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  ÎN LOC DE EDITORIAL   
  

 

A mai trecut un an din noi, a fost mult soare, a fost și ceas aniversar,  și 

capitole ale vieții închise, și alte ferestre deschise... 

  Cert este că ARIPI DE LUMINĂ și-a luat zborul în cel de al doilea an. 

 Nu știu dacă vă veți plictisi, poate mă veți critica sau poate veți aproba ce voi 

așterne pe hârtie... Dar să știți un lucru: tot ceea ce veți citi va fi de o sinceritate 

dezarmantă și spus cu drag și prietenie. 

 Așadar, aș dori să aduc în discuție un adevăr incontestabil și etern: ”Nu 

regreți un bun decât după ce l-ai pierdut.” Abia atunci îți dai seama de adevărata lui 

valoare: când nu mai este. 

 Dragi elevi, chiar dacă mulți dintre voi nu ați trecut prin probele de foc ale 

vieții, chiar dacă mai aveți nevoie de ajutor în a lua anumite decizii, nu este prea 

devreme să vă așterneți pe o hârtie prioritățile. Poate înclinați să credeți că mai este 

suficient timp, că sunteți încă prea tineri, dar timpul trece foarte repede și nu iartă 

pe nimeni. Nici pe voi! Admiterea la liceu, apoi la facultate sunt etape ale vieții pe 

care firesc le veți parcurge. Să nu credeți că odată ajunși studenți, acest lucru vă va 

schimba radical viața. Nu mediul universitar va fi cel care vă va transforma pe 

muchie de cuțit din adolescenți rebeli, nehotărâți, în adulți capabili să-și ia viața, 

destinul în propriile mâini. Ar fi bine dacă ați încerca să vă bucurați de fiecare etapă 

a vieții voastre și să o trăiți acordându-i fiecăreia dintre ele importanța cuvenită. 

Nimeni nu poate să vă îndemne să deveniți tocilari sau șoareci de bibliotecă. În toate 

și în tot trebuie să existe un echilibru. Trebuie să încercați să îmbinați utilul cu 

plăcutul cu măsură, până când veți descoperi singuri acel echilibru atât de 

important.  

 Nu ar trebui ca fiecare zi de școală să vi se pară o tortură, să vă bucurați dacă 

un profesor nu vine la oră (din motive bine întemeiate), să răsuflați ușurați dacă nu 

dați o evaluare... Vreți doar note mari, îngăduință, toleranță? Dar nu vreți, în mod 

cert, ca cineva să vă iscodească în legătură cu viitorul vostru. Nu este nevoie de 

mare lucru în toată aceasă tevatură: doar puțină seriozitate. 
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Bucurați-vă în continuare de acești frumoși ani, gândiți-vă cum să folosiți 

timpul în favoarea voastră. Nu vă veți mai întâlni cu aceste momente în viață. Faceți 

din timp un aliat puternic, un aliat care să vă fie alături. Așa cum am mai spus, 

timpul nu iartă. Nu îl poți lua înapoi. Este ca și o vorbă rostită. Nu o poți șterge, și 

nici să o aduci înapoi nu poți. 

  Știu și eu de la alții:  cu o floare nu se face primăvară. Dar nu credeți că și voi 

meritați să aveți amintiri frumoase? Sau vreți ca anii ce trec pe lângă voi să fie fără 

niciun rost?... O să puteți spune că sunteți cu adevărat stăpâni pe viața voastă abia 

atunci când veți fi capabili să răspundeți pentru faptele voastre, să vi le asumați. Nu 

ar strica, încă de pe acum să vă gândiți la ce vreți cu adevărat și să nu lasți acești 

ani frumoși să se irosească. 

 Nu am avut intenția de a ține nimănui vreo predică. Dar știu un lucru: când ne 

naștem suntem egali. Ceea ce ne diferențiază pe noi, ca oameni, în viață, sunt 

alegerile pe care le facem. 

 Cam atât am avut de spus... 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       Prof. înv. primar      

Mureşan Crina Maria 
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   Am pășit în prima zi de septembrie în al 26-lea an de 

existență a școlii noastre! Suntem o familie mare alcătuită 

din 626 elevi dornici, poate uneori prea nerăbdători să-și  

ia viața  în propriile mâini și 70 adulți care au diferite 

atribuții în a-i sprijini, ghida și înzestra pe cei dintâi să 

reușescă. Ce să reușească? Să aibă o viață împlinită. Greu 

de explicat ce presupune o astfel de viață! Viața împlinită 

poate fi caracterizată sentimental, apelând la procedee 

literare, dar expresia apare în ultima vreme tot mai frecvent, în lucrări ale psiho-

pedagogilor și chiar în documente oficiale din domeniul învățământului.  

Cercetătorii de la Harvard, universitatea americană care prin buget, (dar nu 

numai...), depășește orice altă instituție de învățământ din lume au realizat un studiu 

amplu prin care au scos în evidență cinci „piese de puzzle” care îmbinate clădesc o 

existență împlinită și o viață fericită. Iată-le: 

- În jurul fiecăruia  e nevoie de persoane care să-i aducă susținere, dragoste, stare 

de bine. Știți să vă încropiți acest anturaj? Dacă nu, folosiți experiența profesoarelor 

voastre de literatură, a celor care predau discipline din aria „om și societate”, a 

consilierului. 

- Succesul pe plan profesional (în consecință și averea) nu amplifică fericirea,  

starea de împlinire, dar constitue o parte din „imaginea” de ansamblu. Învățătorii și 

diriginții își planifică an de an, activități prin care încearcă să vă convingă! Profesorii 
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de limbi moderne, științe și matematică au, și ei, un aport important în crearea unei 

cariere profesionale de succes. 

- Orice decalaj care se manifestă la început poate fi surmontat prin intuire, 

analiză și plan de abordare. Toate cadrele din școala noastră, didactice sau nedidactice 

(secretarele, bibliotecara prin atribuțiile specifice etc.), dacă sunt solicitate, sunt 

dispuse să ajute un elev să elimine astfel de decalaje.  

       - Relațiile puternice pe care le clădim, spiritul de echipă (colectivismul) sunt cheia 

împlinirii. Satisfacția este mult mai 

mare atunci când ne simțim legați de 

ceea ce lucrăm, de cei cu care lucrăm 

și o depășește pe cea datorată 

atingerii succesului. Profesorii de 

arte și sport au mare rol în formarea 

spirituluide echipă. 

      - Provocările care apar trebuie 

tratate constructiv, cu maturitate, cu creativitate. Din greutăți se învață, datorită lor se  

progresează. Un impas depășit poate contribui în mod semnificativ la creșterea stării de 

bine în viață. 

   Îmi cunosc elevii, îmi cunosc colegii. N-aș spune că acum funcționează optim 

mecanismul care asamblează corect „piesele de puzlle”, însă doar pas cu pas se 

străbate maratonul. Împreună, elevi și profesori, putem să construim o conștiință ( 

mentalitate), care să le formeze elevilor noștri competențele prin care să-și asigure o 

viață împlinită. S-o numim mentalitate GLB (Gimnazială Lucian Blaga) iar realizarea 

ei să fie una dintre prioritățile noastre! 

  

DIRECTOR ,  

                        Prof. Mihai Dumitru Cosma 
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         Unul dintre cele mai importante elemente ale unei societăți este 

școala. Poate vă întrebați: ”De ce?”. Răspunsul nu ezită să apară: 

pentru că școala este cea care îi pregătește pe elevi pentru viață. 

Educația realizată în școală are responsabilitatea majoră de a pregăti 

omul ca element activ al vieții sociale (ca forță, muncă, participant activ 

și creativ în relațiile sociale). 

 Pentru ca educația să își urmeze făgașul normal într-o societate 

în permanentă schimbare, este necasar ca în școli să existe cadre didactice bine pregătite, care să 

înțeleagă tendințele societății din care face parte, să aibă viziune, să se plieze pe nevoile elevilor, să 

realizeze o educație centrată pe elev.  

 ”Prin modul său de predare, un professor produce în mod constant indici în legătură cu cee 

ce consideră a fi important, ce model de comportament așteaptă de la elevi, ce tipuri de participare 

dorește, ce calitate de activitate va accepta. Indiferent dac acești indici sunt verbali sau nonverbali, 

dacă sunt conștienți sau inconștienți, elevi își modelează comportamentu în funcție de ei.” (GRANT 

B.) 

 Cadrul didactic este cel care trebuie să creeze la clasă un climat favorabil desfășurării întregii 

activități. Într-un climat ostil, rigid, prins în tipare și șabloane, în mentalități de beton, cel care trebuie 

să fie educat se va simți constrâns, timorat și nu va da un randament optim. 

 Suntem diferiți, avem gusturi diferite, păreri diferite… Nu ne plac aceleași lucruri. Nu 

îndrăgim aceleași materii. Dar, prin stilul său unic, dascălul poate să insufle curiozitate față de 

materia pe care o predă. Poate să atragă elevii în a învăța la materia respectivă și, în mod cert, cei pe 

care îi educă vor pleca de la clasă cu noi cunoștințe. Nu trebuie constrângere ca să te faci ascultat, 

respectat, îndrăgit. Este suficient să îți apleci urechea la nevoile elevului, să fii răbdător, înțelegător.  

 Se vorbește tot mai mult de rolul pe care îl are familia în școală. Este necesar ca aceasta să 

devină un adevărat partener în educația copilului, alături de instituția școlară. Și părinții sunt 

”profesori”. Să nu uităm că ei sunt primele modele cu care intră în contact un copil. 

 Este nevoie de echilibru. Trăim într-o societate bazată pe ”cerere și ofertă”. Școala și familia 

trebuie să ofere copilului, în mod necondiționat, acele pârghii elementare pentru formarea viitorului 

adult, capabil să se raporteze la cotidian, unde se urmărește performanța. Dăm și primim: respect, 

înțelegere, răbdare, compasiune, toleranță. 

 Haideți, nu poate fi atât de greu!                     DIRECTOR  ADJUNCT, 

                                                                Prof. Marius Mureșan                            
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                ȘCOALA  GIMNAZIALĂ „ LUCIAN BLAGA” 

                             
                                                                   420166-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. 22766620 

 

Anul şcolar 2014/2015 - datorită eforturilor susţinute depuse de colectivul de cadre didactice 

din cadrul Şcolii Gimnaziale ”LUCIAN BLAGA”, sub coordonarea echipei manageriale-  a început 

în condiţii bune pentru corpul profesoral şi colectivul de elevi al şcolii noastre. Sălile de clasă 

destinate desfăşurării activităţii grupelor pregătitoare au fost amenajate corespunzător şi în timp util, 

astfel că activitatea didactică a avut un start bun. S-a reușit asigurarea resursei umane calificată 

pentru toate nivelurile de învățământ.   

 

REZULTATELE ELVILOR LA OLIMPIADELE ȘCOLARE 

FAZA JUDEȚEANĂ ȘI NAȚIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2014-2015 

   Olimpiada şcolară – etapa judeţeană 

Prof.Tonea Lilina: Limba şi literatura română: Mihai Arina-cl. a VI-a B -Menţiunea I 

Prof. Rus Mirela:    Limba şi literatura română: Borş Bianca, cl. a VI-a A, Menţiune 

 

  Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă- faza judeţeană  

Prof. Rus Mirela:  Zăgrean Diana-cl. a VI-a A, Menţiune 

 

Prof. Leonte Crina:  Olimpiada de Limba Germană: Colţa Iosif- cl. a VIII-a A- Menţiune 

 

Rezultate obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică- etapa judeţeană 

Clasa a VI-a   
Menţiune 

 Colţa Cătălina, clasa a VI-a A, prof. Manuela Hapca 

Clasa a VIII-a 

Premiul I 

 Deac Alex Claudiu, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

 

          

mailto:sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro
http://www.sglblagabistrita.ro/
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Menţiune 

 Reu Teodora, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

Bumbu Paul, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 
 

Rezultate obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică- etapa naţională 

   Deac Alex Claudiu, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop - medalie de bronz SSMR 

 

Olimpiadele școlare la chimie, fizică, biologie și educație tehnologică unde s-au 

obținut la faza județeană următoarele rezultate :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- premiul II la educație tehnologică – Kelemen-Radu Crinella, clasa a VI-a –prof Trișcaș 

Ionica;                                                                                                                                                    

- mențiune la chimie – Reu Teodora, clasa a VIII-a  -prof. Cosma Mihai;                                                                                                    

- 3 mențiuni la fizică – Ciurcău Leonardo Lucian, Runcan Sabrina și Aluaș David Alvaro, 
clasa a VI-a – prof. Cosma Mihai 

Olimpiada națională a sportului școlar (O.N.S.S.) 

Etapa judeţeană: 

- Fotbal:  Locul IV; 

- Şah:   Locul  I   - Barteș Vasile,  a-VII-a C; 

             Locul II  - Reu Teodora, a VIII-a C; 

      -    Volei: Locul  I Băieţi; 

                     Locul II Fete; 

      -    Atletism cls. III-IV: 

Locul I – 600 m - Petruţ Anemari; 

Locul II- 50 m - Grozav Andreea; 

Locul III – 50 m - Petruţ Anemari. 

Etapa municipală: 

- Tenis de masă – Locul III – Strugar Patricia. 

 

Rezultatele obţinute în semestrul I, an școlar 2015-2016 la diferite concursuri LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ: 

                                         
-octombrie 2015: elevul Kelemen-Radu  Ioan, cl a VII-a A -menţiune la concursul "Slove", cu 

tema "Bistriţa mea";  
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-noiembrie 2015: concursul: "Orizontul apropiat", desfăşurat la Arad, având tema: 

"Anotimpul sufletului meu": 

   -diplome de participare: - Boţu Alexia -clasa a V-a B; 

                                           - Arpăştean Oana -clasa a VII-a A; 

                                          - Coldea Andreea - clasa a VII-a A; 

                                             -Aluaş David -clasa a VII-a A; 

-menţiuni: - Deac Alexandra -clasa a V-a B; 

                          - Nedelea Nicolle -clasa a V-a B; 

                         -Boboş Estera cl a VI-a B; 

-locul III: Ciorbă Andreea -clasa a VII-a A; 

-locul II: Ţarcă Tamara -clasa a VII-a A; 

-locul I: Sâdor Rut -clasa a VII-a A. 
 

Concursul "Bătălia cărţilor", în colaborare cu Biblioteca Judeţeană: 

 - diplomă pentru cea mai fişă de lectură: eleva Kelemen-Radu Crinella, clas a VII-a A. 

 

La Olimpiada de Limba şi literatura română, faza pe şcoală, s-au clasificat 

următorii elevi: 

 -Chiş Alexandra, clasa a V-a A, prof. Hâruţă Cristiana; 

 -Hădărău Valentin, clasa a V-a C, prof. Rusu Codruţa; 

 -Harlea Melisa, clasa a V-a C, prof. Rusu Codruţa; 

 -Hangea Diana, clasa a VI-a A, prof. Hâruţă Cristiana; 

 -Borş Bianaca, clasa a VII-a A, prof. Rus Mirela; 

 -Hangan Monica, clasa a VII-a B, prof. Hâruţă Cristiana; 

 -Sigartău Maria, clasa a VII-a C, prof. Rusu Codruţa; 

 -Dănilă Ana, clasa a VIII-a A, prof. Rus Mirela; 

 -Săsărman Alina, clasa a VIII-a A, prof. Rus Mirela. 

 

Concursul National Orizontul Apropiat CAERI, MECS 2015: 

 

-Secțiunea: Creații literare 

 

Mentiune: SALANȚĂ BIANCA – clasa a VI-a A; 

 

Premiul III: HANGEA DIANA –clasa a VI-a A.  
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Cuvinte cu rost … 
 

Mereu a trebuit să căutăm răspunsuri în diferite situații de viață, dar nu întotdeauna le-am găsit 

pe cele optime … Am fost nevoiți să cercetăm pentru a desluși anumite taine ale disciplinei pe care am 

avut-o de studiat , în calitate de elevi , sau de predat , în calitate de dascăli … Ca oameni , ne-am lovit 

deseori de ziduri pe care a trebuit să le escaladăm singuri pentru a putea merge mai departe …  

Provocarea în depășirea oricarei probleme este cheia rezolvării acesteia … Și citatele ne-au fost 

mereu de ajutor. 

Benjamin Disraeli spunea că “înțelepciunea și experiența unui popor sunt perpetuate prin 

citate”. Ocazional citim în mod voit sau întâmplător diverse citate menite să trezească ceva în noi sau chiar să 

ne motiveze. Toate acestea sunt inspirate din viață și unii oameni ce le-au trăit le-au exprimat în cuvinte. 

Am ales mai jos câteva citate care pe mine m-au inspirat și în care m-am regăsit. Vă invit să le citiți și 

să cugetați la acelea care vi se potrivesc vouă : 

1. “Cuvintele frumoase costă puțin. Și totusi, cât de multe obțin!” Blaise Pascal – Știm toți că “vorba dulce 

mult aduce”, însă nu mereu le facem celor din jurul nostru complimente. O vorba bună aduce o stare de bine 

resimțită de toți partenerii de dialog. Când a fost ulima oară când i-ai spus cuiva ceva frumos? 

2. “Cel mai bun mijloc de a-ți tine cuvântul este să nu-l dai niciodată.” Napoleon Bonaparte – Dezamăgirea 

duce la lipsa de încredere în ceilalți. Vi s-a întamplat să fiți dezamăgiți când cineva din jurul vostru nu și-a 

respectat cuvântul? Dar voi? 

5. “Când vorbesti mult, aproape întotdeauna spui ce nu ar trebui spus.” Confucius – Cele mai mari gafe 

într-o discuție lungă se produc atunci când ne pierdem în amănunte și divagăm de la subiect. Cât de des ți se 

întamplă să ajungi cu discuția în altă direcție și să iti uiți scopul inițial? 

6. “Un copil poate oricând să învețe un adult 3 lucruri: cum să fie multumit fără motiv, cum să nu stea 

locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește.” Paul Coelho – Ar trebui să reînvățăm de 

la copii auntenticitatea și să ne reamintim că resursele copilăriei nu se pierd în noi, doar trebuie reactivate. 

7. “Nu rupe firul unei prietenii, căci chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne.” Octavian Paler – Uităm, dar 

nu iertăm. S-a întâmplat să spuneți vreodată acest lucru? Cam așa este și cu prieteniile care au fost întrerupte, 

parcă nimic nu mai e la fel. Însă poate fi mai bine, relația poate fi văzută din alte unghiuri și poate fi chiar mai 

bună. 

8. “Singura cale de a avea un prieten este să fii unul.” Ralph Waldo Emerson – Pe principiul “primești ce 

oferi”, cam așa este și într-o prietenie. Nevoia de reciprocitate într-o relație de prietenie este importantă și 

trebuie să fie prezentă . Cum sunt relatiile tale? 
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9. “Cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe altcineva.” Mark Twain – Starea de bine 

este transmisibilă. Dacă intrați zâmbind într-o încăpere cu mai multe persoane, câte zâmbete credeți că vi se 

vor întoarce? 

11. “Când vezi un om bun, încearcă să-l imiți; când vezi un om rău analizează-te.” Confucius – Ne plac 

oamenii blânzi, optimiști, veseli și plini de viață și avem tendința naturală de a fi ca ei. Nu ne plac oamenii 

morocănoși, pesimiști, nemulțumiți și le criticăm comportamentul. Dar oare de ce nu ne plac? Ce fel de 

sentimente ne trezesc, cu cine vi se pare că seamănă ei? 

12. “Succesul este abilitatea de a trece de la un eșec la altul fără pierdere de entuziasm.” Winston 

Churchill – Ați observat vreodată un copil care învață să meargă de câte ori cade și de câte ori se ridică? Care 

este rezultatul final? Învață să meargă. Cam așa este și cu succesul. Cu cât ne ridicăm mai des și o luăm de la 

început, cu atât avem mai multe șanse să reușim; într-un final să ajungem unde ne-am propus. 

13. “Cuvântul este un mijloc imperfect de comunicare.” Camil Petrescu – De multe ori încercăm să 

transmitem un mesaj dar nu ne găsim cuvintele potrivite și se mai întâmplă ca celălalt să nu înțeleagă ce vrem 

de fapt să-i spunem. Este adevărat că ne-ar trebui mai mult decât cuvinte pentru a exprima ceea ce simțim sau 

ce dorim să transmitem? 

14. “Încrederea în sine este încrederea în rezultatul lucrului tău.” Tudor Arghezi – Cum te simți atunci când 

iți iese ceva bine? Satisfacția resimțită ne dă o stare de bine, de încredere în propria persoană. Tu ai încredere 

în ceea ce faci? 

15. “Toate visele ni se pot îndeplini dacă avem curajul să le urmăm” Walt Disney – Care este visul tău sau ce 

visai să te faci când erai mic? Ai încercat să faci ceva în această direcție? Cum crezi că va fi viața ta dacă iți 

vei urma visul? 

16. “Dacă nu-ți place ceva, schimbă-l. Dacă nu-ți place nimic altceva, schimbă-ți atitudinea.” Peter 

Culleton – Tuturor ne vine mai ușor să zicem că nu ne plac lucrurile care ne provoacă disconfort. Dar v-ați 

gândit vreodată că disconfortul este la noi și nu în situație? Oare din ce motiv nu ne place acel ceva? Când ne-

am mai întâlnit cu acea situație și nu ne-am simțit confortabil? 

 

 

 



 
 

11 
 

17. “Cea mai bună zi din viața ta este aceea în care decizi că viața ta îți aparține numai ție, fără scuze și 

pretexte, fără cineva pe care să te sprijini, pe care te poți baza sau pe care să-l poți acuza. Darul este al tău – 

o uimitoare călătorie – și numai tu ești responsabil pentru ce trăiești. Aceasta este ziua în care viața ta 

începe cu adevărat.” Bob Moawad – Adesea ni se întâmplă să ne gasim scuze, să dăm vina pe ceilalți, pe 

mediul înconjurător, pe anturaj sau pe familie pentru a ne justifica lipsa de motivație sau eșecul. Sunt ei oare 

responsabili pentru modul în care ne trăim propria viață? Ce se întâmplă atunci când suntem fericiți? Tot ei 

sunt “de vină”? 

18. “Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, nici un vânt nu este 

favorabil.” Seneca – Ți s-a întâmplat vreodată să spui că nimic nu-ți 

iese, că ai vrea să schimbi ceva, dar nu știi ce? Când noi nu știm ce 

vrem, cum ar putea oare să știe alții? 

19. “Copiii găsesc de toate în nimic. Adulții, nimic în 

toate.” Giacomo Leopardi – Ce-ați face cu câteva boabe de porumb 

și o sticlă de plastic goală? Nimic? Dar un copil? Cel mai probabil 

un copil ar îndesa  boabele de porumb în sticlă și apoi s-ar chinui să-

i pună dopul. Vă imaginați câtă bucurie ați vedea în ochii lui când boabele ar începe să zdrăngăne în sticlă?  

20. “Joaca trebuie să rămână viața ta. Munca trebuie să fie doar un mijloc de a te juca. Nu-ți transforma 

viața într-o retina de muncă, pentru că scopul vieții este joaca.” Osho – Facem lucrurile pentru că trebuie sau 

pentru că ne place să le facem? Vă amintiți ce simțeați când erați copii și vă jucați? Activitățile tale zilnice te 

fac să te simți tot așa? Daca nu, ce poți face?  

21. “Atacul este dovada piederii controlului” Morhei Ueshiba – Ne place să fim puternici, să fim pregătiți 

pentru orice situație, să știm răspunsul pentru toate întrebările. Adică ne place să deținem controlul. Dar ce 

facem când ni se întâmplă să fim luați prin suprindere? Căutam răspunsuri pentru rezolvarea problemei sau 

ripostăm? 

Ca în orice altceva, implicarea presupune acțiune… și, de aceea, în articolul acesta v-am provocat,  dincolo de 

a citi pasiv, să vedeți ce concluzii au tras alții despre viața și experientele acesteia.  

Adevarata învățare vine din acțiune, deci nu citatul în sine ne învață ceva, ci ceea ce înțelegem 

noi din el. 

Așa că, lista rămâne deschisă și vă astept și pe voi in edițiile viitoare ale revistei cu alte citate ce 

v-au inspirat, influențat și poate chiar v-au schimbat viața… 
             Sursa : http://oanapopescuargetoia.ro/ 

 

                                             CONSILIER EDUCATIV, 

                                             Prof. Lolici Simona-Cornelia                            
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În urma aplicării chestionarului de orientare şcolară şi profesională de către 

profesorii diriginţi ai claselor a VIII-a din Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”, în anul 

şcolar 2015-2016, datele furnizate de elevi au fost centralizate, obţinându-se 

următoarele rezultate: 

 

Centralizator clasele a VIII-a Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” în anul şcolar 

2015-2016 

 

Total elevii participanţi la studiu=64 

Itemul 1 "Ce-mi doresc să fac după terminarea clasei a VIII-a?" 

● 48 dintre elevii clasei a VIII-a, doresc să urmeze un liceu;  

● 4 dintre ei doresc să urmeze o şcoala profesională; 

● 9 au declarat în scris că nu s-au hotărât. 

 

Itemul 2 "Care sunt factorii care i-au determinat să aleagă ce vor face după terminarea 

clasei a-VIII-a?" 

● 46 din 64 au declarat că aptitudinile personale, identificate în urma aplicării 

chestionarului de interese; 

● 32 din 64 au declarat că rezultatele şcolare; 

● 22 din 64 au declarat că psihologul şcolar şi prestigiul şcolii; 

● 15 din 64 au declarat că influenţa părinţilor; 

● 13 din 64 au declarat că sfatul dirigintelui, anturajul şi prietenii.  
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Itemul 3 "Cum crezi că te poate sprijini şcoala în alegerea pe care o vei face?" 

● 52 din 64 - oferindu-mi mai multe informaţii; 

● 51 din 64 prin programe OSP oferite de psihologul şcolar; 

● 20 din 64 prin pregătirea suplimentară de la şcoală;  

● 19 din 64 prin identificarea aptitudinilor şi intereselor. 

 

Itemul 4 " Denumirea liceului la care vreau să merg mai departe, incluzând maxim 2 

opţiuni."  

● 45 din 64 -"Colegiul Naţional Andrei Mureşanu";  

● 37 din 64"Colegiul Liviu Rebreanu";  

● 26 din 64 "Colegiul Tehnic INFOEL";  

● 6 din 64 "Grup Şcolar Sanitar"; 

● 6 "Liceul de Arte Corneliu Baba";  

● 2 "Liceul cu Program Sportiv";  

● 1 "Liceul Militar -Alba Iulia". 

Interpretarea şi totalizarea lor pe şcoală s-a realizat de către psihologul şcolii 

Andreea Petruţ. 

În numărul următor al revistei urmând a fi prezentată centralizarea intereselor 

profesionale în urma aplicării chestionarului de interese profesionale la clasele a VIII-

a. 
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 Leonida Pop (1831-1908) face parte dintr-o familie de 

grăniceri din care trei generaţii au fost ofiţeri, comandanţi de 

companii, batalioane şi chiar a armatei imperiale, participând la 

marile evenimente militare, punându-şi amprenta inteligenţei, 

calităţile şi talentul lor militar în slujba unor cauze care nu erau ale 

noastre, a românilor.  

Originea acestei familii trebuie căutată în comuna Bichigiu, 

care îşi continuă existenţa în Feldru. Capul coloanei de militari este 

Vasile Pop din Bichigiu, primul ofiţer român în Regimentul II de 

graniţă năsăudean, ajuns la gradul de căpitan şi comandant al 

companiei din Feldru, în condiţiile în care de la înfiinţarea graniţei 

militare (1762), au fost aduşi ofiţeri străini. A luat parte la mai 

multe războaie iar pentru meritele sale ajunge până la gradul de căpitan, un lucru rar pentru 

un român.  

Vasile a avut şase copii; patru feciori şi două fete. Dintre băieţi, Ion (1784-1864) a fost 

grănicer militar şi participă la mai multe campanii 1799-1800, vine apoi şi anul 1801 când 

începe studiile la Blaj apoi se întoarce în Feldru şi ocupă slujba de preot – 1 mai 1806 – până 

la vârsta de 80 de ani când a decedat. Ceilalţi trei fii au fost ofiţeri: Matei - maior în 

Regimentul secuiesc de husari, a murit de tânăr în urma unor răni; Gavrilă – căpitan în 

Regimentul secuilor; Leon – grănicer în Regimentul de Graniţă de la Năsăud. Una din fete a 

fost căsătorită cu căpitanul Pioraş şi cealaltă cu Istrate directorul Şcolii Normale din Năsăud.  

Leon (1797-1880), născut în Feldru, tatăl lui Leonida, de altfel a fost singurul dintre 

fraţi care a avut urmaşi. Din calificativul dat de comanda Regimentului năsăudean în 8 

octombrie 1823, aflăm că Leon a fost cadet un an, şase luni şi nouă zile, stegar trei luni. 

Începând cu 30 decembrie 1813, a fost sublocotenent 9 ani, 11 luni şi o zi (câtă precizie în 

documente). Era exigent dar drept cu soldaţii, era ambiţios, bune calităţi militare, a participat 

la mai multe campanii militare în acea perioadă şi merita să fie avansat.  

În 8 iunie 1848 a primit gradul de maior, numit Comandant al Batalionului I şi aruncat 

în vâltoarea Revoluţiei de la 1848-1849, din Ungaria, primind ordine contradictorii de la 

generalii austrieci şi revoluţionarii unguri, apoi toţi ofiţerii din subordine erau străini care îl 

sabotau.  
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După multe peripeţii Batalionul I se întorce la Năsăud, Leon a fost cercetat de Curtea 

Aulică de la Viena, fără să primească o sentinţă, în anul 1852 primeşte o pensie anuală mai 

mult simbolică, şi aceasta i s-a retras la scurt timp. Abia după 30 de ani, fiul său Leonida a 

ajuns în anturajul intim al împăratului Franz Josef, va fi reabilitat şi a primit o pensie 

normală. Târziu pentru bătrânul grănicer.  

În şedinţa din 4-16 mai 1848, se stabilesc delegaţiile care vor duce documentele 

Adunării Naţiunii Române din Blaj de pe Câmpia Libertăţii din 3-15 mai 1848, către împărat 

şi dietă. Din delegaţia care a prezentat hotărârea Adunăriide la Blaj, au făcut parte doi 

feldrihani: căpitanul Leon Pop şi loc. Leon Luchi.  

Despre situaţia dramatică a bravului ofiţer prins în mrejele unei vâltori politice greu de 

ieşit au scris George Bariţ care printre altele va nota „Lui Leon Pop i s-a făcut nedreptate în 

acele zile volburoase”. Ziarul Observatorul din Sibiu, din 23 ianuarie 1880, marcând decesul 

maiorului Leon Pop la vârsta de 83 de ani, notează că după 1852, dezamăgit, se retrage în 

Feldru, ajutând locuitorii pe care îi iubea mult. Lacrimile de durere a feldrihanilor după ce şi-

a dat sufletul Creatorului, erau răsplata faptelor lui bune. Şi azi a rămas în toponimie casa 

maiorului, grădina maiorului; Dr. A. P. Alexi arăta că timpul va fi de partea sacrificatului 

Leon Pop.  

Leon Pop a fost căsătorit la 24 de ani cu fiica maiorului german Wurzer – venit după 

înfiinţarea graniţei. Au avut patru fete şi un fiu, pe Leonida. Ida, căsătorită cu J. Goldschmidt, 

ofiţer la graniţă, au cinci fete căsătorite cu: Iulian Marţian, prof. Virgil Şotropa, J. Ulrich, L. 

Vadkerty şi Gavril Scridon.  

Leonida (1831-1908) este cel mai reuşit membru al acestei familii de grăniceri, 

ajungând în vârful ierarhiei militare a Imperiului Habsburgic. S-a născut la 15 oct. 1831, 

primele studii le face la Năsăud. Tatăl său Leon a dorit să-i dea fiului său Leonida o instrucţie 

militară superioară. În anul 1843 Leon pleacă la Viena împreună cu fiul său, sunt primiţi de 

împăratul Ferdinand I (1835-1848), căruia îi place de isteţimea lui Leonida, şi îl planifică ca 

din anul 1844 să urmeze Academia Militară din Viena – Wiener Neuestadt.  

După studii strălucite, absolvă Academia în 1851, cu gradul de sublocotenent, este 

repartizat la Garnizoana “Karl Ferdinand” din Sibiu, adjutant, până în anul 1854. Dorind să-şi 

perfecţioneze arta militară, i se aprobă să urmeze cursul militar superior (Kriegschule), pe 

care îl termină în 1857, ca locotenent şi repartizat ofiţer la statul major, ocupându-se de 

elaborarea hărţilor-cartografiere.  

Avansat la gradul de căpitan în anul 1859, este trimis în Italia, distingându-se în lupta 

de la Magenta, iar trupele austriace obţin o inportantă victorie. Pentru modul strălucit cum a 

luptat, pe când se afla în concediu la Feldru, i s-a trimis Ordinul Crucea pentru Merite şi 

Ordinul de casă a prinţului Hessen, însoţite de o scrisoare de laudă şi recunoştinţă.  
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Aceste decoraţii au sosit la momentul potrivit, deoarece în acel concediu prelungit în 

familie, îi pune în cumpănă viitoarea carieră militară, renunţând la militărie, văzând drama 

tatălui său, Leon. Însă bine sfătuit de mama şi tatăl său, Leonida se reîntoarce în armată.  

Norocul începe să-i surâdă. În 5 mai 1860 este trimis la Mainz unde stă doi ani. Între 

timp este avansat maior şi în 1866, participă la războiul cu Prusia. Apoi primeşte funcţia de 

adjunct de şef de stat major la Divizia XIV de infanterie din Pressburg. În 1879 este transferat 

la Praga.  

Războiul franco-german, 1870-1871, îl găseşte pe Leonida în zona Rinului pentru 

studii militare. Revine la Viena unde în 1871, este numit professor la Kriegschule. 

 În anul 1878 este avansat colonel şi este numit şef de stat major a corpului de armată 

comandat de Filipovici care era însărcinat să ocupe Serbia şi Herţegovina. Reuşita 

operaţiunilor militare s-a datorat în parte lui Leonida ca şef de stat major, care a fost decorat 

cu Coroana de fier clasa a II-a, împreună cu titlul de baron.  

Urmează etapa de vârf a carierei militare a lui Leonida Pop. În 1879 este numit 

Comandant în Innsbruck, iar la un an (1880) primeşte gradul de General de brigadă (General 

maior) şi însărcinat cu lucrările de fortificaţie de la Triest şi din sudul Tirolului. În 1881 

ocupă postul de şef al Cancelariei împăratului Francisc Iosif (1848-1916).  

După un an, în 1882 este numit adjutant al Majestăţii Sale, prilej cu care împăratul s-a 

adresat lui Leonida cu cuvintele “Acum pregăteşti numirea de adjutant-general, noi lucrăm de 

multă vreme împreună şi eu am cauză deplină a fi mulţumit cu dumneata şi cred că şi 

dumneata vei fi mulţumit de mine”.  

La puţin timp este numit consilier intim al împăratului şi după aceea General de divizie 

(Mareşal-locotenent). Leonida, mulţumind Majestăţii Sale, acesta i-a răspuns “Nu pot decât 

să-ţi exprim din nou deosebita mea recunoştinţă şi mulţumirea mea pentru prestaţiile şi 

succesele dumitale”.  

Leonida Pop, a slujit doi împăraţi Ferdinand I (1835-1848), l-a ajutat să înceapă 

instruirea militară. Sub domnia lui Francisc Iosif (1848-1916) şi-a perfecţionat arta militară, a 

luptat pentru interesele imperiului şi drept recunoştinţă la 40 de ani de când a păşit sfios de 

mână cu tatăl său Leon în biroul împăratului Ferdinand I, urmaşul său îl propulsează pe cele 

mai înalte trepte de Mareşal-locotenent, şi confident al şefului statului.  

A decedat la 1 decembrie 1908 şi este înmormântat la Baden.  

 

 

                                                                       Prof. ISTRATE COSMIN 
 



 
 

17 
 

30 OCTOMBRIE 2015 

,,Trick or treat ?’’ Here comes Halloween !!! 

 
Am propus această activitate elevilor gândindu-ne la aspectul tradiţiilor anglo-

saxone mult mediatizat, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limba engleză în faţa 
profesorilor şi colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie, folosirea 
aptitudinilor şi a talentelor artistice. 

Scopul acestei activităţi a fost acela de a acumula cunoştinţe noi asupra unor 

aspecte din tradiţia anglo-saxonă, de a demonstra cunoştinţe de limba engleză, 

dezvoltarea, atât a spiritului de echipă, cât şi pe cel de competiţie. Activitatea s-a 

desfăşurat în mai multe etape. 

În prima oră din săptămână copiii au vizionat imagini ppt pe calculator şi au 
aflat informaţii despre fabricarea dovlecilor, familiarizându-se astfel cu această 
sărbătoare; au fost anunţate activităţile orei viitoare (expoziţie de măşti şi costume).  
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A doua oră din săptămână: expoziţie de bostani, fişe de lucru, parada costumelor 
de Halloween şi expunerea măştilor. La sfârşitul orelor s-a vizionat filmul de 
Halloween – ”The Adams Family”. Sărbătoarea de Halloween s-a încheiat prin 
acordarea diplomelor de participare, pentru cel mai frumos costum şi pentru cea mai 
înfricoşătoare mască.                               

Activitatea a avut un impact pozitiv asupra elevilor, şi-au folosit imaginaţia în 

crearea de decoruri specifice sărbătorii,  dobândind astfel cunoştinţe cu privire la 

originea sărbătorii de Halloween (vechi legende, simboluri, culori, tradiţii şi obiceiuri 

ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece specifice).  În final s-a discutat despre 

reuşita  activităţii, am realizat fotografii  şi am expus lucrările elevilor în sala de clasă. 

De asemenea, aceştia au fost recompensaţi cu diplome  şi mici premii.                     

       Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare 
din lumea occidentală. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie. Numele provine 
din limba engleză, de la expresia ,,All Hallows’ Even’’, numele sărbătorii creştine a 

tuturor sfinților. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă 
Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii 
sau alte personaje şi colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau 

dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca 

o farsă. În alte țări, Halloween-ul este serbat prin parade şi carnavaluri. 
       Activităţile de tip extracurricular pot deveni o modalitate eficientă de iniţiere în 
cunoaştere, de formare culturală a elevilor, de punere în valoare a acelor abilităţi de 
care ei dau dovadă. Centrate pe elevi, proiectele derulate devin mijloace eficiente de 
atingere a obiectivelor educaţionale, de modelare a caracterelor şi a spiritului civic. 
 De aceea, vom continua să derulăm la clasă asemenea activităţi, având în vedere 
o continuă modelare a abilităţilor de viaţă ale elevilor. 

 

   
GALERIE FOTO 
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        Iată-ne ajunși în prag de sărbătoare, Crăciunul –prilej de bucurie, de mulțumire, de dăruire, de 

rugăciune a unora pentru alții și a tuturor pentru toate. 

        Elevi mici și mari împărtășesc  dorințe așternute pe scrisori, multe cadouri, bucurii de vacanță și 

mai ales de răsunetul colindelor. 

        Cu inimi rugătoare, cu mâini lucrătoare, elevii clasei a IV-a A au realizat pentru ora de religie: 

planșe, portofolii și colaje în cinstea Nașterii Domnului. 

        Elevii dornici au realizat benevol planșe în care au surprins împodobirea bradului, surpriza 

darurilor. Unii au realizat portofolii unde au scris despre tradițiile și obiceiurile poporului nostru, 

poezii, rețete culinare, iar alții  au realizat colaje cu scena Nașterii  Pruncului Sfânt. Toate aceste 

lucruri s-au întâmplat într-o atmosferă caldă, de sărbătoare, colindând . 

         Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât elevii au pus în practică  cunoștințele dobândite, astfel 

încât mânuțele lor harnice  au dat naștere frumuseții inimii lor. 

 

                                          Prof. MARINELA SĂSĂRMAN 
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    Cercetând prin şcoala noastră, am reuşit să surprindem câţiva dintre copiii talentaţi 

care s-au remarcat. Printre aceşti copii talentaţi, unii s-au oferit să ne povestească 

despre pasiunile lor.  

       Bianca Borş, elevă în clasa a VII-a A, este o vocalistă într-o trupă alături de alţi 

copii. Am ruga-t-o să ne spună câte ceva despre ceea ce face:   ”Pentru mine muzica 

nu mai este un hobby. A devenit o acţiune fără de care nu pot să trăiesc. Când sunt pe 

scenă și cânt, sau la repetiţii, sau doar când cânt cu chitara, e un sentiment incredibil. 

Ştiu ce trebuie să fac, sunt sigură pe mine și ştiu că dacă dau tot ce e mai bun din 

mine va ieşi un moment frumos, iar oamenilor le va plăcea să asculte. Am intrat într-o 

trupă ca şi solist, cu toate că eu am mers în principiu să cânt la chitară. Cântăm 

muzică rock, iar trupa se numește TFN, fiind formată dintr-un solist, un basist, un 

toboşar și doi chitarişti. ‘’ 

 

 

 

 

 

        Doris Sălăgean, elevă in clasa a VIII-a B, este o artistă care ne încântă cu desene 

minunate, acestea fiind valorificate și prin proiecte pentru școală. Este pasionată de 

coreeni, aceasta fiind tema a multor desene. Am rugat-o şi pe ea să ne spună despre 

această pasiune: ”Desenele prezentate mă reprezintă foarte mult. La fel ca oricare 

copil mic, îmi plăcea să desenez, dar atunci nu am ştiut că în viitor desenul va deveni o 

parte din mine, din personalitatea mea şi din viaţa de zi cu zi. În present, am o mare 

pasiune pentru coreeni care a devenit o sursă inepuizabilă de inspiraţie. Îmi place să 

privesc oamenii care sunt creaţia lui Dumnezeu, iar aceasta m-a determinat să le 

infăţişez trăsăturile prin desen’’.                            
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Izabela Sălăgean și Ana Danilă, din clasele a VIII-a B și A, sunt două dansatoare foarte 

talentate care practică un sport de performanţă numit dans sportiv. Acestea s-au 

remarcat pe tot parcursul anilor şcolari câştigând premii la concursuri importante, 

inclusiv campionate. Dansul sportiv este un sport care necesită sacrificii mari pentru a 

putea ajunge la performanță. 

      Izabela, alături de partenerul ei, a reușit să câştige locuri întâi trei ani la rând la 

Campionatul de clase. 

 

 

 

 

 

 

       Ana a avut doi parteneri. În momentul de faţă, ea a reuşit să aibă rezultate 

remarcabile cu ambii parteneri. Unul dintre rezultatele obținute a fost locul 7 la 

Campionatul de zece dansuri.                                                                         

 

 

 

                 

 

 

 

                                                                           Iris Andron  

                                                                                       Izabela Sălăgean  

                                                                                    Clasa a VIII-a A                                    
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Proiect ”Meandre” 

    Proiectul ”Meandre” fost o experiență în natură alături de câțiva dintre elevii din 

Bistrița, Năsăud și Runcul Salvei.  

    Am reușit să descoperim lucruri noi despre natură, în special despre meandre și tot 

ce ține de acestea. Am analizat fauna, flora, debitul meandrelor, temperatura aerului și 

o hartă cu locurile din împrejurul meandrelor.  

  

    Pe lângă activitățile pe care le-am organizat împreună, puteam observa cu ușurință 

minunatele peisaje pe care le prezenta locul nostru  de campare. Nuanțele de verde atât de 

variate și sunetul apei îți impunea o stare de pace și liniște în suflet. 

   Activitățile au fost organizate în stil 

distractiv, reușind să învățăm foarte multe 

lucruri care sunt utile pentru o astfel de 

experiență în natură. Ne-am împrietenit cu toată 

lumea și am avut parte numai de momente 

fericite. La sfârșitul ultimei zile am organizat un 

foc de tabără, depănând întâmplările petrecute 

în timpul acesteia.                                                                                                      

               Organizatorul acestei expediții a fost Ștefan Buia. 

 

              IZABELA SĂLĂGEAN 
               Clasa a VIII-a B  
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  Datorită nutrienților pe care îi conțin, anumite alimente se transformă 

in aliați puternici pentru sănătatea creierului, influențând abilitățile de 

memorare, vigilență și chiar performanțele intelectuale, arată dovezile 
ștințifice.  

    ”Alimentele sunt  ca un campus farmaceutic ce influențează creierul.” 

a declarat Fernando Gomez-Pinilla, profesor de neuroghirulgie la UCLA, în 
urma analizei a peste 160 de studii care au vizat influența alimentației 

asupra creierului.  

    În urma cercetării, el a observat că pentru susținerea caracterului 
plastic al sinapselor creierului, alimentele bogate în acizi grași omega-3 

joacă un rol important. Plasticitatea creierului este strâns legată de procese 

cognitive precum memoria sau învățarea. Printre cele mai bogate surse de 
acizi grași omega-3 se numără semințele de in, nucile, sardinele, somonul, 

soia, varza de Bruxelles sau conopida. 

            

    Acest nutrient ajută, totodată, la protejarea sănătății creierului și la 

diminuarea riscului apariției unor afecțiuni grave. ”O deficiență alimentară 
de acizi grași omega-3 la oameni a fost asociată cu un risc crescut de 

dezvoltare a unor boli mintale, inclusiv a tulburărilor cu deficit de atenție, 

dislexie, demență, depresie, tulburări bipolare si schizofrenie.” Adăugă prof. 
Gomez-Pinilla. 
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   Pentru îmbunătățirea memoriei de scurtă durată, afinele, căpșunile și 

spanacul și-au dovedit eficiența, potrivit unul studiu efectuat pe șoareci de 
experții de la Universitatea Tufts. Afinele au adus însă un beneficiu în plus, 

contribuind la îmbunătățirea echilibrului și a coordonării mișcărilor.  

   Pentru creșterea vigilenței, apa ar putea fi un remediu bun. ”Setea si 
deshidratarea pot cauza oboseala”, punctează Cindy Moustafa, expert 

nutriționist. Acesta adaugă că apa este de preferat, in detrimentul cafelei sau 

a băuturilor energizante, care cresc nivelul de deshidratare. Drept urmare, 
alimentează starea de oboseală.  
 

 

              
 

                                            Luciana Frătean          
                                          Clasa a VIII-a B 
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DE LA HOBBY LA PERFORMANȚĂ 

Probabil că toți elevii își doresc să  lipsească 5 zile de la școală pentru a sta acasă, 

dormind, uitându-se la filme sau postând tot felul de imagini și filmulețe pe rețelele de 

socializare. Dar noi, Maier Andreea și Racz Rebeka din clasa a VIII-a C am avut parte în 

perioada 23-28 octombrie de o experiență unică. Am avut plăcerea de a participa împreună cu 

încă 23 de persoane pasionate de dans la unul dintre cele mai mari concursuri de street dance 

din lume, IDO World Championship la Rimini, Italia.  

Am pornit de jos în dans, fiind începători și căutând doar un mod de a face mișcare, 

dar continuând să evoluăm până am ajuns la performanța pe care am dobândit-o în momentul 

acesta, performanță pe care nu ne-am imaginat niciodată că o să o obținem. 

 Chiar dacă nu am câștigat un loc pe podium, ne-am ales cu locul 4 la categoria “Large 

production”, ceea ce din punctul nostru de vedere este foarte bine ținând cont de faptul că este 

primul concurs în afara țării la care am participat. Echipa noastră, Reborn, a fost de asemenea 

calificată  și la alte categorii la care s-au obținut locul 8, respectiv locul 33. Rezultatele noatre 

au fost bune având în vedere și faptul că numărul țărilor participante nu a fost unul mic, 

trupele venind din 32 de țări printre care Polonia, Elveţia, Suedia, Germania, Moldova, 

Macedonia, Serbia, Rusia, Bosnia şi Herţegovina, Belgia, Austria, Danemarca, Anglia, 

Croaţia, Cehia, Olanda, Italia, Ungaria, Finlanda, Slovenia, Lituania, Letonia, Estonia, chiar 

Canada, Hong Kong și Africa de Sud. 
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Odată cu această plecare, atât noi, cât și restul trupei din care facem parte am avut 

privilegiul de a ne da seama de nivelul nostru în dans față de cel al celorlalți dansatori aflați  

în diferite părți ale lumii. Totodată am înțeles și faptul că în ceea ce practicam noi nu există 

limite sau “linie de finish”. Așa că am continuat să mergem după principiul lui Khalil Gibran 

“Continuă să pășești. Nu te opri. A merge înainte înseamnă a merge către perfecțiune. 

Continuă să pășești și nu-ți fie frică de spinii tufelor și pietrele ascuțite pe care le întâlnești în 

drumul tău.” 

 Pe lângă experiența dobândită odată cu concursul, am câștigat  plăcerea de a ne face 

noi prieteni și de a vizita o țară nouă, de a vedea o mică parte din obiectivele turistice aflate în 

Rimini, dar și în Republica San Marino. În cea din urmă ne-am petrecut una dintre zile 

vizitând centrul vechi și istoric de acolo, care în prezent deține o mulțime de magazine de 

suveniruri din care am cumpărat cadouri pentru cei dragi. 

     

 

Ne-am bucurat de mersul cu avionul și autocarul împreună cu prietenii noștri, de 

dormitul la hotelul închiriat cu priveliște la Marea Adriatică  și de mesele bogate în paste de 

toate felurile și, bineînțeles, de cele 5 zile în care am renunțat la școală pentru a ne bifa un 

scop pe lista noastră de lucruri  pe care trebuie să le facem ca dansatori. 
 

 

                                                                                        Maier Andreea 
                                                       Racz Rebeka 

                                                             Clasa a VIII-a C   
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Hmm…Pentru ceilalți oameni apusul de soare înseamnă acel moment când 

,,Blonduțul“părăsește bolta cerească încet, încet, încât colorează cerul în culori pastelate. Pentru 

mine, apusul de soare înseamnă anotimpul toamna. Toamna, codrul se transformă într-un apus veșnic, 

până când hainul viscol pune stăpânire pe el. Îmi amintesc că, pe la trei anișori, la sosirea “apusului”, 

am zărit într-un pom al străbunicii, niște “stele“. 

                  - Bunicuță, steluțele din acest pom sunt de păpat? 

                  - Steluțe? Aha! Ele nu sunt steluțe, maică, ci gutui. Ele se coc odată cu toamna și au aroma 

ei: dulce–acrișoară, numai bune de mâncat! Ia mănânc-o pe aceasta! 

                  - Hmm… Ce bune sunt ,,gugutuiele“ acestea! 

        - ,,Gugutui“!!! repetă străbunica râzând. 

                 Apoi, la patru anișori, emoționată de ,,naveta“ obositoare  a păsărilor călătoare, când 

vedeam câte o trupă a lor pe cerul roșiatic, le cântam o doină compusă de mine: 

Păsărelelor, drăguțelor 

V-aș face o căsuță 

Să locuiți în fiecare iernuță! 

Nu! Nu plecați! 

Dar orice vorbă e în zadar! 

Voi, călătoare v-ați născut, 

Iar împotriva iernii grele, acest fapt vă este scut! 

Ne revedem la primăvară, 

Până plecați iar la toamnă… 
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Când am aflat despre sărbatoarea de “Halloween“ eu am înțeles că se numește ”Hadolin“. 

Oricum, am fost foarte “supălată“ că toamna nu avea o sărbătoare a ei așa mare ca “Hadolin”. 

“La cel de-al șaptelea apus de soare”, m-am dus de mânuță cu mama și tata la o clădire 

misterioasă, denumită școală. Nu înțelegeam deloc cum stă treaba cu ea. În acea zi, școala a devenit a 

doua mea casă. Acolo aveam să-mi petrec majoritatea timpului. Îmi amintesc cum mâna călduță a 

mamei îmi dădea un sentiment de liniște în toată zarva din curtea școlii. Prin fața ochilor mei se 

perindau copii cunoscuți sau necunoscuți, părinți mândri de copiii lor, buchete uriașe, uriașe de flori. 

Era friguț. Am făcut cunoștință cu o doamnă, și mă întrebam: “De ce oare femeia aceasta este așa 

bucuroasă să mă întâlnească? Sunt eu o persoană importantă? M-am transformat în celebra Minnie 

Mouse?“  

        

                

   Apoi mi-am cunoscut colegii, cu care am mers într-o odaie cu niște băncuțe și un birou, o 

tablă cu câteva crete. În această clasă aveam să revin în fiecare dimineață, iar pe acea tablă neagră ca 

o negură aveau să fie scrise informații care aveau să mă ajute să trăiesc într-o lume plină de nevoi. 

Anul acesta, “la cel de-al unsprezecelea apus de soare” am început o nouă etapă din viața de elev. Un 

drum frumos așa cum e apusul soarelui toamna.  

                 Așadar, iubesc toamna pentru că e anotimpul amintirilor frumoase și emoționante din viața 

mea. În trei cuvinte toamna: anotimpul sufletului meu ! 

                   

                                                  Boțu Alexia Ionuța  

                                                        Clasa a V-a B 
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Ploaia îşi revarsă supărarea peste câmpiile veştejite.  

            Florile, cândva colorate, dispar una câte una. Petele de 

lumină devin tot mai rare, până când întunericul domneşte 

peste tot. 

Degetele de la mâini încep să amorţească, lăsându-se 

pradă frigului. 

Biroul din lemn de trandafir, pe care odată străluceau 

coperţile cărţilor, acum parcă  a fost înghiţit  de neant. 

 Umbrele se mişcă cu repeziciune pe pereţii camerei.  

Zgomote seci se aud prin geamul de sticlă. 

Mă uit in oglindă. Doi ochi trişti, melancolici mă privesc. Inima începe să bată tot mai 

repede şi parcă-mi spune să-i las să privească mai mult decât exteriorul. În adâncul sufletului, 

descopăr ploaia regăsită în cele mai triste momente ale vieţii, alături de tunete şi fulgere năpustite 

de multe ori, fără veste. Ce gust amar au aceste amintiri!... Mă apasă, mă copleşesc, mă lasă fără 

puterea de a reacţiona. 

Dar eu nu sunt aşa şi nu mă voi lăsa biruită de tristeţea din jurul meu. Sunt o fire veselă, 

energică şi bine dispusă. 

Îmi iau aşadar chitara, încep să cânt o melodie ritmată şi parcă degetele de la mâini încep să 

mi se dezmorţească chiar de la primele acorduri. Sufletul meu se încălzeşte şi el, vibrează din nou, 

lăsând soarele să-şi facă apariţia din spatele norilor. Mica mea lume revine la viaţă. Cântecul 

răsună acum peste tot, înăuntru şi în afară, cu aceeaşi voioşie. Sunt din nou eu, asa cum mă ştiu, 

gata să înfrunt tristeţea acestei lumi şi să o înving. 

Cântecul din sufletul meu alungă  umbrele şi ele se retrag încet, apoi se preling pe pereţii 

camerei şi dispar în  întunericul de afară. Nici chiar ploaia nu mai pare tristă,  ci  doar o înviorare a 

naturii.                                                                                                                                                   

                                                  

                                                     Diana Hangea   

                                                     Clasa a VI-a A                                                                                                           
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       Uită-te în jos şi, o să vezi frunze care plâng pentru că tu le striveşti! Uită-te în sus şi, o să vezi 

persoane importante din viaţa ta, care te veghează îndrumându-te spre calea mai bună şi păsările care 

îţi cântă un cântec de leagăn, iar tu zâmbeşti.                                                          

      Uită-te în stânga şi o să vezi animale care îşi caută hrană sau îşi 

apără puii de pericole! Uită-te în dreapta şi o să vezi copacii care stau 

să cadă doar pentru că noi nu ne gândim la altcineva în afară de 

persoana noastră şi nu ştim că atunci când nu vedem ei scapă câte-o 

lacrimă, iar până la urmă, tot ei ne încălzesc sufletele şi casa atunci 

când spunem: “ESTE FRIG!”şi ne aştern un pat moale de frunze 

multicolore şi o pernă din crengi spunându-ţi: ”TE IERT!” 

      Uită-te în jur şi o să vezi doar nevinovata natură suferind: copacii 

ameninţaţi cu arme albe, foile de hârtie chinuite să vadă note slabe, animale puse pe fugă … 

      E frumos să vezi pe cer soarele şi  cerul să fie senin, e frumos să vezi culorile florilor, să visezi, 

iar visele să ţi se îndeplinească, dar ar fi mai frumos să nu rănim natura doar pentru că ea nu ne poate 

spune ce simte!…  

      Eu cred că natura simte o durere profundă, deoarece în ciuda faptului că ea ne face daruri zi de zi, 

noi nu îi dăruim nici măcar un simplu “MULȚUMESC!” (NATURA NU ESTE TOTUL, DAR 

FĂRĂ NATURĂ, TOTUL ESTE NIMIC!) … 

      Creşte curcubeul în inima ta şi  respectă culorile iubirii în ordinea creativităţii şi a imaginaţiei, iar 

la capătul curcubeului lasă să bată vânturile  anotimpurilor . 

 

 

                                   Andreea Ciorbă              

                                                             Clasa a VII -a A 
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Anotimpul preferat             

Nu-l voi uita niciodată. 

Fiecare-mi amintește, cu drag, 

O poveste minunată. 

O! Primăvara, prietena mea, 

Cea care an de an vârsta mi-o-nnoiește; 

Cu miros proaspăt de liliac 

Mintea-mi amețește… 

Vara, anotimp de bucurii, 

Cu excursii mii și mii, 

De nisipul fierbinte-mi amintește, 

Cu vacanța, marea și valurile ei mă cucerește… 

Toamna e și ea o bucurie: 

Școala iar începe 

Și elevii în pereche 

Strigă de veselie. 

Ei pun frunze la presat 

Și un tablou de toamnă îndată-au preparat… 

Și brrr… iarna a venit! 

O vacanță iar a sosit! 

Lângă brad uniți toți stăm, 

Pe Isus îl lăudăm 

Și cadourile așteptăm. 

Cu sarmale, răcitură, 

Cozonaci și prăjitură 

Și cu artificii înălțate, 

Sărbătorile se fac neuitate! 

Nu am un anotimp preferat, 

Pe toate le voi iubi neîncetat!                            

                                                                            Bianca Salanță  

                                                                                                Clasa a VI-a A    
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Primăvară, minune verde,          

Anotimp al firavelor flori. 

Primăvară, cine te vede 

Renaște de încă o mie de ori! 

 

Primăvară, rai veșnic de culori 

Te simt în sufletul meu. 

Primăvară, mă inunzi de fiori 

Vin veselă spre tine mereu! 

Primăvară, aduci sărbătoarea Învierii 

Cu toții  așteptăm să revii. 

Primăvară, anotimp al uimirii 

Știm că ne-aduci bucurii! 

 

Primăvară, ciripit vesel de păsări 

Aud și tresalt fericită. 

Primăvară, anotimp cald de visări 

Zbor și mă simt împlinită! 

                                                                                   COLDEA ANDREEA 

                                                                                             Clasa a VII-a A    
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  Era o zi mult așteptată. Și eu, și Andreea așteptam cu nerăbdare și ni se părea că timpul 

stătea pe loc și bunicul nu mai ajungea. Ne pregătisem coșulețele pentru ciupercuțe, locul unde să 

punem frăguțele și zmeura… 

      Bunicul pășea agale pe cărarea dinspre grădină, iar cârja lui se îndoia la fiecare pas pe care îl 

făcea. Încet și în liniște am pornit pe cărarea ce șerpuia spre pădure.  

      Eram fericiți,alergam de colo-colo să culegem ciuperci. După vreun ceas, obosiți, bunicul ne-a 

făcut semn să ne așezăm. Sorbind din apa rece, bunicul a început a ne spune cum era pădurea când 

el era copil. 

   ,,Când eu eram copil pădurea asta era o taină a inimii mele. Aici mă odihneam, făceam capcane 

pentru iepurii sălbatici și-I fugăream cu mintea mea naivă. Stăteam pitit, după un brad îmbătrânit 

de zile și așteptam foșnetul  frunzelor care prevestea că se apropie un salt nevinovat al unei 

căprioare. 

     Mă întindeam în poieniță, pe iarbă și priveam frumusețea soarelui. În ochii mei de copil se 

nășteau multe semen de întrebare. Eram îndrăgostit de natură, sufeream pentru orice ramură frântă 

și plângeam pentru fiecare rândunică cu piciorușul bolnav. Fiecare pădurar îmi era vrăjmaș. Mă 

frământam cu vulpea în viclenia ei și șantajam aricii. Mă luam la bătaie cu orice buștean și lupta 

era întotdeauna câștigată. Am trăit frumusețea pădurii și în oglinda ei se vedea farmecul unei 

copilării lipsită de griji. Am iubit fiecare petic de natură, am băut din nectarul sățios al unei 

copilării adevărate…” 

      Glasul bunicului se auzea tot mai stins. Ne ținea de mână și coboram cărăruia șerpuită spre 

casă. 

      A fost o zi de neuitat, o zi aparte fiindcă am început să iubim și noi pădurea… 

 

                                                          RUT SÂDOR 

                                                               Clasa a VII-a A  
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A fost odată ca niciodată o poveste despre două lumi paralele, radical diferite: Lumea 

pământenilor și Lumea roboților. 

 Lumea pământenilor era una normală, cu evenimente obișnuite, pe când Lumea robiților 

era una ”cu capul în jos”  - toată lumea făcea lucrurile pe grabă, fușărea tot. 

Lumea pământenilor era una pozitivă, fericită, interesantă și feerică. Singura caracteristică 

a Lumii roboților era monotonia. Cele două lumi 

erau despărțite de un geam imens și transparent, 

astfel încât fiecare putea vedea ce se petrece în 

universul paralel. În fiecare zi pământenii se mirau 

de cât de  ”săraci” sunt roboții în comparație cu ei, 

acest lucru făcându-i să se simtă bogați din 

anumite puncte de vedere. Roboții aveau tot ce își 

putea dori un pământean. Bine, nu chiar tot. 

Aceștia nu aveau suflet – nu își puteau exprima 

dorințele sau afectivitatea. Datorită acestei mari 

diferențe pământenii au vrut să-i ajute pe roboți să 

își găsească sufletul. Aceștia au inventat un 

dispozitiv special cu ajutorul căruia au spart 

geamul și au făcut cunoștință cu lumea paralelă. 

Aparent totul era perfect, o duceau mult mai bine 

în această lume deoarece aveau toate lucrurile 

necesare. După un timp, pământenii au descoperit 

că nu pot schimba roboții și nici nu le pot da ceea 

ce nu au avut niciodată – sufletul. Așadar 

pământenii au încetat procesul de însuflețire și și-

au văzut de lumea lor. 

 Totul a decurs normal până într-o zi când 

pământenii au realizat că erau afectați de roboți. Deși au stat puțin timp în preajma lor, aceștia au 

devenit triști, reci și răutăcioși. Doar cu o voință arzătoare aceștia își mai puteau reveni, dar din 

păcate majoritatea nu au mai găsit-o. 

 Au dus o viața semimonotonă și încet-încet cele două lumi s-au amestecat formând o 

singură lume  căreia i s-a zis Terra                                                    

                                                       DĂNILĂ ANA TEODORA 

                                         Clasa a VIII-a A   

Invazia roboților 
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      Aniversarea

 
Într-o seară încețoșată și neagră, pe strada Principală murdară și 

abandonată, se văd lumini sclipitoare venind dintr-o casă modestă. 

Este ziua onomastică a frumoasei și blândei Ioana Mărgineanu. Ea curăța cu 

o cârpă murdară și ruptăgeamul aburit, așteptând invitații. Ei bat la ușa 

entuziasmați și fericiți, în același timp.`  

-La multi ani, Ioana!  

-Uau, o păpușă, un trenuleț de jucărie și o chitară! Sunt cele mai frumoase 

cadouri pe care le-am primit vreodată! exclamă Ioana. Mulțumesc tuturor!!!  

Vine tortul. 

-Hmm, căpșuni!... Aroma preferată a Ioanei, spune mama cu bucurie! La 

multi ani, frumoasa mamei!  

-Ioana, ai multe dulciuri. Nu le împarți prietenilor? întrebă tatăl ei.  

-Desigur, zise ea.  

-Mulțumim, au zis copiii în cor! Ei s-au distrat și au jucat jocuri care de care mai 

haioase.   
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