
LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”

București

24 8

Cuvinte 
potrivite

Cuvinte potrivite 

-   Versuri

-   Proză

Olimpici, sportivi, artiști

   - Editorial - Legenda își urmează cursul...

    - Trupa de teatru  Dor fără saţiu

    - din mai demultul Dorului

Lecţia de istorie

Lecţia de limbi străine

Despre Emoţii

Pagina de... 10

     -  Elevii de 10 

     -  Poșta redacţiei. Sondaje

     - 10 întrebări din Oracolul meu

     -  Proiecte de nota 10 (Biologie / Educaţie 

plastică

     -  Vorbiţi, scrieţi românește 



Colaboratori:

ELEVI ai claselor a V-a A și C; a VI-a C. a VII-a A și B; a VIII-a B și C;

a IX-a A, C și F; a X-a A, F și H;  a XII-a F;

și
PROFESORII

Anca Niţoiu, Dora Lazăr,  Veronica Buzdea, Irina Cangeopol, Ileana Constantinescu

Daniela Chimirea, Valeria Purcărea - Ciulacu, Ștefan Lungulete, Dorina Stănoiu, 

Sorina Făsui, Iuliana Dragomir

CONDUCEREA ȘCOLII

DIRECTOR - prof. Eduard Pușchin

DIRECTORI-ADJ. - prof. Viorel Mijache și Mihai Pincu

COORDONATOR DE PROIECTE ȘI PROGRAME ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE:

prof. Sorina Făsui

Coordonator de PROIECTE ȘCOLARE EUROPENE

prof. Mădălina Partene

Coordonator, grafică și tehnoredactare 

prof. dr. Elena Ruxandra Petre

Ilustraţii: IORĂDĂCHESCU MIRUNA (VII B)

Nr. 24 / 2018

ISSN 2067-3450



Grigore Cristina (XF) – 

2 cuvinte

2 cuvinte se plimbă pe limbă

aud cum mă strigă și mă inhibă

cu gust dulce de sânge de înger 

cu lumină-n creștet ce zboară-ntr-o doară

spre cerul gurii, de pe vârful danturii

până la capătul lumii,

până la omușor și mai jos, pe trahee

ca un fruct prea zemos, prea gustos.

Ajunge în stern.

Răducanu Andreea (XIIF) - 

Decăzuţi

Îngerul sălbatic rătăcit în infern

Își găsește lumina într-un îndemn.

Bântuie pe coasta muntelui ca o stafie,

În agonie, între două spaţii,

“La mijloc de bine și de rău”.

Sunt doar el și Zeus,

Stăpâni pe aceeași dimensiune,

În nicăieri, născuţi din nimic.

În Paradis ningea,

Iar îngerul cobora muntele.

Baciu Livia Camelia (IXC): 

Cât? 

Câte vieţi vor mai fi luate

până când vom înţelege că tot ce știm

e greșit?

Câtă suferinţă mai trebuie împrăștiată

până începem să simţim

din nou?

Câte războaie mai trebuie duse

până obosim - noi, cei însetaţi 

de sânge?

Câtă durere mai trebuie să provocăm

până să ne simţim vii               

din nou?
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în iadul intern al bucății de carne

își ascunde ochii pe după falange

și uite-așa, se combină cu acidul gastric

o fărâmă de gând  dintr-o minte infirmă

cu o bucată de suflet digerată – căci

nu vreau să vadă cineva culorile, dealurile și norii.

Limita acestei combinații va fi mereu aceeași – 

nu va vedea Ecuatorul și polii.

Va trăi doar sub stelele căzătoare de pe cerul gurii.

Rătăcit

Mi-e scurs rostul pe Pământ,

Între frânturi de vise.

Sunt un călător al nevăzutului,

Împăcat cu sfinţii și cu demonii,

Un suflet mistic, rătăcit,

Căutând urme de pace.

Pământ

E doar o pasăre

ce zboară

si pare că se îndreaptă

în jos.

Aripi

Pe aripile unei adieri de primăvară

tu te înalţi

și zbori departe.

Nu ai de gând să cazi,

Căci, poate,

un vânt te va duce de aici.

Pe mijlocul unei stele vei ajunge,

te vei topi, vei suferi,

și vei pluti prin univers,

de una singură

pentru eternitate.
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NICOARĂ LORENA (XA) - Regatul Caleria 3(continuare din nr. 2 )
                                                                   

Capitolul III 

- Ţi-e teamă de căsătorie? a întrebat marchiza şi a privit-o în ochi pe Krea,  intimidând-o pe tânăra prinţesă. 

- Deloc, a zâmbit Krea şi obrajii i s-au îmbujorat. Nu l-am cunoscut încă pe conte, dar sunt sigură că este un bărbat 

excepţional. În ciuda spuselor ei, Krea avea emoţii. Dacă Wesley nu o va plăcea? Dacă va crede că nu e destul de bună 

pentru el? Ştia bine cât de departe putea ajunge mândria celor din familia Dragonborn. Angmar a râs când a auzit 

observaţia Kreei.

 - Bărbat? Wesley are doar şaptesprezece ani, nu e nici pe departe un bărbat. Chiar şi aşa, bărbaţii nu sunt 

“excepţionali”, tânără prinţesă, a spus Angmar şi s-a ridicat în picioare, turnându-şi un pahar de vin. Mama dumitale nu te-a 

învăţat şi asta? 

Isolde a observat că sora ei nu se 

simţea în largul său şi a schimbat rapid 

subiectul. În seara aceea, Angmar a ales să ia 

cina în dormitorul ei, în compania focului din 

şemineu. Dimineaţa următoare, chiar după 

micul dejun, regina şi cele două prinţese, 

însoţite de miniştri şi o mică parte din 

cavalerie, au mers să îi întâmpine pe cei din 

familia Dragonborn. Erau în capătul aleii din 

faţa intrării castelului, o alee de mărimi 

impresionante, lungă de vreo cinci kilometri 

şi câteva sute de metri in lăţime. Cavalerii 

stăteau de-o parte şi de alta a aleii, cu 

uniformele impecabil de curate şi săbiile 

lustruite, strălucind în lumina soarelui.  

Sosirea târzie a viitorului rege a fost anunţată 

de două trâmbiţe suflate de doi soldaţi care călăreau pe cai negri. În spatele lor erau alţi doi călăreţi care ţineau mândri 

stindardul cu dragonul alb suflând flăcări negre. Wesley Dragonborn călărea un armăsar mare și puternic, în faţa trăsurii 

contesei. Purta negru, cum purtau toţi din familia lui. 

Avea părul creţ, vântul slab îi flutura printre plete, iar nasul elenic şi ochii căprui i-au tăiat respiraţia Kreei şi 

aproape că nu-i venea să creadă că Wesley avea doar şaptesprezece ani. Braţele i s-au încordat când a descălecat şi pieptul 

lat îi urca cu fiecare respiraţie sub tunica de piele. A mers în faţa trăsurii, o capodoperă a tâmplarului de pe domeniul 

Dragonborn. Era făcută din lemn de nuc, vopsită în negru, înaltă, cu dragoni sculptaţi pe fiecare parte şi roţi mari, iar pe 

dinăuntru tapiţeria era din catifea roşie şi din piele. Wesley a deschis uşa şi unul dintre servitori a aşezat o cutie mică, de 

metal, pe pământ. Loreena a păşit mai întâi pe ea şi apoi pe pământ. Rochia lungă mătura pământul. Avea părul liber, cu o 

tiară de argint în creştetul capului. Au mers de-a lungul aleii şi s-au oprit în faţa reginei. Wesley a făcut o plecăciune în faţa 

celor trei, neputând să nu observe cât de frumoase erau prinţesele. Sora lui doar s-a mulţumit să le privească. 

Familia Dragonborn nu era doar foarte bogată, ci şi foarte influentă, iar Loreenei nu îi era în niciun fel frică de 

Hildegard. Și, pentru că era direct înrudită cu împăratul Athalos, se considera egala familiei regale. 

- Aveţi grijă, contesă, curtea noastră regală este foarte periculoasă, mai ales pentru străini, a zâmbit rece regina, 

avertizând-o că alegerea de a nu i se supune era una greşită.

 - Înteleg, i-a răspuns Loreena. Aud că e plin de şerpi pe aici, da, mulţumesc pentru atenţie. 

- Unii dintre ei mai şi muşcă, a adăugat Isolde. Răceala din ele îşi făcea simţită prezenţa.

 - Spune-mi, prinţesă, i-ar fi unui leu frică de o pisică, oricât de rău ar zgâria aceasta? a întrebat contesa, uitându-se 

la Krea. Copila a clătinat încet din cap. Uitase tot ce o învăţase Hildegard şi se uita fermecată la frumuseţea izbitoare a lui 

Wesley.

 - Vă asigur, regină Hildegard, că nici unui dragon nu îi e frică de un şarpe, oricât de veninos ar fi el. 



           Micul conflict a fost trecut cu vederea. Loreena şi Wesley fuseseră conduşi în camerele lor. Pe la ora prânzului, după 

ce Angmar îşi terminase antrenamentul, a decis să meargă să vorbească cu Loreena. În faţa uşii mari erau două gărzi 

îmbrăcate în negru, care blocau intrarea. Erau încăperile tatălui său, iar Loreena nu accepta să stea în altă parte a 

castelului, mai ales în partea nou ridicată, unde îl puseseră pe Wesley. Angmar a fost lăsată să intre. Loreena, care citea în 

faţa şemineului, s-a ridicat imediat la vederea lui Angmar, surprinsă de vizită.

 - Marchiză Benwick, i-a spus clipind uimită şi apropiindu-se de Angmar, vă pot ajuta cu ceva? 

Angmar a făcut o plecăciune adâncă şi şi-a adus aminte de ce spusese Isolde despre mândria contesei. Situaţia 

trebuia tratată cu cea mai mare delicateţe.

 - Contesă Dragonborn, vreau să rămână confidenţial ce vom discuta acum. Să nu ajungă la urechile reginei. 

Loreena a dat din cap şi a poftit-o pe Angmar în cameră, încuind uşa în urma lor. Era intrigată de orice secret pe care regina 

nu îl ştia. Devenea astfel mai informată decât ea.

 - Sunt sigură că aţi auzit de atacurile barbarilor din nordul Caleriei, a început Angmar, iar Loreena i-a oferit un 

pahar cu vin, pe care l-a acceptat bucuroasă. 

- Da, proviziile pierdute şi riscul foametei au fost principalul motiv pentru care familia regală mi-a propus 

căsătoria, a explicat scurt Loreena.

- Din nefericire, nu doar proviziile au fost pierdute. Luptători buni şi-au dat viaţa în luptele cu barbarii. Am văzut 

oameni murind chiar în faţa ochilor mei. Nu poţi înţelege cât de aspru e războiul până ce nu iei parte la el. 

Expresia lui Angmar era tristă. 

- Îmi pare rău să aud asta. Spune-mi, cum aş putea să te ajut eu? a întrebat contesa, rezemându-se de spătarul 

fotoliului moale.

 - Cred că se poate ajunge la o înţelegere cu regele lor, Destrian, dar eu nu sunt îndeajuns de calificată, să zic aşa, ca 

să vorbesc cu el, iar câmpul de luptă nu e cel mai prielnic loc pentru ca o astfel de discuţie să fie purtată. Consider că nunta 

prinţesei Krea ar fi o ocazie perfectă, dar regina refuză să trimită o invitaţie oficială.

 Loreena ascultase atent rezumatul lui Angmar. Auzise de la unii servitori cu cât dispreţ se gândea regina 

Hildegard la aceşti barbari. Străbunicul ei migrase de peste Marea Solzilor, iar familia ei încă avea reprezentanţi acolo. 

 - Ce a spus mai exact regina când i-aţi comunicat asta? a ridicat Loreena o sprânceană.

 - A făcut foarte clar faptul că nu doreşte să aibă nimic de a face cu Destrian şi oamenii lui, a oftat Angmar. 

- Nu va fi o problemă, a asigurat-o Loreena şi s-a ridicat în picioare. Vă rog, aşteptaţi aici. S-a dus într-o altă 

încăpere, separată de cea în care era Angmar doar de un paravan subţire. S-a aşezat la biroul ei mic de lemn şi şi-a îmbibat 

pana în cerneală

A început să scrie pe un pergament o invitaţie adresată lui Destrian, fără să uite să menţioneze titlurile familiei şi 

legătura ei cu împăratul. A împăturit foaia şi a băgat-o într-un plic de hârtie neagră, pe care a pus apoi în ceară albă sigiul 

Dragonborn: iniţiala numelui, cu două aripi osoase în spate. S-a întors la Angmar şi i-a înmânat plicul. 

- Am şi semnat-o, sunt sigură că va fi destul pentru a-l aduce pe acest rege al barbarilor la ceremonie. Cât despre 

regină, lasă asta pe seama mea. Angmar rămăsese fără cuvinte. 

Se simţea ciudat să comploteze astfel pe la spatele reginei, dar în acelaşi timp, nu ştia dacă ar trebui să îi fie frică 

de regină sau de familia Dragonborn.

 În timpul în care sora lui îşi făcea aliaţi la curtea regală, Wesley explora castelul. Avusese doisprezece ani când 

venise ultima dată aici şi descoperise nişte pasaje secrete în partea mai veche a clădirii, pe care le explorase iar şi iar. Se 

plictisea acolo, mai ales că doar oamenii importanţi stăteau în perimetrul ăla, inclusiv regina şi sora lui, cu care ar prefera 

să nu dea ochii. S-a schimbat în haine mai confortabile şi a început să se plimbe prin partea nou ridicată a castelului. A 

început o discuţie cu unul dintre servitori, despre cum sunt trataţi oamenii din clasa inferioară, când ceva i-a atras atenţia. 

Ceva ce nu auzise de mult: muzică. Cuprins de o curiozitate copleşitoare, şi-a cerut scuze de la bărbatul murdar de făină şi, 

cu urechile ciulite, a urmărit sunetul dulce al instrumentului necunoscut. Ajuns în faţa uşii mari de lemn, a împins-o fără 

ezitare. Înăuntrul încăperii, Krea şi-a oprit mişcările precise şi muzica viorii s-a oprit. A tresărit când l-a văzut pe Wesley. A 

pus vioara în suportul ei şi şi-a aranjat partea de jos a rochiei, picioarele tremurându-i de emoţie. Nu era tocmai prima 

impresie perfectă pe care spera ea să o facă. 

- Mă iertaţi, prinţesă, nu ştiam că dumneavoastră cântaţi aici. Nu era nicio gardă la uşă şi am bănuit…

Krea i-a tăiat-o scurt. 
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         - Nu este vina dumitale, conte Dragonborn. Nu este nicio gardă la uşă, pentru că, uh... Krea a făcut o pauză, 

gândindu-se cum ar putea să se scoată din asta. Adevărul era că trebuia acum să fie la lecţiile de istorie, iar Isolde o scăpase 

de orele plictisitoare ale profesorului bătrân. Nu era nicio gardă la uşă pentru că nimeni nu ştia că tânăra Krea era acolo.

 - Pentru că aşa am cerut eu. Mă simt în siguranţă aici, în castel. 

Răspunsul Kreei nu l-a mulţumit pe Wesley, dar nu era în măsură să se plângă. A înclinat respectuos capul în faţa 

prinţesei. Era bucuroasă că Wesley nu a adâncit subiectul. Şi-a ridicat fustele şi s-a apropiat de Wesley. Diferenţa de 

înălţime era uşor de observat.

– Cântaţi foarte frumos, prinţesă, a zâmbit 

Wesley şi i-a luat mâna într-a lui, sărutându-i-o. Barba 

lui aspră s-a frecat de pielea catifelată a mâinii ei. O 

vibraţie uşoară i-a pornit Kreei în piept şi a coborât 

până puţin mai jos, în stomac. Obrajii i s-au îmbujorat şi 

şi-a aţintit ochii în pământ. Wesley a rânjit mulţumit. Îi 

plăceau reacţiile Kreei. Era o sursă de amuzament 

pentru el, un lucru care îi mai îndulcea şederea la 

castel. 

- Mulţumesc, a răspuns Krea într-un final. El 

încă îi ţinea mâna şi putea să jure că îi tremura de 

emoţie. Uşa s-a deschis brus. A intrat Reina, doica Kreei. 

Reina era o femeie de vârsta a doua şi îi aducea aminte 

lui Wesley de Aleida. Krea şi-a tras mâna şi s-a îndepăr-

tat de Wesley, încă îmbujorată. Wesley, la rândul lui, a făcut doi paşi în spate şi a salutat-o politicos pe Reina. 

- Prinţesă, a început Reina pe un ton exagerat, mama dumneavoastră v-a căutat peste tot! 

Krea a roşit şi mai tare. Era tratată ca un copil în faţa lui Wesley şi nu-i plăcea deloc. 

- Trebuie să fiţi pregătită pentru cina de diseară, regina a ordonat ca toată lumea să fie prezentă! La cât de grăbită 

era Reina, nici nu i-a observat prezenţa lui Wesley. I-a apucat strâns mâna prinţesei şi a scos-o din cameră. Mai târziu, în 

acea zi, sala în care cina familia regală era mai aglomerată decât şi-ar fi dorit cei prezenţi. Era o tradiţie, o regulă de 

politeţe, ca marchizul să fie tratat cu cele mai fine maniere. Angmar a fost aşezată lângă Loreena, iar vizavi de ele stăteau 

Isolde şi Hildegard. Tensiunea de la masă era aşa de puternică, de apăsătoare. Angmar pleca pentru două săptămâni lungi.

Vasile Denisa Georgiana (XF) - Nemuritorul

Adesea, persoanele care erau împotriva clerului aveau idei diferite de ale altora, privind evoluţia omenirii. 

Burghezii se întruneau deseori și purtau discuţii. În cafenele se ţineau ședinţe academice, iar în bodegă, așa-zisele 

discursuri despre nedreptatea din secolul al XIII-lea: 

- Vă spun eu! și bătu cu pumnul în masă. 

- Stai jos, băiete! Ești beat! 

- Daţi-l afară vă rog! 

 Un bătrân care stătea la masă într-un colţ și savura un pahar cu rom privea insistent la tânărul revoltat.

- Ce te-a apucat? Îl întrebă răstit un bărbat, apucându-l de mână. Vrei să suspecteze lumea că am face vrăjitorii?

- Ce vrăjitorii? E purul adevăr. 

- Cine ești tu? 

- Sunt un simplu om care îndură în tăcere...

- Și ce spuneai tu despre blestem? Vrei să ajungi la închisoare? Să creadă lumea că ești nebun? 

- Poate că nu e așa. Dar, din tată-n fiu, s-a întâmplat să dăm vina pe lucruri necurate atunci când oameni nevinovaţi 

sunt obligaţi să trăiască așa cum nu-și doresc.

- Și ce lucruri necurate s-au întâmplat de-a lungul timpului?



Cuvinte potrivite.  Proză

         - Am tot auzit povești de la tata, de la bunicul, însă ce am auzit de la străbunicul meu m-a șocat. E complicat, o 

poveste de familie…

- Ia... povestește-mi!

- Străbunicul meu mi-a spus cum a fost îndrăgostit de o vrăjitoare. O vrăjitoare cu înfăţișare și cu obiceiuri de 

vampir. 

- Baliverne! Nu exista așa ceva!

Băiatul îl privi mustrător, apoi se așeză și-și continuă povestea. 

- Îmi povestea cum aceasta fiinţă pleca seara și se hrănea cu sângele persoanelor brunete cu ochi verzi.

- Așa... și cum a cunoscut-o ?

- În fiecare dimineaţă scria scrisori. Era plecat departe de familie. Făcea diferite trocuri și mergea dintr-un loc în 

altul. 

Bătrânul din colţ îi privea insistent. Era un om cu piele albă, cu plete lungi și negre și cu ochi verzi. Când deschidea 

gura, caninii îi atingeau ușor buza de jos. Urechile îi erau ascuţite și avea un glas gros, o voce răgușită. Se ridică de la masă 

și se îndreptă către tânăr. Mergea greu, avea unghii mari, iar barba îi lipsea. Nici măcar rădăcinile nu i se vedeau. Rareori se 

iveau bătrâni fără barbă. Pe gât avea două cicatrici. Se așeză lângă băiat și mai ceru rom. 

- Dacă se poate, aș vrea sa asist la discuţie… Străbunicul tău, căci l-am cunoscut, mi-a fost mie birjar, nicidecum nu 

făcea trocuri. Eu trăiam bine. Aveam nevastă și o casă mare.

- Să înţeleg că a murit, nu? întrebă tânărul.

- Da. Cu un ţăruș in inimă.

Bărbatul care mai era la masă asculta cu interes.

- Femeia mea era înaltă și avea părul lung. Nu-i plăcea să iasă ziua din casă. Așa am și întâlnit-o. Noaptea, când a 

fost atacată de oameni răi. Oameni care o suspectau de vrăjitorie. Străbunicul tău, adică birjarul meu, se îndrepta către un 

medic, iar eu eram în spatele lui. Ne-am dus noaptea, căci atunci era liber medicul din oraș. Când birjarul a intrat în casa 

medicului, ea mi-a răsărit în faţă cu capul spart și cu sânge la gură. Am dat de știre slujitorului care era în faţa casei 

medicului că eu plec, iar birjarul să rămână acolo. Am luat-o acasă și, fără să vreau, am zărit pe spatele ei două mari 

cicatrici. N-am îndrăznit s-o întreb. 

- Interesant... adăugă bărbatul de la masă. 

- Te rog, e prima dată când aud. Continuă. Eu știam altceva. 

- Am ţinut-o în grija mea și, din zi în zi, îmi era și mai dragă. Nu ieșea ziua din casă, nu înţelegeam de ce, dar nici nu 

aveam intenţia s-o întreb. Ieșea noaptea spunându-mi că așa e ea obișnuită. Dar fără mine. Evita cât putea oglinzile din 

casă, ceea ce ce pentru o tânără era anormal și m-a rugat chiar să le arunc. Lumea voia să mi-o omoare. Eu eram orbit de 

frumuseţea ei. Avea ochii pătrunzători, cu iriși de un roșu ca focul. Nu mai văzusem așa ceva. Dânsa era o simplă copilă. O 

copilă cu puterea de a mă controla. Într-adevăr, străbunicul tău o avea și el la suflet. Am observat asta când o sorbea din 

priviri la masă, într-o seară. Eu n-o suspectam de nimic, însă faptul că tot în acea seară, când i-a fost dat usturoi, ea a avut o   

reacţie neobișnuită și a urlat, m-a făcut să mă 

gândesc că poate era ceva necurat la mijloc. Am 

hotărât să o urmăresc după miezul nopţii, așa cum 

obișnuia sa iasă. Am văzut-o îndreptându-se spre o 

pădure și oprindu-se la un lac. Eram nu cu mult în 

spatele ei. Se oglindea în apă, la lumina lunii și s-a 

întors cu privirea către mine. Mi-a spus să plec, dar 

nu am făcut asta. M-am apropiat de dânsa și s-a 

întors cu spatele. Cicatricile ei începeau să se 

deschidă. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Nu-mi 

pot aminti mai multe din acea seară, dar știu că   

m-a mușcat de gât. 

Și bătrânul își acoperea ușor cele două 

cicatrici cu pletele. 

- M-am  trezit  a doua zi singur în pat.  Știam 



         ca n-a fost un vis, căci e simţeam o durere apăsătoare în grumaz. S-a ivit și ea. Mi-era frică, deși o iubeam. Mi-a 

mărturisit că mă iubește și că n-a vrut să-mi facă vreun rău. Și o credeam. Mă privea pătrunzător. Am îndrăznit să o întreb ce 

se întâmplă. Mi-a spus că a fost blestemată. Era o fiinţă neomenească ce se hrănea cu sângele și cu puterile persoanelor 

brunete cu ochii verzi. Atunci am realizat că așa arătam eu. M-am speriat și am întrebat-o dacă asta a făcut și cu mine. 

- N-aș îndrăzni. Mi-ai salvat viaţa. În seara în care m-ai salvat, oamenii aceia au vrut să mă omoare și mi-au tăiat 

aripile. În seara trecută, cu ajutorul lunii pline, am vrut să-mi recapăt puterile și să plec. Ești singurul om cu ochii verzi și 

brunet pe care-l știu. Nu voiam să te omor. Îmi ești la suflet. 

- Atunci am realizat de ce cicatricile ei se deschideau. Îmi dăduse viaţă veșnică și ea avea să moară la apus. 

- Insinuezi că ești nemuritor? îi spuse bărbatul. 

- Atunci cum explici faptul că sunt aici, iar aceste lucruri s-au întâmplat acum peste 100 de ani? 

Tânărul dădu peste cap mai multe pahare cu rom în timp ce îl asculta pe bătrân. 

- Continuă! strigă el. 

- Nu există așa ceva, adăugă bărbatul, apoi luă paharul și-l sparse în capul bătrânului. Toată lumea din local se 

sperie văzând cum bătrânul rămăsese în picioare, în timp ce din capul tânărului curgea sânge.

- Nu-mi pot explica... își spuse bărbatul.

- Nu pot crede așa ceva... îl urmă tânărul.

- Când am văzut-o cum se stinge, i-am băgat un ţăruș în inimă pentru a-i ușura moartea. Așa cum spuneai tu 

băiete...”suntem obligaţi să trăim viaţa ce nu ne-o dorim.” A murit din cauza mea, iar eu trăiesc datorită ei.

Bătrânul se ridică și-l luă de braţ. Îl scoase din bodegă și-l trimise acasă. 

- Du-te acasă! Ești ameţit, băiete...

Următoarea zi, tânărul s-a dus în același loc întrebând de bătrân, însă nimeni nu auzise de el. I se părea straniu. 

Probabil credea că a fost mahmur seara trecută, căci nu exista om care să aibă înfăţișarea descrisă de el. Dar semnele de pe 

gât? Își amintea doar ultimele vorbe ale bătrânului, “că o va aștepta...“

Drăghici Elena (XF) -  Îngerul mării

Stătea sprijinit de coastele caloriferului privind traficul moderat. Încăperea în care se afla era imensă și obscură, 

în vechi, începând cu tablouri concepute în stilul lui Boccioni și sfârșind cu tapete acompaniate de trandafiri roz.  Mirosul 

de crini învăluia camera. Decorul părea să provină din anul 1975. 

Se simţea tras în timp, în anul în care descoperise pentru prima dată tapetul într-o ceainărie alături de mama sa, 

după o oră epuizantă de pian. Zâmbise vag, întorcându-se pe vârfuri, îndreptându-și privirea spre femeia care stătea la o 

distanţă considerabilă de el, privindu-l cu nonșalanţă. Părul auriu îi cădea peste ochii albaștri care ascundeau o furie 

shakespeariană. Cine ar fi crezut că o femeie ar părea atât de poetică în faţa unui bărbat? Trăsăturile ei de porţelan erau 

foarte bine conturate, însă pe cât de inocentă părea, pe atât era de temperamentală, căci stresul o călise cu trecerea 

timpului.

- Încearcă să faci un rezumat, ceruse femeia, sorbind zgomotos din ceașca de cafea.

- Nu mă vei crede!

- De asta sunt aici, Chris, să-ţi ofer înţelegere.

Bărbatul oftase adânc, schimbându-și greutatea corpului pe celălalt picior, privind în gol, părând că vrea să-și 

aducă aminte ceva anume.

- În ziua aceea totul părea să se fi transformat în ceva aproape imposibil.

- Dezvoltă!

- Eram pe malul mării alături de el.

- De cine?

- De James. Îmi mărturisise că nu-i plăcea frigul de acolo și că sus era mai cald. Nu am știut la ce se referă, însă am 

rămas nemișcat, analizându-i fiecare trăsătură, fiecare gest. Se îndepărtase subit de mine, oftând. I se profila imaginea în 

apă, o imagine neclară, dacă este să mă întrebi pe mine. Știu că-și frecase braţele scoţând un oftat lung când m-a întrebat: 

- Crezi că îngerii au reflexie?
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                                                                                                                       - Nu, îi răspunsesem după ce căzusem 

câteva minute pe gânduri. 

- Atunci eu ce văd?

- Nu am știut nici aici la ce se referă, 

însă n-am îndrăznit să-i zic nimic, căci se 

vedea că nu se simţea bine, c-avusese o zi 

încărcată. Din instinct m-am uitat spre cer, iar 

atunci colţurile gurii mele s-au curbat într-un 

zâmbet larg, căci norii se risipiseră, zărindu-se 

parcă o rază de lumină care încerca să-și facă 

loc spre noi, încălzindu-ne. Auzisem apoi 

zgomotul unui cearceaf scuturat și am văzut în 

depărtare ceva pe care aș asemăna-o cu o 

pasăre măiastră albă, pură, care se îndrepta 

spre raza de lumină. Când m-am întors spre 

James,  se  evaporase,  însă  pe  jos  am  găsit 

o pană, la fel de albă și strălucitoare ca pasărea pe care o văzusem atunci. 

- Crezi că era un înger?

- Mă simţeam ocrotit, Abigail! ridicase el tonul, ignorând întrebarea. Din cauza slujbei mele, simt cum sunt 

aruncat mai mereu în cea mai întunecată piesă de teatru care se derulează pe fundalul celor mai neobișnuite întâmplări. 

Iar cei care fac parte din această piesă au puterea de a subjuga o mulţime de oameni doar prin faima în care se scaldă, și eu 

mă simt precum un novice. Îl simt pe James oriunde cum mă privește dintr-un colţ și se amuză pe seama mea. Ceva există, 

însă nu-mi dau seama ce.

- Deja știi, însă nu vrei să accepţi realitatea, șoptise femeia.

- Realitatea este uneori un amalgam de vise deformate, greșeli interminabile și lucruri pe care se pare că nu ni le 

vom putea explica niciodată, spusese bărbatul întorcându-se spre geamul dincolo de care vântul părea să coordoneze 

fulgii rari de nea. Pe o creangă, o pereche de aripi radia parcă lumină celestă.  Lucruri inexplicabile ne ocrotesc, continuă el 

închizând ochii și lăsând totul să se scufunde într-o liniște de mormânt. Dacă n-ar fi auzit ticăitul ceasului de pe perete…

Perijoc Florina (XF): De Hallowen

"  doar un vis", îmi spuneam minţindu-mă. Dovada stătea imprimată chiar pe corpul meu.Este

Strada era foarte aglomerată, însă încercam să mă strecor şi să merg mai repede într-un loc sigur.

Telefonul a sunat si am răspuns. Eram fericită să aud vocea Andreei. Am rugat-o să ne vedem. 

Cafeneaua micuţă din centrul oraşului e, pentru mine, a doua casă. Locul călduţ, micuţ şi frumos aranjat, cu 

mirosul său de cafea combinat cu alte arome… Îmi place să cred că mirosul diferă în funcţie de anotimp. Acum avea 

combinaţia de cafea cu dovleac. În timp ce priveam noile tablouri şi aranjamente pentru Hallowen, prietena mea alerga 

spre mine. M-a strâns în braţe şi m-a întrebat dacă e totul în regulă.

- Sunt bine acum, i-am răspuns. 

- Ce-i cu tine? Nu pari în regulă. Vorbește!

Mi-a ascultat cu interes povestea. 

 - Tocmai ce ieşisem din restaurant, unde petreceam seara de Hallowen împreună cu Michel, doza de perfecţiune, 

umor și frumos din viaţa mea. Și cu Lia, o prietenă de nădejde… o știi… Toţi eram costumaţi, care mai de care mai haios. 

Vorbeam cu ai mei la telefon si am decis să mă plimb în timpul ăsta, însă ce nu observasem este că deja mă îndepărtasem 

cam mult de restaurant. Ceaţa reapăruse, iar în dreapta mea era o pădure pe care nu o știam. Am terminat de vorbit cu ai 

mei și m-am întors. Atunci a apărut în faţa mea. Atât de bine costumat, cu un păr lung și negru, prins într-o coadă, doi colţi, 

ochi roşii și cu puţin "efect" de sânge la gură.  M-a pufnit râsul şi l-am întrebat:  “Suc de roşii sau Ketchup?” I-a apărut un mic 
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rânjet în colţul gurii și, în două secunde, am ajuns parcă 

teleportaţi din stradă în pădure. Deja înfricoşată, nu l-

am mai întrebat cum a făcut asta. M-am uitat la el 

atentă. Părea cam de 19 ani, avea trăsături frumoase, 

cu două gropiţe uşor perceptibile şi cu un zâmbet 

superb. În timp ce se auzea un zgomot, s-a întors 

pentru un moment, iar eu am luat-o la fugă.  Alergam 

printre copacii cu crengile lor dese, fără să găsesc 

ieșirea. Nu îndrăzneam să mă uit în spate şi am fugit 

căt am putut de repede. M-am împiedicat și am căzut. 

Mi-am ridicat privirea ameţită după impactul cu 

pământul am observat o haită de lupi chiar în faţa mea. 

Mă gândeam că nu e posibil ca în aceaşi noapte să aibă

loc  atâtea  întâmplări  stranii…  Atunci  când  apariţia

lupilor a pus punct certitudinii că am înnebunit, băiatul a reapărut şi o luptă între ireal şi real a avut loc chiar în faţa mea. 

Părea că se joacă de-a basmul, că e un Făt-Frumos care știe să biruie orice. Aşteptam o ciupitură sau o lovitură care să mă 

trezească. Oasele mă dureau, aveam răni. Ce vis putea fi? Să se întâmple lucruri neverosimile, iar durerea să fie cât se poate 

de reală. Aşteptam să văd ce se mai poate întâmpla, sprijinită de un copac, însă au urmat momente de tăcere. M-a ajutat să 

mă ridic și m-a îmbrăţișat - o îmbrăţişare atât de caldă, de familiară, încât acel moment mi s-a părut mai real decât oricare 

altul. Cu aceeaşi viteză am ajuns în acelaşi loc în care ne-am întâlnit, însă luna era înlocuită de soare, pustietatea - de 

oameni, iar pădurea - de centre comerciale. Făt-Frumosul meu a dispărut. Eram ameţită şi capul mă durea îngrozitor, iar în 

mână am observat un obiect ce părea a fi un lanţ cu o busolă în interiorul căreia se afla imaginea a doi copii. Fără putere, 

m-am aşezat pe prima bancă ce mi-a apărut în cale. Am pus toate întâmplările în ordine şi-am încercat să mă calmez. Toate 

concluziile duceau la faptul că, deși neverosimil, totul a fost cât se poate de… real. M-am ridicat şi am mers speriată printre 

oameni, neştiind încotro mă îndreptam. Apoi m-ai sunat tu…

Stratulat Claudia Alexandra (XG) – Din lumea fără ceasuri

Presimţeam o zi obișnuită. Afară păsările cântau, stând pe gardul casei mele, ca în fiecare zi; vântul adia, iar soarele 

ieșea timid din spatele norilor. 

Am avut ca de obicei, veșnica discuţie cu soţia mea despre cum ar trebui să ne mutăm înapoi la Bacău, deoarece 

aerul bucureștean i se părea mult prea ciudat și nepotrivit pentru dezvoltarea fiicei noastre. Mie nu mi se părea nimic 

straniu la acest oraș, din contră, oamenii erau păreau prietenoși, fapt ce îmi dădea o stare de bine în fiecare zi. Un singur 

lucru îl găseam dubios: niciunul dintre oamenii pe care i-am întrebat "cât e ceasul?" nu mi-a răspuns. Dimpotrivă, se uitau 

ciudat și întrebător la mine. Oricum nu ar trebui ca lipsa ceasurilor să ne afecteze negativ, o viaţă fără ceasuri este o viaţă 

liberă și fără stres. 

Mi-am sărutat soţia pe ambii obraji și apoi am plecat să îmi iau fetiţa de la școală. Nu am vrut să merg cu mașina, 

așa că am intrat în gura metroului și am cerut o cartela cu două călătorii. 

Adierea ușoară ce voia să anunţe sosirea imediată a metroului era atât de plăcută și de îmbătătoare, încât mi-am închis 

ochii și am uitat să mă urc in metrou. M-am așezat pe scaunul roșu și am început să îmi masez tâmplele. Anticipam o mică 

durere de cap.

În metrou m-am ţinut de bară. Era interesant pentru mine să mă uit la diferiţi oameni și să-mi imaginez povestea și 

viaţa lor. Am găsit acolo de la oameni costumaţi în clovni, până la femei de afaceri și politicieni. Eram într-un univers în 

care politicienii se purtau ca niște oameni de rând. Un vis frumos!

Am urcat scările pentru a ieși din metrou, apoi am mers cu pași repezi la intrarea școlii, unde Alexandra mă aștepta. 

I-am luat ghiozdanul de pe umeri cu o mână, cu cealaltă ţinând-o pe ea. 

- Cât este ceasul? M-a întrebat, ridicându-și ochii mari și verzi la mine. 

- Nu există așa ceva, i-am răspuns rece.
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Pe peron nu era nimeni. Nici în metrou. Am 

alergat pentru a mai prinde ușile deschise, dar ele au mai 

stat așa încă ceva timp. Cred că am adormit. 

- Capătul! strigă paznicul.

Atunci am realizat că trebuia să cobor mai 

devreme. Eram extrem de oboist, mergeam lent, ameţit. 

Deși nu ieșisem complet din metrou, puteam să văd 

nuanţele de roz, mov și albastru ale cerului. Când am 

terminat de urcat ultima treaptă, am văzut un păr (copac) 

bogat, fructele ce stăteau pe crengile aplecate aproape 

să cadă din el, le puteam "auzi" cum îmi spuneau să 

mănânc din ele. Am luat o pară în mână, explozia de 

arome făcându-mi papilele gustative să o ia la goană.  M-

am sprijinit de pom și m-am lăsat în jos, închizând ochii.

- Haide, vino la mine! îmi spuse o fată tânără cu păr buclat și brunet, ochi mari și verzi, întinzându-mi mâna.

-Vino aici! continua ea, împingându-mă de la spate într-o cameră plină cu ceasuri. M-a închis acolo. Ticăitul lor mă 

făcea să mă întristez și să adorm. Aș fi vrut să ţip, dar nu puteam. M-am ghemuit lângă ușă și am strâns ghiozdanul 

Alexandrei în braţe. Apoi m-am trezit brusc. Nu știam unde sunt. 

- Alexandra! Alexandraaaa! 

Am continuat să ţip după ea multă vreme. 

M-am îndreptat spre metrou. Credeam că e acolo.... Pot să jur că era cândva aici o staţie de metrou.

- Mă scuzaţi, staţia de metrou "Timpuri Noi" este aici? am întrebat o doamnă mai în vârstă.

- Metrou? Nu mai avem așa ceva din '98, fiule. 

M-am uitat confuz la bătrână și mi-am pus mâna pe umărul ei. Am văzut în faţa ochilor mei o fata cu păr brunet și 

buclat, cu ochi mari și verzi, tânără. Semăna cu soţia mea. 

- Scuze… staţia de metrou unde este? 

- Frumos ghiozdan. Cât este ceasul? Acum știi să îmi răspunzi? zice ea.

- Nu există ceasuri. 

Mi-a zâmbit. 

- Ţi-a trecut vremea, tată. 

A urcat în autobuz și a plecat, fără să se uite în spate, mai repede ca o clipă, mai rapidă ca un vis, lăsându-mă în 

mijlocul tuturor oamenilor, să mă întreb unde să mă duc, de unde am venit, când am plecat, unde să mă întorc.

Grigoruţă Andreea Cristina (IXD) – Fabrica de Speranţe

Și-au dorit mult să aibă acest oraș, unde îţi poţi împlini orice 

dorinţă. Cu o condiţie: să fie mereu buni.

FDS (acronimul orașului) este pe Planeta Esperanza, pentru 

unii încă necunoscută. Locuitorii lui sunt deosebiţi și de aceea 

convieţuiesc ușor cu extratereștrii. Comunicarea lor se făcea cu 

ajutorul unor animale: pisica (fire calmă), câinele (mereu gata să 

ajute la orice) sau bufniţa (care oferea sfaturi și era abilă în 

comunicare). Ceea ce i-a unit cel mai mult este un copac, Nopsis, 

care îndeplinea oricui, lunar, câte o dorinţă, dacă făcea fapte bune. 

Ca să fie conoscută, dorinţa trebuia să fie scrisă pe un bileţel și 

trimisă lui Nopsis. Adică pusă undeva, pe o creangă a lui. În caz că ea 

se ofilea, însemna că nu meritai, că nu ai fost suficient de bun ca să fii 

răsplătit. 

Însă, cum mereu binele și răul își dau mereu mâna, toţi locuitorii din Fabrica de Speranţe se temeau să ajungă în 
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Enops, partea întunecată a orașului. Asta se întâmpla dacă, timp de o lună, nu făceai nimic bun. Frica era cu atât mai mare 

cu cât, odată ajuns acolo, nu mai exista cale de întoarcere. Cu timpul, Enops a devenit tot mai populat. Dacă cei rămași în 

inima FDS-ului erau răsplătiţi cu bilete la concerte, cărţi, vizite pe alte planete, schimb de experienţe cu extratereștrii, cei 

din Enops deveneau tot mai răi.  Nemaiîncăpând acolo, au plecat în alte spaţii, ajungând și pe Pământ

Grădinariu Andreea (VIC) - Copilul din trib

Clara era o slujnică  prost plătită pentru munca ei istovitoare. Gătea, curăţa podele, spăla munţi de vase. În plus, nu 

avea voie să părăsească insula africană, unde se refugiase de câţiva ani. Dar suporta totul cu răbdare și încredere...

“Copilul ţi-a fost dus într-un trib din Africa” – așa îi spusese o bătrână miloasă. De atunci, n-a mai avut liniște. 

Simţise mereu minciuna celorlalţi, cum că bebelușul îi murise la naștere. Iar vorbele bătrânei au fost ca un răspuns la 

gândul ei.

În trib erau oameni cu suflet bun. Se temeau însă de Henk Makala, un om autoritar, care se proclamase șeful lor și 

care voia să conducă o comunitate mare și puternică. De aceea căuta copii pe care să-i crească acolo, după legile lui.

Kol avusese, totuși, noroc. Henk Makala l-a îndrăgit foarte repede și l-a tratat ca pe propriul fiu. Nu-i lipsea nimic. 

La șapte ani, l-a învăţat să vâneze. N-a fost impresionat de la început. Într-o zi, ţintind o căprioară, s-a simţit puternic. 

Făcuse rost de hrană pentru trib. 

Ca orice copil, voia să se joace. Așa că, împreună cu alţi cinci de vârsta lui, după o masă bogată, s-a afundat în 

pădure, aproape de casa lui Makala. Și-au făcut praștii și și-au luat drept ţintă o cârpă ponosită.

Dimineaţă se auzi sunetul cornului. 

Conducătorul tribului anunţa un discurs. 

Văzându-i haina găurită, și-au dat seama că ţinta 

praștiilor lor fusese haina lui Henk Makala. 

- Kooool!

- Da, măreţe!

- Tu știi ce s-a întîmplat cu haina mea?

- Nu... nu am văzut-o niciodată....

- Kol, ești sigur?

- ... 

- Această haină e sacră. Cine o rupe sau o 

arde e blestemat.

- Îmi pare rău, am vrut doar să ne jucăm...

- Din păcate, Marele Spirit nu cred că te va 

ierta. Nici pe tine, nici pe ceilalţi.

- Te rog, șefule, nu ne pedepsi! Nu-l lăsa să 

ne pedepsească, n-am vrut

- Îmi  pare  rău,  Kol,  dar  tu  și prietenii tăi trebuie să mergeţi pe insula “Naga”. Acolo e o școală pentru copii. 

Pentru cei care trebuie să înveţe respectul faţă de lucrurile sacre. Poate că Marele Spirit n-o să vă găsească acolo…

- Cum porunciţi, Măreţe, spuseră copiii, lipindu-și fruntea de pământ. 

Pe la prânz, vinovaţii au ajuns pe insula, cu o plută de bambus. Li s-a părut un loc mic, dar cu prea mulţi oameni. La 

școală au fost repartizaţi în grupa D. Nu știau ce înseamnă asta, dar nici nu le păsa. Apoi au cunoscut-o pe profesoară:

- Eu sunt Clara, le-a spus cu un zâmbet sceptic. Mâine mergem în pădure. E o lecţie în aer liber. Așa pot să vă cunosc 

mai bine. Tu cine ești?

- Eu sunt Kol.

- Bine, Kol, tu vei fi primul pe care-l voi supune unor teste.

- Teste?

- Unor încercări… vreau să văd dacă ești sănătos, isteţ și descurcăreţ.

A doua zi, Clara și Kol au pornit prin desiș. Ca să-l încurajeze, i-a vorbit despre sine: cum a lucrat ca slujnică, apoi ca 

asistent veterinar și, de curând, ca profesoară. Kol i-a povestit despre trib, despre Naga, despre Makala și despre frica de 

Marele Spirit.

- Dar tu nu ai pielea tribului...

Cuvinte potrivite.  Proză
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- Măreţul mi-a spus că acum 10 ani m-a adus acolo din zona rea a civilizaţiei...

- Acum 10 ani?...

Gândul că ar putea fi copilul ei nu i-a mai dat pace Clarei. După o săptămână, analize medicale i-au confirmat ce a 

știut mereu: copilul ei trăia. Era Kol. Marele Spirit nu avea cum să-l mai pedepsească. Avea, de-acum, o mamă care să-l 

protejeze.

Clara și Kol au fost primiţi cu bucurie în trib. Cei doi trăiesc și acum pe Naga.

Păcuraru Ioana Teodora (VA) – O fată curajoasă doar pe scenă

Ne-am întâlnit anul trecut, în primăvară, în centrul Bucureștiului. De atunci ne vedem săptămânal la „Academia de 

Muzică”. Dintru început, profesoara ne-a pus să repetam împreună o piesă pentru un nou spectacol. Toată ora, fata brunetă, 

subţire, cu plete lungi și cu ochii ca tăciunele m-a întrebat insistent: „Vii la mine?”

O cheamă MARIA. E frumoasă, mai ales când zâmbește într-un fel care-i luminează chipul. 

Îmi place să cânt și acestei mari bucurii îi datorez prietenia Mariei. Ne-am descoperit foarte repede preferinţe 

muzicale comune: pop, rock, muzică clasică. Maria cântă la harpă, iar eu, la flaut. Instrumentul nostru comun este pianul. 

Uneori cântăm și în duet. Ne încurajăm și ne bucurăm de reușite Nu contează că sunt ale mele sau ale ei, suntem fericite.  

Dar cel mai mult ne bucurăm când izbutim ceva împreună. Și credem că putem face lucruri minunate, că putem chiar cuceri 

pământul...

Mă întorc la ziua primei noastre întâlniri. 

Am așteptat cu multă nerăbdare să vină 

duminica, ziua în care urma să ne întâlnim. Am 

mers cu tatăl meu la ea. Am stat câteva ore și am 

repetat melodia. Pentru că nu încheiaserăm, 

părinţii noștri au hotărât ca eu să rămân la Maria 

acasă în noaptea dinaintea  spectacolul pentru 

care ne pregătim. A fost prima dată când am 

dormit altundeva... mă simţeam stânjenită. Cu 

timpul, pentru că am petrecut mai mult timp 

împreună, totul a devenit ceva firesc și, pe 

nesimţite, am devenit cele mai bune prietene!  

Avem atâtea amintiri! De săptămâna 

trecută, de astă toamnă, din vacanţa de vară.. 

Cea din vară merită povestită. Ca să 

înţelegeţi cât de “curajoasă” e Maria.

Eram pe plajă. O plajă îngustă, împrejmuită 

de vegetaţie, cu nisip fin și apă străvezie.  Înotam, ne scufundam, vorbeam, întrerupte de fraţii noștri mai mici. Auziserăm că 

în apă sunt arici de mare și ne era frică. În toiul distracţiei, echipate ca niște scafandri, ea a văzut ceva negru și m-a chemat, 

alarmată. Mă gândeam ce „bazaconii” a mai văzut. Mi-a arătat în apă un arici de mare. Mi-am dat seama repede că nu este 

decât un elastic, puţin mai gros, de strâns părul. I-am explicat, dar ea tot spunea că a văzut un arici de mare otrăvitor și că o 

să moară. 

- Ai cumva fobie la elastice de păr?, i-am spus ironic și l-am atins cu piciorul

- Nu atinge! Vom muri amândouă! Ajutooor!

  Nu departe de plajă, cam la două sute de metri, se afla o insuliţă stâncoasă deasupra căreia sclipea în soare o 

biserică albă. Voiam atât de mult să o văd! De acolo s-a ivit tatăl Mariei. Voia să ne ducă pe insulă. Eu credeam că să mergi 

pe o insulă înseamnă să închiriezi o barcă. Am aflat curând că nu trebuie decât să ne punem vestele de de salvare și să 

pornim prin apa caldă a mării. Am amânat o zi escapada asta, de frica... aricilor. În următoarea, le-am pus și am plecat în 

larg, promiţându-ne că vom fi curajoase. Aproape de insulă, Maria a văzut niște “chestii închise la culoare”. Frica ei de arici a 

paralizat-o. M-am scufundat ca să-i demosntrez că erau doar niște alge negre. I-am dat și ochelarii mei de scafandru, 

sperând că o conving... Nu m-a crezut. Nu a crezut pe nimeni. Așa că am hotărât să ne întoarcem. Am reușit să văd insula 

doar prin vise! Nu regret, căci aricii închipuiţi ai Mariei ne-au oferit o seară cu râs mult. Și cu convingerea că prietena mea e 

curajoasă doar pe scenă.

Cuvinte potrivite.  Proză
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Cuvinte potrivite.  Proză

Chiriţă Alexandra (VIIB): Călătorie pe Planeta Dulce

Într-o zonă foarte frumoasă de munte, unde brazii ajung până la nori, iar albastrul cerului încântă pe oricine, 

locuiau doi bătrâni harnici și buni la inimă, care aveau patru nepoţi mici: Alexia, Andrei, Sergiu și Mădălina. Fericiţi că-și vor 

revedea scumpii nepoţei, bunica a pregătit un tort cu ciocolată, iar bunicul se gândea cu ce poveste să-i mai uimească pe 

cei mici.

După ceva timp, copiii, împreună cu părinţii lor, au mers numaidecât în sufragerie, acolo unde ascultau toate 

poveștile bunicului.

 - Bunicule, bunicule, spune-ne o poveste! Se auzi vocea subţire a Alexiei.

 - Să vă spună bunicul o poveste? Hmmm... eu v-am mai spus povești, dar despre copilăria și peripeţiile împreună 

cu fratele și cu sora mea mai mică, nu vreţi să auziţi?

 -Ba da, bunicule, ce peripeţii? întrebă Andrei. 

 - Așa... "Eram cam de vârsta voastră. Într-o noapte, o lumină puternică m-a trezit și m-am dus la fereastră să văd ce 

se întâmplă. Sora mea mai mică, Claudia, și fratele meu, Laur au venit langă mine și am văzut cu toţii un OZN în spatele 

casei. Din el au început să iasă niște omuleţi ciudaţi și regina lor. 

- Uauu! a zis Claudia.

- Haideţi afară! Trebuie să îi vedem mai de aproape! a 

spus Laur.

Și am ieșit, ușor, fară ca părintii să ne audă. Am încercat 

să ne ascundem, dar extratereștrii ne-au văzut.

- Uitaţi! Exact ce ne trebuie! Voi, cei trei! Vreţi să 

mergeţi într-o misiune, în viitor? ne-a întrebat regina 

extratereștrilor.

 - Noi? am întrebat cu teamă în glas.

- De unde știm că nu vreţi să ne faceţi rău? De ce nu 

mergeţi voi? a adăugat Laur.

Extratereștrii ne-au explicat că trebuie să mergem în 

viitor cu  o mașină  a timpului și să le aducem  diamantul ţinut 

de pe un munte. Dar muntele era pe o planetă care va exista peste 1993 de ani. Ei puteau fi văzuţi și omorâţi, însă… 

oamenii adevăraţi erau invizibili. Ca răsplată, au zis că ne vor duce pe "Planeta Dulce", care va exista tot în viitor si vom 

putea să mâncăm câte dulciuri vrem, fără durere de burtă. Auzind recompensa, am acceptat. Pe acea planetă erau tot felul 

de animale, plante și oameni… albaștri. Misiunea nu a durat mult, am luat diamantul care, deși  zbura cu ajutorul unor aripi, 

atunci se odihnea. Am închis ochii și ne-am întors.  Bucuroși, extratereștrii și-au ţinut promisiunea și ne-au dus pe "Planeta 

Dulce". Dar, de dimineaţă, când le-am zis și părinţilor, nu ne-au crezut și ne-au spus că totul a fost un vis foarte frumos sau 

că avem o imginaţie bogată."

- Uau! a spus Sergiu.

- Și chiar s-a întâmplat? Aţi călătorit în timp? a întrebat, curioasă, Mădălina.

- Normal! Dar, din păcate, părinţii nu vor crede niciodată aceste lucruri, doar pentru că par ieșite din comun, a spus 

bunicul zâmbind.

 - Lasă, bunicule, noi mereu o să te credem! a zis Alexia și toţi l-au imbrăţișat pe bătrân. 

Albu Robert (VIIB): O mamă din viitor

- Vlad, mergi te rog în camera ta, că este târziu!

- Nu vreau! Mai stau puţin să termin jocul.

-  Ai mai zis asta acum jumătate de oră! Dacă te culci acum, îţi zic o poveste reală.

- Chiar? Bine, vin acum!

- Bun… să începem. Când tu nu erai născut, am găsit ceva uimitor, o mașinărie sferică îngropată în pământ! Am 

atins-o și s-a întâmplat ceva...M-am pomenit cu o fată curioasă și… ciudată, care m-a întrebat:

- Bună! Mă numesc Andreea! M-ai speriat! Ai apărut fix în faţa mea! De ce ești îmbrăcat așa?
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- Unde sunt?

- Ești în București! Dar de ce mă întrebi? 

- Și în ce an suntem?

- În 2254.

- Uau, cred că această sferă m-a trimis în viitor! Este o mașină a timpului?

- Poate, dar nu cred că există așa ceva! a zis fata.

- Nici eu!

- Dacă totuși ești din trecut, hai să-ţi prezint orașul! Înainte să ajungi în prezentul meu, în ce an erai?

- Eram în 2010.

- Ai călătorit mulţi ani! Haide, vino! Acum există teleportarea, așa că nu mai folosim mașinile zburătoare.

- Mașini zburătoare?! Teleportarea?! 

Incredibil! Aţi reușit să populaţi alte planete?

-   Da, tot sistemul nostru solar.

- Tot? Chiar și Mercur? Nu sunt niște 

temperaturi extreme acolo?

- Nu mai sunt! Am instalat încălzitoare 

pentru nopţi și răcitoare pentru zi. Acum sunt 

temperaturi normale acolo, ca pe Terra.

- Să-ţi spun ce s-a întâmplat în momentul 

Acela,Vlad? M-am împiedicat și am scăpat 

mașinăria. S-a distrus și, în clipa aceea, mă ţineam 

de mâna cu Andreea, așa că am ajuns amândoi în 

2010. Iar după câţiva ani ai apărut tu!

-  Deci mama este din viitor?

- Da! Acum înţelegi de ce mă tem de jocurile 

tale? Cine știe prin ce timp te pot pierde…

Baciu Livia Camelia (IXC): Câmpia

     Soarele se revărsa peste câmpia verde, oglindindu-se în băltoacele rămase în urma ploii de aseară. Câteva broaște 

îsi făceau veacul pe acolo, sărind din loc în loc, cu frica de a fi ucise oricând. Norii se evaporau lent, lăsând la iveală cerul 

difuz pictat cu sânge la sfârșitul lunii iulie.

Pașii grei ai fetei cu păr negru ca tăciunele zdrobeau bălţile și se scufundau încet în noroi. Rochia sa roșie era 

pătată și ruptă, iar pielea ei albă și netedă era acoperită de praf și de vânătăi. Un copil al nimănui se plimba pe câmpia 

singurătăţii. Nu știa de ce era acolo; s-a trezit pe acea câmpie străină când dimineaţa se strecura printre stele și lună; tot ce 

simţea era durere, durerea că pierduse ceva drag care trebuia neapărat găsit.

     Munţii din departare îi dădeau fetei impresia că acolo se află ce căuta. Fără să se gândească prea mult, fetiţa alerga 

cu pași mărunţi spre munţii ce păreau tot mai departe. Perle cristaline de sare îi brăzdau obrajii roșii, coborând pe gât, apoi 

căzând în băltoacele de pe câmpie. Îi era foame, sete și frig, voia acasă, dar era un copil al nimănui…  Se întinse pe câmpia 

străbătută de razele pale ale soarelui spânzurat pe cer. Flori de cireș cad din rozul cerului: ”Ce-i asta? Se poate așa ceva?”se 

gândea fata uitându-se la golul de deasupra ei. Închise ochii. Briza vântului îi sălta părul și îi mângâia pielea, făcând-o să 

se simtă liberă, invincibilă, dar, totodată, pierdută. Un sentiment echivoc de spaimă o cuprinse, cutremurând-o. 

     Luna galbena sculptată pe cer se arăta fioros chemându-și stelele. “Poate este un bal. Toate sunt îmbrăcate așa de  

frumos! …” șoptise fata în timp ce se uita la rochia ei zdrenţuită. Începuse să plângă: ”Mami, tati, vreau acasă, vreau 

acasă!Unde sunteţi? Vreau acasă! Mama…tata…u-unde sunteţi? Mi-e frică!”. Glasul îndurerat al fetiţei răsuna peste toată 

câmpia abandonată, lăsând în urmă  tăcerea deplină a singurului ei martor, cerul. Iarba, acum rece, se mișca în toate 

direcţiile, briza rece de iulie se agita odată cu peisajul montan din spatele fetei, iar norii negri se abătură asupra câmpiei. 

Ploua.

     Neavând unde să se ascundă, fata își reluă pozitia de mai devreme, încă suspinând, lăsând ploaia să îi spele durerea 

de azi, de mâine, de totdeauna…

Cuvinte potrivite.  Proză
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OLIMPICI

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Sector

BUCUIOC MARIO (VIC) / Menţiune – prof. Ruxandra Petre

VOINEA REBECCA LIGIA (VIIB) / Menţiune – prof. Ruxandra Petre

Municipiu

BUCUIOC MARIO (VIC) / Menţiune – prof. Ruxandra Petre

OLIMPIADA DE LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAŢĂ (OLAV)

Sector

BUSUIOC MARIO (VIC) / Menţiune – prof. Ruxandra Petre

GRĂDINARIU ANDREEA (VIC) / Menţiune – prof. Ruxandra Petre

SĂBĂREANU ANDREEA (VIIA) / Menţiune – prof. Anca Niţoiu

GRIGORE CRISTINA (XF) / Premiul al III-lea – prof. Ruxandra Petre

NICOARĂ LORENA (XA) / Menţiune – prof. Ruxandra Petre

Municipiu 

SĂBĂREANU ANDREEA (VIIA) / Menţiune – prof. Anca Niţoiu

LIMBA ENGLEZĂ

Sector

MILAC ALEXANDRA (XIA) – Menţiune / prof. Valentin Ţepeș 

LIMBA FRANCEZĂ – coordonator, prof dr. Ileana Constantinescu

Concursul “Une promenade dans quelques pays francophones”

Premiul I – VASILE GEORGIANA (XF)

Premiul al II-lea – PLEȘA IOANA (XF)

Premiul al III-lea: CONSTANTINESCU A. CĂTĂLINA (XIIE), PETRESCU OANA (XIIE), CONSTANTIN ADRIAN (XA),  CEAUȘIU 

EDUARD (XB), ROȘU ALIN (XIA)

SOCIO-UMANE (SOCIOLOGIE)

Sector

BOIERESCU DAVID ANDREI (XIH) / Premiul I - prof. Constantin Popescu

FIZICĂ

Sector

BUSUIOC MARIO (VIC) / Premiul al II-lea – prof. Mihaela Luca

Municipiu

BUSUIOC MARIO (VIC) / Menţiune – prof. Mihaela Luca

GEOGRAFIE

Sector 

ȘIȘU MIHAI (VIIC) / Menţiune – prof. Marius Pietriși

Olimpici, sportivi, artiști
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BIOLOGIE

Concursul de Proiecte de Mediu “Iaşi Green”, Iaşi - 

prof.Purcărea-Ciulacu Valeria, Ştefan Lungulete

PURCĂREA- CIULACU VIVIANA-MIHAELA (VI C) CAEN 

2018, Domeniul A9- Ecologie, poz. 14 secţiunea 

Referate/locul I 

PURCĂREA- CIULACU VIVIANA-MIHAELA (VI C) CAEN 

2018, Domeniul A9- Ecologie, poz. 14 secţiunea 

Proiecte de Mediu/locul I -  

Concursul Naţional “Știinţe și Tehnologii”, Ploiești

PURCĂREA- CIULACU VIVIANA-MIHAELA (VI C) CAEN 

2018, poz. 126, secţiunea Proiecte de 

Mediu/Premiu Special/Menţiune -  

Concursul Interjudeţean “Spectacolul Știinţelor”, București

PURCĂREA- CIULACU VIVIANA-MIHAELA (VI C) CAEN 2018, 

poz. 56, secţiunea Proiecte de Mediu/locul III -  

Concursul Naţional “G.E. PALADE”, sector - prof.Purcărea-Ciulacu Valeria

POPA ȘTEFANIA (V A) / Menţiune  

IAGĂR ANTONIO MATEO FLORIN (V A) / Menţiune 

DEACONU DARIUS CRISTIAN (VI C) / locul III  

STOICA VICTOR ANDREI (VI D) / Menţiune

TRIFU ȘTEFAN RĂZVAN (V C) / locul II (calificat la faza municipală) 

CONDRAT MIHAI (V C) / locul III (calificat la faza municipală)

OSIAC ANDREI (V C) / locul III (calificat la faza municipală) 

SANDU ERIC ANDREI (V C) / locul III (calificat la faza municipală) 

PURCĂREA-CIULACU VIVIANA MIHAELA (VI C) / locul I (calificată la faza municipală) 

BUSUIOC MARIO GABRIEL (VI C) / locul II (calificat la faza municipală) 

POPA IONUŢ CONSTANTIN (VI A) / locul III (calificat la faza municipală) 

AMARFEI GEORGE ALEXANDRU (VI D) / locul III (calificat la faza municipală) 

SPORTIVI

Clasa a V-a C: Locul al II-lea / Liga Școlilor (gimnaziu): fotbal / băieţi, 

Elena Petre și Diana Olteanu 

Ciclul primar / băieţi: Locul I (sector) / Fotbal Cupa Tymbark, 

prof. Constantin Nișulescu

Locul al II-lea (sector) / Olimpiada Gimnaziilor / RUGBY-TAG, 

prof. Diana Olteanu  

Olimpici, sportivi, artiști
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ARTISTI 

Prof. ANCA NIŢOIU – EDITORIAL.  Legenda își urmează cursul... Legenda continuă să trăiască

Tot ce am văzut și văd încă are vrajă pentru 
mine: munţii, poate că am părăsit lumea curată a 
satului și am trăit prea mult într-o cetate de asfalt; 
costumul popular, adevărată carte de identitate a 
poporului român, tezaur al culturii și al civilizaţiei, 
păstrat miraculos până astăzi.

Costumul popular atrage atenţia, are 
capacitatea de a comunica multiple categorii de 
mesaje, incitând curiozitatea privitorului. Fiecare 
piesă este o carte de înţelepciune și de experienţe 
umane pe care o poţi citi numai dacă ai fost iniţiat.

Membrii Cercului de folclor “Dor și dor, cu 
mine călător” au dezvăluit câteva dintre tainele 
acestui giuvaier îndelung șlefuit de priceputele mâini 
ale femeilor de la ţară, prin participarea lor la acţiunea 
“ , iniţiată și Une promenade dans tous les pays”
coordonată de doamna prof. univ. dr. ILEANA 
CONSTANTINESCU la Sărbătoarea Francofoniei din 17
martie, desfășurată în sala defestivităţi a școlii. Acţiunea interdisciplinară a catedrelor de limba franceză și de limba 
română a avut un mare impact atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor (Anca Niţoiu, Ligia Roșca, Aurelia Murat, Irina 
Mosorescu, Danela Chimirea). Membrii cercului de folclor au încântat auditoriul cu un spectacol inedit de cântece și de 
obiceiuri de primăvară și au dezvăluit, în limba franceză, minunile costumelor populare din Moldova, Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, Banast, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Oaș și Maramureș, prezentându-le cu dragoste și cu bucurie, altiţele, năframele și 
maramele din borangic, fotele, zăvelcile și pestelcile cusute sau ţesute cu fir de aur și de argint, arniciul colorat, firul de 
mătase, fluturii (paietele) cu care sunt brodate iile. Spectatorii au fost încântaţi de fâstâlcile și opregele din Banat, de 
boccelele din Teleorman, de fodrele (volanele) din Sibiu, de zodiile cu dungi late, colorate în galben, roșu și negru, și de 
zgârdanele de la gât, din mărgele, ale Maramureșului. Căciulile și clopurile feciorilor nu au trecut neobservate, dar pălăria 
din pene de păun din Năsăud a fost răvășitoare, fiind simbolul feciorilor cu roate.

S-au remarcat soliștii: SAS DARIA, PÎRVU DARIUS și cea mai mică artistă a ansamblului, ANTONIA ENACHE, care a 
anunţat cu bucurie Învierea lui Hristos, demonstrând că este o “adevărată minune”.

Prin spectacolul pe care l-am regizat cu repetiţii istovitore, cu multă documentare și cu pasiune, am vrut să arăt că 
suntem unici în lume prin portul popular – un document de cancelarie așternut cu slove frumos caligrafiate, un martor 
care transmite informaţii despre cine suntem, de unde venim și unde mergem? Și am mai vrut să transmit că am trăit 
printre oameni curaţi la suflet, împrumutând din curăţenia lor pe care am avut fericirea de-a o simţi, chiar dacă venea 
dintr-un trecut ce altora nu le spunea nimic. Acest trecut nu știu cât îl mai putem vedea și cât îl mai putem păstra să nu ne 
fie luat. Acest trecut este viaţa mea, un tezaur care trebuie să fie aici. M-a durut să văd cum satul nostru moare. Un sat fără 
tradiţii nu este nimic, o ţară fără tradiţii nu mai există.

Se zice că sufletul omului se înalţă ca o pasăre. O pasăre cu zbor înalt. Chiar așa i se zice: “pasărea -  suflet”. O găsim 
pe costumele populare, stă cioc în cioc cu altă “pasăre-suflet”, în vârful pomilor vieţii, niște arbori drepţi ca niște lujeri de 
viţă-de-vie. Toate acestea sunt magie și lumină. 

Membrii cercului de folclor continuă să crească în poala unei lumi care moare, dar nu vor să o părăsească, o 
transmit mai departe, așa cum simt și cum pot și o fac punte cu alte manifestări unde sufletul vibrează, se exprimă și se 
bucură. 

Așa s-a întâmplat și în cele trei zile din ianuarie 2018 (15-21), În Săptămâna culturii naţionale, când am participat 
cu Proiectul DOR DE EMINESCU (ediţia a II-a), realizat în colaborare cu Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, 
Asociaţia PRO FAMILIA și Primăria Sectorului 5.

Am fost premiaţi cu locul I pentru progamul care a arătat lumii un alt Eminescu, cel îndrăgostit de folclorul 
românesc. Am mers pe urmele peregrinărilor marelui poet, am stat alături de șopotul izvorului, ne-am îmbătat de mirosul 
florilor de tei, am visat sub razele argintii ale lunii, în mijlocul “pădurii de argint” și am rămas muţi de uimire la auzul 
cornului și al tulnicului. Am așteptat să apară Zburătorul din “Călin Nebunul” și să ne poarte cu alai către nunta 
împărătească, alături de “ăgalnicul Pepele”, de Lună și de Soare. 

Toate le-am transmis publicului, într-un spectacol difuzat pe ROMÂNIA TV. 

Și vraja va continua… Și legenda își va urma cursul….

Olimpici, sportivi, artiști
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Trupa de teatru DOR FĂRĂ SAŢIU.  Coordonator, prof DORA LAZĂR

STAGIUNEA ANULUI 2017-2018

GIMNAZIU

O VARĂ CU ISIDOR, după Veronica D. Niculescu

Distribuţia:  Condorul Isidor: Ionuţ Rotaru (VC)

Serena: Francesca Pușchin (II)

Matilda (bufniţa albă): Sara El Kader-Popa (VC)

Mama: Ioana Panica (VC)

Tatăl: Răzvan Trifu (VC)

Monolog: , de Cristian Popescu:  David Nanciu – Alexandru (VIIIB)FAMILIA POPESCU

ŢARA LUI GUFI, de Matei Vișniec 

Distribuţia   Gufi: Rareș Damșa (VIIIB)

Iola: Teodora Matei (VIIIB)

Marţafiţa: Larisa Dobroiu (VIIIA)

Zeno: Simona Dumitru (VIIIB)

Bubi: Valentina Toporaș (VIIIA)

Rob-de-Rouă, Firfirică: Cristian Deftu (VIIB)

Lulu, Macabril: David Nanciu-Alexandru (VIIIB)

Ţonţonel: Elena Brănilă (VIIIB)

Gârneaţă: Rebecca Voinea (VIIB)

LICEU

TITANIC VALS, de Tudor Mușatescu

Distribuţia:   Chiriachiţa: Ana-Maria Mocanu (XIH)

Spirache: Vladimir Grosu (X)

Dacia: Raluca Mărculescu (XH)

Miza: Valentina Piţu (IXG)

Gena: Talida Izdrăilă (XH)

Decebal: Anee-Marie Eracle (IXF)

Traian: Cristian Micu (IXG)

Dinu: Matei Cristache (IXA)

Nercea-Procopiu: Sebastian Hâncu (IXA)

Monoloage: 

De ce fierbe copilul în mămăligă?, de Aglaja Veterany: Talida Izdrăiă (XH)

Când Dumnezeu era mai jos: Ana-Maria Mocanu (XIH)

 

Prof. DORA LAZĂR - Despre teatrul...internaţional, firește...

Din 2007, ca urmare a trecerii spectacolelor în limba franceza, suntem prezenţi și în lume. Anul acesta, am fost la 

AGADIR, în MAROC. Dincolo de ceea ce înseamnă în mod obișnuit festivalul - repetiţii, reprezentaţii, work-shop-uri, emoţii 

etc., trupa de teatru de gimnaziu a realizat că este în rândul trupelor de teatru francofon ale lumii... Dintre ţările 

continentului negru, Marocul e considerata cea mai occidentală.  Are  culori,  parfumuri,  nisip,  cum  nu  mai  vezi  în lume. 
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Mediterana e altfel aici, se unește 

într-o linie imaginară cu Atlanticul. Am avut 

noroc - căci, cu ajutorul Primariei Sectorului 

5, am vizitat multe dintre obiectivele 

culturale ale acestei ţări.

            Ne-am umplut ochii, nările și, mai 

ales, sufletele cu: portul Tarifa, piaţa 

centrală, noaptea, din Marrakesh, medinele 

din Casablanca, Rabat, Tanger, moscheile lui 

Hassan al V-lea și al lui Mahomed al VI-lea, 

am căutat-o cu toţii pe Bahia, soţia favorita a 

acestuia din urmă. N-am găsit-o. E locul cel 

mai  contrastant  din  lume  -  vechi  și  nou,

culori vii și negru, furnicare și terenuri largi pe care se caţără, rar, copaci de argan - găselniţa economică din ultimii ani, 

specifică Marocului. Aur, argint cu email colorat - emblematic acestei ţări, curmale parfumate, smochine insirate în coliere 

la gâtul vânzătorilor, negocieri - de care nu scapi; tuaregi, beriberi - tribul cel mai înţelept care a format poporul marocan; 

lămpile lui Aladin - magazine întregi care lucesc de argintiul lor - cum să poată fi îndeplinite atâtea dorinţe?!; autostrăzi - 

ca-n Germania, cum la noi nu vor fi probabil nicicând; portretul regelui peste tot, în fiece hotel, mai ales tânăr - acum este 

sexagenar; muzica tânguitoare...

Una dintre cele mai emoţionante imagini: la traversarea Oceanului Atlantic, cu ferryboat-ul, dinspre Europa spre 

Africa, ne-a fost rău - aproape tuturor celor de pe vas - valuri de trei metri, aerul verzui, dens (fusese furtună de nisip în ziua 

precedentă). Și în mijlocul acestei multimi pestriţe - neagră, europeană, evreiască, asiatică - un arab și-a desfăcut chilimul 

(covorașul de rugăciune, era și amiază și, oriunde s-ar afla, își implinesc ritualul acesta) și s-a așezat să se roage. A fost 

contagios - alţi arabi i s-au alăturat, dar sunt sigură că aproape tot vasul acela cosmopolit s-a rugat să ajungem teferi în 

Africa. Și am ajuns. 

Este ultimul an de gimnaziu al celor mai mulţi din trupă - ne-am stat aproape unii altora de 4-5 ani. Am colindat 

ţara și lumea. S-au lăsat seduși de teatru, de comunicare, de frumuseţea lumii. Sunt absolut convinsă că imaginile, 

parfumurile, culorile pe care le-am trăit împreună se vor fi așezat în mintea și în sufletul lor. Le mulţumesc că le-am fost 

contemporană.

Din mai demultul “Dorului”… (2)

ADINA STOICA,  actriţă; membră a trupei în perioada 2000-2005

Un dor fără saţiu a fost una dintre etapele frumoase ale vieţii mele. Datorită doamnei profesoare Dora Lazăr am 

cunoscut teatrul și am învăţat să-l iubesc.  

În urmă cu optsprezece ani, când eram în clasa a cincea, diriga ne-a propus 

să citim schiţa Articolul 214 a lui Caragiale și să dăm o probă pentru următorul 

spectacol al trupei ce avea să ia fiinţă.  M-am gândit mult dacă să particip la 

probă sau nu. Neîncrederea m-am făcut să zic nu. Însă Dumnezeu mi-a luminat 

mintea și mi-a dat curaj, așa că în ultima clipă m-am răzgândit, am citit repede 

textul și am fugit la școală.  Am jucat prima dată în cadrul Festivalului George 

Constantin și cred că atunci a  coborât la mine îngerul pe care toţi artiștii îl 

așteaptă… m-am simţit atât de bine acolo pe scenă, încât mi-am dorit să joc toată 

viaţa. 

Fiecare an a adus apoi un alt spectacol, alte festivaluri, concursuri, premii și 

experienţe  noi.  Am  cunoscut  lumea,  oameni și  locuri,  trăiri și sentimente,  am 

Olimpici, sportivi, artiști
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învăţat să aleg binele de rău, să îndrăgesc poezia și tot ce e frumos și ne înconjoară. Am învăţat să lupt pentru teatru și să-i 

privesc cu bunătate și înţelegere pe cei care ne-au rănit blamând această artă minunată. 

Mai târziu am urmat cursurile Facultăţii de Teatru – secţia Arta Actorului din cadrul Universităţii Naţionale de Artă 

Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București. 

Mulţumesc, doamnă profesoară Doar Lazăr, pentru susţinere, înţelegere, încredere, bunătate și pentru acest dor 

fără saţiu de teatru ce nu se va stinge niciodată…

DRAGOȘ STOICA, student, viitor actor. Membru al trupei în perioada 2011-2017. A avut roluri principale în 

spectacolele: În lumea lui Habarnam -   Oscar și Tanti Roz, ;  O creangă de liliac alb în Nikolai Nosov, de Eric-Emmanuel Schmitt

ianuarie  ; Starea naturală a omului    Leonce și Lena,  Angajare de clovn, , de Mihail Sebastian , de A.P.Cehov; de Georg Büchner;

de Matei Vișniec.

Dor de „Dor” și  de Dora

A trecut deja aproape un an de când am pășit pentru ultima dată pe o 

scenă sub îndrumarea doamnei Dora Lazăr. Emoţia a rămas vie și fiorul veșnic 

încă nu dispare, e acolo la fiecare amintire . Ceva început ca un simplu hobby a 

devenit treptat un vis, o dorinţă. Important este felul în care îţi este „livrat” 

sentimentul. Acum încep drumul anevoios de a deveni actor. L-am început, de 

fapt, de mult... încă de când am intrat în trupă. Am fost sunetist in 2011 și ţin 

minte că aveam niște emoţii pe care nu le mai simţisem până atunci. Desigur, 

mi-a plăcut să îi pot ajuta pe colegi, dar voiam să joc. Cumva s-a întâmplat să 

primesc un rol micuţ în acel an, după care, printr-un mic noroc, am primit rol 

principal anul următor. Aveam 12 ani, eram Oscar în „Oscar și Tanti Roz” de Eric-

Emmanuel Schmitt și în mine încolţea din ce în ce mai tare dorinţa. De fapt, 

deja nu mai era o dorinţă, era o nevoie. 

Și așa s-a întâmplat. Poate doamna Lazăr nu conștientizează, însă mie mi-a dat un sens în viaţă. Că acesta este unul 

bun sau unul mai puţin bun, doar timpul ne va spune. Până atunci, eu îi rămân veșnic îndatorat deoarece mi-a fost profesor, 

diriginte, regizor și chiar mamă.

Prof. DORIANA STĂNOIU, SORINA FĂSUI, IULIANA DRAGOMIR

                                                       MOTTO:

,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, 

cu jertfă.”  (Mihail Sadoveanu)

Ziua Naţională a României, aniversată pe 1 Decembrie, este 

moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor 

pentru unitatea și pentru integritatea naţională. Poporul român a 

valorificat conjunctura internaţională creată în urma Primului Război 

Mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a 

popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 1 

Decembrie este ziua tuturor românilor. Desăvârşirea unităţii naţionale 

este  fapta istorică a întregii naţiuni române. Fiinţa noastră este încărcată 

de sacrificiul depus de strămoșii noștri. Suntem datori ţării în care ne-am 

născut și este timpul să învăţăm să o preţuim la adevărata ei valoare.  

Lecţia de istorie
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 Există în viaţă clipe pe care un cunoscut scriitor şi publicist, Stefan Zweig, le numea “astrale”. 1 Decembrie 1918 a rămas 

un simbol al afirmării hotarâtoare a poporului de a-şi decide singur soarta.  Pentru generaţia tânără, Unirea de la 1918 a 

devenit doar o frumoasă lecţie de istorie. Astfel, cadrele didactice împreună cu elevii liceului nostru, au iniţiat un proiect 

educaţional cu prilejul Centenarului MARII UNIRI cu tema „   ”, urmărind prin activităţile UNIREA, ROMÂNII AU FĂCUT-O!

desfășurate să reactualizeze locuri, evenimente, personalităţi ale Marii Uniri. De asemenea, MAFTEI DENISA, CARANICA 

MIHAELA, DOROBANŢU BIANCA, IONITĂ COSMIN, elevi ai claselor a X-a, au participat la etapa municipală a Concursului 

Centenarul României Mari, în cadrul proiectului lansat de ISMB, cu scopul conştientizării rolului pe care MAREA UNIRE l-a 

avut in dezvoltarea României contemporane. Întregul an 1918 a fost deosebit de important pentru istoria românilor, 

bogat în evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea Primului Război Mondial, susţinerea din partea aliaţilor 

tradiţionali Franţa, Anglia și Statele Unite, în vederea realizării Unirii, reintrarea în război alături de Antantă, precum și 

unirea provinciilor aflate sub dominaţie străină cu România. 

 “Privim în înfăptuirea unităţii noastre naţionale ca la un triumf al libertăţii româneşti”, spunea Iuliu Maniu la 

Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Atunci se năștea o ţară întregită cu teritorii care vremelnic fuseseră 

rupte de vitregia timpului. Devenea realitate România Mare pentru că, pe 9 aprilie, Basarabia s-a unit cu România; la 28 

noiembrie, în acelaşi an, Bucovina hotărâse unirea necondiţionată cu Ţara Mamă, iar la 1 Decembrie, la Alba Iulia, 

Transilvania completa harta reală a statului român.

Acum 100 de ani, peste 100.000 de oameni din toate colţurile României se îndreptau către Alba Iulia, pentru a 

asista la desăvârșirea celui mai puternic act din istoria României. Cu entuziasm și inimi însufleţite de dragoste de ţară, 

românii au venit “să dea mână cu mână” într-o ţară unită. Adunarea de la Alba Iulia s-a ţinut într-o atmosferă de sărbătoare. 

Aici au venit 1.228 de delegaţi oficiali, din toate cele 130 de cercuri electorale și din toate cele 27 de comitate românești, 

episcopi, oameni de cultură, care au proclamat, la unison, „deplina libertate naţională”, „votul obștesc, direct și egal”, 

„libertatea presei”, dar și reforme în mai multe domenii ale vieţii, acum 98 de ani. Pe lângă oficialităţi, la Alba Iulia au venit, 

români de peste tot, de peste Carpaţi, cu trenul, cu căruţele, călare, pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu steaguri 

tricolore, cu table indicatoare ale comunelor ori ale ţinuturilor de unde proveneau, în cântări şi plini de bucurie. 

MAREA UNIRE a tuturor românilor a fost împlinită în miezul zilei de 1 Decembrie 1918, când cele 1.228 de 

semnături s-au așternut pe Rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Proiectul prin care s-a hotărât „Unirea 

Transilvaniei, Banatului şi a Părţilor Ungurene cu ţara-mamă“ a fost întocmit de unul dintre cei mai reprezentativi oameni 

politici români ardeleni, VASILE GOLDIŞ. Documentul cuprinde cele nouă puncte şi este conceput după cele mai 

democratice principii, ca votul universal, reprezentativitate totală pentru fiecare categorie socială, etnică sau profesională 

în stat, organizarea pe temelii solide a Transilvaniei, uniformizarea legislativă şi administrativă cu România. Manuscrisul 

original al documentului se păstrează la MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII. Singurele fotografii rămase din timpul 

evenimentelor din 1 Decembrie 1918 sunt realizate de Samoilă Mârza, ajuns “fotograful Unirii” din întâmplare. Avea 32 de 

ani, iar cu patru zile înainte se întorsese din război. Ca să ajungă la Alba a mers 11 kilometri, cărând aparatul pe bicicletă.

 La 18 noiembrie regele Ferdinand se întorcea la București şi îi  spunea  generalului Berthelot: „Când am luat 

moștenirea întemeietorului României moderne am făgăduit înaintea reprezentanţilor naţiunii că voi fi bun român; cred că 

m-am ţinut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari au fost jertfele, dar strălucită a fost răsplata și astăzi pot spune cu 

fruntea senină: faţă de Dumnezeu și de poporul meu am conștiinţa curată”. „După Basarabia și Bucovina, Ardealul, frumosul 

leagăn al poporului român, de unde au descălecat întâii voievozi ai ţărilor românești, a votat la Alba Iulia unirea cu Regatul 

Român”, cuvinte care reflectă o realitate împlinită.
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Lecţia de limbi străine

Similitudini lexicale între engleză și franceză
prof. univ. dr., profesor emerit ILEANA CONSTANTINESCU, prof. DANIELA CHIMIREA

Similitudinile lexicale între engleză și franceză se explică mai întâi prin faptul că 40% dintre termenii englezi sunt 

de origine latină (cucerirea romană). Trebuie avut în vedere apoi faptul că în perioada dominaţiei normande foarte mulţi 

termeni francezi au fost „exportaţi“ în Anglia, iar unii și-au păstrat complexul (învelișul sonor) în cele două limbi, alţii s-au 

modificat la revenirea lor în Franţa ca pronunţie și ortografie, iar alţii, la revenirea în Franţa, și-au păstrat complexul sonor 

și ortografia, dar au căpătat un alt sens în franceză faţă de engleză. Vom da câteva exemple.

Termenul  este aproape identic în franceză și engleză, iar în engleză a fost preluat din franceză. camomille

Termenul  din engleză vine de la termenul francez  (pungă, săculeţ) care, în perioada dominaţiei budget bougette

normande, a fost „exportat“ în Anglia, unde a căpătat complexul sonor  și a revenit astfel în franceză, limbă în care se budget

scrie și azi identic. Dar pronunţia este diferită faţă de cea engleză. Termenul francez  (drapel), tot în perioada étendard

dominaţiei normande, a plecat în Anglia, de unde a revenit în franceză cu complexul sonor , în Anglia însemnând standard

nivel de trai, în timp ce în Franţa   înseamnă centrală telefonică. În Franţa s-a creat și termenul  le standard le (la)

standardiste cu sensul de centralist, centralistă.
1

Dar și Anglia a „exportat“ mulţi termeni în franceză. Astfel o statistică întocmită de Pierre Guiraud  oferă o imagine 

sugestivă asupra împrumuturilor de termeni străini în franceză din Franţa, inclusiv a termenilor englezești în franceză. 

Conform statisticii făcute de Pierre Guiraud în secolul al XII-lea au pătruns în franceză 8 termeni englezi, în secolul al    

XIII-lea 2 termeni, în secolul al XIV-lea 11 termeni, în secolul al XV-lea 6 termeni, în secolul al XVI-lea 14 termeni, în 

secolul al XVII-lea 67 de termeni, în secolul al XVIII-lea 134 de termeni, în secolul al XIX-lea 377 de termeni, în secolul al 

XX-lea 75 de termeni, în total fiind vorba de 694 de termeni. „Statistica pentru secolul al XX-lea este cu totul departe de a fi 

reală. Aceasta nu doar pentru că ea se referă inevitabil doar la aproximativ o jumătate din acest secol, ci și pentru că omite, 

în fond, marele număr de cuvinte anglo-saxone pătrunse atât în limbajul zilnic (fără a fi înregistrate de dicţionare) dar și, 
2

mai ales, în limbajele tehnice, profesionale pe care autorul statisticii sus-amintite nu le-a luat în considerare“.
3

Trebuie să menţionăm că Fr. Mackenzie  care s-a ocupat de relaţiile dintre franceză și engleză a arătat încă din 

1939 că numărul cuvintelor englezei pătrunse în franceză se ridică la 3.000. Dar, după Mackenzie, spre exemplu, de la 

cucerirea normandă până la al Doilea Război Mondial din Franţa, au plecat în Anglia peste 5000 de cuvinte, deci engleza  

s-a îmbogăţit pe seama francezei.

Avansul economic american, faptul că Statele Unite au devenit din anii '50 principalul centru economic și financiar 

al lumii au făcut să se investească aici și mulţi bani în cercetare, să apară știinţe noi, lucrări noi, care, exportate în toată 

lumea, au contribuit la pătrunderea termenilor anglo-saxoni în toate limbile lumii, inclusiv în franceză.

Astfel, după anii 1950, în franceză pătrund foarte mulţi termeni anglo-saxoni inclusiv în limbajul economic, care, 

ca limbaj știinţific, trebuie să fie clar, precis, să nu dea naștere la dubii. Așa se explică faptul că după cartea scrisă de René 

Eiemble „Parlez-vous franglais?“ apărută în 1964 la Paris la Editura Gallimard, în Franţa în 1967 a fost înfiinţat prin decret 

Înaltul Comitet Pentru Apărarea și Dezvoltarea Limbii Franceze. Pentru a studia mijloacele de îmbogăţire a limbii franceze 

(fără împrumuturi) a vocabularului tehnic, în 1970 au fost create în Franţa 15 comisii ministeriale de terminologie care au 

trecut la înlocuirea termenilor anglo-saxoni cu echivalenţi francezi. Vocabularele analizate au fost cele din domeniul 

audiovizual, al construcţiilor, lucrărilor publice, al urbanismului, nuclear, petrolier, al tehnicilor spaţiale, al transporturilor, 

al economiei și informaticii, medical etc. Comisiile au analizat termenii străini, au propus echivalenţi și definiţii scurte, 

propunerile fiind apoi analizate de Academia Franceză și cele avizate fiind publicate în Monitorul oficial (Le Journal 

officiel). Atitudinea puristă a guvernului francez faţă de pătrunderea masivă a termenilor anglo-saxoni s-a concretizat prin 

legea dată în 1975 de președintele Franţei Valéry Giscard d'Estaing, adoptată apoi de Academia Naţională și de Senat prin 

care se interzice folosirea oricărui termen și a oricărei expresii străine când există un termen sau o expresie 

corespunzătoare în limba franceză.

În 1994 se dă în Franţa legea Toubon prin care la congresele și conferinţele de pe teritoriul Franţei, francezii sunt 

obligaţi să vorbească franceză, afișele din întreprinderi trebuie făcute în franceză, modurile de utilizare a produselor 

trebuie prezentate în franceză.

1
   Pierre Guiraud, Les mots étrangers, Paris, Presses Universitaires de France, 1971, p. 6.
2
   Ileana Constantinescu, Frangleza economică, București, Editura Economică, 1996, p. 43.
3
   Fr. Mackenzie, Les relations de l'Angleterre et de la France d'après le vocabulaire, Paris, Droz, 1939
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4
Astfel de măsuri s-ar putea lua și pentru limba română unde ne confruntăm cu romgleza.

Atașăm o listă întocmită de profesor Chimirea Daniela cu o serie de similitudini lexicale între franceză și engleză 

care poate să fie utilizată cu succes în clasele de limbi moderne unde se predă engleză/franceză. Se pot face exerciţii 

pornind de la acești termeni fie fonetice, fie lexicale și asociate cu alte probleme de gramatică.

MOT  FRANCAIS ENGLISH  WORD       

Desigur, nu ar trebui uitaţi nici termenul francez  corespondentul lui în engleză fiind compréhension

comprehension compétition competition, dar nici termenul francez  care are ca echivalent în engleză .

Iată deci o nouă abordare comparativă a unor termeni din engleză și franceză care ar putea conduce la elaborarea 

unor culegeri de exerciţii și care să vină în sprijinul învăţării celor două limbi de circulaţie internaţională, engleza și 

franceza, de către elevi.

4   Ileana Constantinescu, Romgleza și lupta pentru „o balanţă lingvistică echilibrată“, București, Editura Milena Press, 2006

Camomille (subst.) Camomile (subst.) 

Content – contente (adj.) Content (adj.) 

Carrotte (subst.) Carrot (subst.) 

Club (subst.) Club (subst.) 

Danger (subst.) Danger (subst.) 

Guitare (subst.) Guitar (subst.) 

Humeur (subst.); humour (subst.) Humour (subst.) 

Homographe (subst.) Homograph (subst.) 

Hyacinthe (subst.) Hyacinth (subst.) 

Horrible (adj.) Horrible (adj.) 

Idylle (subst.) Idylle (subst.) 

Industrialisation (subst.) Industrialization (subst.) 

Inhabitable (adj.) Inhabitable (adj.) 

Inhérent-inhérente (adj.) Inherent (adj.) 

Initiation (subst.) Initiation (subst.) 

Innocent (adj.) Innocent (adj.) 

Interviewer (subst.) Interviewer (subst.) 

Introduction (subst.) Introduction (subst.) 

Purée de châtaigne (subst.) Chestnut purée (subst.) 

Myosotis (subst.) Myosotis (subst.) 

Nature (subst.) Nature (subst.) 

Patient (subst., adj.) Patient (subst., adj.) 

Pigeon (subst.) Pigeon (subst.) 

Porc (subst.) Pork (subst.) 

Pot (subst.) Pot (subst.) 

La rose (subst.) Rose (subst.) 

La soupe (subst.) Soup (subst.) 

Signature (subst.) Signature (subst.) 

Silence (subst.) Silence (subst.) 

Table (subst.) Table (subst.) 

Tulipe (subst.) Tulip (subst.) 

Le xylophone (subst.) Xylophone (subst.) 
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Pentru o predare interdisciplinară în liceu

prof. univ. dr. emerit ILEANA CONSTANTINESCU; prof. DANIELA CHIMIREA

Rolul tot mai mare al calculatorului, al informaticii și al Internetului în viaţa elevilor, necesitatea de a se 

documenta adesea citind diverse articole pe Internet ne-a condus la ideea de a pune accent pe prezentarea unor referate 

terminologice la clasele de liceu în domeniul informaticii, afacerilor și psihologiei, termenii fiind prezentaţi în română, 

franceză și engleză însoţiţi de definiţii minimale în franceză în cadrul clasei de franceză și de definiţii minimale în engleză 

în cadrul clasei de engleză. Cu ocazia prezentării termenilor cheie din domeniul afacerilor însoţiţi de definiţii minimale, 

profesorul de franceză sau de engleză le va putea vorbi elevilor și de posibilitatea creării unor întreprinderi virtuale având 

ca obiect de activitate . Tot atunci când se vor prezenta referate distribuţia de produse românești în ţară și în străinătate

terminologice în domeniul francezei sau al englezei de afaceri elevii vor fi atenţionaţi de profesorii de limbi moderne că, 

dacă vor dori să se angajeze în perioada vacanţei sau când vor termina liceul, trebuie să-și depună un dosar de candidatură, 
5

iar la interviul de angajare se va face o  a comportamentului, deci ei trebuie să-și cenzureze comportamentul. mercatică

Cunoașterea de către elevi a termenilor cheie din domeniul afacerilor în franceză și în engleză îi va putea ajuta cu ajutorul 

cunoștinţelor din domeniul informaticii să-și facă mici site-uri în franceză și în engleză pentru viitoarele lor întreprinderi 

virtuale. Desigur, pentru a vinde, trebuie să cunoști și psihologia cumpărătorului și să te cunoști și pe tine mai bine, iată de 

ce niște referate terminologice în franceză și engleză cu termeni cheie din domeniul psihologiei ar fi utile și cu definiţii 

minimale pentru termenii respectivi, căci în felul acesta elevii s-ar putea documenta și pe Internet și să citească în 

franceză și în engleză articole utile privind psihologia cumpărătorilor din diverse ţări pentru ca mărfurile pe care le vor 

exporta să se poată vinde în condiţii avantajoase.

Vom da exemplu de câţiva termeni cheie care ar putea fi analizaţi în referatele terminologice.

În domeniul informaticii vom da în română, franceză și engleză câteva exemple de termeni cheie:

În domeniul afacerilor vom da de asemenea câteva exemple de termeni cheie în română, franceză și engleză:

5
 Termen creat de Ileana Constantinescu în 2005 și introdus în Dicţionar de afaceri francez-român, român/francez, Editura Milena Press, 

București. Termenul este un echivalent românesc pentru termenul anglo-saxon marketing.

Română Franceză Engleză 

afacere (s.f.) affaire (s.f.) business 

capital social (s.n.) capital social (s.m.) authorized share capital, nominal share capital 

 

Română Franceză Engleză 

bază de date (s.f.) base de données (s.f.) data base (DB) 

calculator (s.n.) ordinateur (s.m.) computer 

hardware (s.n.) matériel (s.m.) hardware 

software (s.n.) logiciel (s.m.) software 

imprimantă (s.f.) imprimante (s.f.) printer 

limbaj de programare (s.n.) (LP) langage de programmation (s.m.) (LP) programming language (PL) 

program (s.n.) programme (s.m.) programme (Br. En.) 

program (Am.E.) 

programare (s.f.) programmation (s.f.) programming 

programator (s.m.) programmeur (s.m.) programmer 

tastă (s.f.) touche (s.f.) key 

tastatură (s.f.) clavier (s.m.) keyboard 

utilizator (s.m.) utilisateur (s.m.) user 

virus (s.m.) virus (s.m.) virus 

a vizualiza, a afi?a visualiser, afficher to display, to post up 

 

ș
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În domeniul psihologiei s-ar putea pune accent în referatele terminologice prezentate în clasele de franceză și de 

engleză pe termeni ca: aptitudine, comportament, nervozitate, timiditate, comunicare verbală, comunicare non-verbală etc.

Considerăm că o astfel de „extensie“ a orelor de limbi străine la liceu ar conduce la o interdisciplinaritate care ar 

apropia mai mult teoria de practică, respectiv atât pentru crearea unor întreprinderi virtuale în condiţii de minimizare a 

riscurilor, cât și pentru angajare într-o altă întreprindere unde documentarea pe Internet într-o limbă străină, franceză sau 

engleză, ar fi foarte accesibilă.

Bibliografie

1.  Ileana Constantinescu, Dicţionar de informatică român-englez-francez, Editura Economică, București, 1998.
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cifră de afaceri (s.f.) chiffre d’affaires (s.m.) turnover 

cerere (s.f.) demande (s.f.) demand 

concuren?ă (s.f.) concurrence (s.f.) competition 

condi?ii de plată (s.f.pl.) conditions de paiement (s.f.pl.) payment terms 

contract de muncă (s.n.) contrat de travail (s.m.) employment, labour contract 

termen de plată (s.n.) délai de paiement (s.m.) terms of payment 

a-?i depune candidatura déposer sa candidature to apply to 

finan?are (s.f.) financement (s.m.) financing 

impozit (s.n.) impôt (s.m.) tax, duty, taxation 

interviu de angajare (s.n.) entretien d’embauche (s.m.) employment interview 

investi?ie (s.f.) investissement (s.m.) investment 

marfă (s.f.) marchandise (s.f.) goods, merchandise 

mercatică a comportamentelor (s.f.) mercatique des comportements (s.f.) behavioral marketing 

modalită?i de plată (s.f.pl.) modalités de paiement (s.f.pl.) payment methods 

ofertă (s.f.) offre (s.f.) offer 

patron (s.m.) employeur (s.m.), patron (s.m.) employer (s.m. ?i f.) 

patroană (s.f.) employeuse (s.f.), patronne (s.f.) proprietress (s.f.) 

perioadă de probă (s.f.) période d’essai (s.f.) probation period 

pia?ă (s.f.) marché (s.m.) market 

a plăti payer to pay 

risc inerent (s.n.) risque inhérent (s.m.) inherent risk 

salariu brut (s.n.) salaire brut (s.m.) gross wages 

salariu net (s.n.) salaire net (s.m.) net wages 
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Despre emoţii 

Pe la începututul primăverii, doamna prof. ILEANA CONSTANTINESCU ne-a adus niște 

EMOŢII…  într-“o carte mică, o cărticică”. Întrucât “se citesc” repede, cu gândul la simţirea unui om 

onest și sensibil (ar putea fi altfel un dascăl autentic?), le recomand cititorilor de “Cuvinte 

potrivite”, pentru că…

Emoţiile… doamnei Constantinescu se schimbă, de la un text la altul, odată cu tema. 

Bunăoară, în ”fiziologiile” escrocului, am intuit stupoare și revoltă.  comunică duioșia Copilul

maternă.   și  sunt legate prin aceeași mărturisire “transparentă” a Profesorul Meseria de dascăl

unui crez, a unei vocaţii cu luciri de nobleţe, vechi și fără odihnă.  și  repun în Visul Simetrie în timp

noima lui curiozităţile destinului – al oamenilor, al lucrurilor… Iar Un cartier vechi din Bucureștiul 

de altădată semnalează dispariţia, încă suferindă, a unei zone (dintre cele mai frumoase și pline de 

istorie) din capitala României.

Mai aproape de “emoţia” literară sunt  (preferata mea, poate și pentru că, în 2012, Trasee

m-am îndrăgostit definitiv de Portugalia), , impresiile de călătorie din textul care Balconul

împrumută titlul volumului și . Au în ele ingredientele  sensibilităţii  și sensibi-Marea de pe balcon

lizării,  câtă  vreme  notaţia  exterioară,  a  unuiamănunt peisagistic, este dublată de cea a senzaţiilor metafizice. Îmi îngădui, de dragul 

Emoţiei. . . reproducerea unui fragment: “Mă pierd într-un albastru plăcut fără să-mi dau seama dacă mă contopesc cu cerul sau cu marea ori cu 

amândouă. […]  Această contopire cu cele două nuanţe de albastru îmi dă senzaţia nemuririi, fără monotonia ei, o nemurire plăcută, în afara 

grijilor vieţii curente, o nemurire la care nu mă pot întreba dacă am dreptul […] în această zi în care am înţeles că important nu este să fii 

nemuritor, ci să te simţi așa...”      

                                                                                                                                                               prof. RUXANDRA PETRE

                                                                                                                                                                                                   

I. Elevii cu MEDIA                          în semestrul I (anul școlar 2017-2018)

VA – Iagăr Antonio Mateo Florin, Subţirică Luca Petru

VIA – Popa Ionuţ

VIC – Busuioc Mario, Ciulacu – Purcărea Viviana

VIIA – Morărașu Alexandru

VIIB – Albu Robert, Voinea Rebecca Ligia

VIIC – Iliescu Lucas Raul, Ene Roberto Cezar, Șișu Mihai Cristian

VIIIA – Costia Alexandru Cătălin

XE – Marin Maria Elena

II. POȘTA REDACŢEI. 10 sugestii pentru revista noastră

 : Performanţele sportive ale elevilor bolintineni (Grasu Crstian). Ghid de supravieţuire în situaţii limită (Iagăr VA

Mateo). Despre cum să le fie mai ușoară trecerea elevilor de la școala primară la gimnaziu (Andrei Maria). Drepturi și 

responsabilităţi la orele de curs (Popa Ștefania). Părerile elevilor despre profesorii lor (Enăștescu Ioana). Ce e școala pentru 

mine? (Androsiac Daria). Jocuri de perspicacitate, integrame, rebusuri… (Butnaru Lara). Profesorul ideal (Chiţu Mihai). 

Disciplina / Disciplinele care mă vor ajuta să devin ce vreau (Iancu Andrei). Dacă aș fi o zi profesor… (Gheorghiceanu 

Gabriel) 

VIC: Avantaje și dezavantaje ale vieţii de elev (Busuioc Mario). Ce, când și cât mâncăm; Destinaţii de vacanţă  

(Purcărea-Ciulacu Viviana). Despre animale (de companie sau nu) mai puţin cunoscute (Deaconu Darius). Moda - cum 

trebuie să ne îmbrăcăm în diferite situaţii (Ţicu Luisa). Jocurile copiilor de altădată (Pătrănescu Răzvan). Cum își petrec 

copiii de azi timpul liber (Gogoţ Alexia). Despre muzică și binefacerile ei (Stoica Alexandra). Despre importanţa de a vorbi 

corect (Petre Mara). Obiceiuri, tradiţii din alte ţări (Smaranda Daniel).

VIIB: Despre istoria liceului nostru (Tudor Robert). Spune-mi ce muzică asculţi, ca să-ţi spun cine ești! (Sava Laura). 

Cum, când și cât ne pregătim temele (Stoica Giulia). Emisiunea preferată, pentru că… (Șohan Ștefania).  Ce  crezi  că  ai  fost 

(Zece)

Pagina de 
(Zece)



27

într-o viaţă anterioară și de ce? (Iordăchescu Miruna). Despre jocurile pe calculator (Olteanu David). O zi fără tehnologie 

(Albu Robert). Secretul notei 10 (Toader Teodora). Detectiv pentru o zi (Bejan Alexandra). A fi educat înseamnă… (Bălţoi 

Cristina).

VIIIC: Cărţile preferate; Idoli din istoria noastră; Dacă m-aș trezi orb...; Cine sunt eu?; Cum văd viitorul? (Stan 

Cătălin) Ce aș vrea să schimb în școala mea?;  Ce aș schimba la mine?;  Ce aș schimba la prietenii mei? (Covaci Ștefan)

IX A / F: Cum să faci bani (legal!), chiar dacă ești elev?; De ce unii învaţă și alţii nu?; Ce înseamnă pentru tine 

Dumnezeu?  (Grigore Alexandru – IXF). Despre alegerea unei meserii (David Georgiana – IXF). Cum să te integrezi mai 

repede și mai ușor în liceu?; Despre cum să gestionăm relaţia cu părinţii; Metode rapide de învăţare (Ioniţă Irina – IXF). 

Bucuriile unui licean;  Lumea peste 100 de ani  (Buturugă Iulia - IXA).

XF: Ce personaj literar aș vrea să fiu?; Ai călători în trecut sau în viitor? (Vasile Georgiana - XF); Chestionar de 

inteligenţă; Semnificaţia viselor (Dumitru Florina); Teste de personalitate (Caloian Cristina); Ce mă / m-ar face fericit?; 

Titlul cărţii pe care aș vrea să o scriu (Perijoc Florina); Trei dorinţe pe care i le-aș mărturisi peștișorului de aur (Pleșa Ioana); 

Ce-ai face cu banii, dacă ai câștiga la loto? (Dima Ștefan); De ce vii la școală? (Ristea Roxana) 

III. Dacă aș fi o zi profesor… (Sondaj 1)

Stan Cătălin Claudiu (VIIIC) : Aș încerca să le arăt tuturor elevilor importanţa și frumuseţea materiei pe care o 

predau. Le-aș asculta nemulţumirile, opiniile. Le-aș preda cât mai schematic și mai pe înţelesul lor. Aș da mai multe note și 

m-aș implica în activităţile școlii, i-aș încuraja pe copii să-și găsească pasiuni, aș fi un exemplu pentru ei.

Negulescu Aida (VIIIB) : I-aș scoate pe toţi elevii la tablă și i-aș nota doar pe cei care s-au descurcat bine. Le-aș 

explica de ce au nevoie de școală și cum să se descurce în viaţă.

Androsiac Daria (VA) : I-aș distra pe elevi, astfel încât să își amintească ziua aceea. Dacă aș fi mai mult timp, aș face 

concursuri educative și relaxante și i-aș premia pe toţi, chiar dacă nu sunt câștigători.

Andrei Maria (VA): Mi-ar veni câteva tone de idei și cred că n-aș avea timp să le fac pe toate. În primul rând, mă voi 

strădui să ţin ore atractive. Într-una, le-aș cere copiilor să picteze ce vor ei, să fie creativi și orginali. Apoi i-aș duce în sala de 

sport, ca să facă gimnastică și să se joace. În următoarele ore îi duc la muzee, la case memoriale. Pentru celelalte ore  aș 

ţine cont de părerile lor, aș face ce vor ei.

Iagăr Mateo (VA): Îmi imaginez că sunt chiar azi profesor. Așa că... plec la școală și le voi vorbi elevilor mei despre 

“Fii ECO”. Stiu că sunt interesaţi de tema acestui concurs. Vom strânge împreună 120 de kg de baterii și vom câștiga o 

excursie în Republica Dominicană, la Santo Domingo. Voi fi un profesor fericit!

Popa Ștefania (VA): Probabil că mi-aș începe ziua aia la ora 6.00. Atunci aș pleca la școală. M-aș purta frumos cu 

elevii, așa cum se poartă dna dirigintă cu noi. Le-aș propune jocuri de perspicacitate și aș vorbi cu colegii mei (profesori) să 

nu li se dea alevilor mai mult de două teste într-o zi.

Butnaru Lara (VA): Aș face, mai întâi, o oră de română. Aș preda substantivul într-un mod amuzant și interactiv. 

Apoi, aș ţine o oră de pictură cu cei de-a IX-a. Le-aș propune un peisaj de primăvară, prin metoda stropirii. Următoarea oră 

ar fi de educaţie socială, când aș vorbi despre problemele copiilor pe care aș vrea să le rezolv. Pentru ultima oră, aș păstra 

sportul, cu copiii de-a V-a, pe care i-aș duce în parc, să facem yoga. Dacă aș fi mereu profesor, aș gândi activităţi interactive 

și amuzante, ca să le arăt copiilor că școala nu e o închisoare.

Grădinariu Andreea (VIC): Aș alege să predau artele plastice și aș încerca să mă înţeleg cu elevii ca și cum am fi de 

aceeași vârstă. I-aș trata ca pe niște adulţi. Le-aș preda ușor și m-aș asigura că înţeleg toţi. I-aș ajuta în diferite situaţii, 

pentru că mulţi sunt stresaţi și speriaţi. Aș încerca deci să nu îmi pierd răbdarea ca unii profesori…

Ionescu Luca (VIC): Cred că mi-ar fi greu din multe motive. În primul rând, pentru că aș sta toată ziua la școală. Apoi, 

pentru că nu e ușor să menţii trează atenţia a peste 20 de copii, cărora nu le poţi preda în liniște deplină. Aș încerca să fac o 

impresie cât mai bună, ca să pot colabora cu elevii, astfel încât aceștia să obţină rezultate bune. E foarte frumos când copiii 

merg la olimpiade și îţi mulţumesc pentru ajutor. Le-aș da teme puţine, chiar deloc și aș încerca să îi fac să înveţe cu 

plăcere. 

Purcărea-Ciulacu Viviana (VIC): Le-aș preda elevilor într-un mod cât mai atractiv / interactiv, cu ajutorul 

tehnologiei sau prin joacă. Astfel, copiii ar aloca mai mult timp învăţatului. M-aș strădui, de asemenea, să ţin ore amuzante.

Busuioc Mario (VIC): Aș transforma școala într-un palat al electricităţii, al tehnicii… Aș aloca 25% din fondurile ei 

pentru aparate electronice, pentru dulapuri individuale, scaune confortabile,  săli mai multe, băi…  Alţi 10%  i-aș  folosi  pt 
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achiziţionarea unor laptopuri care să ţină loc de caiete. M-aș gândi și la niște programe care să-i ţină pe elevi departe de 

ceea ce le e nociv. Cred că așa ar trebui să fie în toate școlile. Astfel, ar fi mai distractiv, copiii ar reţine informaţii pe viaţă și 

ar învăţa mai puţin acasă.

Stoianovici Diana (VIC): Mi-aș dori să fiu, în ziua aia, profesoară de germană și i-aș învăţa pe copii cu blândeţe. Aș 

putea citi catalogul și i-aș cunoaște mai bine. Aș vrea să fiu un exemplu pentru copii. Viaţa de profesor mi se pare magică, 

de aceea cred că fiecare elev poate găsi în dascălii lui niște modele.

IV.Și alte 10…

Pană Cristian (VIC): I-aș ajuta pe copiii cu probleme, le-aș îndrepta mediile celor cu note proaste, mi-aș cunoaște 

ceilalţi profesori mai bine. Aș vorbi cu toţi colegii mei, ca să le aflu bucuriile și tristeţile. Dar pe cei care nu mă suportă i-aș 

asculta până la nota… 1.

Olteanu David (VIIB): E seară târzie… un vis. Eu și copiii. Eu – profesor, ei – micii elevi. Fără teme, fără emoţii, fără 

note proaste. În clasă e o atmosferă caldă. Copiii ies la tablă, pe rând, note primesc doar cei care se descurcă. Așa văd eu 

școala: nu trebuie să fim stresaţi la vederea profesorului. Copiii ar fi impulsionaţi – mai cu seamă că, de data asta, eu îi 

notez. Pentru weekend, le propun să ne întâlnim o oră în parc și să discutăm eventuale probleme. Mă voi strădui să mă 

apropii mai ales de cei care nu îndrăgesc materia mea, să discut cu ei părintește, să găsim împreună soluţii ca să nu rămână 

corigenţi. Cred că ăsta mi-ar fi rolul: să învăţ fiecare copil. Da, e un… vis care sper să devină realitate.

Sava Laura Florentina (VIIB): Dacă aș fi profesor pentru o zi, aș alege să predau italiană și aș fi foarte exigentă, 

pentru ca elevii să mă asculte. Le-aș lua telefoanele, ca să nu fie distrași în timpul orei, m-aș concentra asupra unei metode 

care să le atragă atenţia și aș miza mult pe lucratul suplimentar. Aș folosi un limbaj simplu, ca toţi copiii să mă înţeleagă. 

După mine, a fi profesor e foarte greu. Trebuie să suporţi zilnic zeci de copii neatenţi și gălăgioși. 

Tudor Robert (VIIB): Întrebarea este grea. Dar cred că bucuria de a fi profesor, măcar pentru o zi, este imensă. Cred 

că ar trebui să fiu prieten cu copiii, să îi ascult, să îi înţeleg, să mă joc cu ei, să le arăt că le sunt alături, că îmi pot vorbi despre 

orice problemă. Am întâlnit profesori care au dat test din prima zi de școală. Eu n-o să fac asta. În concluzie, aș fi cel mai bun 

profesor pentru o zi.

Sas Daria (VIIA): Aș discuta cu elevii mei și i-aș întreba cum le-ar plăcea să se desfășoare o oră de curs. Aș ţine cont 

de părerile lor și i-aș ajuta să înţeleagă mai bine materia pe care o predau, făcându-i să se simtă bine la școală. Le-aș 

explica în fiecare oră motivele pentru care trebuie să înveţe, amintindu-le mereu că școala e singura care îi va ajuta să 

ajungă unde își doresc. 

Morărașu Teodor Alexandru (VIIA): Nu a da teme pe care copiii să nu le poată rezolva și aș încerca să-i fac pe toţi să 

înţeleagă ceea ce predau, să facă din materia mea un subiect interesant despre care să vorbească toată lumea. De 

asemenea, i-aș încuraja pe copii să participle la activităţi extracurriculare.

Drăgan Ioana (VIIA): Le-aș preda copiilor pe o tablă digitală, în timp ce ei ar scrie pe tablete. Nu le-aș da teme 

pentru acasă. Aș face lecţii captivante.

Rotaru Elena (VIIA): Aș încerca să mă ridic la nivelul așteptărilor elevilor mei. Aș fi bună cu ei, un adevărat model. 

Le-aș zâmbi cald cînd au necazuri și m-aș strădui să-i aduc la realitate, arătându-le că nu e bine să folosești atât de mult 

telefonul, aparatura tehnică.

Bogdan Daria (VIIA): Aș preda unele lecţii în mijlocul naturii, ca elevii să înţeleagă ce înseamnă să protejezi 

planeta și, implicit, să se protejeze pe ei înșiși. Profesorul de azi e văzut ca un om care predă multe pagini, care dă teme 

nefolositoare. Eu aș vrea să schimb asta, să fac lecţii interactive, folosind multe jocuri, astfel încât copiii să aibă mai mult 

timp liber.

Săbăreanu Andreea (VIIA): Aș alege să predau geografia, deoarece o consider o disciplină interesantă. Aș ţine ore 

amuzante, le-aș vorbi elevilor despre ce am văzut, aș organiza multe excursii în străinătate, astfel încât ei să descopere 

locuri unde, poate, într-o zi, ar vrea să-și petreacă viaţa. 
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V. Emisiunea preferată, pentru că… (Sondaj 2)

Sulugiuc Ana-Maria (VIIA): Emisiunea mea preferată este CHEFI LA CUŢITE de pe Antena 1, deoarece ador să 

gătesc și îmi plac cei trei șefi. Mă fascinează concurenţii – români și străini. Am aflat, din această emisiune, multe reţete.

Lupu Daria (VIIA): Îmi place CE SPUN ROMÂNII, deoarece reprezintă prilejul de a-mi lărgi orizontul cultural prin 

întrebările și răspunsurile din cadrul emisiunii.

Cimpoieru Ana-Maria (VIIA): Mă uit cu plăcere la serialul TEEN WOLF, care, chiar dacă are o acţiune fantastică – 

este despre un adolescent transformat într-un vârcolac -, te învaţă ce înseamnă prietenia adevărată. 

Istrate Mario (VIIA): Am mai multe, dar mă încântă MECIURILE DE FOTBAL, pentru că în timpul lor se petrece 

mereu pe teren ceva neașteptat. De exemplu, când o echipă domină jocul, cealaltă înscrie…

Pîrvu Darius Ștefan (VIIA): Emisiunea preferată este ROMÂNII AU TALENT, deoarece mă relaxează. Mă distrez pe 

seama unor concurenţi. Alţii mă surprind cu talentul lor.

Prună Dragoș Ștefan (VIIA): Îmi place mult VOCEA ROMÂNIEI, pentru că prezintă oameni cu adevărat talentaţi. 

Dacă impresionezi juriul, poţi ajunge în finală și să fii recunoscut ca cel mai bun.

Iancu Alexandra (VIIA): ROMÂNII AU TALENT, pentru că mă face să realizez că trăiesc într-o ţară talentată.

Cazacu Vladimir (VIIA): Emisiunea mea preferată este THE INCREDIBLE DR. POL, despre un veterinar care ajută 

multe animale.

Radu Valentin (VIIA): Emisiunea mea preferată este VREI SĂ FII MILIARDAR pentru că în fiecare episode se pun 

întrebări de cultură generală și poţi afla lucruri noi și interesante. În plus, dacă știi, poţi câștiga bani mulţi.

Abbas Youssef (VIIA): Emisiunea mea preferată este ROMÂNII AU TALENT, pentru că sunt foarte mulţi concurenţi 

care mă emoţionează.

Radu Darius (VIIA): Îmi place să văd EXATLON, deoarece e un concurs sportiv și mă captivează.

VI. Ce înseamnă pentru tine Dumnezeu? (Sondaj 3)

Izdrăilă Maria Talida (XH): Dumnezeu este, pentru mine, a doua șansă. De fiecare dată când îmi merge prost, când 

îmi doresc să o scot la capăt, știu că Dumnezeu mă ajută. Nu sunt singură, chiar dacă asta simt uneori. Greșesc și vreau să fiu 

iertată. Recunosc, nu sunt cea mai credincioasă persoană. Uneori, nu cred în nimic. Dar îmi revin repede, mă trezesc din nou 

la realitate, încep să am încredere că Dumnezeu mă ajută să ţin ochii deschiși și la propriu și la figurat. Știu că de acolo, de 

sus, Cineva mă privește...

Constantin Ruxandra (VIIIC): Pentru mine, Dumnezeu este totul. Este perfecţiunea. Mi-l imaginez ca un om 

deștept, frumos, dar mai ales milostiv, care ne iartă de fiecare dată, fără a ne cere explicaţii. Faptul că Fiul său a fost 

răstignit și a suferit pentru omenire mă face să cred că Dumnezeu ne iubește necondiţionat.

Negulescu Aida (VIIIB): Pentru mine Dumnezeu înseamnă dragoste, iertare, răbdare, speranţă și viaţă, puterea de a 

merge înainte oricând și oricum, alături de El. Ne conduce viaţa, ne asculă rugăciunile. Suntem copiii Lui. Este mâna cu care 

mă creez, tot ce vreau să știu, este începutul și sfârșitul. 

Tănăsoiu Maria (VC): Dumnezeu este Cel care ne-a creat pe toţi, Cel care ne veghează mereu și care își trimite 

îngerii să ne ocrotească. Este prezent în orice secundă: când dormim, când mâncăm, când ne spălăm... Este bine să crezi în 

El, să-ţi faci rugăciunea în fiecare seară, să crezi că ceva ţi s-a întâmplat pentru că “așa a vrut Dumnezeu”.

Rotaru Maria (VIIIB): Sincer, nu știu... Doar că El e aici, cu mine, oricând. În faţa Lui râd și plâng. E Atotputernicul. 

Ceea ce spun nu e nou, nu e original. Dar asta cred. Cred că e martorul a tot ce fac, că mă ghidează, că mă ajută, că îmi 

răspunde la rugăciuni, că îmi împlinește dorinţele, că e lumina din întuneric, Tatăl meu și al tuturor.

Matei Cristian (VC): Dumnezeu este un fel de Tată, deoarece El a creat lumea – omul, plantele, copacii, planetele. 

Viaţa o avem de la Dumnezeu și de aceea vreau să-i mulţumesc pentru că mi-a dat o șansă pe Pământ.
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Eracle Anne-Marie (IXF): Bunicii ne învaţă de mici să avem credinţă în Dumnezeu. Pe de altă parte, părinţii ne spun 

să credem în propriile puteri. Eu aleg ambele sfaturi. Am învăţat să cred în mine, iar la nevoie, să apelez la credinţă.

Tănase Gabriel (VC): Pentru mine, Dumnezeu este ca un om bun, ca un tată. În fiecare seară mă rog Lui să fiu 

sănătos. Când Îl întreb ceva, a doua zi parcă îmi răspunde. Știu că poate face minuni, că ne iubește și că trebuie să-L iubim.

Drăgan Alexandru Mihai (VC): Fără Dumnezeu nu ar exista nimic, nici omenirea, nici planeta noastră. Chiar dacă nu 

L-am văzut, cred în puterile Lui supranaturale. Când Îl simt lângă mine, parcă mă simt mai bine, parcă scriu mai frumos. Dar 

Dumnezeu nu ne ajută când trișăm, când furăm, deci când facem lucruri rele...

Trușcă Cezara (VC): Dumnezeu este Binele, o forţă divină, o lumină eternă. El ne ocrotește și ne iubește, ne este 

alături de la naștere, până la moarte. Și dincolo de ea... 

VII.10 întrebări din ORACOLUL meu, pentru 10 colegi de clasă
- rubrică realizată de ŢICU LUISA MARI (VIC) - 

1. Ai fost vreodată în străinătate? Dacă da, unde?

Drăgoi Aura Gabriela: Nu am fost.

Roșu Ana-Maria Denisa: Da, în Bulgaria.

Grădinariu Andreea Alexandra: Da, am fost în Bulgaria.

Smaranda Daniel Crisitian: Am fost cu bunicii mei în Dubai.

Șerban David Cristian: Da, am fost în Spania, la Barcelona.

Gogoţ Alexia Maria: Am fost în Olanda, Bulgaria, Turcia, Grecia, Anglia, Franţa.

Busuioc Mario Gabriel: Nu, nu am fost niciodată în străinătate.

Stoianovici Diana Andreea: Da, am fost în Bulgaria, în Franţa și în Grecia.

Pană Cristian Alexandru: Nu.

Ionescu Luca Alexandru: Nu, nu am fost.

2. Cine este cel mai bun prieten  / cea mai bună prietenă a ta?

Drăgoi Aura Gabriela: Andreea Grădinariu

Roșu Ana-Maria Denisa: Andreea Grădinariu

Grădinariu Andreea Alexandra: Ana-Maria Roșu

Smaranda Daniel Crisitian: Rubinio Vrânceanu Gabriel

Șerban David Cristian: Laura Omi

Gogoţ Alexia Maria: Am trei: Luisa Ţicu, Alexandra Timnea, Denisa Roșu

Busuioc Mario Gabriel: Cel mai bun prieten al meu este Mădălin (colegul nou).

Stoianovici Diana Andreea: Sunt mai multe – Adriana, Elena, Claudia, Sabrina, Ruxi, Daria.

Pană Cristian Alexandru: Luca Ionescu și Eduard Suliman.

Ionescu Luca Alexandru: Manu, Alex și Florin.

3. Mănânci sănătos de obicei?

Drăgoi Aura Gabriela: Nu prea.

Roșu Ana-Maria Denisa: Deloc.

Grădinariu Andreea Alexandra: Nu mănânc deloc sănătos.

Smaranda Daniel Crisitian: Logic că nu.

Șerban David Cristian: Nu.

Gogoţ Alexia Maria: Da...

Busuioc Mario Gabriel: Da.

Stoianovici Diana Andreea: Da.

Pană Cristian Alexandru: Destul de.

Ionescu Luca Alexandru: Nu prea.
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4. Care este mâncarea ta preferată?

Drăgoi Aura Gabriela: Ciorba

Roșu Ana-Maria Denisa: Piure cu carne

Grădinariu Andreea Alexandra: Musacaua.

Smaranda Daniel Crisitian: Shaorma. Ciorba de burtă.

Șerban David Cristian: Shaorma, pizza, cartofii prăjiţi.

Gogoţ Alexia Maria: Pizza.

Busuioc Mario Gabriel: Cripsy strips.

Stoianovici Diana Andreea: Supa, sarmalele, fructele, legumele.

Pană Cristian Alexandru: Pastele.

Ionescu Luca Alexandru: Tot pastele

6. Care a fost cea mai mare notă a ta? La ce disciplină?

Drăgoi Aura: 10 la toate.

Roșu Ana-Maria Denisa: 10 la religie

Grădinariu Andreea Alexandra: 10 la română.

Smaranda Daniel Crisitian: 10 la toate.

Șerban David Cristian: 10 la toate.

Gogoţ Alexia Maria: 10 la toate.

Busuioc Mario Gabriel: 10 la toate.

Stoianovici Diana Andreea: 10 la toate.

Pană Cristian Alexandru: 10 la fizică.

Ionescu Luca Alexandru: 10 la română.

7. Ce așteptări ai de la colegii tăi?

 Drăgoi Aura: Să nu se certe din orice.

Roșu Ana-Maria Denisa: Să fie mai ordonaţi și mai cuminţi.

Grădinariu Andreea Alexandra: Să fie mai prietenoși unii cu alţii.

Smaranda Daniel Crisitian: Să tacă la ore.

Șerban David Cristian: Să fie prietenoși.

Gogoţ Alexia Maria: Să nu fie răutăcioși.

Busuioc Mario Gabriel: Să nu se mai pârască.

Stoianovici Diana Andreea: Să nu mai vorbească în timpul orei și să nu mai fie răi.

Pană Cristian Alexandru: Nu am.

Ionescu Luca Alexandru: Să nu se certe.

8. Ce așteptări ai de la profesorii răi?

 Drăgoi Aura: Să nu ne mai dea multe teme.

Roșu Ana-Maria Denisa: Să ne dea teme mai puţine.

Grădinariu Andreea Alexandra: Să facă mai multe glume cu noi și să ne dea mai puţine teme.

Smaranda Daniel Crisitian: Să nu ne mai dea teme.

Șerban David Cristian: Să primim mai puţine teme și să fie mai amuzanţi.

Gogoţ Alexia Maria: Eu sunt mulţumită de profesorii mei.

Busuioc Mario Gabriel: Să fie prietenoși. Eu sunt mulţumit cu temele date.

Stoianovici Diana Andreea: Îl consider pe fiecare profesor un exemplu. Sunt foarte mulţumită de toţi, 

nu aș vrea să se schimbe.

Pană Cristian Alexandru: Nu am.

Ionescu Luca Alexandru: Teme mai puţine.

9. Ce liceu ai vrea să urmezi?

Drăgoi Aura: Liceul “Lazăr”

Roșu Ana-Maria Denisa: Liceul Pedagogic “Anastasia Popescu”.

Grădinariu Andreea Alexandra: “Nicolae Tonitza”.

5. Care a fost cea mai mică notă a ta? La ce disciplină?

Drăgoi Aura Gabriela: 6  la biologie.

Roșu Ana-Maria Denisa: 7 la religie.

Grădinariu Andreea Alexandra: 6 la biologie.

Smaranda Daniel Crisitian: 4 la română.

Șerban David Cristian: 4 la biologie.

Gogoţ Alexia Maria: 7 la mate.

Busuioc Mario Gabriel: 8 la biologie, 9 la română.

Stoianovici Diana Andreea: 4 la biologie.

Pană Cristian Alexandru: 3 la tehnologie.

Ionescu Luca Alexandru: 3 la biologie.
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Smaranda Daniel Crisitian: “Dimitrie Bolintineanu”.

Șerban David Cristian: Liceul “Dimitrie Bolintineanu”.

Gogoţ Alexia Maria: “Ion Creangă”.

Busuioc Mario Gabriel: Liceul Militar de la Breaza.

Stoianovici Diana Andreea: “Mihai Eminescu”.

Pană Cristian Alexandru: Nu am habar acum.

Ionescu Luca Alexandru: Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”.

10. Când ești în preajma unui conflict, reușești să-i calmezi pe cei implicaţi? Dacă da, cum?

Drăgoi Aura: Nu.

Roșu Ana-Maria Denisa: Îi pot liniști atunci când le vorbesc calm și îl ascult pe fiecare. Dacă reușesc înseamnă că am 

găsit împreună o soluţie.

Grădinariu Andreea Alexandra: De obicei, reușesc, despărţindu-i și vorbindu-le calm.

Smaranda Daniel Crsitian: Nu.

Șerban David Cristian: Îi ajut să se calmeze vorbind cu fiecare.

Gogoţ Alexia Maria: Încerc să-i calmez și să-i despart. Dar nu mereu reușesc.

Busuioc Mario Gabriel: Deseori, reușesc să-i calmez, dar o fac astfel încât să nu se creeze un conflict mai mare. Uneori, cei 

implicaţi percep intervenţia mea ca pe o ameninţare, așa că între mine și ei nu mai e nicio diferenţă.

Stoianovici Diana Andreea: Nu reușesc întotdeauna să calmez oamenii. Dar când reușesc, încerc să-i și împac.

Pană Cristian Alexandru: M-aș băga între ei și i-aș despărţi.

Ionescu Luca Alexandru: Încerc să îi calmez, fără să amplific cearta.

VIII. UN PROIECT DE NOTA 10

PROIECTUL INTERNAŢIONAL “SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”

PĂDURILE DIN PARCUL NATURAL BUCEGI SUNT BIOMURILE NEPREŢUITE ALE ŢĂRII NOASTRE

Echipa Eco-Bolintinenilor  

Coordonatori: prof. Valeria PURCĂREA-CIULACU şi ŞTEFAN LUNGULETE

Educaţia pentru mediu este una dintre componentele importante ale activităţii școlare și extrașcolare. Formarea 

conștiinţei și a unui comportament ecologic responsabil constituie scopul educaţiei pentru respectarea mediului care 

începe în familie, în grădiniţă și în școală. Copilul trebuie învăţat să fie receptiv la nou și să vibreze în faţa frumuseţilor 

naturii. 

Interesul și dragostea pentru natură  se educă prin activităţi concrete desfășurate în clasă, dar mai ales în mijlocul 

naturii, plasând copilul în centrul activităţilor ecologice și oferindu-i exemple vii pe care, doar văzând și facând, și le poate 

însuși.  În plus, comportamentele și convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai 

bine toată viaţa.

Proiectul ,,Pădurile – Biomurile nepreţuite ale Terrei”, desfășurat în cadrul Programului Internaţional ,,Să învăţăm 

despre pădure”, a prilejuit organizarea mai multor activităţi în natură și în școală prin care elevii au cunoscut „lumea” 

pădurii, au aflat  importanţa pe care o are pentru om și mediul natural.

Activităţile proiectate și desfășurate cu  elevii din clasele a V-a au avut un caracter interactiv menite  să-i  înveţe să 

iubească natura, să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea unui mediu sănătos, punând bazele 

formării unui comportament civic responsabil faţă de pădure, faţă de mediu. 

Scopul proiectului a fost cultivarea interesului şi dragostei pentru pădure cu tot habitatul ei natural și 

constientizarea elevilor privind importanţa ariilor protejate pentru o dezvoltare durabilă a societăţii de mâine.

Proiectul derulat a avut următoarele obiective specifice:

· Familiarizarea cu aspectele  legate de viaţa pădurilor;

· Stimularea interesului elevilor pentru cunoştinţele din domeniul ecologic;

· Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individului şi mediul în care trăieşte;

· Conştientizarea necesităţii protejării pădurii; 

· Cultivarea capacităţii de colaborare în scopul protejării mediului;
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· Dezvoltarea interesului pentru activitati desfășurate în aer liber, într-un cadrul natural;

· Stimularea activităţii de grup;

· Stimularea interesului pentru dobândirea de abilităţi practice în sânul naturii și nu doar informaţii pur teoretice;

· Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii şi concursuri ;

· Cultivarea   sentimentelor estetice în contact direct cu frumuseţile şi cu farmecul pădurii.

Noutatea programului:

Pentru elevi, Programul  “Să învăţăm despre pădure” – chiar în Pădure,  reprezintă “ALTCEVA, .....este ȘCOALA, 

ALTFEL...”! Elevii îndrăgesc metodologia de lucru, care este diferită de cea tradiţională. Au  posibilitatea să depăşească 

graniţele şcolii, să iasă în orizontul mai apropiat sau mai îndepartat al acesteia, să realizeze plimbări, observaţii în natură, 

jocuri didactice. Sunt informaţi despre cum trebuie protejată natura, desfăşoară diferite activităţi cu caracter ecologic, 

învăţând astfel cât de important este pentru om mediul în care trăieşte. Au posibilitatea să genereze  idei,  să formeze 

echipe, să formuleze soluţii și să ia hotărâri. Să monitorizeze și să evalueze activităţile desfășurate, dezvoltarea capacităţii 

de a observa și de a alege stimuli, prelucrarea, perfecţionarea și extinderea percepţiilor noi formate, legate de mediu, 

folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii concrete. Ideile lor sunt transferate în comunitatea locală, pot reprezenta 

soluţii pentru viitor. Într-un cuvânt,  elevii se simt IMPORTANŢI!

Prin derularea unor astfel de proiecte, elevii sunt stimulaţi și sprijiniţi să acţioneze ei înșiși  și astfel  observă cât de 

importante sunt ideile și acţiunile lor. Li se va cultivă încrederea în sine, în priceperile şi deprinderile lor şi îşi vor dezvoltă 

abilităţi practice noi. 

Vor îndrăgi  plimbările în aer liber, activităţile practice, sportul  şi vor prefera natura, în locul orelor scurse în faţa 

calculatorului sau televizorului. 

Vor alege o viaţă activă, NU sedentară! Vor alege SĂNĂTATEA, NU OBEZITATEA.

Îşi vor forma deprinderi şi abilităţi ecologice, caracteristice viitorului cetăţean educat în spirit ecologic într-o 

societate de mâine, dezvoltată durabil. 

Etapele de desfăşurare ale Programului “Să învăţăm despre pădure” au fost următoarele:

1. ETAPA DE DOCUMENTARE

Constituirea comitetului de lucru: 10 de elevi participanţi, elevi ai claselor a V-a cu rezultate deosebite la biologie. 

Stabilirea locului de desfăşurare: Pădurea  Baciu -Săcele din Parcul Natural Bucegi.

Titlul proiectului: Pădurile – Biomurile nepreţuite ale Terrei.

Implicarea elevilor şi a familiilor lor în proiect s-a realizat încă din prima etapă, de documentare, în care s-au 

stabilit grupa de lucru şi responsabilităţile fiecărui elev, titlul proiectului şi locul desfăşurarii. 

Titlul a fost ales după mai multe vizionări de filme cu păduri, în urma cărora li s-a cerut copiilor să spună câte o 

însuşire, o denumire comparativă pentru pădure. Cea mai frumoasă comparaţie a fost “Pădurea este o ca o fabrica deoarece 

produce hrană şi oxigen” Și nu doar atât! Astfel s-a votat titlul “Pădurile – Biomurile nepreţuite ale Terrei”. Elevii au fost 

foarte creativi în tot ce li s-a cerut să facă pentru a populariza acest proiect în cadrul şcolii şi comunităţii locale, în rândul 

părinţilor. 

În colaborare cu părinţii elevilor am stabilit locul de desfăşurare a acţiunilor pentru etapa de lucru în pădure. Am 

încheiat câte un protocol de colaborare cu Administratia Parcului Natural Bucegi şi cu o agenţie de transport, în vederea 

deplasării la Pădurea  Baciu - Săcele din Parcul Natural Bucegi.

2. ETAPA DE LUCRU ÎN PĂDURE

S-a desfăşurat în Pădurea  Baciu - Săcele din Parcul Natural Bucegi. Tematica lecţiilor în această etapă a fost 

variată, cu abordare transdiciplinară, cu utilizarea inteligenţelor multiple, iar în derularea activităţilor a fost folosită 

pădurea - cadru natural, învăţarea prin acţiune şi lucrul în echipă.  Activităţile aplicative / practice derulate au fost:

a.  Lecţia de geografie – Cunoaşterea pădurii:

- identificarea formelor de relief, orientarea în teren după hartă (muşchi de copac, semnalizarea apelor curgătoare 

şi a lacurilor) etc.   

- cercetarea tipurilor de sol şi a proprietăţilor lor;  

b.  Lecţia de biologie – Ecosistemul pădurii:

- identificarea şi fotografierea copacilor specifici zonei, observarea vechimii lor şi descrierea diferenţelor existente 

între speciile descoperite, împărtăşirea  unor curiozităţi privind pădurea, evoluţia ei, legende legate de acest cadru 

minunat, realizarea unui cod ecologic al pădurii general valabil, indiferent de trecerea timpului; 

-  observarea faunei şi florei şi adunarea plantelor pentru ierbar;
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-  plantare de arbori şi arbuşti;

 - evidenţierea rolului arborilor în  natură –Arborii sunt fabricile de oxigen ale Planetei;  

-  rolul pădurii, habitatul  pentru  numeroase specii de plante și animale;

-  pădurea privită ca “Fabrică de hrană a Planetei”!

- urmărirea şi semnalarea deşeurilor toxice, menjere şi de altă natură, depozitate necorespunzător; 

- observarea şi notarea măsurilor ce se impun pentru reglementarea celor constate;

c. Lecţia de desen – Culorile pădurii:

-  realizarea un afiş sau poster cu tema „Pădurile – Biomurile nepreţuite ale Terrei”;

- realizarea unor lucrări artistico-plastice (desene, picturi pe diverse obiecte, pe tricouri,  colaje, animăluţe haioase: 

melci, buburuze, iepuraşi, arici, gândaci etc.);

- confecţionarea unor machete,  obiecte din materiale reciclabile (hârtie, crenguţe, frunze uscate);

d. Lecţia de limba şi literatura româna- Pădurea:

-  identificarea cuvintelor cu sens asemănător cuvântului “pădure”, realizarea unor metafore, comparaţii, poezii, 

compuneri, care au ca sursă de inspiraţie pădurea etc.;

-  dramatizare (scene din poveşti cunoscute care au ca fundal pădurea…);

e.  Lecţia de educaţie tehnologică – Utilizarea resurselor naturale ale pădurii:

- colectarea de materiale din natură pentru realizarea unor machete care să reprezinte pădurea în prezent şi 

pădurea în anul 2020; 

- întocmirea unui studiu despre importanţa lemnului pentru om şi urmările exploatării neraţionale.

f. Lecţia de ecologie şi de educaţie civică -  Protejarea pădurii:

- strângerea gunoaielor şi deşeurilor din zona turistică a Parcului Natural.

Activităţile s-au axat pe dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare a realităţii şi au urmărit relaţia dintre om 

şi natură, formarea atitudinilor pozitive faţă de realizarea unui mediu ecologic, echilibrat, propice vieţii.  

3. ETAPA DE EVALUARE

Etapa de lucru în pădure a alternat cu etapa de evaluare (activităţi în şcoală), îmbinând eficient acumularea de 

cunoştinţe cu aplicarea lor în practică prin rememorarea activităţilor desfăşurate sub diferite forme: compunere, pictură, 

fotografii, conversaţie, povestire, precum şi realizarea ierbarelor cu materiale din natură.

Colecţiile de materiale, fotoreportajele şi creaţiile vor fi valorificate în paginile revistei  şcolii şi în alte publicaţii.

Evaluarea  a avut  în vedere următoarele aspecte: 

     -   aprecierea manierei în care elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor propuse prin premierea acestora 

cu diplome şi ecusoane “Sunt Eco-Bolintinean”;

     - observarea comportamentului ecologic al elevilor în activităţile curente şi evidenţierea acestora la panoul 

clasei;

       -  organizarea unor expoziţii cu materialele realizate în cadrul proiectului;

       - popularizarea proiectului desfăşurat la nivelul şcolii şi al societăţii civile care a fost realizată de elevi, 

îmbrăcaţi în tricouri sugestive, pictate de ei.

Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al elevilor, intuiţia şi imaginaţia acestora. Astfel activităţile de 

învăţare desfăşurate în cadrul proiectului “Pădurile – Biomurile nepreţuite ale Terrei” au fost orientate spre observarea şi 

explorarea directă a mediului înconjurător, elevii au observat mai uşor activităţile economice care dăunează mediului şi 

influenţează negativ sănătatea omului. 

10 motive pentru a ocroti pădurea
1. Pădurea furnizează cea mai mare cantitate de oxigen: astfel aproximativ 2/3 din oxigenul consumat de oameni, 

animale, microorganisme, industrie, agricultură sunt preluate din atmosferă, prin aprovizionarea acesteia de către arbori şi 

arbuşti (vegetaţie).

2. Absoarbe o importantă cantitate de CO2 (gaz cu efect de seră), contribuind la reducerea poluării şi având o 

influenţă benefică asupra mediului.

3. Fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunea provocată de ploaie sau vânt.

4. Filtrează apa provenită din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi si frunze moarte, 

asigurând o apă limpede şi curată.

5. Reduce mult din mărimea viiturilor,  în  cazul  ploilor  torenţiale,  prin  reţinerea  unei  mari  cantităţi  de  apă  în 
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coronament şi litieră şi cedarea acesteia treptat.

6. Reprezintă un sistem ecologic complex care adăposteşte numeroase specii de plante şi animale, multe dintre 

ele fiind ameninţate cu dispariţia, datorită adaptării la condiţiile specifice de aici.

7. Este o sursă, insuficient valorificată, de medicamente şi remedii naturale.

8. Are un mare impact estetic, peisajele în care apar păduri fiind de preferat terenurilor ocupate de culturi agricole 

sau de către alte amenajări antropice.

9. Este un loc apreciat de recreere şi cu efecte terapeutice cunoscute.

10. Are o mare importanţă educativ-ştiinţifică, atât pentru noi cât şi pentru generaţiile următoare.

Dacă vom reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi un 

mediu sănătos, iar mileniul în care am păşit va fi unul al reconcilierii cu natura spre binele şi folosul nostru.

Proiectul “Să învăţăm despre pădure” reprezintă încă un pas în vederea integrării conştiente a elevului în mediul 

natural, social şi cultural. Protejând pădurile, protejaţi VIITORUL ŢĂRII!

Bibliografie: www.parculnaturalbucegi.com; www.bucegipark.ro

           Foto 1. Etapa de documentare                                                 Foto 2. Etapa de lucru în pădure 

                                                                           – Ecosistemul pădurii                         Lecţia de biologie 

Foto 3. Etapa de lucru în pădure -  –                     4. Etapa de evaluare-  – Lecţia de geografie Lecţia de biologie

           Identificarea  formelor de reliefFoto                                          Identificarea speciilor colectate 
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Foto 5-6. 

Etapa de lucru în pădure - 

Lecţia de divertisment

           

Foto 7. Etapa de evaluare -            Foto 8. Etapa de evaluare - Expoziţie de lucrări cu tema Expoziţie de lucrări cu tema 

                “Protejaţi Pădurile”                                                                  “Protejaţi Pădurile”

IX. ALT PROIECT DE NOTA 10        (Educaţie plastică)
PE HARTĂ. Coordonator, prof. IRINA CANGEOPOL

În lunile februarie-martie ale acestui an, imediat după vacanţa intersemestrială, liceul nostru a participat la 

proiectul educativ cultural PE HARTĂ desfășurat în parteneriat cu Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi. 

Expoziţia prezintă lucrările realizate de un grup de 20 de adolescenţi, elevi în clasele V – X, care s-au întâlnit şi au 

lucrat la muzeu în cadrul a patru ateliere al căror punct de pornire și de suport de lucru a fost HARTA.

Vernisajul a avut loc pe data de 17 martie, ora 16:00 și au fost prezenţi atât elevi ai școlii noastre, cât și părinţi, alţi 

prieteni și vecini ai creatorilor acestei expoziţii. Accesul în muzeu a fost gratuit pe timpul vernisajului, expoziţia rămânând 

deschisă până pe data de 1 aprilie 2018.
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PE HARTĂ reprezintă cea de-a doua ediţie a proiectului Liceeni la Muzeul Hărţilor, care a debutat în 2017 cu 

întâlnirile elevilor de la Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, finalizate cu expoziţia .H+ARTA contemporană

 Bazat pe conceptul de co-creativitate, proiectul îşi propune atragerea tinerilor spre muzeu, familiarizarea lor cu 

patrimoniul, facilitarea de achiziţii cognitive şi dezvoltarea creativităţii prin exploatarea valenţelor multiple ale raportării 

la hartă, de la sursă de inspiraţie, la suport pictural.

„Proiectul mi-a venit clar în minte în momentul în care am primit de la fiul unui fost diplomat din epoca Ceaușescu 

o sacoșă cu hărţi, pliante turistice și câteva documente de călătorie din perioada 1960-1990. Am dorit să reconstitui cu 

elevii mei aceste trasee în prezent, imaginând pe aceste hărţi călătorii posibile, atât în spaţiu cât și în timpuri trecute. 

Aveam de multă vreme ideea unui proiect artistic care să aibă HARTA ca pretext și ca suport de lucru pentru tehnici grafice 

și picturale, inspirată de artistul român Tara Von Neudorf, care realizase în 2007 o colecţie de desene cu un puternic mesaj 

social pe niște hărţi găsite într-o școală dintr-un sat transilvănean uitat de lume, sub titlul Finis Mundi.” – spune IRINA 

CANGEOPOL, profesor de educaţie plastică, specialist în educaţia culturală prin arte vizuale şi coordonator al ediţiei 2018.

Grafica, pictura şi fotocolajul sunt modurile prin care copiii însemnează hărţile, transformându-le în compoziţii 

plastice ce conţin pasaje vizibile ale suportului original, ca un palimpsest.

 

 Cele 4 ateliere au căpătat titluri sugestive în limba de altădată a hărţilor, latina:

 intervenţie picturală pe hartă, în tempera și guașe;1. Imaginarium - 

 2. Animalium - grafică și acuarelă pe hartă, cu tematică zoomorfă; 

 3. Itinerarium – fotocolaj cu intervenţii grafice, carte de voiaj în timp și spaţiu, 

pe hartă;

 4. Manuscriptum - invitaţia de a concepe singuri o hartă pe care să o lucreze în tehnica preferată din cele experimentate, 

lucru pe hârtie manuală în tuș caligrafic și acuarelă, tehnici mixte.

Mulţumim  copiilor  care s-au aventurat în această călătorie:

clasa a V-a A – Andrei Maria,  clasa a V-a B – Cernea Andra și Preda Elena, clasa a V-a C – Drăgan Mihai și Mocanu 

Alexandra, clasa a VI-a A – Brătilă Cristina, Nuţă Maria și Popa Maria,  clasa a VI-a C – Grădinariu Andreea, Smaranda Daniel, 

Stoianovici Diana și  Timnea Alexandra,  clasa a VII-a B – Bratu Alexandra, Neagu Maria și Sava Laura,  clasa a VIII-a B – 

Socolan Irina Maria,  clasa a VIII-a C – Lupu Andrei Eduard,  clasa a X-a D – Dumitru Monica, Rădoi Alex și Rădoi Ena.
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În continuare, vă prezentăm câteva 

din lucrările expuse:

Andrei Maria (VA)                                                                                             Preda Elena (VB) și Stoianovici Diana (VIC)

 Dumitru Monica (XD)                                     Stoianovici Diana (VIC)                                Drăgan Mihai (VB)
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Neagu Maria și Sava Laura (VIIB)                                              Lupu Eduard (VIIIC)

Foto: Irina Cangeopol și Muzeul Naţional al Hărţilor și Cărţii Vechi

Dumitru Monica,

Rădoi Alex

Rădoi Ena

(XD)
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X. VORBIȚI, SCRIEȚI ROMÂNEȘTE!

a. 10 plurale duble acceptate de DOOM2, nediferențiate seman�c

acumulator (auto): acumulatori / acumulatoare

amanet (obiect): amanete / amaneturi

căpșună (fruct): căpșune / căpșuni

cireașă: cireșe / cireși

copertă: coperte / coperți

gălușcă: găluște / găluș�

lighean: ligheane / lighene

râpă: râpe / râpi

robinet: robinete / robineți

tunel: tunele / tuneluri

b. 10 plurale duble acceptate de DOOM2, diferențiate seman�c

acces: accese (izbucniri) / accesuri (intrări)

accident: accidente (întâmplări) / accidenți (semne muzicale)

bandă: bande (grup) / benzi (fâșii de de stofă, de pânză, de hâr�e / magne�zate; părți carosabile ale unui drum; 

electromagne�ce)

calcul: calculi (pietre) / calcule (socoteli)

ghiveci: ghivece (vase pentru plante) / ghiveciuri (mâncăruri)

glob: globi (oculari) / globuri (corpuri sferice)

mobil: mobile (telefoane) / mobiluri (scopuri)

prolog: prologi (actori) / prologuri (părți introduc�ve)

raport: rapoarte (documente oficiale / concepte matema�ce) / raporturi (legături, relații)

vis: vise (imagini în somn) / visuri (aspirații)



București


