
 

Ianuarie2015                                                                                                                                          1 

 

 

 

  

 

 Poate aţi observat, dar de cele mai multe ori când se vorbeşte despre şcoală, în ultimul 

timp, discuţia se axează pe o singură direcţie. Nu se mai învaţă nimic, orele sunt lungi şi 

plictisitoare, profesorii pretind prea mult, programele sunt supraîncărcate şi, în final, la ce folosesc 

toate astea? 

 Să presupunem că toate cele spuse mai sus ar fi adevărate. Nu vrem să contestăm nimic. 

Dar vine un moment în care ne întrebăm firesc: „Oare de ce ne mai ducem la şcoală?”. Unii ar fi 

înclinaţi să spună vechea poveste: „pentru că e musai”. Alţii spun că îi obligă părinţii. Chiar aşa 

să fie? Ne este greu să credem acest lucru. În viaţă mulţi oameni spun: „nu am avut ce face, altă 

cale nu exista”. Greşit! În viaţă, întotdeauna există mai multe posibilităţi de unde poţi alege. Că 

tu ai vrut să mergi pe o anumită cale este cu totul altceva. Când ai ales să faci ceva, în spatele ei 

se află o decizie deja asumată. Se spune că atunci când ne naştem suntem toţi la fel. Ceea ce ne 

diferenţiază pe noi ca oameni pe parcursul vieţii sunt deciziile pe cale le luăm. 

 Cum ar fi să trecem peste toate obstacolele (fie ele reale sau doar imaginare) şi să reflectăm 

asupra întrebării: „De ce mergem la şcoală?”. 

 Ne dorim în viaţă să ajungem pe o anumită scară ierahică, avem idealuri. Avem nevoie de 

educaţie. Vrem să fim buni într-o anumită meserie. Avem nevoie să învăţăm. Dar ca să putem face 

aceste lucruri, fără să urmăm o formă sau alta de învăţământ, nu se poate. Categoric, numai şcoala 

nu poate oferi societăţii un bun specialist într-un domeniu sau altul. Dar şcoala este cea care pune 

bazele temeliei a ceea ce vom face mai târziu în viaţă. Tot şcoala este cea care ne ajută să evoluăm.  

 Haideţi să privim puţin în urmă. Suntem aceleaşi persoane de acum un an, sau doi, sau 

mai mulţi? Înclin să cred că nu. Avem o atitudine mai responsabilă, avem o capacitate mai mare 

de a asimila ceea ce se întâmplă în jurul nostru, suntem mai capabili, mai inteligenţi. Aceste lucruri 

sunt imposibil de realizat doar prin autoeducare. 

 La şcoală avem ocazia de a deveni mai buni. În acest lăcaş se naşte spiritul competitiv. 

Vrei să fii mai bun, eşti mai ambiţios şi îţi doreşti să ţii pasul cu cei dintâi. Dorinţa de a ajunge 

la un anumit standard este, de cele mai multe ori, constructivă. 

 Trebuie să căutăm şi să descoperim ceea ce ne place cel mai mult, acea  pasiune arzătoare 

pentru un anumit domeniu. Chiar dacă suntem foarte conştiincioşi, trebuie să ne placă ceea ce 
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facem. Aici intervine cel care educă în şcoală. Profesorii sunt cei care trebuie să ştie cum să 

trezească interesul pentru materia pe care o predau, să îndrume, să consilieze. Există multe 

asemenea persoane dornice să modeleze pentru viitor, care ştiu să creeze o atmosferă plăcută în 

sala de clasă şi care au o atitudine mai deschisă faţă de elevii lor.Mergem mai departe. Şcoala nu 

înseamnă doar ore, evaluări, teze. Să ne gândim la câte prietenii nu s-au legat aici, la câte ore am 

petrecut împreună, cum am reuşit să socializăm, câte sentimente am investit! Şcoala este şi locul 

unde am învăţat să ne integrăm într-un colectiv, ca mai târziu să fim capabili să ne adaptăm în 

societate, să cunoaştem şi să înţelegem pe cei din jurul nostru. 

 Timpul petrecut la şcoală nu trebuie considerat ca fiind pierdut. A consuma timp în 

educaţie este cea mai de preţ investiţie. Este o experienţă unică pentru fiecare dintre noi, o 

experienţă de care fiecare trebuie să se bucure în stil propriu. O să apară la un moment dat clipa 

în care îi vom simţi lipsa şcolii. De ce? Pentru că va face parte din capitolul „Amintiri”. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. primar 

Mureşan Crina Maria 
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Trebuie să comunicăm. Este necesar să comunicăm. Nu avem ochii atât de mari ca ai 

lupului transformat în bunicuţa din Scufiţa Roşie, dar mai mulţi ochi văd lucrurile mult mai 

bine. Nu avem nici urechile lupului amintit anterior, dar mai multe urechi aud  mai multe 

lucruri. Avem doar mintea ascuţită în jurul nostru la tot ceea ce se întâmplă, iar mai multe 

minţi cuprind zarea de cunoaştere. AVEM MULTE DE SPUS. 

Există nevoia de a comunica, de a colabora cu toţi din jurul nostru: cu colegi- mai mici 

sau mai mari-, cu profesori, cu alti parteneri din afara şcolii, dar care fac parte din viaţa noastră. 

Suntem personalităţi în formare. Avem nevoie de o altfel de afirmare. „Cuvântul care zideşte”     

(P. Ţuţea) ne este cel mai uşor de folosit. 

Revista se doreşte a fi o rampă de creştere a prestigiului şcolii şi a tot ceea ce implică 

ea într-un odo spiritual palpabil. 

 

Provocare: Cum ar fi să definim printr-un singur cuvânt viaţa, dorinţa de a trăi şi a 

simţi cu adevărat totul? De ce nu ... ARIPI?  Provocarea adevărată constă în faptul că trebuie 

să-ţi raportezui tot ceea ce se întâmplă în jurul tău la acest cuvânt. 

Cum ar fi să ne revizuim timpul trecut şi să constatăm că tot ce s-a petrecut a avut 

aripi? Poate unii au avut aripi mai puternice decât noi, dar am învăţat de la ei. Am învăţat că 

atunci când obosim trebuie să ne aşezăm şi să ne odihnim zborul. MULŢUMIM! 

 Trebuie să avem încredere în aripi, să mulţumim celor care au avut încredere în raza 

de lumină ce izvorăşte din noi. 

Pe o floare poate fi scrisă o viaţă, în fiecare pas există credinţă, fiecare zi este plină de 

lumină, pentru chipul care vă zâmbeşte există respect, pentru fiecare vorbă spusă din suflet 

există îndemn, fiecare faptă bună este răsplătită, fiecare noapte are un vis ... şi de ce să nu 

aibă visul aripi de lumină? Poţi să dăruieşti aripi, chiar dacă nu ştii să zbori şi poţi „Să ajungi 

în Ţara Făgăduinţei. Pe care o porţi în tine.” (Lucian Blaga) 
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 Să reprezinte un mijloc optim de comunicare şi cunoaştere: elevi-elevi, elevi-profesori, 

şcoală-familie-societate. 

 Să provoace un schimb de experienţe şi idei. 

 Să constituie un liant al energiilor debordante şi al minţilor destupate. 

 Să contribuie la conturarea şi manifestarea personalităţii elevilor. 

 Să fie un ecou al afirmărilor literare, artistice, ştiinţifice şi sportive. 

 Să reflecte în mod real preocupările, dorinţele şi aşteptările elevilor. 

 Să stimuleze spiritul competitiv. 

 Să trezească interesul elevilor şi să participe cu idei, propuneri, materiale. 
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 În anul aniversar 2015, când se împlinesc 25 de ani de la 

înfiinţarea Şcolii Gimnaziale “Lucian Blaga” Bistriţa, reapariţia 

revistei “Aripi de lumină”, după o întrerupere de 9 ani, reprezintă un 

prilej de mare bucurie şi satisfacţie. Acest eveniment a fost posibil 

datorită unui grup inimos de cadre didactice de la ciclul primar şi 

gimnazial, coordonat de doamna profesoară pentru învăţământul 

primar Mureşan Crina şi datorită elevilor noştri cu talent jurnalistic.

  

 Prin intermediul revistei şcolii, care va avea o apariţie semestrială, ne propunem  să 

deschidem orizontul cunoaşterii rezultatelor muncii didactice şi educative, să evidenţiem 

exemplele de bună practică din această unitate şcolară, să satisfacem nevoia de exprimare a 

opiniilor şi trăirilor celor implicaţi. 

 Ne dorim ca această nouă aparitie a revistei să pună în lumină activitatea desfăşurată în 

şcoală, să facă cunoscute gândurile dar şi faptele celor ce dau viaţă şcolii: elevi şi cadre didactice, 

părinţi şi parteneri sociali. 

 Mulţumesc tuturor celor care şi-au adus contribuţia pentru finalizarea acestei iniţiative 

şi îi încredinţez pe toţi colaboratorii noştri că sunt bineveniţi ori de câte ori simt nevoia să ne fie 

alături! 

 Urez succes colectivului redacţional al revistei! 

 Urez elevilor să se ridice cu “aripi de lumină” la nivelul “poetului luminii” ! 

 Urez revistei viaţă lungă şi cât mai mulţi cititori ! 

 

        DIRECTOR ,  

 Prof. Stela Camelia Pop 
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 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ LUCIAN BLAGA” BISTRIŢA 

                                
                                         20166-Bistriţa, str. Garoafei, nr. 8, jud. Bistriţa-Năsăud 

                       Telefon: 0263/237572; 0263/239521, fax: 0263/239521 

                       e-mail: sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro;  

                        http:// www.sglblagabistrita.ro  

        C.F. 227666620 

ISTORIC: 

Școala Gimnazială “Lucian Blaga” a fost înființată în anul 1990 sub titulatura de 

“Școala Generală Nr.5”, iar din  noiembrie 1993, o dată cu inaugararea noului local, aceasta 

se schimbă în Școala Generală Nr. 5 ”Lucian Blaga”. 

 

PERSONAL DIDACTIC: 

GRADUL DIDACTIC NUMǍR CADRE DIDACTICE 

GRADUL I  35  
GRADUL II  8  

DEFINITIVAT  11  

DEBUTANTI  3  

TOTAL  57  

 

ELEVI. REZULTATE: 

 

REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞCOLARE 

FAZA JUDEŢEANĂ ŞI NAŢIONALĂ 

AN ŞCOLAR 2013-2014 

NR. 
CRT. DISCIPLINA  

NUMELE SI 
PRENUMELE CLASA 

REZULTATUL 
OBTINUT 

PROFESOR/ 
INVATATOR 

1 MATEMATICA 
CHIS ROXANA 
MARIA IV A PREMIUL I TEREC TEREZIA 

2 MATEMATICA 
CAMPEANU 
ALEXIA MARIA IV B MENTIUNE TAMASAN CAMELIA 

3 
LIMBA 
ROMANA HANGEA DIANA IV A MENTIUNE TEREC TEREZIA 

4 
EDUCATIE 
TEHNOLOGICA RUS NADIA VI A PREMIUL II TRISCAS IONICA 

5 FIZICA 
DEAC ALEX 
CLAUDIU VII C PREMIUL II ZBANCA VIOLETA 

6 FIZICA 
SALAGEAN DIANA 
IZABELA VI B PREMIUL III COSMA MIHAI 

7 ISTORIE NECHITA TUDOR VIII A PREMIUL II DAN AURELIA 

8 ISTORIE 
CHERECHES 
CRISTIAN VIII A MENTIUNE DAN AURELIA 

9 ISTORIE 
SIMIONCA 
ANDRADA VIII A MENTIUNE DAN AURELIA 

10 
LIMBA SI 
GERMANA 

GAUREAN 
EMANUELA VII C PREMIUL II LEVEI EDITH 

11 
LIMBA SI 
GERMANA PIC BIANCA VII B PREMIUL III LEVEI EDITH 

mailto:sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro
http://www.slblaga.ro/
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12 
LIMBA SI 
GERMANA CORNEA DENISA VIII B PREMIUL III MURESAN MARIUS 

13 MATEMATICA 
DEAC ALEX 
CLAUDIU VII C PREMIUL II POP STELA 

14 MATEMATICA BUGNAR DIANA V B MENTIUNE MITITEAN ANCUTA 

15 MATEMATICA COLTA CATALINA V A MENTIUNE HAPCA MANUELA 

16 MATEMATICA SOMESAN SERGIU V C MENTIUNE MITITEAN ANCUTA 

17 MATEMATICA 
BARGAOANU 
BOGDAN V A MENTIUNE HAPCA MANUELA 

18 MATEMATICA BORS BIANCA V A MENTIUNE HAPCA MANUELA 

19 MATEMATICA REU TEODORA VII C MENTIUNE POP STELA 

20 MATEMATICA 
CHIS RALUCA 
DIANA VIII A MENTIUNE POP STELA 

21 

MATEMATICA 
DEAC ALEX 
CLAUDIU 

VII C 

LOCUL IV SI 
MEDALIE DE 

AUR; SELECTAT 
IN LOTUL 

NATIONAL 

POP STELA 

      

      

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR - ETAPA JUDEŢEANĂ 

1 ŞAH REU TEODORA  VII C LOCUL II NAGY DESIDERIU 

2 ŞAH BARTEŞ VASILE VIII C LOCUL IV  PASCU DORINA 

3 VOLEI ECHIPA DE BĂIEŢI V-VIII LOCUL I PASCU DORINA 

4 VOLEI ECHIPA DE FETE V-VIII LOCUL III PASCU DORINA 

5 
TENIS DE 
MASĂ  MARGA PATRICIA  VIII B LOCUL I NAGY DESIDERIU 

6 
TENIS DE 
MASĂ  TOMA DARIUS VI A LOCUL II NAGY DESIDERIU 
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BAZA MATERIALĂ:  

28 săli de clasă modernizate şi spaţioase; 

O sală de joacă; 

Bibliotecă; 

O minicantină pentru elevii    care doresc să 

servească masa la şcoală; 

laboratoare ( 2-informatică; 1- chimie; 1-biologie; 1-fizică); 

cabinete:  

• consiliere şcolară; 

• logopedic;  

• activităţi extracurriculare;  

• pentru elevii cu cerinţe educative speciale;  

• medical; 

Un centru de documentare şi   informare;  

Trei săli de sport;  

Trei terenuri de sport amenajate cu suport 

sintetic.    

 

 

STRUCTURA CLASELOR (an şcolar 2014-2015): 

 14 clase /307 elevi  învăţământ primar; 

 12 clase /277 elevi  învăţământ gimnazial. 

 

PARTENERI SOCIALI: 

 Primăria municipiului Bistriţa, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul 

Şcolar Bistriţa-Năsăud, Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, CJRAE, Poliţia 

municipiului Bistriţa, Fundaţia „Terre des Hommes” Elveţia, S.C. LIONS SRL, 

Asociaţia Părinţilor Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Bistriţa, RAAL Bistriţa, SC 

Kaufland SRL,biserici din municipiu, Vitalia SRL, Şcoala Postliceală „Carol 

Davila”, AJOFM, O.N.G.-uri, alte instituţii şcolare din judeţ etc. 
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OPŢIONALE  

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa pentru anul şcolar 2014 – 

2015  

 
 

Nr. 

crt. 

Cursul opţional propus Clasa Propunător 

1.  Paşaport pentru succes I-C Petruţ Andreea Ioana 

2.  În lumea basmelor II Chiticariu Georgeta Adriana 

3.  Paşaport pentru succes II-A Petruţ Andreea Ioana 

4.  Paşaport pentru succes II-B Petruţ Andreea Ioana 

5.  Călătorie prin lumea poveştilor III Chiciudean Ana 

6.  Matematică distractivă III-A Andreşan Monica Gabriela 

7.  Matematică distractivă III-B Urs Luciana 

8.  Matematica prin  joc III-C Handrea Livia Domniţa/ Roman 
Zoriţa 

9.  Paşaport pentru succes III-C Petruţ Andreea Ioana 

10.  Literatură pentru copii, pentru noi 
toţi, Prichindei-bunici 

IV Chiciudean Ana 

11.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

IV-A Dan Ioana  

12.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

IV-B Dan Ioana  

13.  Lumea lui Mathe IV-C Drăgan Anisia/  Tâmpănariu 
Marioara 

14.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

V-A Dan Ioana  

15.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

V-B Dan Ioana  

16.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

V-C Dan Ioana  

17.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

VI-A Dan Ioana  

18.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

VI-B Dan Ioana  

19.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

VI-C Dan Ioana  

20.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

VII-A Dan Ioana  

21.  Primul ajutor în sănătate VII-B Harja Emilia 

22.  Tehnologia informației și a 
Comunicațiilor 

VII-C Dan Ioana  

23.  Matematica practică VIII-A Mititean Ancuţa Silvia 

24.  Matematica practică VIII-B Hapca Manuela Andreea 

25.  Matematica practică VIII-C Mititean Ancuţa Silvia 
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 Politica de industralizare forțată promovată de regimul comunist în perioada 1970-

1980 a dus la un înalt ritm anual de dezvoltare a economiei în județul Bistrița–Năsăud. În 

acei ani, a apărut platforma industrială a Bistriței. Înființarea acestor inteprinderi a impus 

formarea școlară și profesională a diverselor categorii de muncitori în grupurile școlare 

industriale din municipiu, iar odată cu  crearea a numeroase locuri de muncă,  populația  

municipiului a crescut de la 27.832 în anul 1970, la 86.066 în 1989. Efectivele de elevi au 

evoluat în aceeași perioadă de la 6.100 la 22.356. 

 Școlile existente au devenit supraaglomerate și nu mai puteau asigura desfășurarea   

normal a procesului instructiv–educativ. Construirea unor noi școli a fost o necesitate. Astfel, 

în aprilie  1990, în conformitate cu decizia I.S.J.  se înființa Școlala Generală Nr. 5. 

  Școala Gimnazială “Lucian Blaga” a fost înființată în anul 1990 sub titulatura de 

“Școala Generală Nr.5”, iar din  noiembrie 1993, o dată cu inaugararea noului local, aceasta 

se schimbă în Școala Generală Nr.5 ”Lucian Blaga”.  Alegerea lui Lucian Blaga ca patron 

spiritual al școlii a fost determinată, conform celor spuse de profesorul Leonida Ștefănescu, 

de faptul că: “În anii ‘80 și începutul anilor ‘90 a existat din partea oficialităților intenția de 

reconstruire a casei memorile a lui Lucian Blaga pe care acesta o avea situată la 3-4 Km de 

Bistrița, azi în livada Stațiunii Pomicole Bistrița. Din păcate, aceasta nu s-a putut îndeplini 

și de aceea am găsit oportun să alegem ca patron spiritual al acestei monumentale construcții 

școlare pe Lucian Blaga.” 

 A fost prima școală construită în județ după revoluția din decembrie 1989 și una 

dintre cele mai mari și mai moderne din țară – apreciată ca atare în cadrul schimbului de 

experiență la nivel național cu inspectorii generali, din mai 1995, pe tema investițiilor locale.  

 În 27 februarie 1997, după finalizarea lucrărilor, școala dispune de următoarele spații 

școlare: 38 săli de clasă, 3 laboratoare, 2 cabinete, 1 sală de bibliotecă, 1 sală festivă, 1 sală 

profesorală, 1 sală multifuncțională cu efect de seră, 1 atelier școlar, 3 săli de sport și 2 

terenuri de sport amenajate în aer liber, 1 cabinet medical, 1 cabinet logopedic, 1 cabinet 

metodic (sala turn). Pe lângă aceste 56 spații destinate procesului instructiv-educativ, școala 
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mai dispune de încă 44 spații anexe (birouri, holuri, vestiare, oficii, atelier de întreținere, 

magazie, grupuri sanitare etc.).   

    Prețul initial estimativ al construcției școlii a fost de 30.219.000 lei la valoarea      

venitului din 1990, iar prețul final recalculat la valoarea dolarului din 1997, când s-au 

terminat toate      lucrările, a fost de 1.481.804.707 lei.  

 Prima echipă managerială care a condus școala în perioada septembrie 1990-

septembrie 1994 a fost formată din: profesor Dumitru Buzilă–director și profesor Marius 

Mureșan—director adjunct. Din anul școlar 1991-1992, echipa managerială s-a extins  cu 

numirea celui de-al doilea director adjunct, care răspundea de învățământul primar– 

învățătorul Dumitru Ilieș.  

 Ca orice început, anii 1990–1992 au fost foarte grei pentru echipa managerială și 

pentru colectivul unității, ce-și desfășura cursurile în condiții, în general improprii şi cu un 

corp didactic nou. Puterea, curajul, abnegaţia acelor începuturi rămân în sufletele tuturor ca 

acte demne de toată considerația. 

 Echipele manageriale care s-au succedat la cârma școlii au fost: 

 1994-1998 - profesor Vasile Nicoară–director, profesor  Stela Camelia Pop—director 

adjunct; 

 1998-2002 - profesor Vasile Nicoară–director, profesor Mihai Cosma–director 

adjunct; 

 2002-2010 - profesor  Vasile Nicoară–director, profesor  Marius Mureșan–director 

adjunct; 

 2010-2012 - profesor Mureșan Marius–director, profesor Aurelia Dan–director 

adjunct; 

 2013 - prezent - profesor  Pop Stela Camelia–director, profesor Marius Mureșan– 

director adjunct. 

     Școala—o adevărată provocare a zilelor noaste ajută să ne descoperim calitățile și 

să ne urmăm drumul în viață. 

 Cei care ne îndrumă au două datorii: să învețe ei necontenit și să-i învețe necontenit 

pe alții. 
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Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei istoria, tradiţia, trecerea timpului. O instituţie de 

învăţământ este un loc binecuvântat, prin menirea sa plină de nobleţe şi generozitate - aceea 

de a forma şi cultiva personalităţi, de a deschide porţile spre cultură, de a trezi interesul 

pentru cunoaştere, dar şi prin modul în care a fost realizată această datorie de-a lungul 

timpului, pentru multe generaţii care, trecând pe acolo, au dat valoare acelei instituţii. 

Această încercare de elaborare a unei scurte Monografii a Şcolii Gimanzile “Lucian Blaga” 

este un pas modest spre a ilustra eforturile şi profesionalismul înaintaşilor noştri, un simbol 

al recunoştinţei şi aprecierii muncii lor.  

 În  paginile ei, rememorăm fapte, întâmplări, evenimente din viaţa şcolii. Timpul nu 

le-a alterat sensurile. Peste ani, imagini proiectate pe ecranul memoriei recompun existenţa 

unui spaţiu de suflet. 

           Dacă am reuşit să surprindem esenţa acestui zbor necontenit spre tărâmul încă neatins 

al Absolutului, veţi hotărî dumneavoastră - cei care i-aţi trecut pragul ca elevi sau ca 

profesori.  

Sursa: “Monografie 1990– 2000” Prof. Vasile Nicoară 
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Toamna 
 Îți mai amintești de covorul acela ruginiu, zgomotos, bogat de frunze? 

 Îți amintești cum loveai grămezile foșnitoare, cum loveai câte o castană și zâmbeai când 

aceasta se rostogolea și se oprea la câțiva metri de tine așteptând să fie lovită din nou? 

 Copile,  asta era toamna! Și e toamnă și acum...  

 Suntem înconjurați de alei pline de copaci multicolori, iar în aer plutește un miros de frunze 

uscate și nuci. E parfumul toamnei! 

 Cerul, care odată a fost luminos și strălucitor, acum e plin de nori. Ploaia cade mai des acum 

pe pământ. Deja mi-e dor de soare și căldură, dar mă 

bucur de minunile colorate și tomnatice. Știi...am învățat 

să fiu mulțumitoare pentru orice lucru, pentru că fiecare lucru 

e frumos în felul lui. Și am învățat că trebiue ca soarele 

să strălucească din inimile noastre chiar dacă afară e 

frig, ninge sau plouă. 

 Așa că... acum mă bucur că e toamnă, că pot să privesc zborul frumos al frunzelor ruginite 

care cad și-apoi se așează pe covorul de jos. 

 E toamnă...o toamnă colorată și plină de minuni. 

Kelemen Crina . a VI-a 

 

Toamna-i mărgăritarul 

Cu fructe câte vrei,  

Ea ne-aduce aurul 

Și mii de strugurei. 

 

 

Cu frunze ruginite  

Şi plopii tremurând, 

 Așa revine toamna 

     Peste al nost pământ. 

Țarcă Tamara      
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de Timea Târgoveţ 

clasa a V-a C 

 Vântul adie uşor printre crengile copacilor. Un covor de frunze ruginii acoperă pământul 

amorţit. Razele soarelui nu mai strălucesc atât de puternic. 

 Toamna, zâna belşugurilor, ne aduce multă veselie şi bogăţie. Merele roşiatice ca nişte 

mingi de foc abia aşteaptă să fie culese. Perele galbene, zemoase, abia aşteaptă să fie mâncate. 

Mireasma mustului dulce – acrişor, abia stors, te îndeamnă la veselie, iar prunele albăstrui clocotesc 

în căldarea bunicii, transformându-se într-un magiun cu o aromă irezistibilă. 

 - Toamnă, belşugul şi veselia ta ne umple sufletul de bucurie! Abia aştept să ne întâlnim 

anul viitor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://poze-super-misto.blogspot.com/2013/09/peisaje-frumoase-de-toamna.html&ei=q2CAVOyVKYXaOP6CgcAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGgoGN1o7jgccDZgbEMGt3kGyoPmw&ust=1417785873207551
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     Cum a apărut cuvântul... 

Despre cum a apărut cuvântul veți afla imediat, 

doar să aveți puțină răbdare să vă povestesc. 

 Toate literele hoinăreau fiecare în lumea ei, nu se cunoșteau între ele. Auziseră cândva, 

demult, o poveste cum că erau multe la număr și că toate erau surori. Însă, ce păcat...nu se 

întâlniseră niciodată. 

 A-ul umbla brambura prin pădurile dese căutând mierea dulce a albinelor, iar când obosea 

se odihnea la umbra unei ciuperci. F-ul alerga toată ziua după fluturi. C-ul zbura neobosit și împletea 

culorile curcubeului pe cer... 

 ...Și zilele treceau... Într-un târziu, când sosise ceasul hotărât, pe un drum de țară apăru un 

M prăfuit, în urma lui un A în plină tinerețe, după el apăru un geamăn al lui M și alt A la coadă îşi 

ținea respirația. 

 O fetiță zglobie țipă cât o ține gura... MAMA!!! Atunci literele speriate încremeniră M, 

A, M, A. Un înger le șopti: de acum voi veți fi scrise când vorbim despre MAMA! 

 Literele se priveau nedumerite: a apărut un Cuvânt! 

Ciorbă Andreea- Cls. a VI-a A 

Copilărie 

 O mică fetiță cu ochii căprui de chinezoaică și cu păr șaten, stătea 

în brațele părinților săi și zâmbea chicotind! 

 ”Așa eram la vârsta cea fericită și așa cred că au fost toți copiii de 

când e lumea asta și pământul.” 

 Nu cred că nici măcar un adult nu v-a spus să profitați de copilărie! Ei bine, mie mi s-a spus 

și nu am ascultat. Acum regret că am crescut și doar zâmbesc amintindu-mi cât de frumoasă era 

copilăria atunci când mă jucam pe pajiște și stam pe prispă în timp ce bunicul îmi spunea ”povești 

de adormit copiii”.  Aceste amintiri nu le uiți, căci ele își găsesc un mic loc în inima ta și de 

fiecare dată când îți amintești, zâmbești, dar te și întristezi știind că acele lucruri au trecut și nu se 

mai întroc. Îţi apare un nod în gât și parcă ai plânge de la atâta durere... dar te consolezi cu gândul 

că viața merge mai departe. 

 Copilăria este o bogăție care trebuie prețuită, căci la un moment dat se va termina. 
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Noapte 

 Se apropie miezul nopții; o felie de lună, însângerată sub ultima biciuire a furtunii, se înalță 

pe bolta cerului, îndărătul orășelului... care își profila în firava-i lumină albăstrie conturul nehotărât 

al caselor și scheletul înaltei clopotnițe îndantelate. 
 În față râul îşi rostogolea apele, asemenea unui șuvoi de cositor topit, în vreme ce pe celălalt 

mal, masivul negru al copacilor se proiecta pe un cer furtunos, năpădit de nori groși ce păreau că 

revarsă un soi de amurg în toiul nopții. 

 În stânga se ridicau dărâmături mari, vechi și părăsite, cu aripile țepene, de unde pornea la 

răstimpuri egale țipătul ascuțit și monoton al unei bufnițe. 

 Pe câmpie, arborii scunzi și îndesați se iveau ici-colo, ca niște pitici urâți care pândeau pe 

trecători, la ora aceea înfiorată. Când și când un fulger cât cerul aprindea zarea întreagă, șerpuia 

deasupra masivului negru al copacilor și asemenea unui iatagan înspăimântător, tăia bolta și apele 

în două.  

 Nici o adiere nu străbătea prin năduful văzduhului. O tăcere de moarte strivea tot 

înconjurul; pământul era umed din pricina ploii căzute, pe când buruienile înviorate își răspândeau 

și mai vârtos mireasma așteptând ivirea zorilor...  

 

  

Într-o zi, venind acasă 

De la școala apropiată,  

Pregătită ca să urc  

Prima treaptă a terasei, 

Am văzut o păsărică. 

Nu era o rândunică. 

Era foarte, foarte mică.  

Se dăduse de un geam 

Al salonului cel mare. 

Cred că învăța să zboare. 

Am luat-o-ncet de jos 

Și-am dus-o degrabă-n casă,  

Am 

pus-o încet pe masă. 

Mi-a șoptit cu voce slabă: 

-  Du-mă-afară!Vreau acasă! 

-Bine, bine. Nu fi tristă! 

Și am dus-o pe terasă. 

Iar ea, foarte bucuroasă 

M-a făcut împărăteasă. 

Și de-atunci eu am dormit 

Peste-un ținut locuit 

Numit...MINTEA! 
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Mi-aș dori…

Dacă aș fi o pasăre albastră 

Aş pleca mai sus de stele 

Şi de luna cea măiastră. 

Mi-aș dori s-ajung la soare, 

Să privesc acea spelndoare. 

 

Mi-aș dori s-ajung acolo 

Unde n-am ajuns vreodată 

Să mă aflu printre stele  

Și să luminez ca ele. 

Altintop  Seren 

Cls. a VII-a B

STOP  violenţa! 

 Stop violenţa! 

Aruncă dependenţa! 

Teroare şi frică 

Din ce în ce mai mică. 

Desparte acum 

Norii de fum -  

Din tristeţe şi ură 

Într-o fericire pură. 

Altintop  Seren 

Cls. a VII-a B 

 

Noaptea 

 
   În fiecare zi, după soare, apar stelele şi luna.  Întunericul s-a lăsat, iar noi ne pregătim de 

culcare.   

Noaptea, când stelele strălucesc pe cerul fumuriu, îmi place să merg afară. Îmi amintesc cu drag 

acea stea căzătoare, care aleargă pe cer. Eram fascinată de faptul că nu se mai vedeau munţii, casele, eram 

doar eu, curtea bunicilor şi steaua căzătoare.   

 Noaptea se lasă încetul cu încetul, până când nu se mai vede nimic. Însă eu, în nopţile de vară, 

admir luna şi pe copiii ei, stelele. Întunericul îşi păzește familia, iar eu stau și privesc. Iubesc faptul că 

noaptea nu-mi strică planurile. Când ai impresia că totul este negru în jurul tău, de fapt nu e; noaptea are 

cu totul şi cu totul ceva aparte: răsar stelele şi apune soarele; luna cea rotundă ca un cerc de sticlă 

străluceşte pe negrul cer. Noaptea e fantastică: pe unii îi linişteşte, pe alţii îi înspăimântă, dar pe toţi ne 

face să ne gândim la a doua zi.   

 Noaptea e anotimpul perfect.                                           

      
Săsărman Alina 

Cls. a VI-a A 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://andreea-m-deea.blogspot.com/2009_08_01_archive.html&ei=LlmAVJCHGMitPOO5gIgE&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFF0VRkPfrHbqy_88wrmc_hXWw9Iw&ust=1417783904817844
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 de Zăgrean Diana 

clasa a VI-a A 

 Nu există om pe această lume care să nu fi fost copil şi să nu-şi fi amintit 

vreodată despre bunici şi casa lor, care pentru mulţi dintre noi era ca şi un refugiu plin de 

amintiri şi îmbibat în parfumul fericirii şi a tradiţiei româneşti. 

Cum să nu-şi fi amintit 

niciodată despre poznele, jocurile 

şi statul afară târziu, în serile 

călduroase de iulie.... Aceste 

amintiri nu vor pieri niciodată, ci vor 

rămâne vii în mintea şi în inimile 

noastre, deoarece ele sunt cele mai de 

preţ valori ale fiecăruia.  

Chiar dacă nimeni nu-şi mai aduce 

aminte de momentul exact în care s-a 

maturizat brusc şi totul s-a 

schimbat, copilăria rămânând undeva în urmă şi strigând după noi, am ştiut exact 

momentul în care am pierdut-o. 

Alinându-şi dorul ei, doar cu un cufăr de aur plin cu sentimente dulci, cu inocenţă 

şi fericire , acea fericire  pe care nu o vom mai întâlni niciodată de acum înainte. 

Ar fi bine să deschidem din când în când acel cufăr  prin  care ne aducem aminte 

că şi noi am fost cândva copii...  

  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.walltor.com/wallpaper/my-kitty--heartwarming-childhood-paintings-by-donald--zolan-87257&ei=PF6AVNvABMf0PJfBgZgH&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNE2t1E6Nh_iujRYVJtIIeFblyYCKA&ust=1417785244443832
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 Danciu Robert 
clasa a VI-a A 

 Eu cred că să fiu copil este o parte din mine. Asta mă reprezintă. Sufletul meu de 

copil nu este încărcat cu grija zilei de mâine.  

 Dar a fi copil nu înseamnă să te joci mereu cu mingea toată ziua. Înseamnă să fii 

voios mereu, să transmitem energia noastră pozitivă tuturor celor din jurul nostru. Suntem 

făcuţi să-i facem fericiţi pe ceilalţi. Aşa sunt eu şi „cred că au fost toţi copiii, de când e lumea 

şi pământul”.  

Suntem ca nişte îngeri pe pământ, dar fără aripi.  

Sunt copil. Nimeni şi nimic nu poate schimba asta, doar timpul. Lasă timpul să treacă 

şi noi o să ne maturizăm, dar o să fim mereu cu suflet de copil, cu ochii sinceri şi blajini. 

O să punem mereu acele întrebări cărora le ştim răspunsul, dar aşa suntem noi. 

Plini de entuziasm şi plini de afecţiune. O să vină vremea când o să uităm că am fost odată 

copii şi o să ne distrăm în felul nostru.  

A fi copil este cel mai minunat lucru!       

Mihai Arina 

          clasa a VI-a B 

  De ce ar vrea cineva să potolească sau chiar să prevină un lucru atât de minunat? Setea de 

lectură se regăseşte doar la unii copii, deşi s-ar putea dezvolta la toţi. Se află în sufletele copiilor 

silitori şi la cei care au un drum în viaţă, se află la copiii conştienţi de necesitatea de a citi. 

 Aşa i se întâmplase şi lui Eduard, aşa-zis Edi, care citea doar din necesitate, nu din plăcere. 

Însă, odată, când citea una dintre cărţile pentru lectură suplimentară obligatorie, intitulată „Vreau 

să fiu doar EU”, mintea i se deschise spre noi orizonturi şi dorinţa lui 

de a afla cât mai mult despre Artur, personajul principal al poveştii, i 

se înteţi, iar mintea lui se îmbogăţi cu noi şi noi necunoscute 

informaţii.  

 Aşa poate fi în cazul tău! Dorinţa de a citi, nu o potoli! Dacă-ţi 

doreşti, pune mâna pe o carte şi citeşte-o! Vei fi surprins câte lucruri 

noi vei învăţa! Nu-ţi potoli setea de lectură! 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.encuentos.com/consejos-para-docentes/promoviendo-la-lectura-en-ninos-de-3-a-5-anos/&ei=2WaAVPyIGIO6Op-GgaAM&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNEjuZ-SJAHbJWINMFIMwk2v3ewYdA&ust=1417787453621852
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de Mihai Arina 

clasa a VI-a B 

 Aproape toţi adulţii spun că le-ar plăcea să fie din nou la şcoală. Vedea-i-aş pe cei care spun asta la şcoală! 

Şcoala e mai grea ca oricând. De ce? Răspunsul e simplu. Mereu trebuie să satisfaci dorinţele unora dintre profesorii 

mai pretenţioşi de felul lor. 

 Bineînţeles, toţi profesorii aşteaptă ca la materia lor copiii să exceleze. Însă, având atât de multe materii, 

e greu să fii bun la toate şi să mai ai şi timp de tine. O spun din proprie experienţă! 

Însă, faptul de a fi elev e un mare privilegiu şi 

aduce cu sine multe bucurii şi satisfacţii pe plan personal. 

De asemenea, dacă ai colegi buni poţi lega unele prietenii 

sănătoase cu ei. Poţi învăţa multe la şcoală şi anume, să 

dovedeşti „perseverenţă”.  

Iată cum se poate defini ea: 

 „PERSEVERENŢA este dispoziţia care poate suporta 

lucrurile nu doar cu resemnare, ci cu o speranţă arzătoare... 

Ea este calitatea care îl ţine pe om cu faţa la vânt. Este 

virtutea care poate transforma cea mai grea încercare în glorie, deoarece dincolo de durere şi descurajare ea vede 

OBIECTIVUL”.  

Indiferent de notele pe care le-ai primit sau cuvintele pe care ţi le-au adresat profesorii, dă dovadă de o 

astfel de perseverenţă! 

Viaţa de elev nu e numai „lapte şi miere”, însă dacă faci tot efortul pentru a avea note bune, rezultatele 

nu se vor lăsa aşteptate! 
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http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.calificativ.ro/blogs/parinteleiubitor/Elevul_din_ziua_de_azi-p827.html&ei=UmmAVIYaw-A4sLqAyAU&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGlzXMuSSFUMOaNaBNbZUizIe3l1A&ust=1417788070980877
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          de Diana Bugnar 

          clasa a VI-a B 

   

 Mi-ar plăcea să stau pe o stradă desenată de un copil, să fiu, să cred şi să simt ce poate exprima el în culori, 

în gesturi. Să fiu intensitatea gândurilor lui! 

Trăiam ca într-un univers paralel. Când plecam din casă, grijile dispăreau; nu îmi făceam griji cum arătam, 

îmi luam pe mine nişte haine şi dusă eram! Mă întâlneam cu fetele de la bloc şi făceam tot felul. 

 Era copilăria în floare, ne adunam cât mai mulţi şi ne jucam „ascunsa” seara... Cât îi mai căutam pe unii 

care erau duşi în casă! Nu ne păsa de nimic şi culorile pe care noi le vedeam erau diferite de culorile ce le vedeau 

alţii. În jurul blocului ne cream lumea. 

 Ţin minte că un loc era numit „Madagascar” doar pentru că era între doi nuci şi multă iarbă. Clipele de 

neuitat petrecute în anii aceia îmi umpleau sufletul de energie şi bunăvoinţă. 

  Cele mai frumoase zile erau acelea când ne jucam de-a magazinul: frunzele erau produsele şi nişte foi sau 

banii de Monopoly îi foloseam ca bani, dar cel mai des nişte cărţi obişnuite scrise cu carioca. Toate cărţile mele de 

joc sunt scrise! 

 Copilăria noastră este totuşi mai puţin frumoasă decât a părinţilor noştri. Copilăria este cadoul pe care 

ni-l dă viaţă, noi alegem ce facem cu el. Mi se pare amuzant cum copiii vor să fie mari, iar părinţii mici. Până la 

urmă, copilăria este o stare fără vârstă, ea ţine la infinit, fiind o lume miraculoasă, poate pentru unii ciudată, ireală, 

dar pentru cei care au avut acele mici momente importante, copilăria este armonioasă, plină de lumină unde nimeni 

nu moare. 

 Lucian Blaga zicea „Copilăria este inima tuturor vârstelor”, iar din asta reiese că autorul cu inimă de copil 

ar fi dat orice să redevină copil. Cine nu? 

 Doar gândul la copilărie îţi pune un zâmbet pe faţă. Sunt sigură că îţi vine în minte un moment din 

copilăria ta pe care ai vrea să îl repeţi sau măcar să te întorci în timp să îl vezi. 

 Bunicul meu zicea că „un copil poate oricând să-l înveţe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără 

motiv, cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte”. Nu am ştiut niciodată de 

unde ştie aceste cuvinte, dar cu siguranţă vorbele lui îmi vor rămâne întipărite în minte! 

 Îmi aduc aminte că mă duceam cu prietenii mei la magazin să îşi cumpere câte ceva, apoi ziceau: „şi de 

restu', caramele”. Acum câteva zile mă gândeam la expresia asta cu caramele, am actualizat-o puţin şi am zis: 

„ÎMI VREAU COPILĂRIA ÎNAPOI şi de restu' ... caramele !...” 
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de Borş Bianca 

clasa a VI-a A 

 

 Încerc s-adorm... Nu pot! 

 Încerc să visez... Nu pot! 

Îmi aşez uşor capul pe pernă. Încercarea mea de a dormi e nesfârşită. Închid ochii, dar parcă dorm orb. Mi 

s-a mai întâmplat asta. Încerc să îmi imaginez un vis, un vis frumos, un vis etern...  mă opresc. Mintea mea e goală, 

inima e moartă. Nu pot! Pur şi simplu nu-mi văd chipul, nu văd chipul nimănui! 

 Visez mut! Pornesc o melodie.  De obicei, muzica mă defineşte, dar nu şi acum. Normal ea îmi intră în 

suflet şi-mi deschide mintea. Creierul meu e bogat, e îngheţat. Până la urmă tăcerea nopţii îmi obligă somnul. Eu 

simt că ochii-mi sunt obosiţi, dar mintea nu.  

  Să-mi pun întrebări fără sfârşit. Oare ce se află asupra apusului? O fi pierdutul? O fi puterea? Infinitatea 

teoriilor mă oboseşte. 

 Mă trezesc în rutina de dimineaţă. Pornesc din nou muzica, dar parcă-i cântă nimănui, mă simt pe tărâmul 

nimănui! Oare ce se-ntâmplă? Eu sunt aici, când , de fapt, nu sunt aici. 
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Inima toamnei 

Este toamnă. Aleea parcului e pustie, cuprinsă de tăcerea  frunzelor arămii care 

cad lin pe pământul umed. Nicio mișcare, niciun om care să se ivească și să dispară rapid, 

nicio chemare a naturii venită de departe, totul este pustiu…  

  Văd banca lăcuită lângă felinarul din colțul aleii, pe care vara stăteai tu și 

gândurile tale. Dar odată cu venirea toamnei, nu mai stai. Îmi apari ca o proiecție în 

minte, mă rupi de realitate pentru câteva minute și mă faci să reflectez la trecut, la 

tine. Vara, aveai ochii înecați de razele soarelui, erau ca niște fărâme de cer căzute și 

prinse de genele tale. Acum, toamna, nu-ți mai văd ochii, nu-ți mai văd privirea. Dacă 

toamna a venit, tu când ai de gând să vii?   

  Erai esența vieții pentru mine, o esență care nu credeam că o să mă lase singură în 

inima toamnei, doar cu gândurile mele…  

  Găurean Ema 

Clasa a VIII-a C 

Numărul norocos 

    La ora 00:00 vei merge în fața hotelului HouseMoore, unde vei aștepta portarul cel cărunt 

de 18 ani. El ar trebui să vină, să-ți dea niște chei și să îți închidă ochii. Te va duce la o ușă. Pe drum 

vei auzi zgomote din celelalte camere. Să nu deschizi ușile! La ora 02:01 vei deschide ușa la care te-

a dus portarul. Nu te speria, va fi întuneric. Trebuie să fugi! Glasuri familiare te vor îndemna să o iei 

în alte direcții. Tu să nu o faci.  

Continuă-ți drumul și nu deschide ochii. Când auzi o fată cântând, deschide ochii. Vezi o ușă 

gigantică, o deschizi și vezi o masă plină de bunătăți. Dacă te uiți pe fereastră, vei vedea o lume 

nouă, groaznică , în care spaima și teroarea domină. Mii de gardieni atacă populația, îi sfâșie și îi 

mănâncă. Din când în când, vezi câte un grup mic de oameni încercând să se ascundă. Te uiți din 

nou în cameră. Pe tron o vezi pe regina gardienilor adormită. Ca să o trezești, trebuie să-ți tai un 

deget cu cuțitul de pe masă. Dacă nu se trezește, mai taie unul. Când se trezește, dă-i să bea un 

pahar cu sângele scurs de la tine. Acum, GRĂBEȘTE-TE! Gardienii se vor trezi în 2 minute. Amintește-

ți drumul spre ieșirea din clădire.  Fugi, gardienii s-au trezit! Când vei intra în camera întunecoasă, 

vei constata că nu mai este beznă. În capătul celălalt vezi 5 statui suspecte. Te apropii de ele, dar 

nu le atingi. Dacă faci mult zgomot, statuile se trezesc la viață și te despică. Una s-a trezit, FUGI! 

Când ieși din cameră, te uiți atent la ușă principală, îi reții culoarea și numărul. Numărul, acela e cel 

mai important. Reține-l!  Ieși și ajungi în lumea reală. Data viitoare când te vei întâlni din nou cu 

această ușă, cu numărul acela, abandonează tot și intră prin ea. Te va salva de ce va veni și, crede-

mă, ce va veni, va fi GROAZNIC.                        

   Morariu Roland   

          cls. a VIII-a C  
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După un război biochimic, după ani întregi în care omenirea a fost propriu-și călău, iată-mă, 

ultimul supraviețuitor.  

Eu sunt singurul care mai ține în viață ființa ce își spunea “om” cândva. Sunt singurul care 

știe de existența acestei populații și simt că încetul cu încetul, o să mă sting și eu din viață.  

Când mă gândesc că totul a început acum 10 ani … Eram soldat în armata Rucrainei, stat 

care s-a format în anul 2100, după ce Rusia a cucerit în totalitate Ucraina.  

În timpul acesta, americanii dezvoltau o nouă armă, mult mai puternică decât bomba 

atomică, numită “Klepert 216”, pentru necunoscători, o armă biochimică.  

În anul 2259, americanii au avut ideea prostească să o folosească, bineînțeles, în cadrul 

celui de-al Treilea Război Mondial, a cărui cauză, nici astăzi nu o înțeleg.  

La fel ca și în cazul bombei atomice, chimiștii și fizicienii nu se așteptau la o asemenea 

amploare. Un efect atât de puternic ce l-a afectat și pe atacator. În 50 de ani pot spune că au fost 

destule bacterii încât să moară aproape toată populația Pământului.  

Ce sfârșit penibil! Ființele vesele de altădată, cu idei, cu o curiozitate infinită, astăzi sunt 

praf și pulbere. Ființele a căror frică cea mai mare era moartea, nu au făcut decât să și-o inducă.  

Oare cine bate la ușă? Stai ... 

 

   Reu Teodora  

                      cls. a VIII-a C  

 

2299 Ianuarie 
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Calea Lactee este galaxia gazdă a sistemului nostru solar şi a altor aproximativ 200 miliarde 

de stele cu planetele lor şi peste 1.000 nebuloase. Toate obiectele din galaxie orbitează în jurul 

centrului de greutate al galaxiei numit și centru galactic. Fiind o galaxie, Calea Lactee este un gigant, 

cântărind de 750-1000 miliarde ori masa soarelui nostru şi are un diametru de aproximativ 100.000 

ani lumină. Galaxia noastră face parte dintr-un grup format din 3 mari galaxii și un număr de alte 

30 galaxii mai mici, ea fiind a doua ca mărime după galaxia Andromeda (M31). Andromeda, situată 

la aproximativ 2,9 milioane ani lumină 

este cea mai apropiată mare galaxie de noi. 

Cu toate acestea, un număr de așa 

numite false galaxii se găsesc mult mai 

aproape de noi, acestea jucând un rol de 

sateliţi ai galaxiei noastre. Cea mai 

apropiată dintre acestea se găseşte la 80.000 

ani lumină de noi şi la 50.000 ani lumină de 

centrul galactic.  

  Calea Lactee se roteşte în jurul 

propriei axe într-un așa numit dans galactic, 

şi o dată cu ea și întregul Sistem Solar. O rotaţie completă are loc o dată la 225 ani tereştri, un an 

galactic. Deci Soarele se află exact în poziţia în care se află acum, atunci când pe Terra trăiau 

dinozaurii. Dar în Cosmos mai există și alte galaxii, cam câteva miliarde de astfel de sisteme. 

Distanțele dintre ele sunt enorme, de ordinul a milioanelor şi chiar a miliardelor de ani lumină. 

Acestea sunt de trei tipuri: galaxii spirală, așa cum e și Calea Lactee, galaxii spirale barate şi galaxii 

neregulate, cu o formă nedeterminată.    

    BIBLIOGRAFIE: http://cosmosul.ucoz.com/index/calea_lactee/0-6  

  Todoran Denisa   

  clasa a VIII-a B 
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  MISTERELE UNIVERSULUI  

  

 Universul nostru este o lume unică, în care misterele și evenimentele ciudate se țin lanț. 

Atunci când studiem astronomia, descoperim numeroase fapte fascinante despre tot ceea ce ne 

înconjoară planeta. 

Suntem oare făcuţi din “praf de stele”? 

 

 Da. Toți atomii de fier din sânge, atomii de calciu din oase și atomii de oxigen din 

plămâni sunt mai vechi decât Pământul și s-au aflat odinioară în miezul unei stele 

gigantice. Universul s-a născut doar cu atomi de hidrogen și de heliu. Chiar și astăzi, aceste 

două elemente constituie 98% din toți atomii din Cosmos. Restul elementelor din natură 

reprezintă doar 2% din rezervorul cosmic. Pentru a transmuta aceste elemente chimice este 

nevoie de o temperatură și de o presiune care nu pot fi întâlnite decât înăuntrul stelelor. 

Elementele astfel formate sunt apoi împrăștiate în spațiu odată cu sfârșitul ciclului de viață 

al stelei. 

 

Poate scăpa ceva dintr-o gaură neagră? 

Nu, se pare că nici măcar informația nu poate scăpa dintr-o gaură neagră. Dacă, așa 

cum sugerează Stephen Hawking, găurile negre se evaporă în cele din urmă și dispar, 

ele trebuie să emită particule. Aceste particule ar putea fi detectate și măsurate. Dar, până în 

prezent, telescoapele noastre nu au detectat nimic atunci când au fost îndreptate către o gaură 

neagră – regiunile respective sunt lipsite de orice informație. Pentru a elimina această 

contradicție, s-a sugerat că până și informația este absorbită de nucleul unei găuri negre. 

    

 Universul are peste 100 de miliarde de galaxii, fiecare avand alte sute de de miliarde 

de sisteme solare. 

 Soarele produce atât de multă energie, încât la fiecare secundă degajă echivalentul a 

100 de miliarde de bombe nucleare. 

 Chiar dacă este cea mai apropiată planetă de Soare, pe Mercur se înregistrează și 

temperaturi de -280 de grade Celsius. Acest fapt este posibil pentru că Mercur nu are 
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deloc atmosferă și astfel căldura nu poate fi reținută. Până la urmă nu contează poziția 

unei planete față de steaua sa pentru a susține viața, ci calitatea atmosferei sale. 

 Spre deosebire de celelalte planete din sistemul nostru solar, Venus se roteşte în sens 

invers, de la vest la est. Ca dimensiune, este puţin mai mică decât Pământul, însă este 

total diferită. Aici, temperaturile ajung până la 460ᵒC, iar norii provoacă ploi de acid 

sulfuric. Pe Venus, ziua durează mai mult decât anul venusian. 

 Luna nu are atmosferă, iar apa este aproape inexistentă. Deci nimic nu va putea creşte 

acolo. Însă au fost aduse pe Pământ probe din solul lunar. A fost udat, au fost plantate 

seminţe de plante, iar plantele au crescut. 

 Planeta Saturn are o densitate atât de mică, încât ar putea pluti chiar şi pe apă. 

 Pe Jupiter, furtunile pot dura zeci de ani sau chiar secole. De exemplu, Marea Pată 

Roșie este identificată cu o furtună care a ținut peste 300 de ani. 

 Vulcanii de pe Io, luna lui Jupiter, erup extrem de interesant. S-a constat că materia 

este aruncată cu 1 km pe secundă, o viteză impresionantă. 

 Planeta Pluto e atât de rece încât, acolo, gheaţa e mai tare decât oţelul. 

 Fiecare planetă are propria sa forță gravitaţională. De exemplu, un astronaut care 

cântărește 75 de kilograme pe Terra, cântărește doar 28 de kilograme pe Marte, dar 

177 pe Jupiter. 

 Galaxia din care facem parte este extrem de 

vastă. Dacă am călătorii cu viteza luminii, am avea 

nevoie de aproximativ 100.000 de ani ca să traversăm 

întreaga galaxie. 

    Bibliografie: 

 Revista Science Focus 

 Site-ul: www.descopera.org 

 Site-ul: www.efemeride.ro 

 Site-ul: www.yupi.md  

 

   

http://www.descopera.org/
http://www.efemeride.ro/
http://www.yupi.md/


 

Ianuarie2015                                                                                                                                          28 

 

Astronomii au calculat că universul s-a format cu 13.798 ± 0.037 miliarde de ani în 

urmă. Teoria Big Bang-ului (tradus “marea explozie”) explică în mare parte formarea 

universului, pe care o aseamănă cu o explozie de proporții. 

Din momentul formării universului a avut loc o expansiune 

a acestuia care are loc și astăzi.  

Oamenii de știință cred că în prima fracțiune de 

secundă de după explozie, universul s-a extins în proporții 

de milioane de ori mai mari decât starea inițială, iar în 

următoarea fracțiune de secundă extinderea a devenit mai 

înceată, acesta răcindu-se și lăsând loc particulelor de materie să se formeze. Se presupune 

că în primele 1.000 de secunde s-au format şi unii nuclei de litiu, beriliu şi heliu.  

Când universul a ajuns la vârsta de un milion de ani, acesta a început să se răcească 

până la temperaturi de 3.300 °C în medie, în care protonii și nucleii mai grei s-au format în 

urma nucleosintezei, putând apoi să se combine cu electronii, formând atomii.  

Bibliografie: Wikipedia.ro 

Cășvan Anamaria 

Clasa a VIII-a B 

Nebuloasele 

 O nebuloasă (denumire provenită din 

latină în care înseamnă ceaţă) este un nor 

interstelar (între stele) format din praf, 

hidrogen, heliu şi alte gaze ionizate. Iniţial, 

nebula era denumirea dată pentru orice 

obiect astral difuz, incluzând galaxiile după 

Calea Lactee. 

 Toate stelele din univers s-au născut  

într-o nebuloasă. Majoritatea nebuloaselor 

sunt foarte vaste, ajungând la diametre de 

sute de ani lumină. Deşi sunt mai dense decât 

spaţiul care le înconjoară, un nor nebular de  

dimensiunea Pământului ar cântări doar  

câteva kilograme, datorită vidului 

pământean. 

  FORMARE 

 Multe nebuloase se formează din 

colapsul gravitaţional de gaz în mediul 

interstelar. După ce materia se „prăbuşeşte” 

datorită propriei greutăţi, stele masive se pot 

forma în centru, iar radiaţiile lor ultraviolete 

ionizează gazul din jurul lor făcându-l vizibil la 

lungimi de undă. Exemple de astfel de stele 

sunt Nebuloasa Rosette şi Nebuloasa Pelican. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronom
http://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://ro.wikipedia.org/wiki/Explozie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Litiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Beriliu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Heliu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Electron
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atom
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 Câteva nebuloase se formează ca 

rezultatul exploziei unei supernove, „o 

moarte foarte neplacută” a unei masive stele 

cu viaţă scurtă. Materialele aruncate din 

explozia supernovei sunt ionizate de energia 

şi de obiectele compacte pe care le poate 

produce. 

 Altele se pot forma ca nebuloase 

planetare. Când soarele ajunge la ultimul 

nivel evolutionar, giganta roşie îşi pierde 

materiile componente, temperatura creşte şi 

radiaţiile ultraviolete ionizează nebula din 

care a provenit. 

CLASIFICARE 

 Nebuloase difuze sunt nebuloasele 

care sunt foarte extinse şi nu au limite bine 

definite. 

 Nebuloasele planetare sunt formate 

din invelişurile de gaze care au aparţinut 

gigantelor roşii, transformândul-le în pitice 

albe. 

 Regiunea H II este un larg nor de gaze 

cu densitate mică, unde recent s-a format o 

stea. 

 Nebuloasa întunecată este un tip de 

nor interstelar care este atât de dens, încât 

obturează lumina de la obiectele din spatele 

ei. 

 Rămăşiţele supernovei este o 

nebuloasă specială care produce o mare 

cantitate de emisii radio. 

 

 

 Surse: en.wikipedia.org 

 Mălina Dascăl 

Clasa a VIII-a A 
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        O eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare, prin fața Soarelui. 

Văzut de pe Pământ, discul Lunii e de obicei mai mare decât cel al Soarelui și, dacă se interpune 

între privitor și Soare, îi "blochează" lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe Pământ. Când 

discul Lunii acoperă în întregime pe cel al Soarelui imaginea luminoasă obișnuită a Soarelui este 

blocată complet și, pentru o anumită zonă de observație și o anumită durată de ordinul câtorva 

minute, eclipsa de soare este totală. Eclipsele totale de Soare permit executarea unor studii 

astronomice speciale, dar au loc mult mai rar decât cele parțiale. 

        Fiecare eclipsă de Soare are o poziție proprie și se poate vedea doar dintr-o zonă anume de pe 

glob. 

         Pentru a observa cu ochiul liber o eclipsă de Soare, de orice tip ar fi ea, este nevoie de un filtru 

solar special. Fără acest filtru observarea eclipsei duce la accidente grave ale ochiului, care pot 

ajunge până la orbire. Filtrul cel mai accesibil este filtrul de sudură mai dens. Filtrul ideal, numit 

filtru Mylar, este o peliculă aluminizată care oprește radiațiile periculoase. 

Tipuri de eclipsă 

          Eclipsa totală - are loc atunci când Soarele este obturat complet de Lună. Imaginea 

strălucitoare a Soarelui este înlocuită timp de câteva minute de silueta întunecată a Lunii. Totuși, 

coroana Soarelui, mult mai strălucitoare decât Luna, rămâne vizibilă. Eclipsele totale sunt vizibile 

doar pe o fâșie îngustă de pe suprafața Pământului (vezi punctul negru din imaginile alăturate). 

          Eclipsa inelară - apare atunci când Soarele și Luna sunt aliniate exact cu Pământul și 

diamentrul aparent al Lunii este mai mic decât cel al Soarelui. Din Soare se mai vede doar marginea, 

în formă de inel strălucitor ce înconjoară Luna întunecată. Eclipsele de Soare inelare sunt un 

eveniment astronomic rar. 

          Eclipsa hibrid - este o eclipsă intermediară între o eclipsă de Soare totală și una inelară. În 

unele puncte de pe Terra poate fi văzută ca fiind totală, iar în altele apare ca fiind inelară. Și acesta 

este un tip de eclipsă rar întâlnit. 

           Eclipsa parțială - apare atunci când Soarele și Luna nu sunt aliniate exact și astfel Luna 

obturează Soarele doar parțial. Acest fenomen poate fi observat de obicei de pe o mare parte a 

Pamântului, în special în exteriorul benzii de totalitate.  
Bibliografie: Wikipedia.ro 

 
  

Eclipsa de 

soare 
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 PREMIERĂ în ISTORIA SPAŢIALĂ:   

Robotul Philae va ateriza pe o cometă 

 

În istoria spaţială  are loc o premieră prin faptul că sub controlul Centrului European de 

Operaţiuni Spaţiale (ESOC) al ESA, robotul Philae s-a desprins de sonda spaţială Rosetta şi se 

îndreaptă spre o cometă,  cu care va intra în contact după şapte ore de cădere liberă. Dacă totul va 

merge bine, robotul se va ancora pe suprafaţa cometei şi va începe imediat să studieze nucleul, 

timp de două zile şi jumătate, când va efectua analize ştiinţifice. Apoi, ritmul de lucru va fi 

determinat de reîncărcarea bateriilor sale.  

Robotul Philae ar trebui să funcţioneze până în luna martie, fiind condamnat "să moară de 

cald", când cometa se va apropia la cea mai 

mică distanţă de Soare, în august 2015. 

Iniţial, misiunea a fost îndeplinită cu 

success, robotul american Philae a aterizat 

pe nucleul cometei, ancorarea de suprafaţa 

acesteia realizându-se cu succes. 

După ancorare, sonda spaţială 

"Rosetta” a primit un semnal de la robotul 

Philae şi cercetătorii au constatat cu stupoare că acest corp ceresc “cântă”.  Este un sunet produs, 

probabil, "de oscilațiile câmpului magnetic al acestui corp cosmic". Sunetul este atât de slab, încât 

a trebuit amplificat de 10.000 de ori pentru a putea fi auzit de urechea umană, informează 

space.com. 

Oamenii de știință susțin că acest sunet poate fi efectul ionizării particulelor neutre ale 

cometei care sunt dispersate în spațiu. 

"Este ceva emoționant și complet nou pentru noi. Nu ne așteptam la așa ceva și încă 

încercăm să explicăm fizica din spatele acestui fenomen", a declarat Karl-Heinz Glaßmeier, șeful 

departamentului de Fizică Spațială din cadrul Universității din Germania.  

Bibliografie: Wikipedia.ro 

ILINCA SAVA  

Cls. a VIII-a B 
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Prima selenizare 

       Apollo 11 este numele primei misiuni în care omul a pășit pe suprafaţa satelitului natural 

al Pământului, Luna. Este în acelaşi timp şi cea de-a cincea misiune cu echipaj uman din Progamul 

Apollo, gestionat de NASA şi a treia care plasează oameni pe orbita lunară. 

      Pe data de 20 iulie, Armstrong şi Aldrin au devenit primii oameni care au păşit vreodată pe 

Lună, în timp ce Collins orbita deasupra lor. Misiunea a îndeplinit visul preşedintelui american John 

F. Kennedy, acela de a trimite un om pe Lună până la sfârşitul decadei anilor `60, într-un discurs 

ţinut înaintea unei întruniri a Congresului pe 25 mai 1961. 

      Modulul lunar a fost denumit “Vulturul”, în cinstea păsării-simbol naţional al Statelor Unite 

ale Americii, Vulturul cu cap alb, devenind şi o parte proeminentă pe insigna misiunii. Modulul de 

comandă a fost botezat Columbia, personificarea feminină a Statelor Unite în cântece şi poezie. În 

timpul misiunilor primordiale, numele Snowcome şi Haystack au fost folosite, dar în cele din urmă 

au fost schimbate. 

      Pe 19 iulie, Apollo 11 a trecut pentru prima dată prin spatele Lunii, intrând în orbita lunară. 

Au urmat 30 de orbitări, timp în care echipajul a văzut situl de aselenizare, în sudul Mării Liniştii 

(Mare Tranquillitatis), aproximativ 20 kilometri sud-vest faţă de craterul Sabine D. 

  

Bibliografie: Wikipedia.ro 

Sîrb Andreea 

Clasa a VIII-a B 
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Universul 
Teoria Big Bang-ului (engleză=„marea explozie”) explică în mare parte formarea 

universului, pe care o aseamănă cu o explozie de proporții. Din momentul formării universului, a 

avut loc o expansiune a acestuia care are loc și astăzi. Astronomii caută să descopere structura, 

comportamentul și evoluția materiei și energiei existente în univers. Despre evoluția viitoare a 

universului există o serie de teorii. Într-unul dintre scenarii, expansiunea universului va continua 

până la deșirarea acestuia (Big Rip, engleză=„marea ruptură”), iar în altul expansiunea va atinge un 

maximum, după care universul va începe să se micșoreze (Big Crunch, engleză= „marea 

compactare”).  

 

"Sfârşitul" Universului 

Există mai multe teorii despre soarta Universului: 

  S-ar putea dilata la nesfârșit, dispărând pur și simplu. 

  S-ar putea opri din dilatare și să rămană ca atare. 

  Ar putea atinge o dimensiune maximă, iar apoi să se 

contracte până la prăbușire, datorită gravității - teoria Big 

Crunch. 

  Ar putea trece prin faze alternative de dilatare și contracție la nesfârșit. 

  Ar putea izbucni un nou Big Bang care va crea, la rândul lui, un alt Univers. 

Expansiunea Universului 

Conform părerilor lui Stephen Hawking, universul a avut o evoluție foarte regulată, în 

conformitate cu anumite legi. Astăzi, oamenii de știință descriu universul în termenii a două teorii 

parțiale fundamentale – teoria generală a relativității și mecanica cuantică. Universul este spațiu-

timp și este în expansiune continuă. Aceasta se demonstrează plecând de la teoria relativității 

generale, prin care se explică un fenomen curios: spectrele galaxiilor îndepărtate prezintă un 

decalaj spre roșu, fenomen ce se produce atunci când sursa emițătoare este în mișcare în raport cu 

observatorul.  

Savantul Hubble a descoperit că aproape toate galaxiile se depărtează de noi, că mărimea 

deplasării nu este întâmplătoare, ci este proporțională cu distanța de la noi la galaxie și că, deci, cu 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://ro.wikipedia.org/wiki/Explozie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_ruptur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Crunch
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alte cuvinte, cu cât galaxia este mai depărtată, cu atât mai repede se depărtează de noi. Aşadar, 

universul se extinde, distanțele dintre diferitele galaxii crescând continuu. „Ceea ce știm este că 

universul se extinde cu 5 până la 10 procente la fiecare miliard de ani. Unele observații recente 

indică faptul că rata expansiunii universului nu scade, ci crește. Este foarte straniu, pentru că efectul 

materiei în spațiu, fie că are densitate mică, fie că are densitate mare, poate doar să încetinească 

expansiunea. La urma urmei, gravitația este atractivă. O expansiune cosmică accelerată este ceva 

în genul suflului unei explozii care sporește în loc să se disipeze după explozie. Ce forță ar putea fi 

responsabilă pentru a împinge tot mai rapid cosmosul către expansiune? Nimeni nu este încă sigur. 

Comportarea universului în epoca târzie: universul va continua să se extindă cu o rată mereu 

crescătoare. (Stephen Hawking – din cartea „O mai scurtă istorie a timpului” apărută în 2007). Cauza 

expansiunii accelerate pare să fie din nou manifestarea caracterului repulsiv al gravitației, 

repetându-se astfel împrejurarea similară din trecutul universului când acesta a trecut printr-o 

perioadă de dilatare gigantică. Forța care a determinat comportarea „inflaționară” a universului ar 

fi fost gravitația care, în acele condiții, s-a manifestat repulsiv, creând o așa zisă „presiune negativă”. 

Fără expansiunea universului nu s-ar fi putut forma nici o legătură stabilă, nici un sistem, nici o 

organizare a materiei/substanței/energiei (atomi, molecule, celule, stele, planete, galaxii). 
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 Sistemul solar este un ansamblu format dintr-o stea: Soarele - în  jurul căreia 

gravitează opt planete: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.             

În jurul planetelor gravitează sateliți (corpuri mici),  mii de asteroizi, comete (stele  

cu coadă, în greacă). Sistemul  de inele al sistemului solar poate fi asemuit, din punct de 

vedere structural,  cu  un  disc în centrul  căruia  se află  Soarele, iar în  jurul său,  orbitele  

succesive  ale  planetelor.   

Soarele face parte din clasa stelelor mijlocii (pitică galbenă G2), cu un diametru  de 

cinci sute de ori mai mic  în raport cu stelele gigant. Sub aspect structural, Soarele este 

compus din: nucleu, învelișul radiativ (zona radiativă), învelișul convectiv și  atmosfera. 

Pentru Terra, cel mai important strat este atmosfera, de unde provine înteaga energie.  

Atmosfera Soarelui se compune din trei straturi, direct observabile de pe Pământ: 

fotosferă, cromosferă și coroană.  

Fotosfera (sfera de lumină) are o grosime de peste 100 km. Principalele forme sunt 

petele solare -suprafeţe întunecate, dar mai reci ale fotosferei. Apar ca un fel de umbră, 

fiind înconjurate spre exterior de o zonă de penumbră. În mod obișnuit, petele apar în 

grupuri de câte două, cu o frecvență maximă între 30-45 grade latitudine, având o tendință 

de deplasare spre ecuatorul  solar. În perioadele de minim al activității solare,  numărul 

petelor se reduce mult, până la dispariție.  

Cromosfera  (sfera de culoare ) este un înveliș gazos,  mult mai cald comparativ cu 

fotosfera și cu grosimi variabile de 10.000 – 15.000  km. În partea sa inferioară, hidrogenul 

este în stare neutră, devenind tot mai ionizat pe măsură ce temperatura crește. Sub 

aspectul structurii, spre deosebire de fotosferă unde  apar  granulații relativ  circulare, în 

cromosferă structurile sunt alungite și mult mai fine. Organizarea acestora este impusă de 

câmpul magnetic solar.  
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Coroana solară se vede ca un halou alburiu în timpul eclipselor  totale  sau  prin  

intermediul cronografelor plasate pe sateliți. Coroana este compusă din gaz foarte rarefiat, 

foarte cald și ionizat.  

Planetele se  grupează  după  mărime  și  compoziție  în:  

- interne: Mercur, Venus, Terra, Marte;   

- externe: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.  

Primele sunt numite și planete telurice (tellur=pământ în latină ), aici fiind inclusă și 

Luna. Deoarece planetele interne sunt  formate în principal  din roci, ele sunt  planete solide, 

fiind și cele mai dense din sistemul solar. Terra este cea mai mare dintre planetele interne.  

Planetele externe au, în majoritatea lor, o aparență gazoasă, fiind compuse din 

hidrogen, heliu, metan, amoniac.   

Între ele, Uranus și Neptun au mai mult metan, amoniac și apă înghețată, iar Jupiter 

și Saturn mai mult hidrogen și heliu. 

 

 

Bibliografie: Wikipedia.ro 

 

Găurean Emanuela 

Clasa : VIII-a C 
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~UNIVERSUL~ 

TEORIA BIG BANG 

 *Big Bang reprezintă cea mai bună teorie a modului în care Universul a fost creat. Această 

teorie susţine că Universul nostru îşi are începuturile într-un singur punct originar, de o densitate 

incredibil de mare, extraordinar de fierbinte, numită şi singularitate. Oricât de straniu ar părea, 

teoria susţine că toată materia existentă în Univers a fost creată în momentul Big Bang-ului din 

acest punct originar, mai mic de miliarde de ori decât un proton. După ce materia a fost  creată, 

Universul şi-a început expansiunea. 

 *Acest eveniment a avut loc, după calculele fizicienilor, acum 13,7 miliarde ani. În sprijinul 

acestei teorii stau observaţiile astronomilor: pe de o parte s-a constatat că galaxiile observabile sunt 

într-o mişcare de depărtare de Calea Lactee, indicând un Univers în expansiune, pe de altă parte 

există o radiaţie cosmică de fond, prezentă pretutindeni în Univers, ce se consideră că a apărut 

imediat după Big Bang.  

 *Cadrul general al teoriei Big Bang se bazează pe teoria generală a relativităţii a lui Einstein 

şi a fost stabilit de fizicianul rus Alexander Friedmann. În 1929 astronomul american Edwin Hubble 

a descoperit că celelalte galaxii se depărtează de galaxia noastră, acest lucru însemnând şi că aceste 

galaxii au fost apropiate în trecut. Atunci când a fost descoperită radiaţia cosmică de fond, în 1964, 

teoria Big Bang s-a cristalizat. 

*În intervalul de timp între 2 milioane şi 4 milioane după Big Bang, s-au format quasarii, 

galaxii cu o putere energetică extrem de mare. O grupare de stele s-a format din praful şi gazul 

interstelar, apoi s-au concentrat prin contracţie formând galaxiile. Această primă populaţie de stele 

se numeşte Populaţia I şi este formată aproximativ în întregime din hidrogen şi heliu. Prin evoluţie, 

stelele formate au creat, la rândul lor, alte elemente mai grele urmate de fuziuni nucleare. 

Următorul stadiu a fost cel de supernova. 

 *Mai târziu, a luat naştere Populaţia II, din care face parte şi Soarele nostru şi care conţine 

elementele grele formate în trecut. Astrul central al Sistemului nostru Solar s-a format acum 5 

miliarde de ani şi se găseşte la jumătatea vârstei sale de evoluţie. Se consideră că Soarele va trăi 

aproximativ 11 miliarde de ani. Sistemul de planete, din care face parte şi Pământul, s-a format 

acum 4,6 miliarde de ani. Cea mai veche urmă a unui organism viu este estimată la peste 3,5 

miliarde de ani. 

      www.scientia.ro               Pic Bianca cls. a VIII-a B 

 

http://www.scientia.ro/
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Universul 

  Universul continuă să fie o enigmă pentru oameni, fie că vorbim despre oamenii de 

știință sau despre cei de rând. Sunt, totuși, câteva lucruri pe care am reușit să le descoperim 

și să le înțelegem.  

 Știați că …?  

 1. Dacă ai călători de la un capăt la altul 

al Universului cu viteza luminii, ți-ar trebui 

100.000 ani să traversezi doar Calea 

Lactee.  

 2. Lumina Soarelui are nevoie de 8 

minute pentru a ajunge pe Pământ. Dacă 

Soarele s-ar stinge brusc, ne-ar trebui 

cam tot atât timp pentru a ne da seama.  

 3. Culoarea unei stele este un indiciu 

pentru temperatura ei. Astfel că, cele roșii 

sunt reci, cele galbene au temperaturi 

medii, iar cele albastre sunt foarte 

calde/fierbinți. Stele verzi nu există.  

 4. Planeta Pluto e așa de rece, încât gheața de acolo e mai tare ca oțelul.  

 5. Planeta Saturn are o densitate atât de mică încât, dacă, teoretic, o arunci în apă, ar pluti.  

 6. Nu există un centru al Universului.  

 7. Pământul cântărește 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kg.  

 8. Muntele Olimp e cel mai mare vulcan cunoscut. Este situat pe Marte și e de 3 ori mai 

mare ca Everest.  

 9. Gunoi spațial: 8.000 de obiecte gravitează în jurul planetei.  

 Bibliografie: yupi.md/20-de-curiozități-excepționale-despre-univers 

 Deac Alex  

Clasa a VIII-a C 
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 *Venus este cel mai fierbinte loc din sistemul solar după Soare şi cel mai strălucitor obiect de pe cer după 

Soare şi Lună ?  

  *Venus este considerată sora geamănă a Pământului, pentru că amândouă au cam aceeași mărime, 

densitate şi volum ?  

  *Venus este singura planetă din sistemul nostru solar care are mişcarea proprie de rotaţie invers decât a 

celorlalte planete ?  

  *Luna se îndepărtează de Pământ cu 3 cm/an ?  

  *Cel mai înalt munte din Sistemul Solar se găseşte pe Marte ? Se numeşte Olympus Mons şi atinge o 

înălţime de peste 24 km?  

  *99% din masa întregului sistem solar este concentrată în Soare ?  

  *Pluto era zeul care făcea regulile în lumea morţii. Este un nume potrivit pentru cea mai întunecată, rece 

şi depărtată planetă din sistemul nostru solar. În mitologia greacă este zeul Hades. Luna lui Pluto, Charon, are 

legătură tot cu lumea morţii. Charon este numele luntraşului care trece pe cei morţi peste râul Styx, râul care 

delimitează lumea celor vii de lumea celor morţi?   

 *Pentru că Mercur se învârte atât de repede în jurul Soarelui, romanii l-au numit după zeul mesager. El 

era curier în ceruri, zeu al negoţului, hoţiei, al călătorilor pe mare şi pe uscat. În mitologia greacă, Mercur este 

similar cu Hermes. 

Bibliografie: Wikipedia.ro 

Paul  Bumbu 

Clasa a VIII-a C 
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Sirius este cea mai strălucitoare stea care poate fi observată cu ochiul liber pe cer.  

Numele „Sirius” este derivat din limba greacă veche, sirius însemnând luminos. Ceea ce 

percepe ochiul ca o singură stea este de fapt o stea binară din care fac parte Sirius A, împreună cu 

o pitică albă, denumită Sirius B. Distanța care separă Sirius A de compania sa variază între 8,1 şi 

31,5 UA (unităţi astronomice). 

SIRIUS A 

Sirius A are o masă de două ori mai mare ca cea a Soarelui. Viteza de rotaţie este relativ 

mică: 16 km/s. Acest lucru este în contradicţie cu caracteristicile stelei de aceeaşi mărime Vega, 

care se roteşte mult mai rapid 274 km/s şi se umflă vizibil în jurul ecuatorului. Pe  suprafaţa lui Sirius 

A a fost detectat un câmp magnetic slab. 

SIRIUS B 

Cu o masă aproape egală cu cea a Soarelui, Sirius B este una dintre cele mai masive pitici 

albe cunoscute; aceasta este aproape dublă faţă de media de 0,5–0,6 masa solară. Cu toate acestea, 

această masă este concentrată într-un volum aproximativ egal cu cel al Pământului. Temperatura 

curentă de la suprafaţă este de 25.200 K (K=scara Kelvin, numită și scară de temperatură 

termodinamică). Pentru că nu există nicio sursă internă de căldură, Sirius B va răci în mod constant 

căldura rămasă, care este radiată în spaţiu, pentru o perioadă de mai mult  de două miliarde de ani. 

PITICA ALBĂ 

Este o stea de masă medie, aflată în ultima fază a evoluţiei. Asemenea stele nu au o masă 

suficientă pentru a genera în nucleu temperaturile necesare fuziunii nucleare, responsabilă pentru 

nucleosinteza carbonului. Înainte de a deveni pitice albe, stelele din această categorie trec prin faza de 

gigantă roşie, perioadă în care straturile exterioare se desprind şi formează nebuloasele planetare. 

Nucleul inactiv rămas conţine, în principal, carbon şi oxigen. Întrucât în această fază steaua nu mai are 

nicio sursă de energie, ea va continua să radieze termic până la răcirea totală. Totuşi, la vârsta actuală 

a Universului, chiar şi cele mai vechi pitice albe încă au temperaturi de câteva mii de grade. În regiunea 

învecinată sistemului solar există numeroase pitice albe, estimându-se proporţia lor la 60% din 

numărul total de stele. 

Pop Izabela 

Clasa a VIII-a A 



 

Ioanuarie2015                                                                                                                                                41 

 

                          

 

Principalele areale naturale protejate de importanţă naţională din judeţul Bistriţa-

Năsăud sunt: Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Naţional Călimani. 

Dintre monumente ale naturii amintim: molidul candelabru (Mureşenii Bârgăului) 20 m 

înălţime, vulcanii noroioşi La Gloduri (Monor), Piatra Corbului, Râpa Mare, Râpa cu Păpuşi, 

Masivul de sare de la Sărăţel, Zăvoaiele Borcutului, Peştera Izvorului Tăuşoarelor, Peştera 

Valea Cobăşel, Râpa Verde şi Comarnic. 

Rezervaţiile naturale sunt areale tereste, acvatice şi mixte care protejează anumite 

elemente paleontologice, geologice, hidrogeologice, limnologice, speologice, botanice, 

faunistice, mixte şi peisagistice. 

Din categoria rezervaţiilor naturale amintim: 

- rezervaţii paleontologice: Piatra Corbului –sat Budacu de Sus, suprafaţa 5 ha, Râpa Verde-sat 

Budacu de Sus, Comarnic-sat Cuşma;  

- rezervaţii geologice: Masivul de sare de la Sărăţel, suprafaţa 5 ha, Râpa cu Păpuşi-sat 

Domneşti, suprafaţa 2 ha; 

- rezervaţii hidrogeologice: Zăvoaiele Borcutului-sat Romuli; 

- rezervaţii speologice: Peştera Izvorului Tăuşoarelor-sat Gersa, suprafaţa 71 ha; 

- rezervaţii botanice: Poiana cu narcise de pe Şesul Mogoşenilor, sat Mogoşeni, suprafaţa 6 ha, 

Poiana cu narcise de pe Şesul Văii Budacului, suprafaţa 6 ha, La Sărătura–sat Blăjenii de Jos, 

suprafaţa 5 ha, Piatra Fântânele, sat Piatra Fântânele, suprafaţa 5 ha, Piatra Cuşmei-sat Cuşma, 

suprafaţa 5 ha, Pădurea Poşmuş-sat Poşmuş, suprafaţa 2 ha, Crovul le la Larion–sat Lunca Ilvei, 

suprafaţa 250 ha; 

- rezervaţii mixte: vulcanii noroioşi La Gloduri (Monor), suprafaţa 10 ha, Valea Repedea-sat 

Bistriţa Bârgăului, suprafaţa 222 ha, Tăul  Zânelor-sat Bistriţa Bârgăului, suprafaţa 15 ha, Tăul 

lui Alac-comuna Zagra, suprafaţa 1 ha, arealul fosilifer Râpa Mare-sat Budacul  de Sus, 

suprafaţa 1 ha, Izvoarele Mihăiesei-sat Anieş, suprafaţa 10 ha; 
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- rezervaţii peisagistice: Cheile Bistriţei Ardelene, suprafaţa 50 ha, lungime 9 km, Stâncile 

Tătarului-comuna Bistriţa Bârgăului, suprafaţa 25 ha. 

 

Mai există areale naturale protejate de interes judeţean  având ca scop ocrotirea 

elementelor de natură botanică:Parcul Dendrologic de la Arcalia, Grădina dendrologică 

a Liceului Liviu Rebreanu, Parcul Municipal Bistriţa, Grădina Beclean, Dobric, Silivaşul 

de Câmpie, Comlod, iar siturile naturale de importanţă comunitară sunt: Munţii 

Rodnei, Cuşma, La Sărătura, Larion, Peştera Tăuşoare, Someşul Mare Superior. 

 

 

 

 

Rezervaţia  naturală  Piatra Corbului                                   Parcul dendrologic Arcalia 
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                             de la Budacu de Sus 

 

         Pădurea din Şes  de la Orheiu Bistriţei                 Poiana cu narcise  de pe Şesul 

                                Lalea pestriţă                                                                            Văii Budacului                                     

 

                       

 

                                                                      

 

    Prof.Rauca Margit 
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Porecla - un element de identitate în lumea satului 

năsăudean1 

În orice comunitate sătească oamenii sunt permanent în relaţii directe unii cu alţii, îşi 

cunosc foarte bine genealogia, calităţile şi defectele, obiceiurile, viciile şi metehnele, ticurile 

chiar, dar şi „apucăturile“. Cea care vine însă să completeze informaţiile despre acest leagăn al 

veşniciei, dându-i o coloratură aparte, este porecla. Acesteia i se atribuie nu mai puţin de trei 

termeni: nume, supranume şi „ciufulitură“. Cu privire la cel din urmă termen sunt cunoscute 

următoarele sensuri: batjocură, ridiculizare şi zeflemea. 

Cum e şi firesc, oamenii îşi atribuie diverse apelative care scot în evidenţă anumite 

trăsături. Verbul „a ciufuli“ are sensul de „a lua peste picior pe cineva, a face de râs, a batjocori, 

aşa cum o spun şi următoarele versuri populare: 

„Nici cu gândul n-am gândit 

Cine m-a ciufuluit.“ 

Pe Valea Someşului, în Ţara Năsăudului, această expresie este foarte des folosită şi 

aproape că nu deranjează pe nimeni, chiar dacă uneori este mai puţin comodă. 

O categorie largă a acestui gen de apelative se referă la cea care ridiculizează însuşiri şi 

defecte fizice sau morale: Ştiopu sau Ştioapa, Mutu, Cioarca, Lungu, Jâbu, Guşuţa, Cracu, dar 

şi agilitatea, adică cei care ştiu să se învârtă, descurcăreţii, cum ar fi Sfârnarul. 

Sub aspect zeflemitor este folosită porecla de „Bogatu“, care nu are nicidecum acest 

sens. De altfel, această caracteristică şi-o atribuie chiar persoana în cauză, vrând să scoată în 

evidenţă faptul că, prin dobândirea unor lucruri nesemnificative, el este mai bogat decât alţii. 

Alteori mândria că posedă o avere însemnată în această localitate a dat naştere la o poreclă 

corespunzătoare, şi anume Făla, care vine de la verbele „a se făli“, „a se mândri“. De asemenea, 

în satele năsăudene există câteva porecle care provin de la numele unor animale: a Lupului, a 

Ursului, a Leului, a Ţapului, a Mâţocului, a Hulpii, ascunzând trăsăturile caracteristice ale 

animalelor respective: lacom şi crud ca lupul, greoi în mişcări ca ursul ori şiret ca vulpea. 

Şi aspectul profesional şi-a lăsat amprenta în lumea satului năsăudean. Sunt cunoscute 

poreclele: a Fierarului, a Morarului, a Dăscăliţei, a Popei, a Boldaşului, a Fătului. Nici poreclele 

cu caracter religios nu sunt evitate: Pocăitul ori Sătana. 

Totuşi, cele mai multe porecle derivă din numele de familie sau de botez: Bambu, 

Liuchi, Cozma, Brica, Ţânca, Bucioaia, Ciricoaia. Diminutivele completează sfera ridiculizării 

                                                           
1 Viorel Grosu, Porecla, un element de identitate în zona năsăudului, în Revista Lumea satului, nr. 12, 16-30 

iunie 2013 
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unor trăsături fizice ale oamenilor, numai că acestea sunt mai blânde, mai apropiate de suflet, 

cum ar fi, de exemplu: Mâţâţălu, Botăşălu, Negruţa, Biluţa, Pâţâloaia, Botoaia. Este firesc ca 

aceste porecle să aibă şi alte nuanţe, multe dintre ele cu o corespondenţă foarte îndepărtată: 

Gioga, Becea, Ciuciuş, Cârţa, Prăjânca, Toaca, Hârza. 

Multe sate din jurul Năsăudului sunt cunoscute din cele mai străvechi timpuri după 

„ciufulitură“, adică poreclele sunt general valabile pentru o întreagă aşezare rurală. Măierenii 

sunt cunoscuţi ca fiind „coţobrei“ fiindcă e satul cu cei mai mulţi copii din ţară şi de forma lor 

sunt oameni mai mărunţi, nu foarte voinici, însă harnici cum nu sunt alţii. 

Locuitorii comunei Şanţ sunt denumiţi „frigeţi napcii voi şănţeni“ pentru că, sat de 

munte fiind, alte bucate nu se fac, ca urmare a reliefului montan, decât cartofii. 

Cei din Prislop, actualul 

cartier al Năsăudului denumit „Liviu 

Rebreanu“, sunt cunoscuţi ca fiind 

„fansularii prislopeni“. Se pare că 

aceştia aduceau la târgul săptămânal 

din Năsăud spre vânzare legume. Cel mai adesea fasole, după cum reiese din poreclă. 

Rebrenii şi părvenii sunt denumiţi „guşalăii de rebreni“ pentru că sunt oameni mai 

voinici şi „răşinarii de părveni“ pentru că, sat de munte fiind, cu multe păduri, părvenii veneau 

la târg cu cherestea pentru construcţii. 

Şi cei din Mocod au o poreclă, şi anume aceea de „hurlupcii de mocodeni“. Ei sunt 

numiţi aşa pentru că nu lasă nici măcar un metru pătrat de teren nesăpat şi neproductiv. Sapă 

chiar şi răzoarele pentru a pune cine ştie ce porumb ori cartofi în pământ. 

Motivul apariţiei poreclelor poate fi căutat în faptul că poporul român s-a născut cu 

simţul umorului pe care şi l-a manifestat şi îl manifestă în toate împrejurările. În al doilea rând, 

acest lucru este cerut de necesitatea stringentă de a deosebi indivizii cu acelaşi nume şi prenume. 

Chiar dacă la început porecla poate fi privită ca o atitudine duşmănoasă, treptat ea este 

acceptată şi va rămâne moştenire altor generaţii graţie personalităţii acesteia în mediul sătesc. 

                                                                                         

        

     PROF. Cosmin Istrate 
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Festivalul “Scary Skin on Halloween” – editia a IV-a 

Sărbătoarea spiritelor a fost adoptată de câţiva ani încoace şi de români, devenind un motiv 

în plus de bucurie şi distracţie pentru copii. Ziua de Halloween s-a anunţat a fi "de groază" şi în 

şcoala noastră, unde copiii s-au putut distra alături de “strigoi”, “vrăjitoare”, “vârcolaci” şi 

“fantome”, activitatea desfăşurându-se în sala de sport a unităţii noastre şcolare.   

  În cadrul proiectului inţtiat de prof. Lolici Simona-Cornelia în urmă cu 4 ani, intitulat 

Festivalul “Scary skin on Halloween ”, s-au susţinut activităţi diverse şi la care au participat toţi 

elevii voluntari ai şcolii. Scopul proiectului nu a fost unul malefic, ci dimpotrivă, unul care să 

dezvolte deprinderile de expresie artistică şi elementele esenţiale  ale unui comportament social 

ireproşabil. Anul acesta, activitatea propriu-zisă s-a realizat în data de 31 octombrie, zi în care elevii 

au participat la concursurile pentru cele mai frumoase costume, pentru cele mai frumoase desene, 

pentru cel mai bun poster şi pentru cei mai frumoşi dovlecei sculptaţi, activitatea finalizându-se cu 

dansul mult aşteptat. Copiii au fost entuziasmaţi de costumele pe care au ocazia sa le creeze şi să le 

poarte. Ei au desfăşurat diferite activităţi cu învăţătorii şi diriginţii, astfel văzându-i  şi în altă 

ipostază decât cea a profesorului . S-a realizat o comunicare mai eficientă şi cooperarea în cadrul 

colectivului de elevi a fost una de invidiat. 

 Expoziţia intitulată  "The magic painting" a fost realizată de către elevii claselor gimnaziale 

în Sala “Jean Monnet”, sub directa organizare şi îndrumare a doamnelor  profesoare Lolici Simona-

Cornelia, Trişcaş Ionica şi Igna Codruţa.  

 Sărbătoarea din 31 octombrie nu i-a  uitat nici anul acesta pe copiii care au participat la 

activităţi "înfricoşătoare"! Evenimentul propriu-zis a surprins elevii cu numeroase activităţi inedite 

pentru a intra în spiritul celei mai înspăimântătoare nopţi din an. Activităţile pregătite i-au vizat  pe 

toţi elevii. Au fost plini de originalitate, creativitate şi ingeniozitate, fiecare dintre ei având dreptul 

la distracţie şi să participe la concursurile organizate cu prilejul acestui eveniment. Concursurile şi 

activităţile desfăşurate au fost prioritare pentru copii (fiecare dintre ei a luat parte la activitatea la 

care a considerat el că va fi cel mai bun), iar participarea lor a fost, în final, soldată cu premii 

sponsorizate de Asociaţia de Părinţi a şcolii. Enumerăm astfel câteva dintre ele: 

 

“The Magic Pumpkin” – premiul I – Lucuţa Patricia cls.   a IV-a A; 

“The Magic Pumpkin” – premiul II- Flaviu Harosa cls. a V-a B; 
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“The Magic Pumpkin” – premiul III Patricia Iacob  cls. a VII –a C; 

 “The Magic Pumpkin” – premiul VI Sulici Răyvan  cls. a V- a B; 

“The Magic Painting” – premiul I -Iuşan Alexndru cls. a III-a B; 

The Magic Painting” – premiul II- Mihoc Denis cls. a VI-a C; 

The Magic Painting” – premiul III- Borgovan Denisa; 

The Magic Painting” – premiul IV- Maria Conţ cls. a IV –a C; 

“The Magic Song” – premiul I – Pic Bianca & Pop Noelia cls. a VIII –a B;    

The Magic Dance” – premiul I –Sălăgean Isabela , Popceanca Mara, Frătean Luciana  cls. a VII-a 

B; 

“The Magic Poems” – premiul I –Elevii clasei a VI-a A; 

“Halloween Poems”– premiul I –Dângan Loredana şi Pop Bianca cls a VIII-a C. 

 Din juriu au făcut parte doamnele profesor de limba engleză ale Şcolii Gimnaziale “Lucian 

Blaga” respectiv, prof. Lolici Simona Cornelia, prof. Igna Codruţa, prof. Mari Iulia şi prof. Mazăre 

Codruţa; prof. înv. primar Mureşan Crina; preşedinta comitetului de elevi pe şcoală , eleva Reu 

Teodora cls. a VIII-a C. 

Cum sărbătoarea de Halloween este una dintre cele mai îndrăgite de copii, ei au fost primii 

care s-au bucurat de distracţia pregătită de şcoala noastră. Copiii s-au  transformat în adevărate 

personaje de groază, menite să stârnească spaima şi amuzamentul părinţilor, a dascălilor şi a 

colegilor. De asemenea, copiii au putut învăţa şi exersa dansuri, cântece şi poezii specifice sărbătorii 

de Halloween din diferite ţări. Halloween-ul nu putea să treacă fără faimoasa activitate de "trick or 

treat", unde copiii au fost serviţi cu dulciuri şi suc şi s-au distrat împreună cu profesorii şi părinţii 

participanţi. 

Pentru cei mici, deosebit de creativi şi îndemânatici, au fost pregătite expoziţiile atelierelor 

de creaţie, în care participanţii au realizat cele mai simpatice decoraţiuni de Halloween, dovlecei 

sculptaţi şi desene pe tema acestei sărbători. 

Activităţile s-au derulat în condiţii foarte bune, copiii au fost implicaţi, interesaţi şi au reuşit 

să spulbere  pentru a patra oară consecutiv mitul "Sărbătorii Negre". Prin sufletul lor de copil, elevii 

au vrut să spună tuturor celor prezenţi la această activitate că la “Scary Skin on Halloween” nu îţi 

e frică de nimic, nici de creativitate, nici de ingeniozitate, nici de simţ practic şi estetic, nici de 

comportament ireproşabil! 

Activitatea a fost una de succes, elevii mărturisind că aşteaptă cu nerăbdare  ediţia a V – a 

a festivalului !   
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Pe această cale, aş dori să mulţumesc pentru sprijinul acordat în primul rând Conducerii 

şcolii, reprezentată de doamna director profesor Pop Stela şi de domnul director-adjunct profesor 

Mureşan Marius, în al doilea rând Asociaţiei de Părinţi a şcolii, apoi tuturor cadrelor didactice care 

s-au implicat în realizarea proiectului şi, nu în ultimul rând, elevilor participanţi, fără de care 

activitatea nu ar fi fost dusă la bun sfârşit. 

        Consilier educativ,  

         Prof. Lolici Simona-Cornelia 

 

 

 

În noaptea de  Hallowen 
 

 Într-o noapte-ntunecată 

 Vezi o uşă fermecată, 

 Iar prinea vezi un portal 

 Care poate fi mortal. 

 

 Dar tu dute-n altă lume 

 Unde nu sunt numai glume, 

 Spiriduşii nu-s hazlii, 

 Iar pisicile-s zburlii. 

 

 Vrăjitoarea cea şireată 

 Face-o vrajă blestemată. 

 Monştrii vezi în jurul tău, 

 Dar ce poate fi mai rău? 

 

 

 

  

 

            În oraşul Halloween 

 Mai vezi câte un vampir, 

 Dovlecei zâmbesc hain, 

 Iar tu pari doar un străin. 

 

 Fantomele sunt peste tot 

 Şi din minţi ele te scot. 

 Bântuie de zor în zbor, 

 Te-ngrozesc cu glasul lor. 

 

 Seara este pe-ncheiate. 

 Toate care-s fermecate 

 Dau târcoale peste noapte, 

 Zboară parcă-s blestemate. 
 
 
 
 

DÂNGAN LORDANA VIII C 
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Monștrii de Halloween 
Într-o noapte furtunoasă, 

Lângă geamul de la casă,  

Vârcolacul te pândeşte 

Pentru urlete trăieşte. 

Şi alţi monştrii-ngrozitori  

Rău te sperie, ca să mori. 

Bigfoot din pădure iese. 

Dovleceii de pe mese 

Îi zdobeşte cu furie. 

Nu mai poate de mânie. 

Noaptea pe la strâns bomboane, 

Vampirii au multe toane. 

Gata-gata să te muşte 

Sângele să ţi-l deguste. 
DÂNGAN LOREDANA 
POP BIANCA 
VIII C

 

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

  

  

  

  

  

  

     

 Orașul Halloween  

 Undeva, în Halloween, 

 Monştrii către tine vin. 

 Vezi scheleţi dansând de zor, 

 Să-ţi ia minţile ei vor. 

 Din morminte se trezesc 

 Vampirii se năpustesc 

 Şi din zbor te aţintesc. 

 Mii de lilieci în stol 

 Scot un sunet-ngrozitor 

 De se zguduie pereţii. 

 Te bagă în toţi sperieţii! 

 Noaptea, luna plină iese. 

 Vrăjitoare şi mirese 

 Ale balului nocturn 

 Vrăjile în gând îşi spun.

 

 
        POP BIANCA   cls. a VIII- a C 
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Repetenți la violență 

Violenţa care implică într-un 

număr destul de mare copii sau 

adolescenţi ocupă zilnic spaţiu în 

media din întreaga lume, prin cazuri 

surprinzătoare, dacă sunt raportate 

la vârsta celor implicaţi. 

Referindu-ne la mediul 

educaţional, se poate afirma că 

violenţa este, din punct de vedere 

statistic, cea mai frecventă conduită 

de devianţă şcolară, care capată 

proporţii şi mai mari tocmai pentru 

că nu se manifestă doar în 

perimetrul şcolii. Violenţele între 

copii se pot produce oriunde şi 

oricând. 

În acest context, 30 

septembrie 2014 a dat startul 

lansării unui proiect educaţional la 

Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” 

Bistriţa. 

Asociaţia de 

părinţi a şcolii 

şi-a propus 

inițierea și 

derularea unui proiect având ca scop 

prevenirea şi diminuarea violenţei 

din şcoală, familie și societate, prin 

activităţi specifice vârstei şcolare, 

precum și conştientizarea 

importanţei relaţiilor interumane 

bazate pe înţelegere şi acceptare. La 

lansarea acestui eveniment, au 

participat directorul şcolii prof. 

Stela Pop, Graţiela Nemeş-

consilierul preşedintelui Consiliului 

Judeţean, inspectorul principal 

Mihaela Moldovan – coordonatorul 

Compartimentului de Prevenire a 

Criminalităţii, 

poliţistul de 

proximitate 

Leon Pop şi 

reprezentanţi ai 

instituţiilor 

partenere. 

Ca acest demers să fie posibil, 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 

a fost cel care a votat împotriva 

violenţei şi 

a sprijinit 

din fondul 

bugetului 

judeţean 

derularea 

proiectului „REPETENŢI LA 

VIOLENŢĂ”. 

Proiectul educaţional este 

centrat pe activităţi de consiliere de 

grup, dezbateri, mese rotunde, 

activităţi 

extraşcolare – concursuri tematice şi 

se derulează în perioada 1 

septembrie – 31 decembrie 2014. 

Obiectivul general al proiectului 

este realizarea unui mediu favorabil 

dezvoltării unor comportamente 

paşnice ale elevilor şcolii, printr-un 

management eficient al conflictelor 



 

51 
 

şi implicarea cadrelor didactice şi a 

părinţilor în crearea unor contexte 

de învăţare adecvate 

comportamentului civilizat al 

elevilor. 

Parteneri în proiect sunt 

Inspectoratul Şcolar Judeţean (care 

va valida 

conținutul cărții ,,Ai dreptul să 

alegi!”), Casa Corpului Didactic 

(organizarea 

dezbaterii/workshopului cu tema 

“Violenţa în mediul educaţional”), 

Poliţia de proximitate („Povești cu 

tâlc” - prin prezentarea unor 

filme/PPT antiviolență), CJRAE 

Bistriţa (aplică şi analizează 

chestionarele adresate elevilor, 

centralizează rezultatele și 

structurează pașii ce trebuie urmați 

în procesul ameliorativ) şi Palatul 

Copiilor Bistriţa (jurizarea lucrărilor 

din cadrul expoziției naționale). 

 În echipa de proiect sunt 

cooptaţi profesor învăţământ primar 

Monica Andreşan, director profesor 

Stela Pop (responsabil diseminarea 

proiectului) şi inspectorul şcolar 

Aurelia Dan (responsabil cu 

evaluarea și monitorizarea 

rezultatelor proiectului), în calitate 

de coordonatori, alături de membrii 

Marius Mureşan (director adjunct), 

Claudia Andron (președintele 

Asociației de părinți ,,Lucian 

Blaga” Bistrița), Lucica Sîrb 

(responsabil finanaciar), Crina 

Mureșan, Cristina Bauer, Ionica 

Trişcas, Camelia Tămășan, Anisia 

Drăgan, Simona Lolici, Codruţa 

Igna, Manuela Hapca. 

 Ca să fim alături de gândurile 

bune ale colegei noastre Monica 

Andreşan, „violenţa nu e soluţia”, 

haideţi să clădim împreună o viaţă 

nonviolentă şi să căutăm mereu 

bunătatea din cuvinte în sufletele 

noastre. 

prof. înv. primar Crina Mureşan 
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SĂ AVEM GRIJĂ DE BUNICII 

NOŞTRI! 

 

Cu prilejul Săptămânii Educaţiei 

Globale, câţiva profesori ai Şcolii 

Gimnaziale „Lucian Blaga” Bistriţa, şi 

anume: Săsărman Marinela, Tonea 

Liliana, Melian Alina, Mititean Ancuţa, 

Istrate Cosmin şi Rus Mirela, împreună cu 

un grup de elevi pe care-i îndrumă, s-au 

gândit să meargă la colindat la Azilul de 

bătrâni, Bistriţa. 

Mare le-a fost bucuria bunicilor şi 

bunicuţelor când glasuri de copii le-au 

adus cântec de îngeri în prag. Dar şi mai 

puternică ne-a fost emoţia, nouă, 

dascălilor, dar şi copiilor, când am văzut 

lacrimile din ochii celor care ne priveau şi 

ne ascultau. Privirea dragilor bătrânei era 

atât de luminoasă, atât de caldă, încât ne-a 

făcut să ne aducem aminte de bunicii 

noştri. Au fost foarte recunoscători pentru 

cadourile primite de la noi, dar au apeciat 

şi mai mult faptul că am fost acolo, că le-

am oferit o clipă din timpul nostru, că le-

am dăruit un zâmbet şi că nu i-am uitat, 

mai cu seamă acum, în aşteptarea Sfintei 

Sărbători a Crăciunului. Unii sprijinindu-

se în baston, alţii păşind timid spre noi, 

bunicii de la Azilul de bătrâni nu ne-au 

aşteptat cu mere, nuci şi colac pe masă, 

cum zice colindul, dar mulţumirea şi 

blândeţea de pe chipul lor spunea totul. 

Şi cum Naşterea Mântuitorului îi 

aduce pe copii lângă brad, ne adună pe toţi  

în jurul mesei, să ne aducem aminte şi de 

cei care, sub povara anilor ce le apasă 

umerii, nu au familia aproape. Noi am 

încercat, şi credem că am şi reuşit, să 

dăruim acestor bătrâni o fărâmă din 

sufletul nostru, o clipă de bucurie şi, de ce 

nu, o amintire. 

Pentru cei ce-i mai avem, „pe 

pământ, nu în gând”, cum spune poetul, să  

avem grijă de bunicii noştri! 

                                                                           

profesor Cristina Mirela Rus                                                                    
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FANTEZIE DE TOAMNĂ 

 
 

 În data de 12 noiembrie 2014, din ciclul „PARADA 

ANOTIMPURILOR”, am sărbătorit anotimpul „TOAMNA”, la 

biblioteca şcolii. 

 Într-un decor de toamnă, amenajat de d-na bibliotecar Clapa 

Maria, elevii au recitat poezii scrise de cei mai cunoscuţi poeţi ai 

literaturii noastre: Mihai Eminescu, George Topîrceanu, Vasile Alecsandri, Octavian Goga, dar 

au prezentat şi creaţii proprii: „Toamna” de Rareş Priscorniţă, „Toamna” de Hădărău 

Valentin. 

 Ilustrând prin desene bogăţia toamnei, au creat şi compuneri tematice care au fost 

lecturate publicului prezent: „Toamna” de Gherman Victor, „Toamna” de Mureşan Diana. 

 Desenele realizate de cei implicaţi în activitate au constituit tema expoziţiei realizate pe 

holul bibliotecii. Expoziţia este admirată de elevi, părinţi şi dascăli ai şcolii. 

 Redăm mai jos câteva dintre creaţiile lor. 

 

 

TOAMNA 
de Gherman Victor IV C 

 

 A venit toamna. Soarele îşi trimite razele palide spre covorul de 

frunze. Copacii sunt îmbrăcaţi în haine portocalii, galbene şi roşii. 

Păsările călătoare se îndreaptă spre alte zări mai calde. Prin văzduh cad 

ca într-un joc hazliu multicolor. Vântul adie uşor printre crengile pline de fructe coapte. 

 Roadele sunt din belşug! Merele sunt aprinse ca focul, 

perele sunt dulci ca mierea, iar gutuile sunt galbene ca aurul. 

Strugurii viilor sunt şi ei aromaţi, iar prunele rotunjoare cad 

coapte în covorul foşnitor de frunze.  

 În grădină, legumele şi zarzavaturile, care mai de care 

mai delicioase, aşteaptă să fie culese.  

 Doamna Toamnă aduce un val de bogăţie şi culoare în 

sufletele tuturor!  
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TOAMNA 

 

de Hădărău Valentin IV C 

 

 Ţinea discurs o crizantemă, 

 Vorbindu-le florilor toate. 

 Părea precum o diademă 

 Şi ascultau emoţionate. 

 

 -Dragele mele surate,  

 Să ne strângem toate, toate! 

 Toamna vine cu alai 

 Şi cu alesul ei Crai. 

 

 Dădeau ele din coate 

 Curioase, de nu se poate: 

 -Cine-i? Cine poate fi? 

 El, alesul inimii? 

 

 Am căutat, am cercetat 

 Pân’ de veste eu am dat: 

 Am aflat că este Vântul. 

 Sau îmi zboară mie gândul? 

 

 Toamna, cea cu trenă lungă, 

 Din frunze multe, ruginii, 

 Într-o clipă o s-ajungă 

 Aici, cu-alesul inimii! 

 

 Să o primim cum se cuvine. 

 Ospăţul să-l organizăm,  

 Aşa cum ştim noi cel mai 

bine. 

 Cu toţii să ne bucurăm! 

  

 

 

TOAMNA 

 
de Mureşan Diana IV C 

 

 Zilele sunt din ce în ce mai scurte, iar nopţile sunt mai lungi şi reci. Razele soarelui 

sunt mai palide, pierzându-şi strălucirea de astă-vară. 

 Natura începe încet, încet să-şi schimbe înfăţişarea. Haina îmbrăcată de natură este 

multicoloră. 

 Frunzele copacilor s-au îngălbenit şi cad, formând un covor colorat, pe pământul 

uscat. 

 Livezile au căpătat o nuanţă ruginie. Aici răsună vocile oamenilor care au venit să 

strângă   roadele toamnei. 

 În curând va începe pregătirea terenurilor de către agricultori, pentru anul următor. 

 Animalele îşi strâng provizii pentru iarna care urmează, iar altele se pregătesc să 

hiberneze. Plantele şi animalele nu pot supravieţui asprimii iernii care va urma, fără 

pregătirile necesare. 

 Uneori, întreaga natură pare a fi adormită. 

 Toamna este un anotimp frumos, bogat, plin de culoare, farmec şi schimbări. 
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Bătălia cărților 

 

 Magia cărţii ne-a cuprins în seara de 3 noiembrie 2014, la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, 

când, împreună cu un grup de elevi inimoşi din clasele V – VIII, am participat la activitatea concurs, 

intitulată ”Bătălia cărţilor”. 

 Activitatea a fost organizată de către Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, bucurându-se de 

prezenţa iubitorilor de carte, elevi şi profesori, din oraşul nostru. 

 Elevii noştri au fost la înălţime. Aceştia au fost încurajaţi să împărtăşească din experienţele lor 

de călătorie în lumea cărţilor, citite în contextul concursului, fiind răsplătiţi cu diplome. Printre cei 

remarcaţi se numără Jalbă Andreea din clasa a VIII-a B, pentru cea mai frumoasă fişă de lectură şi 

Bumbu Paul din clasa a VIII-a C, pentru cea mai originală prezentare a cărţii preferate. 

 Activitatea a fost un succes, atât ca participare, cât şi ca emoţie, fiind un ”bun augur” pentru 

stimularea  apetitului pentru lectură și cunoaştere. 

 

 

Prof. Liliana Tonea 
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Elevii de la „Lucian Blaga” ştiu: Mănânc 

fructe, trăiesc sănătos, mă dezvolt armonios! 

prof. înv. primar Crina-Maria Mureşan 

 

 

 Vineri, 21.11.2014, s-a încheiat la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa, proiectul 

demarat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud care şi-a propus să promoveze importanţa 

consumului de fructe în şcoli.  

 Clasa pregătitoare C Step by Step, sub îndrumarea cadrelor didactice Crina-Maria 

Mureşan şi Maria Andreica, a desfăşurat, în perioada 7-21 noiembrie, diferite activităţi prin 

care au fost puse în valoare beneficiile pe care le aduce consumul de fructe. Activitatea a fost 

finalizată printr-un concurs de creaţie: desene, colaje, postere.  

 Micuţii au fost premiaţi de către Consiliul Judeţean cu fructe şi sucuri naturale din 

fructe, prin grija firmei Pombis. Şcoala şi comitetul de părinţi au contribuit cu diplome şi 

coşuleţe pentru fructele copiilor.  

Luaţi aminte care este deviza lor: „Mănânc fructe, trăiesc sănătos, mă dezvolt armonios!” 

            ABUZUL ÎNSEAMNĂ BĂTAIE? 
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 Un abuz este orice acţiune a 

părinţilor care afectează puternic 

comportamentul unui copil, prin 

acumularea de sentimente negative 

în sufletul său, ca nemulţumirea, 

mânia sau ura, ducând la ostilitate şi 

teamă. Ceva din personalitatea 

copilului este distrus prin faptul că 

este stimulat să gândească negativ, 

iar consecinţele vor afecta mai târziu 

viaţa sa de adult. 

 Mulţi dintre dumneavoastră nu folosiţi 

forţa fizică pentru a vă disciplina 

copiii, însă pe de altă parte daţi 

dovadă de o violenţă verbală la fel de 

mare şi cu consecinţe la fel de mari 

pentru copil, atunci când îi spuneţi 

suficient de des că “nu e bun de 

nimic” sau că "e prost”. Există 

şanse foarte mari ca acel copil să 

sfârşeasă prin a crede acest lucru şi 

a se comporta ca atare. 

 O formă de abuz care trece adesea 

neobservată este folosirea 

sentimentului de ruşine al copilului. 

Ruşinea are ca efect distrugerea 

imaginii despre sine a acestuia: 

copilul începe să creadă că este ceva 

în neregulă cu el, că într-adevăr el ca 

persoană este complet rău sau lipsit 

de valoare. 

 Vă puteţi, de asemenea, agresa 

emoţional copiii refuzându-le căldura 

şi afecţiunea de care au nevoie. 

 

      

 

 

 

       EFECTELE NEGATIVE  

             ALE  

             PEDEPSEI FIZICE 

 

 

 Îl învaţă pe copil că oamenii mari sau 

cei mai mari decât el folosesc forţa 

pentru a-i opri pe cei mici să aibă un 

anumit comportament. Aceasta va 

putea conduce la situaţii în care copiii 

mai mari îi vor lovi pe cei mai mici ca 

vârstă sau care au mai puţine 

păsibilităţi de a se apăra. 

 Îl învaţă pe copil că folosirea forţei şi 

a violenţei este un mod de a rezolva 

problemele şi conflictele, de a 

răspunde cuiva atunci când eşti 

mânios. Aceasta sporeşte 

probabilitatea ca o persoană care 

suportă o pedeapsă corporală să 

devină plină de resentimente. 

 Conduce la o imagine proastă despre 

sine pe care şi-o construieşte copilul, 

deoarece corpul lui nu este tratat cu 

respect şi demnitate. Copiii nu fac 

întotdeauna legătura dintre 

comportamentul nedorit pentru care 

sunt pedepsiţi şi consecinţele 

acestuia. Cel mai adesea, ei cred că 

nu sunt copii buni şi că sunt diferiţi de 

ceilalţi. 

 Îi induce copilului ideea că cel mai 

important lucru este să nu fie prins 

asupra faptului. Astfel, copilul care 

înainte de a fi pedepsit, nu îşi 

ascundea acţiunile, acum va învăţa 

cum să se prefacă. 

Împotriva pălmuirii copilului se pot 

aduce următoarele argumente: 

 

 Pălmuirea determină apariţia 

ostilităţii şi a furiei. 

 

 Pălmuirea agravează situaţia 

deja existentă, pentru că 

adaugă elementul de furie. 

 



 

58 
 

 Pălmuirea poate conduce la 

un viitor abuz asupra 

copilului. 

 Persoana care îl pălmuieşte 

pe copil devine un model de 

persoană agresivă şi există 

riscul ca acel copil să înveţe 

că a-i lovi pe alţii este un mod 

acceptabil de comportament 

şi o modalitate legitimă de a-

şi exprima supărarea. Copilul 

s-ar putea să imite acest 

comportament faţă de ceilalţi. 

 Pălmuirea îl face pe copil să 

îşi dorească să se răzbune pe 

acea persoană care l-a tratat 

astfel. 

 Pălmuirea conduce la apariţia 

sentimentelor de teamă şi 

evitare. 

 Pălmuirea violează dreptul 

copilului de a fi în siguranţă. 

Dacă la acelaşi 

comporatment ar fi supus un 

adult, acest lucru ar fi 

considerat inacceptabil, chiar 

din punct de vedere legal. 

Cercetările în domeniul 

 psihologiei şi a dezvoltării  

 copilului au arătat că 

pedeapsa  fizică poate stopa  

  comportamentul 

nedorit, dar nu  pentru mult 

timp. Aceasta  

 înseamnă că doar în prezenţa 

 părinţilor copilul nu mai are 

 comportamentul nedorit. 

 Pedeapsa fizică poate să 

 creeze un conflict între 

părinte  şi copil, de aceea este 

 important de reţinut faptul că 

 sentimentele rănite     

dispar mult mai greu decât 

pedeapsa fizică.  

 

 

 

 

 Conceptul de sine nu este format 

doar din ceea ce crede o persoană că 

este, ci de ceea ce cred ceilalţi 

despre acea persoană. Mai mult, 

oamenii îşi atribuie adeseori 

caracteristici pe baza situaţiei în care 

se găsesc. De aceea, adolescenţii 

sunt foarte impresionabili şi pot 

deveni membri ai unor grupuri 

ideologice, politice, religioase care le 

permit să descopere în ce anume 

cred cu adevărat, satisfăcându-le 

astfel, nevoia de a se simţi 

competenţi. Un sentiment al 

identităţii se dobândeşte după o 

perioadă de întrebări, reevaluări şi 

experimentări. Eforturile de a 

răspunde întrebărilor legate de 

identitate îl pot conduce pe 

adolescent pe calea implicării 

emoţionale, a alienării, a rebeliunii. 

 

 Anii adolescenţei reprezintă ani de 

creştere fizică, intelectuală, dar mai 

ales psihologică – către o maturitate 

stabilă, echilibrată. Trecerea cu 

succes de această criză a identităţii 

le va permite tinerilor să se implice în 

relaţii mature cu persoane de sex 

opus, cărora să le ofere dragoste şi 

securitate emoţională. În situaţia în 

care criza de identitate nu este 

trecută cu bine, adolescentul se va 

confrunta cu o permanentă confuzie 

în privinţa rolurilor şi cu incapacitatea 

de a face faţă cerinţelor vieţii de 

adult.  

 

 

 

Sursa: cursuri pentru părinţi  
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 Al patrulea stadiu de dezvoltare are loc între 6 şi 12 ani, în cadrul acestuia copilul 

devenind preocupat să producă lucruri şi să îşi asume sarcini mai asemănătoare cu cele ale 

adulţilor. Totodată, el este interesat să se asocieze cu alţi copii sau adulţi pentru a lucra în comun 

şi a contribui la bunăstarea societăţii. 

 Copiii fie că se vor simţi competenţi şi capabili, fie că vor crede că şi cele mai deosebite 

eforturi ale lor sunt ineficiente. Această ultimă situaţie apare atunci când adulţii, 

colegii, prietenii sau profesorii stabilesc standarde care depăşesc posibilităţile 

obiective ale copilului sau atunci când copilul însuşi are o părere nerealistă cu privire 

la ceea ce poate realiza. 

 Un puternic sentiment de inferioritate apare atunci şi când copilul este făcut să creadă 

că are succese doar într-un anumit domeniu şi nu în altele în care el se descurcă în 

realitate. Situaţia se înrăutăţeşte şi atunci când părinţii sau prietenii încearcă să 

influenţeze comportamentul copilului învinovăţindu-l sau făcându-l de ruşine. 

 Hărnicia este stimulată atunci când adulţii oferă recompense şi laude pentru succesele 

copilului, când îl încurajează să îşi verifice competenţa în cât mai multe domenii, când 

îl ajută să îşi stabilească obiective care pot fi atinse şi care să îi dezvolte noi deprinderi. 

 Oferirea suportului când copilul dă greş uşurează durerea eşecului şi îl încurajează să 

încerce din nou. 

 Este foarte important, de asemenea, să fie încurajat lucrul în echipă, pentru a dobândi 

abilităţi specifice şi de a învăţa să împărtăşească satisfacţia lucrului bine făcut cu ceilalţi. 

Acest stadiu corespunde timpului în care copilul este implicat în sistemul formal de 

învăţământ. Aceste două tipuri de experienţe oferă copiilor posibilităţi de a-şi forma 

abilităţi de bază şi să dobândească cunoştinţe de care au nevoie în societate. Dacă 

sentimentul de inferioritate este depăşit, copilul se va transforma într-un adolescent care 

îşi va spune: 

 

„Pot să îmi aduc contribuţia, pot să învăţ, pot să cooperez cu 

ceilalţi.” 

Sursa: cursuri pentru părinţi 
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Al cincilea stadiu de dezvoltare are  loc în timpul adolescenţei, între 12 şi 18 

ani. Acum, adolescentul va decide cine este şi ce vrea să facă în viaţă. Fie va deveni o 

persoană cu un puternic sens al identităţii, fie va deveni confuz şi rebel. În acest stadiu, 

adolescentul trece prin criza de identitate. 

 

  Adolescentul doreşte libertatea şi responsabilităţile adultului, dar încă mai caută 

securitatea de care s-a bucurat ca şi copil. În această perioadă de tranziţie de la 

copilărie la maturitate, oamenii examinează diferitele roluri sociale pe care le 

integrează imaginea de sine. Unii copii nu sunt capabili să integreze multe roluri şi 

întâmpină dificultăţi atunci când sunt 

confruntaţi cu roluri care vin în 

contradicţie unul cu celălalt – se 

spune că sunt confuzi în privinţa 

rolului, identitatea lor este neclară şi 

au un sentiment acut de nesiguranţă. 

 

 Adolescenţii sunt preocupaţi mai ales de felul în care fac impresie celorlalţi în 

comparaţie cu felul în care se simt – problema este aici cum să facă legătura dintre 

diversele roluri şi abilităţi pe care le-au dobândit în prealabil. 

 În multe cazuri, adolescenţii nu prestează o activitae profesională şi incapacitatea de a 

se dobândi o identitate ocupaţională este un element negativ. De aceea, pentru a-şi păstra 

o imagine de sine coerentă, ei se vor identifica temporar şi uneori până la pierderea 

identităţii, cu eroii de cartier sau o vedetă. Tendinţa de asociere în bandă de tineri şi 

intoleranţa faţă de ceea ce este diferit servesc ca un scut împotriva confuziei pe care o 

au împotriva propriilor roluri. 
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”Dragostea nu pizmuiește”  

 

 După descoperirea Americii (1942) și întoarcerea lui Cristofor Columb în Spania, 

gloria lui începuse să stârnească invidii, gelozii. Mulți „viteji” se arătară după această 

expediție. Tăgăduind meritele celebrului navigator, ei spuneau că de fapt Columb n-a făcut 

nicio descoperire: ”De vreme ce America exista, trebuia numai să te gândești să pleci într-

acolo. Atât!” 

 Pentru a-l umili, un mare nobil l-a invitat într-o zi pe Cristofor Columb la un ospăț, 

unde i s-au servit vinuri bune, dar și vorbe rele. Columb a tăcut un timp, apoi însă, luând 

ca din întâmplare un ou de pe masă și dând impresia că propune un joc de societate, i-a 

întrebat pe comeseni – toți nobili – care dintre ei poate face ca oul să stea drept pe unul 

din vârfuri. Mulți au încercat, dar nimeni nu a reușit. 

 Atunci Columb, lovind ușor oul la capăt, îl făcu lesne să rămână în echilibru pe 

farfurie. ”Asta știm și noi!” - izbucniră strigăte. ”Nici nu mă îndoiesc” -răspunse zâmbind 

Columb - ”dar, vorba dumneavoastră: trebuia numai să-ți vină asta în gând. Atât!” 

”Cine sapă groapa altuia cade el în ea, 

și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește.” 

 Se știe că A. C. Cuza era antisemit. În epocă, circula următoarea anecdotă: 

 Călătorind cu trenul spre Iași, a găsit un loc liber într-un compartiment în care se 

afla și rabinul din Buhuși. Compania acestuia nu-i făcea mare plăcere, dar s-a așezat langa 

rabin. 

 Ca să-l zgândăre, i-a propus acestiua un joc: 

 Uite, ovreiule, lumea spune că ești înțelept. Hai să ne punem câte o întrebare și 

cine nu știe răspunsul, plătește câte o mie de lei. 

 Vai de mine, se vaită rabinul, dumneavoastră sunteți așa un mare profesor, o să 

îmi luați banii. 

Ca să-l prindă în joc, Cuza îi spune: 

 Dacă nu știi să răspunzi la întrebarea mea, plătești o mie, iar dacă eu nu știu 

răspunsul, plătesc o sută de mii. 

Rabinul refuză, dar n-are încotro, și jocul începe: 

 Spune-mi ovreiule, la ce dată a fost lupta de la Călugăreni? 

 Nu știu, spune rabinul, poftim o mie de lei. 

 Hai, e rândul tău, îl îndeamnă Cuza. 

Rabinul se gândește o clipă și întreabă: 

 Ce este galben pe spate, verde pe burtă, mănâncă raci, fluieră și zboară 

noaptea? 

Cuza asudă, iese pe culoarul vagonului, se reîntoarce în compartiment. Abătut, îi numără 

rabinului o sută de mii și-l întreabă: 

 Ei, acum spune-mi, ce este galben pe spate, verde pe burtă, mănâncă raci, 

fluieră și zboară noaptea? 

 Nu știu, poftim mia! 
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Ştiaţi că…  

 Chineza este singura limbă modernă fără alfabet? 

 Limba chineză este cea mai vorbită limbă din lume, fiind limba oficială în 

Republica Populară Chineză, Taiwan şi este una din limbile oficiale în Singapore. 

Caracterele chinezesti au evoluat de-a lungul timpului de la formele primitive de 

hieroglife, în prezent există două sisteme de caractere chinezești. Sistemul 

tradițional, folosit în Hong Kong, Taiwan, Macao precum şi de chinezi din afara 

Chinei continentale. Sistemul simplificat de caractere chineze, elaborat de 

conducerea Republicii Populare Chineze în anul 1954, când a fost promovată 

alfabetizarea în masă, cu o simplificare a simbolurile tradiționale, prin reducerea 

numărului de ștrihuri, multe forme amintind stilul rapid de scriere a caracterelor 

prescurtate. Un chinez cult recunoaște aproximativ 6 000-7 000 de caractere, pe 

când guvernul Republicii Populare Chineze definește nivelul de alfabetizare în 

rândul lucrătorilor prin cunoașterea a 2 000 de caractere. 

 Complexitatea limbilor diferă de la regiune la regiune, cauză pentru care vă 

prezentăm cele mai interesante fapte despre limbile din lume. 

 

 

 

Sursa:www.stiati-ca.epistole.ro 

http://stiati-ca.epistole.ro/wp-content/uploads/2013/05/stiati_ca_limba_chineza.jpg
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 În lume există o multitudine de limbi 

vorbite, unele mai grele decât celelalte. 

 În urma studiilor s-a stabilit că în prezent 

pe tot mapamondul se vorbesc aproximativ 

6000 de limbi, iar jumătate din ele au mai puţin 

de           3 000 de vorbitori.  Experţii estimează 

că în următorii 50 – 150 de ani, jumătate din 

limbile vorbite astăzi vor dispărea. 

 Iată mai jos 10 curiozităţi fascinante descoperite despre limbile din lume: 

 1. Papua Noua Guinee are peste 820 de limbi în uz şi se presupune că este 

ţara cu cele mai multe limbi vii din lume. 

 2. Limba bască este cea mai complexă limbă din lume. Aceasta a fost folosită 

drept cod în Al Doilea Război Mondial. Vă imaginaţi cât este de complexă?  

 3. A număra până la 3 in limba nivkh (Nivkh este vorbită în bazinul inferior 

Amur şi pe jumătatea de nord a insulei Sahalin) nu este deloc uşor. Numerele 

nu sunt întotdeauna la fel, ele diferă în funcţie de frază. Uneori numărul 1 poate 

să reprezinte un peşte, o barcă, sau chiar o casă. Şi atunci cum numărăm?  

 4. Limba eschimoşilor este şi mai ciudată pentru că se întâlnesc 63 de forme 

de prezent și 252 de substantive comune. Tot să vorbeşti aşa! 

 5. Pentru a traduce un text din sanscrită în orice alăa limbă este nevoie de 

cel puţin 10 ani de studiu aprofundat asupra gramaticii. Aşa da termen de 

predare al unui document de tradus din sanscrită! 

 6. Gramatica limbii tribului nord-american Chippewa este de-a dreptul 

năucitoare. Un singur verb poate avea circa 6000 de forme. Oare câte pagini să 

aibă un manual de conjugare al verbelor?  
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 7. Se spune ca limbă vorbita în Karaciai-Cerchezia, o regiune din Rusia, nu 

poate fi învăţată decât în copiăarie. Niciun adult nu a reuşit să înveţe niciodaăa 

această limbă pentru că este de-a dreptul imposibilă. Se încumetă totuşi cineva?  

 8. Limba chineză conţine 87000 de caractere şi fiecare reprezintă o silabă. 

Cine ar putea oare să le înveţe pe toate? 

 9. Aflat pe locul 3 în topul celor mai lungi cuvinte din Europa şi pe locul 1 în 

România, cel mai lung cuvânt din limba română este 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză. Cuvântul desemnează o 

pseudoboală a plămânilor provocată de inhalarea prafului de siliciu vulcanic. 

Pronunţia acestui cuvânt durează 12 secunde! 

 10. Există o limbă a îngerilor, limba enochiană şi a fost adusă la lumina zilei 

de către celebrul John Dee, care prin şedinţele sale de spiritism a intrat în 

contact cu mai mulţi îngeri care i-au transmis limbajul din lumea cealaltă pentru 

a face comunicarea mai uşoară. Aşadar, limba enochiană este prima limbă 

neumană care se cunoaşte.      

 

 

Sursa:www.stiati-ca.epistole.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


