
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÎÎţţţiii   dddooorrreeeşşştttiii:::   

         sssăăă   îîînnnvvveeeţţţiii   îîînnn   cccooonnndddiiiţţţiiiiii   dddeeeooossseeebbbiiittteee???   

         sssăăă   aaaiii   pppaaarrrttteee   dddeee   uuunnn   cccooorrrppp   ppprrrooofffeeesssooorrraaalll   dddeee   eeellliiitttăăă???   

         sssăăă   aaaiii   cccooollleeegggiii   dddeee   şşşcccoooaaalllăăă   dddeeeooossseeebbbiiiţţţiii???   

         sssăăă   fffiiiiii   mmmââânnndddrrruuu   dddeee   şşşcccoooaaalllaaa   uuunnndddeee   îîînnnvvveeeţţţiii???   

         sssăăă   ttteee   bbbuuucccuuurrriii   dddeee   fffiiieeecccaaarrreee   zzziii   pppeeetttrrreeecccuuutttăăă   aaacccooolllooo???   



 

portunitate in abordarea problemelor de educatie

alent in derularea activitatilor

nitiativa in aplicarea inovatiei didactice

ibertate in gandire si actiune

ntelepciune in consiliere

titudine ferma in asigurarea securitatii elevilor
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CCCooollleeeccctttiiivvvuuulll   dddeee   rrreeedddaaacccţţţiiieee:::   

                                            
RReeddaaccttoorr  ccoooorrddoonnaattoorr::  

PPrrooff..  RRooxxaannaa  LLUUPPUU--SSTTEEFFAANN                                          

PPrrooff..  NNiiccoolleettaa  IICCHHIIMM--IIZZVVOORRAANN  

RReeddaaccttoorrii::  pprrooff..  LLoorreeddaannaa  ZZAAPPAANN      

                pprrooff..  LLăăccrrăămmiiooaarraa  DDOONNCCEEAANN              

eelleevviiii::  AAlleexxiiaa  --  TTeeoonnaa  LLĂĂZZĂĂRREESSCCUU,,  ccllaassaa  aa  IIIIII--aa  BB

  RRooxxaannaa  BBOORRZZAA,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  CC          

  SStteeffaanniiaa  CCOORRNNIICCII,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD                      

  MMaarriiaa  BBLLAAGGAA,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD   

 IIooaann  TTRRIIFF,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE                

 Mara DĂSCĂLESCU cl. a IV-a E  

 SSaabbiinnaa  LLUUPPUU--  SSTTEEFFAANN,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  AA  

 IInnggrriidd  RROOTTAARRUU,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  AA  

  NNooeemmii  IIOONNAASSCCUU,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  AA    

  MMăălliinnaa  OOBBRREEJJAA,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  AA  

  YYaassmmiinnaa  HHRRIITTCCUU,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  AA  

  SStteeffaann  PPOOPPOOVVIICCII,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  AA  

 

DDeessiiggnn  ssii  tteehhnnoorreeddaaccttaarree::        

  PPrrooff..    NNiiccoolleettaa  IICCHHIIMM--IIZZVVOORRAANN                        

FFoottooggrraaff::            

  AAlleexxaannddrruu  LLĂĂZZĂĂRREESSCCUU    

    

CCoollaabboorraattoorrii::                                
eelleevvii::            AAlleexxiiaa  TTeeooddoorraa  SSttiirrbbuu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  MMaarriiaa  VVaalleerriiaa  PPrriiccoopp,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  AAlleessssiiaa  BBaacciiuu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  MMaaiiaa  NNiiccoollaa  TToommiittăă,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA  

  CCăălliinn  CCuummppăărraattuu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  AAmmaalliiaa  DDaassccăălluu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  MMiihhuu  DDaavviidd,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  AAlleexxaannddrraa  IIcchhiimm  MMiissăăiillăă,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA  

  CCoossmmiinn  MMiihhaaii  DDiimmooffttee,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  KKaarriinn  GGaabbrriieellaa  MMoollaann,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB  

  SStteeffaann  CCoonnssttaannttiinneessccuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB  

  GGeeoorrggee  CCoorrdduunneeaannuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  DDaanniieell  CChhrriissttiiaann  LLuuccaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  TTiibbeerriiuu  AAcchhiirrooaaii,,    ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  PPeettrruu  GGhheerrgghheell,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  MMiihhnneeaa  AAnnttoonn--DDeeddeeaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB  

  DDaarriiaa  DDaavviidd  ,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  CC    

  TTeeooddoorraa  ––  IIaassmmiinnaa    EEnnaacchhee,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  CC  

  TTeeooddoorraa  MMiinneeaa,,  ccll..  aa  IIIIII  ––aa  CC  

 AAlleexxiiaa  AAxxiinnttee,,    ccll..  aa  IIIIII--aa  DD    

  RRaaiissaa  DDiimmooffttee,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD    

  MMaarriiaa--SSaannddrraa  EEnnăăcchheessccuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD  

  CCllaauuddiiaa  MMaarriiaa  BBâârrssaann,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD  

  IIooaannaa  VVaassiillaacchhii,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD    

 AAlliinn  CCrreeaannggăă,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE        

  AAddeellaa  PPăădduurraarriiuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE      

  AAnnaassttaassiiaa  IIrriinnaa  CChheellaarriiuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE  

  CCooddrriinn  SSaavvaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE        

  DDiiaannaa--GGeeoorrggiiaannaa  TTrruuffaannddaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF  

  AAnnddrreeeeaa  EElliizzaa  IIaaccoobb,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF    

  IIoonneellaa  LLoorreennaa  TTaammaass,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF    

  NNiicchhoollaass  ––CCrriissttiiaann  AAnnddrreeii  LLeeoonnttee,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF  

  MMaarriiaa--  IIuussttiiaann  TTiibbâârrnnăă,,  ccll..  aa  IIVV--aa  BB    

  SSeebbaassttiiaann  AAnnddrreeii  JJeecckkeell,,  ccll..  aa  IIVV--aa  DD    

  AAmmaalliiaa  SStteeffaanniiaa  PPaassccaarruu  RRuussuu,,  ccll..  aa  IIVV--aa  DD  

  RRiiaannaa  SStteeffaann,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE      

  DDeenniiss  CCrrââssmmaarriiuu,,    ccll..  aa  IIVV--aa  EE    

  BBiiaannccaa  SSâârrgghhee  CCiioobbaannuu,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE    

  EElleennaa  SSttooiiaann,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE      
    

    

  

CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee:::                                             

pprrooffeessoorrii::    CCăăttăălliinnaa  HHOOLLIICC,,  BBrrâânndduussaa  VVEERRDDEESSII,,  AAlliinnaa  PPOOPPOOVV,,  NNiiccoolleettaa  HHOORROOBBEETT,,  RRaammoonnaa  IIOONNIICCĂĂ,,  ,,  

CCoonnssttaannttiinnaa  BBAALLAANN,,  MMiihhaaeellaa  PPUUII,,                                                                                                                                                                            

pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr::  MMaarriilleennaa  BBIISSOOGG,,  CCaarrmmeenn  MMAARRDDAARREE,,  LLoorreeddaannaa  ZZAAPPAANN,,  LLiivviiaa  CCRRĂĂCCIIUUNN,,  CCoonnssttaannttaa  

CCRRIISSTTEEAA,,  EElleennaa  AANNDDRREEII,,  MMaarriicciiccaa  HHUUTTUUPPAASSUU,,  IIuulliiaann  CCRRIISSTTEEAA,,  VViioorreell  CCÂÂTTEEAA,,                                                                

PPăărriinnttii::  AAlleexxaannddrruu  LLĂĂZZĂĂRREESSCCUU,,    
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CCCuuuppprrriiinnnsss:::          

   IIInnn      mmmeeemmmooorrr iiiaaammm:::                                                                               
●●●DDee  llaa  LLuucchhii,,  llaa  ......  OOttiilliiaa  CCaazziimmiirr    

     EEEddduuucccaaaţţţ iiiaaa   mmmiii llleeennniiiuuullluuuiii    III III III :::                                                 
●●DDee  llaa  LLiicceeuull  nnrr..  55,,    llaa  ......    SSccooaallaa  „„OOttiilliiaa  

CCaazziimmiirr””                                                                                                                        

●●OO  aallttăă  OOttiilliiee  CCaazziimmiirr……                                  

●●LLuummiinnii    şşii  uummbbrree  ......                                        

●●GGâânndduurrii  ......  ggâânndduurrii  rrăăvvăăşşiittee  ......    

      AAArrrccc   pppeeesssttteee   ttt iiimmmppp:::                                                                                                       

●●●FFFllloooaaarrreeeaaa   rrraaarrrăăă    aaa   rrreeecccuuunnnoooşşş ttt iiinnn ţţţeeeiii                                                                                                           

●●●PPPrrroooiiieeeccctttuuulll    „„„RRReeessspppeeecccttt   şşş iii    rrreeecccuuunnnoooşşş ttt iiinnn ţţţăăă”””    

    PPPrrroooiiieeecccttteee      şşş iii    pppaaarrr ttteeennneeerrr iiiaaattteee   îîînnn   dddeeerrruuulllaaarrreee:::                                                                                                             
●●EErraassmmuuss  ++  --  EEUURRooppeess  iinn  SScchhooooll      

EEdduuccaattiioonn  ––  IImmaaggiinnttiivvee  LLeessssoonnss  aaccrroossss  tthhee  

CCuurrrriiccuulluumm                                                                

●●CCaammbbrriiddggee  EEnngglliisscchh  YYoouunn  LLeeaarrnneerrss                                                                  

●●BBuuccuurriiaa  aaşştteeppttăărriiii  NNaaşştteerriiii  PPrruunnccuulluuii  SSffâânntt  

llaa  BBiisseerriiccaa  „„SSffiinnttiiii  CCoonnssttaannttiinn  şşii  EElleennaa””  ddiinn  

IIaaşşii                                                                

      DDDiiinnn   ppprrreeeooocccuuupppăăă rrr iii llleee   nnnoooaaasssttt rrreee:::                                                          

•••AAtteelliieerruull      ddee    ffoottooggrraaffiiee  ......                                                                                      

••AAlltteerrnnaattiivvaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă  --  „„SSăă  şşttiiii  mmaaii  

mmuullttee,,  ssăă  ffiiii  mmaaii  bbuunn!!””      

                                                                                                                                                                                       

TTTiiinnneeerrreee   tttaaallleeennnttteee:::                                                             

●●●   AAAlllbbbiiinnnuuu ţţţeeellleee      aaacccttt rrr iii ţţţeee                                                                                                                                 

•••    SSSoooaaacccrrraaa   cccuuu   ttt rrreeeiii    nnnuuurrrooorrr iii    –––    OOOTTT IIILLL IIIAAANNN   BBBAAANNNDDD                                                               

●●●    CCCuuu   eeeiii    nnneee   mmmââânnndddrrr iiimmm                                                   

•••PPPrrr iiimmmăăăvvvaaarrraaa       pppoooeeezzz iii iii    şşş iii    cccooommmpppuuunnneeerrr iii                                                       

•••FFFeeemmmeeeiiiaaa   ... ... ...    cccooommmpppuuunnneeerrr iii    şşş iii    pppoooeeezzz iii iii          

      DDDeee   lllaaa   ooo   şşş ttt iii iiinnn ţţţăăă    lllaaa   aaalll tttaaa:::                                                   

••TTuurriisstt  ppee  gglloobb                                                                                                              

••PPlleeddooaarriiee  ppeennttrruu  îînnvvăăţţaarreeaa  lliimmbbiiii  

ffrraanncceezzee                                                                                

••EElleemmeenntteellee  cchhiimmiiccee  ddiinn  vviiaaţţaa  oommuulluuii                              

••  QQuuiilllliinngg  ––  tteehhnniiccăă  şşii  aarrttăă      

    IIImmmppprrreeesssiii iii    dddeee   cccăăă lllăăă tttooorrr iiieee:::                                                                                                                                                                                                    

●●PPrriinn  IIssttaannbbuull                                                                  

●●PPoovveesstteeaa  mmoottaannuulluuii  DDeenniizz  şşii  aa  ssttăăppâânnuulluuii  

ssăăuu,,  MMeehhmmeett                                    

●●VVaaccaannţţaa  llaa  PPaarriiss                                

●●ZZeeccee  zziillee  ddee  vviiss  îînn  SSppaanniiaa                                                

●●EExxccuurrssiiaa  ddee  wweeeeeenndd                                          

●●OO  vvaaccaannţţăă  ppeerrffeeccttăă                                                                          

●●OO  vvaaccaannţţăă  mmiinnuunnaattăă!!  

    TTiippăărriirreeaa  rreevviisstteeii  eessttee  rreeaalliizzaattăă  ccuu  sspprriijjiinnuull  

AAssoocciiaaţţiieeii  PPăărriinnţţiiii  ddiinn  ŞŞccooaallaa  „„OOttiilliiaa  

CCaazziimmiirr””,,  IIaaşşii..                          

  

Asemeni  tuturor dascălilor, învăţătorii nu aşteaptă recunoaşterea 

meritelor lor pentru a-şi face datoria cu profesionalism, cu răspundere 

şi mai  ales cu dăruire... Totuşi, credem că măcar din când în când - 

şi iată s-a ivit un astfel de moment – e necesară şi tonică 

recunoaşterea rolului învăţătorului şi sistemul treptelor educaţionale. 

Dacă ceilalţi dascăli dezvoltă şi altoiesc, noi punem sămânţa.          

De aceea, în acest număr am încercat să dăm posibilitatea 

dascălilor din şcoala noastră  să iasă în lumina reflectoarelor, altfel 

decât o fac de obicei. Fără a avea pretenţia că am epuizat 

resursele acestei idei, promitem să revenim cu această temă, dând 

cuvântul şi altor colegi învăţători, aşa cum, un număr viitor va încerca 

să pună în lumină personalitatea  profesorului.                                           

În fiecare an, Ziua Şcolii Gimnaziale „Otilia Cazimir” ne oferă 

posibilitatea monitorizării succeselor şi ne obligă să ne regândim 

proiectarea întregii activităţi pentru viitor.                                          

Dar parcă niciodată nu am fost atât de mândri pentru ceea ce am 

reuşit să înfăptuim, şi aceasta datorită eforturilor depuse de străluciţii 

dascăli ai şcolii, adevărate făclii de lumină, împreună cu copiii şi 

părinţii din partea cărora am primit sprijin total.                   

Suntem, de fapt, convinşi că fără funcţionarea perfectă a triadei: 

dascăli – copii – părinţi, nu am fi putut ajunge la acest nivel.                     

Elevilor ne adresăm cu rugămintea de a fi mândri că învaţă în 

această şcoală şi că sunt îndrumaţi de o echipă de dascăli de înaltă 

ţinută didactică cu competenţe reale în profesie.                              

Stimaţi părinţi, dorim să vă simţim mereu aproape de şcoală, pentru 

că numai împreună îi vom creşte, instrui şi educa frumos pe copiii 

noştri.                              

Dascălilor şcolii, la ceas aniversar, le dăruim un buchet imens de 

gânduri alese pentru continuarea activităţii şi strădaniile fiecăruia să 

întărească an de an şcoala pentru a-şi menţine locul pe care îl are în 

municipiul Iaşi.                            

Dăruirea sufletească, trăirile afective, prezenţa  activă şi creatoare, 

pregătirea meticuloasă, vă caracterizează pe toţi, stimaţii noştri 

colegi!        

 Vă mulţumim şi vă respectăm! 

 

        

       

Perseverând în ideea noastră dintru 

început, ca fiecare număr să dezvolte 

prin subiectele abordate o temă 

unitară, iată-ne la o nouă apariţie a 

revistei   „OOttiilliiaannaa”.                            

Conştiincios şi robace, strângând          

şi-apoi împărtăşind învăţătura în 

mijlocul şcolarilor săi, ori cotropit de 

vrafuri întregi de caiete, învăţătorul 

sărbătoreşte generos, la sfârşit de an, 

succesul elevilor săi şi rareori îşi dă 

răgaz pentru sine... 
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Poetă, prozatoare şi publicistă, Otilia Cazimir se înscrie în 

literatura noastră ca una dintre personalităţile de seamă. 

Numele ei adevărat era Alexandra Gavrilescu, dar va semna 

operele sale cu numele ales de cei doi iluştri „naşi literari”, 

Garabet Ibrăileanu şi Mihail Sadoveanu.   

 „Poeta sufletelor simple”, numită astfel de Constantin 

Ciopraga, s-a născut la 12 februarie 1894, în localitatea Cotul 

Vameşului, de lângă Roman, la cinci ani după moartea lui Mihai 

Eminescu. A fost al cincilea copil al învăţătorului Gheorghe 

Gavrilescu, iar părinţii i-au spus de mică - Luchi.  

 Din proza sa autobiografică „A murit Luchi …” aflăm că 

numele de Luchi dispare odată cu intrarea în şcoală. În 

copilărie a simţit lipsa prietenilor de joacă, dar pentru că iubea 

copiii a început să realizeze creaţii literare pentru ei, dintr-un 

motiv pe care tot ea ni l-a dezvăluit: „Gingăşia copiilor m-a 

cucerit dintotdeauna.” Nepoţilor săi, de care nu o despărţeau 

decât câţiva ani, le povestea despre stele, când ea însăşi era 

încă un copil. „Am început prin a spune copiilor poveşti şi, abia 

mai târziu, am început să scriu pentru ei”.   

 A efectuat studiile liceale şi universitare în „Dulcele târg 

al Ieşilor", oraş în care se va stabili definitiv (cu familia) şi în care 

ulterior va debuta cu poezia „Noaptea" (1912), în revista „Viaţa 

Românească”. Poeta scria când era la liceu mai ales în 

vacanţe, dar directoarea liceului nu suporta versurile, după 

cum mărturisea mai târziu ea însăşi: „Vacanţa însemna pe 

vremea ceea, / Pupitrul şcolii zăvorât cu cheia .” (Vacanţă) 

Debutul publicistic al poetei a fost discret, nici măcar familia sau 

colegele Alexandrei nu au ştiut la început cine este această 

Otilia Cazimir. Revista „Societatea de mâine” se întreba cine 

este ea de fapt, însă aprecia talentul ei pe care se pare că l-a 

moştenit chiar de la mama sa ce avea un gust literar rafinat, 

citea mult, povestea amuzant. Otilia însăşi afirma următorul 

lucru: „Poate că părinţii mei erau şi ei, în felul lor, poeţi ... O, 

acum sunt sigură de asta!”    

 Izvoarele ei de inspiraţie pe vremea aceea erau foarte 

variate: George Topîrceanu, profesorul de literatură, a ajutat-o şi 

a inspirat-o pe tânăra poetă, dar se inspira atât din operele 

cronicarilor, cât şi de la Byron şi Alfred Musset. Nota particulară 

a poetei este însă o mare prospeţime de impresii în perceperea 

înfloririi şi dezagregării materiei. De la George Topîrceanu a 

învăţat disciplina exterioară a limbajului, a înţeles că „nu există 

favoare, şansă de realizare fără căutare, conjugând, într-un 

echilibru mirabil, meşteşugul şi arta pentru a-ţi manifesta prin ele 

spiritul, pentru a şti să accepţi realizările altuia, ca să le reeditezi 

sau să faci ce nu a fost făcut.”  

Motto :                                           

„Iata florile sufletului meu, iata-le 
Ofilitele, sfâsiatele!”   
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 Otilia Cazimir s-a dedicat poeziei pentru că simţea că prin poezie poate comunica mai mult 

decât prin proză. Însă ea este nu numai poetă, ci şi prozatoare, publicistă, animatoare de teatru şi 

traducătoare. Opera ei, poezii, dar şi proză, are atributele specifice unei feminităţi delicate, suavă, 

plastică şi colorată. Poeta este captivată de teme legate de viaţa sentimentală, iubirea stând pe 

primul loc, dar preţuieşte şi gingăşiile miniaturale, fără exces, ştiind să rezolve în acelaşi timp şi teme 

majore ale poeziei dintotdeauna. Ca poetă este recunoscută în special datorită poeziilor sale pentru 

copii, în care elevaţia sufletească şi interesul educativ se îmbină cu formele de expresie fericite ale 

candorii, mai ales în volumul „Baba Iarnă intră-n sat”(1954). Dovedind multă delicateţe şi putere de 

observare a naturii, poeta se apleacă asupra sufletului omenesc, mai ales al copiilor. Poeziile sale 

cânta copilăria, vârsta senzaţiilor, acestea fiind ca şi sufletul lor, pline de gingăşie şi umor. Tot pentru 

copii a publicat volumele: „Jucării” (1939), „Poezii” (1959).     

 Poezia Otiliei Cazimir se îndreaptă şi spre lumea minusculă a gâzelor, a fluturilor şi vietăţilor din 

natură, pe care o observă amănunţit apoi o fixează în graţioase pastele cu gâze şi flori, cu amurguri şi 

anotimpuri. Poeta are un „simţ deosebit pentru viaţa obscură ce tresare în ierburi şi în plante şi se agită 

vioaie în micile fiinţe acvatice, în insecte, în păsările pădurii sau ale lacurilor”. Poezia florală o atrage la 

fel de mult pe Otilia Cazimir şi adeseori concurează ca frumuseţe cu poezia lui Dimitrie Anghel, poetul 

florilor. În grădiniţă pluteşte „parfumul vag de floare ne-nflorită … se înalţă somptuosul miros de 

zambile” (Martie) iar crinii, vâzdoagele, petuniile, micşunele, daliile au momente de exuberanţă la 

„Sfârşit de vară”. „Ariciul” apărut în taină, „din tufe de pelin”, „Gospodina” din lumea mirifică a 

vieţuitoarelor care însoţesc poeziile sale, sau poate „Noaptea”, cu care în 1912 a debutat în revista 

„Viaţa Românească”, toate acestea de bună seamă că le va fi dus în suflet, la Iași, ca amintiri 

adunate din locurile unde a văzut lumina zilei. „Puişorul cafeniu”, „Mâţişorii”, „Gândăcelul” trezit la 

vviiaaţţăă  „„ppee--oo  ttuullppiinnăă  ddee  ccâârrcceell……””,,  „„MMăăiiccuuţţaa  ggeerruulluuii””,,  ccuu  mmâânnuuţţaa  îînngghheeţţaattăă,,  ttooaattee  aacceesstteeaa  ppoott  ffii  aauuzziittee  

vviibbrrâânndd  ppee  ssttrruunneellee  vviioorriilloorr  uunnoorr  mmuuzziicciieennii,,  ccrreeâânndd  ccâânntteeccee  ppeennttrruu  ccooppiiii,,  ppee  vveerrssuurriillee  ppooeetteeii  OOttiilliiaa  

CCaazziimmiirr..                        

  ÎÎnn  ppooeezziiaa  „„PPoozzaa  vveecchhee””,,  OOttiilliiaa  CCaazziimmiirr  aarree  rreevveellaaţţiiaa  cceelleeii  ddiinnttââii  pprriivviirrii  ccoonnşşttiieennttee  îînnttrr--oo  oogglliinnddăă..  

DDiiaalloogguull  ccuu  iimmaaggiinneeaa  eeii  ddiinn  oogglliinnddăă  rreessppiirrăă  iinnggeennuuiittaattee::              

        „„SSuunntt  eeuu  ffeettiițțaa  aassttaa  sseerriiooaassăă              

          CCee  ssttăă  ppee--uunn  ssccăăuuiieeşş,,  ccuummiinnttee,,              

        SSttrrâânnggâânndd  llaa  ppiieepptt  ccuu  mmââiinniillee--aammâânnddoouuăă          

                              PPăăppuuşşaa  nnoouuăă,,                    

                              DDee  ccaarree  îînnccăă--mmii  mmaaii  aadduucc  aammiinnttee??            

        ((AAvveeaa  rroocchhiiţţaa  aallbbăă  ddee  mmăăttaassăă..))””          

      DDoouuăă  tteemmee  ddrraaggii  ssuufflleettuulluuii  eeii,,  nnaattuurraa  şşii  ddrraaggoosstteeaa,,  aallccăăttuuiieesscc  uunniittaatteeaa  

ssttrruuccttuurraallăă  aa  vvoolluummeelloorr  ppee  ccaarree  llee--aa  ssccrriiss,,  rreepprreezzeennttâânndd  rreezzuullttaattuull  aa  cciinnccii  ddeecceenniiii  ddee  ccrreeaaţţiiee..  OOttiilliiaa  

CCaazziimmiirr  aa  ppuubblliiccaatt  şşii  vvoolluummee de schiţe şi nuvele. Proza sa, în general autobiografică, reprezintă evocări 

ale peisajului şi vieţii târgurilor şi satelor moldoveneşti: „Grădina cu amintiri” (1929), „În târguşorul dintre 

vii” (1930), „A murit Luchi” (1942), „Prietenii mei scriitorii” (1960). Opera Otiliei Cazimir are un puternic 

parfum moldovenesc, nostalgie, pietate faţă de tradiţiile domestice, duioşie … aproape totul, casa 

copilăriei, vremea bunicilor, e reconstituit cu mijloace olfactive: „E linişte-n odaie, parcă-i noapte, / 

Miroase a gutui şi-a mere coapte / Şi e răcoare ca-n odăile bătrâne, / Ca-n albele iatacuri de pe 

vremuri.” („Strofe în amurg”)           

 Credincioasă idealurilor de omenie şi frumos, vibrând delicat şi discret în ritmuri bine şlefuite şi 

pline de muzicalitate, Otilia Cazimir îşi are un loc asigurat în literatura română. Pentru bogata sa 

activitate literară a primit numeroase premii şi distincţii: Premiul Academiei Române (1927), Premiul 

„Femina” (1928), Premiul Naţional pentru Literatură (1937), Ordinul Muncii (1954). De-a lungul activităţii 

publicistice colaborează cu majoritatea revistelor literare şi face traduceri din literatura rusă şi franceză 

(Cehov şi Tolstoi). În casa din strada Bucşinescu din Iaşi şi-a scris poeta opera literară. Tot pe-aici au 

trecut mulţi scriitori ai vremii: Nicolae Labiş, Demostene Botez, George Topîrceanu, iar cunoscuţii critici 

– George Călinescu, Garabet Ibrăileanu, Constantin Ciopraga – au scris studii despre creaţia sa. 

 În veacul nostru zgomotos şi cuprins de vârtejul vitezei, poeziile Otiliei Cazimir ne sună ca o 

muzică liniştitoare ce vine de undeva de dincolo de orizont. A părăsit această lume după ce a 

publicat aproape 60 de volume, dar a intrat în legendă prin „literatura mare lăsată pentru cei mici ”. 

                                                           Prof. Roxana Lupu-Ştefan 
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Istoricul şcolii 

 „În zona Podu-Roş e multă aglomeraţie, parcă lupta  ppeennttrruu  vviiaaţţăă  ee  mmaaii  aacceerrbbăă..  PPrroobbaabbiill  şşii  ddiinn  ccaauuzzaa 

prezenţei în zonă a aşa-zisului cuptor de aur, la care oamenii  ffaacc  ccooaaddăă  sspprree  aa  ccuummppăărraa  ppââiinnee  ccaallddăă. 

Uneori, coada se sprijină pe gardul unei şcoli elementare. Din cauza tevaturii, nu e prea băgată în seamă. 

De altfel, arhitectonic, e la fel ca toate localurile construite în ultimul timp: format patrulater sobru, fără 

nicio podoabă, realizat din prefabricate, cu geamuri mari străjuite de un şir de plopi de Canada. Şi eu am 

trecut de multe ori pe sub geamurile ei, fără a-i acorda vreo importanţă. Până ce părintele Gh. I. Popovici, 
de la Biserica Sfinții Constantin şi Elena, m-a invitat la patronul şcolii, care nu e altul decât ziua Otiliei Cazimir 

– 101 ani de la naştere.” – Aşa îşi începea scriitorul şi publicistul ieşean Aurel Leon articolul „O fundaţie 

culturală în zona Podu-Roş realizată de trei şcoli”, publicat în Monitorul din 13 februarie 1995.  
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În anii '60, în zona Podu-Roş se construiau blocuri 

muncitoreşti pentru unităţile industriale Nicolina, Ţesătura, 

Moldova Tricotaje, Mase plastice. Creşterea populaţiei în 

această parte a oraşului a determinat înfiinţarea de noi 

aşezăminte de învăţământ şi astfel au apărut, una după 

alta, şcolile 23 şi 24, liceele „Emil Racoviţă” şi „Dimitrie 

Cantemir”. Circumscripţiile şcolare nu erau precis 

delimitate şi de aceea exista un schimb permanent de 

elevi, clase şi chiar profesori între unităţile de învăţământ 

de cartier. 

Construită în acelaşi an 1960,,  în acest cartier nou din zona 

industrială a oraşului, pe strada Socola, actuala Şcoală 

Gimnazială „Otilia Cazimir” şi-a început activitatea cu 

clase primare, gimnaziale şi liceale, sub denumirea de 

Şcoala Medie nr. 5 Iaşi.  
 

  Otiliana  • Educaţia mileniului III  

Ulterior, după anul 1964, când a luat fiinţă Şcoala Medie nr. 9 din strada Nicolina, clasele de liceu au fost 

transferate aici. Ceilalţi elevi, din ciclul primar şi gimnazial din ambele şcoli, s-au reunit apoi în clădirea din 

strada Socola nr. 4 şi astfel a luat fiinţă Şcoala Generală nr. 11, care după 1989 a primit denumirea de 

Şcoala „Otilia Cazimir”.  

Iată ce relatează, în legătură cu începuturile Şcolii „Otilia Cazimir”, într-un articol publicat în numărul 

omagial al revistei „Otiliana” din 2010, o fostă elevă, profesor de fizică şi părinte, Jeni Ciubotăraşu: „În anii 

1960 – 1961, după ce termina 7 clase gimnaziale, fiecare elev putea opta pentru o şcoală medie sau 

profesională. Pe vremea aceea erau aşa-zisele circumscripţii şcolare, iar Şcoala nr. 21, unde urmasem eu 

cele 7 clase, era repartizată la Liceul Mârzescu, care pe atunci se mai numea şi „Ilie Pintilie”. Clădirea era 

veche, cu săli de clasă unse cu bradolină pe duşumele şi cu grupul sanitar în curte, fără instalaţii de apă 

curentă ... Prima clădire mai impunătoare care s-a construit pe strada Socola a fost Liceul nr. 5, care apoi 

a devenit Şcoala nr. 11. Noul local ni s-a părut atunci elevilor foarte frumos şi bine utilat. Toţi am participat 

cu mic, cu mare la amenajarea claselor şi a grădinii din faţa şcolii. Pe atunci şcoala avea un singur corp 

de clădire cu 12 săli de clasă, două laboratoare şi o sală de sport. Noul aspect al şcolii era o noutate 

pentru noi, cu parchet, cu ferestre mari şi luminoase şi instalaţii sanitare în incinta şcolii, cu apă curentă ... 

Pe strada Socola erau atunci numai case vechi, multe dărăpănate şi degradate. Grădina şcolii se întindea 

până în strada Socola, iar în spate era un teren de sport. Mai târziu s-au construit blocurile care sunt şi 

acum (şcoala rămânând în planul al doilea). 

Pe atunci toţi elevii purtau uniforme, fetele rochie bleumarin cu guleraş alb şi băieţii costum de stofă, 

tot bleumarin. Profesorii şcolii erau dintre cei cu multă experienţă şi cu o vastă cultură şi încercau să ne 

insufle şi nouă dragostea pentru cunoaştere. Aş aminti pe domnul Râşcanu de limba franceză, Popovici 

Grigore de matematică, doamna Ionescu de limba română şi mulţi alţii ...” 

Astăzi, şcoala e a „duduii Otilia” chiar de la intrare unde ne întâmpină fotomontaje cu scene din 

viaţa poetei, citate din operă – toate amenajate prin colaborarea muzeografului Cristian Arhip de la Casa 

memorială. 

Specificul şi misiunea şcolii 

Pornind la drum ca o şcoală de cartier muncitoresc, fără pretenţii elitiste, şcoala a reuşit să se impună 

repede în Iaşi, oraşul culturii, prin rezultatele deosebite ale elevilor, pregătiţi de colective de dascăli de 

excepţie. 
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Prestigiul şcolii a crescut an de an, datorită unui 

entuziasm deosebit manifestat de colectivul didactic foarte 

competent, iar ştafeta muncii şi a seriozităţii s-a transmis de 

la o generaţie de profesori la alta. Rezultatele deosebite în 

pregătirea elevilor au fost confirmate în cadrul concursurilor 

de admitere în învăţământul liceal, de premiile obţinute la 

olimpiadele şcolare, la întrecerile artistice şi sportive 

judeţene, naţionale şi internaţionale. Şcoala a beneficiat de 

o bază materială bună şi de un management performant al 

unor directori de mare valoare care au ştiut să coordoneze 

cu mult tact întreaga activitate, reuşind să o claseze încă 

de la început printre şcolile de prestigiu din Iaşi. 

 În prezent, Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” este situată în partea central-sudică a municipiului Iaşi, 

în cartierul Podu Roş, pe malul drept al râului Bahlui. Deşi amplasată în imediata apropiere a unor mari 

licee ieşene (Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă”, Liceul teoretic ,,Vasile Alecsandri”, Liceul teoretic ,,Dimitrie 

Cantemir”), fiind situată în vecinatatea centrului civic al oraşului, se adresează unei populaţii şcolare din 

toate cartierele, deservind şi suburbiile pe o rază de 15 km. Şcoala cuprinde nivelul primar şi nivelul 

gimnazial, funcţionând cu un număr de aproximativ 40 de clase şi circa 1300 de elevi, cu vârste cuprinse 

între 6 şi 16 ani. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în această 

unitate de învăţământ cuprinde un număr de 65 de persoane, număr care variază anual, ca şi cel al 

claselor şi elevilor, în funcţie de planul de şcolarizare şi încadrare. 

Pornind de la documentele de politică educaţională în vigoare, se are în vedere în permanenţă 

concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe 

temeinice la disciplinele de examen, competenţe necesare inserţiei în învăţământul liceal şi deprinderi de 

muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate este organizată astfel 

încât să se creeze în Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” un mediu educaţional profesionist, la standarde 

instrucţionale şi morale înalte. Spaţiul necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală 

prosperă, deschisă spre experienţa cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe 

ţelul imediat al calităţii informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate şi atentă la perspectivele 

pe care le ofera discipolii ei: 

Oportunitate în abordarea problemelor educative,  

Talent în derularea activităţilor, 

Iniţiativă în aplicarea inovaţiei didactice, 

Libertate în gândire şi acţiune, 

Inţelepciune în consiliere, 

Atitudine fermă în asigurarea securităţii elevilor. 

Misiunea şcolii este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim, prin stimularea 

dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, 

dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei, pentru a fi capabili să-şi aleagă viitorul 

cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice. Pentru realizarea acestei misiuni, Şcoala 

Gimnazială ,,Otilia Cazimir” - Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii 

fundamentale: 

- Adevărul - Toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Şcolii Gimnaziale ,,Otilia Cazimir” va 

urmări adevărul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate; 

- Competenţa profesională - Personalul Şcolii Gimnaziale ,,Otilia Cazimir”, angajat pe diferite poziţii, 

trebuie să dovedească prin activitatea desfaşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către 

învătare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei; 

- Demnitatea - Personalul şcolii va trata cu respect şi consideraţie toţi purtătorii de interese din 

educaţie: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale; 

- Responsabilitatea - Fiecare persoană din echipa şcolii trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru 

succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecinţele; 

- Integritatea - În toate activităţile derulate, personalul Şcolii Gimnaziale ,,Otilia Cazimir” trebuie să 

dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur; 

- Îmbunătătirea continuă a serviciilor oferite.  

Spaţiul şcolar şi starea clădirilor 

În anul şcolar 2004-2005 clădirea unităţii (corpul A şi B) a fost expertizată în vederea începerii 

lucrărilor de consolidare şi a fost realizat proiectul lucrărilor, iar în anul şcolar 2006-2007 a fost organizată 

licitaţia pentru începerea lucrărilor. În semestrul I al anului şcolar 2007-2008 au început lucrările de reparaţii 

capitale, care s-au desfăşurat într-un ritm alert: a fost înlocuită tâmplăria ferestrelor cu ferestre de tip 

termopan, faţada a fost refăcută aproape în totalitate. În anul 2008 au început şi lucrările de consolidare şi 

reparaţii capitale în interiorul şcolii, iar în semestrul I al anului 2008-2009 au fost finalizate lucrările la parter, 

etajul II şi o bună parte din etajul I al clădirii. 
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În septembrie 2009 a fost finalizată întreaga lucrare. 

Spaţiul şcolar este insuficient însă pentru numărul de elevi din 

şcoală, procesul de învăţământ desfăşurându-se în două 

schimburi. Sala de sport lipseşte, fiind amenajată într-o sală 

de clasă.  

Aspecte din viaţa şcolii 

Cultura organizaţională conturată în 

Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” 

reprezintă un ansamblu specific de valori, 

credinţe şi semnificaţii împărtăşite de către 

întregul colectiv. Astfel, de-a lungul timpului 

s-au constituit, în diferite momente ale 

anului, ritualuri şi ceremonii specifice, care 

reflectă capacitatea acestei instituţii de a 

fi cu adevărat o „instanţă de spiritualitate”. 

 Cele mai semnificative dintre 

acestea sunt:  

 Deschiderea oficială a anului 

şcolar;  

 Festivitatea de omagiere a 

personalităţii  Otiliei Cazimir; 

 Simpozionul „Viaţa Pământului 

depinde de noi”; 
 Ziua mondială a Educației (5 

octombrie);  

 Zilele Şcolii „Otilia Cazimir” (mai-

iunie); 

  Premierea elevilor olimpici (luna iunie);  

 Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea echipei (excursii, aniversări, sărbătorirea unor 

momente cu o semnificaţie religioasă aparte).  

De asemenea, elevii şi cadrele didactice ale şcolii s-au implicat şi se implică în derularea unor 

proiecte educaţionale de mare amploare, dintre care pot fi amintite: 

- Proiect educaţional coordonat de I.S.J.– „IMAGINAŢIE ŞI CREATIVITATE"; 

- Proiectul Naţional „Educaţie pentru o alimentaţie sănătoasă”; 

- Proiectul  „Y can make a diffrence!”, în colaborare cu Fundaţia COTE şi finanţat de Ambasada 

S.U.A.,  prin programul  Democracy Small  Grants; 

- Proiectul „Învingător prin artă”; 

- Proiectul „Săptămâna legumelor donate”; 

- Proiectul „Voluntar Activ European”; 

- Proiectul „Împreună pentru a fi în siguranţă”; 

- Proiectul „IaŞiReciclează! Educarea tinerilor ieşeni pentru un mediu sănătos”; 

- Proiectul „A  Helping  Hand”, în colaborare cu Centrul de Plasamant Tătăraşi; 

- Proiectul  „Alege viaţa!”, desfăşurat în cadrul Campaniei de educaţie rutieră cu acelaşi titlu; 

- Proiectul educativ „Daruri din suflet de copil”, în parteneriat cu Centrul de plasament Tătăraşi; 

- Proiectul de intervenţie educaţională „Succes la şcoală!”, în parteneriat cu Muzeul Literaturii 

Române şi Centrul logopedic interşcolar Iaşi; 

- Proiectul educaţional „Paşi spre viitor!”, în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române şi Centrul 

logopedic interşcolar Iaşi. 

Concluzii 

          Şcoala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” a fost, este şi va fi o instituţie legată de istoria comunităţii 

ieşene: tot ceea ce transmite şi a transmis de-a lungul a peste o jumătate de secol de activitate 

didactică este doar o rezultantă a eforturilor unui mănunchi de dascăli, în frământarea lor de a modela 

generaţii după generaţii de tineri ai acestei comunităţi, pentru a păşi în lume cu o carte de vizită 

onorantă. Spre cinstea lui, corpul profesoral înfruntă vitregia vremurilor demn, rectiliniu, cu fruntea sus, în 

slujba culturii. 
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OOO   aaallltttăăă   OOOtttiiillliiieee   CCCaaazzziiimmmiiirrr………   

CCee  ccooppiill  nn--aa  rroossttiitt  ccuu  ggllaassuull  ttrreemmuurrâânndd,,  mmăăccaarr  oo  ddaattăă,,  îînn  pprreeaajjmmaa  ssăărrbbăăttoorriilloorr  ddee  

iiaarrnnăă::  ,,,,PPrriinn  nnăămmeeţţii,,  îînn  ffaapptt  ddee  sseeaarrăă,,  //  AA  pplleeccaatt  ccăăttrree  oorraaşş,,  //  MMooşş  bbăăttrrâânn  cc--uunn  iieeppuurraaşş  //  

ÎÎnnhhăămmaatt  llaa  ssăănniiooaarrăă..””??  FFiieeccaarree  ddiinnttrree  nnooii  aa  ddeessccooppeerriitt  ppooeezziiiillee  OOttiilliieeii  CCaazziimmiirr  îînnccăă  ddiinn  

pprriimmuull  aann  ddee  ggrrăăddiinniiţţăă  ssaauu  ppooaattee  ccuu  mmuulltt  mmaaii  ddeevvrreemmee..  MMiiee,,  îînn  pprriimmaa  zzii  ddee  şşccooaallăă,,  

mmaammaa  mmii--aa  cciittiitt  uunn  ffrraaggmmeenntt  iinnttiittuullaatt  ,,,,AA  mmuurriitt  LLuucchhii’’’’..  CCee  ttrriisstt  mmii  ss--aa  ppăărruutt!!  NNuu  îînnţţeelleeggeeaamm  

ddee  ccee  ttooccmmaaii  aaccuumm  mmaammaa  îîmmii  cciitteeaa  aaşşaa  cceevvaa..  MM--aamm  llăămmuurriitt  rreeppeeddee,,  aajjuuttaattăă  ttoott  ddee  

mmaammaa,,  ddaarr  nn--aamm  ppăăttrruunnss  sseennssuurriillee  aaddâânnccii  aallee  lleeccttuurriiii  ddeeccââtt  mmuulltt  mmaaii  ttâârrzziiuu..    

  AAmm  rreecciittiitt  ssiinngguurrăă  ffrraaggmmeennttuull  ddee  nneennuummăărraattee  oorrii  şşii  aamm  ddeesslluuşşiitt  ttaaiinneellee  ppee  ccaarree  

mmaammaa  aa  vvrruutt  ssăă  mmii  llee  llăămmuurreessccăă  ddeemmuulltt..  MMaaii  îînnttââii  aamm  aaffllaatt  ccăă  OOttiilliiaa  CCaazziimmrr  eessttee  ddooaarr  

nnuummeellee  ddee  ,,,,aarrttiisstt””  aall  ssccrriiiittooaarreeii  ((ssee  nnuummeeşşttee  ppsseeuuddoonniimm))..  OO  cchheemmaa  ccuu  aaddeevvăărraatt  

AAlleexxaannddrraa  GGaavvrriilleessccuu  şşii  ss--aa  nnăăssccuutt  ppee  1122  ffeebbrruuaarriiee  11889944,,  îînn  jjuuddeeţţuull  NNeeaammţţ,,  îînnttrr--oo  ffaammiilliiee  

ddee  îînnvvăăţţăăttoorrii  sseennssiibbiillii  şşii  eedduuccaaţţii..  AA  ccooppiillăărriitt  îînn  lluummeeaa  mmiinnuunnaattăă  aa  ggââzzeelloorr,,  fflloorriilloorr,,  ffuurrnniicciilloorr,,  

ccăăţţeeiilllloorr  şşii  aa  ppoovveeşşttiilloorr  ssppuussee  ddee  bbuunniiccuull  eeii..  LLaa  ppaattrruu  aannii,,  LLuucchhii,,  ccăăccii  aaşşaa  eerraa  aalliinnttaattăă  ss--aa  

mmuuttaatt  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  ffaammiilliiaa  llaa  IIaaşşii..              

  ÎÎnn  ssccrriieerreeaa  lliitteerraarrăă  ,,,,AA  mmuurriitt  LLuucchhii  ......’’’’,,  OOttiilliiaa  CCaazziimmiirr  îînnşşiirrăă  ppee  hhâârrttiiee  aammiinnttiirriillee  ddiinn  

ccooppiillăărriiaa  eeii  ccaarree  ii--aa  rrăămmaass  mmeerreeuu  sseenniinnăă  îînn  ssuufflleett,,  ccaallddăă  şşii  pplliinnăă  ddee  ffrruummuusseeţţii..  EE  oo  lleeccttuurrăă  

ppllăăccuuttăă,,  iiaarr  aauuttooaarreeaa  nnee  ppoovveesstteeşşttee,,  îînn  dduullccee  ggrraaii  mmoollddoovveenneesscc,,  îînnttââmmppllăărriillee  şşii  ffaapptteellee  

ddrraaggii  eeii..  AAmm  aajjuunnss  îînn  ttiimmppuull  lleeccttuurriiii  şşii  llaa  ffrraaggmmeennttuull  ,,,,AA  mmuurriitt  LLuucchhii””......  IIaarr  aamm  eemmooţţiiii..  FFeettiiţţaa  

ssee  pprreeggăătteeşşttee  ppeennttrruu  pprriimmaa  eeii  zzii  ddee  şşccooaallăă..  ÎÎmmii  aammiinntteesscc  şşii  eeuu  ddee  aacceeaassttăă  zzii  ddiinn  vviiaaţţaa  

mmeeaa..  EEaa  eerraa  nneedduummeerriittăă  ccâânndd  ddooaammnnaa  îînnvvăăţţaattooaarree  aa  ssttrriiggaatt  ccaattaalloogguull  ccuu  nnuummeellee  eeii  

aaddeevvăărraatt..  ŞŞii--aa  ddaatt  aattuunnccii  sseeaammaa  ccăă  LLuucchhii  nnuu  mmaaii  ee!!  AAccuumm  ee  şşccoollăărriiţţăă  şşii  oo  cchheeaammăă  

CCaassiiaann  AAlleexxaannddrraa..  ÎÎnncceepp  ssăă  ppllâânngg!!  PPllâânnggee  şşii  ffeettiiţţaa  ddiinn  ccaarrttee..  AAccuumm  LLuucchhii  ee  CCaassiiaann  

AAlleexxaannddrraa  ccaarree  îîşşii  îînngghhiittee  llaaccrriimmiillee..  MMii  llee  şştteeggrr  şşii  eeuu  ppee  aallee  mmeellee..      

  AA  mmuurriitt  LLuucchhii  ......  ss--aa  ssffâârrşşiitt  ccooppiillăărriiaa  ffăărrăă  ggrriijjii......          

  VVăă  iinnvviitt  şşii  ppee  vvooii  ssăă  vvăă  eemmooţţiioonnaaţţii  aallăăttuurrii  ddee  OOttiilliiaa  CCaazziimmiirr  şşii  ddee  LLuucchhii..      

    Ingrid Rotaru, cl. a V-a A 

 

  Otiliana  • Educaţia mileniului III  

În fiecare an, profesorii şi învăţătorii metodişti ai şcolii au îndrumat cu răbdare şi profesionalism primii 

paşi ai viitorilor dascăli, fie elevi ai Şcolii Normale ,,Vasile Lupu”, fie studenţi ai universităţilor din Iaşi. 

Manualele şi auxiliarele realizate de cadre didactice din Şcoala ,,Otilia Cazimir” sunt recunoscute şi 

utilizate la nivel naţional. Numeroase şi onorante distincţii au răsplătit activitatea de elită desfăşurată de 

dascălii şcolii: Ordinul ,,Serviciul credincios”, Diploma ,,Domnu’ Trandafir”, Diploma de excelenţă a 

Senatului Învăţământului Ieşean, Diploma ,,Gh. Lazăr” (clasa I, II şi III), ,,Diploma de excelenţă” pentru 

întreaga activitate. 

Revistele şcolii – revista reprezentativă ,,Otiliana”, revista de specialitate „Micul ecologist” - s-au 

bucurat de succes încă de la primele apariţii, fiind distinse cu premii la concursul revistelor şcolare, atât la 

nivel judeţean, cât şi naţional. 

Rezultatele obţinute de elevii şcolii la olimpiade şi concursuri şcolare au încununat fiecare an de 

activitate şi se regăsesc în Cartea de onoare a şcolii, fiind o garanţie a calităţii muncii desfăşurate. 

Statutul de ,,Şcoală reprezentativă” obţinut în anul şcolar 1998-1999, dar şi titlul de ,,ECO-şcoala”, 

primit în anul 2004, înseamnă recunoaşterea meritelor şi realizărilor celor care îşi desfăşoară activitatea 

aici. 

Poate mai mult decât aceste repere care redau dimensiunea realizărilor unei şcoli, calitatea 

demersului didactic desfăşurat se măsoară într-o unitate-etalon ce nu se regăseşte nici în matematică, 

nici în fizică, nici în chimie, dar e cea mai edificatoare în viaţă: „OM”. Toţi cei ce au trecut de-a lungul 

timpului pragul şcolii noastre, fie dascăli sau elevi, au învăţat înainte de toate că pentru a răzbate în viaţă 

trebuie să probezi calităţi umane. Au învăţat să-şi păstreze speranţele vii, au înţeles că pentru a realiza 

ceva trebuie să aibă încredere în forţele proprii, viziune, muncă, determinare şi dăruire. Şi-au amintit că 

toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred şi speră. 

Climatul exemplar de muncă, ţinuta şi sobrietatea cadrelor didactice cu mare autoritate pentru 

care şcoala este o a doua familie, respectul reciproc, emulaţia, pasiunea pentru munca didactică şi 

dorinţa de afirmare, au fost factorii care au dus la creşterea prestigiului acestei şcoli. 

Este greu să dai contur, în câteva rânduri, unor realizări acumulate timp de jumătate de secol. De 

aceea, nu ne rămâne decât să privim trecutul şcolii noastre cu satisfacţie, prezentul cu credinţă şi viitorul 

cu speranţă. 

Şi, pentru a conferi un caracter ciclic prezentării noastre, îl vom cita din nou şi în final pe publicistul 

ieşean Aurel Leon, care cu un an înainte de trecerea la cele veşnice afirma în legătură cu Şcoala „Otilia 

Cazimir”: Şcoala aceasta atât de bine pusă la punct e plasată asemenea unui far pe un promontoriu al 

tuturor furtunilor. Făclia ei poate fi amplificată, asemeni luminii de far. (Aurel Leon, „O fundaţie culturală în 

zona Podu-Roş realizată de trei şcoli”, în Monitorul din 13 februarie 1995, pag. 5A). 
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Pentru Otilia Cazimir 

Luna plină-a răsărit                             

Sus pe deal s-a odihnit,                                                    

Şi pe cerul ca oglinda                         

A pornit-o cu colinda. 

Iar în calea ei senină                                                        

Câte-o stea se dă pe gheaţă,                    

Însemnând o dungă lină                                        

Şi subţire, ca o aţă                         

De lumină.  

Ninse, dealurile dorm.                                

Doar oraşul alb sub lună                                         

Geme, zbârnâie şi sună                                                                        

Ca un contrabas enorm... 

Amalia Ştefania Pascaru Rusu 

 clasa a IV a D                                          

Prof. Andrei Elena 
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  Otiliana  • Educaţia mileniului III  

Ce mai faci, copilărie? 

Ce mai faci, copilărie?                                                    

Sunt aici, în floarea albă,                          

Ce se-nalţă încet, tiptil,                                      

În anii de învăţătură                           

Şi ai vieţii de copil. 

 

Ce mai faci, copilărie?                     

Stau în holda cea mănoasă                                               

Ce se-mparte pe din doi,                                         

Adormind din câmp spre casă                                      

Visând jocurile noi 

. 

Ce mai faci, copilărie?                                                  

Culeg flori de câmp şi parcă                                                

Mă văd cum buchete-am legat                            

Străbătând balta în barcă                                                   

Sau pe maluri la scăldat. 

 

Ce mai faci, copilărie?                                                 

Acasă la doi bunici,                                                        

Ce mă pofteau în poala-ntinsă                                         

Şi-şi primeau nepoţii mici                                                    

Cu uşa casei larg deschisă. 

Ştefan Popovici

                    Clasa a VI-a A                                                                             

Prof. Lăcrămioara Doncean 

   

                                                                    

 

Gânduri ... gânduri  răvăşite ... 
 

Mult timp, înainte de finalul clasei a IV-a, m-au copleşit fel 

de fel de sentimente... de trăiri... de emoţii... de gânduri... Primul 

zâmbet, primul ghiozdan, primul buchet de flori oferit din suflet 

doamnei învăţătoare, primul pas în clasă, primul sunet de 

clopoţel... mi se perindau haotic prin minte şi îmi dădeau atunci 

fiori. Toate acestea m-au făcut, în urmă cu aproape cinci ani, să 

mă simt într-o lume nouă, necunoscută şi plină de mistere. Mă 

regăsesc acum, răsfoind paginile trecutului, asemeni unui erou al 

unei povestiri.  

Alături de colegi şi de doamna învăţătoare m-am simţit 

întotdeauna mai curajoasă, stăpânită de propriile forţe... şi mai 

încrezătoare. Au trecut primii ani de şcoală... Deşi la început nu 

mi-a plăcut să mă trezesc devreme în fiecare zi, am realizat în 

timp că toţi aşteaptă ceva de la mine: fie doamna să-mi fac 

temele, fie părinţii să iau note mari... Am descoperit plăcere în a 

aplica ce am învăţat de la o zi la alta, mândrie când am citit 

singură prima carte sau când am socotit cât rest trebuie să 

primesc de la magazin. 

Finalul clasei a patra s-a apropiat cu paşi repezi. 

Rememorând cei patru ani de şcoală primară nu pot să nu mă 

gândesc cu nostalgie la toate momentele prin care am trecut 

alături de colegii mei şi de doamna. Îmi vine în minte prima zi din 

viaţa de elev, când, copleşită de emoţii, mi-am cunoscut viitorii 

colegi şi pe cea care urma să mă îndrume în următorii patru ani. 

Îmi amintesc cu multă bucurie momentul defilării din curtea 

şcolii, când privirile tuturor celor prezenţi erau aţintite spre noi. 

Zâmbetul părinţilor mei care mă priveau cu dragoste în uniforma 

de şcolăriţă, păşind mândră alături de colegi... privirile noastre 

sfioase când am intrat în clasă pentru prima dată... îmi sunt încă 

vii în memorie. Câtă bucurie am simţit când am primit primul 

calificativ. Era răsplata muncii mele de elev, aflat la început de 

drum. Pe măsură ce timpul a trecut, am căpătat încredere în 

mine, iar rezultatele muncii susţinute nu au întârziat să apară. 

Acum pot spune că în tot acest timp, nu o secundă, nu un 

minut sau o lună, ci patru ani am învăţat ce înseamnă să 

dăruieşti şi să primeşti un zâmbet şi o îmbrăţişare, să plângi şi să 

râzi alături de colegii tăi, să ajuţi pe cel aflat la ananghie, să 

asculţi pe cel ce suferă, suferind o dată cu el, să fii integru cu 

ceilalţi şi cu tine însuţi, acestea fiind doar puţine dintre aspectele 

ce au contribuit la formarea noastră. 

Am ales să nu mă despart de Şcoala „Otilia Cazimir”. Am 

rămas aici unde mi s-au pus bazele formării personalităţii şi nu 

regret o clipă. Mă simt bine în clasa a V-a şi sunt mulţumită de tot 

ce a însemnat până acum „viaţă de gimnazist”.  

Învăţăm în continuare să cuprindem cerul în mâini şi să 

călătorim pe norii pufoşi... să iubim şi să preţuim Frumosul. Eram 

mlădiţe când am păşit pentru prima dată pragul şcolii şi am 

devenit ramuri... am intrat muguri şi ne-am transformat în flori. 

Pentru toate acestea şi pentru cele ce vor urma, trimit 

acum, spre tot ce înseamnă Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir”, 

un gând din cele răvăşite... un gând de preţuire şi recunoştinţă. 

 

Sabina Lupu-Ştefan, cl. a V-a A 
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Lumini şi umbre 

 

Linişte... Căldură... Soare... Miez de 

vară... 

Respir aerul încărcat de zăpuşeală şi 

mă îndrept cu paşi grăbiţi spre o oază de 

răcoare. Deodată, din mijlocul pădurii, se 

aude un freamăt prelung ce vesteşte o 

ploaie torenţială. Mă adăpostesc după un 

falnic stejar şi stau în aşteptare. Cerul 

trimite spre pământ rafale de lumini şi 

umbre. Stropi reci de apă răcoresc pentru 

câteva clipe natura înfierbântată. Florile 

ofilite se bucură şi ele de această 

binecuvântare. În sfârşit... au apă! Implor 

norii să plângă cât mai mult pentru ca 

plantele să râdă. Nu mă ascultă însă, iar 

mingea de foc reapare în scurt timp pe 

bolta cerească. Minunea ţine doar câteva 

clipe. 

Jocul de lumini şi umbre dispare... iar 

eu rămân în aşteptare, simţind parcă în tot 

trupul o oboseală fericită.  

                  Noemi Ionaşcu, cl. a V-a A  
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O poveste nescrisă ... 

O poveste nescrisă, necitită                                                                        

pe care fiecare-o are în adâncul lui,                                                                

al sufletului.                                                      

O poveste care a ţinut paisprezece ani ...                                        

paisprezece ani în care prinţul sau prinţesa                                

locuieşte într-un castel                                                                    

şi în castel se află un hol mare                                                                            

şi în hol tablouri.                                                                                                 

În fiecare zi se mai adună încă un tablou.                                          

Uşor, uşor, tablourile se completau unul pe altul.                                        

Ce nu v-am spus încă este că prinţul sau prinţesa                                                                            

Poate intra de-abia când împlineşte paisprezece ani,                       

Atunci când copilăria îl părăseşte odată pentru totdeauna ... 

Atunci când nu mai poţi să joci şotron în faţa palatului,               

Atunci când ... nu mai eşti copil ...     

                     
Mălina Obreja                           

Clasa a VI-a A                                                                                           

Prof. Lăcrămioara Doncean 

 

  Otiliana  • Educaţia mileniului III  

NNNuuu   ttteee   gggrrrăăăbbbiii   .........   

CCooppiillăărriiaa  eessttee  mmaaggiiccăă..  CCooppiillăărriiaa  eessttee  uunn  ttăărrââmm  ppee  ccaarree  

ssee  aaşştteerrnn  cceeii  mmaaii  ffrruummooşşii  aannii  aaii  vviieeţţiiii..          

  EEii,,  bbiinnee,,  ppeennttrruu  uunn  bbăăiieeţţeell  nnuu  eerraa  aaşşaa..  SSttăătteeaa  llaa  uummbbrraa  

uunnuuii  ccooppaacc  ggâânnddiinndduu--ssee  llaa  mmoommeennttuull  ccâânndd  vvaa  ddeevveennii  aadduulltt,,  

aaşştteeppttâânndd  ccuu  nneerrăăbbddaarree,,  şşii  cchhiiaarr  ppllâânnggâânndd,,  pprriivviinndd  llaa  ccooppiiiiii  

ccaarree  îîşşii  ttrrăăiieesscc  ccooppiillăărriiaa  ddiinn  pplliinn,,  ffăărrăă  ssăă--ii  îînnţţeelleeaaggăă..  AAcceeaassttăă  

ddoorriinnţţăă  ddee  aa  ccrreeşşttee  mmaarree  ll--aa  ffrrăămmâânnttaatt  mmuullţţii  aannii..  SSee  ggâânnddeeaa  

ccăă  vvaa  ffii  lliibbeerr,,  ddeeppaarrttee  ddee  ppăărriinnţţii,,  ddee  rreegguullii  şşii  vvaa  ffaaccee  ccee  vvrreeaa..  

ÎÎşşii  ddoorreeaa  ssăă  ffiiee  iinnddeeppeennddeenntt,,  iiaarr  ssiinngguurraa  ccaallee  ppeennttrruu  aa  ffii  ffăărrăă  

lliimmiittee  eerraa  mmaattuurriittaatteeaa..            

    AAnniiii  aauu  ttrreeccuutt......  mmaaii  rreeppeeddee  ddeeccââtt  şşii--aa  iimmaaggiinnaatt..  AA  

ccrreessccuutt..  II  ss--aa  îînnddeepplliinniitt  şşii  aacceeaassttăă  ddoorriinnţţăă..  ÎÎnn  pprriimmiiii  aannii  ddee  

mmaattuurriittaattee  ttoottuull  ppăărreeaa  ssăă  ffiiee  bbiinnee..  AAuu  mmaaii  ttrreeccuutt  ccââţţiivvaa  aannii......  

ŞŞii--aa  îînntteemmeeiiaatt  oo  ffaammiilliiee..  GGrriijjiillee  ddeevveenneeaauu  ttoott  mmaaii  aappăăssăăttooaarree,,  

iiaarr  eell  zzââmmbbeeaa  ttoott  mmaaii  ppuuţţiinn..  AAttuunnccii  şşii--aa  aammiinnttiitt  ddee  ccooppiillăărriiaa  lluuii..  

ÎÎii  ppăărreeaa  nneessppuuss  ddee  rrăăuu  ccăă  nnuu  ss--aa  bbuuccuurraatt  ddee  cclliippeellee  ffăărrăă  ddee  

ggrriijjii,,  ccăă  nnuu  ss--aa  llăăssaatt  ccoopplleeşşiitt  ddee  ffrruummuusseeţţeeaa  vvâârrsstteeii,,  ccăă  şşii--aa  

ppeettrreeccuutt  ttiimmppuull  ggâânnddiinndduu--ssee  llaa  ffaallssaa  lliibbeerrttaattee..  ŞŞii--aa  ddaatt  sseeaammaa  

ccăă,,  ddeeşşii  nnuu  aavveeaa  nniicciioo  ggrriijjăă,,  aa  ttrraannssffoorrmmaatt  ccooppiillăărriiaa  îînn  aannii  ddee  

ssuuffeerriinnţţăă..              

  ŞŞii--aa  aapplleeccaatt  pprriivviirreeaa  aassuupprraa  pprroopprriiiilloorr  ccooppiiii  şşii  ii--aa  vvăăzzuutt  

ffrrăămmâânnttaaţţii  ddee  aacceeeeaaşşii  ddoorriinnţţăă::  aacceeeeaa  ddee  aa  aavveeaa  lliibbeerrttaattee,,  

ddee  aa  ffii  iinnddeeppeennddeennţţii..  GGâânnddiinndduu--ssee  llaa  ccooppiillăărriiaa  lluuii  ppiieerrdduuttăă,,  

ttaattăăll  llee--aa  vvoorrbbiitt  ddiinn  ttoott  ssuufflleettuull::        

  −−  DDee  ccee??  DDee  ccee  şşii  ppeennttrruu  ccee??  CCooppiillăărriiaa  eessttee  ddaarruull  ppee  

ccaarree  nnii--ll  ooffeerrăă  vviiaaţţaa......  şşii  ppooaattee  ssiinngguurruull..  „„CCooppiillăărriiaa  eessttee  iinniimmaa  

ttuuttuurroorr  vvâârrsstteelloorr””..  NNuummaaii  ccăă,,  ppee  mmăăssuurrăă  ccee  ccrreeşştteemm,,  nnooii  oo  

nneegglliijjăămm,,  ddaarr  eeaa  ttoott  ttrrăăiieeşşttee  îînn  nnooii!!  DDee  ccee  ssăă  îîţţii  ddoorreeşşttii  ssăă  ffiiii  

aadduulltt??  MMaattuurriittaatteeaa  oorriiccuumm  vvaa  vveennii,,  nniimmeennii,,  ddiinn  ppăăccaattee,,  nnuu  

rrăămmâânnee  ccooppiill..  DDee  ccee  ssăă  ttee  ggrrăăbbeeşşttii  ssăă  ccrreeşşttii??  

YYaassmmiinnaa  HHrriiţţccuu                                                                                                                                                                                                                                    

CCllaassaa  aa  VVII--aa  AA                                                                                                                                                                                                  

PPrrooff..  LLăăccrrăămmiiooaarraa  DDoonncceeaann                     
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Dintotdeauna am auzit că recunoştinţa ar fi o „floare rară” şi 

eram dispusă a crede că bătrânul proverb românesc are deplină 

dreptate. Şi totuşi ...      

 Telefonul a sunat şi pe neaşteptate – monotonia bătrâneţii şi a 

pensiei a fost tulburată de o invitaţie deosebită la o întâlnire ceva mai 

neobişnuită şi care doar la un deceniu o dată s-ar putea petrece: o 

clasă de copii ca toţi copiii – elevi frumoşi şi deştepţi –  şi-au dat seama 

că s-au scurs deja 10 ani de când au terminat clasa a VIII-a, fără să se fi 

despărţit total unii de alţii.      

 Deşi după terminarea gimnaziului au făcut licee diferite, au 

continuat să se caute, să vină la vechea lor şcoală, să-şi caute vechii 

profesori cerându-le un sfat, un mic ajutor ori  să-şi ofere ei sprijinul. Le-a 

fost greu să se despartă de sălile de clasă ale şcolii în care au crescut 

iubiţi şi ocrotiţi de cadre didactice dedicate. N-au vrut  să renunţe la 

prietenia care i-a legat patru ani (pe unii chiar opt), au revenit constant 

să-şi încarce bateriile înaintea unor evenimente importante: 

bacalaureat, admiterea la facultate, sesiunile cu examene dificile, 

licenţa şi câte altele...       

 Ştiam câte dificultăţi presupune o revedere după 10 ani cu 

şcoala, cu doamne şi domni profesori (mulţi la pensie acum), ce emoţii 

poate stârni reîntâlnirea cu bătrânul catalog şi – poate – cu acea dulce 

copilărie pe care constant o vor căuta. Am fost surprinsă auzind că      

n-au nevoie de niciun ajutor din partea mea. Şi chiar n-au avut!...

 Sâmbătă, 13 septembrie 2014 m-au invitat în sala de clasă 

pregătită cum încă n-am văzut, alături de cadre didactice de vârste 

diferite, care au găsit răgazul de a-i reîntâlni. Şi am priceput – în sfârşit – 

cât de „oameni mari”  au crescut, cât de serioşi şi motivaţi sunt.

 Atâţia câţi erau (din nefericire, nu vor mai fi niciodată „toţi”, 

pentru că au pierdut-o pe „blonda de la drept”) au răspuns „prezent” 

la apel şi şi-au enumerat rezultatele: facultăţi, masterate, plăcerea de a 

munci exact ceea ce le place.     

 Dar pentru noi – cadrele didactice prezente – a contat enorm 

bucuria cu care şi-au regăsit băncile în Şcoala „Otila Cazimir”, plăcerea 

cu care ne-au căutat, fericirea cu care ne-au găsit ca să ne 

mulţumească pentru că le-am fost alături, atunci şi acum.  

 Sigur au înţeles că încă îi iubim, că suntem mândri de ei şi de 

rezultatele lor, că ne bucurăm să-i ştim bine şi sănătoşi, confortabil 

instalaţi în lifturile şi fotoliile vieţii. Copiii aceştia, în doar  zece ani deveniţi 

„oameni mari”, ne-au confirmat că n-am greşit îmbătrânind lângă ei şi 

sperând – odată cu părinţii lor – că se vor descurca în viaţă cât se 

poate de frumos. Ei ne-au dovedit şi în această „toamnă a vieţii” că  

ne-am ales bine profesia care ne-a adus atâtea satisfacţii şi din partea 

lor. Şi au făcut acest lucru fără un efort extraordinar, ci în mod firesc, 

natural.        

 Scriu aceste rânduri ca să le mulţumesc în numele cadrelor 

didactice de la Şcoala „Otilia Cazimir” pentru faptele lor deosebite, 

pentru vorbele rostite, pentru gândurile frumoase şi vesele, pentru unele 

intenţii chiar nematerializate faţă de adevăraţii oameni care au slujit 

această  unitate şcolară.      

 Pe 13 septembrie au fost de toate la întâlnirea clasei a VIII-a A, 

promoţia 2000-2004:  sunetul clopoţelului, flori, baloane, tort şi şampanie, 

voie bună şi fericire... copii – oameni mari, profesori – pensionari, 

directorul şcolii.       

 Le-am mulţumit că au existat şi că au rezistat alături de noi 

câţiva ani din vieţile lor, din vieţile noastre.    

 A fost reuşita unei frumoase revederi în cursul căreia am 

mângâiat şi mirosit floarea rară a recunoştinţei. Şi chiar dacă este rară, 

ce bine că există!...       

                                un profesor diriginte care este convins că 

     n-a muncit zadarnic  
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           Scrisoare deschisă adresată unei 

doamne diriginte (Păstrăm anonimatul ... care oricum 

va ieşi la iveală!) 

Stimată Doamnă Dirigintă, 

Permiteţi-mi ca în numele elevilor clasei a VIII-a 

(X) să vă împărtăşesc gândurile noastre legate de tot 

ceea ce am trăit în această şcoală extraordinară 

timp de 4 sau chiar 8 ani. 

Ne amintim prima zi de şcoală din clasa a V-a. 

Am păşit sfioşi în clasă, ne-am aşezat cuminţi în bănci 

şi am aşteptat cu nerăbdare să vedem ce urmează. 

Era o linişte deplină.                        

 Doar secundele apăsătoare se făceau auzite 

prin sunetul sacadat al ceasului. Două minute au 

trecut ca două ore. La un moment dat uşa s-a deschis 

uşor. Atunci şi-a făcut apariţia o doamnă distinsă, cu 

nişte ochi limpezi ca cerul senin de primăvară. Era 

Doamna Dirigintă! Glasul frumos şi zâmbetul blând au 

învăluit clasa în iubire şi căldură. Eram încântaţi de 

noua noastră „mamă”. V-am privit cu admiraţie din 

prima clipă în care aţi intrat în clasa noastră, pregătită 

să faceţi cunoştinţă cu nişte puşti tăcuţi şi ruşinoşi care 

acum nu mai tac. Am rămas de la dumneavoastră cu 

amintirea învăţămintelor, cu bucuria împlinirilor sau cu 

dezamăgirea provocată de primirea unei note mici, 

întâmplător. 

Ne-am făcut temele şi acasă conştiincioşi, dar 

au fost şi zile în care singura întrebare rostită des în 

pauze era „Cine şi-a scris la cutare materie?” V-am 

supărat de multe ori dar   ne-aţi iertat de fiecare dată 

din prea multă bunătate sufletească! Aţi fost când 

indulgentă... când exigentă... şi vă mulţumim acum 

pentru fiecare notă bună dar şi pentru fiecare notă 

mică, pentru că, astfel, am devenit mai ambiţioşi, mai 

perseverenţi, mai hotărâţi. Toate acestea, trăite de 

noi din plin, înseamnă, până la urmă ... viaţa de şcolar 

de care ne vom aminti cu zâmbetul pe buze, cu 

fericire, dar şi cu nostalgia scurgerii timpului. 

Noi... VIII (X)... Doar un grup de adolescenţi pe 

care dacă i-ai privi cu atenţie nu ai zice că ar avea 

ceva în comun. Dar avem: prietenia, chiar dacă 

uneori se manifestă prin certuri sau idei trăsnite ce nu îi 

amuză deloc pe cei care au ghinionul să fie victimele 

lor. Am ajuns din EU, TU, EL, EA ... doar NOI. Şi nu am fi 

fost aceiaşi dacă nu era cineva care să ne înveţe 

mereu ce e prietenia. 

Vă mulţumim pentru înţelegerea de care aţi 

dat dovadă atunci când în cancelarie toţi profesorii 

veneau cu reproşuri asupra clasei a VIII-a (X). Vă 

mulţumim că v-aţi străduit să ne ţineţi în frâu şi să 

scoateţi tot ce e mai bun din noi. Sunteţi o parte din 

noi, din FAMILIA VIII (X). 

Absolvenţii de astăzi se înclină în faţa 

dumneavoastră pentru modul în care aţi prins şi 

întreţinut firul cunoşterii către un nou mâine imprevizibil 

căruia îi vom căuta în permanenţă un răspuns. Sper 

că nu vă vom dezamăgi şi că vom urma cu sfinţenie 

drumul pe care ni l-aţi deschis. Vom ajunge oameni 

de cinste cu care să vă mândriţi! 

Cu mult respect şi recunoştinţă, 

Colectivul clasei a VIII-a (X) 

 

 

 

Motto: 

„ŞCOALA cea mai bună e aceea  

în care înveţi  înainte de toate a învăţa.” 

(Nicolae Iorga) 

La fiecare sfârşit de an, absolvenții claselor a VIII-a de la 

Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi se întrunesc în cadrul 

activităţilor ce se desfăşoară sub genericul „Respect şi 

recunoştinţă”. Ziua de 6 iunie 2014 i-a găsit pe cei 100 de 

absolvenţi împreună... frumoşi, emoţionaţi, gânditori, 

încrezători. În numele lor, chiar dacă nu mai sunt de 

aproape un an elevii noştri, prezentăm câteva aspecte 

relevante ale activităţilor din acea zi minunată. 

Iată ce transmiteau cadrelor didactice pe care le invitau 

călduros să le fie alături: 

Obiectivul activităţii: Să mulţumim dascălilor care ne-au 

învăţat tainele slovelor şi să gândim dincolo de prezent, 

biruind obstacolele trecutului, pentru a ne găsi drumul spre 

împlinire. 

Loc de desfăşurare: Oriunde am fi împreună... am fi fericiţi... 

Data:  6 iunie 2014 

Durata: Ştim doar când vom începe ... 

Grup ţintă: Manageri, cadre didactice şi elevi ai claselor a 

VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iaşi 

Discipline implicate: Toate, pentru că toate ne-au pregătit 

pentru viaţă 

Responsabili: Elevii claselor a VIII-a şi părinţii acestora 

Resurse umane: Toate de care dispunem, dar fără catalog, 

fără stilou, fără teste 

Parteneri: Managerii claselor implicate 

Rezultate aşteptate: încurajarea exprimării regretelor;  

asimilarea sincerelor mulţumiri şi a dovezilor de respect. 

Evaluare: Portofoliul amintirilor noastre 

Acţiuni: Le vom organiza ad-hoc. 

Acum, când o etapă a vieţii noastre se apropie de sfârşit şi 

o alta va începe, dorim să mulţumim tuturor celor ce au 

contribuit la începutul formării noastre ca oameni. 

În amintirea anilor petrecuţi împreună, stimaţi şi dragi 

profesori, vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa la activităţile 

ce marchează absolvirea clasei a VIII-a, care vor avea loc 

vineri, 6 iunie 2014, începând cu ora 1600, la Şcoala 

Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi. 

Vom desfăşura un ultimul proiect şcolar cu tema:  

Respect şi recunoştinţă 

„Trecut-au clipele ca norii 

şi-n calea lor doar flori au presărat. 

Nu vom uita surâsul şcolii, 

Nu vom pleca de lângă ea cu-adevărat ...” 

Vă aşteptăm cu drag! 

Onoare... emoţii... fiori... amintiri... gânduri... fericire... au 

fost doar câteva dintre stările contradictorii ce au copleşit 

fiinţa fiecărui absolvent în acea zi superbă de 6 iunie 2014. 

Nu putem cuprinde în spaţiul restrâns al revistei tot ce s-a 

petrecut atunci... dar ne permitem totuşi să prezentăm 

câteva dintre momentele emoţionante. 
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„Au trecut patru ani... patru ani de când suntem 

împreună. Cu toţii am împărţit aceeaşi sală de clasă, am 

împărtăşit aceleaşi sentimente. Simt în aceste momente o 

voce lăuntrică ce spune: «Mi-e greu să mă despart de tot, de 

toţi anii petrecuţi împreună!» 

Chiar dacă au mai existat şi mici conflicte, am trecut cu 

brio peste ele, iar acum ne bucurăm de ultimele zile sau, mai 

bine zis, de ultimele clipe din viaţa noastră de şcolar. Cu toţii 

am legat prietenii care vor rezista foarte mulţi ani. Mi-e greu 

să mă despart de colegii pe care i-am simţit aproape la bine 

şi la greu, mi-e greu să mă despart de domnii profesori care 

ne-au învăţat atâtea lucruri interesante şi ... mai presus de 

toate ne-au învăţat să fim oameni.” 

Cristina Harabagiu, absolventă 2014 

(Elevă la Liceul Pedagogic, Iaşi) 
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Gânduri... sentimente... mulţumiri... 

„Ne-am întâlnit în cadrul acestu curs festiv pentru a mai simţi pentru ultima 

dată bucuria de a fi împreună şi pentru a ne împărtăşi sentimentele, pentru a 

încerca să mai învăţăm ceva unii de la alţii înainte de a porni fiecare într-o 

nouă încercare – liceul. 

Ne adresăm în primul rând dascălilor noştri... Aţi avut suficientă sinceritate 

şi tărie sufletească pentru a ne ţine pe drumul cel drept, lucru foarte dificil 

dacă ţinem cont de zburdălniciile noastre, mai mult sau mai puţin amuzante... 

aţi dat dovadă de grijă şi înţelegere, umor şi căldură sufletească... 

Acum, în acest moment al despărţirii, simţim nevoia să vă mulţumim 

pentru toate eforturile, toată energia şi toată dragostea pe care ni le-aţi 

dăruit. Sperăm ca bucuria clipelor trăite împreună şi tristeţea efemeră a 

despărţirii să ne rămână tuturor în suflet. Cu toţii simţim că această despărţire 

nu este ultimul act al unei piese de teatru, ci doar primul. Căci noi păşim în 

viaţă, cu bucurie şi cu mai puţină frică, întăriţi şi poate mai pregătiţi pentru 

ceea ce va urma, datorită faptului că v-am cunoscut, mai mult şi mai mult, în 

fiecare oră petrecută împreună.” 

Ioana Hrincă, absolventă 2014 

(Elevă la Liceul ,,Dimitrie Cantemir”) 
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„Nu pot exprima în cuvinte tot ce 

simt în aceste clipe, dar îi voi ţine 

minte, cu siguranţă, pe toţi profesorii 

pentru ajutorul pe care mi l-au 

acordat şi pentru toate sfaturile 

oferite cu dragoste părintească. Am 

ajuns la capătul unui drum... Cu 

lacrimi în suflet privesc în urmă şi îmi 

amintesc acum toate clipele 

frumoase, toate momentele unice... 

De acum înainte nimic nu va mai fi la 

fel... Un gând de admiraţie şi de 

preţuire pentru dascălii mei, de care, 

cu siguranţă îmi va fi dor...” 

Adrian Ipate, absolvent 2014 

(Elev al Colegiului Militar de la 

Câmpulung Moldovenesc) 

 

 
Au plecat... fiecare în drumul său. Noi, 

dascălii lor, cei cărora le-au mulţumit atunci 

cu multă sinceritate, îi aşteptăm oricând să 

ne revadă, să ne vorbească despre 

realizările lor, să le dăm un sfat dacă simt că 

au nevoie. 

Alte şi alte generaţii le iau locul, iar noi 

rămânem aceiaşi dacăli răbdători şi 

devotaţi profesiei pe care ne-am ales-o.  

       

     A consemnat,    

 Profesor diriginte al clasei a VIII-a (X) 
 

Gata cu emoţiile la teze, 

gata cu profii exigenţi, gata 

cu micile nebunii făcute 

timp de opt ani. În tot acest 

timp am râs, am plâns, am 

iubit, am urât, am crescut... 

Suntem conştienţi însă că 

nimic nu se compară cu opt 

ani petrecuţi într-o şcoală 

ce a luptat pentru noi, 

pentru a ne forma o viziune 

clară asupra viitorului şi a 

vieţii, în general. Profesorii au 

fost călăuzitorii noştri... sunt 

persoanele cărora acum le 

mulţumim din suflet. Pentru 

toate lecţiile şcolare şi de 

viaţă pe care ni le-au oferit, 

pentru observaţiile dar şi 

pentru încurajările pe care 

ni le-au făcut, pentru 

zâmbetele sau lacrimile pe 

care noi le-am oferit în 

schimb, pentru fiecare zi din 

anii petrecuţi împreună, 

pentru toate acestea... şi 

pentru  multe altele... le 

mulţumim.” 

Iustina Nechita,     

absolventă 2014 

   (Elevă la Liceul „Dimitrie

 Cantemir”) 
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With the support of the Erasmus + programme of the 

European Union                                   

DENUMIRE PROIECT: EURopes in School Education- 

Imaginative  Lessons across the Curriculum                            

NUMĂR REFERINŢĂ PROIECT: 2014-1-RO01-KA201-002908 

 Parteneriatul strategic EURopes in School Education - Imaginative  Lessons across the 

Curriculum reprezintă o nouă deschidere către o educaţie de calitate, implicată şi 

responsabilă, într-o nouă dimensiune europeană. Tematica generoasă este în concordanţă cu 

direcţia de acţiune care reflectă compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel 

european.            

 Experienţele şi exemplele de bună practică împărtăşite de parteneri îşi doresc să 

identifice un cadru comun de pregătire şi derulare a procesului de învăţământ în şcolile 

participante (planificare şi proiectare didactică model) care să se finalizeze cu pregătirea 

tinerilor pentru experienţa europeană (teste PIRLS, PISA, accesibilitate pe piaţa muncii). 

 Activităţile desfăşurate până acum, lecţii demonstrative, expoziţii, studii de caz, Clubul 

Erasmus, activităţile desfăşurate în cadrul opţionalului desfăşurat la clasa a VII-a B, „Turist pe 

glob”, au pus în valoare atât pregătirea cadrelor didactice cât şi entuziasmul, implicarea şi 

receptivitatea elevilor pentru o nouă practică. 

PROGRAMUL REUNIUNII DE PROIECT 

 24 – 27 noiembrie 2014 

LUNI, 24 noiembrie  

900 – 930  - Sosirea invitaţilor                     

930– 1000 - Cuvânt de deschidere. Prezentarea invitaţilor.                     

1000  - 1030  - Program artistic Din comorile Otilienilor                     

1100  - 1200   - Prezentarea ţărilor                                        

1200  - 1250  -  Salvând Pământul,  lecţie demonstrativă cu abordare

         interdisciplinară, prof. Păduraru Ana                         

1400  - 1530  -  Ce şi cum predau interdisciplinar?                                

Prezentarea politicilor educaţionale aplicate în ţările participante 

la proiect. Discuţii.                                     

1600  - 1630  - Concluziile zilei. Chestionar de impact.      

1630           - Iaşi, vechi oraş cultural – vizitarea oraşului 
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MIERCURI, 26 noiembrie  

   900– 950    -  Românii, Unitate de învăţare Popoare 

de ieri şi de azi, lecţie demonstrativă cu abordare 

interdisciplinară,     

 prof. înv. primar Nechifor Elena                                 

950  - 1030 -  Discutarea lecţiei                          

1100  - 1200  - Discuţii vizând pregătirea următoarei 

vizite transnaţionale                             

1200  - 1250  -  Atmosfera, caracteristici generale, 

lecţie demonstrativă cu abordare interdisciplinară, 

  prof. Holic Cătălina         

1400  - 1530  -  Discutarea lecţiei                    

1600  - 1630 -  Concluziile zilei. Chestionar de impact 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARŢI, 25 noiembrie  

  900 – 1300  -   Întâlnirea coordonatorilor de proiect,  

  prof.   Popov Alina                                                   

1000  - 1200    -   Conferinţa naţională a  elevilor, cu 

participare internaţională, cu tema „Dinamica lumii 

contemporane şi educaţia adolescenţilor. Libertăţi, 

riscuri, probleme deschise”, Aula „Mihai Eminescu” a 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi                                                                

1400  - 1530   -  Verbul, noţiuni teoretice introductive, lecţie 

demonstrativă cu abordare interdisciplinară,   

  prof. Lupu-Ştefan Roxana                                        

1450  - 1530  -  Discutarea lecţiei                                                             

1600  - 1630  -  Concluziile zilei. Chestionar de impact.  

 

Interviu acordat postului  

Radio Iaşi 

La sfârşit şi un strop de ... 

dulce 

La final de activitate, pentru întâlnirea ce 

va să vină ... în luna mai 2015 
Etapa următoare a Proiectului 

Întâlnirea transnaţională din 

Polonia, 24-28 mai 2015 

http://www.europesinschool.com  
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Începând cu anul şcolar 2011-2012, Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi a devenit 

centru de pregătire pentru elevii care doresc să susţină Examenele Cambridge English: Young 

Learners destinate copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani. Astfel, în perioada iunie 2011- 

iunie 2014, 40 de elevi au participat şi au obţinut rezultate foarte bune la aceste examene 

organizate de către departamentul cu acelaşi nume al Universităţii Cambridge, prin 

intermediul Consiliului Britanic.          

 În funcţie de nivelul de pregătire, elevii pot opta pentru unul dintre nivelurile Starters 

(corespunzător nivelului pre-A1 conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi), 

Movers (nivel A1) sau Flyers (nivel A2). Împreună, dar fără ca participarea la toate cele trei 

etape să fie condiţionată, examenele Cambridge English: Young Learners formează o punte 

care îl conduce pe copil de la nivelul de începător la cel de utilizator cu nivel elementar. 

Copiilor le vor fi testate abilităţile de a citi si a scrie, de a asculta şi de a vorbi, prin intermediul 

unor exerciţii atractive din punct de vedere intelectual şi estetic, ce abordează teme familiare 

şi de interes pentru vârsta lor, în situaţii comunicative. Efortul de a învaţa le este recompensat 

prin obţinerea unui certificat care reflectă cu acurateţe performanţa atinsă pentru fiecare 

dintre componentele examenului. Avantajele susţinerii acestor examene contau într-o primă 

impresie pozitivă în legatură cu examenele internaţionale, promovarea învăţarii eficiente, 

precum şi  încurajarea învăţarii ulterioare.      

 Începând cu anul şcolar 2015-2016, conform articolului 210(6) (c) din ROFUIP, pentru 

înscrierea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne, elevii care au 

obţinut la examene cu recunoaştere internaţională diplome cu nivel de competenţă A1 sau 

superior pot fi admişi fără a mai susţine proba de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă. 

 Satisfacţiile pregătirii şi participării la aceste examene sunt prezente atât pentru 

profesor cât şi pentru elevi. Aceştia împărtăşesc un scop comun şi manifestă o motivaţie 

crescută pentru obţinerea unor rezultate foarte bune. Chiar dacă elevii sunt de vârstă mică, s-

a observat că devin capabili de a continua pregătirea dincolo de spaţiul clasei. Astfel, copiii 

care urmează să susţină aceste examene recapitulează cuvintele învăţate, îşi monitorizează 

modul de utilizare a limbii engleze, identificând şi corectându-şi propriile greşeli, şi cer ajutorul 

atunci când întâmpină dificultăţi.         

 Pe data de 14 iunie 2015, alţi 11 elevi ai şcolii noastre vor susţine Cambridge English: 

Young Learners şi vor primi certificatele care dovedesc atingerea unor standarde 

internaţionale în domeniul utilizării limbii engleze.    
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Prof. Alina POPOV                                                                                                             
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De ceva vreme s-a încetăţenit obiceiul ca, în ultima 

duminică înaintea vacanţei de iarnă, copiii şi profesorii de gimnaziu 

de la Şcoala „Otilia Cazimir” să se întâlnească cu enoriaşii din 

Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, în cadrul proiectului 

educaţional „Dăruind vei dobândi”. 

Duminică - 14 decembrie 2014 - a fost o zi de mare bucurie 

pentru toţi cei prezenţi la activităţile desfăşurate în Biserica „Sfinţii 

Împăraţi Constantin şi Elena”. Copiii, însoţiti de părinţi, fraţi şi bunici, 

au făcut neîncăpătoare biserica care a primit lumina de 

sărbătoare, iar emoţia evenimentului i-a cuprins pe credincioşii de 

toate vârstele. După săvârşirea Sfintei Liturghii de Duminică, 

credincioşii au avut bucuria de a primi Vestea Naşterii Pruncului 

Sfânt, adusă de Corul de copii al şcolii, conduşi de doamna 

profesor de religie, Ionela Boroeanu, care este şi coordonatorea 

proiectului „Dăruind vei dobândi”. 

 
Elevii clasei a V-a B, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare prin 

care anunţau Naşterea Domnului, au interpretat sceneta 

„Darul meu pentru pruncul de împărat, fiind îndrumaţi de 

doamna profesor diriginte Adriana Cazacincu, iar împreună 

cu colegii lor din clasa a V-a D, au cântat colinde de Crăciun 

precum şi tropare religioase bizantine sub genericul „Suflete, 

e gata ieslea?”. 

Tot în cadrul proiectului, copiii au organizat şi o 

frumoasă expoziţie de felicitări cu vânzare. Expozanţii, elevi 

din clasele V-VIII, s-au întălnit cu o sâmbătă în urmă şi au 

confecţionat felicitări în tehnici diverse, coordonaţi de 

doamna profesor de educaţie tehnologică Constantina 

Balan şi de profesor Brînduşa Verdeşi. Felicitările au adus un 

plus de frumuseţe şi  culoare atmosferei de sărbătoare. Gestul 

de a primi o felicitare i-a impresionat pe credincioşi, care s-au 

bucurat mult de acest eveniment şi au mulţumit pentru darul 

primit, considerând că nimic nu este mai preţios şi mai 

autentic decât o felicitare făcută de un copil. În final, 

enoriaşii au oferit copiilor câte un pacheţel cu dulciuri. Unii 

enoriaşi au cumpărat cu drag felicitări de la expoziţia cu 

vânzare. Banii obţinuţi au fost folosiţi pentru ajutorarea 

bătrânilor săraci din parohie. Copiii au mers cu colindul pe la 

casele bătrânilor nevoiaşi din parohie şi le-au oferit acestora 

diverse produse alimentare. 

Colindele copiilor, interpretarea scenetei şi expoziţia de 

felicitări au adus Sărbătoarea Naşterii Domnului în sufletele 

tuturor.                                  Prof. Brînduşa Verdeşi 
 

  111666   •••    nnnuuummmăăărrruuulll       222000   •••   iiiuuunnniiieee      222000111555   



 
17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    111777   •••   nnnuuummmăăărrruuulll       222000   •••    iiiuuunnniiieee      222000111555   

  Otiliana  • Săptămâna „SCOALA ALTFEL”  

Anul acesta, „Atelierul de fotografie”, aflat la 

a doua ediţie, s-a desfăşurat la baza de agrement 

Ciric. Însoţiţi de mai mulţi părinţi pasionaţi în arta 

fotografică, coordonaţi de d-nul Alexandru 

Lăzărescu,  s-a organizat o activitate în care copiii 

au fost puşi în situaţia de a realiza propriile imagini 

despre ceea ce văd, dar altfel decât cu pensonul 

sau creionul. Aşa că, pe 9 aprilie 2015, aproape toţi 

copiii au adus la şcoală aparate de fotografiat, iar 

altora le-am oferit noi, adulţii,  aparatele noastre. 

Ne-am gândit ca anul acesta să punem în 

aplicare fotografia valurilor şi a vântului, a jocului şi a 

bucuriei de pe feţele copiilor. A fost cel mai grăitor 

motiv pentru a alege această activitate ca fiind 

cea mai reuşită, cu atât mai mult cu cât, întâi       

ne-am oprit la Aeroportul Internaţional Iaşi, apoi am 

servit masa pe malul lacului Ciric. Eram mulţi, (noi, 

cei din clasa a III-a B şi cei din clasa I E, „boboci” în 

ale fotografiei), gălăgioşi şi ... nemaipomenit de 

atenţi la detalii... Fotografiile sunt cele mai grăitoare!

                   
 Prof. Nicoleta Ichim-Izvoran 
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Traseul educaţional al clasei I include o disciplină care are drept premisă dezvoltarea 

personalităţii micului şcolar. În cadrul acesteia se formează inteligenţa educaţională care 

pentru debutul şcolarităţii înseamnă adaptarea cu succes. 

Şcoala „ALTFEL” sau „Invers” cum este denumită metaforic de copii permite un evantai 

larg de activităţi ce au drept obiectiv fundamental valorificarea unor componente precum: 

a) Abilitatea de a înţelege şi interpreta adecvat emoţiile proprii şi ale celorlalţi; 

b) Abilitatea de a gestiona propriile emoţii în vederea dezvoltării intelectuale, 

emoţionale şi atingerii stării de bine. 

După ce am identificat printr-un brainstorming dorinţele şi opţiunile şcolarilor clasei I C 

cu privire la ce activităţi să proiectăm, cei care au completat cu sugestii şi iniţiative 

interesante programul din săptămâna ŞCOALA „ALTFEL” au fost părinţii. Activităţile au fost 

concepute pe diverse laturi precum: artistice, sportive, pe competenţe lingvistice, ecologice, 

dar şi sociale. Elementul de ludic accentuat a stat la baza desfăşurării temelor abordate, 

lucru ce a eficientizat dezvoltarea competenţelor sociale în contextul şcolar. Aceste 

componente ale şcolarului aflat la debut sunt împărţite în două categorii: 

 Abilităţi interpersonale de relaţionare şi rezolvare de probleme; 

 Abilităţi intrapersonale. 

Contextul creat de joc iniţiază interacţiuni cu ceilalţi colegi şi reprezintă una dintre 

sursele cele mai importante de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi. S-a constatat faptul că 

acei copii care reuşesc cu mai multă uşurinţă să iniţieze un joc sau să răspundă la povocările 

ludice ale celorlalţi, sunt plăcuţi şi căutaţi de ceilalţi copii pentru a se juca împreună. 

Interacţiunile pozitive cu ceilalţi colegi conduc la formarea relaţiilor de prietenie, la 

dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi rezolvare de conflicte. Copiii timizi, deşi doresc să se 

joace cu ceilalţi, au dificultăţi în a-şi aborda colegii pentru a se juca împreună. 

Lucrul în echipă, abordat ca formă de organizare în activităţile din Şcoala „Altfel”, 

permite o manifestare mai amplă a factorilor intrapersonali şi interpersonali. Acest parteneriat 

autentic de învăţare s-a concretizat în însuşirea unor paşi de dans, în realizarea unor proiecte 

pe teme date, în pregătirea unui desert – „Salata de fructe”, într-o acţiune de încondeiere de 

ouă – „Tradiţii de Paşte la români”. 

Varianta educativă „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” oferă şcolarilor un context de 

bucurie, sunt proiecte mult agreate şi fiecare copil a participat cu entuziasm, implicându-se şi 

în concursuri, determinate de emulaţia creată. 

Specificul şi esenţa acestei săptămâni de şcoală au un feed-back pozitiv deoarece 

prefigurează manifestarea şi definirea personalităţii şcolarului prin ceea ce înglobează ea 

emoţional. Afirm cu toată certitudinea că Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi este o 

şcoală cu tradiţie, dedicată comunităţii şi orientată spre calitatea actului educaţional, în 

concordanţă cu normele europene. 
 

Prof.Constanţa Cristea 
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VIZITA  LA  ISUJ,  IAŞI 

        prof. LAURA DIMITRIU 

Data şi locul  desfăşurării:  8 aprilie  2015, ISUJ  IAŞI                           

Grupul ţintă: clasa  a  II-a  B                                                           

Parteneri implicaţi:   ISUJ   IAŞI                                                                       

Obiective:                                                                    

a. reactualizarea  cunoştinţelor privind modul de comportare  în cazul unui 

cutremur;                                                                                                                                

b. cunoaşterea tehnicii de intervenţie din dotarea ISUJ Iaşi;                                                                           

c. dobândirea unor cunoştinţe  referitoare la meseria de pompier;                                                  

Resurse umane:  33 elevi, 10 părinţi                                                                                               

Resurse materiale:  tehnica  din dotarea  ISUJ                                                                                

Descrierea activităţii:           

 Elevii  au  observat  tehnica din dotare, au fost încântaţi   de activităţile 

propuse şi  desfăşurate de pompieri, au adresat  numeroase   întrebări.               

Modalităţi de evaluare a activităţii: discuţii de grup,  fotografii  de la activitate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micul inginer, marele creator de 

mâine 
                                                                prof. MIHAELA SANDU 

 

Data şi locul  desfăşurării: 9. 04. 2015, Facultatea de pielărie 

Grupul ţintă: clasa a III-a A, 31 elevi 

Parteneri implicaţi:  Facultatea de pielărie 

Obiective:  

●Să creeze în echipă, pe calculator, şabloane de 

încălţăminte, alegând dimensiunea, culoarea şi modelul 

potrivit, pentru a-şi dezvolta simţul artistic şi bunul gust; 

●Să cunoască valorile promovate de Facultatea de pielărie, 

în spiritul unui comportament eco; 

●Să realizeze manual, din bucăţi de piele, individual  alese, 

suportul pentru bureţelul special de pantofi. 

Resurse umane: 31 elevi, 2 prof. însoțitori, 1 prof. inginer,        

2 asistenţi universitari, 4 studenţi 

Resurse materiale: 10 calculatoare, program proiectare, 

tablă interactivă, suprafaţă magnetică amprentare, mostre 

pantofi, mulaje picior, resturi de piele, şireturi colorate, 

suprafeţe speciale de lucru. 

Descrierea activităţii:  

Într-un cadru special, elevii au aflat ce înseamnă să fii 

inginer. Cu ajutorul aparaturii speciale, s-au realizat 

amprentele membrelor inferioare ale fiecărui copil pentru a 

înţelege importanţa alegerii materialului, dimensiunilor, dar 

şi a culorii şi modelului dorit. Au creat apoi, elevii, modelul 

computerizat cu sprijinul studenţilor, înţelegând  că a fi 

creator de modă nu e o joacă şi că nu orice pantof frumos e 

bun / sănătos. În echipă au realizat manual suportul pentru 

bureţelul de pantofi pentru ei şi întreaga familie. 

Modalităţi de evaluare a activităţii:  

Profesorul Inginer a apreciat interesul elevilor pentru 

încălţămintea de calitate, cât şi dorinţa şi hotărârea lor de a 

deveni creatori de modă renumiţi; a fost la fel de uimit de 

îndemânarea şi rapiditatea cu care au realizat suportul. A 

fost interesat de imaginaţia şi creativitatea elevilor în 

alegerea inedită a modelelor de tocuri pentru pantofi, a 

modelelor şi culorilor. Au fost întrebaţi dacă şi-au schimbat 

opinia în ceea ce priveşte meseria pe care o vor alege mai 

târziu. 
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NOI ACUM NE PREGĂTIM LA BRUTĂRIE SĂ 

PORNIM 

                  prof. ALINA MARIANA STREBA 

Data şi locul  desfăşurării:  6 aprilie  2015, Fundaţia / 

Brutăria Omenia IAŞI                                                                         

Grupul ţintă: elevii clasei pregătitoare E                                                        

Parteneri implicaţi:   Fundaţia Omenia Iaşi - coordonator 

Rusu Alexandra                                                 

Obiective:                         

● Să descopere elementele componente ale pâinii: făină, 

drojdie, apă, sare                                                                       

● Să efectueze experimente simple: prepararea aluatului, 

modelarea pâinii, constatând rezultatul acestor 

experimente;                                               

● Să aprecieze munca depusă de oamenii implicaţi în 

obţinerea pâinii: agricultori, mecanizatori, morari, brutari, 

muncitori, ingineri specialişti;                                                     

● Să recunoască uneltele, utilajele şi aparatele de lucru, 

precum şi produsele muncii                                                                      

Resurse umane:  20 elevi, prof. Streba Alina Mariana, 

părinţi: Imbrea Mihaela, Rusu Alexandra                                     

Resurse materiale:  grâu, făină, pâine, cornuri cu ciocolată, 

sucuri                                                                           

Descrierea activităţii:                                                   

Copiii au vrut să afle cât mai multe lucruri despre pâinea  

pe care o punem zilnic pe masă, astfel încât am hotărât  

să mergem să vedem cu ochii noştri cum se realizează 

aceasta. Cu această ocazie am îmbogăţit sfera de 

cunoştinţe a copiilor cu lucruri interesante despre 

obţinerea pâinii. Ei au putut vedea din ce se obţine făina, 

cum se obţine aluatul, procedeul de coacere a pâinii şi nu 

în ultimul rând felierea şi ambalarea acesteia. La finalul 

activităţii au degustat din produsele finale la prepararea 

cărora au participat şi ei.  Prin  această activitate elevii 

clasei pregătitoare au avut ocazia să facă noi descoperiri 

şi cu siguranţă le-am  trezit admiraţia şi respectul pentru 

munca oamenilor ce contribuie la fabricarea pâinii.   

Modalităţi de evaluare a activităţii:  Discuţii libere la finalul 

activităţii şi la întoarcerea la şcoală.  
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Atelier de lucru - FLOAREA DE LOTUS 

              prof. CONSTANTINA BALAN 

Data şi locul desfăşurării: 7 aprilie 2014, sala de clasă                  

Grupul ţintă: elevii clasei a V-a D                                   

Parteneri implicaţi: părinţii elevilor                   

Obiective:         

●Dezvoltarea creativităţii;                  

●Testarea capacităţii de concentrare şi îndemânare;              

●Încurajarea muncii în echipă şi a ideilor inovatoare.                 

Resurse umane: elevii, profesorul clasei                                     

Resurse materiale: hârtie colorată, sârmuliţă, foarfecă.         

Descrierea activităţii:                        

În cadrul acestei activităţi, elevii au realizat FLOARE DE LOTUS,  

folosind tehnica Origami, ornamente  pe care le-au oferit familiei 

cu ocazia sărbătorilor Pascale.                                                                

Modalităţi de evaluare a activităţii: Realizarea unei expoziţii cu 

lucrările obţinute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALEIDOSCOPUL  PROFESIILOR                                                         
      

  prof.  LĂCRĂMIOARA DONCEAN 

Data şi locul  desfăşurării: 8.04.2015  

 FESTIVALUL DE  ŞTIINŢE                                              

- UNIVERSITATEA  TEHNICĂ „GH. ASACHI” IAŞI                          

- UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  

 „GR.T. POPA” IAŞI                                                              

Grupul țintă:  clasa a VIII-a B                                                        

Parteneri implicați:                        

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ „GH. ASACHI” IAŞI   

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE          

 „GR. T. POPA” IAŞI                                                          

Obiective:               

●Să-şi pună în valoare talentele şi capacitățile, în 

diferite domenii, în context  educativ nonformal.            

●Să cunoască satisfacţiile, dar şi dificultăţile şi riscurile 

profesiilor.                              

● Să-şi lărgească orizontul de cunoaştere în ceea ce 

priveşte  oferta de profesii şi specializări a facultăţilor 

pentru o mai bună alegere a profilului liceului pe care 

îl va urma.                                                       

Resurse umane: grupul de elevi                                                        

Resurse materiale: - standurile  demonstrative  ame-

najate de facultăţile tehnice: Biblioteca Tehnică 

„Gh.Asachi”, Institutul de Anatomie, laboratoare  din 

U.M.F.                                                                    

Descrierea activității:                                           

Elevii au participat la un tur ghidat al  Universităţii 

Tehnice „Gh. Asachi”. În aula universităţii au primit 

informaţii cu privire la istoricul facultăţii.  Au putut vizita 

Biblioteca tehnică votată de curând, ca una dintre 

cele mai frumoase biblioteci din lume unde au aflat 

modul în care pot căuta cărţile într-o mare bibliotecă 

atât în fişe, cât şi în format electronic.                

În „Sala Paşilor Pierduţi” elevii au  participat la 

demonstraţiile şi  la experimentele realizate de 

voluntarii  facultăţilor tehnice în cadrul „Arenei  

Ştiinţelor Tehnice”.                                            
La  Universitatea de Medicină şi Farmacie  elevii au 

avut acces în Institutul de Anatomie unde au putut 

discuta despre corpul uman. În UMF au participat la 

experimente în laboratoarele de Biologie celulară şi 

moleculară,  Morfopatologie, Histologie.  
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S-au întâlnit şi cu reprezentanţii SSIM care le-au vorbit despre 

ceea ce înseamnă să fii student la UMF.                                  

Elevii au intrat apoi în Arena Ştiinţelor Medicale unde au 

participat la diverse activităţi şi experimente: testarea reflexelor,  

boli ale creierului, iluzii optice şi acustice etc.                         

Modalităţi de evaluare a activităţii:     

Evaluarea s-a făcut  pe parcursul şi la  sfîrşitul activităţilor, elevii 

implicându-se cu entuziasm în experimentele realizate de 

voluntarii Festivalului de Ştiinţe.  S-au realizat fotografii.    

Rezultate înregistrate:                          
Activitatea a avut rol de orientare socio-profesională pentru 

elevii clasei a VIII-a, unii dorind să se îndrepte către aceste 

profesii. 
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Albinuţele actriţe 

Ştim cu toţii ce vestite pentru hărnicie, loialitate, muncă în echipă 

şi inteligenţă sunt albinele.       

 În aceste rânduri nu voi vorbi despre minunatele insecte, ci 

despre elevii clasei a III-a E de la Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” ce 

formează trupa de teatru Albinuţa. Înfiinţată în urmă cu trei ani, clasa 

este condusă de o „matcă” minunată, doamna învăţătoare Loredana 

Ionela Zapan.        

 Orice opţional este plăcut de elevi, dar teatrul este preferatul 

nostru. Suntem sprijiniţi în evoluţia artistică şi de actriţa Iulia Deloiu Trif de 

la Teatrul „Luceafărul”.      

 Astfel lucrăm ca într-un stup de albine, numai că noi nu facem 

miere, ci câştigăm concursuri. Am avut bucuria că, oriunde ne-am 

prezentat, am obţinut măcar câte un premiu.   

 Anul 2012 a fost declarat Anul Caragiale, iar trupa noastră a 

pregătit un spectacol din opera marelui dramaturg. „Un pedagog de 

şcoală nouă” ne-a adus multe surprize plăcute. La  festivalurile „Hai la 

teatru!” şi „Edu Teatru” am luat câte patru premii de interpretare pentru 

elevii: Codrin Sava, Teodor Suficeanu, Alin Creangă şi Ioan Trif şi 

bineînţeles şi câte un premiu pentru calitatea spectacolului. 

 Ne place să ne implicăm în acţiuni caritabile şi înveselim pe toată 

lumea cu umorul şi voioşia noatră.     

 Nu puteam să lipsim nici de la Festivalul Internaţional al Educaţiei 

unde am fost invitaţi să participăm. Oricum, după cum v-aţi dat seama 

anul şcolar 2012-2013, când am debutat ca elevi şi ca actori a fost plin 

de bucurii.         

 În anul următor, noi, albinuţele, am pregătit un spectacol inspirat 

din opera unui alt mare clasic român, Ion Creangă. „Un boţ cu ochi din 

Humuleşti” este piesa dramatizată de Ştefan Oprea, un critic ieşean de 

teatru pe care am avut onoarea de a-l avea alături de noi şi am putut 

să–i  adresăm întrebări. Cu această piesă ne-am prezentat la Festivalul 

„Hai la teatru!” unde am obţinut locul II şi un premiu de interpretare.

 În clasa a III -a am pregătit spectacolul „Unde fugim de-acasă?” 

de Marin Sorescu.        

 Trupa noastră a ajuns la un număr de 32 de membri şi, 

prezentându-ne la „Hai la teatru!”, „O mască râde, alta plânge” şi „Edu 

Teatru”, am impresionat prin profesionalism şi seriozitate. Astfel, în acest 

an şcolar „stupul” nostru s-a îmbogăţit cu un loc II, un loc III, un premiu 

pentru animarea obiectelor scenice, altul pentru regie şi bineînţeles încă 

un premiu pentru actul educaţional transmis.   

 Deviza noastră este „Un bun actor este un bun coleg” şi chiar 

dacă anul şcolar viitor va fi o provocare, noi, zâmbitori şi plini de 

încredere, vom aplica tot ce am învăţat şi la orele de teatru. 

             Ioan Trif, clasa a III-a E 
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SOACRA CU TREI NURORI – teatru cu „Otilian Band” 
 

În Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” se ascund talente pe 

care profesorii vigilenţi le scot la iveală prin provocări de calibru şi 

prin dorinţa de sensibilizare în rândul elevilor. Teatrul este o manieră 

prin care aceştia pot exersa aptitudini şi îşi pot dezvolta abilităţi de 

comunicare, de socializare, de interpretare de text şi de joc scenic, 

fiind puşi în situaţia de a fi altcineva, de a gândi şi reacţiona 

conform unui alt mod de a fi, de a exersa cum este să îţi însuşeşti o 

altă identitate, chiar dacă este pe termen scurt. Componeta ludică 

a teatrului este premisă pentru formarea unei încrederi în sine a 

micului actor, iar piesa Soacra cu trei nurori, interpretată de trupa 

„Otilian Band”, este un bun prilej pentru exemplificare. 

Teatrul a adunat câţiva elevi ai clasei a V-a A dornici de a-şi 

cultiva talentul, de a face şi altceva decât şcoală obişnuită, de a se 

expune unei dinamici în relaţionarea cu ceilalţi, devenind mai 

dezinvolţi şi visând entuziast. Efortul le-a fost răsplătit cu un Premiu 

special pentru conservarea tradiţiilor româneşti, în cadrul Festivalului 

„Hai la teatru” şi cu o menţiune acordată de organizatorii 

Concursului Naţional „Bulgăre de humă”, iar publicul le-a apreciat 

prestaţia prin aplauze. Chiar dacă Ion Creangă este un scriitor cu 

care ei sunt familiarizaţi, nu l-au tratat cu indiferenţă sau cu 

plictiseală, ci au fost implicaţi în punerea în valoare a textului, căci 

acesta le oferea un comic de limbaj savuros şi o lecţie de viaţă 

interesantă legată de isteţime, curaj, răutate gratuită. Desigur, e 

mult de crezut că ei, la vârsta acesta, sesizează toate detaliile 

acestea, dar după modul în care s-au implicat, sigur sceneta le va 

rămâne întipărită în memorie şi va fi o amintire dragă mult timp de 

acum înainte. 

Poate şi pentru că aşa e concepută piesa şi distribuţia pe 

roluri, având de jucat mai mult doar unii dintre micii artişti, au fost 

felicitate în mod special pentru interpretarea rolurilor de soacră – 

Ingrid Rotaru şi pentru cel de noră mică - Sabina Lupu-Ştefan. 

Desigur, nici ceilalţi actori în devenire sau naratorul, în persoana lui 

Alexandru Florea, nu s-au lăsat mai prejos, ridicând la sfârşitul 

spectacolului sala în picioare. 

Ca profesor coordonator, a fost o reală plăcere să fiu martoră 

la bucuria lor de a arăta cât de bine stăpânesc textul şi mişcarea 

scenică şi mă bucur să văd că încă mai există interes pentru o astfel 

de ramură a frumosului, ce implică destul de mult efort şi lucru cu 

vulnerabilitatea şi emoţia de a apărea în faţa celorlalţi. 

Sper să fie un drum cu multe episoade şi îi felicit pentru reuşita 

de acum! 

Prof. Ramona Ionică 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor îndrumător Premiul 

obţinut 

1. Ionaşcu Noemi-Rodica a V-a A Roxana Lupu-Ştefan – Limba română 

Elena Iurea - Matematică 

III 

2. Gălăţanu Marco-Ionuţ a VI-a A Lăcrămioara Doncean – Limba română 

Marinela Leşan - Matematică 

III 

3. Lărgianu Teodora a VI-a A Lăcrămioara Doncean – Limba română 

Marinela Leşan - Matematică 

Menţiune 

4. Arghir Andreea-Melania a VII-a B Adriana Cazacincu – Limba română 

Elena Iurea - Matematică 

Menţiune 

5. Andronache Daniel-Constantin a VIII-a A Lăcrămioara Doncean – Limba română 

Marinela Leşan - Matematică 

Menţiune 

6. Florea Robert-Marian a VIII-a A Lăcrămioara Doncean – Limba română 

Marinela Leşan - Matematică 

Menţiune 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor îndrumător Premiul obţinut 

1. Lupu-Ştefan Sabina-Maria a V-a A Roxana Lupu-Ştefan III 

2. Mihai Răzvan-Ionuţ a V-a B Adriana Cazacincu Menţiune 

3. Rotaru Ingrid-Andreea a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Menţiune 

4. Livadaru Cristina-Elena a VII-a A Roxana Lupu-Ştefan III 

5. Sofian Alin-Constantin a VII-a B Adriana Cazacincu III 

6. Pintilie Dana-Ioana a VII-a A Roxana Lupu-Ştefan Menţiune 

7. Puiu Sandra a VII-a B Adriana Cazacincu Menţiune 

8. Arghir Andreea-Melania a VII-a B Adriana Cazacincu  Menţiune 

9. Baş Armand a VII-a A Roxana Lupu-Ştefan Menţiune 

10. Andronache Daniel - Constantin a VIII-a A Lăcrămioara Doncean III 

11. Vârlan Adriana-Lorena a VIII-a B Lăcrămioara Doncean  III 

12. Segărceanu Bianca a VIII-a A Lăcrămioara Doncean Menţiune 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor îndrumător Premiul obţinut 

1. Lupu-Ştefan Sabina-Maria a V-a A Roxana Lupu-Ştefan II 

2. Atanasiu Agnes a V-a D Adriana Cazacincu II 

3. Antal Simona a V-a A Roxana Lupu-Ştefan III 

4. Rotaru Ingrid-Andreea a V-a A Roxana Lupu-Ştefan III 

5. Arsene Diana a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Menţiune 

6. Smău Aida-Iuliana a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Menţiune 

7. Hrițcu Yasmina a VI-a A Lăcrămioara Doncean II 

8. Livadaru Cristina-Elena a VII-a A Roxana Lupu-Ştefan II 

9. Sofian Alin-Constantin a VII-a B Adriana Cazacincu III 

10. Andronache Daniel-Constantin a VIII-a A Lăcrămioara Doncean I 

11. Vârlan Adriana-Lorena a VIII-a B Lăcrămioara Doncean  II 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Profesor îndrumător Premiul obţinut 

1. Lupu-Ştefan Sabina-Maria a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Premiu special 

2. Arsene Diana a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Premiu special 

3. Teutu Giulia a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Premiu special 
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Cu ei ne mândrim ...  
 

 În anul şcolar 2014 – 2015, care se apropie cu paşi repezi de final, elevii din clasele V-VIII de la 

Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” au obţinut un număr de peste 40 de premii şi menţiuni la cele mai 

importante concursuri şi olimpiade şcolare. Ne mândrim cu ei având în vedere că rezultatele 

frumoase sunt rodul activităţilor din clasă, al muncii susţinute şi îndrumate de dascălii şcolii. Ei sunt 

olimpicii noştri:            
   Olimpiada de lingvistică – etapa judeţeană – noiembrie 2014: 

Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă – etapa judeţeană – decembrie 2014: 

  Otiliana  • Tinere talente  

Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română – etapa judeţeană – februarie  2015: 

 

Concursul „Cantemir Junior” – etapa judeţeană – aprilie 

2015 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor îndrumător Secţiunea Premiul 

obţinut 

1. Ananei Laura-Maria a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Creaţie literară II 

2. Lupu-Ştefan Sabina-Maria a V-a A Roxana Lupu-Ştefan Creaţie literară III 

3. Obreja Mălina a VI-a A Lăcrămioara Doncean Creaţie literară II 

4. Livadaru Cristina-Elena a VII-a A Roxana Lupu-Ştefan Creaţie literară II 

5. Antal Simona, Ionaşcu  Noemi-

Rodica, Lupu-Ştefan Sabina-

Maria 

a V-a A Constantina Balan Artă şi tehnică III 

5. Ciubotaru Florin, Ghiţun 

Mădălina, Pesa Maria, Temeş 

Maria 

a VIII-a A Constantina Balan Artă şi tehnică II 

6. Trupa de teatru ,,Otilian Band” a V-a A Ramona Ionică 

Roxana Lupu-Ştefan 

Dramatizare Menţiune 
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Concursul „Bulgăre de humă” – etapa naţională – aprilie 2015 

 

Festivalul  „Hai la teatru!” - Trupa de teatru „Otilian Band” – clasa a V-a A – prof. Ramona Ionică şi prof. 

Roxana Lupu-Ştefan – Premiu special pentru piesa „Soacra cu trei nurori”. 

 

 Îi felicităm pe toţi şi le dorim mult succes  în continuare!  

 



 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  222777   •••    nnnuuummmăăărrruuulll       222000   •••   iiiuuunnniiieee      222000111555   
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În zi de sărbătoare 

 Era ziua de Paşte. Familia mea numeroasă se 

întorcea de la biserică. Participase la slujba din prima zi de 

sărbătoare.      

 Ajunşi bucuroşi acasă, fiecare şi-a aranjat lucrurile 

la locul lor, apoi, noi, cei mici am ajutat la aşezarea mesei. 

Este lucrul care ne place cel mai mult să îl facem când 

aşteptăm oaspeţi dragi. Diana împătureşte şerveţelele cu 

iepuraşi, iar eu aşez farfuriile şi vaza cu flori. David aduce 

tacâmurile, le lasă şi fuge după cutiile cu pahare mari şi 

mici. E zarvă mare. Aşteptăm cu mult drag sosirea 

invitaţilor. Ştiu că împreună cu ei sosesc şi micile daruri: 

ouă roşii, iepuraşi de ciocolată, cozonac pufos şi pasca 

cea delicioasă.     

 Mami ne aplaudă şi ne dă „foarte bine”cu steluţă 

pentru aranjarea mesei. La fiecare farfurie am pus câte un 

cartonaş cu numele invitaţilor, pe care noi, copiii, am 

desenat floricele şi feţe vesele. Masa e viu colorată numai 

cu bucate alese de Paşte.     

 Bunicul Puiu, tati şi Dani coboară la beci după 

sucul de fructe preparat de mine şi verişorii mei şi apa 

minerală.      

 În parcarea din faţa casei sosesc maşinile celor 

dragi. Au venit toţi. Până la intrarea în casă admiră 

grădina cu flori multicolore. Cei mari se salută: 

 -  „Hristos a Înviat!”    

 - „Adevărat a Înviat!” răspund gazdele. Cu toţii se 

bucură de întâlnirea în zi de sărbătoare. Noi, cei mici, am 

primit cadouri. Bucuria noastră! La masă am cântat 

„Hristos a Înviat!”, s-au servit bunătăţi şi am ciocnit ouă 

roşii.       

 Am fost mulţumiţi că ne-am revăzut cu toţii.  

                      Alexandra Ichim Misăilă, clasa a II-a A

     Prof. Iulian CRISTEA 

 

Povestea pisicii 

  A fost odată o pisică ce a fost 

alungată de acasă pentru că nu prindea 

şoareci. A mers pisica ce a mers, supărată 

că nu avea un adăpost, până a dat de 

un căţel. Acesta, când a zărit-o, a 

început să o alerge. Speriată, pisica a 

urcat într-un copac. Câinele a lătrat ceva 

timp, după care a fugit. Pisica a stat o zi în 

copac. Îi era atât de foame şi de frig 

încât avea vedenii. Prin faţa ochilor îi 

treceau bucăţi de peşte, lapte sau 

şoricei. Fiind în lumea viselor s-a 

dezechilibrat şi a căzut din copac: buf! 

Speriată, se uită în jur: nimeni. Se hotărî să 

caute ceva de mâncare. Se apropie de 

nişte tomberoane şi începu să caute. În 

primul nu găsi nimic. Al doilea era gol, iar 

al treilea nu exista. A zărit un şoarece. 

Lihnită de foame, sări pe bietul şoricel şi îl 

înghiţi cu totul.    

 De atunci, ori de câte ori vede un 

şoricel, e vai şi amar de el. 

Cosmin Mihai Dimofte, clasa a II-a A

         Prof. Iulian CRISTEA 

 

SStteeaauuaa  ccăăzzăăttooaarree                                                                                                                                                                                                                      

              AA  ssoossiitt  sseeaarraa  mmiinnuunnaattăă  şşii  

îînnttuunneeccaattăă..  AAnnaa  ssee  pprreeggăătteeşşttee  ddee  ssoommnn..  

ÎÎnnaaiinnttee  ssăă  ssee  ccuullccee,,  ssee  uuiittăă  ppee  ggeeaamm..  VVeeddee  

oo  sstteeaa  ccăăzzăăttooaarree..  DDeeooddaattăă  aappaarree  ZZâânnaa  

mmăăsseelluuţţăă..  AAcceeaassttaa  ii--aa  zziiss  ccăă  eeaa  llee  iiaa  

ddiinnţţiişşoorriiii  aallbbii  şşii  sscclliippiittoorrii  aaii  ccooppiiiilloorr  şşii  îîii  ppuunnee  

ppee  cceerr..  DDeeooddaattăă  ss--aa  ffăăccuutt  nneevvăăzzuuttăă..  

  AA  ddoouuaa  zzii,,  AAnneeii  ii--aa  ccăăzzuutt  uunn  ddiinnttee  

aallbb  şşii  sscclliippiittoorr,,  ppee  ccaarree  ll--aa  ppuuss  ssuubb  ppeerrnnăă..  

NNooaapptteeaa,,  ppee  ccâânndd  AAnnaa  ddoorrmmeeaa,,  ii--aa  lluuaatt  

ddiinnţţiişşoorruull  şşii  ll--aa  ppuuss  ppee  cceerr..    

  SSeeaarraa  uurrmmăăttooaarree,,  AAnnaa  ss--aa  uuiittaatt  ppee  

cceerr..  OO  sstteeaa  ssttrrăălluucciittooaarree  ii--aa  aattrraass  aatteennţţiiaa..  

EErraa  ddiinnţţiişşoorruull  eeii  ttrraannssffoorrmmaatt  îînn  sstteeaa......    

                                                            

    AAmmaalliiaa  DDaassccăălluu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA

      PPrrooff..  IIuulliiaann  CCRRIISSTTEEAA  
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                                   PPoovveessttee  ddee  iiaarrnnăă                                                                                                                                                                                          

                  

  AAffaarrăă  eessttee  rreeccee..  NNoorriiii  ss--aauu  aadduunnaatt..  ÎÎnn  ccuurrâânndd  vvaa  nniinnggee..  NNaattuurraa  aaşştteeaappttăă  

ssttrraaiieellee  aallbbee  aallee  iieerrnniiii..  CCooppaacciiii  ssuunntt  ggooii..                                            

  PPăăssăărriillee  ccăăllăăttooaarree  aauu  pplleeccaatt  îînn  ţţăărriillee  ccaallddee..  AAuu  pplleeccaatt  ppeennttrruu  ccăă  nnuu  

ssuuppoorrttăă  ffrriigguull  ddiinn  ttiimmppuull  iieerrnniiii..            

  CCooppiiiiii  aauu  ccoonnssttrruuiitt  ccăăssuuţţee  ppeennttrruu  ppăăssăărreelleellee  ccaarree  aauu  rrăămmaass..  EEllee  ggăăsseesscc  îînn  

ccăăssuuţţee  hhrraannăă  şşii  aaddăăppoosstt  ppeennttrruu  vvrreemmeeaa  rreeaa..        

  AA  îînncceeppuutt  ssăă  nniinnggăă..  NNeeaauuaa  ssee  aaşştteerrnnee  ppee  ppăămmâânnttuull  rreeccee  ffoorrmmâânndd  uunn  

ccoovvoorr  aallbb,,  ppuuffooss  şşii  mmooaallee..  EEuu  aamm  iieeşşiitt  aaffaarrăă  ccuu  AAlleexx  şşii  DDeelliiaa..  EEii  ssuunntt  pprriieetteenniiii  mmeeii  

bbuunnii..  NNoouuăă  nnee  ppllaaccee  mmuulltt  ccoovvoorruull  aallbb  ddee  nneeaa..  DDoorriimm  ssăă  ffaacceemm  uunn  oomm  ddee  zzăăppaaddăă..  

FFoorrmmăămm,,  ppee  rrâânndd,,  cceeii  ttrreeii  bbuullggăărrii  ddee  zzăăppaaddăă::  pprriimmuull  eessttee  cceell  mmaaii  mmaarree,,  aall  ddooiilleeaa  

eessttee  mmiijjlloocciiuu,,  iiaarr  uullttiimmuull  eessttee  cceell  mmaaii  mmiicc..  ÎÎnncceeppeemm  ccuu  cceell  mmaaii  mmaarree  şşii  tteerrmmiinnăămm  ccuu  

cceell  mmaaii  mmiicc..  AAcceessttaa  eessttee  ccaappuull..  AAmm  ppuuss  oocchhii  ddiinn  ddooii  ccăărrbbuunnii,,  nnaassuull  ddiinnttrr--uunn  

mmoorrccoovv,,  iiaarr  gguurraa  ddiinn  ccoojjii  ddee  ppoorrttooccaallee..  PPee  ccaapp  aamm  ppuuss  oo  ggăălleettuuşşăă  ggaallbbeennăă,,  iiaarr  îînn  

lloocc  ddee  bbrraaţţee  aamm  ffoolloossiitt  ddoouuăă  ccrreenngguuţţee  ddee  bbrraadd..  NNee  ppllaaccee  ccuumm  aa  iieeşşiitt  oommuull  ddee  

zzăăppaaddăă..  NNee  jjuuccăămm  îînn  jjuurruull  lluuii  şşii  nnee  bbuuccuurrăămm  ddee  ffrruummuusseeţţeeaa  iieerrnniiii..      

  DDeeooddaattăă  AAlleexx  ggăăsseeşşttee  uunn  ccllooppooţţeell  aasseemmăănnăăttoorr  ccuu  cceell  ddee  llaa  ssaanniiaa  lluuii  MMooşş  

CCrrăăcciiuunn..  AArree  uunn  cclliinncchheett  ffiirraavv  şşii  ffooaarrttee  ffrruummooss..  ÎÎ ll  aauudd  ffooaarrttee  ccllaarr,,  llaa  ffeell  şşii  DDeelliiaa..  AAlleexx  

nnuu--ll  aauuddee  şşii  ssee  îînnttrreeaabbăă  mmiirraatt  ddee  ccee  îîll  aauuzziimm  nnooii,,  cceeiillaallţţii..        

        DDooaarr  cceeii  ccaarree  ccrreedd  îînn  ssppiirriittuull  CCrrăăcciiuunnuulluuii  ppoott  aauuzzii  cclliinncchheettuull,,  ii--aamm  ssppuuss  eeuu..  

  AAlleexx    pprriivveeşşttee  ccllooppooţţeelluull..  EEll  îîşşii  aammiinntteeşşttee  ccăă  aa  ggăăssiitt  ssuubb  bbrraadd  ccaaddoouurriillee  

ddoorriittee..  SS--aa  îînnvveesseelliitt  şşii  ssccuuttuurrăă  ccllooppooţţeelluull  iiaarr..  ÎÎnncceett,,  îînncceett  şşii  ttoott  mmaaii  ccllaarr,,  aauuddee  

cclliinncchheettuull..  FFaaţţaa  ii  ss--aa  îînnsseenniinnaatt..  EEll  eessttee  ffeerriicciitt..        

  EEuu  ccrreedd  îînn  ssppiirriittuull  CCrrăăcciiuunnuulluuii..  VVooii  ccrreeddeeţţii??        

                                      CCăălliinn  CCuummppăărraattuu,,  ccllaassaa  aa  IIII--aa  AA,,      

            pprrooff..  IIuulliiaann  CCRRIISSTTEEAA 

 Prinţesa mării 

          AA  ffoosstt  ooddaattăă  oo  pprriinnţţeessăă,,  ppee  nnuummee  

IIssaabbeellllaa..  EEaa  aavveeaa  oo  ssoorrăă,,  KKoorraa..  MMaammaa  lloorr  

eerraa  rreeggiinnaa  MMăărriiii..      

  ÎÎnnttrr--oo  zzii,,  mmaammaa  eeii  ii--aa  ddaatt  oo  ccoorroonniiţţăă  

mmaaggiiccăă..  DDee  ffiieeccaarree  ddaattăă  ccâânndd  IIssaabbeellllaa  

ccâânnttaa,,  ccoorroonniiţţaa  îînncceeppeeaa  ssăă  ssttrrăălluucceeaassccăă..  

IIssaabbeellllaa  nnuu  şşttiiaa  ccee  ssee  îînnttââmmppllăă,,  îînnssăă  KKoorraa  

şşttiiaa..          

  ÎÎnn  aallttăă  zzii,,  KKoorraa  ss--aa  dduuss  llaa  mmaammaa  eeii  şşii  

aa  îînnttrreebbaatt--oo  ddaaccăă  ppooaattee  ssăă  îîii  aarraattee  ccuumm  ssăă  

oo  ffoolloosseeaassccăă..  MMaammaa  aa  ffoosstt  ddee  aaccoorrdd..  KKoorraa  

ii--aa  aarrăăttaatt  ccuumm  ssee  ffoolloosseeşşttee  şşii  ii--aa  ddeessccrriiss  ccee  

ppuutteerrii  aarree..        

  DDuuppăă  mmuulltt,,  mmuulltt  ttiimmpp,,  IIssaabbeellllaa  aa  

ddeevveenniitt  oo  rreeggiinnăă  ccaarree  ccoonndduucceeaa  uunn  ffrruummooss  

rreeggaatt..  EEaa  ssttăăppâânneeaa  aappeellee  ccuu  ccoorroonniiţţaa  eeii  

ffeerrmmeeccaattăă..          

  AAlleessssiiaa  BBaacciiuu,,  ccllaassaa  aa  IIII--aa  AA  

    pprrooff..  IIuulliiaann  CCRRIISSTTEEAA  

 TTooaammnnaa  

TTooaammnnaa  ss--aa  aaşştteerrnnuutt  ppeessttee  ccââmmppiiii                                                                                                  

CCuu  ffrruunnzzeellee  eeii  aauurriiii                                                                                                                                            

ŞŞii  ccuu  vvâânnttuull  ccâânnttăăttoorr                                                                                                                                

EEaa  ssee  ppuunnee  ppee  iizzvvoorr..  

EEaa  ss--aa  dduuss  şşii  pprriinn  dduummbbrraavvăă                                                                                    

ŞŞii--aa  ffăăccuutt  oo  mmaarree  zzaarrvvăă..                                        

MMuullţţuummeesscc,,  bbooggaattăă  ttooaammnnăă                                                              

PPeennttrruu  îînnccăă  oo  iisspprraavvăă!!                                                                    

AAii  aadduuss  şşii  bbuuccuurriiii                                                          

PPee  ţţiinnuutt  şşii  ppee  ccââmmppiiii..    
                      MMaarriiaa  VVaalleerriiaa  PPrriiccoopp,,    

    ccllaassaa  aa  IIII--aa  AA                    

      pprrooff..  IIuulliiaann  CCRRIISSTTEEAA  

 

 

OOrraaşşuull  PPuuffuulleeţţ  

AA  ffoosstt  ooddaattăă  oo  ffeettiiţţăă  ffooaarrttee  ddrrăăgguuţţăă  şşii  eenneerrggiiccăă,,  ppee  nnuummee  

MMiimmii..  ÎÎii  ppllăăcceeaa  mmuulltt  ssăă  ssee  pplliimmbbee  pprriinn  lliivvaaddaa  bbuunniicciilloorr  ssăăii,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  

aannoottiimmpp..  NNuu  eerraa  ssiinngguurrăă  llaa  ppăărriinnţţii,,  ccii  aavveeaa  şşii  uunn  ffrraattee  mmaaii  mmaarree,,  EEmmii..  

MMiimmii  şşii  EEmmii  ssee  îînnţţeelleeggeeaauu  mmiinnuunnaatt..        

  ÎÎnnttrr--oo  zzii,,  eeii  ssee  pplliimmbbaauu  bbuuccuurrooşşii  pprriinn  lliivvaaddăă..  MMiimmii  ssiimmţţii  oo  

aattiinnggeerree  ccaattiiffeellaattăă  ppee  nnăăssuucc,,  aappooii  aallttaa..  PPrriivvii  îînn  ssuuss,,  sspprree  cceerruull  îînnnnoorraatt  şşii  

îînnţţeelleessee::  eerraauu  pprriimmiiii  ffuullggii  ddee  nneeaa..  EErraa  ffooaarrttee  ffeerriicciittăă,,  aaşşaa  ccăă,,  rreeppeeddee,,      

ii--aa  ssppuuss  ffrraatteelluuii  ssăăuu::            

        EEmmii,,  NNiinnggee!!              

  EErraauu    aammâânnddooii    îînn  ccuullmmeeaa  ffeerriicciirriiii..  PPeessttee  ccââtteevvaa  zziillee,,  ccoovvoorruull  

aallbb  ssee  aaşştteerrnnuu  ppeessttee  ttoott..  AAşştteeppttaauu  ccuu  ssuufflleettuull    llaa  gguurrăă  ssăă  gguussttee  ddiinn  

bbuuccuurriiiillee  iieerrnniiii,,  ccaa  oorriiccee  ccooppiill..            

                                                            MMaaiiaa  NNiiccoollaa  TToommiiţţăă,,  ccllaassaa  aa  IIII--aa  AA

                                                                                PPrrooff..  IIuulliiaann  CCrriisstteeaa  

 

O vizită neaşteptată 

În Seara de Ajun, când m-am întors de la 

colindat, a bătut cineva la  uşă: boc, boc, boc! 

 Ne-am mirat, pentru că era foarte târziu. Când 

tati a deschis uşa, am auzit: Ho, ho, ho!   

 M-am emoţionat foarte tare. Era chiar el, Moş 

Crăciun. L-am invitat în casă şi l-am servit cu lapte cald 

şi cu biscuiţi. Am cântat frumoase colinde şi s-a bucurat 

mult. A căutat în sac şi mi-a dat cadouri: un ghiozdan, 

două cărţi Elsa, o păpuşă Elsa, o pijama cu prinţese, 

şosete pentru patinoar şi un săpun în formă de trandafir. 

La plecare, nu mai nimerea ieşirea, de bătrân ce era.

 A fost cel mai frumos Crăciun din viaţa mea 

pentru că Moşul a venit la mine înainte să mă culc.               
Alexia Teodora Ştirbu, clasa a II-a A  

    Prof. Iulian Cristea   
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  Otiliana  •    Tinere talente  

Împărăţia florilor  
 

A sosit primăvara, anotimpul reînvierii şi al 

candorii. 

Am ieşit afară să mă bucur de natura care se 

trezeşte uşor la viaţă. M-am întins sub un salcâm 

falnic şi bătrân şi am închis ochişorii mei plăpânzi. 

Imaginaţia m-a purtat în Împărăţia Florilor, o lume 

fascinantă, plină de culoare şi miresme. 

Razele aurii ale soarelui sărută gingaş petalele 

firave ale florii de nu-mă-uita. Zefirul lin poartă pe 

aripile sale ploi de miresme îmbietoare şi puful auriu 

al păpădiilor. Lăcrămioarele albe ca neaua îşi 

scutură bobiţele străvezii de rouă, împrăştiind un 

parfum ameţitor. Garoafele gingaşe îndrăznesc să-şi 

deschidă petalele în lumina blondă a soarelui. 

Maiestuos, condurul-doamnei zâmbeşte voios 

regelui florilor, trandafirul roşu ca rubinul. 

Bulgărele de aur îşi salută bucuros surioara, 

frumoasa floarea-soarelui, care a îndurat o iarnă 

grea şi geroasă. 

În colţul împărăţiei, într-un loc mai retras, am 

găsit floarea gura-leului, singură, posomorâtă şi 

desprinsă de pământ. Am plantat-o la loc, ca să 

poată fi şi ea ca toate florile, atrăgătoare, iar ea,  

mi-a mulţumit cu multă recunoştinţă. 

Ciripitul vesel al păsărelelor m-a trezit din 

mirificul meu vis. Lângă viţa-de-vie ce credeţi c-am 

văzut? Toate florile din visul meu au înflorit, 

zâmbindu-mi şi parcă încercând să-mi spună că 

uneori visele pot deveni realitate. 

Roxana Borza, clasa a III-a C, 

Prof. Carmen MARDARE 

 

 

Îmi doresc să fiu o albinuţă 
  

ÎÎmmii  ddoorreesscc  ssăă  ffiiuu  oo  aallbbiinnuuţţăă..  VViisseezz  ssăă  ppoott  zzbbuurraa  

sspprree  cceerruull  ddee  aazzuurr,,  ssăă  ddaauu  vviiaaţţăă  fflloorriilloorr,,  ssăă  mmăă  jjoocc  

pprriinnttrree  ppeettaallee  şşii  ssăă  pprroodduucc  cceeaa  mmaaii  bbuunnăă  mmiieerree..      

MMii--aaşş  ddoorrii  ssăă  ffiiuu  lliibbeerrăă  ppee  cceerr,,  ssăă  ttaaii  nnoorriiii  şşii  ssăă  mmăă  

îîmmpprriieetteenneesscc  ccuu  ssooaarreellee  ddee  aauurr..  VVrreeaauu  ssăă  aamm  aarriippii  

ţţeessuuttee  ccuu  mmăăttaassee  ddee  aarrggiinntt,,  ssăă  aamm  ddoouuăă  aanntteennee  

ssuubbţţiirrii  ccaa  ffiirruull  ddee  aaţţăă,,  ssăă  ppoorrtt  rroocchhiiţţee  îînn  dduunnggii  şşii  ssăă  

bbuuccuurr  ppee  oorriicciinnee        ccaarree--mmii  gguussttăă  mmiieerreeaa..  

AAşş  vvrreeaa  ssăă  ccăăllăăttoorreesscc  ddiinn  ffllooaarree  îînn  ffllooaarree  şşii  ssăă  

mmiirrooss  ppaarrffuummuull  sseedduuccăăttoorr  aall  aacceessttoorraa..  ÎÎmmii  ddoorreesscc  

ccaa  iiaarrnnaa  ssăă  mmăă  ccuuiibbăărreesscc  îînn  ssttuupp  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  

cceelleellaallttee  aallbbiinnee  şşii  ssăă  ppoovveessttiimm  ddeesspprree  ttoott  ccee  nnii  ss--aa  

îînnttââmmppllaatt  ppee  ppaarrccuurrssuull  cceelloorrllaallttee  lluunnii  ccăălldduurrooaassee..  

AAşş  ddoorrii  ssăă  mmăănnâânncc  mmiieerree  mmeerreeuu  şşii  ssăă  ffiiuu  cceeaa  

mmaaii  bbuunnăă  bbuuccăăttaarreeaassăă  ddiinn  ssttuupp,,  iiaarr  vvaarraa  ssăă  ccuuttrreeiieerr  

lluunncciillee  îînn  lluunngg  şşii--nn  llaatt  îînn  ccăăuuttaarreeaa  cceelleeii  mmaaii  

ffrruummooaassee  fflloorrii..  

AAşş    vvrreeaa  ssăă  ffiiuu  lliibbeerrăă  ......  

TTeeooddoorraa--IIaassmmiinnaa  EEnnaacchhee,,  ccllaassaa  aa  IIIIII--aa  CC,,  

PPrrooff..  CCaarrmmeenn  MMaarrddaarree 
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Iarna 
De câteva zile parcă vântul sulfă de la nord. Mama mi-a spus 

ca acesta aduce de obicei iarna. De cu seară a început să plouă. 

Mama a deschis uşa, s-a uitat lung afară şi când s-a întors mi-a spus ca 

până dimineaţă va ninge. Nu am crezut-o. 

A doua zi când m-am sculat era lumină în cameră de parcă 

erau aprinse zeci de neoane. Nu ştiam ce s-a întâmplat. Când mi-am 

dat seama că lumina venea de afară am sărit repede din pat. Afară 

zăpada era cât gardul. Am sărit în sus de bucurie. Peste noapte sosise 

Doamna Iarnă însoţită de fulgi mari şi argintii. Pomii parcă erau 

acoperiţi de lapte. Cojocul acesteia era foarte gros. Doamna gerului 

pusese stăpânire peste tot cuprinsul. Blestemase ţara cu zăpadă şi 

gheaţă. Neaua strălucea sub razele palide ale soarelui. Totul părea 

adormit. Nu se vedea niciun om pe drum. 

Pe la amiază, când gerul s-a mai potolit, copiii au început să 

curgă spre coasta dealului. Glasurile lor se auzeau din depărtare. 

Copiii erau foarte bucuroşi. Unii cărau după ei sănii mari.  Se grăbeau 

spre coasta dealului pentru a porni cât mai repede la vale. Chiote de 

bucurie se auzeau de pe tot dealul. Chiar dacă se răsturnau şi se 

loveau, nu plângeau, nu se văitau. Ştiau că aşa e la săniuş. Se ridicau 

şi parcă porneau cu viteză şi mai mare. La poalele dealului alţii, care 

nu aveu sănii, făceau oameni de zăpadă. Rostogoleau bulgări mari 

împingând la ei câte doi-trei. Dar munca nu era în zadar. În curând 

omul de zăpadă era gata şi se uita spre toţi copiii veseli cu ochii săi de 

cărbune. Cei mai gălăgioşi erau cei care se băteau cu bulgări de 

zăpadă. Iarna parcă îi ajuta cu vântul care bătea. 

Dar cel mai mult se vor bucura că în curând vor împodobi 

bradul şi-l vor aştepta pe Moş Crăciun. Fiecare se face din ce în ce 

mai cuminte până atunci, sperând că moşul îi va aduce ceea ce îşi 

doreşte. Dar moşul ştie de la îngeri ce a făcut fiecare. Nu îl poţi păcăli. 

Cu toate că e frig şi ies mai rar afară la joacă, iarna e anotimpul 

meu preferat.  

Nicholas-Cristian-Adrian Leonte, clasa a III-a F 

 

 
Toamna 

După o vară lungă şi călduroasă, a sosit în 

sfârşit toamna. Acest anotimp puţin rece schimbă 

înfăţişarea ţării noastre. Pe jos, frunzele căzute din 

copaci prevestesc sosirea toamnei. Parcă doresc 

să formeze un covor pentru ca pământului să nu 

îi fie frig pe timpul iernii. Un iscusit pictor s-a jucat 

cu culorile amestecându-le. Câte nuanţe de 

verde, de galben şi de maro! 

Soarele nu mai încălzeşte atât de puternic 

pământul, iar razele lui mângâie cu blândeţe 

natura. Norii îşi fac din ce în ce mai des apariţia 

pe cerul cenuşiu. Aerul este mai rece şi parcă mai 

proaspăt. Vântul bate din zi în zi mai tare şi frigul 

se înteţeşte. Dimineaţa se aşterne brumă peste 

tot, iar animalele din pădure se ascund în 

căsuţele lor până la primăvară. 

Cârduri de păsări se văd în zare plecând. 

Ţipătul lor arată cât de greu se despart de 

cuiburile lor, de locurile unde au cântat. Dar ştiu şi 

că dacă vor rămâne aici vor muri de foame şi de 

frig. Inima lor este ruptă în două. 

Pe câmp, oamenii au început să îşi culeagă 

recolta mult trudită în tot timpul anului, iar în livezi 

fructele parfumate îşi fac loc în coşuleţe pentru a 

fi adunate. Din vii oamenii adună strugurii mult 

aşteptaţi de copii. Din toate aceste bogăţii, 

gospodinele pregătesc bunătăţi pentru iarnă: 

murături, zacuscă de legume, compoturi şi 

dulceţuri. 

Îmi place acest anotimp pentru că începe 

şcoala şi îmi revăd colegii, pentru că mă bucur 

de fructe proaspete şi ador peisajul care se 

formează din frunzele colorate aşternute peste 

tot. 

Diana-Georgiana Trufanda, clasa a III-a F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Otiliana  •  Tinere talente  

Primăvara 
AA  ssoossiitt  pprriimmăăvvaarraa  ccuu  lliilliiaaccuull  îînnfflloorriitt  şşii  

zzaammbbiilleellee  ffrruummooaassee..  EEssttee  ccaa  oo  zzâânnăă  ccaarree  

vviinnee  ccăăllaarree  ppee  uunn  aarrmmăăssaarr  aallbb  ccaa  ffllooaarreeaa  

ddee  ccoorrccoodduuşş  şşii  ccaarree  llaassăă  îînn  uurrmmaa  eeii  fflloorrii  ccuu  

mmiirreessmmee  îîmmbbiieettooaarree..  AAcceeaassttăă  zzâânnăă  eessttee  

ffrruummooaassăă,,  ccuu  ppăărr  bbăăllaaii  şşii  oocchhii  aallbbaaşşttrrii..  AAllttaa  

ccaa  eeaa  nnuu  ggăăsseeşşttii..  RRaazzeellee  ssooaarreelluuii  mmăărreeţţ  ss--aauu  

mmaaii  lluunnggiitt,,  aaşşaa  ccăă  aaffaarrăă  ss--aa  mmaaii  îînnccăăllzziitt..  NNoorriiii  

ss--aauu  îînnddeeppăărrttaatt  şşii  cceerruull  ss--aa  mmaaii  lluummiinnaatt..  

RRâânndduunneelleellee  ss--aauu  îînnttoorrss  ddiinn  ţţăărriillee  

ccaallddee  aadduuccâânndd  ccuu  eellee  ssooaarreellee  ccăălldduuţţ..  EEllee  

aauu  rreevveenniitt  ppeennttrruu  aa--şşii  ccllooccii  oouuăăllee  şşii  ppeennttrruu  aa--

şşii  îînnvvăăţţaa  ppuuiiii  ssăă  zzbbooaarree..  EEllee      ss--aauu  îînnttoorrss  ccuu  

ddrraagg  aaccaassăă..  

ÎÎnn  ggrrăăddiinnăă,,  gghhiioocceeiiii  aauu  iieeşşiitt  ttiimmiizzii  ddiinn  

ppăămmâânntt..  PPee  ffrruunnzzeellee  vveerrzzuuii  aa  mmaaii  rrăămmaass  uunn  

ssttrroopp  ddee  rroouuăă  ccaarree  ssttrrăălluucceeşşttee  ccaa  uunn  

ddiiaammaanntt..  PPiiccăăttuurraa  ccaaddee  îînncceettiişşoorr  îînn  iiaarrbbaa  

îînnccoollţţiittăă..  PPoommiiii  îîşşii  ppuunn  hhaaiinneellee  cceellee  nnooii  ddee  

ssăărrbbăăttooaarree..  AAcceesstteeaa  ssuunntt  aallbbee,,  rroozz  şşii  vveerrzzii..  

GGâânnddăăcceeiiii  aauu  iieeşşiitt  llaa  ssooaarreellee  ccăălldduuţţ  

ppeennttrruu  aa  ssee  ddeezzmmoorrţţii..  AAllbbiinneellee  zzbbooaarrăă  vveesseellee  

ddiinn  ffllooaarree  îînn  ffllooaarree  ppeennttrruu  aa  ffaaccee  dduullcceeaa  lloorr  

mmiieerree..  FFuurrnniicciillee  îîşşii  ffaacc  ccuurraatt  îînn  mmuuşşuurrooii  ppeennttrruu  

aa  ssttrrâânnggee  mmâânnccaarree  ppeennttrruu  iiaarrnnaa  vviiiittooaarree..  

CCooppiiiiii  pprrooffiittăă  ddee  rraazzeellee  ccăălldduuţţee  aallee  

ssooaarreelluuii  şşii  iieess  llaa  pplliimmbbaarree  şşii  llaa  jjooaaccăă  îînn  ppaarrcc..  

PPaarrccăă  aarr  ffii  şşii  eeii  nniişşttee  ggâânnddăăcceeii  iieeşşiiţţii  llaa  ssooaarree..  

CCee  ppllăăccuuttee  ssuunntt    rraazzeellee  mmăărriittuulluuii  ssooaarree!!    

IIoonneellaa--LLoorreennaa  TTaammaaşş,,  ccllaassaa  aa  IIIIII--aa  FF      

  pprrooff..  LLiivviiaa  CCRRĂĂCCIIUUNN  

  

 
Primăvara 

 
CCuu  aallaaiiuull  ssăăuu  ddee  ssooaarree  şşii  vveerrddeeaaţţăă  aa  ssoossiitt  pprriimmăăvvaarraa..  EEaa  eessttee  

ccaa  oo  zzâânnăă  ccee  ppooaarrttăă  oo  ccoorroonniiţţăă  mmuullttiiccoolloorrăă  ccee--ii  îîmmppooddoobbeeşşttee  ppăărruull  

ddee  ssmmaarraalldd..  MMăărriittuull  ssooaarree,,  ccaa  uunn  ddiisscc  ssuuffllaatt  ccuu  aauurr,,  uurrccăă  îînncceett  ppee  

ttrreepptteellee  cceerruulluuii,,  ttrriimmiiţţâânndd  uunn  ttoorreenntt  ddee  rraazzee  aauurriiii..  NNoorriiii,,  ddiinn  ccee  îînn  ccee  

mmaaii  ppaalliizzii,,  ssee  lluuppttăă  ccuu  rraazzeellee  ssooaarreelluuii..  DDiinn  ccâânndd  îînn  ccâânndd  mmaaii  ccââşşttiiggăă  

ccââttee  oo  lluuppttăă,,  ddaarr  şşttiimm  ssiigguurr  ccăă  mmaarreeaa  bbăăttăălliiee  vvaa  ffii  ccââşşttiiggaattăă  ddee  

ccaavvaalleerruull  pprriimmăăvveerriiii,,  ssooaarreellee..  

GGrrăăddiinnaa  eessttee  oo  ccoommooaarrăă..  VViioorreelleellee  şşii  gghhiioocceeiiii,,  ttooppoorraaşşiiii,,  

bbrrâânndduuşşeellee  şşii  zzaammbbiilleellee  îîşşii  ssccuuttuurrăă  mmiirreeaassmmaa  ppaarrffuummaattăă..  PPoommiiii  

ffrruuccttiiffeerrii  ss--aauu  pprreeggăăttiitt  ddee  ssăărrbbaattooaarree..  ŞŞii--aauu  îîmmbbrrăăccaatt  hhaaiinneellee  aallbbee,,  

rroozz  şşii  vveerrzzuuii..  PPeessttee  ttooaattee  ssee  rriiddiiccăă  îînn  vvăăzzdduuhh  zzuummzzeettuull  aallbbiinneelloorr  

nneeoobboossiittee..  PPeennttrruu  ccăă  ssuunntt  hhaarrnniiccee  ddee  ffeelluull  lloorr,,  eellee  ssăărruuttăă  fflloorriillee,,  ddaarr  şşii  

aadduunnăă  ppeennttrruu  nnooii,,  ooaammeenniiii,,  dduullcceeaaţţaa  aacceessttoorraa..  GGâânnddăăcceeiiii  

mmuullttiiccoolloorrii  ssee  bbrroonnzzeeaazzăă  llaa  ssooaarree..  AAuu  ssttaatt  pprreeaa  mmuulltt  ttiimmpp  ssuubb  ssttrraattuull  

nneeggrruu  şşii  rreeccee..  AAbbiiaa  aaşştteeppttaauu  pprriimmăăvvaarraa  ppeennttrruu  aa  iieeşşii  şşii  aa  ssee  bbuuccuurraa  

ddee  ccăălldduurrăă..  

LLaa  îînncceeppuuttuull  lluunniiii  mmaarrttiiee,,  ppăăssăărriillee  ccăăllăăttooaarree  nnee  ssaalluuttăă  ddiinn  

îînnăăllţţiimmiillee  aallbbaassttrree..  RRâânndduunneelleellee  iiuuţţii  ccaa  ssăăggeeaattaa  ssee  îînnddrreeaappttăă  sspprree  

vveecchhiillee  ccuuiibbuurrii  uunnddee  vvoorr  ccllooccii  oouuăăllee  şşii  uunnddee  îîşşii  vvoorr  ssccooaattee  ppuuiiii..  SSuunntt  

nneerrăăbbddăăttooaarree  ssăă  îîşşii  ccuunnooaassccăă  ppuuiiii  ppeennttrruu  aa--ii  îînnvvăăţţaa  ssăă  zzbbooaarree..  CCuu  

ttooaattee  ccăă  îîii  îînnvvaaţţăă  ssăă  zzbbooaarree  ppeennttrruu  mmaarreeaa  ccăăllăăttoorriiee,,  ssuunntt  ffeerriicciittee  

ddeeooaarreeccee  şşttiiuu  ccăă  ssee  vvoorr  îînnttooaarrccee  îînn  ffiieeccaarree  aann  llaa  ccaassaa  lloorr  ddrraaggăă..  

PPaassuull  ccooppiiiilloorr  ssee  aaffuunnddăă  îînn  ccoovvoorruull  mmăăttăăssooss  aall  iieerrbbiiii..  AAlleeaarrggăă,,  

ccâânnttăă,,  rrââdd  şşii  ssuunntt  ffeerriicciiţţii  ddee  ssoossiirreeaa  pprriimmăăvveerriiii,,  aannoottiimmppuull  rreeîînnvviieerriiii  

nnaattuurriiii,,  aall  rreeîînnvviieerriiii  jjooccuurriilloorr  îînn  aaeerr  lliibbeerr..  AAccuumm  ppaarrccăă  nnuu  llee  mmaaii  

aajjuunnggee  zziiuuaa  ppeennttrruu  jjooaaccăă..  SSooaarreellee  llee--aa  ttrraannssmmiiss  eenneerrggiiaa  ddee  aa  aalleerrggaa  

vveesseellii..  

CChhiippuull  pprriimmăăvveerriiii  nnee  îînnsseenniinneeaazzăă  ccuu  zzââmmbbeett,,  fflloorrii  şşii  bbuuccuurriiii  

nneebbăănnuuiittee..  TToottuull  eessttee  nnoouu,,  ttoottuull  ssee  ttrreezzeeşşttee  llaa  vviiaaţţăă..  OOaammeenniiii  ssuunntt  

mmaaii  zzââmmbbiittoorrii,,  mmaaii  bbuunnii,,  mmaaii  ttiinneerrii..  

PPrriimmaavvaarrăă,,  bbiinnee  aaii  vveenniitt!!  

                                                                                                            AAnnddrreeeeaa--EElliizzaa  IIaaccoobb,,  ccllaassaa  aa  IIIIII--aa  FF,,

                                                                                      pprrooff..  LLiivviiaa  CCRRĂĂCCIIUUNN  
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Femeia mamă, femeia bunică, 

femeia soră, femeia fiică, femeia colegă, 

femeia iubită, femeia dascăl, femeia izvor 

de viaţă, izvor de grijă, izvor de blândeţe, 

izvor de frumuseţe... FEMEIA... 

Poeţii îi dedică versuri, muzicienii 

cântece, dar nimeni nu-i întrece pe copii, 

pentru că ei îi dăruiesc suflet... 

De dragul ei vor să crească mari, 

puternici, sănătoşi şi frumoşi în gând, vis şi 

faptă. 

De dragul ei vor să-i semene... Şi nu 

există dar mai demn ca ea... 

 

Profesor Marilena BIŞOG 

 

Mama mea iubită 

Mama pentru mine este                              

Crăiasa dintr-o poveste,                                  

Îngerul întruchipat                                         

Ce viaţă mi-a dat.                    

Privirea plină de duioşie                           

Îmi umple sufletul de bucurie.                          

Cu zâmbetul ei cald de lumină                    

Viaţa mi-o însenină.                      

Ochii mari, umbriţi de gene ca mărarul                        

Şi cu părul ei ca focul.                            

În tot ce face are răbdare                    

Deoarece are un suflet mare.                     

Ea mă înţelege şi mă sprijină mereu,                    

Pentru că e o fărâmă din Dumnezeu.        

Mă iubeşte, şi eu pe ea                       

Pentru că e mama mea.                     

Mamă, orice ar fi, eu te voi iubi! ...  

          Raisa Dimofte, clasa a III-a D

  

 

 

       Doamna mea învăţătoare 

Doamna mea învăţătoare 

Pentru mine e un soare.                             

Mă ajută şi îmi spune                       

Toate lucrurile bune.             

E prinţesa din poveste                              

Ce tot timpu-mi dă poveţe,               

E şi-un diamant ceresc,                                 

E adevărat ce vă vorbesc! 

     Claudia-Maria Bârsan, clasa a III-a D 
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Bunica 

Bunicuţa mea cea dragă                     

Mă ajută orişicând               

Ea mă mustră câteodată              

Dar mă iartă rând pe rând.  

Mă priveşte cu iubire                 

Şi se laudă cu mine.         

Caldă şi afectuoasă,               

Îmi zâmbeşte blând, duioasă.   

Bunicuţa mea cea dragă,               

Te iubesc nemărginit!                

Şi-aş vrea viaţa mea toată                 

S-o veghezi necontenit! 

Ioana Vasilachi, clasa a III-a D 

 

Cu dragoste pentru 

bunicile mele 

 

Dragele mele, bunicile mele,  

Cu ochii strălucitori ca două 

stele. 

Ele îmi domnesc în suflet, 

În inimă şi în cuget. 

 

Bunicile mele sunt un dar 

dumnezeiesc, 

Eu tot timpul le iubesc, 

Le respect şi-mi amintesc 

Tot ce ele-mi dăruiesc. 

 

Le iubesc şi le apreciez, 

Multe eu le datorez! 

Le cinstesc întotdeauna, 

Pentru ele-s numai una. 

 

Maria-Sandra Enăchescu,  

clasa a III-a D 

 

Doamna mea învăţătoare, 

 

Pentru mine dumneavoastră sunteţi o 

zână bună ce mă ajutaţi să învăţ multe 

lucruri noi la şcoală. 

Sunteţi înaltă, vă îmbrăcaţi elegant în 

fiecare zi. Aveţi părul roşu ca focul, ochii 

verzi ca iarba, gura frumos conturată şi un 

zâmbet duios. 

„O doamnă prietenoasă, bună la 

suflet, optimistă, binevoitoare, blândă şi 

senină” – aşa v-aş descrie eu. 

Mereu m-aţi ajutat atunci când eram 

la ananghie. Vă datorez respectul cuvenit 

unui dascăl atent cu elevii săi şi responsabil. 

Sper ca în viitor să avem o relaţie la fel 

de frumoasă ca şi acum. Vă mulţumesc că 

existaţi în viaţa mea! 

Maria Blaga, clasa a III-a D 

 

Mama 

 

Mama-i fiinţa ce mi-a dat viaţă. 

Zâmbetul ei de pe faţă 

Este călduros şi frumos 

Ca un cântec armonios. 

Ea-i făptura minunată 

Ce grija toată o poartă, 

Şi când dau de greu 

Mă-ajută mereu. 

După cum v-am spus 

Ea-i frumoasă de nespus. 

Mama-i ruptă dintr-un soare 

Cine ştie dintre care 

Că-s atâţia sori pe cer! 

Numai unul Dumnezeu ştie 

Care soare-i aparţine. 

Mama-i una dintre stele, 

Luceafărul nopţilor mele. 

Ioana Vasilachi, clasa a III-a D 
 

Bunicile mele  
 

Bunicile sunt un dar 

De la Dumnezeu, 

Cu nimic nu le-aş înlocui eu. 

 

Au ochii strălucitori 

Ca nişte sori fermecători 

Şi de atâtea ori îmi amintesc 

Cât de mult le iubesc şi le  

cinstesc. 

 

Dragele mele bunici, 

Mă bucur că vă am aici, 

Că mă vegheaţi să cresc  

frumos 

Sub ochiul vostru grijuliu şi  

 drăgăstos. 
 

Ştefania Cornici, clasa a III-a D 

 

Mama mea e o comoară 

Mama mea e o comoară        

Când tot timpul mă-nconjoară, 

Pentru mine e o floare                  

Ce-mi zâmbeşte ca un soare.                          

E şi zâna din poveste                     

Ce tot timpul îmi dă veste                    

Mă îndeamnă şi îmi spune                  

Toate lucrurile bune.                         

O iubesc atât de mult                   

Încât nu pot să vă spun!           

Claudia-Maria Bârsan, clasa a III-a D 
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În căutarea zeilor uitaţi de timp 

 

Este o zi însorită de vară. Soarele trimite săgeţi 

de foc spre pământ. Marea este liniştită, iar cerul 

senin. Tocmai am aflat că voi pleca într-o călătorie 

pe mare, în căutarea Insulei fermecate a zeilor. 

Plecăm în expediţie. Câteva ore mai târziu 

marea devine agitată. Înalţă valuri zdrobitoare. 

Tumultoasa mare agită vasul cu o putere 

nemaivăzută pe căile marine. După clipe de 

agitaţie şi teamă, când toţi am auzit notele grave 

ale mării, a sosit şi liniştea. Marea nu-şi mai trâmbiţă 

mânia. S-a liniştit. Cerul e senin, iar norii albi plutesc 

lin deasupra corăbiei. Ne continuăm drumul pe 

mare. Deodată, suntem înconjuraţi de o ceaţă 

densă. Nu se vede nimic prin apropiere. Ne-am 

izbit de ceva. Am luat felinarele şi am privit în jur. 

Corabia se lovise de malul unei insule. Ne-am decis 

să privim împrejurimile în zori. 

Dis-de-dimineaţă, ceaţa dispăruse. Am 

observat cu uşurinţă că ne afăm pe Insula zeilor: 

Zeus, cu puterile sale, arunca fulgere la ţinte, 

Artemis ochea cu uşurinţă cele mai îndepărtate 

locuri, iar Hefaistos lucra cu zor la armele zeilor. Era 

ca un vis împlinit. 

Palatul lui Zeus avea porţi poleite cu aur, 

geamuri de diamant, pereţii din granit fin, iar 

podeaua din aramă. Tronul era împodobit cu 

pietre scumpe şi mătase rară, iar până la masa 

zeilor era înşirat un lung covor roşu. 

Suntem anunţaţi că trebuie să plecăm. 

Ajungem acasă fericiţi că am făcut o astfel de 

descoperire, că ne-am întâlnit cu zeii. 

              Maria-Iustina Ţibârnă, clasa a-IV-a B 

   prof. Viorel CÂTEA 

 

De unde apar poveştile? 

Poveştile nu pot să apară din senin. Dar 

cum se nasc ele? Pune cineva o sămânţă în 

pământ şi din ea creşte o poveste proaspătă? 

Sau poate se găsesc de cumpărat la magazin 

idei şi poveşti?     

 Sigur că nu! O poveste se poate naşte 

doar în imaginaţia omului. De-a lungul timpului, 

oamenii au călătorit, au visat, şi-au închipuit 

lucruri care nu se pot întâmpla în realitate. Au 

privit la stele, la nori sau în largul mării, s-au 

întâlnit cu alţi oameni de la care au aflat alte 

poveşti.     

 Poate că totul a început de la nişte pitici 

înţelepţi şi creativi. Lor le plăcea să se adune 

seara la gura sobei şi la un pahar de vin şi să 

depene istorii din viaţa lor. Unii au mai exagerat 

cu întâmplările, alţii nu au vrut să fie nici ei mai 

prejos şi au adus alte înflorituri povestirilor lor. 

După o bucată de vreme, nici ei nu mai ştiau ce 

e real şi ce era închipuit. Legendele spuse de 

pitici au fost transmise din generaţie în generaţie 

până în timpurile noastre, iar fiecare generaţie 

de pitici a mai adăugat propriile înflorituri, astfel 

că poveştile din ziua de astăzi sunt de-a dreptul 

fantastice.     

 Scriitorii au auzit şi ei poveştile piticilor şi au 

fost atât de încântaţi de ele încât le-au adunat 

pe toate şi şi-au folosit armele lor secrete, până şi 

cerneala, şi le-au aşternut în cărţi.  

 Aşa cred eu că au fost inventate 

poveştile. Şi tot ce am scris mai sus nu aş crede 

că nu este adevărat.               

    Sebastian Andrei Jeckel, clasa a IV a D

    Prof. Elena ANDREI 

 
Primăvara pe lac 

 
RRaazzeellee  ccăălldduuţţee  şşii  dduullccii  aallee  mmaarreelluuii  

ssttăăppâânniittoorr  ddee  ffoocc  ssee  oogglliinnddeeaauu  îînn  vvaalluurriillee  uuşşooaarree  

aallee  aappeeii  lliimmppeezzii  şşii  rreeccii..  BBăăttrrâânneellee  ttrreessttiiii  îîşşii  

aapplleeccaauu  rraammuurriillee  ffiirraavvee  şşii  lluunnggii  ppâânnăă  ppee  llaacc  şşii  îîii  

ddeezzmmiieerrddaauu  lliinn  cchhiippuull  uummbbrriitt  ddee  nnoorriiii  ppuuffooşşii  ccaarree  

ssee  aaffllaauu  ppee  cceerruull  ccllaarr  aall  uunneeii  ffrruummooaassee  ddiimmiinneeţţii  

ddee  pprriimmăăvvaarrăă..  

PPăăssăărreelleellee  aabbiiaa  îînnttooaarrssee  ddiinn  ţţăărriillee  ccaallddee  

îîşşii  ccâânnttaauu  ttrriilluurriillee  lloorr  ffeerrmmeeccăăttooaarree  ccaarree  îîţţii  

bbuuccuurraauu  mmeerreeuu  aauuzzuull  ccâânndd  llee  aassccuullttaaii,,  iiaarr  

fflluuttuurraaşşiiii  ccuu  aarriippiiooaarree  ccoolloorraattee  îînn  nnuuaannţţee  jjuuccăăuuşşee  

pplluutteeaauu  îînn  aaeerr  ccaa  îînnttrr--uunn  ddaannss  aammeeţţiittoorr..  

PPrriinnttrree  ffiirreellee  ffrraaggeeddee  ddee  iiaarrbbăă,,  hhăărrnniiccuuţţeellee  

aallbbiinnee  îîşşii  ccoonnttiinnuuaauu  ttrreeaabbaa  şşii  aadduunnaauu  ppoolleennuull  

fflloorriilloorr  ccuu  uunn  ppaarrffuumm  mmiinnuunnaatt  ccaarree  ssee  rriissiippeeaa  îînn  

jjuurr,,  îîmmpprroossppăăttâânndd  nnaattuurraa..  ÎÎnn  lluummiinnaa  bbllâânnddăă  aa  

ssooaarreelluuii  ssccâânntteeiieettoorr  şşii  îînn  ffaaţţaa  aaddiieerriiii  uuşşooaarree  aa  

vvâânnttuulluuii,,  nnaattuurraa  rreennaaşşttee  îînnttrr--uunn  ttaabblloouu  sspplleennddiidd..  

CCee  ffrruummooaassăă  ppooaattee  ffii  pprriimmăăvvaarraa!!  

EElleennaa  SSttooiiaann,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE  

                                                                                  PPrrooff..  MMaarriicciiccaa  HHUUŢŢUUPPAAŞŞUU  

SSiimmffoonniiaa  pprriimmăăvveerriiii    
  

DDiissccuull  ddee  aauurr  îînnmmuuiiaatt  îînn  ffllaaccăărraa  

ssppeerraannţţeeii  ssee  rriiddiiccăă  îînncceettiişşoorr  ddee  dduuppăă  bbrraazziiii  

ddee  ssmmaarraalldd..  LLaa  ffiieeccaarree  ppaass  ssee  aauuddee  

SSiimmffoonniiaa  PPrriimmăăvveerriiii..  

IIzzvvooaarreellee  ccaarree  mmuurrmmuurrăă  iinnttrrăă  uuşşoorr,,  

uuşşoorr  îînn  ccooddrruull  ccaa  ddee  rraaii..  PPăăssăărriillee  

mmaaiieessttuuooaassee  îînncchhiinnăă  uunn  iimmnn  ffrruummuusseeţţiilloorr  

ffiirriiii..  

ÎÎnn  ppooiieenniillee  ccuu  iiaarrbbăă  vveerrddee  şşii  fflloorrii  

mmiirroossiittooaarree,,  fflluuttuurriiii  ccuu  aarriippii  ddee  ccaattiiffeeaa  

ssoollaarrăă  vvaallsseeaazzăă  îînnttrr--uunn  ddaannss  eetteerrnn..  SSeeaarraa  

şşii--aa  ffăăccuutt  aappaarriiţţiiaa,,  iiaarr  lluunnaa  aarrggiinnttiiee  rrăăssaarree  

uuiimmiittoorr  ddee  ttiimmiiddăă..  ÎÎnncceett,,  îînncceett  îîşşii  ffaaccee  

aappaarriiţţiiaa  şşii  uurrccăă  ppee  ttrroonnuull  eeii,,  cceerruull  îînnsstteellaatt..  

PPââllppââiittuull  ttaaiinniicc  aall  sstteelleelloorr  oo  vveegghheeaazzăă..  

PPrriimmăăvvaarraa  eessttee  aannoottiimmppuull  mmaaggiicc  ccee  

aadduuccee  ttooaattăă  nnaattuurraa  llaa  vviiaaţţăă!!  

 

          Bianca Sârghe-Ciobanu,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE  

                                                              PPrrooff..  MMaarriicciiccaa  HHUUŢŢUUPPAAŞŞUU  
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Dincolo de stele  
 

Seara ş i-a făcut apariţ ia.  

 Luna strălucitoare răsărea de după 

munţ i i cei înalţ i. Încet, încet ş i-a făcut curaj 

ş i a urcat pe tronul ei, cerul înstelat. De 

acolo veghea întreaga lume. 

Stăteam în creştetul soldaţ i lor naturii, 

munţ i i, admirând puzderia de stele. Bra ţele 

cerului m-au luat în împărăţ ia lui. 

În călătoria mea am trecut pe lângă o 

mulţ ime de planete minunate, dar nici 

măcar una nu era mai specială ca a mea.  

O lumină strălucitoare mi-a apărut în 

cale: era o navă spaţială. Aceasta m-a dus 

către planeta KEMON. Era plină de kemoni. 

Ei erau nişte vietăţ i cu şase picioare ş i puteri 

supranaturale. Unii controlau focul, al ţ i i apa 

ş i tot felul de elemente. 

A lor planetă era în plin belşug. Am 

clipit o dată, de două ori... ş i m-am trezit la 

umbra cireşului din spatele casei, cu cerceii 

de rubin. 

Nicăieri nu- i mai frumos ca acasă!   

Denis Crîşmariu, cl. a IV-a E 

                                              Prof. Maricica HUŢUPAŞU 
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Steluţa mea norocoasă  
 

Policandrul nopţii şi-a trimis 

steluţele ca nişte perle albe pe cerul 

întunecat. Luceafărul sclipea lângă 

suratele sale mai mici. 

Eram în camera mea şi mă uitam 

pe fereastră. Îmi imaginam că stelele se 

apropiau din ce în ce mai mult de 

mine. Dintr-o dată, toate stelele au 

făcut un pod de lumină şi m-am urcat 

încet pe el. 

La final, drumul se despica în 

două. Am văzut o placardă pe care 

scria: „La stânga Constelaţii, La dreapta 

Steluţe”. Am luat-o la dreapta. În jurul 

meu stelele parcă dansau. Una dintre 

acestea s-a apropiat din ce în ce mai 

tare de mine. Aceasta mi-a spus că 

este steluţa mea norocoasă. Ea a 

început să clipească pe cer din 

momentul în care am apărut pe 

pământ. 

Aşa am aflat că steluţa mea 

norocoasă m-a vegheat de când       

m-am născut. 

RRiiaannaa  ŞŞtteeffaann,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE  

                                                      PPrrooff..  MMaarriicciiccaa  HHUUŢŢUUPPAAŞŞUU 

 

Urare de bun venit 
 

BBiinnee  aaii  vveenniitt,,  PPrriimmăăvvaarrăă  dduullccee,,  ccuu  mmâânnddrruull  ttăăuu  aallaaii  ddee  fflloorrii  ppaarrffuummaattee  şşii  ccuu  ttiimmiidduull  ttăăuu  mmăănnuunncchhii  

ddee  rraazzee  aauurriiii!!                          

  TTee  aaşştteepptt  mmeerreeuu  ddee  MMăărrţţiişşoorr,,  ccuu  tteeaammăă  ssăă  nnuu  îînnttâârrzziiii,,  ddaarr  eeşşttii  aaccuumm  aaiiccii  şşii  aaii  aadduuss  ccuu  ttiinnee  ddaarruurrii  

ddee  ccaarree  mmii--aa  ffoosstt  ddoorr..  MMăăttăăssuurriillee  ttaallee  lluunnggii  ddee  vvâânntt  îîmmii  mmâânnggââiiee  bbllaajjiinn  oobbrraajjiiii,,  lliinniişşttiittoorr,,  iiaarr  rraazzeellee  ssooaarreelluuii,,  

ccaarree  îîşşii  ffaacc  lloocc  ttrriiuummffăăttooaarree  pprriinnttrree  nnoorriiii  rrăăssffiirraaţţii,,  îîmmii  ccuupprriinndd  ttrruuppuull  ccuu  ccăălldduurraa  lloorr..  MMăă  aalliinnţţii  ccuu  mmuuzziiccaa  

ssuuaavvăă  aa  ppăăssăărriilloorr  ddiinn  aallaaiiuull  ttăăuu  şşii  aa  ggllaassuurriilloorr  mmiiccii  ccee  ssttrrăăbbaatt  ddiinn  ttaaiinniiccaa  ggrrăăddiinnăă  ddee  ssmmaarraalldd,,  iiaarr  zzbboorruull  

ssuubbţţiirree  ddee  aallbbiinnăă  ccee  ssee  aauuddee  îînncceett,,  uuşşoorr,,  îîmmii  ggââddiillăă  aauuzzuull..  PPee  mmuuzziiccaa  lloorr,,  llâânnggăă  aarrăăttuurriillee  ddee  ccaattiiffeeaa,,  

fflloorriillee  îîşşii  iinntteerrpprreetteeaazzăă  ddaannssuull  ddoommooll,,  iiaarr  ppee  ddeeaalluurriillee  mmuucceezziittee,,  ddeelliiccaatt  îîşşii  mmiişşccăă  gghhiioocceeiiii  ccllooppooţţeelluull  ffiirraavv..  

EE  ppaaccee,,  ee  ccăălldduurrăă  şşii  ccuullooaarree,,  ee  ffrruummooss  ......  

OOhh,,  PPrriimmăăvvaarrăă,,  ddee  aaii  rrăămmâânnee  oo  vveeşşnniicciiee  ppee  llaa  nnooii!!  PPăăccaatt  ccăă  vveeii  pplleeccaa  ccuurrâânndd,,  ddaarr,,  ppâânnăă  ccâânndd  

vveeii  rreevveennii,,  vvooii  ffii  ffeerriicciittăă  ssăă  llee  rreevvăădd  ppee  ddrraaggiillee  ttaallee  ssuurroorrii::  VVaarraa,,  TTooaammnnaa  şşii  IIaarrnnaa..        

                                                                MMaarraa  DDăăssccăălleessccuu,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE,, Prof. Maricica HUŢUPAŞU   
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Competenţe cheie Competenţe generale (ale disciplinei) 

Competenţa socială 

şi competenţe civice 

Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a carac-teristicilor spaţiului geografic 

A învăţa să înveţi Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă 

Sensibilizare şi expri-

mare culturală 

Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a carac-teristicilor 

 Competenţe specifice                                      

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi 

capabil: 

 Exemple de activităţi de învăţare 

 1.1. identificarea şi localizarea  - exerciţiul constă în numirea şi localizarea marilor repere geografice terestre;                             

- exerciţiul constă în numirea şi localizarea unui element într-un spaţiu geografic. 

 1.2. realizarea conexiunilor  - exerciţiul constă în relaţionarea în timp şi spaţiu a diferitelor fapte şi evenimente;                   

- exerciţiul constă în confruntarea situaţiilor geografice diferite.  

Competenţe specifice                                                         

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil: 

Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. citirea şi interpretarea hărţilor                                        

2.2. exprimarea, în cuvinte proprii, a 

elementelor redate de hărţi                                                                           

2.3. realizarea unui crochiu 

- exerciţiul constă în citirea unei hărţi;                                                                                          

- exerciţiul constă în descrierea după o reprezentare cartografică / imagine;                                                                                                                              

- exerciţiul constă în localizarea unui element pe hărţi la scări diferite;                                                      

- exerciţiul constă în realizarea unui crochiu geografic 

2.4. citirea şi interpretarea graficelor - exerciţiul constă în identificarea tipurilor principale de grafice;                                                 

- exerciţiul constă în analizarea uni grafic 

2.5. studierea unui document - exerciţiul constă în analizarea unui document la prima vedere 

2.6. studierea unui ansamblu de documente - exerciţiul constă în identificarea unui răspuns la o întrebare pornind de la 

informaţiile din ansamblul de documente şi de la cunoştinţele achiziţionate 

2.7. intocmirea unor organizatori grafici - exerciţiul constă în identificarea organizatorilor grafici;                                                                  

- exerciţiul constă în organizarea unor texte după diferiţi organizatori grafici; 

2.8. redactarea unui text argumentativ - exerciţiul constă în realizarea de scheme şi intocmirea unei compoziţii 
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(civilizaţii, obiceiuri şi comportamente sociale)                                            

- opţional la nivelul disciplinei geografie -                                     
ARGUMENT                                                 De ce contează LECTURA?

          Pentru că este important să ne concentrăm şi pe călătorie, nu doar pe destinaţie astfel încât elevii să  

         dobândească instrumentele învăţării pe tot parcursul vieţii.

  Trăim într-o epocă în care o excursie pe Amazon sau să studiezi în Japonia nu mai reprezintă un vis. Ne putem deplasa 

oriunde şi oricând pentru a ne satisface setea de cunoaştere, curiozitatea cu care suntem înzestraţi. Ni se oferă ocazia, ca, la un sfârşit 

de săptămână, să-l citim pe Hugo urmărind garguii Catedralei Nôtre Dame de la doar câţiva metri, ca apoi, la numai două 

săptămâni să ascultăm copleşiţi murmurul încet şi ritmic al celor care se roagă la Zidul Plângerii.     

 Poţi vizita şi poţi povesti ceea ce ai văzut, dar dacă nu-i trezeşti interlocutorului apriga dorinţă de a vedea cu ochii lui ceea 

ce tu ai descris înseamnă că doar ai bifat pe o hartă obiective turistice vizitate. Pentru a înţelege mai mult, pentru a vedea dincolo de 

ghidul turistic este nevoie de trăire alături de cunoaştere şi informare. Aşa cum o operă de artă te emoţionează cu atât mai mult cu 

cât o priveşti mai cu atenţie, descoperindu-i detaliile, aşa o ţară te va impresiona mai mult cu cât îi vei cunoaşte, dincolo de 

arhitectură, istorie şi geografie, obiceiurile, tradiţiile, comportamentul uman.      

 Opţionalul îşi propune să te înveţe că „fiecare naţiune are o conduită specifică şi că unele calităţi se regăsesc în mod 

particular la un anume popor, dar nu şi la vecinii acestuia”, că există stereotipuri naţionale de care trebuie să ţii cont dacă vrei să te 

adaptezi uşor şi şă comunici eficient.                                       

Acest opţional are drept scop:                                                                                              

♦ familiarizarea elevilor cu tehnicile care conduc la a învăţa să înveţi (tehnici de documentare şi selectare a informaţiilor, de lectură);                

♦ familiarizarea elevilor cu particularităţile socio-culturale şi conduita locală a altor popoare, în scopul integrării cu uşurinţă a tinerilor în 

grupuri sociale cu alte tradiţii, obiceiuri, comportamente;                                                                   

♦ formarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală cu persoane de culturi diferite în vederea dezvoltării capacităţii de 

comunicare eficientă cu acestea;                                                                                   

♦ constituirea unui demers în sprijinul integrării în spaţiul european, în cel al globalizării culturale şi formării civice a tânărului.   

 Acest opţional are la bază:                                                                                                                                                                              

♦ principiile BaCuLit şi ale literaţiei;                                                                

♦ cele trei principii transdisciplinare fundamentale: metacogniţia, interacţiunea şi implicarea activă. 

 
COMPETENŢE CHEIE – COMPETENŢE GENERALE 

            COMPETENŢE SPECIFICE - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 1. Formarea deprinderilor de utilizare corectă a reperelor spaţiale. (Situarea corectă în spaţiu şi timp a fenomenelor şi 

proceselor din natură şi societate) 

 

2. Formarea deprinderilor de utilizare a unor instrumente şi metode  
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3. Formarea atitudinii constructive şi responsabile faţă de particularităţile comportamentale ce caracterizează alte spaţii culturale 

Competenţe specifice 

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil: 

Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. motivarea interesului pentru mediul în care trăiesc şi 

pentru comportamentul altor popoare 

3.2. înţelegerea importanţei cunoaşterii specificului de 

viaţă al altor persoane 

- exerciţiul constă în realizarea unui studiu de caz 

 

- exerciţiul constă în aplicarea cunoştinţelor achiziţionate în vizitele 

de proiect Erasmus şi în excursiile în partcicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONŢINUTURI TEMATICE 

 

Prezentarea opţionalului 

Delimitarea şi definirea noţiunilor de popor, 

civilizaţie, obiceiuri, com-portamente sociale 

Civilizaţii în spaţiul european  – caracteristici 

generale 

Spaţiul mediteranean – obiceiuri şi compor-

tamente specifice  

De ce sunt spaniolii temperamentali? 

Spaţiul vest-european – obiceiuri şi com-

portamente specifice 

Brânza, vinurile, parfumul şi francezii. 

Spaţiul nord-european – obiceiuri şi compor-

tamente specifice 

Punctualitatea şi disciplina - trăsături 

transcontinentale (Marea Britanie, Germania 

şi Japonia) 

Civilizaţii în spaţiul asiatic – caracteristici 

generale 

Asia de Sud-Vest  

Asia de Sud – clima şi obiceiurile culinare 

China - invenţii care au marcat lumea 

Legende culinare de peste mări 

Călător în Siberia 

Curiozităţi asiatice de-a lungul Drumului 

mătăsii 

CONŢINUTURI TEMATICE 

 

Civilizaţii în spaţiul african – 

caracteristici generale 

Istorie şi cultură – traseu turistic de-a 

lungul Văii Nilului 

Masaii şi pigmeii - sărbători şi tradiţii  

Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun 
din ce regiune ești 

Civilizaţii în spaţiul american – carac-

teristici generale 

Vechi civilizaţii precolumbiene  

America Ogarului cenuşiu, călătorie 

prin SUA de la E la V 

Viaţa în marile metropole americane 

Călător prin America intertropicală 

Carnavalul de la Rio – între tradiţie şi 

turism 

Civilizaţii în spaţiul australian şi 

oceanic – caracteristici generale 

Aborigenii 

Insule în Pacific 

Destinaţii turistice – sistematizare 

Destinaţii turistice – sistematizare 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

2. Chestionarea orală 

3. Postere de grup (planşe de prezentare) 

4. Fişe de lucru 

5. Portofoliul – va conţine toate elementele 

desfăşurate pe parcursul activităţii 
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MACROPROIECTARE SEMESTRIALĂ 

SEMESTRUL I  

 SEMESTRUL al II-lea  

 

Pregătirea călătoriei 

virtuale în lumea asiatică şi 

finalizarea ei.  

 Lucrul în echipă îi ajută 

pe elevi să depăşească 

obstacole şi să descopere 

lumea nouă, mirifică, a 

comunicării. 
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În cuprinsul articolului ce urmeazã veţi întâlni un rãspuns bine argumentat, o pledoarie în favoarea 

necesitãţii învãţãrii limbii franceze. Iatã câteva din argumentele care susţin menţinerea interesului pentru 

aceastã limbã:  
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1. Sã vorbeşti o singurã limbã 

nu mai e suficient 

În lumea de astãzi şi mai ales în 

Uniunea Europeanã a vorbi o singurã 

limbã strãinã nu mai e neapãrat un atu. 

O persoanã vorbitoare de mai multe 

limbi strãine îşi va spori şansele de 

angajare atât la ea în ţarã, cât mai 

ales în exterior. Sã înveţi o altã limbã 

înseamnã sã devii mai bogat din punct 

de vedere cultural, dar şi deschis unor 

noi orizonturi personale şi profesionale. 

 

2. Franceza este, alãturi de englezã, 

singura limbã vorbitã pe cinci 

continente 

Mai bine de 200 de milioane de persoane 

vorbesc limba francezã pe cele 5 

continente. Franceza continuã sã fie limba 

diplomaţiei şi a schimburilor internaţionale. 

Este pe locul doi ca cea mai învãţatã limbã 

pe mapamond, dupã limba englezã şi pe 

locul nouã în lume în categoria limbilor cele 

mai vorbite. Organizaţia Internaţionalã a 

Francofoniei, din care face parte şi România, 

cuprinde mai bine de 68 de state şi guverne. 

Franţa dispune deasemenea de cea mai 

bogatã reţea de institute culturale din 

strãinãtate, institute care asigurã cursuri de 

limba francezã pentru mai bine de 750 000 

de persoane. La noi în ţarã existã atât 

Institute Culturale la Iaşi, Cluj-Napoca, 

Timişoara şi Bucureşti, cât şi Alianţe Franceze 

la Braşov, Constanţa, Piteşti şi Ploieşti. 

 

3. Un atu în dezvoltarea 

profesionalã 

Sã vorbeşti limba francezã şi 

limba englezã este un avantaj în 

gãsirea unui loc de muncã în 

cadrul multinaţionalelor franceze 

şi francofone, în sectoare econo-

mice diverse precum: cel bancar, 

industria de automobile, aero-

nauticã, industria produselor de 

lux. Mai bine de 4000 de între-

prinderi franceze funcţioneazã în 

România şi oferã oportunitãţi de 

dezvoltare în carierã. Fiiind a 

cincea putere comercialã din 

lume, Franţa atrage întreprizãtori, 

cercetãtori şi numeroşi studenţi 

strãini.    

Întreprinderile franceze sunt lideri 

mondiali în numeroase domenii 

tehnice (industria aeronauticã, a 

cosmeticelor, spaţialã, nuclearã, 

industria construcţiei de drumuri şi 

clãdiri). 

4. Un avantaj pentru a studia în 

Franţa 

Cunoaşterea limbii franceze permite 

continuarea studiilor în Franţa în 

universitãţi renumite precum: Sorbona, 

„Pierre et Marie Curie”, dar şi în marile 

şcoli politehnice, în condiţii financiare 

foarte avantajoase. În România, nume-

roase filiere francofone permit accesul 

elevilor cunoscãtori de limba francezã 

în facultãţi (de drept, ştiinţe econo-

mice şi inginerie) pentru a putea 

candida mai apoi la burse guver-

namentale franceze, obţinând mai 

apoi o specializare în Franţa şi o 

diplomã recunoscutã internaţional. 

Franţa este prima destinaţie a 

studenţilor români, 5000 dintre ei 

continuându-şi studiile aici. 

 

5. Franceza, limba relaţiilor 

internaţionale 

Franceza   este atât limba vorbitã cât şi 

limba oficialã în instituţii precum ONU, NATO, 

UNESCO, UNIUNEA EUROPEANÃ, Crucea 

Roşie Internaţionalã, Comitetul Internaţional 

Olimpic. Franceza este limba instanţelor 

juridice internaţionale. Cunoaşterea limbii 

franceze este absolut necesarã pentru lucrul 

în cadrul organizaţiilor internaţionale.                                   

Limba românã  fiind o nou-venitã în cadrul 

limbilor Uniunii Europene, numeroase 

oportunitãţi de carierã se prezintã candi-

daţilor cunoscãtori de francezã, englezã şi 

limba românã. 

 

6. Descoperirea unui 

univers cultural inestimabil 

Franceza este adesea consi-

deratã ca limba culturii. Orice 

curs de limbã francezã este o 

cãlãtorie iniţiaticã în universul 

gastronomic, al artelor, arhitec-

turii şi ştiinţelor. A învãţa limba 

francezã este sinonim cu a avea 

acces la lumea modei, a 

gastronomiei, a artelor, a arhi-

tecturii şi ştiinţelor. A învãţa 

franceza este, de asemenea, 

sinonim cu a avea acces la 

textele în versiunea lor originală a 

marilor scriitori francezi ca Victor 

Hugo şi Marcel Proust şi a poeţilor 

celebri ca Charles Baudelaire şi 

Jacques Prévert. De asemenea, 

este egal cu a putea asculta 

actori ca Gérard Depardieu sau 

Juliette Binoche... A cunoaşte 

francezã înseamnã a avea 

plăcerea de a înţelege şi cânta 

melodiile Patriciei Kaas. 

Înseamnã a avea acces la 

vitalitatea unei creaţii cu  

multiple faţete ( festivalul de la 

Avignon, Centrul Georges 

Pompidou,  muzica lumii,  arta 

stradalã). 

 

7. Limba gândirii şi a 

dezbaterilor 

Franceză este o limbă  analitică care 

structureazã gândirea şi dezvoltă spiritul 

critic. Este limba marilor filozofi ( Descartes, 

Voltaire, Sartre, Derrida, Foucault), a 

oamenilor de ştiiinţã  şi inginerilor de 

renume ( Pierre et Marie Curie, Pasteur, 

Georges Charpak) şi fondatorilor 

drepturilor omului( Montesquieu, Rousseau, 

Cassin). Învãţând franceza copilul învaţã 

de asemenea să argumenteze şi sã 

prezinte diferite puncte de vedere, ceea 

ce este foarte util în discuţii sau negocieri. 

Secţiunile bilingve francofone permit în 

acelaşi timp învăţarea limbii franceze, dar 

şi structurarea gândirii şi dezvoltarea 

spiritului analitic. 

 

8. Vizitând Parisul şi Franţa 

Franţa este ţara cea mai vizitatã din 

lume cu mai bine de 70 de milioane de 

vizitatori pe an. Cunoscând franceza 

este mult mai plãcut sã vizitezi aceastã 

ţarã (de la Coasta de Azur pânã la 

vârfurile acoperite de zãpadã ale 

Alpilor, trecând prin Bretagne), dar şi sã 

înţelegi cultura, mentalitãţile şi stilul de 

viaţã francez). Franceza este de 

asemenea utilã când vizitãm insulele 

Seychelles, Elveţia, Belgia, Monaco, 

Canada. 

 
9. O fereastrã deschisã spre lume 

După engleză şi germană, franceză este a treia limbă  utilizatã pe Internet înaintea spaniolei. A înţelege franceza  

presupune o nouã perspectivã asupra lumii francofone de pe toate continentele şi existenţa  unei reţele media 

internaţionale  în limba francezã (TV5, France 24, Radio France Internationale). 

 

Prof. Nicoleta HOROBEŢ 
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Organism Carbon Oxigen Hidrogen Azot 

Vegetal 54 38 7 0,03 

Animal 21 62 10 3,00 

Uman 21,5 62,43 9,86 3,1 
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ELEMENTELE CHIMICE în viaţa OMULUI 

                                                                                         Prof. Mihaela PUI 

● Biochimistul Javillier a constatat că un procent foarte mare (99,74%) din compoziţia 

elementală a corpului omenesc este reprezentată de 11 bioelemente (macroelemente – 

cantităţi mari): O, C, H, N, Ca, K, Na, Mg, P, S şi Cl                                                  

● Ulterior, analize mai perfecţionate au distins alături de acestea, încă aproximativ 20 

oligoelemente (microelemente – cantităţi mici): Br, F, I, Al, Cu, Fe, Zn 

Distribuţia elementelor în 

corpul uman este următoarea:  

● 65 % Oxigen 

• 18 % Carbon 

• 10 % Hidrogen 

• 3 % Azot (Nitrogen) 

• 2 % Calciu 

• 1 % Fosfor (Phosphore) 

• 1 % alte elemente 

Cantitativ, un om cu masa de 72 

Kg are următoarea distribuţie a 

elementelor chimice:  

   ●  45 kg de oxigen 

   • 15 kg de carbon 

   • 7 kg de hydrogen 

   • 2 kg de nitrogen 

   • 1 kg de calciu,  

   • 1 kg de fosfor 

         • 1 kg alte elemente În compoziţia elementală a organismelor 

animale şi vegetale intră aceleaşi elemente 

chimice, însă în proporţii diferite: 
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material de bază hârtia). Despre quilling scria şi Jean Austen în romanul „Raţiune şi simţire” precum şi surorile Bronte în 

romanele lor. Această artă nu era practicată de femeile de rând, ci de cele din înalta societate, realizând lucrări 

remarcabile cu care împodobeau coşuleţele de lucru, scrinul, cabinetul, confecţionau rame pentru tablouri. Maicile 

decorau relicvele sfinte şi icoanele cu multe astfel de ornamente aurite.  

În 1875 a avut loc o încercare de a reintroduce meştesugul de către W. M. Bemrose. A fost produs un kit numit 

,,Mosaicon”, ce cuprindea şi un manual. O altă informaţie a fost descoperită într-o carte de uz casnic în perioada 

Edwardiană, intitulată „Floral Mosaicon”. În articol se face menţiunea că piesele ar fi fost cumpărate de către 

Regina Mary şi Regina Alexander. 

Multe muzee au exemplare antice cu astfel de lucrări şi o broşură de la Quilling Guild este disponibilă 

publicaţiilor. Mai multe piese au fost descoperite în timp şi cercetarea continuă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            O simplă bucată de hârtie care se transformă într-o felicitare 

sau într-un obiect util trezeşte elevilor încântare, plăcere şi motivaţie 

de a lucra. 

Prin conţinutul acestei activităţi oferim cadrul propice 

pentru formarea unor priceperi şi deprinderi multiple şi 

completarea, valorificarea şi consolidarea diferitelor cunoştinţe. 

Mai mult, pe lângă trăsături precum răbdarea şi corectitudinea, se 

dezvoltă o serie de alte calităţi morale cum ar fi: hărnicia, dărnicia 

creatoare, spiritul de economie, de reciclare, dragostea faţă de 

natură, simţul estetic, tenacitatea, capacitatea de adaptare la 

exigenţele unui grup. Totodată, oferă pedagogilor şi o serie de 

modalităţi de educare a unor aptitudini şi capacităţi intelectuale 

foarte preţuite în lumea contemporană, cum ar fi îndemânarea 

manuală, imaginaţia, fantezia, creativitatea, intuiţia, memoria, 

capacitatea de abstractizare, ingeniozitatea. Secretul acestei 

activtăţi constă în capacitatea umană de a dărui şi a împărţi cu 

alţii.  

Confucius afirma: „Dacă îi dai unui om un peşte, îl salvezi de 

foame o zi; dacă îl înveţi să pescuiască, îl salvezi pentru o viaţă.” 
 

PAPER-ROLLING (hârtie rulată), PAPER-SCROLLING (hârtie pe 

suport, derulată), FILIGREE (filigran), MOSAIC (mozaic) şi QUILLING - sunt 

toate numele care s-au dat acestui meşteşug de-a lungul istoriei sale. 

Unele surse indică faptul că acest meşteşug a fost practicat în Egiptul 

Antic. 

 

Lucrări de mare calitate au fost 

realizate de maicile din Franţa şi Italia în 

secolele XVI şi XVII, de elegantele 

doamne de la curtea domnească din 

timpul Dinastiei Stuart şi de doamnele de 

companie în regatele georgiene, iar în 

prezent se bucură de o renaştere 

modernă.  

Această tehnică a câştigat adepţi 

şi în America de Nord. Astăzi tehnica are 

ceva în comun cu cea practicată de 

Elizabeth (fiica lui George al III-lea), 

Joseph Bramah (faimosul stilist),               

d-l Delanz (pionier în arta care utilizează 

ca 

 

MMaatteerriiaallee  nneecceessaarree::  

●●HHâârrttiiee  ccaarrttoonn;;                                      

●●HHâârrttiiee  ddee  ssccrriiss  ccoolloorraattăă;;  

●●FFooaarrffeeccee;;  

●●AAcc  ddee  qquuiilllliinngg  ((vveerrggeeaa))..  

●●LLiippiiccii;;  

Etape de lucru: 

11..  SSee  ttaaiiee  hhâârrttiiaa  îînn  ffââşşiiii  llaattee  ddee    

22--33  mmmm;;  

22..  SSee  rruulleeaazzăă,,  ffoolloossiinndd  aaccuull  ddee  

qquuiilllliinngg    ssaauu  oo  vveerrggeeaa,,  ffââşşiiii  ddee  

hhâârrttiiee  ccoolloorraattăă;;                                 
33..  CCuu  ddeeggeetteellee  ssee  ddaauu  ffââşşiiiilloorr  

rruullaattee  ddiiffeerriittee  ffoorrmmee  

 
 

Prof. Constantina BALAN 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Howe_Bemrose
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Howe_Bemrose


 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4422  ••  nnuummăărruull    2200  ••  iiuunniiee  22001155  

  Otiliana  •  Impresii de călătorie  

Pe meleagurile Turciei, am descoperit 

minunatul oraş Istanbul, singurul oraş din lume 

care se întinde pe două continente, Europa şi 

Asia. Anul acesta, am descoperit locuri noi şi 

interesante. Le-am văzut pentru prima dată, dar 

mi-au rămas în minte şi în suflet.     

 Pentru  prima dată, de când mergem la 

Istanbul, m-am plimbat pe bulevardul Kennedy  

şi am descoperit minunatul  şi unicul acvariu din 

lume, după mărimea şi frumuseţea  lui. Am făcut 

poze, împreună cu mama şi tata, care este 

priceput la fotografie. Acolo am putut să văd 

pentru prima data un rechin. L-am privit multă 

vreme, uimită de frumuseţea şi impozanţa lui. 

Dar, acvariul nu a fost singurul loc 

nemaipomenit.    

 Am călătorit apoi spre Vlaherne unde 

am ajuns cu vaporul. M-am simţit de parcă am 

cutreierat mările. Vaporul m-a dus în Eyup, de 

unde am plecat spre Vlaherne.  

 Vlaherne, mănăstirea unde s-a arătat 

Maica Domnului în carne şi oase, a fost un loc 

minunat. Acolo este un izvor cu apă 

tămăduitoare şi se află frumoasa icoană a 

Maicii Domnului, făcătoare de minuni. 

 Am ajuns anul acesta şi la moscheea 

Suleymanyie, unde există mormintele  celebrilor 

sultani. Acolo este îngropat Sultanul Suleyman, 

soţia sa Hurem şi arhitectul Sinan, cel care a 

proiectat această moschee.   

 Anul acesta am vizitat şi parcul 

Sultanahmet. Acolo am văzut un covor de 

lalele, plantate special pentru a sărbători 

„Festivalul lalelelor”. Covorul era format din 

50.000 de lalele de toate culorile şi formele, fiind 

astfel cel mai mare covor de lalele din lume.

 Fotografiile făcute de tata sunt deosebit 

de grăitoare.     

 A fost o vacanţă de neuitat. M-am simţit 

nemaipomenit împreună cu părinţii mei, iar 

Istanbulul va fi mereu oraşul meu de suflet.   

 

Bosforul şi Cornul de aur 

Gara Sirkegi cu terasa Orient Expres 

Sfânta Sofia  

Suleymaniy

e 

Moscheia Albastră 

Covorul de lalele 

 Alexia Teona Lăzărescu, clasa a III-a B 



 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4433  ••  nnuummăărruull    2200  ••  mmaaii    22001155  

  Otiliana  •  Impresii de călătorie  

Într-o primăvară frumoasă din 2009 am luat drumul Bizanţului.  Înarmat cu o traistă plină de obiective şi aparate 

foto, cu buzunarele doldora de filme, eram hotărât să termin în câteva zile de fotografiat tot oraşul. Nu ştiam pe vremea 

aceea că după 6 ani încă voi mai lucra la acest plan măreţ.       

  Drumurile m-au purtat prin tot Istanbulul, de la Moscheea Albastră până la Suleymaniye, din Sirkegi până în 

capătul Cornului de Aur. Am făcut mii de fotografii, unele mai reuşite, altele adevărate „bombe" artistice.   

  Auzisem de Moscheea Fatih, situată în cartierul cu acelaşi nume, cartier tradiţionalist, cu obiceiuri vechi, situat în 

afara zonelor turistice. Am luat aparatul cu mine, o hartă şi am pornit la drum.      

  Am găsit un cartier cu străduţe înguste, turci prietenoşi, cu ceaiul şi cafeaua în faţă, aşezaţi pe trotuare, miros 

îmbietor de baclavale şi condimente - atmosferă tipic turcească, nicio urmă de turist. Se apropia ora rugăciunii, oamenii 

începuseră să se adune. Am grăbit pasul şi am ajuns la intrarea în curte.       

  Uitându-mă curios în jur, l-am observat pe el. Stătea maiestuos pe stâlpul de piatră al porţii, privind în jur fără 

niciun chef. Părea că nimic nu era în stare să-l deranjeze. Era regele tuturor motanilor din univers. Cu o privire de „rău", s-a 

uitat un pic la mine, după care mi-a dat aprobarea să intru în teritoriul lui. Încet, nedorind să-l sperii, m-am apropiat, 

gândindu-mă că nu am luat de la hotel aparatul digital. Am ridicat uşor la ochi Nikonul F5 pe care îl aveam şi am făcut 

„praf" în câteva secunde cele 36 de cadre ale singurului film pe care îl aveam la mine, un Kodak alb-negru.  

  M-am întors în ţară, am developat filmul şi de câte ori priveam fotografiile îmi aduceam aminte cu plăcere de 

paznicul de la Fatih.            

  Anul acesta m-am dus din nou la Fatih. Aproape involuntar, am intrat într-o alimentară şi am cumpărat o cutie 

cu cremwurşti de vită. Apropiindu-mă de moschee, mă gândeam cu tristeţe că acel motan deosebit e probabil de mult 

oale şi ulcele. Am ajuns în dreptul porţii cu emoţie, am privit stâlpul gol şi am încercat să mi-l scot din minte. Dar parcă 

ceva mă îndemna să mai zăbovesc un pic.         

  Din spatele gardului, se apropia de mine motanul la care mă gândisem de atâtea ori. Cu o figură de om bătrân 

şi gârbovit, mă studia ca în urmă cu 6 ani. Fericit, scot mâncarea din geanta foto şi i-o întind. Nici nu m-a băgat în 

seamă.               

  Deodată, aud un spatele meu o voce care îmi spune într-o engleză stâlcită:    

    Deniz nu e flămând, am eu grijă de el. Îl hrănesc de 16 ani în fiecare zi, de când era micuţ, e prietenul meu cel 

mai bun.              

  Mă întorc şi văd un bătrân cu părul şi barba albă, cu ochii de un albastru pătrunzător care contrastau cu 

zâmbetul lui blând. I-am fotografiat pe amândoi, am mai stat un pic cu ei şi am plecat.     

  Am tipărit fotografiile imediat cum am ajuns înapoi acasă. Cândva, în faţa moscheii Fatih, cu pozele în mână, 

voi întreba cu emoţie, trecătorii, dacă i-au văzut pe motanul Deniz şi pe stăpânul său, Mehmet. 
 

 

de Alexandru LĂZĂRESCU 2009 

2015 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1116687468358274&set=pcb.1116688368358184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1116687468358274&set=pcb.1116688368358184&type=1
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     Anul trecut când am terminat clasa a II- a, în vacanţa mare, am fost 

împreună cu familia mea, la Paris, unde am petrecut patru zile de neuitat. 

     Prima zi am petrecut-o în minunatul parc de distracţii, Disneyland Paris. 

Aici am întâlnit personajele mele preferate: Mickey Mouse, Goofy, Donald, 

Minnie. 

      În Adventureland ne-am plimbat cu barca în lumea „Piraţilor din 

Craibe”  şi ne-am dat cu trenuleţul din mina abandonată a Indianei Jones. 

     Discoveryland este unul dintre locurile mele preferate, aici am fost     

într-o misiune spaţială numită „Space Mission 2”, plină de surprize şi 

adrenalină. 

      În  Fantasyland  am descoperit o lume minunată, cu  muzică şi dansuri 

şi păpuşi îmbrăcate în costume naţionale din toată lumea. 

      Parcul   Walt Disney Studios este un uriaş platou, o lume a filmului şi a 

protagoniştilor preferaţi. Efectele speciale şi personajele sunt cele care 

compun întreaga atmosferă. 

      Aici am fost în Hollyood Tower Hotel, unde,  cu liftul am fost dus în „zona 

crepusculară”. Aici am trăit o experienţă înfricoşătoare, plină de 

neprevăzut şi senzaţii tari. 

      În cea de-a doua zi am vizitat Palatul Versailles, care a fost reşedinţa 

regilor  Franţei. În minunatele sale grădini  am văzut portocali în floare care 

răspândeau miresme dulci şi fântânile arteziene, muzică.  

     Seara am făcut cu vaporaşul o croazieră pe Sena.  Mai târziu am ajuns  

la Turnul Eiffel unde am văzut spectacolul de lumini care în fiecare seară la 

ora 22:00 încântă turiştii. 

      Apoi am vizitat Catedrala Notre Dames şi Basilica de Sacre Coeur. 

      Nu am uitat să vizităm faimosul Muzeu Luvru, unde am văzut celebrul 

tablou al Monalisei pictat de Michelangello, statuia  Venus din Milo şi multe 

alte opere  de artă celebre. Mai târziu am urcat pe Arcul de Triumf de 

unde am admirat minunata panoramă a  Parisului. 

      Seara ne-am plimbat pe renumitul Bulevard Champ Elysee. 

      A fost o vacanţă de neuitat şi mi-aş dori să  mai  revin o dată la 

Disneyland. 

       Mihnea ANTON- DEDEA, clasa a III-a B 
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      La ora cinci după-amiază, din aeroportul 

Otopeni, împreună cu familia mea, ne-am urcat în 

avion şi am decolat, ajungând după trei ore de 

zbor,  pe aeroportul El Prat din Barcelona. 

 La ieşirea din aeroport ne-au întâmpinat cu 

bucurie şi căldură,  unchiul Dan şi mătuşa 

Loredana. De acolo am plecat cu maşina spre 

oraşul Castellon de la Plana. Am ajuns târziu. 

 A doua zi, dis-de-dimineată,  am plecat 

spre Madrid împreună  cu familia unchiului meu. 

Am mers cu maşina patru ore şi am ajuns în 

uimitorul parc „Warner Brows”. Înainte de a ne da în 

roller coasteruri şi în alte atracţii ale parcului, ne-am 

informat cu nişte hărţi mici.   

 După atâta suit şi coborât, foamea ne-a 

trimis la masă, iar după aceea am făcut poze cu 

personaje din mai multe desene animate. 

 Am stat pe o bancă şi am privit cum 

Batman şi Catwoman se plimbau într-o maşină 

neagră în forma de liliac. Făceau din mână tuturor 

celor pe care îi întâlneau în drumul lor. 

 Ziua se apropia de sfârşit, iar noi, obosiţi, dar 

bucuroşi am plecat înspre cel mai apropiat hotel. 

Am adormit cu gândul la încercările prin care voi 

trece în zilele următoare, cu atât mai mult cu cât îl 

auzisem pe tata planificând cu unchiul călătoriile 

cu vreo trei - patru roller coasteruri.  Pentru prima 

dată în viaţă am simţit senzaţiile puternice care te 

pot marca, dacă nu ai prezenţă de spirit şi mult 

curaj.      

 Am ajuns şi în statiunea  Marina D’or care 

era renumită pentru peştii coloraţi şi pentru faptul 

că era o staţiune scumpă. Am făcut multe poze 

împreună cu familia noastră lărgită.  

 Am mai fost  şi în parcul acvatic Aquarama, 

unde erau piscine cu valuri, găleţi care se umpleau 

cu apă şi cădeu în capul oamenilor.   

 În ultimele trei zile de vacanţa în Spania am 

fost pe plajă, am înotat cu colacul, ne-am plimbat 

cu barca de lemn, am văzut peşti de diferite culori 

şi am construit castele de nisip.   

 M-am simţit foarte bine şi sper că voi mai 

merge şi la anul viitor! 

                Karin Gabriela MOLAN, clasa a III-a B 
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             Într-o dimineaţă de sâmbătă, însorită şi călduroasă, eu şi 

cu părinţii mei am plecat în drumeţie.   

 Drumul era mărginit de câmpii verzi presărate cu fâşii de 

rapiţă galbenă ca razele soarelui şi de dealuri cu păduri abia 

înfrunzite.       

 Mai întâi am vizitat palatul de la Ruginoasa. Acolo a fost 

reşedinta de vară a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În 

interiorul palatului am vizitat biblioteca, biroul şi dormitorul 

Domnitorului, salonul de zi, bucătăria, dormitorul şi salonul 

Doamnei Elena Cuza, camera copiilor, camera servitorilor, salonul 

şi dormitorul oaspeţilor.      

 M-a impresionat frumuseţea mobilierului, tapetul şi scările 

din lemn. În curtea palatului erau expuse o trăsură şi o sanie din 

acele timpuri. În vecinătatea palatului se află Biserica 

Domnească şi fostul mormânt al Domnitorului.  

 Ne-am continuat călătoria spre Cetatea Neamţului, unde 

am văzut ziduri groase, podul de acces în cetate, sala armelor, 

fântâna, temniţa, bucătăria, spaţiile pentru provizii, capela Sf. 

Nicolae şi camera de taină. Mi-a plăcut mult priveliştea văii 

Ozanei de la înălţimea cetăţii.    

 La finalul călătoriei ne-am îndreptat către mănăstirea 

Sihăstria. Am intrat în biserica veche, în catedrala nouă, am vizitat 

cimitirul înconjurat de brazi înalţi şi drepţi, am ascultat toaca. Am 

remarcat că la munte timpul este mai întârziat, deoarece am 

găsit o magnolie înflorită, pe când acasă magnoliile s-au scuturat 

şi sunt înfrunzite.      

 La întoarcere am văzut din nou frumuseţea peisajului de 

munte, cu brazi falnici, pajişti de un verde crud şi pârâul cu ape 

repezi. Mi-a plăcut nespus de mult această zi, mi-aş dori şi altele 

la fel de interesante!  

                Petru Gherghel, clasa a III-a B 
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   Vacanţa mare se apropia cu paşi repezi. Cercul încins 

de pe cer ardea continuu. După ce doamna învăţătoare 

ne-a spus: „La revedere, copii! Vacanţă plăcută!” am sărit în 

sus de bucurie.      

 La o lună distanţă, părinţii ne-au anunţat că vom 

merge în excursie la mare.     

 Drumul până în Bulgaria a fost obositor, dar a meritat 

deoarece, ajunşi în Staţiunea Albena nici nu am coborât 

bine din maşină că am şi alergat pe nisipul înfierbântat de 

soarele dogoritor.       

 Stăteam pe plajă şi priveam îndelung marea liniştită. 

Din când în când îşi făceau apariţia  mulţimi de pescăruşi 

care tulburau liniştea.       

 Într-una din zile am plecat la o plimbare  cu 

hidrobicicleta pe mare însoţit de tatăl meu. În această 

drumeţie am admirat prin apa cristalină a mării, meduze de 

diferite forme şi mărimi, ce înotau în urma noastră. Nu îmi 

imaginam că există meduze de culoare albastră, mari cât o 

minge de fotbal.     

 Am fost de câteva ori atât de matinali, încât am 

putut vedea globul roşu de foc al soarelui răsărind din apă, 

dincolo de linia orizontului.     

 Mi-a plăcut la mare! Am petrecut momente grozave, 

dar după o săptămână, ne-am luat rămas bun, pornind 

către casă, dar nu înainte de a face un popas la munte. 

Ajunşi în judetul Prahova ne-am îndreptat către Peştera 

Ialomicioara. Aerul cald te îmbia la urcuş, pe cărările care 

duceau la peşteră. Liniştea era deplină, iar ramurile brazilor 

stăteau neclintite. În peşteră am admirat stalactite şi 

stalagmite, am vizitat Grota lui Decebal şi Grota Urşilor. 

 Nu puteam pleca din judetul Prahova fără să trecem 

şi pe la Castelul Peleş.            

 Vacanţa noastră a luat sfârşit, dar am petrecut clipe 

de neuitat împreună cu familia mea!     

                                               Ştefan Constantinescu, clasa a III-a B 
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             Recunoaştem cu toţii că cel mai 

aşteptat moment din viaţa şcolarilor 

este vacanţa.          

 Vreau să vă povestesc aici, 

emoţiile şi bucuriile mele din vacanţa 

mea preferată petrecută anul trecut în 

Germania.          

 Locurile frumoase care m-au 

impresionat  şi amintirile pe care le-am 

păstrat prin aceste fotografii,  le descriu 

în câteva rânduri aici, pentru voi. 

 Un moment interesant care mi-a 

creat emoţii mari, a fost participarea 

alături de copiii de acolo la un concurs  

numit „Kinderfest”.   

 Experienţa şi îndemânarea au 

fost răsplătite  cu distracţie şi răsfăţ în 

locurile de joacă.           

 A fost nemaipomenit,  mi-am 

făcut şi câţiva prieteni noi!       

 Plimbările cu vaporul pe cursul 

râului Rhin şi bălăceala  în piscina 

primitoare  mi-au spulberat frica ce-o 

aveam  de apă.       

 Parcurile de joacă şi plimbarea 

cu tiroliana erau preferatele mele de 

după amiază.       

 Am vizitat măreaţa catedrala 

Dom din oraşul Koln, cu numeroasele ei 

fresce, altare şi sculpturi considerate o 

adevarată capodoperă a arhitecturii 

gotice  şi m-a impresionat foarte mult.

  Am avut curajul şi rezistenţa de 

a urca cele 533 de trepte împreună cu 

ai mei, până în vârful turnului înalt de 

157 m.        

 Oraşul privit de sus semăna 

perfect cu o hartă frumos colorată.      

 A fost o vacanţă foarte 

frumoasă!        

 Dacă ar fi să aleg, Germania ar 

fi, a doua ţară după România unde aş 

vrea să locuiesc!   

 Tiberiu Achiroai, clasa a III-a B 
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portunitate in abordarea problemelor de educatie

alent in derularea activitatilor

nitiativa in aplicarea inovatiei didactice

ibertate in gandire si actiune

ntelepciune in consiliere

titudine ferma in asigurarea securitatii elevilor
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CCCooollleeeccctttiiivvvuuulll   dddeee   rrreeedddaaacccţţţiiieee:::   

                                            
RReeddaaccttoorr  ccoooorrddoonnaattoorr::  

PPrrooff..  RRooxxaannaa  LLUUPPUU--SSTTEEFFAANN                                          

PPrrooff..  NNiiccoolleettaa  IICCHHIIMM--IIZZVVOORRAANN  

RReeddaaccttoorrii::  pprrooff..  LLoorreeddaannaa  ZZAAPPAANN      

                pprrooff..  LLăăccrrăămmiiooaarraa  DDOONNCCEEAANN              

eelleevviiii::  AAlleexxiiaa  --  TTeeoonnaa  LLĂĂZZĂĂRREESSCCUU,,  ccllaassaa  aa  IIIIII--aa  BB

  RRooxxaannaa  BBOORRZZAA,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  CC          

  SStteeffaanniiaa  CCOORRNNIICCII,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD                      

  MMaarriiaa  BBLLAAGGAA,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD   

 IIooaann  TTRRIIFF,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE                

 Mara DĂSCĂLESCU cl. a IV-a E  

 SSaabbiinnaa  LLUUPPUU--  SSTTEEFFAANN,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  AA  

 IInnggrriidd  RROOTTAARRUU,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  AA  

  NNooeemmii  IIOONNAASSCCUU,,  ccllaassaa  aa  VV--aa  AA    

  MMăălliinnaa  OOBBRREEJJAA,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  AA  

  YYaassmmiinnaa  HHRRIITTCCUU,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  AA  

  SStteeffaann  PPOOPPOOVVIICCII,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  AA  

 

DDeessiiggnn  ssii  tteehhnnoorreeddaaccttaarree::        

  PPrrooff..    NNiiccoolleettaa  IICCHHIIMM--IIZZVVOORRAANN                        

FFoottooggrraaff::            

  AAlleexxaannddrruu  LLĂĂZZĂĂRREESSCCUU    

    

CCoollaabboorraattoorrii::                                
eelleevvii::            AAlleexxiiaa  TTeeooddoorraa  SSttiirrbbuu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  MMaarriiaa  VVaalleerriiaa  PPrriiccoopp,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  AAlleessssiiaa  BBaacciiuu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  MMaaiiaa  NNiiccoollaa  TToommiittăă,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA  

  CCăălliinn  CCuummppăărraattuu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  AAmmaalliiaa  DDaassccăălluu,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  MMiihhuu  DDaavviidd,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  AAlleexxaannddrraa  IIcchhiimm  MMiissăăiillăă,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA  

  CCoossmmiinn  MMiihhaaii  DDiimmooffttee,,  ccll..  aa  IIII--aa  AA    

  KKaarriinn  GGaabbrriieellaa  MMoollaann,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB  

  SStteeffaann  CCoonnssttaannttiinneessccuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB  

  GGeeoorrggee  CCoorrdduunneeaannuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  DDaanniieell  CChhrriissttiiaann  LLuuccaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  TTiibbeerriiuu  AAcchhiirrooaaii,,    ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  PPeettrruu  GGhheerrgghheell,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB    

  MMiihhnneeaa  AAnnttoonn--DDeeddeeaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  BB  

  DDaarriiaa  DDaavviidd  ,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  CC    

  TTeeooddoorraa  ––  IIaassmmiinnaa    EEnnaacchhee,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  CC  

  TTeeooddoorraa  MMiinneeaa,,  ccll..  aa  IIIIII  ––aa  CC  

 AAlleexxiiaa  AAxxiinnttee,,    ccll..  aa  IIIIII--aa  DD    

  RRaaiissaa  DDiimmooffttee,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD    

  MMaarriiaa--SSaannddrraa  EEnnăăcchheessccuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD  

  CCllaauuddiiaa  MMaarriiaa  BBâârrssaann,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD  

  IIooaannaa  VVaassiillaacchhii,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  DD    

 AAlliinn  CCrreeaannggăă,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE        

  AAddeellaa  PPăădduurraarriiuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE      

  AAnnaassttaassiiaa  IIrriinnaa  CChheellaarriiuu,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE  

  CCooddrriinn  SSaavvaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  EE        

  DDiiaannaa--GGeeoorrggiiaannaa  TTrruuffaannddaa,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF  

  AAnnddrreeeeaa  EElliizzaa  IIaaccoobb,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF    

  IIoonneellaa  LLoorreennaa  TTaammaass,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF    

  NNiicchhoollaass  ––CCrriissttiiaann  AAnnddrreeii  LLeeoonnttee,,  ccll..  aa  IIIIII--aa  FF  

  MMaarriiaa--  IIuussttiiaann  TTiibbâârrnnăă,,  ccll..  aa  IIVV--aa  BB    

  SSeebbaassttiiaann  AAnnddrreeii  JJeecckkeell,,  ccll..  aa  IIVV--aa  DD    

  AAmmaalliiaa  SStteeffaanniiaa  PPaassccaarruu  RRuussuu,,  ccll..  aa  IIVV--aa  DD  

  RRiiaannaa  SStteeffaann,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE      

  DDeenniiss  CCrrââssmmaarriiuu,,    ccll..  aa  IIVV--aa  EE    

  BBiiaannccaa  SSâârrgghhee  CCiioobbaannuu,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE    

  EElleennaa  SSttooiiaann,,  ccll..  aa  IIVV--aa  EE      
    

    

  

CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee:::                                             

pprrooffeessoorrii::    CCăăttăălliinnaa  HHOOLLIICC,,  BBrrâânndduussaa  VVEERRDDEESSII,,  AAlliinnaa  PPOOPPOOVV,,  NNiiccoolleettaa  HHOORROOBBEETT,,  RRaammoonnaa  IIOONNIICCĂĂ,,  ,,  

CCoonnssttaannttiinnaa  BBAALLAANN,,  MMiihhaaeellaa  PPUUII,,                                                                                                                                                                            

pprrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr::  MMaarriilleennaa  BBIISSOOGG,,  CCaarrmmeenn  MMAARRDDAARREE,,  LLoorreeddaannaa  ZZAAPPAANN,,  LLiivviiaa  CCRRĂĂCCIIUUNN,,  CCoonnssttaannttaa  

CCRRIISSTTEEAA,,  EElleennaa  AANNDDRREEII,,  MMaarriicciiccaa  HHUUTTUUPPAASSUU,,  IIuulliiaann  CCRRIISSTTEEAA,,  VViioorreell  CCÂÂTTEEAA,,                                                                

PPăărriinnttii::  AAlleexxaannddrruu  LLĂĂZZĂĂRREESSCCUU,,    

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÎÎţţţiii   dddooorrreeeşşştttiii:::   

         sssăăă   îîînnnvvveeeţţţiii   îîînnn   cccooonnndddiiiţţţiiiiii   dddeeeooossseeebbbiiittteee???   

         sssăăă   aaaiii   pppaaarrrttteee   dddeee   uuunnn   cccooorrrppp   ppprrrooofffeeesssooorrraaalll   dddeee   eeellliiitttăăă???   

         sssăăă   aaaiii   cccooollleeegggiii   dddeee   şşşcccoooaaalllăăă   dddeeeooossseeebbbiiiţţţiii???   

         sssăăă   fffiiiiii   mmmââânnndddrrruuu   dddeee   şşşcccoooaaalllaaa   uuunnndddeee   îîînnnvvveeeţţţiii???   

         sssăăă   ttteee   bbbuuucccuuurrriii   dddeee   fffiiieeecccaaarrreee   zzziii   pppeeetttrrreeecccuuutttăăă   aaacccooolllooo???   


