu cǎ o sǎ ne regǎsim, dar nu o sǎ mai fie la fel niciodatǎ!Ţin la toţi colegii şi orice ar fi, vreau sǎ pǎstrez legǎtura cu toţi. Nu pot sǎ spun cǎ-mi iau rǎmas bun, cǎ nu-i sfârşitul vieţii, dar abia acum fiecare se îndreaptǎ spre drumul lui, în viitor, şi acest lucru o sǎ ne facǎ sǎ uitǎm unii de alţii.S-a fǎcut linişte, dar unii mai vorbesc, nu pot sǎ se abţinǎ. Pe mine nu mǎ deranjeazǎ. Acum râd. Şi râd şi eu. Ştiu cǎ, orice ar fi, VIAŢA ÎNCEPE MEREU!

S-a sunat...
(Stoica Cristina – 8A)

Viața noastră de școlar

Pǎi… ce-aş putea sǎ vǎ spun? În primul rând 

aş vrea sǎ vǎ povestesc  pe scurt ce s-a întâmplat anul 

acesta…. A fost un an foarte zǎpǎcit, cu certuri, cu 

împǎcǎri, cu suişuri şi coborâşuri. Anul acesta am fost 

mai prieteni ca niciodatǎ. Îmi pare rǎu cǎ mǎ despart 

de colegi, de profesori, de prieteni şi de şcoalǎ, cu 

toate cǎ nu prea mi-a plǎcut, dar ǎsta e un alt capitol. 

Regret amarnic şi mǎ gândesc cu groazǎ la clipa 

despǎrţirii...
(Drancǎ  Daniel – 8A)

fam
ilia noastră de la școală 

Au trecut încǎ patru ani, patru ani de când 

suntem cu toţii împreunǎ. Cu toţii am împǎrţit aceeaşi 

salǎ de clasǎ, aceleaşi sentimente. Cred cǎ toţi avem în 

noi un glas care spune: “Mi-e greu sǎ mǎ despart de 

tot, de toţi anii petrecuţi împreunǎ!”

Chiar dacǎ au mai fost conflicte, am trecut cu 

brio peste ele, bucurându-ne de ultimele momente sau, 

mai bine zis, zile din viaţa noastrǎ de şcolar. Cu toţii 

am legat prietenii în aceastǎ şcoalǎ, care vor rezista 

foarte mulţi ani. Mi-e greu sǎ mǎ despart de toţi colegii 

pe care i-am simţit aproape, mi-e greu sǎ mǎ despart 

de domnii profesori care ne-au învǎţat atâtea lucruri şi 

fǎrǎ de care n-am fi ajuns unde suntem...

Asta este...viaţa merge înainte..., dar mǎ bucur 

şi mǎ simt foarte mândrǎ cǎ am fǎcut şi încǎ mai fac 

parte din Şcoala nr. 12 “Miron Costin”. Chiar dacǎ 

profesorii au fost uneori mai exigenţi sau poate cǎ nu 

ne-au înţeles, îi respectǎm şi le mulţumim astǎzi pentru 

tot ce-au fǎcut pentru noi în toţi aceşti ani.

Acum toatǎ lumea aşteaptǎ banchetul, toatǎ 

lumea este încântatǎ... Chiar dacǎ acest banchet se va 

termina cu lacrimi, mai bine zis cu foarte multe 

lacrimi, acesta va fi momentul de neuitat...despǎrţirea 

de cei patru ani...familia noastrǎ de la şcoalǎ...

Presupun cǎ  fiecare dintre noi ne vom aminti 

la liceu cât de bine ne simţeam în şcoala gimnazialǎ!

 (Neagu Ramona - 8A)

Vacanţa se apropie şi simt, 
pe zi ce trece, că mă cuprinde 
tristeţea…Oare ne vom mai vedea 
vreodată în această formaţie? O 
lacrimă zburdalnică iese din ochii 
mei şi, cu tristeţe în suflet, îmi spun: 
Îmi pare rău! Îmi va fi dor de toţi 
colegii şi profesorii mei şi regret că 
anul trecut le-am creat probleme 
doamnelor de fizică şi de chimie… 
Cred că acum scuzele sunt 
tardive…Şi totuşi, vă rog din suflet 
să le acceptaţi…

(Uţă - Nadă Ioana - 8B)

Stau acum şi mă gândesc la toţi aceşti ani petrecuţi în şcoală. Am trecut prin momente de tristeţe, dar şi de bucurie alături de colegi şi de profesori. În scurt timp voi rămâne doar cu amintirile, cu nemuritoarele amintiri ce-mi vor hrăni sufletul gol... Acum mi-aş dori să dau timpul înapoi pentru a şterge toate nebuniile făcute…În scurt timp sufletul meu  va lăcrima de dorul tuturor colegilor, chiar dacă unii dintre ei consideră , poate, că nu le-am dat importanţă. O rană  păstrează în timp cicatricea, iar operaţiile estetice nu sunt la îndemâna destinului, mai ales în vremuri de criză….Presimt că voi deveni un solitar  într-o lume străină… 
(Nistor Gabriel- Andrei - 8B)
Final de clasa a VIII-a... mǎ bucur cǎ am avut parte de colegi minunaţi, cu care m-am înţeles 

foarte bine şi de care m-am ataşat enorm. Mǎ bucur cǎ am întâlnit aceşti dascǎli rǎbdǎtori, care m-au 
învǎţat tot ceea ce ştiu astǎzi.

Regrete... Regret mult cǎ ne despǎrţim. Am fost o clasǎ unitǎ, iar eu am avut parte de prieteni 
adevǎraţi. Îmi va fi dor de toţi, chiar şi de cicǎlelile doamnei diriginte, care ne-a vrut întotdeauna binele

(Blânzeanu Cristina – 8A)
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Întrebări și vise...
Aceşti patru ani petrecuţi împreunǎ au fost pânǎ la urmǎ o 

pǎrticicǎ din viaţa fiecǎruia din aceastǎ clasǎ. Toate momentele fericite, 

toate zâmbetele, toate lacrimile  au fǎcut farmecul acestor ani.
 Acum, la sfârşit, toţi ne gândim la momentele frumoase petrecute 

împreunǎ, la zilele  triste, când, supǎrat fiind, un coleg ştia sǎ-ţi aducǎ 

zâmbetul pe buze şi sǎ nu te mai gândeşti la ceea ce îţi aducea tristeţea. 

Şcoala, aceastǎ clasǎ, în special, a fost pentru noi ca o a doua casǎ, iar 

unii colegi ne-au fost fraţi şi surori care au ştiut sǎ ne fie aproape şi la 

bine, şi la rǎu. Am crescut, ne-am maturizat împreunǎ şi am pǎşit în cea 

mai frumoasǎ parte a vieţii: adolescenţa. Am avut mereu de învǎţat unii de la alţii şi, chiar dacǎ au fost şi 

certuri, peste mulţi ani ne vom aminti numai momentele frumoase. Îmi 

aduc aminte de prima zi de şcoalǎ din clasa a V-a. Mǎ gândesc la 

emoţiile pe care le aveam, la multele întrebǎri care se plimbau prin 

mintea mea: Cum va fi? Ce colegi voi avea?Acum, privindu-mi colegii, îi vǎd pe acei micuţi, care însǎ s-au 

maturizat, care s-au împrietenit şi care se vor despǎrţi tocmai când s-au 

cunoscut mai bine, când au devenit mai apropiaţi unii de alţii... (Oprea Lavinia – 8A)

E sfârşitul clasei a VIII-a. Nu e orice 
clasǎ, e clasa a VIII-a A, clasa mea. Nu 
m-am gândit niciodatǎ cǎ o sǎ ajung sǎ-mi fie 
dor de colegii mei, de domnii şi de doamnele 
profesoare, de doamna dirigintǎ, chiar şi de 
doamnele de servici, dar acum, când mǎ 
gândesc, parcǎ îmi vine sǎ plâng la gândul cǎ mǎ 
despart de toţi.

O sǎ-mi fie dor de toate nǎzbâtiile pe 
care le-am fǎcut de-a lungul celor opt ani 
petrecuţi alǎturi de colegii mei, unii mai 
nǎzdrǎvani de felul lor.

Au fost certuri între noi. Nu ne suportam 
unii pe alţii la început, dar cred cǎ acum, la final 
de clasa a VIII-a, suntem prieteni toţi, iar eu 
doresc sǎ pǎstrǎm legǎtura unii cu alţii, pe cât 
posibil.

Sunt foarte recunoscǎtoare doamnelor 
profesoare şi le mulţumesc din suflet pentru 
rǎbdarea pe care au avut-o cu noi şi pentru  
lucrurile pe care le-am învǎţat în timpul acestor 
ani minunaţi. O sǎ-mi fie dor de toţi şi de toate...

(Burlacu Diana – 8A)

Nu pot spune tot ce simt în aceste clipe, dar voi ţine minte, 
cu siguranţă, pe toţi profesorii pentru ajutorul pe care mi l-au 
acordat şi pentru toate sfaturile oferite cu dragoste părintească…

(Radu Ionuţ - 8B)

             Am ajuns la capătul unui drum…Cu lacrimi în suflet 
privesc în urmă şi îmi amintesc acum toate clipele frumoase, toate 
momentele unice…De acum încolo nimic nu va mai fi la fel…Un 
gând de admiraţie şi de preţuire pentru dascălii mei, de care, cu 
siguranţă îmi va fi dor…

(Cimbală Loredana - 8B)

Îmi va fi dor de toţi colegii şi de domnii profesori, de 
întâmplările haioase petrecute în clasa noastră…

(Patriche Adrian - 8B)

             E greu să ne luăm bun rămas…Toate prieteniile clădite în 
atâţia ani se ruinează într-o clipă…Până acum, la sfârşitul fiecărei 
vacanţe, aşteptam cu nerăbdare să ne revedem colegii, profesorii…
Acum nu va mai fi la fel…Doresc fiecărui absolvent un drum 
luminos în viaţă şi… să ne revedem peste ani şi ani la fel de 
frumoşi şi de inocenţi…

(Păun Narcisa - 8B)

Abia acum la sfârşitul clasei a VIII-a am reuşit sǎ-i 
cunosc cu adevǎrat pe colegii şi pe profesorii cu care am 
învǎţat patru ani. Am avut şi clipe plǎcute, şi clipe neplǎcute 
împreunǎ, dar am trecut peste toate uniţi.Aş dori sǎ mai am încǎ patru ani cu ei, pentru a-i 
cunoaşte pe  toţi îndeajuns de bine, nu doar pe unii. Chiar dacǎ 
acum ne despǎrţim şi mergem toţi pe drumuri diferite la liceu, 
aş dori sǎ pot rǎmâne prieten cu o mare parte dintre colegii 
mei...

(Popescu Cristi – 8A)

             „Îmi va fi dor de colegi şi de profesori…
Într-un fel mă bucur că voi deveni licean, dar mi-e 
şi teamă de necunoscut…Celor care vor rămâne în 
urmă, generaţiilor care ne vor succede, le dau un 
sfat: învăţaţi, că fără şcoală nu ajungeţi nicăieri!” 

(Tinică Marius - 8B)
  
            „Cât de repede s-au scurs toţi aceşti ani…
Şi tocmai acum, când am devenit atât de uniţi…
Cât de mult îmi vor lipsi colegii, profesorii, şcoala 
mea dragă şi banca a doua care încă mai este a 
mea…Ce triste sunt despărţirile!…Dacă ar fi după 
mine, aş da o lege ca şi liceul să-l continui în 
aceeaşi clasă, în aceeaşi bancă, alături de aceiaşi 
colegi şi profesori…Dar , din păcate, legile nu 
sunt făcute de elevi nostalgici şi visători, iar 
realitatea e cât se poate de crudă…”

(Scutaru Andrei - 8B)

„Cu certitudine nu am fost cel mai bun 
elev al şcolii, dar ştiu sigur că îi sunt datoare 
acestei şcoli , pentru că aici m-am format ca om. 
Aici mi-am format caracterul, personalitatea, 
obiceiurile, idealurile şi felul de a vedea lucrurile 
în viaţă. Profesorii au dat formă caracterului meu 
şi şi-au lăsat amprenta în viaţa fiecăruia dintre 
noi. Părăsesc această şcoală cu durere, lăsându-
mi în urmă cele mai frumoase şi curate amintiri şi 
persoanele care mi-au dat startul în viaţă”.  

(Răileanu Geanina - 8B)

S-au terminat şi anii de şcoală…Mă bucur că am parcurs cu bine această perioadă, dar am un sentiment de tristeţe în adâncul inimii, pentru că n-o să-mi mai văd colegii…Cu ei am împărtăşit multe clipe frumoase, dar şi multe dureri…O să-mi fie dor de tot! Chiar dacă aş vrea, ştiu că nu pot schimba nimic… Voi lua, însă, cu mine imaginea celor dragi, în numele cărora voi lăcrima ori de câte ori voi derula filmul amintirilor…
(Glavaşc Steluţa – 8B) 5



vraja școlii...

Parcǎ ieri eram în faţa şcolii, în prima zi de şcoalǎ. 

Timidǎ, speriatǎ şi foarte curioasǎ. Prima întâlnire cu 

doamna învǎţǎtoare. De la dânsa am învǎţat sǎ scriu şi sǎ 

citesc şi tot de la dânsa am învǎţat sǎ socotesc. Doamna 

învǎţǎtoare mi-a sǎdit în suflet dorinţa de a învǎţa, de a afla 

din ce în ce mai mult. Cei patru ani de şcooalǎ primarǎ au 

trecut.
La începutul clasei a cincea treceam prin aceleaşi 

emoţii. Prima întâlnire cu domnii profesori. Nu ştiam la ce sǎ 

mǎ aştept. Totul a decurs însǎ bine. Fiecare profesor aducea 

un alt stil de predare, de la prelegeri lungi şi interesante, 

pânǎ la învǎţatul schematic şi chiar jocurile didactice.

Ce m-a atras cel mai mult la şcoalǎ, la tot ceea ce am 

învǎţat, a fost dorinţa de cunoaştere. Aflam lucruri noi în 

fiecare zi. Fiecare materie era unicǎ în felul ei. Totuşi ştiinţele 

reale m-au atras întotdeauna: fizica, chimia şi matematica. 

Mǎ despart cu o durere în suflet de toate plǎcerile şcolii...
(Leonte Maria – 8A)

dorința de cunoaștere
Aceste rânduri reprezintǎ o umbrǎ a 

evenimentelor frumoase petrecute într-un spaţiu care 

se numeşte şcoalǎ.Emoţiile primei zile de şcoalǎ şi entuziasmul 

cǎ va mai urma încǎ una sunt acum doar amintiri. 

Totul a devenit obişnuinţǎ. Pentru mine cuvântul 

şcoalǎ înseamnǎ teme, învǎţat, note mici... şi altele 

care te duc cu gândul la un spaţiu urât, din care vrei 

sǎ evadezi, sǎ îl laşi pustiu.Sfârşitul de clasa a VIII-a ne aratǎ o altǎ 

laturǎ a profesorillor şi a colegilor. Trecerea 
timpului şi-a lǎsat urme în comportamentul nostru. 

La început pentru orice greşealǎ a unui coleg 
gǎseam o ironie potrivitǎ. Ultimele clipe petrecute 

împreunǎ ne-au arǎtat cǎ acest colectiv reprezintǎ o 

familie şi, ca în orice familie, existǎ momente 
plǎcute, dar şi neplǎcute. Ele rǎmân amintiri 
preţioase pe care le împǎrtǎşim şi altora.

Nimic nu se va repeta! Nu trebuie sǎ fim 

trişti cǎ ne vom despǎrţi! Mereu vom duce cu noi 

amintirile care ne vor face fericiţi!
(Vîrlan Andreea - 8A)

en
tu
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Îmi dau seama cât de repede au trecut anii şi îmi este greu sǎ cred cǎ sunt gata sǎ merg pe un alt drum! Mai e puţin... 

şi simt cum bucǎţi din mine, din mintea mea, se duc în trecut şi vor cu înverşunare sǎ rǎmânǎ acolo.
Frica noului început mǎ face neputincioasǎ şi încerc sǎ reţin şi sǎ strâng toate detaliile despre prietenii care m-au 

susţinut şi m-au schimbat. Cu o ultimǎ lacrimǎ îmi iau la revedere de la pǎrinţii mei adoptivi care mi-au deschis porţile 

cunoaşterii. Sunt în  stare sǎ apreciez toate calitǎţile colegilor mei, lucru pe care nu l-am fǎcut de-a lungul anilor. Doritul 

sfârşit îmi aduce regretul cǎ nu am putut face mai multe, simt cum pe final, clipele de şcoalǎ sunt parcǎ tot mai dulci...
Nu-mi vine sǎ cred cǎ voi pǎrǎsi bǎncile care m-au ascuns de ochii profesorilor ce pǎreau sǎ mǎ aibǎ numai pe mine 

în vizor. Mi-e greu sǎ renunţ la uniforma cǎreia i-am fost aproape devotatǎ. Încerc sǎ pǎstrez în mine fiecare întâmplare, fiecare sonerie cu care încep orele interminabile, 

acum parcǎ tot mai scurte...
Fiecare neînţelegere pare neînsemnatǎ şi cred cǎ sunt în stare sǎ fac orice, sǎ opresc pentru câteva clipe timpul în loc. 

Dar asta nu se va întâmpla... Clipele trec ca fulgerul, zǎrind parcǎ doar o fantomǎ pe lângǎ care trec toate lucrurile minunate 

şi vraja şcolii. Vreau sǎ imortalizez totul acum, la final de clasa a VIII-a...

(Micloş Iuliana – 8A)

Este dificil să te desparţi de colegii alături de care ai petrecut patru ani plini de evenimente. Am împărtăşit sentimente, opinii, şi treptat am alcătuit o familie, un tot unitar, în care fiecare a avut   rolul său  bine definit. Pot afirma cu sinceritate că ne-am adunat o grămadă şi ne-am trezit o echipă. Acum , simt că totul se destramă brusc şi brutal. Fiecare dintre noi suntem împinşi de mâna nevăzută a destinului spre culmi măreţe sau spre abisuri înfiorătoare. Trecem într-o altă etapă a vieţii plină de mistere şi de noi provocări. Succes tuturor!
(Bulgaru Ana-Maria - (8B)

             Acum, după opt ani petrecuţi în „familie”, ne pregătim pentru  un itinerar lung şi anevoios. Sper ca drumul fiecăruia dintre noi să ne conducă pe culmile succesului. Tot ce va rămâne în sufletul nostru sunt amintirile frumoase şi amuzante. Sperăm într-o întâlnire peste ani şi ani , când vom depărta colbul uitării şi vom scoate din tolba trecutului amintiri păstrate cu sfinţenie în  cea mai tainică şi mai inocentă fărâmă a sufletului omenesc – copilăria.
(Arghir Ramona - 8B)
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școala mea de suflet
Iatǎ cǎ se încheie clasa a opta... Odatǎ cu plecarea mea de la şcoalǎ, las în urmǎ bǎncile pe care am 

învǎţat, profesorii de care m-am ataşat şi, uneori, chiar  m-am temut, pe colegii mei de la clasele mai mici, clasa, 
tabla, bǎncile care au surprins tǎcut, dar veşnic, vieţile noastre de elevi, prieteni şi copii.

Am învǎţat cǎ lucrurile cele mai de preţ ale mele nu sunt lucrurile materiale, ci, dimpotrivǎ, amintirile, 
lucrurile care nu se vǎd, dar existǎ, şi pe care nu mi le poate fura nimeni.

Cele mai frumoase amintiri şi cele mai multe, în acelaşi timp, sunt de la şcoalǎ. De neuitat sunt chipul 
doamnei învǎţǎtoare, prima zi de şcoalǎ, întâlnirea cu colegii pentru prima datǎ, mai apoi prima zi de gimnaziu, 
alergǎtura de pe holuri, întâlnirea cu doamna dirigintǎ, întâlnirea cu primul profesor, pe care l-am primit în clasǎ 
speriaţi şi confuzi. De neuitat pentru mine sunt serile în care mi-am descoperit talentul în informaticǎ, 
entuziasmul cu care mǎ pregǎteam sǎ merg pentru prima datǎ la olimpiadǎ şi imensa bucurie pe care am trǎit-o 
luând prima diplomǎ!

Au urmat apoi prima olimpiadǎ naţionalǎ, prima tezǎ, primele prietenii înfiripate, primele mici certuri, 
prima tabǎrǎ şcolarǎ... , prima orǎ de chimie!, prima searǎ la teatru cu colegii, prima noastrǎ plimbare în oraş, 
când, ţin minte, ne-am pierdut prin oraş şi nu mai eram în stare sǎ gǎsim drumul spre casǎ! Superbe amintiri!

Asta mǎ bucurǎ, cǎ las în urmǎ şcoala, dar port cu mine amintirile pe care nu mi le poate lua nimeni. Îmi 
va fi dor de colegii şi de şcoala mea. Chiar dacǎ mǎ despart de şcoalǎ, vreau sǎ pǎstrez legǎtura cu toţi colegii şi 
cu şcoala.

Fǎrǎ îndoialǎ, Şcoala nr. 12 este şi va rǎmâne şcoala mea de suflet, pe care nu o voi uita niciodatǎ...
(Dimitriu Petru – 8A)

Îmi va fi dor de-această şcoală,
 Îmi va fi dor de-aceşti colegi,

Dar viaţa merge înainte
Cu bucurii şi cu tristeţi

 (Dumitru Georgiana - 8B)

            „Acum, la final de drum, tot ceea ce pot să spun este un simplu „Mulţumesc!” Mulţumesc tuturor 
profesorilor care au fost alături de mine, m-au învăţat şi m-au sprijinit, pentru că datorită lor sunt ceea ce sunt acum. 
De asemenea, îi mulţumesc şi îi port un respect deosebit doamnei mele învăţătoare, Scântei Liliana, care mi-a îndrumat 
paşii de când am intrat în această şcoală. Mulţumesc tuturor pentru tot ceea ce aţi făcut pentru mine!” 

(Purice Daniela - 8B)

Acum, la final de clasa a VIII-a sunt atât de multe de spus şi de amintit, şi bune, şi rele, dar consider 
cǎ cel mai bine este sǎ încep cu amintirile plǎcute.

Am petrecut alǎturi de colegii mei multe momente frumoase: petreceri, proiecte, plimbǎri pe falezǎ... 
Pot spune cǎ elevii clasei a VIII-a A sunt nişte copii de-a dreptul speciali, fiecare cu felul lui de-a fi. Îmi voi 
aminti mereu de toate cele petrecute în şcoala generalǎ... Voi pleca împǎcat, amintindu-mi doar  momentele 
frumoase!

Mai avem puţin şi ne despǎrţim... Chiar s-au terrminat cei opt ani pe care i-am petrecut cu cei mai 

nebuni copii de pe pǎmânt. Cu ei am plâns, cu ei am râs în hohote, am trecut prin încercǎri care ne-au 

schimbat modul de a gândi. Cu ei am petrecut cei mai frumoşi ani ai copilǎriei: momentul când îţi dai seama 

de importanţa prietenilor, de cum arǎţi şi cum gândeşti, cum se leagǎ primele relaţii...

Pe parcursul clasei a VIII-a ne-am dat seama cât de mult avem nevoie unii de alţii şi am devenit mult 

mai uniţi. Din pǎcate, ne-am dat seama prea târziu de acest lucru, pe care-l puteam face încǎ de la început.  
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Nu mai este mult timp pânǎ când clopoţelul va suna pentru ultima datǎ, anunţând finalul 

tuturor momentelor petrecute în aceastǎ şcoalǎ. Privesc cu tristeţe acest moment, cu melancolie, dar 

totodatǎ cu bucuria cǎ am reuşit sǎ parcurgem primii paşi în aceastǎ lume. De-a lungul celor opt ani 

petrecuţi în aceastǎ şcoalǎ am reuşit sǎ învǎţ lucruri extrem de importante. Munca în echipǎ, 

prietenia, respectul... pe toate le-am învǎţat alǎturi de colegii, profesorii şi totodatǎ prietenii mei.

Îmi amintesc cǎ la început, în clasa a cincea, eram atât de emoţionaţi şi-i priveam cu nelinişte 

şi nerǎbdare pe toţi profesorii care intrau pe uşa clasei noastre. În tot acest timp, pe mulţi dintre ei i-

am considerat, nu numai o datǎ, rǎutǎcioşi, dar acum, la sfârşit, mi-am dat seama cu adevǎrat, cǎ nu 

ne doreau decât binele  şi cǎ, de fapt, sunt nişte oameni minunaţi, de la care am avut ce învǎţa.

Colectivul nostru nu a reuşit, din pǎcate, sǎ fie atât de unit pe cât mǎ aşteptam, aceasta fiind 

una din amintirile mai puţin plǎcute pe care le am de aici. Cu toate acestea, mǎ bucur cǎ am putut sǎ 

îi cunosc pe fiecare în parte şi cǎ mi-au arǎtat cum pot fi ei cu adevǎrat. Cu unii dintre colegi am 

legat prietenii foarte strânse, din care am avut ce învǎţa şi care, cu siguranţǎ vor dura.

Îmi pare foarte rǎu cǎ momentul în care ne vom spune la revedere este foarte aproape. Poate cǎ vom 

ţine legǎtura, poate cǎ ne vom vizita foştii dascǎli..., dar nimic nu va mai fi la fel. Unii dintre noi ne 

vom întâlni însǎ şi la liceu, poate cǎ prin  recreaţii ne vom aminti momente trǎite în gimnaziu... 

Orice sfârşit este un nou început!
(Erghelan Lavinia – 8A)

Orice sfârșitOrice sfârșite un nou început!e un nou început!

Clasa a VIII-a... ultimul an din gimnaziu. Este plǎcut sǎ fii a VIII-a, se întâmplǎ mai multe lucruri amuzante 

decât în ceilalţi ani. Profesorii sunt mai indulgenţi, unii chiar fac glume, râzi împreunǎ cu ei, chiar şi cu cei la care 

nu te aşteptai. Deşi nu sunt de mult timp în aceastǎ clasǎ şi nu mǎ înţeleg aşa bine cu toţi, îmi va fi extrem de dor de 

unii dintre colegi şi de domnii profesori. Îmi va fi dor de momentele plǎcute, amuzante, ba chiar şi de unele jenante, 

pe care le-am trǎit împreunǎ cu unii colegi.
Regret cǎ nu am avut relaţia pe care mi-am dorit-o cu elevii clasei… 

Îmi amintesc- parcă era ieri- când am intrat , plină de emoţii , pentru prima dată pe poarta şcolii şi am 

întâlnit-o pe doamna învăţătoare…Ce repede a trecut nemiloasa vreme!… A smuls din sufletele noastre tot ce era 

pur , frumos şi lipsit de griji…Insuportabile mai sunt şi despărţirile acestea…Dar viaţa merge mai departe, cupa 

se umple de lacrimi , de regrete, de cuvinte nerostite încă…Nu mai e timp pentru nimic, decât pentru mulţumiri şi 

pentru îmbrăţişări! Fruntea sus şi să încercăm să fim tari! (Meşu Oana - 8B)
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Suntem sensibiliSuntem sensibiliși ne așternem viseleși ne așternem viselepe hârtie...pe hârtie...

În această zi totul pare melancolic, norii acoperă 
cerul… Copacii stau goi, aşteptându-şi haina.

Nicio speranţă pentru vălul strălucitor de diamante, fin 
ca petalele unei roze. Un războinic vine  şi cerne flori 
strălucitoare, de puf. Uşor, uşor, speranţe înfloresc ca nişte 
boboci de crini. 

Lumina inocentă încălzeşte timid bucuria copiilor. 
Cerul îşi picură neîncetat veşmântul de gheaţă. Râsete de 
copii răsună pretutindeni. Copacii îmbracă rochii de mirese, 
zâmbind tainic celor care nu îndrăznesc să iasă afară şi 
privesc de la ferestrele pictate de crăiasa zăpezii. 

Deşi înmărmurită în gheaţă, viaţa e frumoasă!  Veselia 
şi exuberanţa vin repede, când nici nu te-aştepţi...

Prima zăpadă

O zi din viața unui elev
Eu cred că toată lumea ştie că o zi începe cu trezitul de dimineaţă. Şi 

când somnul e mai dulce, îţi ţârâie ceasul  ca să te trezească. Parcă e în 
stare să te tragă de manecă şi să te dea jos din pat.

Nu întârzie nici mama care ţipă: “Trezeşte-te!!Azi e şcoală!”. Ţie 
mai că-ţi vine să arunci c-o pernă după ea, numai să închidă uşa şi să te lase 
să visezi la persoana care ţi-e dragă. Dar ce să faci? Nevoia e nevoie... Incet, 
cu lene şi rupându-ţi obrajii de atâta căscat, te dai jos din pat şi-ţi faci siesta 
la baie… bineînteles că jumătate de oră nu ieşi de acolo.

În sfârşit, ajungem la ceea ce noi numim “închisoare” şi se schimbă 
“gardianul” la fiecare patruzeci şi cinci de minute… Ce chin!

Parcă mai tare te trezeşte acel “Bună ziua!!!” strigat în cor de colegii 
clasei tale, care mai mult cască decât vorbesc. Nu stă să întârzie nici 
profesoara care ţipă la tine şi te trezeşte din visul frumos pe care îl petreceai 
cu cine ştie cine sau din ros unghii : “Trezeşte-te!! Unde te afli?! Treci la 
lecţie!” Tu, neînţelegând nimic şi uitându-te la ea în silă, nu îi răspunzi şi te 
trimite la loc însoţit de un 3. “Şi ce dacă? O să-l repari…”

Uite că vine şi o a doua oră în care nu eziţi să-ţi faci caietul de 
biologie mai trendy şi să pălăvrăgeşti cu alţi colegi despre cât de funny e 
profa şi câte moaţe are ridicate în cap.

S-a terminat şiziua de azi şi ai plecat acasă cu alt 3. Ai tăi te ceartă 
dar nu-ţi pasă şi pur şi simplu îţi pui muzică la televizor şi cântând la o perie 
de paie devii cine vrei tu să fii. La câte certuri ai îndurat cu ai tăi nu-ţi mai 
pasă de nimic, fiind obişnuită cu rutina zilei de mâine.

Dar intr-un fel sau altul mesajul meu nu e ca viata NU trebuie traită 
în rutină. Există o zicală: “Ai numai o viaţă, trăieşte-o!” Aşa că Think Pink! 

Iarna
Sub mustaţa-i albă, cerul

A-nceput să sufle gerul.    
Iar prin crengile cochete
Flori de marmură agaţă 
O ghirlandă de buchete

Prinsă-n ţurţuri albi de gheaţă.

Norii-şi trec cirezile 
Aducând zăpezile.
Iară cerul străveziu

Nu mai este purpuriu.
Râde-n sine,

Şi şi-arată raze fine;
Ce de soare sunt create
Şi surâd… toate, toate.

Ghiocelul primăverii
Când Baba Iarnă a  fugit,
O suavă floricică a răsărit.
Era un clopoţel de argint
Cu gluga lui cea verde,
Iar glasul subţire şi mic
Se auzi cât de repede;
Razele aurii se vedeau

Ele pe pământ sclipeau.
Iar delicatul clopoţel,
Se bucura şi el niţel;

Gândindu-se la norii cenuşii 
Unde acum ei or fi.

(Vonica Adriana, clasa a VII-a E)

(Apetroaei Alice Maria,
 clasa a VIII-a A)

(Apetroaei Alice Maria,
 clasa a VIII-a A) (Tiron Irina, clasa a VI-a A)
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EmoțiiEmoțiide absolventde absolvent
„Stres” era cuvântul de ordine al zilei. Aveam examen la limba română. Ultimul pas către liceu părea 

imens. Încă ameţită de somn, încercam să alung lenea ce mă apăsa. Odată ce mintea mea a luat-o la galop,
 m-am ridicat atât de brusc din pat, încât am ameţit. În secunda doi eram pe podea lângă patul cu aşternuturi 
verzi. „8 :12” am citit pe ecranul digital al ceasului deşteptător. « Mmm…destul timp !... » am concluzionat. 
Mintea îmi era în orice loc, doar la examen- nu.

-Ridică-te şi străluceşte ! m-a îndemnat tata.
-Grozav ! am suspinat dându-mi ochii peste cap şi ridicându-mă de pe podea.
-Ştii ce zi e azi ? a întrebat tata cu accentul lui ştrengar ce mă călca pe nervi dimineaţa.
-Oare ?! i-am intrat eu în joc.
Observându-mi starea infectă, tata a lăsat-o baltă. M-am târât şchiopătând până la baie. În oglinda cu 

margini albastre nu eram eu.
„Un zombie ? Sau un tocilar ?” m-am întrebat de una singură. 
Două ore am pierdut prin baie. Apoi, valurile de propoziţii subordonate, trăsăturile baladei, basmului, ale 

fabulei,  problemele legate de fonetică, vocabular, ortografie şi punctuaţie mi-au invadat creierul.
Am intrat în sufragerie. Televizorul mergea de zor.

-N-ai mâncat nimic !…a spus tata.
-Nu mi-e foame! Am răspuns.
M-am uitat la ceas. «10:30»... 
- Oh Doamne ! am ţipat. 
M-am îmbrăcat până la unsprezece fix şi am pornit spre şcoală. „Să înceapă parada examenelor !” mi-am 

spus în drum spre şcoală.

Dimineața dinaintea examenului

(Răileanu Geaninga, clasa a VIII-a B)

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti…
Într-o zi, câteva simţuri ale omului s-au adunat pentru a se juca de-a v-aţi ascunselea. Printre acestea se 

numărau: Nebunia, Dragostea, Lenea, Tristeţea şi Melancolia. Toate acestea au căzut de acord să mijească 
Nebunia. Şi iată că jocul a început , îndată ce Nebunia a început să numere:1,2,3…100. 

Prima găsită a fost Lenea, deoarece , îndată ce nebunia a privit în jur, a observat Lenea cum se ascundea 
după degetul său, pentru că i-a fost lene să se ascundă mai departe.

După o jumătate de oră de căutări, Nebunia şi-a găsit următoarea „pradă”, şi aceasta era Melancolia, ce 
stătea singură şi visătoare pe un câmp înflorit, ca un poet îndrăgostit.

A treia captură a Nebuniei a fost Tristeţea ce stătea solitară, pitită într-o peşteră a unui munte, suspinând 
fără nicun motiv. 

Dar cel mai greu de găsit a fost Dragostea, ce stătea ghemuită într-o tufă de trandafiri. Nu a trecut mult 
timp - cam patru - cinci ceasuri de la ultima captură- şi nebunia s-a apropiat de păduricea ale cărei  tufe de 
trandafiri serveau drept ascunzătoare pentru Dragoste. Fără să-şi dea seama, Nebunia a călcat pe un trandafir, iar 
spinii acestuia i-au străpuns ochii Dragostei. Simţindu-se foarte, foarte vinovată, Nebunia i-a jurat Dragostei că 
o va urma mereu, indiferent de consecinţe.

De atunci, Dragostea este oarbă şi este urmată întotdeauna de Nebunie.
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea mea...

Povestea dragostei

(Bogdan Sitaru, clasa a VIII-a B)
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Dup-a iernii-ncremenire,
Răzbătând încetişor,
Din zăpada îngheţată
S-a ivit un vestitor.

Ce să fie? Ce să fie
În zăpada argintie?

Mai mult din curiozitate
Mă aplec încetişor,

Parc-aş face-o rugăciune
Pe-al zăpezii alb covor.

Iar el, pentru a-mi răspunde
La salutul călduros,

Suflă tandru din petale
„- Bună, copilaş frumos!”

Fuga, fuga, intru-n casă,
Cărţile mi le deschid.
Căutarea-i norocoasă:
Vestitoru-i ghiocelul

PRIMĂVARA A VENIT!

Vestitorii primăverii

primăveriiprimăverii
Armonia primăverii
A adus în viaţa mea

Mult zậmbet şi bucurie…
M-a cuprins în vraja sa.

Ghiocelul cel firav
Rǎspậndeşte-un parfum drag

Şi, ieşind de sub zǎpadǎ,
A venit ca sǎ mǎ vadǎ.

Primǎvara a sosit,
Sufletul mi-e fericit.

Totu-i viaţǎ, frumuseţe,
Nicio undă de tristeţe.

Armoniile primăverii

ArmoniileArmoniile
Dor de viață...

Miros pământul crud al primăverii,
Când ceru-i dezbrăcat de aprige stihii…
Iubesc copilăria mea de mult pierdută

Din care a rămas doar freamăt de-amintiri.

Mi-e cald, mi-e bine sau parcă mi-e rece…
Mă simt confuz, ,dar eu mă mint că-mi trece

Mi-e dor, mi-e foame si mi-e sete-
De primăvara mea cu păsări bete.

Mă doare frumuseţea unui colţ de rai,
Cu frunze, curcubeie si mii de flori de mai…
Şi îmi doresc din suflet acel proaspăt sărut,

Al primăverii mele în prag de început.

premiul I la concursul național 
„Armoniile primăverii”

La început de primăvară, elevii clasei a VII-a 
C au participat la Concursul Naţional  Armoniile 
primăverii, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 17 
„Nichita Stănescu”, în colaborare cu MECTS, ISJ şi 
CCD Galaţi.

Concursul s-a desfăşurat de trei secţiuni – 
creaţie literară, creaţie plastică şi abilităţi practice – 
iar elevii noştri au optat pentru prima dintre ele. 
Festivitatea de premiere a avut loc pe 7 mai 2010, 
la CCD Galaţi.

Toate creaţiile s-au bucurat de admiraţia 
juriului, dar una dintre ele, Dor de viaţă, al cărei 
autor este elevul Prună Bogdan, a stârnit emoţie 
deosebită, fiind clasată pe locul I.

Felicităm toţi participanţii şi sperăm în 
implicarea cât mai multor elevi la astfel de 
concursuri.

(prof. Modiga Marilena)

(Prună Bogdan)

(Zebega Mădălina)

(Ioan Roxana)
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Dor de viață, dor de dragoste, dor de primăvară

A sosit primăvara!...Norii, ca bulgării de zăpadă, stau lipiţi pe cerul pictat în nuanţe de cenuşiu. Soarele, ca 
un ghem de foc, trezeşte natura la viaţă cu razele sale aurii. Nenumărate picături de rouă cad lin pe pământul de 
catifea. Copacii ne încântă cu mireasma lor îmbietoare şi cu superba paletă de culori a florilor. Din iarba udă apar 
primii ghiocei vestitori ai primăverii ca nişte clopoţei de argint. Ei picură în sufletele noastre stropi de bucurie şi de 
speranţă. Şi stau ruşinaţi cu căpşoarele în jos ca nişte copii vinovaţi, certaţi de mama lor.
 Pământul, ca o rană deschisă, aşteaptă încă îngheţat sărutul pătimaş al soarelui…El mai poartă şi acum 
cicatricile zăpezii, dar nădăjduieşte ca suliţele de foc ale mândrului glob de aur să topească orice urmă de gheaţă…

Figura schimonosită a unui om de zapadă stă să cadă, iar rândunelele s-au aşezat curioase pe nasul lui din 
morcov ciugulindu-l cu lăcomie.

O, Doamne, cât de mult am aşteptat primăvara…acest anotimp al iubirii, al speranţei, al renaşterii!…
Şi iată, trăiesc acum parcă vremuri paradisiace cu sufletul prisosind de căldură şi de iubire! Simt cum din 

inima mea ţâşneşte ca un izvor dragostea pentru tot ceea ce mă înconjoară, dragostea pentru oameni, dragostea 
pentru viaţa aceasta atât de frumoasă, atât de grea, atât de unică, dacă-mi este permisă eroarea gramaticală, în fine, 
atât de armonioasă!...

Ieri a nins…Azi ninge…Mâine va fi primăvară…De sub zăpadă, ghioceii au reuşit cu greu să-şi scoată căpşoarele 
pentru a putea privi sala de spectacol ce-i înconjoară.     

Florile de primăvară colorează şi înveselesc monotonia de pe străzi .Sus, deasupra tuturor, departe de tumultul 
oraşelor , unde omul a visat întotdeauna să ajungă , un cârd de păsări se întorc pe tărâmurile natale. Şi nu sunt orice 
păsări , sunt elegantele rândunele  în fracurile lor negre ca tăciunele , fiecare cu câte un trandafir roşu ca sângele în cioc , 
adus de pe tărâmurile fermecate de unde sosesc acum cei mai importanţi orchestranţi .

În scurt timp sala de spectacol este plină; tot mai multe flori răsar pe câmpul înverzit de valul primăverii care 
trecuse pe acolo cu puţin timp înainte.

Acum se văd clar instrumentiştii: rândunelele care cântă la pian şi la vioară se aşază pe cele mai înalte crengi; 
soliştii , trei privighetori , stau pe cea mai joasă creangă a frumosului şi mândrului stejar;dirijorul, un porumbel călător, dă 
ultimele sfaturi orchestrei şi îşi ia în primire locul special pentru el- vârful unui pui de brad din faţa grandiosului stejar .
Invitatul special este un păun împreună cu păuniţa sa . La scurt timp după discursul coloratei păsări , spectacolul începe. 
Spectatorii ascultă fermecaţi şi tac de teamă să nu rupă vraja care se aşterne peste câmpie .

Sunetul delicat al viorii şi sunetul mai grav al pianului , împreună cu vocile celor trei solişti  creează armonia  
primăverii .

Concertul primăverii

Primăvara a sosit,
Soarele a răsărit,

Iar zăpada se topeşte-
Zâna tuturor soseşte.

Un ghiocel firav răsare,
Lângă el, unul mai mare.

Se ridică-ncet, încet,
Ca doi fraţi într-un buchet.

Soarele acum veghează
Să ţină zambila trează,
Ca ea nu cumva sa cadă

În pătura de zăpadă.

Copacii-au întinerit,
Păsările-au revenit,
Peste tot e armonie,
Voie bună, bucurie !

Bun venit, primăvară!

Primăvara cea frumoasă a coborât ca o crăiasă pe o rază de soare, cu 
bucurie mare. Deşi neputincios, soarele îşi face loc printre norii cenuşii, 
trimiţând câteva raze timpurii.

Primăvara cea hoaţă aduce din nou totul la viaţă. Prima rază călduţă de 
primăvară s-a strecurat, sfioasă, printre ramurile copacilor ca o picătură de 
ceară.

Ghioceii s-au grăbit şi chiar au nimerit să-şi scoată somnoroşi capetele 
plăpânde din totoşi. Ei s-au înălţat, apoi s-au ruşinat, şi-au lăsat privirile-n jos 
ca orice copil ruşinos. Florile lor dalbe au înviat într-o armonie de culori calde. 
În aer s-a împrăştiat o boare uşoară de parfum dată de violetele şi toporaşii de 
pe drum.

Soarele, ca un glob de aur, făurit de-un meşter faur, înveseleşte întreaga 
natură cu lumină şi căldură.

Păsările trec în zbor, iar fluturii dau din aripioare uşor, făcându-i fericiţi 
pe toţi cei din jurul lor şi aducând armonie în sufletele tuturor.

Primăvară-n vers și-n proză

(Duțu Alexandra)

(Albu Mihai)

(Bratu Cosmina)

(Oprea Maria)
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Dacă ar fi să ne imaginăm primăvara, ar fi o tânără îmbrăcată în verde crud, cu o coroniţă de flori prinsă în 
păr: ghioceii ca nişte clopoţei albi, viorelele ca nişte mici petice de cer, narcisele ca nişte stele căzute din bolta 
cerească. Un soare blând i-ar străluci pe umăr. La brâu ar avea un şir de fluturi multicolori. Trena rochiţei o poartă 
rândunele şi privighetorile. În pumni ţine fragede petale de flori pe care le împrăştie în jur. E înconjurată de boboci 
de gâscă, puişori de găină, miei , iezi, şi copii veseli.

Primăvara este un anotimp al speranţei, în care renasc natura, frumuseţea, zâmbetul. Culoarea albă a iernii 
se transformă sub lumina şi căldura soarelui în mii de culori şi nuanţe care pătrund peste tot. Jos, covor de iarbă 
verde plin de flori… Sus, în copaci, candelabre de flori… E simfonia florilor! Flori de toate mărimile şi culorile ne 
încântă ochii şi sufletul, mireasma lor îmbietoare ne umple de fericire. Vântul aspru şi neprietenos al iernii a 
devenit o adiere caldă…

În armonie cu câmpul înverzit, copacii înfloriţi şi  izvoarele susurânde, primăvara aduce veselie şi printre 
vieţuitoare.  Micile vietăţi reînvie şi însufleţesc covorul de iarbă şi de flori: gândăcei şi furnicuţe, fluturi 
multicolori şi albinuţe harnice, greieri veseli.  Păsările călătoare se întorc acasă şi umplu văzduhul cu trilurile lor. 

Animalele sălbatice se trezesc din hibernare şi ies din scorburi şi adăposturi. Îşi caută mâncare şi tovarăşi 
de joacă. Animalele domestice ies din nou pe păşune. Pe ogoare tractoarele ară pentru a pregăti terenul pentru 
semănat.

În armonie cu natura este sufletul omului. Natura este veselă - omul este şi el fericit, optimist şi plin de 
iubire. Florile sunt frumoase - omul este mai bun, mai cald, mai prietenos.

Primăvară în natură și în suflet

Fată verde cu parfum de roze

Spectacolul primăverii
      După o iarnă capricioasă cu zăpezi abundente, viscol şi ploi “Primăvara,mama noastră,/Suflă  bruma din 
fereastră /Şi zăpada de pe coastă”,oferindu-ne un spectacol încântător.
      În aerul luminos , plutesc miresme de pământ umed. Lumina se răsfrânge în mii de curcubeie arcuite,  în punţi 
fragile şi strălucitoare pe spinarea norilor care încă mai plutesc ameninţători.Astrul zilei, care până de curând se 
arăta “rotund si palid/ca un vis de tinereţe printre anii trecători”, acum se ridică măreţ tot mai sus, dând viaţă şi 
culoare lumii, mângâind-o cu dragoste caldă.
       Viaţa vibrează, palpită în tot şi în toate. Ghioceii, primii vestitori ai primăverii,îşi arată sfios capetele, iar 
mugurii pomilor îşi desfac îndrăzneţ formele. Ici-colo, pete de un verde crud înlocuiesc urmele zăpezii.
        În liniştea împărătească a zilei, fâlfâiri sfioase de vânt şi de aripi tulbură văzduhul.Sunt păsările călatoare care 
se întorc din ţările calde şi care, cu zbor grabnic, se pierd în depărtări ca nişte puncte negre. Fluierele mierlelor 
cântă de dragoste,ciocănitorile bat toaca de seară, iar ciocârlia străbate spaţiile albastre care se răsfrâng în culoarea 
florilor din câmpii.
         Seva vieţii pulsează în trunchiuri şi lujere, aştrii devin orologii uriaşe care opresc pentru o clipă timpul în loc. 
În natură se urzeşte o vrajă nouă…
         Totul este minune, măreţie, sărbătoare, armonie!

(Basalic Cristina)

(Frumușanu Oana)

(Roșu Alexandru)

Unde eşti primăvară? Unde eşti fată verde cu parfum de zambile, lăcramioare şi lalele?
Mireasma jucăuşilor ghiocei şi a rozaliilor zambiluţe alintă simţurile oricui, iar simfonia privighetorilor 

întoarse din ţările calde încântă oamenii.
O floricică rozalie de măr cade lin şi ajunge pe năsucul finuţ al unei tinere domniţe, bălaie, trezind-o din 

somnul ei adânc. Oare cine e această tânără înveşmântată în petale multicolore, cu lacrimi de rouă şi ochi ca 
seninul cerului?
           Fata deschide ochii lent, îşi ridică mâinile firave şi admiră peisajul paradisiac. Rupe o zambilă mov pe care 
şi-o aşază-n păru-i auriu. Poartă o rochiţă în culori blânde şi delicate ce se aseamănă atât de bine cu florile 
câmpului, astfel încât fata parcă e un bobocel, ce se încadreză perfect în tabloul de primăvară.

Cântecul păsărelelor se omogenizează cu glasul plăcut al fetei. Dar oare cine este această tânăra cu voce de 
privighetoare şi zâmbet curat de copil?

Pe un ghiocel se aşază un fluturaş arămiu. Fata prinde aripi şi zboară după el pecetluind fiecare floare cu 
sărutu-i fierbinte.

Apoi, ea priveşte în zare şi constată cu exuberanţă că a răspândit pretutindeni bucurie, frumuseţe, armonie...
Oare cine este această tânără misterioasă? Aţi ghicit! E primăvara! Frumoasa aşteptată de noi toţi!
Bine-ai venit, frumoaso! Pofteşte-n casa sufletului meu şi împrăştie armonie în inima mea!
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Bucuriile primăverii

Primăvara a sosit,
Ghioceii-au răsărit.

Grădinile stau la soare, 
Mireasma-i îmbietoare.

Copiii-au ieşit afară,
Să admire-n primăvară

Ciripit de păsărele
Şi zumzet de albinele.

Oameni-au pornit agale,
Dimineaţa pe răcoare

Brazda-n câmp s-o înnegrească,
Soarele s-o încălzească.

Primăvara, ca o zână,
Cu bagheta ei cea bună,
A trimis flori pe câmpie,

Frunze-n crâng şi armonie. 

Simfonia primăverii
Iarna îşi retrage încet şi obosită mantaua albă şi-ngheţată, alungată de razele jucăuşe de primăvară. Căldura 

soarelui trezeşte la viaţă natura adormită, anunţând vremea frumoasă. Mugurii stau gata să pocnească, vietăţile forfotesc, 
păsările călătoare se întorc.
            Ne trezim într-o dimineaţă şi cerul s-a înseninat. Parcă şi nouă ne vine să cântăm, să zburdăm…. Şi mereu 
suntem luaţi prin surprindere… Copacii par ninşi, dar căldura nu-i topeşte…  
           A venit primăvara! Răsar colorate primele flori de primăvară, arbuştii înfrunzesc şi copacii înfloresc într-o 
simfonie de culori… Susurul tainic al izvoarelor inundă şoptit, cu sunetul muzicii divine, venele pământului. Ca-ntr-un 
concert orchestrat de un dirijor nevăzut, se trezesc la viaţă rând pe rând, sau în cor, punctând pasajele cu tonalităţi mai 
grave sau mai calde, mai înalte: înfloresc castanii- baritonii orchestrei, acompaniaţi de liliacul alb şi iasomia. 
Uvertura, cu tonalităţi dominate parcă de albul zăpezii,  are o interpretare într-un tempo allegro; apar primii ghiocei, 
clopoţei şi lăcrămioare. Intră în scenă apoi, completând paleta de culori, graţioasele lalele, panseluţe şi violete. Înviorate 
de razele soarelui, îşi deschid petalele cu eleganţă într-un vals al primăverii… 
           Covoare multicolore se aştern la picioarele noastre. Aerul pare încărcat de polen, fermecându-ne simţul olfactiv 
cu parfumul primăverii. Greierii îşi pregătesc arcuşurile exersând aceleaşi note muzicale. Într-un scurt intermezzo se 
aude în surdină  zumzetul albinelor  străjuind cireşii înfloriţi. E plăcut să simţi razele soarelui strecurându-se printre 
ramuri şi atingându-ne blând cu strălucirea lor.
           În copaci, căsuţele pentru păsărele îşi aşteaptă locatarii. Un cârd de vrăbiuţe au umplut văzduhul cu ciripitul lor 
zglobiu. Intervin gălăgioase şi rândunelele în fracuri negre, însoţind privighetorile cu voci catifelate. Trilurile lor îmi 
umplu sufletul de bucurie. Nimeni nu lipseşte din sala de concert! 
          Aerul e proaspăt, înmiresmat, acompaniind parcă rapsodia primăverii. Un vânticel abia adie, mângâind luciul apei. 
Sălciile înverzite se apleacă însetate cu o reverenţă demnă de finalul unui balet grandios. Buchete de flori aranjate într-un 
evantai pastelat  aşteaptă cu nerăbdare ovaţiile la scenă deschisă. Dansul emoţionant al fluturilor într-un vârtej de culori 
de nestemate  încununează spectacolul cu aplauzele mute ale aripilor. Peste amfiteatru ninge cu petale de flori, presărate 
ca nişte mărgele colorate peste verdele crud al ierbii. 
         Spectacolul de lumină şi culoare, exuberanţă şi dragoste de viaţă este impresionant! Oda primăverii ne-a cucerit 
inimile!
         Îmi ridic privirea spre cerul albastru. Timpul parcă se oglindeşte în el. Este un moment magic, atemporal… 
        Unde este oare ţinutul vrăjit în care se adăposteşte primăvara peste an? În lumea de basm a plaiurilor noastre 
legendare, cum din timpuri străvechi se povesteşte… sau, cum simţim, în inimile noastre pline de căldură!

Oprește, Doamne, timpul, la orele primăverii
        A sosit frumoasa primăvară… Mantia albă a iernii parcă s-a rupt în mii de 
bucăţi şi se mai văd ici- colo petice albe de zăpadă, care dispar încet, încet. Odată 
cu dispariţia lor, apar zglobii ghiocei, dornici să vadă primele raze ale eclatantului 
soare.
       Mici râuri formate din zăpada care tocmai s-a topit, aştern riduri adânci pe 
faţa hidratată a pământului, curgând agale ca şi cum şi-ar căuta un locşor în care 
să se ascundă.
      Peste copacii parcă ninşi de-atâta floare, poposesc jucăuşele vrăbiuţe, 
bucurându-se de primele zile ale primăverii. Jovialele lor triluri răsună 
pretutindeni, încântându-ne auzul. Gâzele îşi fac apariţia, şi toată natura parcă a 
renăscut...
      Ascult, privesc şi respir cu lăcomie aerul curat al acestei primăveri, de parcă 
această frumuseţe nu o să mai fie niciodată, şi-s fericită că am fost în stare să mai 
simt încă o dată simfonia naturii. Îmi simt sufletul zvâcnind de frumuseţe, de 
gingăşie şi ador această stare care aş dori sa nu se mai sfârşească niciodată ...
      Aş dori ca acest anotimp al frumuseţii sa fie veşnic...mi-aş dori o primăvară 
fără sfârşit, natura în armonie cu omul, oamenii în armonie cu semenii lor…
      O rugă îmi coboară în suflet din lumea nevăzută a îngerilor ... O rugă îmi 
pecetluieşte fiinţa şi se ridică din sufletul meu pe cerul speranţei: „Opreşte, 
Doamne, timpul!... Opreşte ceasornicul cu care ne  măsori trecerea!... Dăruieşte-
ne Doamne o primăvară perpetuă în suflete şi în trupuri! Dăruieşte-ne tinereţe 
fară bătrâneţe şi viaţă fără de moarte! Coboară primăvara in noi şi adu-ne in suflet 
bucuria Învierii!”.       

(Bejan Florin)

(Sotrocan Cristina)

(Gheorghe Andrei)14



IubireaIubireafață de semenifață de semeni
(Prof. Svetlana Ceapă)

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât aceştia să vadă faptele voastre cele bune
şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” 

(Matei 5, 16)
A educa tânăra generaţie în spiritual credinţei înseamnă a 

creşte în iubire, respect pentru aproapele, preţuire pentru ceea ce 
înseamnă creaţia lui Dumnezeu. Prin credinţă şi înţelegerea valorilor 
spirituale îi poţi stimula pe elevi să fie silitori, buni, iertători, 
înţelegători, iubitori.

Oamenii pot trăi fericiţi în această viaţă şi în cea viitoare numai 
dacă la credinţă şi nădejde, vom adăuga faptele iubirii lui Dumnezeu 
şi de oameni.
Dragostea creştină ne uneşte în chip tainic cu Dumnezeu şi ne dă 
puterea asemănării cu El prin virtuţi.

Indiferent de scara socială pe care ne aflăm, de funcţia pe care 
o ocupăm, trebuie să ne purtăm cu iubire faţă de toţi semenii noştri.
Iubirea adevărată activă şi profundă se exprimă prin fapte şi izvorăşte 
dintr-un suflet curat.

Nu există o misiune mai înaltă decât desăvârşirea în iubirea 
jertfelnică. A trăi pentru alţii este o virtute care trebuie deprinsă prin 
exersarea faptelor bune săvârşite dezinteresat.

Se cere o atenţie deosebită faţă de diferitele nevoi spirituale şi 
materiale ale semenilor noştri, un sentiment înalt de răspundere şi de 
încredere şi în acelaşi timp o disciplină de sine.

Ajutorarea celor aflaţi în suferinţă este o adevărată şcoală a 
iubirii jertfelnice. Şi aceasta este binecuvântarea cea mare, să îngrijim 
pe cei aflaţi în nevoie. Văzând marea lor suferinţă, învăţăm treptat să 
renunţăm la noi înşine şi să le slujim.

Este trist faptul că numeroşi bătrâni sunt abandonaţi de copiii 
pe care i-au crescut, i-au îngrijit, i-au dat la casele lor, iar aceştia îi 
văd acum ca pe o povară.
Când familiile nu-i mai doresc, bătrânii se văd nevoiţi să se retragă la 
azil unde îşi găsesc o nouă casă, mângâiere şi bucuria prieteniei. Cu 
toate că acolo sunt îngrijiţi de persoane calificate, sunt hrăniţi, li se 
dau medicamentele de care au nevoie, dar nimic nu poate înlocui 
căldura familiei şi nimic nu e mai trist decât să vezi un bătrân părăsit 
de către cei pe care i-a purtat în braţele sale.

Şi, la fel, mare e răsplata celor care fac fapte de milostenie 
sufletească când aduc un strop de bucurie celor din azil şi cămine de 
bătrâni întrebându-i de sănătate, aducându-le veşti din  lumea cea 
mare din afara acestor instituţii, petrecând împreună câteva ore.

Respectul faţă de sine şi faţă de aproapele, iubirea faţă de cei 
aflaţi în suferinţă sunt virtuţi creştine pe care fiecare trebuie să le 
cultive încă de pe băncile şcolii.

De aceea, noi, profesorii şi elevii Şcolii nr. 12 „Miron Costin ” 
din Galaţi, am demarat un proiect educaţional „ Slujire şi misiune ” în 
cadrul căruia am desfăşurat o serie de activităţi extraşcolare ce au 
avut ca scop primordial solidaritatea, loialitatea şi dragostea faţă de 
cei aflaţi în azil şi cămine de bătrâni.

Astfel copii au dăruit un strop de bucurie,un prinos de 
bunătate, o clipă de gingăşie şi un zâmbet de fericire celor vârstnici 
care aşteaptă să fie auziţi şi văzuţi.

Aşadar să punem în cugetul şi în faptele noastre întâi 
dragostea. Nu dragostea care vrea pentru sine, ci dragostea care 
dăruieşte, care alină şi bucură pe altul, dragostea care se revarsă 
continuu. 15



Modă și stilModă și stil
În anulÎn anul20102010se poartăse poartăculoarea apeiculoarea apei

Un material propus de
Mierlan Laura, clasa a VI-a A

În anul 2010 totul se rezumă la culoarea  
apei. De la nuanţele de turcoaz halucinant 
până la albastrul pur al apei. Stiliştii au căzut 
de acord asupra unui fapt simplu şi 
controversat în acelaşi timp: turcoazul este 
magnetul universal care reuşeşte să 
transmită aceeaşi stare de spirit tuturor. Este 
culoarea care te face să revii după un an 
dificil şi să te reinventezi de fiecare dată când 
simţi că ceva nu a mers bine.

Turcoazul este folosit în unele culturi ca fiind 
o culoare de protecţie împotriva energiei 
negative emanate în jur. De asemenea,  se 
spune despre turcoaz că simbolizează 
încrederea, vindecarea, adevărul, starea de 
bine sau atitudinea pozitivă. Un amănunt în 
plus îl aflăm din domeniul cromoterapiei care 
ne recomandă această culoare ca fiind un 
bun remediu împotriva neîncrederii în sine 
sau a timidităţii.

Din punctul de vedere al designerilor, 
turcoazul este culoarea vedetă a sezonului 
acestuia, culoare ce îşi va păstra intensitatea 
pe tot parcursul anului. Combinaţiile şi 
variaţiile pe această temă sunt nu numai 
permise,  dar şi încurajate. Indrăzneşte să fii 
altfel punându-ţi în evidenţă dispoziţia prin 
asocierea diferitelor culori din această paletă. 
In acest sens pot răsufla liniştite nu numai 
persoanele cu un ten închis, cât şi cele care 
au un ten mai deschis, pentru că turcoazul se 
pliază perfect ambelor categorii.
Pentru bărbaţii care îşi doresc să fie în pas cu 
noile tendinţe, părerile specialiştilor sunt 
împărţite. Totuşi cele mai potrivite sunt 
nuanţele de albastru sau bleu închis.

Aceeaşi lege se aplică nu doar în cazul ţinutei 
vestimentare, ci şi în cel al decoraţiunilor 
interioare. Şi în această situaţie turcoazul 
este cea mai fericită alegere pentru 
amenajarea camerei de zi cu influenţe 
mediteraneene sau tropicale, ca o briză de 
vânt ce vine să aducă linişte după o zi 
agitată.

După cum se ştie, turcoazul vine să îmbine 
elementele aer şi apă, este inspirat din 
natură, din mediul înconjurător, este la 
îndemână şi completează perfect o ţinută,  fie 
ea una casual, fie una de ocazie.
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Un strop deUn strop de

Perle de-ale noastre

- Împăraţi cu care lumea nu putea să se mai 
împace au venit şi la noi în România şi au cerut 
pământ şi de băut, dar cum veniră s-a lămurit cu 
cine are de-a face şi s-a dus de-a berbeleacul cu 
pleava spulberață, c-au rămas doar câteva de 
bucăţi de ieniceri şi spahii fugind, dintre care 
este amintită „înspre Dunăre, o mână”.

- El mergea pe bicicletă cu picioarele goale, 
băgate în portbagaj.

- Vectorii sunt nişte linii verticale, dispuse 
orizontal...

- Singurele metale în stare gazoasă sunt 
nemetalele.

- Ţesutul muscular este de două feluri: spongios 
şi compact şi se află inserat în oase.

- După moartea părinţilor săi, Creangă şi-a trăit 
viaţa în continuare până în ultimii ani ai vieţii lui.

- Estuarul este o pâlnie care se bagă pe gura 
unui râu ca să se lărgească.

- La nunta lui Călin, popa este un bondar leneş şi 
gras care nu-i mai tace gura cântând cântece 
lăutăreşti.

- Poliţistul Prispanda vorbeşte numai cu perle.

- Deseori Caragiale demască moravurile 
moşierilor de a da nas copiilor lor.

- Toate personajele din  „O scrisoare pierdută” 
sunt lipsite de incultură.

- La începutul piesei, Caţavencu este agresiv 
pentru a admira scrisoarea, iar în finalul piesei 
când pierde scrisoarea este servil, lipsit de orice 
gest umil.

- Tipătescu se purta cu nevasta lui Trahanache 
aşa ca şi cum ea n-ar avea soţ. Îi trimite scrisori 
de amor, orbesc amândoi ca nişte îndrăgostiţi şi 
aşa mai departe.
 

divertismentdivertisment
Curiozități matematice

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10 = 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Bancuri și glume

Profesoara întreabă elevul: 
- Îţi pun o întrebare
- Bine doamnă, dar numai una singură.
- Unde e Australia?
- Acolo, răspunde elevul.
- Unde acolo?
- Asta e deja o alta întrebare.

Trei elevi unui examen, unul foarte bine 
pregătit, unul cu un nivel mediu de 
cunoştinţe şi unul ultraslab, se înţeleg 
asupra ordinii de intrare. Cel mediu, intră 
primul. La ieşirea din examen, ceilalţi îl 
întreabă:
- Cum a fo st?
- Ca o discuţie normală de la profesor la 
elev!
Intră cel supertare. La ieşire, aceeaşi 
întrebare, răspunsul:
- Ca o discuţie de la profesor la profesor!
Când în sfârşit intră şi cel „tămâie”, stă 
înăuntru o oră. Când iese, ceilalţi îl 
întreabă:
- Cum a fost dacă ai stat atâta?
- Ca o discuţie de la preot la preot!
- Cum aşa?
- Păi el întreba... eu îmi făceam cruce. Eu 
răspundeam, el îşi făcea cruce.

O profesoară de la o şcoală a copiilor cu 
probleme mintale le spune:
-Dragi copii,  să fiţi cuminţi şi să învăţaţi 
bine că o să ajungeţi doctori, jurişti, 
profesori...
La un moment dat un elev ridică mânuţa şi 
întreabă nedumerit :
-Dar dumneavoastră aţi învăţat tot aici?

-Câte ore dormi Gigel? întreabă medicul.
-2-3 ore.
-După părerea mea, e puţin.
-Toate cele 5 ore, nu am curajul...

Soţia pleacă în interes de serviciu.
Soţul îl scoală pe copil de dimineaţă, îi face 
masa de dimineaţă şi îl ia de mână să îl 
ducă la gradiniţă.
La gradiniţă educatoarea îi spune că acest 
copil îi este necunoscut. Îl duce la o a doua 
gradiniţă şi la a treia. Când ies de la a 
patra gradiniţă, copilul îi spune:
- Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar 
că întârzii la şcoală...

Profesorul de matematică, văzând caietul 
elevului, nu s-a putut stăpâni, zicând:
- Unul din noi şi-a ieşit din minţi!
A doua zi elevul se apropie de profesor, 
punându-i pa masă o foaie.
- Ce-i asta? întreabă profesorul.
- Certificat de la medicul de familie că sunt 
absolut sănătos.

Ştiaţi cǎ...?
• Atât girafa cât şi şoricelul au tot 7 vertebre la gât? 
• Ca şi amprentele digitale, amprenta limbii este diferitǎ la fiecare persoanǎ?
• Elefanţii pot comunica între ei la distanţe de 18 km şi poate chiar mai mult, prin 
infrasunete?
• Floarea cea mai aromatǎ este cactusul american. Mirosul sǎu se simte de la o 
distanţǎ de 1 km.
• O vacǎ poate ameţi dacǎ mǎnâncǎ prea multe mere?
• Un om clipeşte într-un an de peste 10 milioane de ori?
• Plǎmânul drept primeşte mai mult aer decât cel stâng?
• De fiecare datǎ când umeziţi un timbru, consumaţi o zecime dintr-o calorie?
• La naştere, puii de cangur sunt numai de mǎrimea degetului mare al unui om?

(Racoviţǎ Andreea, clasa a VII-a E)
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Perle de-ale noastre

- Datorită geniului său, Ion Creangă a ajuns 
să fie tradus în toate colţurile ţării şi chiar 
peste hotare.

- Pastelul nu este în fond decât sufletul 
poetului îmbălsămat în natură.

- Poema  "Mioriţa" circulă pe bază orală, 
adică nu a fost scrisă din motive tehnice.

- Mircea cel Bătrân stă la un discurs cu 
Baiazid. Acesta îl primeşte cu obrăznicie şi-l 
face în tot felul ca pe o albie de porci!

- În "Pastel" vedem o bătrână care aleargă 
agale prin liniştea nopţii cu tăciuni aprinşi 
în mână.

- Viaţa albinelor e primejduită mereu de 
insecte ca: ţânţarul, viespea, şoarecele şi 
urşii care se urcă în fagi unde sunt albinele 
strânse în colonii şi depun miere.

- Paşa Hassan este rugat de Mihai să lupte 
ei amândoi, dar el fuge mişeleşte şi se 
luptă prin intermediul oştilor.

- Cruciadele sunt nişte războaie organizate 
de papalitatea nobilimii din orientul de 
apus pentru cuceriri de teritorii.

- Caragiale este autorul schiţelor şi 
nuvelelor sale, ca să nu mai vorbim de 
teatru.

- Ţara noastră a fost măcinată de lupte 
externe.

- Struţul bagă capul în nisip când e pericol 
că acolo are el ouăle şi vrea  să-și ia rămas 
bun de la ele.

- Baltagul şi-a luat oile şi a plecat cu ele. 

Iluzii optice

 
Iluzia paralelogramului. Deși a și b sunt egale, ele nu 
par a fi.

 
Iluzia liniei continue. În 
figura de sus pătraele 
par a fi concentrice. De 
fapt este vorba de o 
spirală pătratică.

 
Deși la prima vedere 
par diferite ca 
lungime, cele două 
segmente verticale 
sunt perfect 
identice. Iluzia se 
datorează capetelor 
sub formă de săgeti 
care sunt orientate 
diferit.

 
Câte triunghiuri distingeți în 
această imagine? Par a fi 
numeroase. De fapt nu este 
niciunul. Totul este o iluzie 
ce se datorează faptului că 
al nostru creier prelungește 
inutil și eronat (de data 
aceasta) liniile sau continuă 
contururile triunghiurilor.

 
Uitați-vă atent și mai mult 
timp la această imagine. La 
un moment dat bila pare a 
se învârti, nu?

 
Pare a fi un indian. Sau un 
eschimos care vopseşte?

(Prof. Mihaela Teodor)

7sfaturi
de urmat

pentru a citi repede
1. Citeşte activ: ţine un creion în mână şi fă mici însemnări, sublinieri !
2. La sfârşitul unui capitol sau  a unei părţi,  e bine  să scrii propriile 
concluzii !
3. Introducerea şi concluzia conţin, de obicei, ideile principale. Dacă e o 
carte mai grea, citeşte prima dată introducerea şi concluzia. Cunoscând 
ideile principale îţi va fi mult mai uşor să le urmăreşti în carte.
4. Rostirea  cuvintelor în şoaptă sau în gând te face să citeşti foarte 
încet. Nu citi în şoaptă şi nu pronunţa în gând cuvintele !
5. Exersează zilnic lărgirea câmpului vizual. Astfel, vei reuşi să citeşti 
mai multe cuvinte dintr-o singură privire. Cu antrenament vei putea să 
citeşti dintr-o privire rânduri întregi sau chiar o pagină.
6. Ai grijă ca aceste exerciţii să  nu depăşească 10-15 minute pe zi. 
Astfel poţi să îţi oboseşti ochii. Cere unui prieten, unui profesor sau 
chiar părinţilor să te asiste în aceste exerciţii!
7. Caută mai multe cărţi despre citirea rapidă şi urmează tehnicile 
propuse !

(Gurău Marta, clasa a VII-a E)

Alfabetul chinezesc
A -ka; B-tu; C-mi; D -te; E -ku; F -lu; G -ji; H -ri; I -ki; J -zu; K-me; 

L-ta; M -rin; N -to; O -mo; P -no; Q -ke; R -shi; S -ari; T -chi; U -do; 
V -ru; W -mei; X-na; Y-fu; Z-zi 

(Gurău Marta, clasa a VII-a E)

Curiozități lingvistice
  - Cel mai lung cuvânt din limba română 
este 
pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză.
   - Cel mai lung cuvânt din DEX are 25 de 
litere şi este: electroglotospectrografie?
Sunt şi alte cuvinte mai lungi, şi anume 
termeni medicali sau din chimie: 
difosfopiridinnucleotidpirofosfatază (36 de 
litere).
-  Localitatea din România care are cea mai 
lungă denumire este un sat din judeţul 
Braşov: Staţiunea Climaterică Sâmbăta (27 
de litere).
-   Cuvântul cel mai lung ce conţine o 
singură consoană este: acioaiei (8 litere)
-  Cuvântul cel mai scurt ce denumeşte o 
localitate din România este Ip.

(Gurău Marta, clasa a VII-a E)
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Vise
pentru
Europa

de azi

de mâine
( Prof. Marilena Modiga )

Pe data de 11 mai 2010, cu prilejul zilelor 
Europei, Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Miron Costin” a 
găzduit o serie de activităţi. Acestea s-au desfăşurat în 
cadrul Proiectului “Bringing Ideas Into Life” – Comenius 
Regio. Au fost invitaţi oaspeţi de la Centrul Europe 
Direct din Galaţi, şi s-au organizat expoziţii de desene şi 
 concursuri vizând întrebări despre Europa şi Uniunea 
Europeană.

În proiect au fost implicaţi profesori - Viorica 
Moineagu, Mihaela Râpaş (organizatori), Marilena 
Modiga, psihologul şcolii - Alina Alexe (organizator), 
învăţători - Mioara Goidescu, Mioara Bârzu, Mihaela 
Penişoară, Neta Neculai şi elevi ai şcolii noastre - clasele 
a III-a şi a VI-a D.

ￂ

Copiii au fost încântaţi să prezinte prin cuvânt şi culoare Europa şi 
s-au implicat cu entuziasm în concursul pe echipe, dovedind cunoştinţe 
temeinice despre Uniunea Europeană. Spicuim din întrebările primite de 
elevi pentru a stârni  şi interesul altora în vederea implicării în astfel de 
activităţi: Câţi locuitori are UE? Care este imnul UE? Care este cea mai 
înstărită ţară a UE? Care sunt ţările candidate la UE? Câte ţări are UE? 
Când a devenit România membră a UE? etc.

Elevii clasei a VI-a D, organizaţi în echipe, au imaginat Europa 
astfel:

- echipa „Europa - o carte deschisă”: Alexandra Alexa, Andreea 
Grigoraş, Ligia Necula, Andreea Vîlciu; 
- echipa „Europa - un copac cu flori”: Diana Amfimov şi Mihaela 
Lungu;
- echipa „Europa - culoare, Europa - valoare”: Adriana Damian şi 
Mihaela Răducan;
- echipa „Patru pentru Europa”: Doru Solomon, Laurenţiu Lupea, 
Ciprian Bozian, Daniel Patriche; 
- echipa „Singur şi sigur”: Alexandru Buruiană.
În finalul activităţii, toţi copiii implicaţi au fost premiaţi cu daruri 

din partea Centrului Europe Direct din Galaţi. Cu speranţa că v-am 
stârnit curiozitatea şi interesul, vă invităm ca în anul următor să vă 
alăturaţi şi voi unor astfel de activităţi.
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OsăptămânăALTfel
În săptămâna 17-24 octombrie 2009- Săptămâna Naţională a Participării Active a Tinerilor  s-a 

desfăşurat în Şcoala Gimnazială Numărul 12 „Miron Costin” din Galaţi proiectul civic cu tema „SCHIMBAREA 
ÎNCEPE DE LA TINE!”. 

Evenimentul a fost iniţiat şi organizat de către ANPCDEFP prin Programul Tineret în Acţiune, având ca 
motto “Prinde gustul participării!”  Tinerii din Asociaţia “Miron Costin” Galaţi au luat iniţiativă şi împreună au 
stabilit o serie de activităţi civice, important nu era doar să participe ci mai ales să se implice. 

Coordonatorii acestui proiect naţional au fost profesor Simona Dumitriu şi psihopedagogul şcolar profesor 
Alina Alexe. Proiectul a avut ca scop  să promoveze participarea, să creeze atitudini, să cultive spiritul 
participării în rândul tinerilor şi al celor care lucrează cu tinerii, să ofere un cadru de dezbatere, să faciliteze 
dialogul şi să încurajeze colaborarea între tineri şi cei care decid.

Grupul ţintă  a fost reprezentat de membrii Asociaţiei „Miron Costin”, elevi, profesori, părinţi, 
participanţi de vârste diferite, dar cu spirit tânăr şi interesaţi de acţiuni civice, de voluntariat. Aceştia au fost 
monitorizaţi şi sprijiniţi de coordonatorii proiectului, precum şi de managerii şcolii profesor Marian Prada  şi 
profesor Tudoriţa Ghintuială.

Rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor, elevii, părinţii,tinerii din comunitate,  profesorii implicându-se 
direct şi responsabil în activităţile propuse, PARTICIPAREA fiind  o stare de spirit si o atitudine.  

Iată doar câteva dintre activităţile derulate în cadrul acestui proiect, care s-au bucurat de entuziasmul celor 
implicaţi:

FLASHMOB-ul SILENT RAVE! –acţiune de masă, prin care tinerii noştri au transmis un mesaj celor din jur.
SURPRINDE REALITATEA ÎN CARE TRĂIEŞTI ÎNTR-O IMAGINE! - activitate desfăşurată sub îndrumarea 

coordonatorilor proiectului. Tinerii pasionaţi de fotografie au surprins realitatea din comunitatea locală prin 
prisma valorilor europene, totul finalizându-se cu o expoziţie fotografică.

EXPRIMĂ-ŢI PĂREREA! – acţiune în care doamnele profesor Marilena Modiga şi Mirela Dragomir au propus 
zilnic teme pe care le-au afişat pe „Zidul de cuvinte”elevii manifestându-şi opiniile faţă de problemele 
actuale: modernizarea instituţiilor de învăţământ, influenţele pozitive şi negative asupra tinerilor, soluţii 
pentru un oraş mai curat, trăsăturile dominante ale elevilor de astăzi, lucruri care le displac tinerilor în 
şcoala românească actuală.

ARATĂ CĂ ÎŢI PASĂ! - activitate de voluntariat prin care elevi, părinţi alături de doamnele profesor Svetlana 
Ceapă, Teodora Bezman şi institutor Stănuţa Grigorică au adus un strop de bucurie celor 85 de bătrâni 
instituţionalizaţi la Azilul „Ştefan cel Mare” din strada Războieni. Corul şcolii a  susţinut un recital de 
sărbătoare cu acest prilej. Mulţumim şi elevilor din ciclul primar, care deşi nu se înscriu în categoria de 
vârstă a proiectelor TiA(13- 30 ani) s-au dovedit a fi la fel de activi ca şi cei mari, fiindu-ne alături.

PRO – VIAŢĂ! FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU AUTORITĂŢILE! - acţiune derulată la Biblioteca şcolii, cu sprijinul doamnei 
bibliotecar Luminiţa Sosai, unde doamnele profesor Mitriţa Patriche  şi Mihaela Teodor  au moderat 
un dialog pe tema „Respectarea legislaţiei cu privire la comercializarea produselor din alcool şi tutun „Respectarea legislaţiei cu privire la comercializarea produselor din alcool şi tutun 
persoanelor sub 18 ani”. Tinerii s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare persoanelor sub 18 ani”. Tinerii s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare şi au avut ocazia de a 
expune problemele cu care se confruntă generaţia lor şi au dezbătut o parte dintre ele.

ÎNTINERIREA UMANĂ – RELAŢIILE CU TINERII – activitate îndrumată de doamna profesor Adriana 
Ciubotaru, la care au luat parte părinţi şi tineri din comunitate, acţiunea desfăşurându-se sub formă de 
scenariu workshop, căutându-se soluţii la problemele relaţiilor dintre părinţi şi tineri.

PARTICIPĂ! ECO – BIKE – un ecosistem curat, o şansă pentru fiecare! Alături de profesorii Angela 
Popovici, Mihaela Teodor  şi Ovidiu Palade, tinerii au participat la o acţiune inedită: sport, mişcare, 
ecologizare, atrăgând atenţia şi celorlalţi colegi că pot să se bucure de un mediu curat. Adică împreună şi 
nu numai pentru sine, ci pentru toţi deopotrivă. 

ART & CRAFT IN ACTION – „Învaţă să-ţi confecţionezi propriile bijuterii!- activitate prin care tinerii 
talentaţi sub directa îndrumare a doamnei profesor Cristina Popescu  au confecţionat bijuterii din 
ceramică pictată, adunându-le într-o expoziţie cu vânzare în vederea strângerii de fonduri pentru copiii 
defavorizaţi.

Acestea au fost activităţile derulate în Săptămâna Naţională a Participării Active a Tinerilor în Şcoala 
Numărul 12 „Miron Costin” din Galaţi, o săptămână în care într-adevăr ne-am simţit ALTfel, în care am putut 
să ne exprimăm, să dialogăm, să învăţăm activ, să ne cunoaştem mai bine şi mai ales să îi cunoaştem pe cei care 
decid, să le comunicăm opiniile noastre, să aflăm că şi noi putem fi factori decizionali, pentru că până la urmă…

SCHIMBAREA ÎNCEPE DE LA NOI!
Provocare, caritate, iniţiativă, implicare, voluntariat, artă, creaţie, energie, entuziasm, deschidere, adrenalina, 

responsabilitate sunt trăiri pe care noi toţi le-am simţit. 

(Prof. Marilena Modiga
Prof. Simona Dumitriu)
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Zidul de cuvinte

Eco-bike

Întâlnire cu poliţia
Azilul de bătrâni

Eco-bike
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Aşadar anunţăm ca activităţile Săptămânii 
Naţionale a Participării Active a Tinerilor  au 
luat sfârşit…Pentru eforturile depuse, tinerii vor 
primi diplome şi premii, care vor fi înmânate într-
un cadru festiv de ziua şcolii - sărbătoarea Sf. 
Mina (11 noiembrie), de către coordonatorii de 
proiect.

După acest eveniment am învăţat cu toţii mai 
mult sau mai puţin şi vrem să împărtăşim şi 
altora din experienţa noastră. Astfel, dacă doriţi 
să aflaţi detalii despre evenimentele organizate 
de Asociaţia „Miron Costin”  din Galaţi, vă 
putem ajuta cu astfel de informaţii vizitându-ne 
pe site-ul nostru: 

http://www.freewebs.com/asociatiamironcostin

http://www.freewebs.com/asociatiamironcostin
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