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TINERE TALENTE
AMOR AETERNUS
Rareş Brătescu, clasa a VIII-a A
M-am născut, trăiesc și voi muri în păcat,
Să ne înfruptăm din al nostru lichior de
amor,
Ca să șed în ale tale brațe protectoare îmbătat,
Să renunț în a mai căuta clemența zeilor.

Pe vastul întuneric ceresc,
Divine stele se arată,
Zi de zi cu ochi păgâni privesc,
A ta strălucire fermecată.
Oh,a mea regină alegri,
Ți-ai distrus coroana printre spini,
Iubind ca demoni trandafiri,
Fără resentimente ei te răni.

Ale ei buze am să gust cu pasiune,
La fel ca Eva din mărul interzis,
Căci știu că ale mele inferne eterne,
Înseamnă să fiu fără ea în paradis.

Ai găsit al meu suflet aur,
Printre zeci de alte inimi,
Orbită de al suferintei abur,
Ai căutat argintul printre lacrimi.

Ca un vas uitat, pierdut pe mare,
Printre sumbrii și înaltii munți de apă,
Mă ghidez după a mea stea călătoare,
Căci în viață, tu ești a mea hartă.

Ce risipă de pasiune și iubire,
Căci din totdeauna aici am fost,
Ai coborât din rai cu aripi maiestre,
M-ai sărutat și ai disparut pe cerul vast.

De ce să-mi pregătesc de acum moartea,
Când raiul meu e fragedul ei piept,
Pletele ei aurii pe ai mei umeri goi să stea,
Căci pe viață, a ta pacoste să fiu accept.

Ca o lebădă plutești usor prin aer,
Căci mereu lângă mine ai venit,dar ai plecat,
Cu patimă, primăvara să vină sper,
Să te iubesc când nimeni nu ar fi cugetat...

Oh...a mea comoară de amor, al meu înger păzitor,
Suferința și trecutul ale tale aripi ți le-au frănt,
Însă eu voi rupe bucăți din al meu trup de muritor,
Astfel, te voi reface să zburăm din nou pe cerul
sfânt.

De ce cu furie să răzbun trecutul?
Când al nostr viitor așteaptă.
Când de mult iertarea îmi este asul,
Am să cuget fără frică la o chintă.

Când lumina zilei nu as avea a mai vedea,
Fără frică pe al tău piept să stau aș vrea,
Etern flacăra sufletelor noastre va arde,
Indiferent de ce va avea a aduce moartea.

Iartă,Doamne,toți umilii tăi păgâni,
Și cruță durerea celor pierduți,
Căci din iubire am fost creați
Însă lumina și întunericul ne fac umani!

Despre un poet și o stea este povestea,
Ce de pe un nor pufos etern ei strălucesc,
Un nou simbol al iubirii și-a avut nașterea,
Ca Soarele si Luna, ei cerul îl domnesc...
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IUBIRE ALBĂ
Apostol Alexia, clasa a VIII-a B
De fiecare dată când din cerul alb cad fulgi,
Imagini galbene de timp plutesc în vânt,
Și nu mai vreau să fug. Te las pe tine. Fugi!

Ce-i asta? Mâna ta albă se topește,
Precum fulgul frumos ce-a nins?
Zăpada, gheața, tot se risipește?

O mie de-ani trecut-au în tot atâtea zile,
Cu vânturi moarte, căzute pe pământ
Și cărți cu mii și mii de nevăzute file.

Și orizontul e atât de alb și liniștit.
Spune-mi că tot ce-a fost , a fost doar un vis.
Fulgi grei plutesc spre-un câmp ca împietrit.

Zăpezi albastre s-așază grele-grele,
Suntem doar noi doi, cuprinși de viață
Și cioburi argintii ce cad din stele.

Visez că am o scară ce duce până în văzduh,
Să urc să iau zăpadă și ninsoare
Și acolo să mă-ntâlnesc cu-al iernii duh.

Iarna ca iarnă, iarnă ca mine.
În aer plutește mirosul de Crăciun
Și al cozonacului copt bine.

E Crăciun, cu fericirea noastră de copii
Suntem binecuvântați cu iubirea din soare.
Astăzi, acum, e vremea de a iubi si de a dărui.

DANSUL FULGILOR
Burcea Maria, clasa a V-a A
Este 24 Decembrie, Ajunul Crăciunului. Mariana stă la geam și se gândește că primul Crăciun fără
zăpadă. Atunci i-a venit ideea: ”Moșule, anul acesta nu vreau cadouri, vreau să ningă!”.
Fulgul Înțelept, auzind dorința fetiței, a convocat consiliul fulgilor. S-au sfătuit și au decis ca
fulgii să-ți facă dansul în noaptea aceasta. Hotărârea s-a comunicat prin tot Fulguiescul. Un fulg mai
țâfnos spune:
- De ce trebuie să ne sacrificăm noi viețile pentru o simplă fată care visează doar să ningă?
Înțeleptul îi răspunde:
- Este Ajunul Crăciunului, este bine să fim cu toții mai politicoși, înțelegători și mai buni! În
plus, în mod normal noi trebuia să fi dansat de multe ori până acum, așa cum obișnuiam în fiecare an. Știu
că este obositor și poate chiar riscant pentru sănătatea și viața noastră, însă este un gest nobil. Haideți să
dansăm toți, așa cum n-am mai făcut-o vreodată și să împlinim dorința acestei copile minunate!
Fetița a întins din nou palma să vadă dacă se așterne vreun fulg, dar nimic deocamdată. Copilul
mai întinde o dată pălmuța, iar de data aceasta un fulguleț alunecă lin și îi cade în mână. Apoi Mariana
ridică privirea spre cer și spune fericită: ”Mulțumesc!”

PROTECTORII NATURII
Burcea Maria, clasa a V-a A
Într-o zi de iarnă, priveam fascinată orizontul. Cerul calm zărește cu ochii lui albaștri ținutul
îmbrăcat în straie de sărbătoare de un alb imaculat la fel ca spuma laptelui. Sfera de foc îmbrățișează
călduros soldații neclintiți, care apără animalele firave.
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Vârful munților falnici străpung mantia subțire de nori pufoși ca vata de zahăr. Pe crestele
presărate cu sclipici alb stă capra neagră, care sare îndrăzneață de pe o stîncă pe alta, având grijă de
catifelata și rar întâlniata, floare-de-colț în formă de stea, cu petale moi.
Cobor lin pe albia râurui și observ o mulțime aici țepoși escaladând fără frică muntele. Ei sunt cei
mai buni alpiniști, brazii. Mergând în jos pe cărare zăresc o pădure de stejari bătrâni și înțelepți. Prin
pătura pufoasă de nea, se ivesc mici săgeți de un verde ca smaraldul străpungându-o. Ici acolo se văd
ciuperci maro ca ciocolata ori alba ca blăniuța iepurașilor pufoși. Ele își pun pălăria vărgată și se
pregătesc de plecare în excursie pe munte, pentru a ajunge mai aproape de soare, să crească frumos.
Trebuie să fiu atentă să nu calc nici începuturile de ghiocei firavi, însă toporașii violeți ca ametistul îmi
fură toată atenția vu forma lor nemaipomenită de future și mirosul îmbietor.
Munții noștri cu multe bogății! Haideți să îi protejăm, așa cum munții protejează împărăția lor
minunată!

DRUMUL SPRE PRIETENIE
Dumitrescu Adelina Ștefania, clasa a VII-a E
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
Motto: Prietenii mei nu sunt mulți, dar sunt nenumărați. – Nichita Stănescu
De când e mic și până crește,
Orice copil un prieten își dorește;
Să se joace și secrete să-și spună,
Unul pe altul să conteze și timpul să-și petreacă
împreună.

Mititel eu mai eram,
Și prieteni îmi făceam,
Cu toții mă jucam
Si de toți mă ocupam.
Cu timpul vei observa
C-un singur prieten poți avea,
Un singur prieten adevărat,
Ce cu altul nou nu trebuie schimbat!

Să ai prieteni este bine,
Să fie adevărați este o mândrie,
Să te-ajute este-o bucurie
Iar la nevoie să se cunoască, este o magie.

FAMILIA
Dumitrescu Adelina Ștefania, clasa a VII-a E
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
Afecțiune adevărată
Și iubire necondiționată.

Familia este cel mai frumos cadou
Pe care ți-l poate dărui Dumnezeu;
Familia este un loc minunat,
În care trăiești binecuvântat.

Familia te ocrotește
Și întotdeauna te liniștește,
Familia te va susține
Și va fi mereu lângă tine.

Familia este un nucleu
Din care izvorăște mereu,

10

MIHAI EMINESCU
Dumitrescu Adelina Ștefania, clasa a VII-a E
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
Cu el toți românii se mândresc,
Iar poeziile scrise de el inimile tuturor cuceresc;
Cel mai lung poem de dragoste din lume, el a compus,
Iar iubirea față de patrie el a impus.
Mihai Eminescu, iubitul nostru poet,
Mereu vorbea despre al naturii frumos portret.
Natura și animalele acesta le iubea
Și despre romantism în poeziile lui scria.

UN VIS FRUMOS
Stoica David Ionuț, clasa a VI-a D
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
Privesc fără de țintă pe fereastra casei mele și ca prin minune steluțe argintii coboară din norii
catifelați, dansând parcă în drumul lor spre pământ. Sclipirea jucăușilor fulgi de nea îmi farmecă privirea
și parcă îmi deschid poarta către o lume magică... O lume miraculoasă în care steluțele argintii îmi
deveniseră prietene și mă conduceau în regatul lor înghețat.
Totul era miraculos...tărâmuri de basm se așterneau în calea mea, iar minunate broderii de gheață
îmbrăcau pretutindeni ținutul.
Micuțele mele prietene îmi arătau împrejurimile și mă conduceau către regina lor, Crăiasa
Zăpezilor, care mi s-a părut cea mai spectaculoasă făptură...
Nu cred să mai fi văzut vreodată o așa ființă...Abia puteam s-o privesc...sclipirea sa parcă mă
orbea...,fie datorită frumuseții grăitoare, fie din cauza rochiei sale...care era cusută cu ace de gheață și
împodobită cu steluțe argintii, asemănătoare noilor mele prietene.
Eram împietrit de atâta strălucire, de stăpânirea totală a albului, dar și impresionat de liniștea care
domnea aici..
Deodată vraja parcă s-a rupt și tăcerea a fost spulberată de un glas...
David! David!
Era mama...Ce păcat! Totul fusese doar un vis frumos...

PE VREMEA FLUVIULUI AMUR
de Andrei Makine
Mândreanu Rareș, clasa a VII-a C
Prof. coordonator Mihail Elena
Dacă este adevărat că aspirația umană constă în a fi altfel decât în realitate, atunci adolescența e
unica vârstă cu toate opțiunile posibile neconsumate, cu toate iluziile vii. În trupul adolescentului sunt
încrustate nenumărate virtuale imagini ale viitorului adult conviețuind sub semnul dorinței de a fi.
Nicicând nu-ți dorești mai mult ca-n adolescență să fii, multiplicând în oglinda imaginației tale atâtea
posibile moduri de a te maturiza, schimbând cu pasiune datele viitorului tău eu adult ca pe niște veșminte
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care ți se potrivesc mai mult sau mai puțin mai târziu. Te privești fascinat, te bucuri sau te zbați, te revolți
sau îți faci promisiuni. E un carnaval cu același chip, doar costumele sunt altele. Singurele care te
înspăimântă sunt cele pe care le vezi purtate de adulții din microcosmosul tău, haine fără strălucire, fără
culoare, care nu lasă libertate de mișcare, de exprimare. Pășești în anticamera maturității, înger cu aura de
iluzii pendulând între astăzi și mâine.Pentru tine, dragă cititorule, pare să fi scris cartea Andrei Makine,
Pe vremea fluviului Amur. De ce intitulată așa? Să deducem că nu mai există fluviul? Că și el poate trece
precum o vârstă, precum adolescența celor trei băieți îngropați în zăpezile copleșitoare ale taigalei, ,,în
veșnicia numită iarnă? Sau alta este legătura dintre timpul trecător de veșnicia unui fluviu?
Vă voi spune doar începutul cărții: ,,A fost o dată, undeva, la capătul lumii, un mare fluviu care se
numea Amur. Existau acolo oameni a căror ultimă grijă era frumusețea…”Vreau să descoperiți singuri
aventurile adolescenților. Și finalul este interesant: fiecare dintre cei trei vedea un Belmondo diferit.
Pentru fiecare adusese alt dar, învelit în ambalajul strălucitor al Occidentului. Cîntecul sirenelor avea să-i
urmărească neîncetat. Sunt, oare, cai troieni? Se va fi întâmplat altcumva cu cei trei? Citiți Pe vremea
fluviului Amur!

LEGENDELE OLIMPULUI, REPOVESTITE DE AL. MITRU
Profir Alexandru, clasa aVII-a D
Cineva m-a întrebat cândva: De ce citești o carte? Întrebarea m-a pus pe gânduri, căutând, în
adâncul sufletului, răspunsul. Însă timpul a trecut, am citit creații literare diverse și nu m-a mai frământat
această problemă până când, răscolind prin bibliotica părinților, am găsit Legendele Oimpului. Cum tata e
pasionat de istorie, mi-a vorbit cu entuziasm despre Vechea Grecie, despre cultura, civilizația și despre
legendele ei. Atunci, am început s-o recitesc, cu atenție, căci mărturisesc că am răsfoit-o doar pentru poze.
Eram mai mic...
De această dată o citeam cu multă nerăbdare, descoperind o lume veche, dar nouă pentru mine.
Am înțeles, din cele două părți (Zeii și Eroii) că, în concepția vechilor greci, zeii interveneau în viața
oamenilor, aducându-le fericire sau tristețe. Participam uimit la lupte, la intrigi și la războaie. Am înțeles
că legendele grecești reprezintă o oglindire a puterii de imaginație a omului, a dorinței sale de a găsi
răspunsuri la întrebări. În acel moment, mi-am amintit întrebarea mea fără răspuns: De ce citesc? M-am
gândit câtă bucurie mi-a adus lectura, cum așteptam să aflu lucruri noi, cum căutam să-mi imaginez cele
întâmplate în trecutul culturii universale. Acum am înțeles: citind, am trăit cea mai frumoasă experiență,
devenind altă persoană, în altă lume, pătrunzând în universal cărții. M-am gândit și la autorul ei, Al.
Mitru, cel care a știut să picure din sufletul și din arta sa în această relatare…Da, i-am mulțumit pentru
trudă, pentru efortul său de a aduce la lumină pagini frumoase, din care să răzbată zbuciumul vieții
pământenilor în fața atotputernicilor.

IARNA
Mihai Teșileanu, clasa a IV-a D
A sosit iarna grăbită!
Venirea i-a fost vestită
De soli repezi și-alburii,
Ce-aduc multe bucurii.
Din al ei palat de gheață,
Ce se află chiar pe nori,
I-a cernut pe toți spre noi,

Pentru-a ne vesti apoi
Pe o aripă de vânt,
Ea ușor a coborât
De acolo, din palat,
Pe pământul înghețat.
De venirea-i minunată.
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IARNA
Amzărescu Alexia, clasa a IV-a D
A sosit așa deodată
Cu căciula ei brodată
Și-a așternut peste tot
Covorașe de omăt.

Iarna, cea de daruri plină,
A trecut și prin grădină.
Pomilor le-a dat în dar
Fracurile de cristal.

Gerul vrăjitor vestit
Toată noaptea a urzit
Și-a țesut pe la ferestre
Mândre flori ca în poveste.

A venit iarna draguță
Să ne dam cu saniuța.
Au iesit copiii-n drum
Faceți pârtie acum!

IARNA
Burcea Alexandra, clasa a IV-a D
Plini de veselie,
Trag de sănii prin nămeți

Iarna rece a sosit,
Totul e înzăpezit.
Afară e ger cumplit
Și-un vânt nestăpânit.

Cu multă bucurie!
Și vor să meargă cu toții
Cu fulare și mănuși,
Sus pe deal la săniuș.

Copiii ies toți afară
Acolo-s mulți copii

IARNA
Dumitrescu Denisa Florentina, clasa a -IV-a D
Minunata iarnă,
Iarăși s-a întors,
Aducând în dar
Tot ce-i mai frumos.

Fluturi argintii
Se aștern din zbor.
Iarna-i de toți adorată,
Iar cu zăpada ei curată,
Pe toți ne înveselește,
Bucuria-n jur plutește!

Norii plumburii
Se scutură ușor,

PRIETENIA ANOTIMPURILOR
Amzărescu Alexia,, clasa a IV-a D
Astazi, soarele s-a trezit hotărât să topească întinderea argintie. Și-a adunat razele sclipitoare întro horă mare și pe unde dansau ele, mantia albă se transformă în firicele de apă călduță, care porneau să
trezească minunile adormite.
Mugurii plesnesc pe ram, albinele zumzăie bucuroase, iar fiica cea mai tânără a bătrânului an ne
umple sufletele de speranță și culoare.
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Totuși, ca sa nu se supere, Crăiasa Zăpezii, Soarele și Mama Natură au plămădit gingașul ghiocel,
din albul curat al zăpezilor și din verdele fraged și crud al ierbii, ca semn al prieteniei între cele două
anotimpuri.
Astfel, iarnă se retrage încet, încet și întreaga natură se pregăteste de marele bal al florilor. Aici
toporașii vor dansa cu viorelele si lăcramioarele, zambilele se vor gati cu rochițe albe, mov și roz, pomii
vor purta un val subțire de floare, gândacii vor îmbraca haine smalțuite, iar păsărelele vor ciripi într-un
glas:
- Primavară, bine ai venit!

POVESTEA DIN PALMĂ
Maria Bănuță, clasa a VIII-a D
In palmă tu ascundeai
o poveste,
albă de iarnă, cu parfum de Ajun,
Fulgii de omăt
Iți alunecau printre degete.
Te-am rugat să-mi arăți.
Ai desfăcut pumnul,
dar acolo zăcea
doar o lacrimă...

CUM SE SIMTE NATURA?
NĂSTASIE ILINCA, clasa a V-a B
Ce sentimente oare
Au pomii noştri verzi
Când iarna le ia straiele
Şi-i îmbracă-n gheaţa rece?

Ce sentimente oare
Au dragii noştri brazi
Când stea de aur poartă
Pe capetele-nalte?

Ce sentimente oare
Are soarele adormit
Când viscolul cel rece
Îl adoarme după nori?

14

Ce simt oare
Dragii noştri munţi
Când laude primesc
Pentru frumuseţea lor?

Ce crezi ca îşi vorbesc
Fulguşorii albi de nea
Când pe geamurile reci
Brodează mici modele?

De ce zâmbeşte oare
Omul de zăpadă
Când geru-i spune cu drag
,,Mă bucur să te văd!”?

Ce doreşte oare
Luminoasa stea
Să primească-n dar
Că luminează-n noapte?
Ce credeţi, oameni dragi,
Au oare bunii pomi,
Nemuritorii brazi,
Iubitul nostru soare,
Frumosii noştri munţi
Atatea sentimente?
Ce simte oare norul
Cernând omătul alb,
Când vede cum copiii
Se joaca de zor?
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PRIVIRE
Sandu Andreea Maria (fostă elevă a Șc.Tudor Vladimirescu)
Colegiul I.C.Brătianu, clasaaXI-a D
Întâi, învață să privești,
Dar nu din față, din spate,
Sau din lateral...
Învață să privești în tine,
Abia apoi ridică-ți ochii,
Îndreaptă-ți privirea în tine,
Spre tine...
Și după ce ai terminat,
De te-ai privit și amăgit

C-ai fi ceva la infinit,
Apoi, dar numai după asta,
Cutează să-ți privești fereastra,
Să vezi și fluturi și copaci și iarbă,
Dar uită-te tot dinspre tine,
Către tine și nu uita
Că-n toate-acestea e puțin din tine,
Iar dacă mor și tu le plângi,
Te plângi și pe tine...

PRIMUL VALS
Ionescu Daria Maria (fostă elevă a Scolii Tudor Vladimirescu)
Colegiul Național „I.C.Brătianu”, clasa a X-a H
- Dansezi?
Clapele pianului încep să prindă viață, parcă trezite dintr-un somn adânc.
Mâinile jucăușe, cu degete lungi și subțiri dansează pe ele, ba spre stânga, ba spre dreapta, făcând
să se nască sunete mute, pline de dramatism romantic. Melodia dulce-amară zboară cu aripi plăpânde,
purtate de vise și iluzii prin camera rece, lipsită de scânteile dragostei. Sunetele clapelor joase, puternice,
grele urechii unui insensibil, răsună ca un ecou surd într-un nesfârșit hilar. Colierul de sunete plutește pe
gânduri ușoare spre timpanele celor doi: el și ea.
El- un adolescent cu trupul plăpând ca al unei fete, dar, care impunea cutezanță și hotărâre de
sine. Avea o figură inteligentă, ochi căprui fascinant de strălucitori și o privire expresivă, peste care se
vedea un început de mustață, abia răsărit. Chipul lui oval era înconjurat de un păr blond, creț; câteva
șuvițe ii încadrau pomeții firavi.
Ea- o fetiță înaltă, abia devenită domnișoară, cu pieptul proaspăt înmugurit, cu roșeață în obrajii
calzi. Pe chipul ei micuț, două pupile negre, ușor tulburi și ingenue, străluceau cu o lumină proprie.
Lumina aceea nu părea să denote inteligență, ci, mai degrabă, o curiozitate uimită. De sub ochii negrii,
scânteietori, pornea în jos nasul drept, bine conturat, iar sub acesta, se desfăceau ca două suluri de
trandafiri, buzele pline și sângerii. Părul roșcat, des și buclat, se revărsa în valuri liniștite pe umerii ei
dezgoliți de sfiiciune.
Sunetele cadențate le îmbrățișează trupurile de copii. În aer plutesc mii de culori, miresme din vise
fericite. Iubire și speranțe. Lacrimi și deziluzii.
E același rai în fiecare dans, aceleași gânduri și priviri fugare. Pasiune preț de o clipă și ea este
martira propriilor dorințe. El își apropie urechea de obrazul îmbujorat și îi cuprinde spatele cu mângâieri
ușoare, atât de ușoare încât simțea că plutește pe aripi de vis. Emoția pe care ea o simțise când mâinile lui
reci îi atinseseră trupul fierbinte, se prelingea acum în întreaga-i ființă în unde descrescânde ca valurile pe
mare. Apoi, el îi duse mâinile tremurate în jurul gâtului lui și îi ridică vârfurile pe picioarele sale dansând
simfonia trupurilor. Vuiete și corzi dezacordate le îmbie dansul stângaci, iar luna coboară și-i privește în
ochii ce-aruncă scântei, orbindu-le gândurile. Sunt așa aproape încât își pot auzi bătăile inimii unul
celuilalt. Dansul continuă tot mai încet, iar el o cuprinde din spate, se apleacă la urechea ei dreaptă și o
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lasă să îi soarbă șoaptele pline de entuziasm. Toate simțurile lui erau însuflețite de schimbarea petrecută,
de apropierea din ochii ei umezi. Pașii lor siguri, tăcuți- dar spunând atâtea, se împleteau în mișcări
grațioase. Cei doi parcă nu mai dansau, păreau purtați de sentimente. Degetele lor scârțâiau într-un sunet
care aproape că sparse liniștea vorbitoare dintre ei, oprind până și muzica preț de câteva clipe. Simțeau
fiecare pas, fiecare mișcare cu o pasiune arzătoare încât dansul lor era etern. Păreau că dansează pe scena
imensă a divinității cu sufletele și trupurile pure.

RĂSĂRIT
Bița Ana-Maria, clasa aVII-a C
Şi-şi ridică privirea
Spre lună
Şi cheamă spre slavă
Cântecul zorilor.
Priveşte,
Priveşte,te rog
Cum luna
Îşi poartă
Mândră
Mantia de duhuri

Vino,
Vino,te rog
Să privim împreuna
Cum soarele se scaldă
În zori
Trupu-i de jar
Şi apă,
Apa de foc
I-atinge călcâiul.
Atunci el tresări

Şi de dor
De lumină.
Şi plânge
Şi fiece pleoapă
Tresare
Când lacrima ei
Şoptind
Un cântec de leagăn
Mai stinge o stea.

VALS DE FEBRUARIE
Mihail Andrei-Iulian, clasa a VI-a A
Plutesc printre șoapte, mă înalț în văzduh, orbecăi în noapte, trăiesc ca un duh.
O rază de ploaie mă străpunge plăpândă, un nor pentru visul ce moare, pășind în abis. Podea de
cristal, pereți albi de ceară, ferestre de gheață cu tocuri de smoală îmi ferecă spiritul într-o criptă de lut;
sunt actor principal în vechiul film mut. al poeziei.

INVAZII ZILNICE
Dinei Cristiana, clasa aV-a D
M-au invadat ciudatele povești
Din bătrânețea-mi viitoare
Prin ceață văd un cerb cum moare,
Pe tine, fiule, te văd cum crești.

Metamorfoza vremurilor grele
Va zămisli curând un spațiu trist
Cu inutile zbateri de-anarhist
În cușma inimii rebele.

Din seva-acestor cețuri permanente
Nu știu cum mă mai cheamă, cine sunt,
Abia străvăd în viscolul cărunt
Învâltorate gânduri remanente.

Prefer s-adorm pe un pământ schimbat,
În care mă cufund acum,așa,
În singurul loc sfânt din lumea mea...
Eram cândva copil, bătrân, bărbat...
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TEAMA DE SENTIMENTE
Brădeanu Mihaela Alexandra
Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu’’Clasa a X-a J
(fostă elevă a Scolii Tudor Vladimirescu)
Mă doare capul, mă dor mâinile și timpul. Mă dor și spațiul, universul, și, chiar și stelele mă dor.
Viața mea e ca o carte, o deschid, o răsfoiesc, deja simt miros pueril. Este empirică și fragilă. Este
demonul meu; mi-a pătruns în fiecare colț al trupului. Îmi aleargă prin vene, simt cum îmi coagulează
sângele și mă îngheață. Când o închid și o strâng în brațele-mi de plumb, freamătă și mă cuprinde. Știe și
s-a resemnat cu gândul că nu va putea schimba nimic în infinitul în care trăiește.Totodată știe că, dacă va
face un efort, măcar ea va fi acel punct orbitor de fericire, reflectat în ochii celor care simt că au trăit.
Mă străduiesc să păstrez echilibrul pe acea linie subțire numită „‟nu știu‟‟. Aceste două cuvinte
sunt scutul meu împotriva întrebărilor, cărora aș fi tentată să le răspund dezvăluirilor pe care le-aș putea
face. Îmi e frică să destăinui adevăratele mele sentimente, pentru că mă simt atât de neprotejată când
ceilalți încep să creadă că mă cunosc.Viața noastră este guvernată de sentimente, dar nu mă simt obligată
să fac nimic ce nu are legătură cu planul meu de a-mi crea existența. Mă voi înconjura cu oameni care vor
pretinde că îmi sunt prieteni, doar pentru a vedea câte zâmbete false strâng. Voi visa, voi iubi fiecare
moleculă pe care o ating, voi fi acea notă pe care toți o cântă într-o armonie perfecta, voi zâmbi, voi fi eu
însămi. Dar, crezi că, dacă bat din palme și închid ochii, va reuși planul meu?

CUM REALIZĂM UN JURNAL?
Anca Gonganău, clasa aV-a D
Pentru realizarea unui jurnal vesel și prietenos, veți avea nevoie de multă imaginație și
creativitate, dar și de multă rabdare.
Să începem: în primul rând, veți avea nevoie de nenumărate abțibilduri cu diferite modele și
culori. Vă mai trebuie și un lipici pentru diferitele foi micuțe, carioci ori creione colorate.
Acum, să discutăm despre așezarea în pagină:
De obicei, când vrem să începem o nouă povestire sau întamplare (cred că toata lume știe) scriem
la jumatatea rândului ,, Dragă jurnalule”. Vă dau câteva sfaturi referitoare la ordinea ideilor:
Puteți scrie doar seara în el, când sunteți doar voi cu gândurile, trăirile, ideile proprii;
Puteti pune ora momentului și ce se întâmplă.
Ex: 11:54- Mă pregătesc pentru ora de chimie, deși, aș prefera româna în acest moment.
13:30- Chiar dacă am avut o zi dificilă, vreau să îmi fac temele, dar prietenii mei se duc la
mall. Așa că, îi voi ruga să mă aștepte. Doresc să merg și eu cu ei, mai ales că vine și prietena mea cea
mai buna, Alexia! Abia aștept!
Pentru cei mai răbdători, aș mai avea câteva sfaturi:
În fiecare zi, ati putea folosi altă culoare.
Ex: Astăzi, fac cu culoarea albastru;
Mâine, fac cu mov.
Adică: astăzi, decorez jurnalul cu culoarea albastru, iar mâine cu culoarea mov (o sa vă pun și
câteva poze pentru a fi mai clar). Dacă cumva ați uitat să scrieți în el timp de o zi sau două, nu e nicio
problemă, deoarece vă voi da câteva sfaturi:
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Puteți scrie:
Dragă jurnalule,
Nu ți-am mai scris de mult , dar o să îți povestesc ce s-a întamplat azi…
Dragă jurnalule,
Nu am apucat să îți scriu ieri, așa că o să îți povestesc azi……..
Adică: Puteți scrie decât ce se întampla în această zi ori puteți reveni la zilele din urmă, dacă nu
ați scris.
(Indicat ar fi să puneți și data, deoarece ar fi foarte frumos ca atunci când o să fiți adulți să găsiți
jurnalul copilăriei voastre!)
Lăsați imaginația să zburde și nu vă limitați la câteva decorațiuni!
Ex: puteți lipi in plic personalizat pe prima si pe ultima pagina din jurnal unde va puteti depozita
abțibildurile și tot ce va este necesar.
Dacă nu vreți un jurnal voluminos, vă recomand să puneți abțibilduri din hârtie, 2D și să le evitați
pe cele 3D.
EVITAȚI:
FOLOSIȚI:
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CEEA CE INIMA DOREÇTE, RAȚIUNEA CREIONEAZĂ
Popescu Andra, clasa a VIII-a A
Mereu mi-am spus că alegerile din viața mea sunt influențate direct de puterea de înțelegere a
inimii, însă dacă las rațiunea să intre in joc, să justifice tot? Consider că atunci alegerile se transformă în
pași spre atingerea dorințelor pe care le am. Dar cum acționează rațiunea?
Simpla întrebare “De ce?” reprezintă însuși calea ce ne duce de la inimă puțin mai sus, la creier.
Aspecte concludente ale realității încep sa apară și modelăm un tablou frumos atingându-ne scopurile.
Atunci când mă uit pe geam mă gândesc cum ar fi să locuiesc la casă. Cred că în adâncul meu
mereu mi-am dorit acest lucru. Inițial voiam orice teren, orice casă, doar să am curtea necesară pentru a
reflecta asupra lucrurilor, când am nevoie. Zilele trecute priveam din casa bunicilor luna, grație
pretundindeni și liniște in jurul său. Puteam sta acolo ore bune. Atunci mi-am dat seama că dacă o să stau
la casă o să vreau să ies afară in fiecare seară să văd luna. Am realizat că îmi doresc să am acel loc unde
să citesc lângă o fereastră când plouă, acoperită de o pătură. Am știut atunci că-mi doresc un birou la
geam, pentru a nu-mi pierde inspirația când aveam sa mă dedic pasiunilor mele. Toate acestea alcătuiau
casa pe care eu o voiam și fără ele era doar o încăpere obișnuită.
Rezonez cu ideea că sentimentele ne ajută să vedem lumea mai clar, să descifrăm fiecare
comportament, însă când se îmbină cu rațiunea, când sentimentele își găsesc logica.. Atunci ne putem
justifica opiniile și mai mult, ne putem atinge dorințele. Odată atinse, cine ne mai poate opri?

SATUL TRADIȚIONAL
Soare Antonia
Venise primăvara.
Copacii se înveșmântaseră cu haine verzi. Ei se împodobeau cu puzderie de flori albe ori
trandafirii. Florile își deschideau rând pe rând petalele pentru a împărții lumii minunata lor mireasmă.
Într-o zi călduroasă de primăvară, mama mea mi-a propus să îmi arate cum petrecea ea vacanța de
primăvară la bunica ei. Bunica mamei, străbunica mea, are acum 94 de ani. Străbunica este o femeie
blândă. Chipul ei împovărat de trecerea anilor și mâinile muncite arată greutățile prin care trecuse de-a
lungul anilor. Când am intrat, o curte imensă, plină cu verdeață, în mijlocul ei un dud bătrân peste care
trecuseră multe ierni,o casă bătrânească din chirpici, cu o prispă împodobită cu flori, ne-a întâmpinat. Nu
îmi era străină frumusețea locului, o mai vizitasem pe străbunica, dar aventura aceasta era ceva nou
pentru mine.
La umbra dudului,străbunica îmi povestea despre năzbâtiile pe care mama le făcea când era de
vârsta mea și pe care se aștepta să le fac și eu în această vizită neașteptată. Îmi povestea cum mama pleca
pe furiș de acasă în dorința de a se juca,cum a învățat-o pe mama să îți confecționeze păpuși din cârpe sau
cum se pitea în păpușoi, când știa că a făcut o prostie.
Timpul se scurgea repede și pe neașteptate, seara sosi pe furiș. Deodată, pe ulița pietruită, parcă
ruptă de civilizație, se auzi o hărmălaie mare, turmele de vaci se întorceau de pe luncă. Oamenii își
terminaseră munca pe ziua respectivă și se întorceau fiecare la casele lor cu gândul că mâine o vor lua de
la capăt.
Această experiență mi-a arătat cât de frumoasă era copilăria mamei mele și sper să mai repet
curând această aventură!
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DRAGĂ MOŞ CRĂCIUN
Tatiana, clasa a IV-a C

TEZEU SI MINOTAURUL
De Florin Bican
( Un alt final )
Mara Andriesei, clasa aV-a D
Egeu l-a sfătuit pe Tezeu înainte să plece să nu se îndrăgostească. Acesta i-a promis că nu se va
întoarce cu nicio fată acasă, fără să știe că o va întâlni pe Ariadna.
Până să se îmbarce, Tezeu a luat-o și pe Ariadna cu el. Se gândea că, dacă reușise să înfrângă
minotaurul putea să îi explice și tatălui său de ce o adusese pe fată acasă. Atunci, se hotărî să îi spună și
Ariadnei adevărul:
- Ariadna, tatăl meu mi-a spus că nu am voie să mă îndragostesc…
Dar, nu apucă să zică mai mult. Ariadna se simțea tristă și nervoasă. Se gândea că, atunci când vor
ajunge la mal (și nu mai dura mult până atunci), tatăl lui Tezeu, Egeu, urma să o alunge și nu îl va mai
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putea întâlni pe Tezeu. Avea să trăiască toată viața cu inima frântă. În învălmășeala aceasta de gânduri,
Ariadna a tras o singură concluzie:,,Mai bine mor decăt să traiesc cu inima frântă!”, gândi ea. Și se aruncă
în mare.
Între timp, pe mal, Egeu a văzut forma corabiei. Însă, lumina soarelui bătea direct înspre prova
acesteia, iar Egeu nu putea distinge culorile pânzelor.
Dintr-o dată, Egeu zări o siluetă aruncându-se din corabie. Gândindu-se că acela era fiul său, se
aruncă imediat în valurile înspumate.
Egeu înotă disperat și ajunse în dreptul locului unde observase silueta. O prinse fără să se uite cine
era. Poate că, dacă s-ar fi uitat, ar fi aruncat înapoi în apă trupul. A aruncat silueta pe mal și abia atunci a
văzut că nu era fiul său. Era o fată.
Atunci, Tezeu a ajuns pe mal și a început să îi povestească tatălui său despre Ariadna, în timp ce
aceasta începea să se trezească și să își dea seama că era în viață.
La final, Tezeu zise:
- Tată, pot să mă căsătoresc cu ea?
Egeu încuviință încet din cap. Nu avea ce să mai facă. El însuși salvase fata, nu putea spune nu.
De atunci, acea mare se numește Marea Egee după numele salavatorului, Egeu.

O LUME DE CEARĂ
Angelescu Eliana Georgia, clasa a VII-a C
Străbat o lume de ceară cu blonde amintiri şi regrete arămii…. Paşi peste paşi şi urme peste urme
adâncesc scoarţa selenară şi subţiază de-a lungul veacurilor pereţii murdari de ceară. Ochii văd ceea ce
vor: culori noi şi dimensiuni pline de viaţă, toate agăţate în acelaşi univers. Fuioare de nori izvorăsc din
adâncuri. Lacrimi din ceară topită se preling de-a lungul unei stânci. Credinţă în albastrul cerului şi-n
eternitatea vieţii, tot ce mai desluşesc din privirile călite. Marea cea nesfârşită, cu valuri înspumate
formează o perdea de apă care trezeşte natura adormită. Adierea vântului alintă pomii acoperiţi de
covoraşe subţiri din ceară. Izvoarele spun poveşti în timp ce florile, derutate îşi deschid paharul. Această
lume pare de necrezut,dar este pe cât se poate de reală.
Voci sleite şi întrebări fără răspuns zumzăie ca un roi în jurul celui mai mare edificiu de credinţă.
Se naşte din nimic şi din răutate îndoiala.

VIAȚA
Popa Amalia, clasa a VIII-a B
Dacă viața ar avea sens, totul ar fi absurd. Dacă ar fi făcută pentru a fi răsplătită, și-ar pierde toată
valoarea. Cred că Dumnezeu s-a jucat atunci cand a făcut lumea. Cred că atunci când creează, artiștii se
joacă. Cu lumini, cu culori, cu umbre, cu idei. Cred că joaca e dumnezeiasca insușire pe care omul o
poate cultiva. Dacă viața ar avea sens, dacă am ști cu toții că avem de parcurs un drum de la A la B, totul
ar fi absurd, prostesc și fără nici un farmec. Viața, așa cum e ea, o imensă glumă cosmică, trebuie luată ca
atare.
Civilizația occidentală ne-a invitat să adunăm, să avem, să deține, să posedăm. Am fost învățați
că, dacă vrem să reușim în viață, trebuie să ajungem cât mai sus, să avem funcții cât mai importante, să
obținem cât mai multe titluri, să câștigăm cât mai multe concursuri, să fim apreciați si lăudați. Să ne
ajungem, într-un cuvânt.
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În România de azi, nimic nu e de mai mare actualitate.Trebuie să fim „tari”, în orice mod posibil.
Și pe parcursul acestei deveniri, am uitat tot ceea ce este mai important. Am uitat să trăim, am uitat să ne
simțim bine, să vedem lumea în jur frumos, am uitat de joacă, am uitat de artă, de dans, de teatru, de cărți
și muzică. Cimitirele sunt pline de oameni importanți, de oameni care au murit lăsând în urmă averi,
titluri, ambiții. Ambiția este una dintre cele mai tâmpite însușiri ale omului. Ambiția urâțește. De aceea ne
plac nouă câinii, deorece nu au ambiții și nu se încrâncenează, ei se joacă. Dacă Dumnezeu ar fi creat
viața cu un sens, totul ar fi absurd.
Dumnezeu ne-a lăsat pe noi să-i găsim sensul vieții, dar noi am reușit să transformăm acest dar
într-un blestem. Dumnezeu ne-a dat liberul-arbitru pentru a descoperi grandoarea vieții, dar noi l-am
folosit pentru a trasforma viața într-un calvar și într-un zbucium neîncetat spre titluri, posesiuni și
căștiguri. Am făcut-o mică și urâtă. Nimic nu e niciodată suficient.
Întotdeauna mai e ceva de împlinit, o casă mai mare, o mașină, un concurs sau o haină de firmă.
Abia după ce vom atinge aceste scopuri ne vom găsi fericirea. Fericirea nu este niciodată prezentă, ea e
întotdeauna în viitor, când o anumită dorință se va împlini. Dar, surpriză: în momentul în care dorința se
împlinește ,fericirea nu apare. Apare în schimb dorința de a împlini un alt scop,care cu siguranță ne va
face fericiți. Ce glumă bună! Și spre drumul acesta spre împlinirea următoarei dorințe, suntem în stare să
călcăm aproape totul în picioare, prieteni, apropiați, familie, natura, timp liber, joacă. Nu poți fi jucăuș pe
drumul spre afrimare. Trebuie să fii serios, încruntat și ambițios. Să nu te abați de la cale.
Cred că pentru cei mai mulți dintre noi viața este un dar prea mare, prea simplu și frumos pentru a
putea fi apreciat pentru ceea ce este. Oamenii mari nu se mai joacă, nu mai creează, nu mai apreciază și
nu mai au ochi pentru frumos. Nu e niciodată timp pentru asta. Iar drama intervine pentru mulți când e
prea târziu, în momentul în care realizează că poate nu au trăit cum ar fi vrut și nu s-au bucurat suficient
de cei din jur, de natură, de artă, de faptul că sunt vii.

VISUL COPILULUI
Voicu Andreea Bianca, aV-a B
Este Ajunul Craciunului. Ema termină de împodobit bradul şi se pregăteşte să ia cina împreună
cu părinţii, sora şi bunicii ei.
La sfârşitul serii se pune în pat şi citeste povestea ,,Moş Crăciun a fost răpit”, de L. Frank Baum,
primită de la sora ei, Maria.
Fară să îşi dea seama, adoarme şi se trezeste într-un vis cu elfi, care îi spun că Moş Crăciun a fost
răpit.
- Urmează-ne! Prietenul nostru Barbos se află la groapa celor cinci spirite! exclamă elfii.
Odată ajunşi, roagă spiritele să-l elibereze pe Moş Crăciun, asigurându-i că acesta le va dărui şi lor
cadouri.
Elfii se lasă înduplecaţi şi îl eliberează.
Este dimineaţă. Trezindu-se, Ema îşi dă seama că totul a fost un vis. Se grăbeşte să vadă dacă
Moş Crăciun a adus cadouri. Sub brad stau aşezate câteva cutii frumos ambulate.
Fata este convinsă a Moşul e fericit acum… Ea doreşte să le povestească colegilor cum l-a salvat
pe Moş Crăciun în visul ei.
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PARCUL OAMENILOR DE ZĂPADĂ
Nadia Ștefania Cîrstei, clasa a IV- a A
Astăzi m-am sculat mai devreme ca niciodată. Este o zi specială, o zi pe care o așteptam de mult. Pentru
că a nins din abundență, doamna învățătoare ne-a propus să mergem în parc să costruim oameni de zăpadă.
Nici nu știu când am ajuns la școală. Nerăbdători ca și mine erau și colegii mei. Doamna învățătoare ne
aștepta.
-Buna dimineața, dragii mei!
-Buna dimineața! am răspuns noi în cor.
-A sosit clipa mult așteptată. Peste câteva minute, vom pleca în parc să ne bucurăm de zăpada magică.
- Uraaa! am exclamat noi bucuroși.
- Mai întâi, va trebui să terminăm invitațiile pentru bunicii și părinții voștri
Am terminat repede pentru că imaginația nu ne lipsește. După ce am adunat toate invitațiile pe catedra
doamnei învățătoare, dumneaei ne-a îndemnat să ne gândim ce vor reprezenta oamenii de zăpadă.
Cam nesigură, am venit cu o propunere:
-Ce-ar fi dacă oamneii de zăpadă ar fi bunicii și părinții
noștri?
-Grozavă idee, Nadia! a spus doamna învățătoare, iar
aprobările colegilor m-au încurajat și mai mult.
-Să ne facem rost de recuzita corespunzătoare, am propus
eu tot mai sigură pe mine.
Am pornit cu toții în parcul din apropiere și ne-am luat în
serios treaba. Curând, aleile erau pline de oameni de zăpadă.
Dar vremea trecuse și vizitatorii urmau să sosească.
Desen: Maia Roșioru
Ne-am grăbit să facem ultimele retușuri. Eram foarte încântați
de ceea ce reușisem să realizăm. Așteptam tăcuți să vedem cum vor primi vizitatorii expoziția noastră
hibernală.
Un om de zăpadă avea șapca tatălui lui Ionel, un altul esarfa de lână a bunicii mele. Ochelarii
bunicului lui Andrei sclipeau veseli peste ochii de cărbune ai altui om haios.
-Chiar mă întrebam unde-mi sunt ochelarii! spuse acesta zâmbind.
-Ce surpriză plăcută! adăuga mama. Draga mea, tu ai avut ideea aceasta?
-Da, dar de unde ai știut?
-Ei, doar am bănuit…
Cu toții erau încântați de priveliștea minunată, iar noi eram mândri că am putut să le facem o așa
bucurie.

CADOUL SURPRIZĂ
Nadia Ștefania Cîrstei, clasa a IV- a A
Anii au trecut, iar Motă, bineînțeles, a mai crescut. Și-a schimbat culoarea blănii, s-a maturizat, iar
după ce s-a însurat a devenit tăticul a patru pisoi drăgălași și jucăuși.
Cel mai mare dintre ei, zglobiu și dolofan, avea blănița pufoasă ca luna unei nopți de vară. Cel deal doilea, mult mai energic, era voios ca horele. Al treilea pisoi semăna cu mama sa, alb ca spuma laptelui
și frumos ca zilele tinereții. Mezinul avea streluțe albe și fierbinți pe blăniță, ca și tatăl său.
Toți pisoiașii erau fericiți că se va organiza o petrecere în cinstea lui Șorki și a frumoasei sale
soții, Șorkita. Șorki este un șoricel drăguț și simpatic, un vechi prieten al lui Motă.
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Marea problemă a motanului nostru este că nu a găsit niciun cadou potrivit pentru miri. Este
abătut de câteva zile și pisoiașii îl cunoșteau bine.
- Dragul nostru tătic, ce este cu tine? întrebă fiul
cel mare.
- O, dragii mei, nu știu ce cadou să-i ofer lui
Șorki! spuse oftând Motă.
- Lasă asta în seama noastră! Suntem experți în
surprize!
Cei patru frați au dat fuga la doamna Șorika, o
talentată soprană și au rugat-o să le cânte celor doi miri în
seara nunții lor. Artista nu a stat mult pe gânduri. A acceptat
pe loc, știut fiind faptul că îi adora pe micuții prietenului
Motă.
Desen: Matei Sandu, clasa a IV- a A
Petrecerea a fost de neuitat, dar cel mai așteptat moment
a fost dechiderea cadourilor primite de miri. Melodia „Sub clar de lună” a fost cel mai apreciat cadou.

IARNA SCLIPITOARE
Maria Alexandra Gabriela Precup, clasa a IV- a A
Iarna se înfățișează
Cu fulgii care dansează.
Cu drag stau și tot privesc
Fluturașii ce sclipesc!

Toți copiii au ieșit
S-au jucat pân' la-asfințit.
Iar în zi de sărbătoare,
Cu stele strălucitoare,
Brazii sunt împodobiți
Și copiii fericiți!

Și, afară pe ghețuș,
Cu grabă spre derdeluș,
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ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE
ZBORUL SPRE CER SAU SPRE INFINIT?
Aldea Daria, clasa a V-a D
Când viața îți oferă pasiuni nebănuite, bucură-te de ele!
Pasiunea aviației am descoperit-o în anul 2019, când am călătorit în Turcia. Atunci, când ne
îmbarcam în avion, am văzut piloții care ne făceau semn cu mâna. Tot zborul m-am gândit că aș putea
deveni pilot. Sora mea avea aceeasi pasiune, ea fiind la vârsta la care se putea înscrie la Aeroclubul
Romaniei pentru a începe descoperirea tainelor aviației. La finalul zborului, am hotărât să le spun
părinților dorința mea. Au rămas uimiți crezând că este o glumă,un moft trecător. După aceea, și-au dat
seama că nouă chiar asta ne place. In acel moment, eu aveam 9 ani, iar sora mea, 14 ani.Dupa ce am
petrecut 7 zile în Turcia, am mers la aeroport pentru a ne întoarce acasa. Am simțit ca este ca o a doua
casă. Când am intrat în avion, am avut un sentiment ce nu se poate explica în cuvinte. Simțeam că acest
lucru vreau să-l fac zi de zi. Nu mai conta nimic, că îmi este foame, sete sau alte lucruri, conta doar să
zbor. Când am aterizat, piloții au ieșit din Cockpit pentru a ne saluta. A fost foarte frumos! Abia așteptam
să ajung acasă, să le povestesc bunicilor despre noua mea pasiune!

Cu timpul, am început să ne interesăm ce presupun cariera și viața de pilot, despre simulatoare și
tot felul de noțiuni legate de aviație. In iarna anului 2018, am fost pentru prima dată într-un simulator de
zbor, la Cluj. Acolo, am descoperit mai bine lumea aviației și a zborului.A fost foarte frumos, deoarece
m-a lasat pe mine să pilotez avionul. Acel instructor mi-a explicat foarte multe lucruri despre Cockpit, dar
și din viața de pilot. M-a învățat tainele aviației…. Am plecat de acolo mulțumită ! Mă simțeam împlinită!
Dar, stați…dragi cititori ai revistei! Nu v-am amintit despre furtuna cu ceață densă și despre aterizarea
urgentă pe un aeroport în Franța. Și de această data piloții și-au dovedit măiestria păstrând calmul
pasagerilor.
Informații despre aviație
Se cunoaște faptul că cele mai vechi obiecte zburătoare concepute de om pot fi considerate
zmeele. Realizate prin anul 200 î.Hr., în China, o persoană putea survola teritoriul inamic în timpul
confruntărilor armate. Cazul prințului Yuan Huangtou, care a supraviețuit dezlegându-se de zmeul ce-l
purta în zbor, impresionează și acum.
Aspirația spre zbor a lui Leonardo da Vinci a fost reprezentată prin diverse proiecte ale marelui
geniu renascentist, dar nu a reușit să pună nimic în practică. În perioada cuprinsă între secolul al XVII-lea
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și al XIX-lea, observațiile asupra atmosferei au condus la realizarea baloanelor cu hidrogen.
Aerodinamica modernă apare folosind baza teoretică formată din dinamica fluidelor și legilor lui Newton.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, sunt utilizate baloane cu aer cald pentru a se efectua chiar și
acțiuni de luptă, cum este în cazul Războiului Civil American sau al Bătăliei de la Petersburg.
Cu sensul actual, cuvântul aviație a fost introdus, în 1863, de către francezul Guillaume Joseph
Gabriel de La Landelle (1812-1886), precursor în acest domeniu, în lucrarea "Aviation ou Navigation
aérienne". Abia la începutul secolului XX, experimentele și realizările din domeniul aviatic au dovedit că
este posibilă construirea unui aparat de zbor mai greu decât aerul.
Avionul este o aerodină prevăzută cu o suprafață portantă fixă ce asigură sustentația datorită
vitezei de deplasare. Viteza de deplasare poate fi asigurată fie de acțiunea unor grupuri motopropulsoare,
fie de acțiunea unei componente a greutății (în cazul zborului de coborâre sau al zborului fără motor).
Pionieratul aviației române îl deține Traian Vuia. El a reușit să construiască prin forțe proprii un
,,Aeroplan automobile”, cu care a zburat la data de 18 martie 1906, pe câmpul de la Montesson. Aparatul,
numit Vuia I, a accelerat pe o distanță de 50 de metri, apoi s-a ridicat până la o înălțime de circa un metro
și a zburat pe o distanță de 12metri. Deși elicea s-a oprit, iar Vuia a aterizat, acest moment a rămas în
memoria colectivă. În 1904, inventatorul roman a creat motorul, iar în 1905 a terminat lucrul la partea
tehnică.După testele făcute cu aripile demontate, avionul în forma finală avea 250kg și o suprafață de
susținere de 14 m.

Provocarea de a fi pilot
Viata de pilot este total diferită de alte vieti. Chiar dacă este solicitantă, rămâne inegalabilă si cu
multă fantezie. Urmează să vă povestesc o întâmplare reală din viața unui pilot. Este ora cinci dimineata.
Sunetul strident al ceasului sună. Asta înseamna o nouă zi și un nou zbor. Un duș rapid, uniforma luată în
grabă, o privire rapidă la condițiile meteo previzionare şi, în 40 de minute sunt în maşină, în drum spre
aeroport. Micul dejun poate să mai aştepte… Probabil o să-l iau mai târziu în avion. Mai am o oră şi
treizeci de minute şi decolez, iar, cu o oră înainte de decolare trebuie să fiu la briefing-ul cu echipajul.
Din nou o să ne confruntăm cu furtuni pe parcursul celor două curse pe care le avem de făcut. Este posibil
ca la a doua cursă să întârziem din cauza vremii, ceea ce înseamnă că, probabil, vom termina ziua de
lucru dupa-amiază în jurul orei 17. Seara, când în sfârşit, aterizăm din ultima cursă, ne aşteaptă
binecunoscutul ambuteiaj de la intrarea în oraş.Acest lucru presupune că voi ajunge acasă după încă 90 de
minute petrecute în trafic. Este ora şase seara şi, în mai putin de 15 ore, începe o nouă zi de muncă pentru
mine. După ce intru în casă, mă prăbuşesc în pat, închid ochii şi încerc să calmez usturimea datorată
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orelor de privit în monitoarele avionului. Pe mine aceasta experiență mă pasionează, chiar dacă este
dificilă si solicitantă. Nu contează iubesc prea mult zborul. Aviația este egală cu viața!
Intre timp, sora mea a împlinit vârsta de 16 ani și s-a putut înscrie la cursurile organizate de
Aeroclubul Romaniei, pentru obținerea licenței de pilot privat. Acest Aeroclub este o institutie unde poti
sa zbori pe diferite avioane dupa ce obtii o nota mare la examenele pe care le sustii la Autoritatea
Aeronautica Civilă. După ce și-a luat examenele, a putut zbura pe un avion de mici dimensiuni. După
douăzeci de ore zbor cu instructor, a putut ieși în simpla comandă. Această activitate s-a concretizat la
Aerodromul teritorial Geamana-Bradu.
Avionul pe care sora mea breveteaza este un ZLIN-142 in culorile tricolorului.

Weekendurile de vară le petrec la aerodrom. Mă fascinează să merg în acel loc minunat. Imi place,
mai ales, decolarea deoarece se aude foarte frumos cand se tureaza motoarele.Simt un sentiment de
libertate.
Zborul a devenit o sursă literară și artistică, oferind creații originale culturii noastre. În domeniul
sculpturii, Brâncuși a creat 30 de păsări, pornind de la această temă. S-a precizat că păsările brâncușiene
sunt ,,versiuni puternic raționalizate ale creaturii naturale. Linii de forță ale unei mișcări mereu verticale,
ele sunt -în același timp-făpturi vii care lasă urmele trecerii lor prin văzduh. Poetul Șt.Aug.Doinaș prin
poezia Pasărea și Eminescu prin Numai poetul…creează arte poetice reprezentative în ceea ce privește
dorința de dezmărginire.,:,Ai pus o pasăre de aur/în colivia care sunt./O, nesperat,ceresc tezaur!/Ea fluieră
cu glas de graur/și bea izvoarele de vânt. Luceafărul poeziei noastre, suține ,,Numai poetul/ca păsări ce
zboară./Deasupra valurilor/Trece peste nemărginirea timpului…
Bibliografie
Ziua în care se năștea unul dintre pionierii aviației la nivel Mondial, Traian Vuia,
www.descopera.ro, https://aeroclubulromaniei,ro/page/istoric

COLINDATUL
Sora Amalia, clasa a VII-a C
Prof.coordonator Mihail Elena
Colindele reprezintă cântece tradiționale românești, urări de tip epico-liric, având în general între
20 și 60 de versuri. Acestea sunt legate de obiceiul colindatului, datină preluată din perioada precreștină.
Astfel, unele variante cosmogonice se apropie de cultul soarelui, al lui Mithras. Dumnezeu creează cerul
cu soarele, acesta rămâne stăpânul pământului și al omului, fericindu-l prin razele lui. Relația cu
simbolistica magică păgână ne-o sugerează prezența cifrei trei-cele trei raze ale soarelui ce luminează trei
domenii telurice importante-,,Întâia rază unde-mi rază?/Sus în vârful munților,/ La crucile brazilor!/
Adoua rază unde-mi rază?/ Jos la șes, la holde verzi1/ A treia rază unde-mi rază?//În casă la acest om
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bun/Om bun să te veselești. Dacă prima parte a colindului, incluzând creația spațiului cosmic, este
concepută în coordonatele legendei biblice, partea a doua, referitoare la natura terestră păstrează
depăratele ecouri ale mitologiei solare, dar tocmai această distanță dă aspectul unei viziuni realiste a
lucrurilor. Existența unei variante în care simbolul acelor raze nu mai apare într-o fabulație cosmogonică,
ci legat de revărsarea mitică a zorilor, ne permite să considerăm că acest simbol este anterior pătrunderii
elementelor biblice în folclorul nostru. Sunt relevante versurile : Zori albe s-au revărsat,/ Cocoș galben ca cântat/ După zori ziiă se face , După zi soare răsare/ Răsai soare cu trei raze !/ Întâia rază ce răzare?/Jos în șesul câmpului/În coarnele plugului,/În spicele grâului. Zorile albe și invocare soarelui aparțin
cultului păgân al soarelui, iar peisajul general al colindului, în care elementele agrare și pastorale sunt
conturate insistent, aparține spațiului patriarhal. Interpretarea creștină a primului episod constiuie
rezultatul substituirii cadrului gospodăriei idilice cu peisajul biblic al cerului.
Însuși termenul ,,colindele provine din latinescul calendae, din Calendae ianuarii (Calendele lui
ianuarie, perioada de început a anului adminstrativ în Roma veche. Mai mult de atât, originea romană a
datinei colindatului se observă chiar la nivelul textului poetic, prin păstrarea într-un colind de copii din
Transilvania( ,,Bună ziua lui Ajun/Că-I mai bună-a lui Crăciun/Atâția purcei/Cu copiii după ei…) a
urării rostite de copiii romani, la calendae, în Roma, la începutul epocii creștine și precizate de Du
Cange, în secolul al XIII-lea (…gaudium et Laetitia sit in hoc domo/tot filii,/tot porcelli,/tot agni…)
Dacă pentr colindele de copii urarea este simplă, generalizată și directă, iar cererea darurilorimperativă, uneori cu note de umor, în colindele cetei de feciori, urarea este individualizată, în funcție de
beneficiarul acesteia și indirectă, realizându-se prin alegorie. Unele structuri poetice conțin gestul magic
al stropirii cu apă a celor colindați -Mari boieri s-or pomeni/Çi pe voi vor dărui/Cu-n colac de grâu
curat,/Cu vin roșu străcurat,/Cu doi galbeni românești,/Gazdo, să te veselești! Alături de colindele laice
se află colindele religioase, legate de sărbătoarea Crăciunului.În mitologia românească, Crăciun apare ca
un personaj negative, apoi ca ca unul dintre cei dintîi creștini (după ce Crăciuneasa, soția lui, o ajută pe
Maria la naștere, soțul îi taie mâinile, dar miracolul creșterii mâinilor de aur , îl îndeamnă pe Crăciun
să creadă
,,Sara mare de Crăciunu/Buni d-oaspeți că nimereare,/La Crăciun sălaș nu le dare/Çi cerea la
Crăciuneasa/Crăciuneasa le dedea/În mijlocul curților…
Plin de vivacitate și astăzi, obiceiul colindatului face parte din viața poporului român, glasurile
limpezi ale copiilor sau vocile impunatoare ale flăcăilor vestind marea sărbătoare a nașterii Domnului și a
schimbarii anului, a înnoirii timpului, a victoriei luminii asupra întunericului și a vieții asupra morții.
Cu siguranță, în zilele noastre colindul copiilor s-a degradat ca semnificație, invadând orașele,
mijloacele de transport în comun, unde a căpătat aspect neplăcut. În zonele rurale, colindul copiilor
păstrează încă frumusețea și emoția de altădată, cetele de colindători mergând pe ulițe și cântând ”Noi
umblăm să colindăm”. În unele zone ale țării se păstrează tradiția ca tinerii care colindă să fie îmbrăcați în
costume populare.
Pe masură ce se apropie Sfântul Craciun, casele și străzile îmbracă haina de sărbătoare, iar
colindul tradițional românesc răzbate din fiecare colțișor. Totuși, ceva pare să lipsească din tot acest
peisaj și este, cel mai probabil, vorba despre sentimentul de altădată…acela de datină. Colindul tradițional
românesc a rămas în esență la fel, dar, timpul și modernismul și-au pus amprenta asupra modului în care
vestea Nașterii Domnului este transmisă din casă în casă. Deși tradiția a avut serios de suferit de pe urma
timpului trecut, românii continuă să transmită mesajul Crăciunului spre generațiile următoare și speră să
poată transmite, odată cu colindele, și sentimentul unic al Nașterii Domnului. „Era altceva...".
Pentru cei care astăzi mai poartă în suflete însemnătatea colindului tradițional, seara de Ajun arăta
astfel: „Înca de când eram copil, colindul era un lucru sfânt. Am trecut războiul și greutățile din țară, dar
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nu îmi amintesc de vreun an în care sa nu fi colindat. Ne strângeam în cete și repetam colindele pe care le
învățam de la părinți, de la bunci. Nu era un loc special, cântam pe străzi și în case. În seara de 23
decembrie, era ultima repetiție. Când se făcea noapte, intram repede în case și ne pregăteam hainele.
Mergeam la colindat numai în straie de sărbătoare, tradiționale acestui popor. Așteptam cu nerăbdare
Ajunul Crăciunului și dimineața ieșeam cu cei mai în vârstă ca sa ducem vestea Nașterii Domnului. Noi,
copiii, duceam pe umăr străicuțele și eram încălțați cu opinci. Câteodată, mai și înghetam și ne umpleam
de zăpadă până la brâu".
Ei bine, de când pandemia a dat navală peste toate țările, colindatul nu mai este așa cum îl știam
noi. Oamenii colindă cu masca de protecție, fară să intre în case, unii chiar aleg statul acasă sau
nedeshiderea ușii colindătorilor, pentru siguranța lor.
Păstrând formele subtile de poezie, colindele conțin profunde mesaje ce se dezvăluie în contextul
lor ceremonial, într-un timp sacru. Această atmosferă festivă și solemnă se regăsește în versurile unei
postume eminesciene, readucând ecourile unei lumi vechi ale poeziei originale ,,Colinde, colinde,/E
vremea colindelor,/Căci gheața se-ntinde/semeni oglinzilor/Și tremură brazii/Mișcând rămurele,/Căci
noaptea de azi-i/Când scânteie stelele...
Dacă facem referința la colinde, pot spune că nu s-au schimbat așa de mult, oamenii alegând să
cânte clasicele colinde din trecut, pe care sunt sigură că toată lumea le cunoaște.
Așa arătau colindele din anii 1990:
https://www.versuri.ro/versuri/stefan-hrusca-dimineata-lui-craciun-_cha7.html
https://www.versuri.ro/versuri/stefan-hrusca-colinde-flori-de-mar-_0rv6.html
https://www.versuri.ro/versuri/colinde-de-craciun-trei-crai-de-la-rasarit-_o3t2.html
Colindele noi, din vremurile noastre
https://www.versuri.ro/versuri/colinde-sus-la-poarta-raiului-_j5a2.html
https://www.versuri.ro/versuri/colinde-astazi-s-a-nascut-hristos-_7t92.html
https://www.versuri.ro/versuri/colinde-o-brad-frumos-_f4.html
https://www.youtube.com/watch?v=qnDTBsSTnhQ&ab_channel=Octavia
nEnache Enache Octavian, clasa aV-a D
Așadar, oricât de mult ne-am moderniza, colindatul rămâne una dintre datinile strămoșești care se
vor transmite din generație în generație, suferind unele schimbări, dar, în esență, transmițând aceleași
trăiri intense de bucurie și recunoștință.
Bibliografie
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Ispas, Sabina, Flori dalbe de măr.Din poezia obiceiurilor de iarnă.Antologie, bibliografie, glosar
și postafață de Sabina Ispas, Editura Academiei, București, 1987

30

IELELE-PROVOCARE FOLCLORICĂ?

Ana Maria Cioc, clasa a VII-a
Cunoscute din superstițiile folclorice, ielele reprezintă ființe supranaturale aparținând mitologiei
românești. Se crede că în trecut, au fost preotesele unei zeități dacice. Mitul lor începe din mitologia
greacă unde erau empuse. Adeseori, ielele erau asemănate unor femei cu puteri magice, cu forță de
seducție. Se identificau cu Nimfele, Naiadele, Driadele, cu Sirenele.
Apar noaptea, la lumina lunii, în hore, în poieni, pe vetre părăsite, la răscruci, în văzduh, dansând
goale, uneori în veșmânt de zale, sau înfășurate în văluri transparente cu clopoței la picioare. Fostul lor
ring de dans rămâne ca ars de foc. Având aspectul unor femei vesele, ele apar în număr de trei, de șapte.
În Oltenia, conform legendei sunt fiicele lui Alexandru Macedon, fiind numite: Catrina, Zalina,
Marina.Locuiesc în cete, în aer, pe stânci singuratice, prin păduri sau prin paltini, nuci. De asemenea, sunt
considerate genii rele, căci se răzbună când sunt jignite, sau când sunt observate în timpul dansului, Cel
care a îndrăznit să le vadă, e supus pedepsei-pocindu-l după ce l-au adormit cu cântecul și cu vârtejul
horei jucate în jurul acestuia de trei ori.
În Dicționarului de Simboluri, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, arată că nimfele erau surorile
zeiței Thetis. Ele reprezintă expresia ,, aspectelor feminine ale inconștientului.” Semnifică ispita nebuniei
eroice, care năzuiește să se desfășoare în isprăvi eroice, erotice sau de orice alt fel. Cu siguranță, Camil
Petrescu cunoștea ,,jocul ielelor în piesa dramatică cu același nume. Metaforic, jocul ielelor este jocul
ideilor pure pe care Gelu Ruscanu, personajul principal le-a văzut.Verticalitatea sa morală i-a impus o
atitudine constantă, ce nu a permis compromisurile. De aceea, va deveni victima ideii dreptății absolute.
Existența sa era ordonată de sistemul său superior de valori, aflat atemporal. Consecințele unor asemenea
convingeri fac ca dreptatea să devină inumană, așa cum ,,cine a văzut ielele devine neom.”(Penciulescu)

Bibliogrfie
Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri, vol.II, Editura Artemis, București,
1994,
Petrescu, Aurel, Opera lui Camil Petrescu, Editura Albatros, București, 1972
https://ro.wikipedia.org/wiki/lele

FĂRȘANGUL, UN OBICEI MAGHIAR DE ÎNGROPARE A IERNII
Ion Daria, clasa a V-a D
Fărșangul este un obicei tradițional al comunității maghiare preluat de la sașii transilvăneni, având
o origine destul de veche, cu peste două secole în urmă. Reprezintă o sărbătoare a măștilor ce înfățișează
o altă realitate în care tot ceea ce este normal se anulează, făcând loc exagerărilor.
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Fărșangul include perioada dintre Bobotează și Miercurea Cenușii, zi ce marchează începutul
Postului Paștelui la catolici. În acest timp, toată comunitatea putea să petreacă. Momentul culminant îl
constituie, în multe sate maghiare, ziua de ,,Lăsata secului”, înainte de Miercurea Cenușii, când are loc
obiceiul îngropării-iernii. Cete de feciori mascați colindă ulițele satului, vestind, prin lovituri de bici,
alungarea iernii și începutul postului. În fața alaiului se află, de obicei, o căruță alegorică ce transportă
într-un sicriu iarna care se sfârșește, simbolizată printr-o păpușă din zdrențe. La încheierea Fărșangului,
sicriul va fi spart și aruncat în apă sau în foc. În alte sate, ,,înmormântarea Fărșangului se realizează prin
aprinderea paielor prin care a trecut un om numit simbolic Mutul și care a însoțit feciorii prin sat. Printre
,,mascați regăsim preoți, doctori, mire și mireasă, evrei, țigani, bucătărese și alte măști. Acestea parodiază
personalitățile vieții sociale, asumându-și identități pe care le-ar fi fost imposibil să le obțină în viața
obișnuită. Această sărbătoare a măștilorilustrează o altă realitate, în care firescul lucrurilor lasă loc
exagerărilor și grotescului. Astfel, masca devine un obiect ritual, simbol al unei identități diferite. Oferă
purtătorului posibilitatea de a se descătușa de orice norme sociale sau morale. În alte situații, dacă nu ar fi
fost mascați, pentru astfel de comportamente, ei ar fi fost aspru pedepsiți de societate. Persoanele mascate
intră în curțile oamenilor pentru a alunga sspiritele rele și blestemele. Gazdele îi răsplătesc cu ouă,
cârnați, mere, țuică, vin. Nelipsite sunt tradiționalele gogoși, panko. Evreii din alai au datoria de a strânge
banii oferiți de săteni, fiind folosiți pentru organizarea unui bal de încheiere a perioadei de Fărșang, la
care participă comunitatea.
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TRADIȚII DE ODINIOARĂ
Porojan Oana, clasa a VII-a C
Consider că toate sărbătorile au avut în trecut, tradiții minunate. Unele se păstreză și în zilele
noastre, în ciuda trecerii timpului și a schimbărilor din societatea noastră. Aș vrea să vă prezint cinci
dintre obiceiurile mele preferate de Dragobete.
1. Înainte de toate, o vorbă din popor spune că cel care nu sărbătorește Dragobetele nu se va
îndrăgosti în acel an, îi va merge rău și se va îmbolnăvi.
2. O tradiție nelipsită de Dragobete, mai ales în regiunea Olteniei este ca într-o zi din postul
Paștelui, fetele din sat să se întâlnească în fața unui măr sau păr înflorit, și să își facă coronițe din florile
acestuia. Purtându-le, acestea dansau împreună și deveneau surori de cruce. ,,Surorile” făceau diferite
incantații în timpul acestui ritual. La un moment dat, una dintre ele cânta:
,,Lioară, lioară,
Flori de primăvară,
Haideți să culegem
Mândre floricele”,
Iar cealalta răspundea: ,,vrei să fii surata mea?”. Și răspunsul era: ,,vreau să fiu surata până la
moarte”.
3. Dragobetele este una dintre puținele ocazii în care vrăjile din dragoste se luau în serios și, mai
mult decât atât, chiar se întrețineau. În Ardeal era un obicei ca bătrânele satului să meargă în pădure
pentru a culege năvalnic. Totuși, înainte de a-l smulge din pământ, trebuia rostit în același timp numele
fetei pentru care este cules, iar apoi, bătrânele pun la rădăcină, puțină miere, zahăr și făina. Odată cules,
năvalnicul este folosit la vrăji, cu scopul de a face un băiat să se îndrăgostească de fata pentru care a fost
cules.
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4. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, feciorii și fetele obișnuiesc să plece în pădure să culeagă
primele flori de primăvară și anume: ghiocei, viorele, brândușe și altele; micile buchete se pun apoi la
icoane și se păstrează până la Sânziene, când se aruncă într-o apă curgătoare pentru ca dorințele lor să fie
purtate peste mări și țări și să se îndeplinească. Se spune că cel care găsea cele mai multe flori avea să
aibă noroc și în dragoste.
5. În ziua de Dragobete, fetele se strâng la prânz pe un deal, apoi coboară în fugă spre sat. Fiecare
băiat aleargă după fata care-i place; dacă și fetei îi place de băiat, atunci cei doi trebuie să se sărute în
văzul tuturor. Acest sărut este ca o logodnă între cei doi și durează cel puțin un an.
Dragobetele este considerat, ca și Eros, un protector al iubirii. Semnifică renașterea naturii
primăverii, când păsările își găsesc perechea. Sentimentul dorului însoțește această sărbătoare, fiind
caracteristica originală a cântecelor românești.(George Enescu)
În societatea contemporană, au apărut și obiceiuri preluate din culturile occidentale, așa cum este
Valentine s day. Sărbătorită în 14 februarie, de Sfântul Valentin, tradiția provine din zona anglo-saxonă.
Încă din 1800, tinerii își trimiteau felicitări făcute din satin și dantelă, cu mesaje de dragoste. În finalul
acestui articol, accentuez rolul trăirilor intense legate de diverse obiceiuri. Ele devin surse se de inspirație
pentru creațiile literare. Citiți mitul lui Eros și Psyche din Prima mea carte de mitologie și vă veți
convinge!!
Informații prelate de pe https://blog.travelminit.ro/totul-despre-dragobete-traditii-si-obiceiuriromanesti-de-sarbatoarea-iubirii/

IA ROMÂNEASCĂ-SURSĂ DE INSPIRAȚIE
Ivănescu Maya, clasa a VIII-a D
Prof.coordonator Mihail Elena
Ziua Iei Românești, sărbătorită pe 24 iunie, de Sânziene, constituie o ocazie de a ne reaminti
tradițiile noastre și de a înțelege că nu trebuie să le abandonăm. A-ți uita tradiția e cu mult mai grav decât
a-ți uita istoria, căci aceasta nu are nici vechimea, nici profunzimea tradiției. Până la urmă, istoria e în
legătură cu lumea și cu ceilalți. Ia face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri,
iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și dacilor. În contextual culturii universale,
portul strămoșesc, doina și colindul ne definesc. Păstrând influența bizantină, cămașa specifică are
mânecile lungi. Există o cămașă areprezentativă pentru duminici, pentru sărbătorile de peste an, pentru
Paște, pentru Crăciun, pentru înmormântare. Ea este confecționată din pânză albă de bumbac și este
împodobită cu broderii în motive populare românești, mai ales la mâneci, pe piept și la gât. Cromatica
diversă reprezintă zona în care este confecționată. Spre de exemplu:
- Suceava are culori sobre, dar naturale: brun, cafeniu, negru, verde închis.
- zona Câmpulungului include culorile roșu și negru; se lucrează cu fir gros, buclat, care dă
volum.
- Vrancea, apare o geometrie puternică și culori tari: roșu, negru, albastru, verde, ocru –
contraste; dar și o croială specială a mânecii: efectul de spirală nu e dat de râuri costișați, ci de croiala
mânecii, care este răsucită.
- Vlașca și Ilfov folosesc culori calde, mai multe nuanțe de roșu, auriu, ocru.
- din Dobrogea, din Banat, Oaș, Maramureș, Transilvania: Hunedoara, Săliște, Apuseni, Bihor,
Năsăud, Târnave, fiecare are o personalitate aparte deși unele sunt compuse tot din 4 foi și încrețite la gât,
au și elemente aparte în croială: ciupag, fodor, platcă. Ornamentele sunt specifice: în tablă, ciocănele,
picături, umeraș.
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Reținem ideea conform căreia costumul de femeie din Muscel pătrunde în oraș între 1890-1910,
apoi în cercurile intelectualilor de aici. Însăși casa regală impune această modă, luând amploare în
contextual unirii Principatelor. Portul din Câmpulung Muscel se remarcă prin marame din borangic, salbe
strălucitoare. Figura geometrică întâlnită este rombul, în care se înscriu cruci, flori stilizate. Ia musceleană
e bogată în paiete. Alte motive simbolice cosmice le reprezintă soarele, focul, valurile.

(ie cu cromatică muntenească)

opinci

(alte elemente ale costumului național românesc vesta si fota)

În trecut, ia era nelipsită din vestimentația oricărui român. În cele mai multe zone din țară, ea a
fost dată uitării, însă, în zona de nord a României (Maramureș), tradiția de a purta iile zi de zi este
prezentă și în ziua de azi. Aceștia au costume diversificate:
-Costumul femeiesc este compus dintr-o basma înflorată (neagră la femeile mai în vârstă), cămașă
cu decolteu dreptunghiular, cu mâneci trei sferturi, poale peste care se îmbracă două zadii, un pieptar din
pănură sură sau un „lecric” (jachetă), guba din lână albă cu mițe lungi, iar ca accesoriu „zgarda scumpă”
(mărgele de corali) sau zgărdanele (țesături de mărgele mici în jurul gâtului).
- Portul bărbătesc are ca element de bază cămașa albă, scurtă, cu mâneci largi, vara gatii (izmene)
lungi până la mijlocul gambei, iarna cioareci din lână albă, chimir lat la brâu; lecric și gubă. Din gama
accesoriilor, amintim clopul și straița țesută în culori vii.
În prezent, ia este o emblemă a României, fiind regasită la diverse prezentări de modă din :
Ankara, Paris, Viena, Roma, etc. Aceasta a fost purtată de modele renumite de la diverse case de modă,
precum Yves Saint Laurent, Dolce&Gabbana, etc.
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(prezentarea de modă de la Ankara)
Ce haină modernă se poate compara cu firul cusut de mână și ornat cu mult drag în portul nostrum
specific? Spre deosebire de modă, portul românesc îmbracă, în același timp, trupul și sufletul. Nu
întâmplător se purtau haine noi de Paști și de Crăciun …Se sărbătorea și se sărbătorește încă, renașterea
sufletească. Tradiția face legătura cu moștenirea dacilor, prin dansul Călușului, din care aflăm demnitatea
și forța neamului. Astfel, prin tradiție ne afirmăm valoarea și ne așezăm în locul care ni se cuvine, nefiind
mai prejos decât alte neamuri. Școala 20 ,,Tudor Vladimirescu, și-a înțeles misiunea, alegînd să
promoveze ia și dansul popular, în numeroasele activități ale Ansamblului de dansuri populare,
coordonate de doamna profesor Cristina Maricescu.

Ansamblul de dansuri populare al Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu”(Structură nr.2)
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Doamna director, Crivac Magdalena-Iulia, apreciază și susține activitățile artistice
Surse bibliografice:
Diaconu, Bogdan, De ce avem nevoie de tradiții, text preluat de pe www.adevărul.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arta_vestimentar%C4%83_maramure%C8%99ean%C4%83
https://www.unica.ro/moda/ia-romaneasca-sursa-inspiratie-mari-case-moda-45442
Oancea Dorin, Tipologia dansurilor populare din Arges-Muscel, Pitești, Editura Paralela 45
Idem, Mirajul dansului-Coregrafi și ansambluri folclorice din Argeș și Muscel, 2014

IMPORTANȚA DANSULUI POPULAR LA COPII
Prof.Înv.Presc. Maricescu Maria Cristina
Motto : “Dansul este cea mai elevată, cea mai emotionantă, cea mai frumoasă dintre arte, pentru
că nu este doar translatare sau abstractizare din viață; este chiar viață”. Havelock Ellis
Înca din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să exprime, prin mișcării coordonate cu un
ritm, sentimente dintre cele mai variate, de la tristețe la veselie, dar și mânie și extaz.
În esență dansul a fost și este tot ceea ce vrem noi să fie: mijloc de exprimare al tristeții/fericirii,
stil de viață, modalitate de cucerire, de venerare, de supunere. Dansul trebuie să fie natural, să vină de la
sine, ca orice mijloc de exprimare pe care îl folosim în mod frecvent.
Jocul cu cânt este una din activitățile cele mai agreate de copii. Dupa ce copilul ajunge să-și
coordoneze mișcările în ritmul unui joc cu cânt organizat, se poate trece la o forma mai puțin pretențioasă
și anume aceea a dansului popular.
Dansurile populare îi familiarizează pe copii cu un nou element al folclorului, contribuind și prin
acesta la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru, la dezvoltarea simțului ritmic, a capacității de
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coordonare a mișcarilor, le educă gustul pentru frumos și armonie. Copiii trebuie să simtă și să înțeleagă
frunusețea dansurilor populare romanești, ajungând să le joace cât mai autentic, mai artistic.
Dansurile populare duc la evidențierea posibilităților creative ale copiilor și a modalităților de
exprimare prin diferite figuri de dans( dezvoltă capacitatea de manifestare a sentimentelor și trăirilor
personale). Ele duc la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru, îi familiarizează pe copii cu
unele elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru frumos, penrtu armonie, le
cultivă răbdarea, stăpinirea de sine, perseverenta, încrederea în sine, spiritul de echipă, memoria precum
și capacitatea de a-și coordona mișcările și simtul ritmic.
Ca educatoare am considerat că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor
culturii populare. Tradițiile populare au constituit subiecte îndrăgite și interesante pentru copii.
Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta populară, muzică și dansul popular, arta aplicată în costumele
populare și amenajarea interiorului, obiecte decorative specifice zonei din care fac parte.
Dansul popular, împreună cu cântecul și cu strigaturile ce îl insoțesc, formează un tot armonios ce
nu poate fi desparțit. Jocurile populare românești , prin frumusețea costumelor și a melodiei, prin suplețea
și exprisivitatea mișcărilor, prin voiciunea care o imprima copiilor contribuie în mare măsura la realizarea
educației estetice a preșcolarilor.
Copiii de azi, tinerii de mâine, care învață ABC-ul dansului popular vor avea un mare avantaj:
peste ani se vor integra cu ușurință în atmosfera petrecerilor oamenilor de vârste diferite.
Insistăm pentru învațarea dansului popular începând cu copiii preșcolari, deoarece el constituie
o comoară din tezaurul folclorului nostru românesc.

HORA UNIRII -MOMENT IMPORTANT ÎN CULTURA ROMÂNILOR
Cutricichi Teodora, clasa a VIII-a A
Vasile Alecsandri reprezintă un deschizător de drumuri în cultura noastră, poet, prozator,
dramaturg, memorialist, dar și un diplomat patriot. ,,Hora Ardealului (Brașov, 1848) și Hora Unirii (Iași,
1856) îi aparțin, începând cu versurile :,,Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română/ Sa-nvârtim
hora frăției / Pe pământul României.” Nicolae Bălcescu și-a denumit două capitole ale operei sale
Românii subt Mihai Voievod Viteazul (opera rămasă în manuscris) Libertatea națională și Unitatea
națională. Cei doi scriitori pașoptiști au anticipat actul istoric al unirii Țării Românești cu Moldova la 24
ianuarie 1859, contribuind la dezideratul formulat de Kogălniceanu în Introducție la Dacia literară din
1840 :,,Românii să aibă o limbă și o literatură comună pentru toți.”
Arestat de domnitorul Mihail Sturdza al Moldovei, Alecsandri merge la Brașov, unde ia legătura
cu George Barițiu, Andrei Mureșanu și cu alți intelectuali ardeleni. În suplimentul lui Barițiu al Gazetei
de Transilvania, Foaie pentru minte, inimă și literatură, Alecsandri publică poeziile:15 mai 1848, scrisă
sub impresia adunării de la Blaj, Către români, cunoscută sub titlul Deșteptarea României și Hora
Ardealului. Va adapta următoarelor versuri la situația românilor din Transilvania ,,ardelean, copil de
munte, că-mi ești fiu de Românie.. Trebuie precizat că în nr.25 al Foii din 21 iunie 1848, G.Barițiu a
publicat, după prima parte a Proclamației de la Islaz a revoluționarilor munteni, Răsunet(Deșteaptă-te,
române!) de Andrei Mureșanu. Imediat a devenit imnul național al României.
Marea Unire de pe Câmpia Blajului din Transilvania, adunarea de la Islaz din Țara Românească,
întâlnirea de la Putna, din Bucovina, organizată de Eminescu și Slavici în 1871, după care a avut loc o
horă în curtea mânăstirii (unde Ciprian Porumbescu, smulgând vioara, să cânte, i-a spus tatălui său ,,Am
cântat pentru întreaga Dacie”)-toate aceste manifestări au culminat cu Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia. Hora Unirii devine cântecul întregului popor, o primă etapă în drumul, cu destule obstacole,
pentru câștigarea independenței și realizarea României Mari la 1 decembrie. După victoria trecătoare a
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revoluției din Țara Românească și formarea guvernului provizoriu, primul număr al ziarului bucureștean
Pruncul român(15 iunie 1848)cuprinde articolul Trăiască România liberă! Și îndemnul Către frații din
Moldova, în care se afirmă ,,Uniți-vă cu noi, frați de dincolo de Milcov...Munteanu și moldoveanu sunt
toți români, sunt frați, o singură nație ”
Redactorul gazetei Bucovina, Alecu Hurmuzachi, apreciază că poeziile populare reprezintă ,,un
drept la recunoștința nației pentru asemenea îmbogățire a literaturii naționale.”În scrisoarea ce se alătură
poeziilor, Alecsandri susținea: ,,Românii vor rămânea și vor dovedi că sunt români prin limba lor, prin
tradițiile, prin obiceiurile lor, prin cântecelr lor și chiar prin jocuri”, adică prin hore, cum am spune astăzi.
Baladele Toma Alimoș, Miorița și alte opere apar acum.
Dând expresie trăirilor populare, reamintindu-și de Hora Ardealului, dar și de cântecele și jocurile
românilor, creația Hora Unirii ne impresionează prin mesajul transmis.Reținem din prima strofă originea
comună :,,Amândoi suntem de-o mama/ De-o făptură și de-o seamă//Eu ți-s frate , tu mi-ești frate/În noi
doi un suflet bate!” De asemenea, unitatea limbii și credința (,,Măi muntene, măi vecine!//Vin la
Milcovcu grăbire/ ”), realizarea visului de veacuri al românilor prin înlăturarea granițelor artificiale (,,Ca
să treacă drumul mare/ Peste-a noastre vechi hotare/ Și să vadă sfântul soare/ Într-o zi de sărbătoare/ Hora
noastră cea frățească /Pe câmpia românească) reies direct din vibrația profundă a versurilor.
Activitatea diplomatică este dublată de cea literară, importanța ei fiind redată de Titu Maiorescu în
articolul Poeți și critici :,,În Alecsandri vibrează toată inima, toată mișcarea compatrioților săi …farmecul
limbei române în poezia popular…,iubirea de patri în limitele celor mai mulți dintre noi..frumusețea
pământului nostrum natal.”
În finalul acestui succint articol, vreau să fiu exponentul neamului nostru și să sperăm că românii
de pe ambele maluri ale Prutului își vor da mâna în ceea ce privește refacerea economică, social, morală
mai ales în contextul actual al pandemiei. Să se reîntregească vechile hotare fizice și sufletești,după cum
ne învață istoria noastră națională!
Momentul Unirii a fost un prilej de bucurie pentru domnul deputat Georgescu Nicolae, cât și
pentru elevii mai mici sau mai mari! Unitatea dintre oameni se manifestă prin ajutor reciproc și respect, o
unitate în cuget și-n simțiri. Ca în fiecare an, prezența domnului deputat ne onorează!

38

Domnul deputat, Georgescu Nicolae, încurajează activitățile culturale. Fost director al Școlii
Tudor Vladimirescu, dumnealui susține unitatea dintre cadrele didactice și elevi, dintre părinți și elevi,
părinți și dascăli.
Bibliografie
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texte comentate, Ed. Recif, Bucureşti, 1996
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LIMBA ROMÂNĂ - ARHIVA ISTORIEI
Cristea Iasmina (fostă elevă a Școlii Tudor Vladimirescu)
"Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată".
Istoria limbii române ţine de lingvistica diacronică şi expune evoluţia unui idiom pe o perioadă
mai mult sau mai puţin îndelungată de timp, de regulă cuprinzând epoca de la origini până în prezent.
Istoria limbii studiază stările succesive ale unui idiom de la limba-mamă până în perioada
contemporană, schimbările limbii în toate domeniile ei: fonetică, morfologie, lexic, frazeologie, stilistică,
dialecte. Părţile componente ale cercetării unei limbi sunt: originea limbii respective, locul şi epoca de
formare ale acesteia, evoluţia vocabularului, a foneticii şi a morfosintaxei.
"Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste".
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Definiţia genealogică a limbii române
Limba română este latina vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiul Roman,
cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia, Pannonia de Sud, Dardania, Moesia superioară şi
inferioată), din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii. Această limbă a suferit transformări
continue: atât prin evoluţia ei normală, cât şi prin influenţa exercitată de limbile cu care a venit în contact.
Din această definiţie se reţine faptul că esenţa latină a limbii române a fost conservată cu fidelitate de la
origini până astăzi. Româna, ca toate limbile romanice, continuă aspectul vorbit al limbii latine. Ea "s-a
format" pe o largă arie romanizată, situată atât la nordul, cât şi la sudul Dunării.
Rosetti: "Acei care ne-au transmis limba latină din tată în fiu, în aceste părţi dunărene, au avut
întotdeauna conştiinţa că vorbesc aceeaşi limbă (latina), spre deosebire de acei care vorbeau alte limbi.
Se poate vorbi, în acest caz, de «voinţa» vorbitorilor de a întrebuinţa o anumită limbă şi nu alta".
Sortită să evolueze izolat, într-o zonă cu vecinătăţi nonromanice, româna a suferit numeroase
transformări, multe dintre ele datorate influenţei limbilor cu care a venit în contact. Se poate spune că,
dintr-un anumit punct de vedere, româna este şi un idiom balcanic.
Rosetti: „Oricât de mult s-a îndepărtat limba română de tipul latin şi oricât de mult s-ar mai
îndepărta de el în cursul evoluţiei sale ulterioare, nimic nu se va schimba prin aceasta în raporturile de
filiaţie dintre latină şi limba română, aceasta fiind pur şi simplu transformarea, potrivit împrejurărilor, a
celei dintâi”.
Cât priveşte epoca „formării” limbii române, Al. Rosetti precizează că „în nici unul din
momentele sale, ca şi pentru celelalte limbi romanice occidentale, nu poate fi vorba de «formarea» limbii
române, căci româna, ca oricare dintre limbile romanice, nu este altceva decât latina vorbită fără
întrerupere în provinciile Imperiului Roman, de la cucerirea romană şi până în zilele noastre”.
Până la începutul sec. 7, romanitatea orientală constituia un tot unitar, care acoperea o vastă arie a
spaţiului carpato-balcanic. Aşezarea slavilor şi a protobulgarilor în Peninsula Balcanică a făcut ca Dacia
nord-dunăreană să devină nucleul principal al romanităţii răsăritene.
Sec. 2 -5: latina balcanică;
Sec. 5 -7: formarea limbii române;
Sec. 7-12: limba română comună, protoromâna, nediferenţiată în cele 4 dialecte;
Sec. 13-16: româna preliterară;
Sec. 16: româna literară.
Limba latină şi variantele ei
Româna face parte din familia limbilor romanice, ca şi franceza, italiana, spaniola, portugheza,
provensala, catalona, retoromana, sarda şi dalmata (aceasta din urmă a dispărut către sfârşitul secolului al
XIX-lea). La baza acestor limbi, deci şi a românei, se află latina vulgară (sau populară; lat. vulgaris
„popular”). Aceasta reprezenta aspectul vorbit, uzual, familiar, al latinei, era idiomul de conversaţie
curentă al păturilor mijlocii ale societăţii (sermo vulgaris, sermo rusticus), limba ţăranilor, a soldaţilor,
meşteşugarilor, negustorilor. Ea se opunea latinei clasice, aspectul îngrijit, literar, cult, savant, supus
normelor codificate prin gramatici şi prin tradiţia literară, limba marilor scriitori latini (din secolul II î. Hr.
până spre sfârşirul secolului I d. Hr.).
În sinteticul Dicţionar de istorie veche a României (1976) se afirmă că limba română poate fi
formată atunci când s-a ajuns ca "un român să nu mai înţeleagă limba latină, iar cineva care ştia latineşte
să nu înţeleagă româna". (Al. Graur)
Limba română comună comportă, în opinia lingviştilor, patru dialecte:
1. Dialectul daco-român:
2. Dialectul aromân
3. Dialectul meglenoromân
4. Dialectul istro-român.
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***
IDIÓM, idiomuri, s. n. Termen general care denumeşte o unitate lingvistică (limbă, dialect sau
grai). [Pr.: -di-om] – Din fr. idiome.
LINGVÍSTIC, -Ă, lingvistici, -ce, s. f., adj. 1. S. f. Ştiinţă care studiază limba şi legile ei de
dezvoltare. ♦ Lingvistică generală = domeniu al lingvisticii care studiază limba din punctul de vedere al
trăsăturilor ei generale, de mijloc de comunicare specific omului. Lingvistică diacronică = studiu al
faptelor de limbă privite în evoluţia lor. Lingvistică sincronică = studiu al faptelor de limbă aşa cum se
prezintă ele la un moment dat. 2. Adj. Care aparţine lingvisticii (1), privitor la lingvistică. [Var.: linguístic,
-ă s. f., adj.] – Din fr. linguistique.
Bibiografie
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SCULPTURI ÎN LEMN EXPUSE LA GALLERIA “TATE MODERN”
Vrânceanu Daria (fostă elevă a Șc. Tudor Vladimirescu), Colegiul ,,Zinca Golescu”
Prof.coordonator Mihail Elena
Arta poate fi considerată atât o plăcere a sufletului, cât și o modalitate de relaxare a minții. Deține
un rol foarte important în viața noastră, deoarece ajută la îmbogățirea imaginației și la sporirea
creativității.
După multe planificări nereușite și aranjamente eșuate, într-un final, după lungi eforturi, am reușit,
alături de cei mai apropiați prieteni ai mei, să plănuim vacanța perfectă în Londra. De la bilete de avion,
până la cazare și activități, totul a fost plănuit în detaliu pentru a nu apărea complicații neașteptate. Totuși,
întamplarea, soarta (deși nu cred), a făcut să aflăm că la Galleria “Tate Modern” se organizează un
eveniment deosebit, o expoziție de sculpturi în lemn. Fără să stăm pe gânduri, ne-am hotărât să participăm
la această atracție culturală, mai ales că lucrările lui Brâncuși nu pot fi văzute în fiecare zi.
Până în prezent, au fost organizate doar câteva expoziţii cu fragilele sale opere, greu de
transportat. Aceasta este prima din Anglia, iar selecţia sculpturilor este chiar reuşită. Spre deosebire de
opulența retrospectivă din 1995 de la Paris, cea de la Londra se concentrează asupra sculpturilor în piatră,
marmură şi lemn. Lucrările vor dispune de mult spaţiu, majoritatea fiind situate pe postamente rotunde de
lemn: ca atare vizitatorii sunt indirect solicitaţi să le privească din toate părţile.
Brâncuşi a devenit celebru ca maestru al formei clare, simple şi al echilibrului. Opera sa a fost
denumită adesea ca abstractă. El însuşi a respins acest calificativ ca fiind limitat.,,Eu nu sunt abstract, cei
care spun asta sunt niște proști, niște încuiați…Ce li se pare lor că este abstract e cât se poate de realist,
fiindcă realul nu înseamnă forma exterioară a lucrurilor, ci ideea, esența lor….Eu vin cu noul meu din
ceva foarte vechi. Din înțelegerea lumii, din ascultarea materialului în care lucrez. Nu încerc să redau un
sărut, ci sărutul, nu o pasăre, ci pasărea. Printr-o expresie redusă la esență.” De aceea, mai toate
sculpturile poartă denumiri figurative: "Pasărea", "Bust de băiat" sau "Bust de fată". Teme abstracte ca
"Timiditate"- sculptură din anul 1917, constituie mai de grabă o excepţie. Sculptorul afirma :,,Când ai un
lemn în mâini, mai întâi îl asculți, îl studiezi cu atenție, să vezi ce formă are, ce îți sugerează, și scoți din
el adevărata lui formă, cea ascunsă acolo.”De fapt, Brâncuși stabilea un dialog între natură (realitate)artist-operă.
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Expoziţia va prezenta şi opere care dezvăluie o manieră de prelucrare
mai directă, mai temperamentală: vorblucrările în lemn, ce amintește de stâlpi
totemici sau de arta tibrală Acestea sunt ex reîntoarcere la veritabil şi pur,
elemente pe care avangarda artistică de la
începutul secolului XX credea că el
descifrează în aşa numita artă primitivă.
Una din sculpturile sale timpurii,
"Sărutul" din anul 1908 arată ca un
vestigiu arhaic al unei culturi de mult
apuse.
Am regăsit, printre toate creațiile
de artă ale maestrului, prima sa sculptură
în lemn, “Fiul risipitor”, din 1914, era
aproape abstractă, o bucată de lemn de
stejar sculptată grosolan, cu trăsături umane abia schiţate.
Foarte entuziasmați și surprinși am fost când am
observat și un simbol al țării noastre, România, la o expoziție
într-o altă țară europeană : Coloana infinitului, realizată în anul
1918. Creată dintr-o serie de elemente simetrice suprapuse,
această coloană inspirată de stâlpii caselor ţărăneşti din
România, întruchipa nevoia de ascensiune spirituală pe care
Brâncuşi a exprimat-o adesea în lucrările sale.
Sculptura Socrates are o pereche în sculptura făcută tot
în lemn de stejar, numită Plato, adică Platon, apelativul pe
care-l folosea compozitorul Satie, pentru Brâncuși. Dacă
Socrate reprezintă portretul lui Erik Satie, atunci Platon poate
fi privit ca autoportretul lui Brâncuși.
“Povestea unei găini care a stat de vorbă cu un om care
a întrebat-o ce face, în vreme ce ea tocmai își clocea ouăle.
Politicoasă găina s-a ridicat de pe ouă și a mers să-i explice
omului ce făcea, dar i-a tot explicat și când s-a întors la cuib,
ouăle părăsite erau compromise dimpreună cu puii ce ar fi ieșit
din ele”. Povestea ne este spusă sfătos cu mici repetiții de către
ghidul nostru turistic, spre a sublinia tâlcul și a înțelege de ce
azi găinile sunt în stare să scoată ochii celor ce vin peste ele
când clocesc.
Cum evenimentul a fost de neuitat, nu ne-am putut
abține să nu participăm. Am fost hipnotizați de măiestria
sculpturilor, dar, mai ales, de frumusețea și atenția cu care au
fost înfăptuite. Toate detaliile făceau ca operele să fie cu
adevărat o comoară care merită să fie descoperită și prețuită.
Capodoperele ne-au impresionat profund, în special “Coloana
infinitului”și Cumințenia pământului.
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Brâncuși a denumit lucrarea aceasta după specificul înțelepciunii
românești, desemnând cumințenie și cuviință. Măiestria sa se observă din
felul în care modelează un bloc de piatră de calcar crinoidal, adus de el din
carierele Parisului.
Reprezentând emblemele României, am fost emoționați și fericiți,
căci, asemenea opere de artă, ale unuia dintre cei mai valoroși sculptori
români, Constantin Brâncuși, au fost expuse și apreciate într-o altă țară.
Artistul ,,avea să spună peste mai mulți ani sculptorului Mac Constantinescu
<<Gândește-te că stejarul din fața ta este un bunic înțelept și sfătos. Vorba
dălții sale trebuie să fie respectuoasă și iubitoare, numai așa îl poți
mulțimi.>>
A fost o experiență memorabilă care ne-a deschis noi perspective
culturale ! Atât eu, cât și prietenii mei, am fost fascinați de talentul și vocația
acestui sculptor- pictor, un adevărat ambasador al neamului noastru cu care
ne putem mândri în context universal!
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ABORDĂRI INTERCULTURALE
CRĂCIUNUL MINORITAȚILOR
Alexandru Cristian, clasa a VII-a C
Tradiția se află în legătură cu spiritualitatea, cu absolutul din sufletul unui neam. De ce avem
nevoie de tradiții? Răspunsul e simplu: ca să nu ne pierdem într-o mulțime, în care nu ne diferențiem.
Dincolo de capacitatea de păstrare a identității, tradiția se bazează pe adevăr, bine și frumos, virtuțile ce
conferă umanitate existenței. Adevărul tradiției este cel dovedit prin experiența neamului, fiind ilustrat în
vechile proverbe. Este adevărul moral, așa cum binele este împotriva minciunii și al nonvalorii. Frumosul
autentic îl regăsim în tradițiile neamului nostru. Spre exemplu, de sărbătoarea Crăciunului, românii au
propriile obiceiuri, care dovedesc vigoarea neamului, ca însăși nașterea Mântuitorului. Acest articol nu
înceracă să redea datinile noastre din preajma acestei mari sărbători...Sunt cunoscute și respectate cu
sfințenie. Doresc să prezint câteva idei despre Crăciunul minorităților, cu trăsăturile specifice zonei
originare.
Crăciunul minorităților
În comunitățile lipovene din Dobrogea, Crăciunul este sărbătorit pe data de 7 Ianuarie. Fiind
originară din Rusia, comunitatea încă își păstrează credința și tradițiile strămoșilor. Lipovenii percep
Crăciunul din punct de vedere religios, mai puțin comercial. Acest factor a influențat strictețea
populației în ceea ce privește respectarea obiceiurilor și a credinței creștine. În Ajunul Crăciunului se
obișnuește să se mănânce ”Kateaua”, un preparat din grâu fiert și miere de albine. Preparatele nelipsite de
pe masa de Crăciun sunt răcitura cu hrean, pateuri cu măruntaie de porc, cârnați tăiați la toporișcă, borș cu
sfecla roșie și sarmalele cu hren. În satele lipovene, copiii merg cu colindul în ziua de Crăciun, recitând
un singur colind ”Hristos rajdaesta”. Acesta constituie o cântare preluată din slujba bisericească. Este o
dovadă că lipovenii au părăsit Rusia în secolul al 17-lea, înaintea colibelor de factură ucrainean-catolică.
Crăciunul sârbilor
Cultura Serbiei a preluat influențele bizantine și romanice, determinând varietăți culturale: nordul
tinde spre profilul Europei Centrale, sudul e caracteristic Balcanilor și zonei Mediteraneene. Elementele
bizantine se observă mai ales, prin introducerea creștinismului oriental (ortodoxia) în Evul Mediu
timpuriu. Se cunoaște faptul că Serbia are cinci monumente culturale înscrise pe lista patrimoniului
mondial UNESCO: capitala medievală timpurie Stari Ras și mânăstirea Sopocani din secolul al XIII-lea,
mănăstirea Sudenica din secolul al XII lea, complexul roman din Gamzigrad-Felix Romuliana, pietrele
funerare Stecci, iar în Kosovo există monumente medievale pe cale de dispariție(mănăstirile Visoki
Decani, mănăstirea patriarhală din Pec.
Sârbii păstrează un calendar pe rit vechi, astfel sărbătoresc Crăciunul la o săptămână după noi, iar
Anul Nou după două săptămâni, după ce sărbătorim noi, românii.
Potrivit obiceiului, se trezesc devreme, în ziua de Ajun – Badnji Dan, înainte de ora 5, ca să
pregătească gospodăria pentru colindători. Presară pe podea paie, iar sub masă așază un ciur cu boabe de
cereale, nuci și o sticlă mică de țuică. Colindătorii, copiii din comunitate, ajung înainte de răsăritul
soarelui și se așează în jurul mesei, imitând sunetele specifice animalelor din gospodării (pui, gâște, rațe,
porci, vaci etc). Gazda presară deasupra capetelor copiilor boabe, iar ceea ce cade pe jos nu se mătură,
rămâne acolo pe durata întregii sărbători a Crăciunului, semn de bunăstare și fertilitate.La lăsatul serii,
sârbii aprind Badnjakul în curtea bisericii, un trunchi de stejar care simbolizează focul în jurul căruia s-au
adunat păstorii în noaptea nașterii lui Iisus. Este un foc care purifică și în jurul căruia se cântă colinde și
se împart daruri pentru copii. După arderea stejarului, sârbii se duc să ia cina de Ajun.În alte familii
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sârbești, cel care lăsa cadouri seara, sub brad, nu era Moș Crăciun, ci Îngerașul. Camera cu bradul
împodobit era încuiată cu o săptămână înainte si doar în seara de Ajun copiii, împreună cu întreaga
familie, aveau voie să intre și să despacheteze cadourile. Sârbii din Banat încă respectă tradiția de a-și
transforma casele într-o peșteră pentru a imita locul unde Iisus Hristos s-a născut. Obiceiul împodobirii
bradului de Crăciun nu făcea parte cu ani în urmă din tradițiile sârbilor, însă cu timpul obiceiurile sârbești
s-au contopit cu cele românești, sărbătorind în prezent atât Crăciunul românesc, cât și pe cel sârbesc.

DAN BARBILIAN - între logica poeziei și logica matematicii
Vlasie Ileana, clasa a VIII-a D
La ce te gândești când spui Ion Barbu sau Dan Barbilian? Te
gândești la poetul Ion Barbu sau la matematicianul Dan Barbilian? Eu mă
gândesc la o persoană cu o gândire aparte, cu un spirit de aventură
deosebit, o persoană plurivalentă. Deși cei doi sunt una și aceeași
persoană, totuși sunt două minți total diferite: una cu abilități
extraordinare în domeniul matematicii, iar alta cu iubire față de poezie.
Dar, cine știe toată povestea care stă la baza faptelor întâmplate între cei
doi, cum au ajuns sa fie doi, nu unul? Sunt aici să vă răspund la toate
aceste întrebari!
Ion Barbu s-a născut la data de 18 martie 1895, CâmpulungMuscel, România, sub numele de Dan Barbilian. Matematicianul a fost, de
asemenea, unul dintre cei mai importanți poeți romăni interbelici, Se știe
că Dan Barbilian a fost numele sub care a excelat ca matematician, iar Ion Barbu ca poet.
Prin talentul său matematic, acesta a fost numit, în 1942, profesor titular de algebră la Facultatea
de Științe din București, iar, mai târziu, reprezentant al programului de la Erlangen al lui Felix Klein. Va
pune bazele axiomatice ale geometriei algebrice și ale mecanicii clasice. Ion Barbu s-a ocupat și de
teoriile algebrei moderne, de teoria algebrică a numerelor și de teoria determinismului. Euclid s-a aflat
printre preferații matematicianului, după cum observă Solomon Marcus, în Paradigme universale.
In anul 1919, matematicianul adoptă, ca pseudonim, numele bunicului său, Ion Barbu, începând
colaborarea la revista literară “Sburătorul”.Debutul în volum are loc în 1930, prin ,,Joc secund, al cărui
titlu initial este Ochian. Anterior, în 1921, poemul După melci apăruse într-o plachetă ilustrtă ca o carte
pentru copii, cee ace îl nemulțumeștepe Barbu. Formarea sa ca matematician se observă în armura
încifrării, în ermetismul operei sale. Talentul aparte și dăruirea față de poezie sunt descoperite în urma
unui pariu cu Tudor Vianu, critic literar și prieten al acestuia. Același critic literar îi delimitează opera în
trei etape : parnasiană, baladescă și ermetică. Deși distincte, acestea sunt unitare prin aventura cunoașterii.
Înzestrând poezia cu o funcție exploratorie, nu rațională, poetul caută căile de acces spre misterele
cosmice.
Din viața poetului învățăm că pasiunile și talentele se descoperă cu timpul, toate întâmplându-se la
momentul potrivit, în diferite circumstanțe. După cum debutul său artistic a fost declanșat printr-un pariu,
fără ca acesta să-și imagineze ce va deveni, așa și noi ne vom descoperi, în timp, talentele ascunse prin
experiența autocunoașterii.
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EXPRESII CELEBRE DIN LIMBA LATINĂ
Voicu Cristina Ștefania și Renț Andreea Iuliana, clasa a VIII-a D
Expresiile din Limba Latină
Facem parte dintr-o Europă în care latinității noastre i s-au adăugat, pe un fond de substrat,
anumite elemente slave și de cultură bizantină, ba chiar elemente ale unor vecini aduși de istorie. Dar
această ,,insulă latină într-o mare slavă”, cum afirma Nicole Iorga, și-a păstrat un anumit specific, o
anumită spiritualitate identitară, un fond ancestral și acele arhetipuri ale perenității. Un fel de genius loci
înțeles ca sinteză a unor factori psiho-fizici ce definesc o realitate geo-spirituală proprie. Limba română
are la bază limba latină, iar cunoașterea acesteia reprezintă calea de acces la cultura europeană.
Folosirea expresiilor din limba latină nu este doar un semn al erudiției, ci o mândrie a moștenirii
noastre spirituale. Farmecul acestei culturi explicat prin armonia și echilibrul său nu poate fi decât
contemporan: ,,Cei vechi nu vor îmbătrâni niciodată: Ei sunt și rămân steaua polară după care trebuie să
ne călăuzim în toate năzuințele noastre.”(Schopenhauer , Lumea ca voință și reprezentare). Dintr-o
perspectivă, maximele, expresiile limbii latine simplifică vorbirea, alteori s-au impus în uz și este dificil
să le ocolești (exemplu: persona non-grata1). Este important ca atunci când le folosim, să știm care este
sensul acestora și cum trebuie incluse în propoziție/ frază.
Expresii celebre din lb. Latină și semnificația lor
1 Persoana neagreată
Arcul lui Ulise
Expresia își are originea în Odiseea
Homer povestește că Penelopa( soția lui Ulise),după ce si-a
așteptat douăzeci de ani soțul să se mărite, a declarat că va lua în
căsătorie pe adela dintre numeroșii ei pretendenți,care va izbuti să
înconvoaie arcul lui ulise și să tragă cu el la țintă.
Nimeni nu a reușit în afară de un cerșetor în zdrențe.Dar,acela
era chiar Ulise,reîntors după o lungă pribegie. De aceea,expresia se
folosește spre a menționa un talent deosebit,o mare însușire,care este
apanajul exclusiv al cuiva.
2. în mitologia greacă, zeul vegetației, al pomiculturii, al
vinului, al extazului și fertilității, denumit la romani și Bacchus sau
Liber
Sabia lui Damocles
Damocles, un curtean al lui Dionisyos cel
bătrân,tiranul Siracuzei a trăit în secolul IV a. Chr.și
ca toți curtenii era foarte lingușitor,spunând că nu
există fericire mai mare decât să fii tiran.
Spre a-i da o lecție,Dionisyos l-a așezat în
locul său pe tron și a poruncit să i se acorde toate
onorurile regești, dar când acesta se simțea mai bine,
tiranul i-a cerut să privească în sus. De tavan,chiar
deasupra capului lui Damocles, atârna o sabie fără teacă prinsă numai cu un fir de păr de
cal,demonstrându-i astfel primejdiile care îl pândesc în orice moment pe tiran. “Sabia lui Damocles” a
devenit sinonimă cu un pericol care te amenință în orice clipă,
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În cultură, artă și literatură
● Sabia lui Damocles este așadar frecvent
folosită la aceasta povestire care arată pericolul
întotdeauna prezent în care se află cei care dețin funcții
de putere.

Cutia Pandorei
Ce înseamnă expresia Cutia Pandorei?
Cutia Pandorei sau “a deschide cutia Pandorei”
redă o sursă de nenorociri mascată de aparențe atrăgătoare.
Legenda
În mitologia greacă, Pandora a fost
prima femeie din lume modelată de
Hefaistos,însuflețită de Atena și înzestrată de
alți zei cu toate darurile,de unde și
denumirea(pan=tot; doron=dar )
Jupiter, furios pe Prometeu că a furat
focul din cer, a vrut să se răzbune și i-a trimis-o
ca nevastă, cu o cutie care conținea toate relele.
Dându-și seama că Jupiter îi întinde o cursă, Prometeu a refuzat-o. În schimb, s-a lăsat ademenit fratele
său, Epimeteu, și, când Pandora a deschis cutia, s-au revărsat toate relele din lume: bolile, necazurile, ura
și suferința. Când a deschis-o, pe fundul cutiei nu mai rămăsese decât speranța.
Calul lui troian
Homer ne povestește că după zece ani de asediu
pentru a cuceri Troia, grecii s-au folosit de un vicleșug.
Sub pretextul unei ofrande religioase închinată zeiței
Minerva, ei au construit un cal uriaș înăuntrul căruia au
ascuns cinci sute de ostași, restul armatei prefăcându-se că
se retrage.
Au introdus calul Troian3 în cetate,fără a-și da
seama că războiul încă nu s-a încheiat. Noaptea, grecii au
ieșit din ascunzătoare cucerind orașul.
Această expresie indică pe dușmanul travestit
în binefăcător.
3.Calul troian se referă la un obiect masiv, de
forma unui cal imens construit din lemn, care putea fi
transportat pe cele patru roți ale sale și care s-ar fi dovedit
decisiv în cucerirea cetății Troia la finalul războiului
troian care a avut loc între ahei și troiani și a durat zece ani încheiați.
Cântec de sirenă
Sirenele reprezintă imaginea pericolelor care-i pândesc Ele sunt reprezentate sub forma pe
navigatori. Apar sub forma unor făpturi fantastice, cu cap și bust de femeie, cu picioare și aripi de pasăre
sau coadă de pește.Ele aveau sediul între insula Capri și coasta meridională a Italiei.Auzite de toți, dar
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nevăzute de nimeni, atrăgreau cu vocea lor pe navigatori în regiunea primejdioasă de la intrarea în
Strâmtoarea Siciliei, unde mureau lovindu-se de stânci.
Aceste personaje mitologice reprezintă atracția și pericolul morții, iar expresia semnifică un mijloc
de seducție pe cât de puternic, pe atât de primejdios. Simbolizează puterea autodistructivă a dorinței ce nu
vede realitatea.

Pasărea Phoenix
Este o pasăre oraculară, de mărimea unui vultur, cu pene aurii în jurul gătului. Pasărea Phoenix
este o pasăre mitică longevivă, care are puterea de a se autoincendia periodic și regenerarea din propria
cenușă. Numele Phoenix este posibil să provină din cuvântul din limba greacă ,,phoinix și poate avea
legătura și cu un alt cuvânt, phoinos, care înseamnă ,,roșu ca sângele. Această pasăreeste ilustrată în
literatura antică și medievală, precum și-n arta medievală ca având un nimb, accentuându-se legătura cu
Soarele. Cele mai vechi reprezentări ale acesteia indică nimburi cu șapte raze, asemănătoare cu cele ale
lui Helios (personificarea Soarelui).
Începând cu Herodot, foare mulți scriitori vorbesc despre această pasăre unică.Trăind în
deșerturile Arabiei, fabuloasa pasăre, după o viață de peste cinci sute de ani, când simțea că i se apropie
sfârșitul își făcea un cuib de rămurele rășinoase care se aprind ușor, se expunea soarelui arzător al
pustiului, se mistuia ca pe un rug și apoi din propiai cenușă se năștea o altă Phoenix.
! Totodată, este considerată a fi "simbol solar, al timpului, Imperiului Roman, metempsihozei,
consecrației, reînvierii, viața în Paradis, Iisus Hristos, Fecioara Maria, virginitatea, omului exceptional,
precum si unele aspecte ale vieții creștine“.

Chinurile lui Tantal
Deoarece Tantal, regele legendar al Lidiei a furat nectarul și ambrozia zeilor pentru a le dărui
muritorilor,a fost condamnat de Zeus la foame și la sete. În Infern,Tantal nu putea să bea apă, nici să
guste vreun fruct din pomii care-și ridicau ramurile în văzduh.
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Expresia se referă la o persoană care nu se poate bucura de bunurile sale sau care-și vede mereu
spulberate dorințele în clipa când sunt gata de realizare.
Expresia .„chinurile lui Tantal” înseamnă „tortură infernală”.
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INTERVIU CU UN ELEV DIN STRĂINĂTATE
Berechet Miruna, clasa a VII-a E
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
Miru: First of all I would like you to present yourself and tell me where you live (country, region)
Declan: Hi, my name is Declan, I am 13 years old and I live in the United States, California
Miru: Can you tell me how are your teachers to you?
Declan: I love all of my teachers. They‟re helpful, caring, and understanding
Miru: Cool! Now, can you please tell me some things you do at school and something about it? Anything
you think we should know about your school.
Declan: Well, now it‟s online school but we used to play a lot of games and go on trips around the county.
We also have a football team I play for. My school also has a very big campus.
Miru: Now, the last thing. Do you have any traditions or things you use to do in your country? If yes, give
me some examples. An example of my country: On New Year‟s Eve we use to eat 20 grapes for good
luck.
Declan: Ok so I don‟t know how popular is it in America nor do I even know if this tradition is American
but my family does it. On Christmas someone hides a fruit or a vegetable in the Christmas tree and
whoever finds it gets to open their presents first. Another funny one is that on the 4 th of July people
compete to see who can eat the most hotdogs. Literally everyone I know watches it on TV
Traducere:
Miru: Înainte de toate mi-ar plăcea să te prezinți și să îmi spui unde locuiești (țară, regiune).
Declan: Bună, numele meu e Declan, am 13 ani și locuiesc în Statele Unite, California.
Miru: Îmi poți spune cum sunt profesorii pentru ține?
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Declan: Îmi iubesc toți profesorii. Ne ajută, sunt pasători și înțelegători.
Miru: Super! Acum îmi poți spune ce faci în școală și câte ceva despre ea? Orice crezi că ar
trebui să știm?
Declan: Bine, acum este școală online dar obișnuiam să ne jucăm și să facem excursii în jurul țării. Avem
o echipă de fotbal a școlii pentru care joc. Școală mea are de asemenea un campus foarte mare.
Miru: Acum, ultimul lucru. Aveți vreo tradiție sau lucru care obișnuiți să îl faceți în țară voastră? Dacă da,
da-mi niște exemple. Un exemplu al țării mele: De Revelion, obișnuim să mâncăm 20 de struguri pentru
noroc.
Declan: Ok, deci nu știu cât de popular e în America, nu știu nici măcar dacă e o tradiție în America,
dar familia mea o face. De Crăciun cineva ascunde un fruct sau o legumă în brad, iar cine o găsește,
poate deschide cadourile primul. Încă un lucru amuzant este că pe 4 iulie, oamenii se întrec pentru a
vedea cine poate să mănânce mai mulți hotdogi. Absolut toți pe care îi cunosc se uită la asta la televizor.

SCRIITORI CARE AU PARTICIPAT LA EVENIMENTELE DIN 24 IANUARIE 1859
ÇI 1 DECEMBRIE 1918
Andrei Cristian Păun,, clasa a VIII-a D
Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”
Unul dintre cele mai importante evenimente din istoria statului român modern este Unirea
Principatelor Române, de la 24 ianuarie 1859. Acest moment, cunoscut în istorie și ca Mica Unire, s-a
înfăptuit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost ales domnitor atât Moldova, cât Țara
Românească.
Scriitorii unionişti sunt cei care au descris cel mai frumos, prin cuvinte emoționante, pline
de semnificații, unul dintre cele mai importante evenimente istorice ale românilor. Dintre aceştia,
amintim pe Dimitrie Bolintineanu, care devine și Ministru al Culturii. Legendele istorice reînvie o lume
apusă, din care reiese sentimental apartenenței la un neam demn și eroic.
Vasile Alecsandri se numără printre cei mai înflăcărați scriitori unioniști. „Hai să dăm mână cu
mână/ Cei cu inima română,/ Să-nvârtim hora frăţiei/Pe pământul României”: sunt versuri pe care orice
român le cunoaşte. Scrie poezia Către români, intitulată mai târziu Deșteptarea României. Redactează
împreună cu Kogălniceanu, C.Negri. Dorințele partidei naționale din Moldova, manifestul
revoluționarilor moldoveni.
Alecu Russo participă la mișcarea revoluționară din Moldova alături de Alecsandri. Perspectivele
limpezi și blestemele împotriva celor care au vitregit țara apar în Cântarea României.
Fabulistul Grigore Alexandrescu constituie un alt scriitor important care a participat la
evenimentele din ianuarie 1859. Poezia sa, Unirea Principatelor, rămâne una dintre cele mai emoționante
chemări la luptă din acele vremuri. Nu lipsesc avânturile revoluționare, ideea mesianică de izbăvire a
neamului, dar se prefigurează și decepționismul eminescian: Atunci dac-a mea frunte galbenă,
obosiă,/Dac-a mea privier s-o-ntueca, s-ar stinge d-al patimilor vant/Pe aripile mortii celei mantuitoare
/Voi lăsa fericirea aceluia ce-o are,/Și a mea pomenire a celor ce-am iubit.(Anul 1840). Este considerat de
critica literară ,,întemeietor al lirismului modern, precursorul lui Eminescu, prin circumscrierea inspirației
domeniului filozofic, prin așezarea în matca firească a meditațiilor pe teme socilae și istorice, a satirei, a
fabulei și a epistolei.(p.217 Miorița Baciu Got, Mioara Goian, Gh.Mitache, Literatura română. Antologie
de texte comentateEd.Recif,1996).
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Fruntaș al mișcării revoluționare di Țara Românească, Nicolae Bălcesu a lăsat culturii noastre
monografia istorico-literară, Românii supt Mihai -Voievod Viteazul. Riguros precum un istoric și artist
prin aura legendară a operei, scriitorul surprinde prin patosul evocării.
Alt scriitor și om politic important, care a participat la evenimentele din 24 ianuarie 1859 este
Nicolae Ganea.
Marea Unire este evenimentul care completează Mica Unire, având loc la 1 decembrie 1918, zi
istorică ce devine Ziua Națională a României sau împlinirea „visului de o mie de ani al poporului
român”.
Sărbătoarea aniversează Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și unirea provinciilor
Basarabia, Bucovina,Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu Regatul României.
Dintre scriitorii care au participat la evenimentele premergătoare Marii Uniri și la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia amintim pe: Octavian Goga, Alexandru Vlahuță, Nicolae Boilă, Camil
Petrescu, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga.
Marele poet Otavian Goga a evocat acest eveniment măreț în poeziile sale, precum “Fără țară”. Și
Alexandru Vlahuță, ca un profet, compune poezia “Triumful așteptării”.
Una dintre cele mai frumoase poezii inspirate de Marea Unire a fost recitată de Nicolae Boilă,
autorul ei, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, fiind un adevărat imn al acestui mare eveniment istoric al
poporului nostru, aşa cum de altfel este şi titlul ei:
“Neam românesc ridică-ţi glasul, căci şi cerul şi pământul
Vrea acum să te asculte, să-ţi audă azi cuvântul
În cetatea cea străbună, ridicată de Traian
Azi se-nalţă-a doua oară, falnic vulturul roman
Şi cu ochii lui cei ageri spintecă văzduhul mare
Neamului român să-i pună nouă şi mai largi hotare!”
(Nicolae Boilă, Imnul Unirei, în Românul, nr. 19/1918).
Scriitorii Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, prin operele scrise ce evocă atmosfera din primul
război mondial („‟Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, “Pădurea spînzuraților”, au
contribuit la înțelegerea importanței Marii Uniri.
Lucian Blaga, prin “Hronicul și cântecul vârstelor”, realizează o mică filă autobiografică, în care
imortalizează emoțiile participării la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
Astăzi, suntem mândri de eroii care ne-au lăsat o țară frumoasă și bogată, dar avem și noi o
datorie: înfăptuirea României Mari, căci, să nu uităm că Basarabia nu mai este a noastră!
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IT'S OUR WORLD, LET'S TAKE ACTION
Dumitrescu Adelina Ștefania, clasa a VII-a E
Profesor coordonator, Andrei Georgiana
If we want to take action and protect our world, we should use energy wisely. We can do this by
unplugging computers, TVs and other devices that we do not use.
For a better world, we should get charged up with renewables. The global push for cleaner,
healthier energy is on. With costs dropping every day, renewable energy is the best choice for the
enviroment and the economy.
Eat for a climate-stable planet! The decisions we make about food can have a profound effect on
the enviroment. If you want to make your diet more climate-friendly, you can grow your own.
For our world, we can take the public transit, ride a bike and fly less. It's an amazing idea to invest
in renewables, too.

IT'S OUR WORLD, LET'S TAKE ACTION!
Rada Alexia, clasa a VII-a D
Profesor coordonator, Andrei Georgiana
We should start caring more about our planet. Nowadays,
global warming is and will be a really important issue if we are not
going to do something about it. Some people don‟t realize how big the
problem is but we should change little things and habits in our daily
routine in the favor of the planet, such as not letting the water on when
we brush our teeth or planting a tree every year. If every person on the
planet will try at least a little to take care of the planet, things will
change gradually.
Global warming affects all of us including the animals.
Thousands of animals are losing their houses as a result of
deforestation and fires. Our planet is getting hotter and hotter and this
is the reason why icebergs are melting.
The planet is trying to warn us by extreme weather and we
should not ignore it.

IT’S OUR WORLD, LET’S TAKE ACTION
Vlasie Ileana, clasa a VIII-a D
Profesor coordonator, Andrei Georgiana
Nowadays people are polluting much more than they did in the past. To make sure that we will not
destroy our world, we have to do something about it. We can:
1.
RECYCLE MORE: we can help the Earth just by putting soda cans, bottles, old paper in
the recycle bin.
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2.
CONSERVE WATER: little things can make a big difference. Every time we turn off the
water, we save 340 liters of water every day.
3.
PLANT A TREE: trees give us oxygen so in return we can plant more of them.
To change our world, we must change the way we think and we have to change it soon so we
could live healthily and peacefully.

OUR WORLD
Voicu Alexia Maria Cristina, clasa a VIII-a D
Profesor coordonator, Andrei Georgiana
It's our world and we need to take action. People need to change. The trees are suffering, the seas
are suffering, and so are the animals and we, the human beings.
We don‟t need to cut down so many trees, we don‟t have to use paper in vain, we need to know
where to throw the garbage away.
I know this isn‟t easy but think about clean streets, more trees, the seas would be so clear and
clean. It should be good for nature, us and for animals. Let's make a more beautiful and cleaner world.

It’s our world, let’s take action
Voiculescu Ioana Adina, cls a VII- a E
Prof. coordinator, Andrei Georgiana
In order to have a better world we should be more careful and not pollute anymore. We have to
take care of our planet.
We have to plant trees instead of cutting them. They
give us fresh air.
Protecting our planet is very important for us and for
the next generations.
Our planet is getting worse, so we have to take a big
effort to protect it.
Let‟s take care of our planet because it depends on us.
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ESTE COPILUL MEU TALENTAT LA FOTBAL?
Profesor, Oprea Cătălin
În cazul micilor fotbaliști sau micuțelor fotbaliste, părinții sunt cel putin la fel de importanți
precum copii. Pur și simplu, de părinți depinde dacă un copil face fotbal sau nu. Putem grupa părinții
copiilor în mai multe categorii:
 cei care visează ca proprii copii să ajungă mari fotbaliști (sau doctori sau avocați);
 cei care sunt împinși de copii către fotbal și cedează insistențelor copiilor;
 cei care își aduc copiii la fotbal pentru beneficii punctuale (să facă mișcare, să învețe să fie mai
disciplinați, să își consume energia etc).
Sunt părinți care vor să știe foarte repede “dacă merită” să investească în cariera fotbalistică a
copilului, fie vor să știe dacă dorința copilului este doar un moft sau este un talent real care se cere
exprimat. Copiii pot fi împărțiți simplu în 2 categorii: cei care doresc să vină la fotbal și cei care nu
doresc (dar vin fiind împinși de către părinți).
Decizia părinților de a-și aduce copiii la fotbal (handbal, volei , baschet, judo lupte, etc) trebuie să
aibă la bază dorința copiilor. Unui copil căruia îi este indiferent dacă face fotbal, tenis sau scrimă sau și
mai rău nu îi place fotbalul nu va performa niciodată, oricât de mult și-ar dori părinții și oricât de talentat
pare să fie.
În același timp, este imposibil pentru un antrenor să spună, după câteva antrenamente, dacă un
copil are un viitor strălucit în fotbal sau nu. Unii copii pot părea talentati la primele antrenamente dar în
timp ei progresează foarte lent, pe când alții pot părea lipsțiti de talent la început însă pot face progrese
rapide. Unii copii pot fi foarte talentați dar nu se exprimă pe teren din cauza timidității induse de mediul
nou în care abia au intrat.
Exact ca în comparația cu școala: nu poți spune după câteva zile de școală despre un copil dacă va
deveni doctor sau avocat sau nici măcar dacă va avea succes datorită școlii. Copiii oricum evoluează în
salturi iar munca și repetiția sunt mult mai importante decat talentul. Nici măcar un pictor nu poate creea
o opera apreciată fără mii de ore de exercițiu, nevăzute de nimeni. E adevărat, există și excepții, ca în
orice domeniu.
Este mult mai probabil să ajungă un mare fotbalist sau un sportiv de înaltă performanță, cu mai
puțin talent și muuultă muncă decât cu talent dar fără muncă.
Un copil care nu este cu adevărat pasionat de fotbal se va opri din această activitate atunci când va
da de greu ( antrenamente combinate cu un program școlar încărcat). Calitatea antrenorilor este infinit
mai importantă decât baza sportivă sau marca echipamentului de antrenament.
Progresul ca jucător de fotbal al unui copil este influențat de atât de mulți factori (pasiune,
capacitate de progres, antrenori, mediul social, capacitate de sacrificiu, setare mentală, eventuale
accidentări, dezvoltarea fizică etc) încât este imposibil să prezici unui copil o carieră de succes în fotbal,
oricât de talentat sau lipsit de talent ar parea inițial.
Cel mai important pentru un părinte este să urmărească reacțiile copilului din timpul și după
antrenament:
 Se antrenează cu drag?
 Pleacă de la antrenament frustrat sau multumiț?
 Așteaptă cu nerăbdare următorul antrenament?
Răspunsurile acestor întrebări sunt cele care ar trebui să ghideze părinții în decizia privind
continuarea antrenamentelor la fotbal și nu părerea antrenorului despre valoarea de moment a copilului.
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Așteptările legate de performanță trebuiesc păstrate pentru părinți, nu transferate copiilor ! Ei percep
aceste așteptări ca pe o presiune și sunt șanse mari ca tocmai această presiune să îi facă să abandoneze.

ROMA ANTICĂ ȘI MONUMENTELE EI
Marin Stefan, Iordanescu Rafael si Neacsu Eduard
Profesor Mihail Elena Marilena
1. Cum s-a format Roma?

În secolul al VII-lea î.Hr, in stânga fluviului Tibru (Tevere),
trăiau latinii și sabinii, care formau Roma Antică.
Prin cucerirea și colonizarea Daciei, Imperiul Roman își
încheia ,,acțiunea de expansiune cea mai răsăriteană din Europa, căci
dincolo de Bug începe ,,o altă geografie și o altă civilizație care poate
fi interesantă, dar care nu mai aparține Europei(ci Asiei)”, afirma
Mircea Eliade.
2. Legenda Intemeierii Romei Antice

Un urmaș al lui Iulus, Numitor, a fost detronat de fratele său, prințul Amuliu. Fiica lui Numitor,
Rhea Silvia, a născut gemenii Romulus și Remus, care erau copiii zeului Marte. Amuliu a silit-o pe Rhea
Silvia să-i abandoneze pe râul Tibru.
Ei au fost salvați de o
lupoaică si apoi de un păstor,
Faustulus, care i-a crescut ca pe fiii
săi. Aflând de originea lor, Romulus
și Remus au redat domnia cetații
Alba Longa bunicului lor. Apoi, au
întemeiat Roma pe locul unde
fuseseră alăptați de lupoaică.
Neînțelegându-se
asupra
numelui orașului, au hotărât, ca
acela dintre ei care va vedea pe cer
mai mulți vulturi zburând, să fie
întemeietorul
cetății
(conditor
Urbis). Remus a văzut șase, iar
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Romulus, doisprezece. Remus a fost ucis, deoarece a desconsiderat misiunea sacră, lovind cu piciorul
zidul ridicat.
3. Monumentele Romei Antice.

Lupa Capitolină este lupoaica care i-a gasit și
hrănit pe Romulus si Remus

Templul Herae era unul dintre templele
construite in Forul Roman

Colloseum era amfiteatrul lui Vespasian, construit
după modelul grecesc, sprijinit cu arcade marețe si
galerii. Operă monumentală cu patru nivele, rămâne
o minune a antichității. De cele mai multe ori, acolo
aveau loc lupte cu gladiatori.

Constantini Arcus era (încă este) una dintre
construcțile specifice romanilor, făcute de
către regii care câstigau mai multe bătălii

Forum Romanum era cel mai însemnat loc unde se
desfășura viața publică și se găseau magazine in care
negustorii își etalau mărfurile. In aceasta se mai găsea
si tibuna oratorilor. Mai târziu au fost construite mai
multe temple

Circus Maximus era locul unde se organizau cursele
de cai sau procesiunile solemne.Pe lângă acesta, se
cunosc Circus Flaminii, Circus Neronis.
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Columna Traiani este cea mai importantă clădire
construită in Forum Traiani in anul 113 d.Hr. de
Apolodor din Damasc. Basoreliefurile care
împodobesc coloana evocă scene din luptele lui
Traian cu dacii.

Thermae era un bazin cu apă termală care cuprindea
si locuri destinate gimnasticii, jocurilor și chiar

Via Appia era locul cu multe monumente funebre ale
Scipionilor.Acest drum pornea de la Roma, de aici și
sintagma,,Toate drumurile duc la Roma

Pantheon-ul era templul zeilor protectori ai
Imperiului, ridicat de Agrippa. În aceeași perioadă,
s-a construit și Teatrul lui Marcellus
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CUGETĂRI INSPIRATE DIN POVESTEA “SAREA ÎN BUCATE”
Dumitru Teodora, clasa aV-a D
Citind “Sarea în bucate” de Petre Ispirescu, pe măsura ce avansam în lectură, în mintea mea lua
naștere o întrebare: Cu ce a greșit fata cea mică a împăratului când i-a spus acestuia că-l iubește “ca sarea
în bucate”?
Evident, până la terminarea lecturii, am înțeles că sarea a fost, este și va fi un aliment
indispensabil vieții și că iubirea ca “sarea” este mai presus decât “zahărul și mierea”. Această lectură m-a
determinat să mă informez mai mult. Astfel, îmi doresc să vă împărtășesc și vouă ce am aflat despre acest
aliment.
Sarea derivă din cuvântul latinescul sal. Aceeași origine o are și cuvântul salariu, deoarece se
spune ca soldații romani au fost, în anumite timpuri, plătiți în sare. Principalele utilizări ale sării se referă
la alimentație. Sarea poate fi un condiment deosebit pentru mâncăruri, având în vedere faptul că poate
avea diferite arome speciale.
Sarea este conservant, fiind folosită în industria conservelor, în tăbăcărie, în industria chimică. Ea
a fost folosită în procesul de mumificare artificială a cadavrelor. Procedeul a constituit modalitatea prin
care egiptenii încercau să păstreze corpul uman intact pentru veșnicie. În procesul de mumifiere corpul
era deshidratat prin păstrarea sa, timp de 40 de zile, într-o soluție naturală de sare. De asemenea,
semnificǎ civilizaţie, prietenie, ospitalitate. Oferirea de pâine şi sare este specificǎ zonei ruseşti şi ţǎrilor
vecine unde este un semn de ospitalitate.
Reprezintǎ ceea ce este mai bun în casǎ, rǎbdare,
ingenuozitate, previziune şi pregǎtire civilizatǎ.
În același timp, sarea este folosită la îndepărtarea urmelor de apă din combustibilul avioanelor. În
organismul uman, acest aliment contribuie la creșterea presiunii osmotice intracelulare și presiunii
sanguine, datorită ionilor de sodiu. Sarea ajută la fierberea mai rapidă a apei, reducând timpul necesar
gătitului. În Evul Mediu, sarea era atât de scumpă încât uneori era numită ,,aurul alb”. Superstiția spune
că, dacă răstorni solnița înseamnă că o să ai ghinion. Explicația stă în pictura lui Leonardo Da Vinci,
,,Cina cea de taina”. În aceasta, Iuda apare în dreptul unei solnițe răsturnate. De aici, oamenii au tras
concluzia că o solniță rasturnată iți va aduce ghinion. Sarea de mare din Marea Moartă este folosită în
balneoterapie pentru tratarea artritelor reumatoide, artritelor psoriatice și osteoartritelor. Consumul
prea mare de sare poate fi mortal: 1 gram de sare per kilogram de corp este suficient pentru a
provoca moartea. Așa se sinucideau nobilii din China.
Amestecul de gheață cu sare provoacă o răcire de până la -16 0C.El se numește amestec
răcitor și cu ajutorul lui putem prepara înghețata dorită, în maximum 5 min.
Gargara cu apă sărată este un remediu pentru tuse, dureri în gât, dureri de
dinți sau respirație neplăcută.
Prin lacrimi, eliminăm din organism săruri minerale, implicit și sare. În acest sens, scriitorul
Valeriu Butulescu spunea că ,,niciodată nu plângem fără rost”.
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Închei aceasta cugetare cu un cuvintet despre sare:

SARE
ALBĂ

CRISTALINĂ

DAI GUST
CONDIMENTEZI

CONSERVI

VIAȚA

NOASTRĂ

ÎMBUNEZI

AURUL ALB

Bibliografie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
https://www.gustos.ro/sfaturi-culinare/sfaturi-practice/cele-mai-interesante-10-lucruri-pe-carenu-le-stiai-despre-sare.html
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/egiptul-antic-si-secretele-mumificarii
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MEDALION LITERAR
EMINESCU, PASIONAT DE FIZICĂ
Codrescu Alexandra, clasa a VIII-a D
Prof.coordonator Mihail Elena
Știați că ,,luceafărul poeziei noastre”, Eminescu a fost pasionat de fizică?
Prezentul articol încearca să răspundă acestei enigme.
Mihai Eminescu și-a descoperit pasiunea pentru fizică pe vremea când studia la Universitățile din
Viena, Berlin între anii 1869-1872. Acesta a fost la curent cu o multitudine de descoperiri din patrimoniul
fizicii.
Poetul a avut două caiete care conțin însemnări legate de teoriile sistematice, dovedind interesul
său pentru științele exacte. Acestea reprezintă setea de cunoaștere, dorința concentrării informațiilor pe
ramura științelor și dorința de a înțelege fenomenele noi din perioada contemporană.
Mihai Eminescu face consemnări în legătură cu tema mecanicii: masa, accelerația, legile mișcării
rectilinii, forța gravitațională, căderea liberă a corpurilor, forța centripetă, centrifugă, conservarea
energiei, noțiuni de repaos și mișcare. El sugerează simplu prin exemplificări, principiul fundamental al
dinamicii, principiul acțiunilor reciproce, principiul inerției și noțiunea de inerției. Astfel, demonstrează
că a cunoscut și legile care guvernează mișcarea planetelor. Eminescu a fost și cel care a consemnat teza
privind structura materiei. Mișcarea fizica se referă la mai multe niveluri de organizare fizică. Din
acestea, remarcate de Eminescu au fost: mișcarea moleculară, mișcarea planetară, mișcarea înăuntrul
sistemului solar, mișcarea galactică.
Numeroase opere literare ale poetului au ca teme noțiunile prezentate mai sus. Scrisoarea I și
Luceafărul trimit spre unitatea dintre mișcare și repaos, dintre schimbare și stabilitate.
In poemul Luceafărul, se prezintă călătoria lui Hyperion de la universul creat la cel necreat:
,,Și din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine, /Vedea, ca-n ziua cea dentâi,/ Cum izvorau
lumine;//[...] Din chaos, Doamne,-am apărut/ Și m-aș întoarce-n chaos.../ Și din repaos m-am născut,/ Mie sete de repaos.//[...] Tu vrei un om să te socoți,/ Cu ei să te asemeni?/ Dar piară oamenii cu toți,/ S-ar
naște iarăși oameni.//Ei numai doar durează-n vânt/ Deșerte idealuri-/Când valuri află un mormânt,/ Răsar
in urmă valuri;” Universul necreat nu implică mișcare, este un haos, o lipsă de ordine, un amestec de
forme. Repaosul este conceput ca ceva static. Universul creat este conceput ca o mișcare ciclică, mișcare
ce se continuă la nesfârșit: naștere, moarte, naștere, moarte etc.
În Scrisoarea I regăsim imaginea universului necreat, care este fără lumină, fără culoare, fără
mișcare și fără căldură. Repaosul este imaginat ca o odihnă:,,La-nceput, pe când ființă nu era, nici
neființă,/ Pe când totul era lipsă de viață și voință,/ Când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns.../Când
pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns/.Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?/ N-a fost
lume pricepută și nici minte s-o priceapă,/ Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,/ Dar nici de căzut nu
fuse și nici ochi care s-o vază.”
Universul creat se întemeiază pe existența luminii. Eternitatea este simbolizată de noapte, iar
finitul este sugerat de lumină: ,Astfel, într-a veciniciei noapte purtarea adâncâ,/ Avem clipa, avem raza,
care tot ține încă.../Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întuneric”
Repaosul este unul mecanic, în sensul invariabilității poziției în spațiu a unui corp față de alt corp.
Repaosul se mai poate reprezenta și sub formă de echilibru dinamic: ,Din sânul vecinicui ieri/ Trăiește azi
ce moar,/ Un soare de s-ar stinge-n cer/ S-aprinde iarăși soare.”
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Dincolo de acest aspect, Eminescu abordează unele principii moderne anticipând teoria
relativității care avea sa fie elaborată științific de savantul Albert Einstein in 1906 și 1912. Contrar
principiilor mecanicii clasice, Einstein afirmă ca pentru viteze apropiate de viteza luminii are loc o
modificare a dimensiunilor spațiale și a duratei evenimentelor: dimensiunile liniare ale corpului se
contractă pe direcția de mișcare, iar durata proceselor ce se petrec la nivelul acestor corpuri se dilată
proporțional cu viteza de deplasare a corpului în raport cu un sistem de referință inerțial.
În nuvela Sărmanul Dionis,o nuvelă fantastică, este sugerată această dilatare a timpului. Rubén îl
îndeamnă pe erou să călătorească și îi spune că în drumul său “ziua va fi scurtă și când te vei întoarce nu
îl vei găsi pe Rubén ci un alt om”. În alt loc găsim “eu singur voi fi mort și îngropat când vei reveni tu,
căci orele vieții tale vor fi pe întreg de ani pentru Pământ”.
Unitatea constantă a produsului spațiu-timp se exprimă prin noțiunea de interval “spațio-temporal”
sau continuu cvadridimensional.În capodopera eminesciană, Luceafărul, regăsim interpretarea
intervalului spațio-temporal:,,Privea în zare cum pe mări/ Răsare și străluce,/ Pe mișcătoarele cărări/
Corăbii negre duce.//[...] Un cer de stele dedesupt /Deasupra-i cer de stele-/ Părea un fulger nentrerupt/
Rătăcitor prin ele.”
Călătoria se desfășoară în cosmos, modelul cosmic fiind foarte bine redat. Viteza de deplasare e
viteza luminii. Un alt adevăr fizic trecut în limbaj.
Eminescu reușește sa îmbine în mod firesc elementele de cosmologie cu literatura. Aceata
presupune îndepărtarea nebuloasei respective. În Scrisoarea I stingerea luminii este asimilată culorii
roșu:,,Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist și roș/ Cum se-nchidă ca o rană printre nori
întunecoși,/Cum planeții toți îngheață și a-azvârl rebeli în spat/ Ei, din frânele luminii și al soarelui
scăpați.”
Ştiința elaborează modelul ,,universului în expansiune, conceput ca un finit în formă sferică în
expansiune”. Dilatarea ar fi pornit de la un punct, de la un “atom tată”. În Scrisoarea I se întâlnește
imaginea creației universului: ,,Dar deodat-un punct se mișcă...cel dintâi și singur. Iată-l/ Cum din chaos
face mumă, iară el devine Tatăl../Punctu-acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii,/ E stăpânul
fără margini peste marginile lumii...
Modelul se bazează pe teoria unei origini explozive numită “Marele Pocnet” sau “Big Bang”. Prin
aceasta, se afirmă că atomul inițial, foarte dens, prin a cărui explozie ar fi luat naștere universal, era atât
de mic, încât putea fi asemuit cu nimicul. Ecuațiile
teoriei relativității generalizate, teoria câmpului
gravitațional au prezis un univers în expansiune
(descoperirea Aleksandr Friedman).
Astfel, Eminescu trezeşte admirație prin tot
ce a creat. El şi-a întregit volumul imens de
cunoștințe printr-o permanentă interdisciplinaritate.
Îndrazneala sa ştiințifică îl face un om complet,
datorită împletirii rigorii și exactității transmise prin informațiile ştiinței cu expresivitatea limbajului
literar.
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ROMANTISMUL
Sandu Bianca, clasa a VII-a C
Prof.coordonator Mihail Elena
APARIŢIA CURENTULUI.
Pentru ca romantismul să se manifeste ca o mişcare artistică, a fost necesară evoluţia societăţii și
generalizarea unor stări, atitudini psihice; acestea nu s-au realizat simultan in diferite ţări.
Romantismul este ,,liberalismul în literatură'', care completează liberalismul politic, va sublinia
Victor Hugo în prefaţa lui Hernani(1830).
Romantismul se afirmă mai întâi în Anglia, în Germania si în Franţa în primele decenii ale
secolului al XIX-lea, difuzându-se apoi dincolo de continentul nostru, ca o mişcare amplă, ce cuprinde nu
numai literatura, ci şi artele plastice, muzica, filozofia, istoria, estetica.
În Anglia, poezia cu accente pesimiste a lui
Edward Young, James Thomson şi Thomson Gray
prezintă motivele ruinelor, nopţilor cimitirelor, peisajul
rustic şi sumbru, o lirică melancolică sau protestatară. În
Germania, preromantismul ia forma specifică, fiind
cunoscut sub numele de Sturm und Drang(Furtuna si
avant). Goethe, în Suferintele tanarului Werther, roman
liric epistolar, mărturisirea unei iubiri alături de trăirea
profundă a sentimentului expresia sensibilităţii desprinsă
de lume, prin stări sumbre sufletesti tot mai dese ale eului. Schiller, în piesa Hotii, realizează tipul dramei
sociale, dezvoltând tema luptei pentru libertate. Chateaubriand si Doamna de Staël, în Franţa, pregătesc o
literatură în acord cu spiritul vremii, o literatură care să privească spre filozofie şi să fie expresia
aspiraţiilor omeneşti de libertate.
În literatura română, romantismului se face simţit prin intermediul scriitorilor pasoptişti (Ion
Heliade Radulescu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Alecu Russo s.a). Influenţele curentului vesteuropene, atingând punctul culminant în opera lui Mihai Eminescu, considerat ultimul mare romantic
european.

TRĂSĂTURILE ROMANTISMULUI.
 Cultul sentimentului şi al fanteziei creatoare
Romanticii au frânt limitele închise ale idealului de umanitate şi ale concepţiei artistice clasice
prin slava sensibilitaţii, a fanteziei şi descătuşarea forţelor vizionare ale omului.Înlăturând limitele şi
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legile experienţei concrete, oferă conştiinţei şi imaginaţiei un câmp nemarginit, acordând spiritului
individual libertatea şi capacitatea unui loc nemărginit sufletului.
 Scriitorii romantici, nesatisfăcuţi de realitatea obiectivă, încearca să o depăşească, să evadeze
din ea
În permanenţă în căutarea unui ideal, scriitorul romantic călătoreşte din prezent în trecut sau
viitor, dintr-un spaţiu cunoscut de el, spre un spaţiu neconturat.
,,ci e ca şi cum ai reveni la izvor sau ca şi cum ai urmări în amintire o melodie din
copilărie"(Albert Bèguin). De aceea, în operele romanticilor predomină inspiraţia din istorie(evul mediu),
în ţările sudice şi orientale, cu accent pe latura exotică.
 Descoperirea infinitului spaţial si temporal
În căutarea altor zări, scriitorul romantic aspiră spre infinit, de dragul deschiderii lui în toate
direcţiile. ,,În noi,sau nicăieri, este eternitatea cu lumile ei,trecutul si viitorul"(Novalis). Descoperirea
infinitului alături de sufletul romantic explică alte caracteristici:nostalgia, dorul de adâncimile istoriei.
Pentru scriitorul romantic adevărul se găseşte în imensitatea infinitului.
 Romantismul pătrunde mai adânc în tainele sufletului, exprimă sentimentele profunde ale
scriitorului
,,Poezia, scria Hugo, este ceea ce e mai intim în toate". Iar Lamartine susţine aceeaşi idee; ,,Poezia
trebuie să ne arate mai puţin pe poet şi mai mult pe om însuşi". Ea trebuie ,,să scoată la lumină ceea ce i sa revelat poetului" prin ,,privirile furişate în sanctuarul sufletului".
 Interesul pentru frumuseţea şi pitorescul naturii, pentru culoarea locală
Romanticii consideră omul un univers mic, în care se oglindeşte şi se rezumă universul mare, întro perfectă armonie cu natura. În universul naturii romantice se manifestă alegerile pentru prăpastiile
nopţii, cerul cu marii aştri şi lumi siderate, oceanul, marea, lacurile, izvoarele, codrul, floralul cu o gamă
sugestivă de culori etc
 Lărgind cadrul de inspiraţie al artistului, romantismul scoate în evidenţă şi valoarea artistică
a ceea ce nu este frumos
Urâtul se prezintă şi el în numeroase forme, faţă de natură impune surprinderea extremelor naturii:
frumos-urât, ochiul romanticului fiind creat pentru a descoperi contrastele.
 Interesul pentru creaţia populară şi pentru traditiile nationale
Romantismul i se datorează redescoperirea bogăţiei fondului şi formei operelor folclorice.
 Personajul romantic provine din toate mediile sociale, este un erou excepţional care
actionează în împrejurări excepţionale
Autorul romantic realizează personaje din trăsături psihice. ,,Personajele dramei trebuie sa fie
nişte oameni, şi nu acei eroi artificiali din care spectacolul nu vede decât profilul avantajos. Ca şi ceilalţi
oameni, ele trebuie să fie complexe şi nuanţate, alcătuite în adâncul lor din bine si din rău''(V.Hugo)
 Arta romanică, în opoziţie cu arta clasică, preocupată de unitate, este caracterizată de
amestecul genurilor, de renunţarea la regulile unităţilor în numele verosimilului şi al culorii locale.
Tabloul amplu al vieţii necesită amestecul genurilor, căci adevărata poezie se află în armonia
contrariilor. Caracteristică romantismului este şi lărgirea vocabularului poetic prin adăugarea
arhaismelor,regionalismelor şi a cuvintelor populare. Printre procedeele stilistice caracteristice
romantismului, antiteza este prezentă în definirea unor situaţii, idei, atitudini sau în caracterizarea
personajelor.
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MANIFESTĂRI ALE ROMANTISMULUI ÎN GENURILE LITERARE
Gheorghe Alexia, clasa aVIII-a C
Scriitorii romantici redescoperă folcloul, istoria națională, participă la evenimentele social-politice
contemporane, transformându-le în surse de inspirație. Se refugiază în vis, în alte epoci, trăind puternice
nostalgii.
Genul liric se remarcă prin retorism, prin accentuarea subiectivității. La nivel stilistic, se doresc
antiteza, metafora, hiperbola. În ceea ce privește speciile literare, se cultivă meditația elegia, satira,
poemul, iar fantastical, feericul, grotescul, urâtul devin categoriile estetice predilecte. Temele si motivele
literare predilecte sunt geniul, timpul, iubirea, natura, cosmogonia, obsesia idealului, moartea,
singurătatea, amintirea, luna, stelele, somnul. ,,formele deschise dovedesc imaginarul poetic romantic
bogat.
În cadrul genului epic, modificările se observă la nivelul structurii personajului, perceput
exceptional, în situații excepționale ,,e un monstru în toate: un monstru de frumusețe sau de urâțenie, de
bunătate sau de răutate, ori de toate acestea amestecate,...e bizar, aberant, incomprehensibil.`` Poate
întruchipa visătorul, însinguratul, geniul, damnatul, titanul, revoltatul. De la periferie și până la snobismul
palatlor, toate sunt transfigurate artistic în creațiile literare.Critica și satira se îndreaptă asupra generației
prezente scriitorilor, falselor valori, imitației.
Dramaticul se află în progres, bazându-se pe convingerile scriitorilor referitoare la rolul formative
al teatrului, care impactează publicul. În această perioadă devin repere de inspirație miturile, legendele
populare, prezentate original. Se elimină diferențele dintre vechile specii dramatice, tragedia și comedia,
prin apariția dramei. În cadrul acesteia , grotesul și sublimul se topesc, teribilul și bufonul se amestescă
într-o puternică libertate de exprimare. Ne surprind personajele exotice provenite din diverse medii
sociale și incluse în conflicte puternice, nerezolvabile. Se observă tendința de a reda fidel societatea,
atmosfera timpului.
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ROMANTISMUL ÎN ROMÂNIA
Alexandru Maria Alexia, clasa aV-a D
Prof.coordonator Mihail Elena
Romantismul apare în literatura noastră, după pacea de la Adrianopole(1829), o dată cu
deschiderea europeană. Sursele principale rămân -istoria neamului, folclorul, dorința de eliberare
națională și socială.,,Curierul românesc, ziarul editat de Heliade Rădulescu, orientează literatura romînă
spre romantism. Specificul romantismului românesc se observă prin deschiderea spre valorile universale,
prin lupta pentru îndeplinirea idealului de libertate. În prima etapă a acestui curent literar sunt înscriși
Vasile Cârlova, Gheorghe Asachi, Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu. Ei amestecă elementele
clasice cu cele neoclasice, romantice, dezvoltând o poezie de meditație filozofică cu accente patriotice,
creații sociale.
Heliade Rădulescu și Gr.Alexandrescu traduc pe Byron, Lamartine și Hugo. Prin poemul
Zburătorul, Heliade valorifică folclorul, miturile, conturând o atmosferă fantastică.
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Momentul 1840 este important pentru mișcarea romantică românească, iar revista ,,Dacia literară,
editată de Mihail Kogălniceanu reprezintă un manifest al romantismului românesc, iar lupta împotriva
imitației este evidentă. Pe fondul bogat al culturii populare dominat de supranaturalul basmelor, de
mituri, de motivul dorului și de comuniunea omului cu natura, romantismul dezvăluie talente ascunse.
Scriitorii acestei perioade Alecu Russo, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negruzzi,
Vasile Alecsandri trăiesc istoria neamului și o prezintă în operele lor.
Folclorul reface poezia romantică românească prin culegerea de poezii a lui Alecsandri,
accentuând caracterul oral. Inspirația socială, adeseori regăsită la romantici, îmbină elementele realiste cu
cele romantice. Însemnările memorialistice ale lui Negruzzi, Alecsandri, Ion Ghica, includ note critice la
adresa societății. Din generația romantismului matur fac parte Odobescu, B.P.Hasdeu, primul amintind în
nuvele sale istorice de Walter Scott. B.P.Hasdeu, personalitate enciclopedică extinde studiul folclorului,
al lingvisticii și realizează drama romantică Răzvan și Vidra.
Mihai Eminescu marchează culmea romantismului românesc și așează literatura română alături de
marii romantici, Byron, Heine, Hugo, Lermontov. Comuniunea omului cu natura, viața ca vis, tema
geniului, cosmogonia, motivele îngerului, demonului, somnului, florii albastre ating perfecțiunea în
versurile eminesciene. ,,Chipul” lui Eminescu e suma mai multor chipuri, cee ace se vede foarte bine când
îi răsfoiești caietele și când contempli ansamblul operei lui.Poet, dar preocupat intens de
filozofie…,prozator, journalist, autor al unor proiecte de dramaturgie, Eminescu e, într-adevăr, omul
deplin.(Adrian Pleșu).”
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DE VORBĂ CU MIHAI EMINESCU ȘI GEORGE BYRON
Șerban Cristiana Elena
Eminescu-model al unei conștiințe de cultură
 Pentru acest articol, am decis să realizez scurte interviuri cu doi reprezentanți de seamă ai
romantismului din literatura universală :Mihai Eminescu și George Byron.
 În aceste interviuri, ambii ne vor oferi o serie de răspunsuri despre cunoscutele lor opere,
“Luceafărul” și “drama Cain”.
 Așadar, să nu ne mai lungim cu vorba, și să începem!
Interviul cu Mihai Eminescu
 Bună ziua! Sunt onorată că ați acceptat să îmi acordați acest
interviu pentru revista școlii!
 Cu mare drag, am acceptat, deoarece consider că viitorul țării
depinde de modul în care sunt educate tinerele generații!
 Foarte bine spus! Că tot ați adus vorba de tinerele generații,
v-ar deranja să ne povestiți câte ceva din copilăria dumneavoastră?
 Chiar deloc! Păi cum bine știți, am copilărit în Botoșani și
Ipotești, în casa părintească și prin împrejurimi. Eram într-o totală
libertate de mișcare și de contact cu oamenii și natura, fapt ce mi-a
cauzat o stare de nostalgie regasită prin creațiile mele. În general, eram
considerat un elev bun și silitor, dar ca orice copil, aveam și momentele
mele în care faceam numai năzbâtii. Părinții mei, Gheorghe Eminovici
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și Raluca Eminovici, erau mândrii de mine și ca orice copil, încercam să le fac pe plac și să îi fac mândrii.
Am fost al șaptelea născut al căminului Eminovici, având șase frați și patru surori.
 Impresionant! Când ați descoperit pasiunea pentru compus poezii?
- Bună intrebare! Păi, pe 12 ianuarie 1866 profesorul meu de limba română, Aron Pumnul,
moare. Fiindu-mi unul dintre cei mai dragi profesori, am hotarât să îmi arat recunoștiința, dedicându-i
poezia “La mormântul lui Aron Pumnul “. Astfel anul 1866 se dovedește a fi, anul debutului meu literar
cu poezia “De-aș avea“
- Un gest solemn din partea dumneavoastră! Încă o
întrebare și nu o să vă mai rețin. Ne puteți da mai multe
detalii despre renumita poezie “Luceafărul“ ?
- Absolut! Chiar credeam că nu o să mă mai
întrebați! Am început să scriu la acest mult îndrăgit poem,
încă din 1873, iar după o lungă perioadă de timp, am
finalizat-o în aprilie, anul 1883. Aceasta a fost pentru prima
data publicată în Almanahul societății studențești “România
Jună” din Viena. După publicarea la Viena, poemul a fost
reluat apoi în același an în revista “Convorbiri literare” și în
final în volumul princeps intitulat „Poesii” sub îngrijirea lui
Titu Maiorescu, publicat în anul 1884. Iar ca detalii, poemul a
fost structurat în 98 de strofe. Am încercat să evidențiez
antiteza terestru-cosmic în structura poemului: prima și ultima
parte realizează o fuziune între cosmic și terestru. A doua parte este plasată în plan terestru, iar a treia - în
plan cosmic. În prima parte Luceafărul și fata de împărat se îndrăgostesc și își vorbesc în visul fetei: cu
eforturi, Luceafărul se întrupează pentru a-i putea răspunde la
chemarea-descântec. El îi cere să-i fie soție, dar fata simte
incompatibilitatea imposibil de depășit dintre ei ("ochiul tău măngheață", "Privirea ta mă arde.") și îi cere să rămână muritor, pentru ai rămâne aproape. El acceptă și, în partea a treia, face o călătorie
dincolo de originile Universului, la creatorul lumii. Demiurgul îi
explică ce rol are în Univers: el este "cuvântul dintâi", adică energia
primordială a lumii. Dacă el ar dispărea de pe cer, ar dispărea lumea
întreagă. Fericirea de a trăi iubind o pământeancă nu îi este dată.
Așadar, paradoxal, și nemurirea limitează. Fericiți împreună, doar
pentru o vreme, pot fi doar muritorii. În partea a doua, pajul Cătălin
remarcă frumusețea și tristețea fetei, care ducea dorul Luceafărului. Ei
își fac reciproc mărturisiri: băiatul îi dă o delicată lecție de iubire,
familiarizând-o cu gesturile erotice ("Și ca să-ți fie pe deplin / Iubirea cunoscută, / Când sărutându-te mănclin, / Tu iarăși mă sărută."). Fata îi descrie setea de absolut, iar soluția lui pentru a o vindeca de
aspirația spre ceea ce nu poate fi obținut este tocmai iubirea lor, posibilă, aducătoare de bucurie în
mijlocul naturii. ("Hai ș-om fugi în lume / [...] Căci amândoi vom fi cuminți, / Vom fi voioși și teferi, /
Vei pierde dorul de părinți / Și visul de luceferi."). În ultima parte, revenit pe cer, Luceafărul luminează
cuplul de îndrăgostiți aflat în pădurea edenică. Fata îl cheamă ca stea norocoasă ("Norocu-mi
luminează"), dar el, fără a se întrupa, îi explică faptul că aparțin unor lumi diferite.
- Vă felicit pentru efortul depus în realizarea acestei capodopere și vă mulțumesc pentru timpul
acordat!
- Cu mare drag! Sunt bucuros să răspund interviurilor fiecăruia dintre voi!
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Interviu cu George Byron:
- Bună ziua! Sunt onorată că ați acceptat să îmi acordați acest interviu pentru revista școlii!
- Bună ziua! Cu mare drag! Chiar îmi face plăcere să
întâlnesc oameni pasionați de lectură!
- În acest caz, am dori să ne răspundeți la câteva
întrebări, dacă nu vă deranjează.
- Chiar deloc!
- Ce ne puteți spune despre familia dumneavoastră?
- Tatăl meu, căpitanul John „Jack Nebunul” (Mad Jack)
Byron a fost fiul vice amiralului John „Vreme Rea”
(Foulweather) Byron și al Sophiei Trevanion. Bunicul meu din
partea tatălui, a fost
fratele mai mic al celui
de-al V-lea Baron Byron
cunoscut ca „Lordul
Imoral” (The Wicked
Lord), descendent al
regelui Edward al III-lea
al Angliei. Mama, Catherine Gordon, moștenitoare a familiei
Gight din Aberdeenshire, Scoția, a fost fiica lui George Gordon
of Gight, descendent al regelui Iacob I al Scoției. Din păcate,
bunicul s-a sinucis in 1779, astfel, mama fiind nevoita să-și
vândă moșiile și titlul nobiliar pentru a plăti datoriile. Așadar, am
fost botezat George Gordon după bunicul din partea mamei.
- Ce istorie palpitantă! Despre copilăria dumneavoastră,
ce puteți să ne spuneți?
- Păi, încă de mic fiind, eram cunoscut ca George Noel
Gordon, cu toate că mă chema Byron. M-am născut cu o malformație
la piciorul drept, ce mi-a cauzat un șchiopătat ușor. Acest handicap și
speranțele deșarte că situația se poate remedia, oarecum mi-a
îngreunat viața. La vârsta de zece ani, am moștenit titlul și moșiile de
la fratele bunicului, „Lordul Imoral”. Devenind astfel al VI-lea baron
Byron. Mama m-a dus în Anglia, iar eu m-am îndrăgostit de
încăperile misterioase și întinsele terenuri de la Newstead Abbey,
Nottinghamshire, Anglia dăruite familiei noastre de către regele
Henric al VIII-lea, unde a locuit sporadic, deoarece în perioada
adolescenței această moșie a fost închiriată lordului Grey de Ruthyn.
- O copilărie destul de tragică, dar în același timp,
interesantă! Mai am o singură întrebare.
- Într-adevăr! Dar viața nu-i ușoară, nu-i așa? Cu mare drag
ascult!
- Ce ne puteți spune despre drama Cain?
- Una dintre preferatele mele de altfel! Cain este o operă
dramatică ce am publicat-o în 1821. În Cain, am dramatizat povestea
lui Cain și Abel din punctul de vedere al lui Cain. Piesa începe când
Cain refuză să participe la rugăciunea de mulțumire adusă lui
Dumnezeu de către familia sa. Cain îi spune tatălui său că nu are nimic de mulțumit lui Dumnezeu pentru
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că este sortit să moară. După cum explică Cain într-un monolog timpuriu, el consideră mortalitatea sa ca o
pedeapsă nedreaptă pentru păcatul lui Adam și Eva în Grădina Edenului, eveniment detaliat în Cartea
Genezei. Anxietatea lui Cain față de mortalitatea sa este sporită de faptul că nu știe ce este moartea. La un
moment dat în Actul I, el își amintește să vegheze noaptea la sosirea
morții, pe care și-o închipuie a fi o entitate antropomorfă. Personajul care
îi oferă lui Cain cunoștințe despre moarte este Lucifer. În Actul II, Lucifer
îl conduce pe Cain într-o călătorie către „Abisul Spațiului” și îi arată o
viziune catastrofală a istoriei naturale a Pământului, completată cu spirite
de forme de viață dispărute, precum mamutul. Cain se întoarce pe Pământ
în Actul III, deprimat de această viziune a morții universale. La punctul
culminant al piesei, Cain îl ucide pe Abel. Piesa se încheie cu alungarea
lui Cain. De asemenea, personajele sunt: Adam, Ajun, Cain, primul lor
fiu, Abel , al doilea fiu al lor, Adah, sora și soția lui Cain, Zillah, sora și
soția lui Abel, Lucifer, Înger al Domnului. Pe scurt, eroul nu înțelege de
ce Dumnezeu este o forță binefăcătoare, de vreme ce a creat durerea și
moartea. În general, personajul
byronian, romantic prin excelență, este
in mare parte proiectarea propriei mele
personalitați. Eroii ilustrați exprimă ideile, sentimentele și
frământările mele. Influeanța personalitații și operei mele, s-a resimțit
în literatura universală și în literatura română, de
la D. Bolintineanu la M. Eminescu, Al. A.
Philippide și Tudor Arghezi.
- Impresionant! Mulțumesc pentru timpul
acordat și mii de felicitări pentru acest roman.
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MIHAI EMINESCU
Lazăr Vlad, Procopiu Teodor,Deditoiu Stefan, Botarca Stefan VII C
“Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele
soarbe un nour de aur din marea de amar.”
MIHAI EMINESCU
Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani, la 15 ianuarie
1850. Este al şapte-lea din cei 11 copii ai căminarului
Gheorge Eminovici. Acesta provenea dintr-o familie de ţărani
români din nordul Moldovei, iar mama sa, Raluca Eminovici,
născută Juraşcu,era fiica stolnicului din Joldeşti. Îşi petrece
copilăria la Botoşani şi Ipoteşti, în casa părinteasca şi prin
împrejurimi, într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu
oamenii şi cu natura. Starea melancolică o evocă cu adîncă
nostalgie în poezia de mai târziu ("Fiind băiat…” sau "O, rămîi").C
Între 1858 şi 1866, urmează, cu întreruperi, şcoala la Cernăuţi. Termină, clasa a IV-a fiind
clasificat al cinci-lea din 82 de elevi după care face 2 clase de
gimnaziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în
1865 şi pleacă din nou în 1866. Între timp, e angajat ca
funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi
primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-Vlădicescu.
1866 este anul primelor creații literare ale lui
Eminescu. În ianuarie moare profesorul de limba română,
Aron Pumnul,moment în care elevii scot o broşură,
"Lăcrămioarele invăţăceilor gimnazişti. Aici apare şi poezia
"La mormîntul lui Aron Pumnul”, semnată M.Eminovici. La
25 februarie / 9 martie, pe stil nou,poetul debutează în revista "Familia”, din Pesta, cu poezia "De-aş
avea”. Iosif Vulcan îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet şi, mai tîrziu, şi de alţi
membri ai familiei sale. În acelaşi an îi mai apar în "Familia” încă 5 poezii.
La mormântul lui Aron Pumnul
Imbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină,
Cu cipru verde-ncinge antịcă fruntea ta;
C-acuma din pleiada-ți aṷroasă și senină
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină,

Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare
Și-ți împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori!
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-n tânguire și locul tău natal;
Căci umbra ta măreață în falnica-i zburare
O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare
Ce-i simț nați onal!

Se stinse-o dalbă stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale
Vuiește în cadență și sună întristat;
Căci ah! geni ul mare al deșteptării tale
Păși, se duse-acuma pe-a nemuririi cale
Și-n urmă-i ne-a lăsat!

Urmeze încă-n cale-ți și lacrima duioasă,
Ce junii toți o varsă pe trist mormântul tău,
Urmeze-ți ea prin zboru-ți în cânturi tânguioasĕ,
În cânturi răsunânde, suspine-armonioasĕ,
Colò, în Eliseu!

Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt și mare,
Colò unde te-așteaptă toți îngerii în cor,
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Din 1866 pînă în 1869, călătorește în scopul cunoașterii, pe traseul Cernăuţi-Blaj-Sibiu-GiurgiuBucureşti. De fapt, sunt anii în care intră în contact direct cu poporul, cu limba,cu obiceiurile şi cu
realităţilor româneşti. A intenţionat să-şi continue studiile, dar nu-şi realizează proiectul. Ajunge sufleor
şi copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiali apoi sufleor şi copist la Teatrul Naţional unde îl cunoaşte pe
I.L.Caragiale. Continuă să publice în "Familia", scrie poezii, drame (Mira), fragmente de roman ,"Geniu
pustiu”, rămase în manuscris; face traduceri din germană.
Între 1869 şi 1862 este student la
Viena. Urmează ca auditor extraordinar
Facultatea de Filozofie şi Drept, dar,
audiază şi cursuri de la alte facultăţi.
Activează
în
rîndul
societăţilor
studenţeşti, se împrieteneşte cu Ioan
Slavici; o cunoaşte, la Viena, pe
Veronica Micle; începe colaborarea la
"Convorbiri Literare”; debutează ca
publicist în ziarul "Albina” din Pesta.
În 1877, se mută la Bucureşti,
unde, pînă în 1883, este redactor, apoi
redactor-şef la ziarul "Timpul“.
Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, tot aici i se ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile
lui poeme (Scrisorile, Luceafărul ).
Opera poetică a lui Mihai Eminescu
Alături de volumele cuprinzând traduceri din limbi străine,
piese de teatru, încercări beletristice, un rol important îl au edițiile
cu versuri (antume și postume). Poeziile au fost publicate în revista
“Familia”.
Pe 15/27 mai - I se publică poezia O călărire în zori,
pe 16/29 iulie revista Familia îi publică poezia Din străinătate, iar
pe 14/26 august apare poezia La Bucovina, în revista Familia, unde
mai apar alte poezii, în 11/23 septembrie, poezia Speranța, iar
pe 16/28 octombrie, Misterele nopții.
În lunile octombrie - noiembrie în cinci numere consecutive
aceeași revistă îi publică nuvela Lanțul de aur, tradusă după Onkel
Adam, scriitor suedez.
Pe 2/14 aprilie 1867 apare una din cele mai cunoscute poezii de tinerețe Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie în revista Familia.
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În 15 aprilie poetul va publica, în Convorbiri literare din Iași, poezia Venere și Madonă. La 15
august publică în aceeași revistă poezia Epigonii.
Pe data de 7 septembrie, Mihai Eminescu citește în ședința Junimii două poezii: Înger și
Demon și Floare albastră.
Pe 1 ianuarie se retipărește în Convorbiri literare nuvela Sărmanul Dionis.
Pe data de 1 aprilie apar poeziile Înger și demon și Floare albastră în aceeasi revista.
Pe 1 februarie 1881 publică Scrisoarea I în Convorbiri literare, la 1 aprilie se publică Scrisoarea
II în Convorbiri literare, iar pe 1 mai, se tipărește Scrisoarea III. Pe data de 1 septembrie, se încheie
ciclul Scrisorilor cu publicarea în Convorbiri literare a poeziei Scrisoarea IV.
Pe24 aprilie 1883 apare S-a dus amorul..., pe 15 mai Când amintirile..., pe 5 iunie, Adio, pe 17
iulie, Ce e amorul?, pe 28 august , celebrul poem Pe lângă plopii fără soț..., pe 13 noiembrie , Și dacă...
Ion Caramitru - recitare Glossă
Doina si Ion Aldea Teodorovici - Eminescu
În iunie 1883, poetul se îmbolnăvește grav, iar
în anul 1889,pe 15 iunie, Mihai Eminescu se stinge
din viață. Este înmormântat în cimitirul Bellu.
Complexitatea imaginarului eminescian s-a dezvăluit
deplin, după publicarea postumelor. Valoarea lor
fusese evidențiată mai întâi, de G.Călinescu în
exegezele dedicate vieții și operei poetului. Mai
târziu, I.Negoițescu a încercat să aprofundeze și să
sistematizeze intuițiile călinesciene.El surprinde:
,,Fața lui Eminescu e dublă-privește spre noaptea
comună, a naturii și umanității, iar altă dată spre
noaptea fără început a visului, a geniilor
romantice...În
planetariul
romantismului,
singularitatea lui Eminescu prinde figură din această
față, cu două profiluri: unul neptunic, născut din
spuma amară și din ape tânjind spre orizonturile lumii, celălalt plutonic, învăpăiat de focul
originar.(Poezia lui Eminescu)
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TEME ȘI MOTIVE LITERARE EMINESCIENE
Caloianu Monica, clasa aVII-a D
Mihai Eminescu (1850-1889) constituie cel mai mare reprezentant al romantismului românesc şi
cel din urmă mare poet romantic european. Opera sa cuprinde teme, motive şi atitudini ce ţin de marea
literatură a lumii.
Creator pentru care poezia nu este un exerciţiu exterior, ci un mod profund de existenţă, Mihai
Eminescu a lăsat posterităţii o operă diversă, care cuprinde poezii, teatru, publicistică şi traduceri.
Poeziile sale au la bază mai multe teme şi motive de largă inspiraţie istorică, filosofică şi socială.
Marile teme ale creaţiei eminesciene au fost analizate de criticul literar George Călinescu în
lucrarea sa, Opera lui Mihai Eminescu, apărută între anii 1934-1936.
Ele se clasifică în trei mari coordonate, care reprezintă în acelaşi timp şi sursele de inspiraţie ale
creaţiei eminesciene: istoria, natura şi folclorul. Pe lângă acestea mai întâlnim şi alte teme abordate de
marele poet naţional în opera sa, precum cosmogonia, iubirea, tema geniului și trecerea timpului. Spațiul
și timpul poetic eminescian aparțin unui univers hipnotic primordial, proiectat la dimensiuni cosmice. În
cadrul acestuia se regăsesc eros și Thanatos, între care mediază somnul1.
Tema istoriei opune două mari motive: pe de o parte, marile civilizaţii, privind succesiunea
generaţiilor, stingerea strămoşilor glorioşi şi naşterea unor urmaşi corupţi, şi pe de altă parte istoria
națională care la o scară redusă tratează aceeași antiteză trecut-prezent, strămoși-urmași.
Aceste motive sunt întâlnite la Eminescu în următoarele creații: Împărat și proletar, Memento
mori, Epigonii, Scrisoarea III. Toate aceste creații se axează pe ideea incompatibilității totale dintre
măreția trecutului și decăderea prezentului.
Alte motive specifice acestei teme și intâlnite în creațiile sus-menționate sunt patriotismul ("Çi deaceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, /Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este./Duşmănit vei
fi de toate, făr-a prinde chiar de veste; /N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid/ Care nu se-nfiorează
de-a ta faimă, Baiazid!"2), inechitatea socială şi societatea coruptă.
Una dintre temele abordate cu precădere de Mihai Eminescu în creația sa este natura, conturată
sub două ipostaze: marile imensități spațiale (reprezentate de mare și cer), la care se opun pădurile
sălbatice, codrul și teiul. Natura cosmică prezintă motive precum luna, stelele şi luceferii, întâlnite toate în
poeziile care abordează naşterea universului: Scrisoarea I, Luceafărul.
terestră apare în poeziile de dragoste prezentând motive specific eminesciene: teiul în floare,
codrul, plopii, floarea albastră, marea, lacul (Pe lângă plopii fără soţ..., Lacul, Dorinţa) Aceasta din urmă
poezie impletește cele două teme, natura şi iubirea, ilustrând chemarea erotică a bărbatului, invitarea
iubitei într-un cadru natural mitic: “Vino-n codru la izvorul/Care tremură pe prund,/Unde prispa cea de
brazde/Crengi plecate o ascund/.../Adormind de armonia/ Codrului bătut de gânduri/Flori de tei
deasupra noastră/Or să cadă rânduri-rânduri".3
De asemenea, natura este ilustrată individual şi independent în unele creaţii care reprezintă
nostalgia poetului pentru cadrul copilăriei sale: ”Fiind băiet păduri cutreieram/ Şi mă culcam ades lângă
izvor/Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam/S-aud cum apa sună-ncetişor”.4
Acelaşi dor al copilului Eminescu după cadrul natal natural al Ipoteștiului este regăsit şi în
versurile: "O, rămâi, rămâi la mine,/ Te iubesc atât de mult!/ Ale tale doruri toate/ Numai eu ştiu să leascult;/.../ Astăzi chiar de m-aş întoarce/ A-nţelege n-o mai pot.../Unde eşti, copilărie?/Cu pădurea ta cu
tot?”5
1

Nicolae Manolescu, Gh. Crăciun, Mircea Moț, Florin Șindrilaru, Limba și literature română pentru bacalaureat și admitere, Paralela 45,
2005,P.31
2
M. Eminescu, Scrisoarea III, Editura Andreas, Bucureşti, 2018
3
idem ,Dorinţa, Editura Andreas, Bucureşti, 2018
4
Idem, Fiind băiet, păduri cutreieram, Editura Andreas, Bucureşti, 2018
5
Idem, O, rămâi, Editura Andreas, Bucureşti, 2018
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Tema iubirii este strâns legată de cea a naturii, aceste două coordonate neputânt exista una fără
cealaltă. Această temă are în centru femeia care imbracă la Eminescu mai multe ipostaze: femeia-înger,
femeia-demon, femeia-misterioasă, o permanentă enigmă. Indiferent de ipostaza în care este surprinsă,
femeia reperezintă partenera prin care eul liric realizează idila intr-un cadru natural adecvat. Spaţiul
natural este în deplină concordanţă cu stadiul relaţiei: naturi luxuriante, cu motive specific eminesciene
(teiul, lacul,teiul înflorit, salcâmul, codrul) alcătuiesc un cadru ocrotitor pentru perechea ce îşi
împărtăşeşte sentimentele; iubirea trecută este ilustrată printr-o natură cu elemente specific elegiace: De
câte ori, iubito, Pe lângă plopii fără soţ. Totodată, în aceste poezii spaţiul natural, vegetal, este înlocuit
de cel citadin, ca marcă a deteriorării sentimentului de iubire. Iubirea împărtăşită este întâlnită în poezii
precum: Floare albastră, Lacul, Dorinţa, Sara pe deal.
În poeziile lui Eminescu iubirea este un vis, un ideal mereu neîmplinit; diferenţa dintre cele două
perioade de creaţie ale poetului este că în prima parte natura apărea ca un spaţiu feeric, elementele
acesteia constituind motive romantice: codrul (spaţiu magic şi plin de mister), teiul (arbore sfânt care îi
îmbracă pe tineri cu veşmântul nevinovăţiei), lacul (element al visului de iubire), luna şi mulţimea de
flori.
Dacă citim poeziile închinate dragostei, remarcăm că Eminescu reface destinul Luceafărului; el
trăieşte visul unei iubiri pământene mereu neîmplinite.
Cosmogonia tratează naşterea şi stingerea universului, având ca motive luceferii, stelele, luna
şi zborul prin spaţiul sidelar. Tema este ilustrată îndeosebi în Scrisoarea I, prin cugetarea bătrânului
dascăl la soarta universului, la modul în care a luat naştere şi la felul în care se va stinge. Cosmosul mai
este tratat de Eminescu în poemul Luceafărul, în Rugăciunea unui dac şi în poemul postum intitulat
Genaia.
Scrisoarea I este lucrarea reprezentativă a acestei teme eminesciene, fiind alcătuită dintr-o
cosmogonie cuprinsă în două cugetări: una pe tema destinului uman şi alta pe tema soartei geniului. În
prima parte a poemului este prezentat un cadru romantic unde lumina enigmatică a lunii se imprăştie
peste o lume vană, oamenii fiind “umbre pe pânza vremii”, metamorfozaţi în “mii de coji” şi în “nume
trecătoare” duse de timp.
A doua secvenţă este dominată de imaginea romantică a "bătrânului dascăl", reprezentând geniul.
Aici se află în antiteză înfăţişarea umilă cu gândirea savantului, "dispărut din cercul ideilor”, în lumea
contemporană, tristeţea celui care vede mizeria vieţii, iar toate acestea se încadrează în romantism.
Elemente romantice găsim şi în episodul cosmogonic cu privire la Viziunea mitologică a naşterii
Universului: timpul anterior naşterii celei dintâi planete coincide cu "A fost odată" al basmelor. Tot la
mitologie face referire şi imaginea titanului întunecat, cu sugestii în care Fiinţa, Nefiinţa şi Nepătrunsul
apar ca nişte zeităţi, iar pacea întruchipată ce stăpânea Haosul "pare a fi un dragon mitic", după spusele
lui George Călinescu.
Viziunea gigantică a Cosmosului în care rotirea lentă a planetelor creează impresia de armonie.
Proiectarea omului pe fundalul eternităţii; acest fragment este situat între episodul naşterii
Universului şi cel al stingerii. Personajele sunt caracterizate cu ajutorul antitezei romantice: oamenii sunt
"muşte de-o zi" ce trăiesc pe o planetă minusculă.
Viziunea stingerii Universului este prezentată în ultima parte a poemului; spaima creată de
moartea Universului face ca planetele să îngheţe şi ca timpul să devină veşnicie prin trecere în nefiinţă.
Influenţa populară este evidentă în multe din poeziile lui Eminescu. El a preluat teme, motive,
versuri, ritmuri, armonii, imagini pe care le-a asamblat în compuneri noi, purtând pecetea inimitabilă
stilului său. Unele sunt prelucrări folclorice, adaosuri de rafinament în planul expresiei sau al ideii
(Revedere, Ce te legeni, La mijloc de codru, Cartea feciorului din Scrisoarea III etc.), altele sunt profund
originale, sursa populară cunoscând transformări esenţiale (Călin - file din poveste, Luceafărul). În toată
creaţia sa literară întâlnim acea îmbinare inconfundabilă între glasul poetului şi glasul poeziei populare,
prin care Eminescu şi-a dobândit timbrul specific. În această privinţă G. Călinescu făcea următoarea
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observaţie: „Cea mai mare însuşire a lui Eminescu este de a face poezie populară fără să imite şi cu idei
culte, de a se coborî la acel sublim impersonalism poporan”6.
Prin intermediul poeziei Revedere se poate urmări ceea ce a dat folclorul lui Eminescu şi ceea ce a
dat el folclorului. Această creaţie eminesciană are o alcătuire dialogată în construcţia ei delimitându-se
două planuri distincte: al omului şi al codrului. Planurile sint aşezate într-o dublă opoziţie, marcată de
cele două întrebări şi de cele două răspunsuri care-i transformă pe interlocutori în simboluri ale unor
realităţi diferite: omul - condiţia trecătoare, codrul - eternitate. Planul poetului (al omului), mai concis, e
predominant interogativ. Formele de adresare („codrule”, „drăguţule”, „Ce mai faci ?”) precum şi
prezenţa exclamaţiilor revelatoare („multă vreme au trecut”; „tu din tânăr precum eşti/ tot mereu
întinereşti”) conturează dominantele sufleteşti ale interlucutorului uman. Acesta este familiar, bucuros de
revedere, dar surprins de contrastul dintre propria lui înfăţişare şi fizonomia parcă neschimbată a naturii.
Planul personificat al codrului, mai extins, e predominant afirmativ, fiind alcătuit dintr-o
succesiune de constatări despre permanenta mişcare a naturii: rotaţia anotimpurilor („Iar eu fac ce fac de
mult,/ Iarna viscolu-l ascult,/ Crengile-mi rupându-le,/ Apele-astupându-le,/ Troienind cărările/ Şi
gonind cântările;/ Şi mai fac ce fac de mult,/ Vara doina mi-o ascult”) şi statornicia stelelor („Iar noi
locului ne ţinem,/ Cum am fost aşa rămânem / Marea şi cu râurile,/ Lumea cu pustiurile,/ Luna şi cu
soarele,/ Codrul cu izvoarele”. Pornind de la metafora codrului etern, atemporal, Eminescu prezintă în
poezie codrul ca simbol al veşniciei regenerării a materiei, al permanenţei în antiteză cu omul trecător,
fiintă perisabilă: „Numai omu-i schimbător/ Pe pamânt rătăcitor”. Revedere este, aşadar, o elegie pe tema
efemerităţii omului, un cântec melancolic despre fragilitatea condiţiei umane în faţa timpului. Punctul de
plecare este doina populară, dar Eminescu rescrie totul din perspectiva poetului romantic cutremurat de
spectacolul universului veşnic, ce-l face să se simte mărunt şi trecător. Poezia capătă astfel un substrat
filozofic, care nu mai e de origine folclorică, de origine populară fiind motivul codrului ca fiinţă mitică,
dialogul cu natura, originalitatea şi familiaritatea stilului trohaic, masura de 7 - 8 silabe, rimele perechi,
precum şi armonia generală a poeziei.
În mod evident, Mihai Eminescu rămâne un poet al iubirii, un poet de inspiraţie folclorică şi un
poet de idei. “Astfel creaţia eminesciană este etern contemporană cu orice generaţie şi cu orice etapă de
cultură, ea ne aşteaptă, mereu deschisă pentru a ne revela mereu alte semnificaţii şi adâncimi din
nesfârşita, nobila ambiguitate ce însoţeşte fiecare operă într-adevăr mare a lumii”7.
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PROZA EMINESCIANĂ
(succintă prezentare)
Dincă Arianna, clasa aVII-a A
Prof.coordonator Mihail Elena
Proza eminesciană a rămas în umbra poeziei, neavând o receptare atât de rapidă ca aceasta.
Creațiile în proză se clasifică astfel:
a) În proză antumă: Mihai Eminescu a publicat puține creații în proză în timpul vieții:
Cezara,Sărmanul Dionis(1872),Făt -Frumos din lacrimă(1870) și La aniversară(1876
b) În proză postumă : Geniul pustiu, La curtea cuconului Vasile Creangă, Părintele Ermolachie
Chisăliță, Umbra mea, Moartea Cezarei etc.
Fantasticul eminescian, de natură filosofică, se află la baza scrierilor sale. Într-o notiță din
manuscrisele sale spunea că adevărata fantezie se naște din contemplarea ideilor. Proza fantastică are
fundamentul filosofic creat din reflecțiile despre spațiu, timp și din concepte precum: arheu, avatar,
arhetip etc. Aceste fundamente filosofice asigură originalitatea în contextul literaturii universale.
Făt – Frumos din lacrimă este un basm cult, ce indică o altă formulă a fantasticului eminescian:
un fantastic ce explorează resursele misterului și fabulosului, stilizând modelul folcloric. Acesta este
recreat din perspectiva și viziunea culturii și viziunii romantice specific lui Eminescu: pe de o parte,
narațiunea este orientată prin simboluri ce devin nucleul textului. Pe de altă parte, schema epică
dobândește extinderi descriptive, caracterizate prin lirism și reflexivitate. Criticul literar, George
Călinescu, susținea :,,Făt-Frumos poartă haine de păstor, cămașă de borangic, brâu verde și două fluiere,
unul de doine și altul de hore.”
Sărmanul Dionis reprezintă o capodoperă a prozei fantastice românești și universale. Deși autorul
a integrat în textul nuvelei pasaje reflexive, cu deschidere filozofică, totuși, studiind atent, se observă
fenomene onirice prin care se ajunge în spațiul primordial. Se trece din registrul real în cel oniric, într-o
aventură a cunoașterii. Tema pactului cu umbra ne amintește de pactul mefistofelic cu diavolul.Introgația
retorică din finalul nuvelei Cine a fost eroul faptelor, Dan sau Dionis? sporește suspansul și provoacă
cititorul.
Umbra mea- Titlul operei are conotații sugestive în evidențierea directă a mesajului operei ,acela
de a urmări evoluția umbrei. Sintagma “umbra mea” se referă la ceea ce e în spatele aparențelor ale unei
persoane proiectate într-un cadru întunecat.Umbra este doar o vedenie deformată a corpului nostru, care
nu are stăpân.
În nuvela Cezara, iubirea constituie singura cale de mântuire a ființei umane prin recuperarea
patriei mitice și regăsirea armoniei primordiale a cuplului adamic. Predispozișia romanticilor pentru
tiparele originare ale existenței umane umane face ca tema iubirii să fie dezvoltată într-o structură mitică,
având motiv central ,,insula lui Euthanasius-simbol al ieșirii din ordinea timpului istoric și al reintregării
în ordinea pardisului recuperat”. Sau, cum ar spune Eliade, al ieșirii din timpul profan și al intrării în
timpul sacru. Insula lui Euthanasius, care ,,cu strălucirea ei de cercuri concentrice(peștera din insula aflată
în mijlocul râului de pe insula din mijlocul mării), este un centru al lumii, reface prin topografia sa
(râurile care se varsă în lac) și prin întreaga-i înfățișare, paradisul.”
Așadar, în ansamblul operei epice, fantasticul de sorginte folclorică se asociază celui de expresie
filozofică și savantă, din nuvelele Sărmanul Dionis, Avatarii faraonului Tla, precum și din fragmentele
Umbra mea și Archaeus.
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MITUL EMINESCIAN
Petrescu Alexandru, Tamaș Sebastian, clasa a VII-a A
Genialitatea lui Eminescu a dovedit profunzimea sentimentelor, a gândirii umane, prin spiritul său
analitic și sintetic, în același timp. Secolul XIX a fost esențial în dezvoltarea identității culturale române
(Revoluția lui Vladimirescu-1821, introducerea Regulamentelor Organice-1832, Revoluția paşoptistă1848, Unirea Principatelor moldo-valahe-1859 și declararea Regatului României-1881), iar Mitul
Eminescian a reușit să contureze această nouă identitate. Sub auspiciile geniului creator eminescian s-a
aflat cultura româneasca în secolele următoare, după cum observa Titu Miorescu: ,, Eminescu a făcut ca
toată poezia acestui secol să evolueze sub auspiciile geniului său, iar forma înfăptuită de el a limbii
nationale să devină punctul de plecare pentru întreaga dezvoltate ulterioară a vesmântului și cugetării
româneștii.”
Eugen Simion sesiza opt mituri fundamentale în opera sa:
1. Mitul nașterii și al morții universului ( cosmogonia) :Scrisoarea I; Memento mori; Mureșanu;
Gemenii
2. Mitul istoriei- Epigonii; Împărat și proletar; Scrisoarea a III-a
3. Mitul dascălului- Scrisoarea I; Rugăciunea unui dac; Gemenii; Strigoii
4. Mitul erotic: Floare-Albastră; Călin; Dorința; Luceafărul; Sonete; Din valurile vremii
5. Mitul oniric:Egipetul
6. Mitul regresiunii spre elemente: Scrisoarea I; Luceafărul; Rugăciunea unui dac; Sărmanul
Dionis
7. Mitul creatorului : Luceafărul; Odă în metru antic; Glossă
8. Mitul literar: Scrisoarea a II-a, Epigonii
Putem considera că Eminescu a deschis calea lui Blaga, lui Eliade în ceea ce privește mitul. El a
surprins forța revitalizantă a acestuia, modalitatea de a descoperi adevărurile intuitive-metaforice. Blaga
observa că miturile, întâiele manifestări ale matricei stilistice, poartă însemnele creativității popoarelor. În
egală măsură sunt ,,încercări ale spiritului uman de a revela, metaforic, analogic și în material de
experiență vitalizantă, anume transsemnificații.”A gândi mitic înseamnă a aplica procedeul metaforizant
unor procese sau a vedea natura lucrurilor ca izvorând dintr-un dinamis ascuns și a le transpune
structura.,,Poetul nepereche” a creat premisele gândirii mitologice, fiind continuat de Blaga care înțelege
prin mit o fabulație parabolică,,una din cele mai interesante și învoalate înfloriri ale metaforei.”
Acest articol va reda, pe scurt, miturile mai sus amintite.
Mitul istoriei cuprinde o viziune vastă asupra civilizației și evoluției acesteia, comparând
câteodată trecutul cu prezentul. Creațiile incluse dezvăluie antiteza dintre trecutul glorios și prezentul
decadent.
Mitul dascălului și Mitul nașterii și al morții universului prezintă un punct de vedere comun
asupra universului nemărginit. De exemplu, în Rugăciunea unui dac se prezintă Dacia, mitologia sa,dar
și originile lumii. Această poezie are o strânsă legătură cu Gemenii și Strigoii, prin tematica abordată. De
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asemenea, în Scrisoarea I se face referire la geneză și apocalipsă, iar în Gemenii apar alte referințe
biblice.
Mitul erotic străbate lirica și proza eminesciană. Luceafărul face parte din această categorie, o
alegorie a omului de geniu, cu multiple semnificații. În această categorie se află și Floare-Albastră,
Dorința, Din valurile vremii. De la iubirea absolută, ideală, se trece la tonul vehement al dezamăgirii din
Pe lângă plopii fără soț sau Scrisoarea V.
Mitul oniric include o categorie foarte vastă de creații, aflându-se la baza poemelor sau a prozelor
ce închipuie lumi fantastice. Acest mit apare în multe poezii ale marelui poet, mai ales, în anumite strofe
din Scrisoarea a III-a și Scrisoarea I.
Mitul regresiunii spre elemente are două aspecte: întoarcerea spre începuturi și retragerea în
simplitatea naturii. Primul aspect se referă tocmai la începutul universului și la nașterea lumii. Eminescu a
fost preocupat de acest aspect, chiar reluând anumite teorii antice și moderne scrise de cunoscuți filosofi,
oameni de știință și vorbind despre existența Creatorului. Al doilea aspect se referă la simplitatea și
frumusețea naturii care aduce omul în forma sa naturală. De la dualismul lui Platon, Aristotel, Kant se
ajunge la Shopenhauer (voința de a trăi), apoi la Nietzche, Freud.
Mitul creatorului se referă la destinul geniului, acela de neutralitate absolută, fiind incapabil de a
ferici pe cineva, dar nici de a fi fericit. Adeseori, Eminescu vorbește despre natura umană și despre
modul în care fiecare om trăiește după propriile legi morale. Poetul oferă o morală superioară în
Luceafărul și-n Odă( în metru antic) :,,Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor și rece”.
Mitul literar (al poeziei) a fost preocuparea principală a lui Eminescu în tinerețe. Astfel, definea
poezia în creația sa Epigonii: ,,Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate/ Voluptos joc cu icoane și cu
glasuri tremurate? Strai de purpură și aur peste țărâna cea grea. Căutând perfecțiunea, geniul se
contopește cu opera sa, făcând-o nemuritoare ,,N-o mai caut...Ce să caut ?/ E același cântec vechi...
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RECENZII
SOUL-RECENZIA FILMULUI
Gherman Eliza (fosta eleva a Scolii Tudor Vladimirescu), Colegiul Zinca Golescu
Apropiindu-mă cu pași mult prea grăbiți de vârsta maturității, lucru
destul de intimidant pentru orice tânăr, recunosc că am găsit un confort în
orice formă de media care mă leagă de amintirile copilăriei. Clișeic? Poate,
dar, prin această dorință arzătoare de a face timpul să se întoarcă măcar
pentru câteva clipe, mi-am redescoperit iubirea pentru clasicele și
incomparabilele animații Disney, mai precis, filmele Pixar. De unele, este
adevărat că, mă simt legată din pricina nostalgiei; opere jucăușe și dinamice
precum Povestea Jucăriilor, Incredibili sau Întors pe dos.De altele mă leagă o
sinceră apreciere pentru capacitatea lor de a transpune teme existențiale care
depășesc cu mult superficialitățile folosite în povești de mult prea multe ori.
Un exemplu demn de menționat este cea mai recentă animație de la
„Pixar Animation Studios” și „Walt Disney Pictures”. „Soul”, tradus în
limba română „Suflet”, își va face debutul pe marile ecrane din România în
2021. Cu toate acestea, încă de pe data de 25 Decembrie 2020, filmul este disponibil și pe platforma
„Disney+”. Povestea îl urmărește pe Joe Gardner, primul protagonist de culoare dintr-un film Pixar, un
profesor de muzică, cu visul de a fi cunoscut în idustia Jazz-ului, care, printr-o serie de evenimente
nefericite, ajunge în Lumea de Dincolo. Într-o aventură întortocheată cu scopul de a se întoarce înapoi pe
Pământ, întrebări pline de însemnătate sunt indirect adresate. „Care este scopul unui om pe Pământ?”
sau „Când știi că ți-ai atins potențialul maxim în viață?”.
Personal, am rămas profund impresionată de sinceritatea cu care astfel de teme au fost puse în
lumină, emoționându-mă în numeroase rânduri. M-am atașat de personajele dinamice și de prietnia
oarecum neobișnuită formată între Joe și Sufletul 22. Am apreciat imperfecțiunile lor, idea că, pentru a fi
un om bun, nu trebuie neapărat să întruchipezi puritatea absolută(lucru imposibil în lumea noastră), ci,
mai degrabă, trebuie să înveți din propriile greșeli și să le lași să îți contureze caracterul, trebuie să fii
sincer, atât cu cei din jur cât și cu tine. „Soul” m-a învățat că viața nu se rezumă la o serie de evenimente
neimportante care duc la un punct maxim al gloriei în care scânteia ta arde cel mai puternic.
Fără urmă de îndoială, pot spune că animația „Soul”, nu doar o aventură incitantă pentru cei mici,
dar și o adevărată operă plină de emoție pentru frați mai mari, părinți și bunici, se numără printre filmele
mele preferate și va avea mereu un loc în sufletul meu, deoarece mi-a deschis ochii în legătură cu
profunzimea existenței umane.
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LILIANA SOARE - Școala Ardeleană. Lexicul scrierilor de popularizare a științei
Piteşti, Editura Universităţii, 2012, 318 p.
Grozea Sibel (fosta eleva a Scolii Tudor Vladimirescu), clasa a XI-a, Colegiul Bratianu)
Pentru optima funcționare a limbii în societate este necesară cunoaşterea modificărilor intervenite
în structura acesteia, în virtutea dinamicii sistemului lingvistic. Este concludentă, în acest sens, cartea
doamnei profesor universitar doctor, Liliana Soare. Lucrarea reprezintă o continuare firească a
preocupărilor statornice ale autoarei în domeniul limbii, alături de alte cărți publicate: Crestomaţie de
limbă română veche şi modernă (1521-1881), Universitaria, Pitești, 2013, Din începuturile terminologiei
ştiinţifice româneşti. Vol. I. Medicină; Ştiinţe ale naturii(botanică, zoologie, geologie), Paralela 45,
Pitești, 2013.
Titlul captează atenția, deoarece vocabularul scrierilor de popularizare a științei elaborate de către
corifeii Școlii Ardelene, necesită un profund efort intelectual, bazat pe o gândire critică. Cititorul trebuie
să fie avizat în domeniul istoriei limbii, prezenta cercetare impunând informare în prealabil și capacitate
de filtare a informațiilor. Cartea, privită în ansamblu, surprinde prin centrarea pe lexicul neologic al
textelor, prin sondarea originii textelor de referință.
Scopul lucrării, precizat în Argument(p. 5-6), îl constituie obținerea unei imagini sintetice asupra
subiectului abordat. Lexicul neologic este studiat prin descrierea și conturarea evoluției sale. Cercetarea
ştiinţifică începe cu prezentarea cadrului cultural-lingvistic în care se dezvoltă activitatea reprezentanţilor
Şcolii Ardelene, continuând cu tipologia şi analiza modului de structurare a textelor ştiinţifice redactate şi
terminând cu examinarea vocabularului transmis de acestea. Reținem afirmația referitoare la dubla
orientare a obiectivelor investigației:”elaborarea unei tipologii a textelor ştiinţifice scrise de cărturarii
ardeleni şi [...] depistarea modului de structurare şi funcţionare a lexicului vehiculat de scrierile de
popularizare: excerptarea, clasificarea, descrierea, analiza şi caracterizarea acestuia”(p. 7). Structura
echilibrată subliniază această traiectorie, capitolele întâi, al doilea și al șaptelea având caracter
predominant teoretic, iar celelalte ilustrând practic analiza realizată. De asemenea, doamna profesor
universitar observase că examinările anterioare aveau în vedere aspecte izolate de vocabular, lipsindu-le
coerența tematică, compozițională. În acest sens, demersul său științific este amplu detaliat.
Deși studiul întreprins se adresează, în primul rând, istoricilor limbii, etimologilor,
semanticienilor sau lexicografilor, totuși, prin atenția acordată, autoarea are în vedere și sfera cititorilor
interesați de buna cunoaștere a vocabularului limbii române de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și
începutul secolului al XIX-lea. Din această perspectivă, trebuie evidențiat că cercetarea acoperă o lacună
în studiile dedicate lexicului textelor elaborate de Școala Ardeleană, oferind informații valoroase și
analize concludente.
Capitolul I, „ Preliminarii teoretice” (p .12-34), stabilește, în prima parte, contextual culturallingvistic al dezvoltării Transilvaniei în perioada Iluminismului. Partea a doua accentuează programul
cultural al erudiților ardeleni, analizând trei direcții: modernizarea limbii literare în concepția acestora,
principiile acestui proces și principiile vulgarizării lexicale.
Capitolul al II-lea, „ Literatura de popularizare şi fenomenul democratizării ştiinţei” (p. 34-79)
are în vedere lucrările de popularizare realizate de Școala Ardeleană. În partea întâi se devedește unitatea
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de concepție a tuturor cărturarilor ardeleni în promovarea ştiinţei, cu ajutorul autorității de stat, iar partea
a doua atestă esențialitatea literaturii de popularizare în culturalizarea maselor. Partea a treia expune, în
ordine cronologică, lucrări de popularizare a știintei alcătuite de membrii Școlii Ardelene, acoperind un
impresionant număr de domenii (medicină, biologie, matematică, lingvistică, științe fizico-chimoice,
istorie, geografie, filozofie etc.). În continuare, ni se oferă informații cu privire la proveniența și modelul
textelor. Ne sunt prezentate tipurile de texte științifice incluse în activitatea acelei perioade, interesul fiind
acordat clasificării lor în funcție de mai multe criterii. Didacticismul este subiectul abordat în partea a
cincea a capitolului, constituind o strategie dominantă a textelor examinate.
Capitolul al III-lea, „ Lexicul neologic în textele de popularizare a ştiinţei” (p. 79-153) evidențiază
existența a două tipuri de lexic neologic: lexicul neologic de cultură generală şi lexicul specific, fiind
abordate separat. Lexicul neologic de cultură generală este studiat din perspectiva termenilor în prima
secțiune. Așadar, sunt supuse analizei împrumuturile lexicale variate ca origine: latină, italiană, franceză,
germană, maghiară, neogreacă, dar și împrumuturile cu origine multiplă. La final, se realizează o
clasificare semantică a lexicului neologic de cultură generală, observându-se modul în care acesta acoperă
sferele vieţii spirituale, materiale sau social-politice. Partea a doua este canalizată asupra lexicului de
specialitate. Sunt de apreciat analiza terminologiei medicale, botanico-zoologice, fizico-chimice,
geografice, filozofice, istorice, matematice, lingvistice (inclusiv cea stilistică), precum şi terminologia
textelor de economie rurală. Astfel, rezultă constatările privitoare la ponderea împrumutului lexical, a
metaforei terminologice. Analiza minuțioasă a calcurilor lexicale, a colocaţiilor terminologice, a
împrumuturilor lexicale, a terminologiei populare reprezintă o contribuție valoroasă a autoarei. Partea a
doua se finalizează cu o imagine de ansamblu asupra structurii lexicului de specialitate.
Capitolul al IV-lea, „Adaptarea neologismelor la sistemul limbii române” (p. 153-182) se axează
pe problemele adaptării fonetice şi ale încadrării morfologice a neologismelor: termeni care sunt folosiţi
cu alte accepţiuni decât cele din limba actuală, termeni utilizați metaforic, cu accepţiuni figurate, precum
şi termeni care cunosc accepţiuni speciale sau derivate preluate, cel mai adesea, din latina clasică. În
același timp, se observă rolul important jucat de glose în adaptarea semantică a noilor termeni statutul
efemeridelor lexicale.
Capitolul al V-lea, „Probleme ale formării cuvintelor” (p. 182-194) este centrat pe analiza
cuvintelor derivate și compuse preluate din limbile de cultură sub a căror influență se afla limba română
în Transilavania. Sub acest aspect, ne sunt prezentate serii de afixe și componente neologice.
Capitolul al VI-lea, „Relaţii semantice în cadrul lexicului textelor de popularizare” (p. 194-221)
dedicat sinonimiei, polisemiei şi omonimiei, examinează ponderea acestora, structura etimologică a
seriilor sinonimice, resursele polisemiei. În egală măsură, se indică transferul terminologic dintr-un
domeniu în altul. Academicianul Gh. Brâncuș consideră capitolul dedicat studierii relațiilor de sinonimie
și polisemie ,,foarte bine întocmite, cu material bogat și divers”.
Capitolul al VII-lea, „Structura lexicului specializat al textelor de popularizare” (p. 221-229),
face referire la structura defalcată a vocabularului pe patru niveluri terminologice independente: lexicul
comun, lexicul științific interdisciplinar, lexicul de specialitate și lexicul tehnic/terminologic, redând
informații cu privire la terminologizarea și determinologizarea lexicului de specialitate.
Concluziile (p. 229) aprofundează rezultatele cercetării doamnei profesor universitar doctor
Liliana Soare. Demne de reținut sunt precizările academicienilor Gh. Chivu și Gr. Brâncuș în ceea ce
privește lucrarea și autoarea. Astfel, Gh.Chivu, membru corespondent al Academiei Române, apreciază
complexitatea problemelor abordate, pașii demersului său și utilitatea cercetării pe care a întreprins-o
pentru cunoașterea procesului de constituire a vocabularului românesc modern.... În aceeași ordine de
idei, valoarea lexicografică, alături de rigurozitatea scrierii compun stilul științific impecabil al lucrării,
constată academicianul Grigore Brâncuș.
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Redactarea impresionează prin diversitatea surselor din care a fost extras materialul lexical, a
domeniilor ilustrate, a structurii îngrijite și a biografiei (p. 305). Întrucât lucrarea nu se adresează doar
specialiștilor, sunt lăudabile secțiunile dedicate indicelor de cuvinte, abrevierilor folosite și siglelor,
acestea facilitând orientarea rapidă a cititorului.
Consider că prezenta carte reușește să întărească veridicitatea principiului general pe care
reprezentanții Școlii Ardelene se axau, conform căruia dezvoltarea culturii nu se poate realiza fără o
limbă cultivată. Concepția este împărtășită și de cărturarul bănățean P. Iorgovici: „limba și nația cu acelaș
pas pășesc”. De asemenea, parcurgerea acestei lucrări îmbogățește perspectiva intelectuală a receptorului,
oferind o nouă viziune asupra subiectului abordat, trezind, în același timp, interesul pentru mișcarea de
emancipare politico-socială a românilor din Transilvania, dar și pentru viziunea dianamică a structurii
lexicului din textele elaborate de aceștia.
Având la bază teza de doctorat a doamnei profesor universitar doctor, Liliana Soare, cercetarea
facilitează aprofundarea înțelegerii procesului de formare a vocabularului românesc modern, rămânând o
valoroasă contribuție în domeniul literar.

MICUL PRINȚ-ECRANIZARE
Țarcă David, clasa aVIII-a A
Micul Prinț este o carte emoționantă care subliniază importanța păstrării sufletului de copil, în
ciuda trecerii timpului. Îndrăgită de cei mici, dar și de cei mari, cartea lui Antoine de Saint- Exupery a
fost greu ecranizată (2015), fără să piardă din esențialul ei, clar precizat -,,ce e esențial în viață nu poate fi
văzut cu ochiul liber.”În același timp, protagonistul oferă drept soluție problemelor vieții creația ,,În fața
unei taine prea copleșitoare, nici nu mai cutezi să te împotrivești. Oricât de nefiresc mi se părea mie lucrul
acesta acolo, la mii de leghe depărtare de orice așezare omenească, și cu toată primejdia de moarte în
care mă aflam, mi-am scos din buzunar stiloul de hârtie.”
Mark Osborn, regizorul lui Kung Fu Panda, a renunțat să adapteze în mod clasic, aducând o nouă
abordare și o nouă eroină. Astfel, apare o fetiță (Mackenzie Foy), pe care mama sa (Rachel Mc Adams)
dorește să o învețe cum să se poarte în lumea adulților, fără să-și dea seama că îi răpește copilăria.
Norocul apare o dată cu noul vecin, visătorul Aviator (Jeff Bridges) care îi conturează o lume a tuturor
posibilităților: lumea pe care i-a prezentat-o, la rândul său, Micul Prinț (Riley Osborne). Astfel, începe
călătoria magică a Fetiței în universul Micului Prinț. Aici, redescoperă copilăria și învață că cel mai
important lucru este să ai prieteni și să înțelegi că adevărata comoară este inima.
Distribuția filmului a cuprins și alți actori, precum : James Franco(Vulpea), Marion Cotillard
(Trandafirul), Benicio Del Toro(Șarpele), Bud Cort(Regele), Paul Giamati(Profesorul), Ricky Gervais
(Vanitosul). De asemenea, filmul a fost produs de Aton Soumache, Dimitri Rassam și Alexis Vonarb, cofondatorii On Animation Studios. Pe cât de interesant, pe atât de incitant! Vă invit să descoperiți ce se
ascunde în spatele măștilor personajelor, în spatele jocului de lumini și umbre!!
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CRONICA DE FILM
HARRY POTTER ȘI POCALUL DE FOC
Matei Ana Cristina, clasa a VIII-a A
„Harry Potter și Pocalul de Foc” (în original Harry Potter and the Goblet of Fire) este al patrulea
film din faimoasa serie „Harry Potter”, bazat pe romanul cu același nume al scriitoarei britanice J. K.
Rowling, în genul aventură, familie, fantezie. Filmul a fost scris de Steve Kloves, regizat de Mike Newell,
produs de David Heyman și Patrick Doyle, distribuit de Warner Bros. Pictures, avându-i ca protagoniști
pe Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) și Emma Watson (Hermione Granger). În
rolurile secundare îi avem pe Ralph Fiennes (Cap-de-Mort), Michael Gambon (Albus Dumbledore),
Robert Pattinson (Cedric Diggory), Brendan Gleeson (Alastor Mad-Eye Moody), Alan Rickman (Severus
Plesneală), Stanislav Ianevski (Viktor Krum), Tom Felton (Draco Reacredință), Robbie Coltrane
(Hagrid), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Gary Oldman (Sirius Black), Timothy Spall (Peter Çobo
Pettigrew), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Clemence Poesy (Fleur Delacour), Matthew Lewis (Neville
Poponeață), Frances de la Tour (Olympe Maxime). Ecranizarea a reușit să câștige nu mai puțin de 13
premii și a fost nominalizat pentru Premiul Oscar. Premiera a avut loc pe 18 noiembrie 2005 în Regatul
Unit, urmând ca filmul să facă înconjurul lumii.

Al patrulea an la Academia de Vrăjitori Hogwarts se anunță unul agitat pentru Harry. Cap-deMort și Șobo plănuiau asasinarea sa, fapt care continua să îi apară în vise. Un alt lucru care provoacă
panică este apariția Simbolului Lordului Întunericului pe cerul nopții.
Hogwarts urmează să organizeze legendara întrecerea a Turnirului Celor Trei Vrăjitori, un
concurs care reunește studenți din diferite Școli de Magie spre a-i supune unor probe teribil de
periculoase, care le pot aduce chiar și moartea. Pentru a fi selectați și a avea șansa de a intra în posesia
Pocalului de Foc și a Gloriei Eterne, elevii trebuie să introducă bilete cu numele lor în pocal. Întrecerea de
anul acesta venea cu un minim de vârstă: 17 ani, lucru care îi priva pe Harry și amicii săi de posibilitatea
de a concura. Însă... lucrurile iau o întorsătură stranie, iar pe lângă numele celor trei campioni legitimi,
din pocal iese și un bilet cu numele lui Harry, fapt care a stârnit numeroase controverse. Deși Harry nu șiar fi putut introduce numele în pocal, cineva tot a făcut-o în locul său, cineva care îi dorea cu ardoare răul.
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De aici, situația devine din ce în ce mai tensionată: Oare Lordul Capde-Mort are complici neașteptați la Hogwarts? Oare este această întrecere
planul său malefic împotriva lui Harry? Cine va câștiga concursul și, mai
ales, cu ce preț? Va face turnirul vreo victimă?
Întreaga serie „Harry Potter” este extrem de captivantă, reușind să te
transpună în universul magic al tinerilor vrăjitori, făcându-te să trăiești
fiecare clipă alături de personaje, întrucât acțiunea este constant
imprevizibilă. Consider că poate cuceri aproape orice tip de public, de la
copii cu vârsta de peste 12 ani, la adulți și chiar bătrâni. Prietenia dintre
protagoniști arată că inteligența (Hermione), curajul și puterea (Harry) și
amuzamentul (Ron) pot învinge cele mai grele provocări. Harry Potter și
Pocalul de Foc reprezintă, însă, unul dintre cele mai reușite filme ale seriei,
fiind pentru prima dată când elevii de la Horgwarts iau contact cu elevii
altor școli de magie, ceea ce le deschide orizonturi noi.

NATHAN ÎNȚELEPTUL
Păun Alexandra, clasa a VII-a A
Prof.coordonator Mihail Elena
Nathan înțeleptul reprezintă o opera dramatică scrisă de Gottfried Ephraim Lessing, ce
promovează şi ne învaţă despre respectful, recunoaşterea religiilor care se luptă între ele – iudaismul,
creștinismul și islamismul. Poate vă întrebați cine este acest scriitor? În cadrul iluminismului și a
dramaturgiei germane, Lessing constituie întemeietorul dramei realiste, creatorul criticii teatrale.
Caracteristic dramaturgiei sale rămâne intenția sa de a arăta în ce fel marile probleme ale statului
se reflectă în viața oamenilor, în concepțiile și-n ideile acestora. Drama filozofică mai sus amintită s-a
dorit a fi o negare a dogmatismului religios, o pledoarie pentru umanitate, toleranță și generozitate.
În această piesă ni se prezintă un bărbat evreu, Nathan, a cărui casă tocmai îi fusese incendiată de
către creştini, din pricina rasismului. Din fericire, însă,fiica sa adoptivă, Recha, a fost salvată din flacări
de un tânar templier, Conrad von Stauffen, graţiat de măria sa, sultanul Saladin.
Fata dorea să -și arate recunoștința faţă de templier, aşa că s-a oferit să îi dea fel şi fel de bogaţii,
Între timp, acesta a aflat de religia ei şi nu mai dorea să mai audă de ea.
Astfel, Nathan a găsit o modalitate de a-i face pe aceştia să se cunoască, cu timpul observând că
tânărul Conrad dezvoltă sentimente pentru Recha.
Într-o zi, Conrad află de la slujnica fetei, Deja,că Recha a fost adoptată de Nathan la dorinţa tatălui
său biologic,care era creştin. Știind toate acestea, Conrad se duce să se sfătuiască cu Patriarhul. Prelatul,
obsedat de creştinism, înţelege situaţia și ordonă ca Nathan să fie ars pe rug pentru că a îndraznit să aducă
în casa lui un prunc creştin.
Ceea ce nu ştiau, dar, au aflat mai târziu era că omul care i-a încredinţat-o pe Recha era un călugăr
de la curtea sultanului Assad şi, că Recha şi Conrad erau fraţi,si chiar copiii fratelui sultanului Saladin.
La final, personajele trec peste barierele sociale în care credeau şi se îmbrăţisează.
Un fragment care mi s-a părut interesant este pilda spusă de Nathan sultanului Saladin ca răspuns
la întrebarea,,care este religia adevărată: iudaismul, creştinismul sau islamismul? “
În pildă este vorba despre un tată care credea că deţine un inel cu puteri speciale ce îi permiteau
posesorului să se facă plăcut oamenilor şi divinitatii. La moartea lui traditia era să îl dea fiului preferat. El
avea trei fii, dintre care nu a putut alege aşa că, a trimis inelul la un meşter pentru a i se face două copii.
83

Cele trei inele au fost date fiilor. Cel care se va purta mai bine si va fi plăcut mai mult de lume va fi cel cu
inelul adevărat. Concluzia pildei este că nu contează ce ai sau ce eşti, contează cum eşti, cum te comporți.
Nu interesează atât de mult dogmele și credința în puteri miraculoase. Astfel, actul III, scena 7constituie
zona cea mai profundă ,,Niciunul dintre cele trei inele nu este cel adevărat, fiindcă nici în lume nu există
un singur adevăr. Prin urmare, fiecare religie își are adevărul ei, dar niciuna nu e mai presus de cealaltă,
fiindcă toate se bazează pe iubire”.
Premiera spectacolului, cu o distribuție mixtă (actori ai TNRS și ai Scauspiel Stuttgart), a avut loc
pe 15 iunie 2015, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Apoi, pe 19 septembrie 2015 are loc
spectacolul cu ajutorul actorilor sibieni.Teatrul Național ,,Radu Stanca a pus în scenă această piesă, în
regia lui Armin Petraș, directorul teatrului din Stuttgart. Proiectul avea în vedere combaterea violenței din
Europa, în contextul social al rasismului și terorismului. Sursa o reprezenta o povestire din
,,Decameronul” lui Boccacio, pe care Lessing, spirit iluminist, o aduce în prim-plan, pledând pentru
eliberarea lăuntrică a omului, dovedită prin fapte și nu prin concepte religioase. Evreul Nathan (Nicu
Mihoc) semnifică toleranța și înțelepciunea, religia lui fiind iubirea. Pentru fericirea lui Rechea (Ofelia
Popii) e capabil să o lase alături de cel care ar duce-o în Europa. Acțiunea piesei se desfășoară într-un
décor creat de Dragoș Buhagiar, compus din câteva coloane de piatră înnegrite de fum, o bibliotecă,
câteva scaune, în stânga un țambal, în fundalul scenei niște folii de nylon. Rechea e îmbrăcată într-o rohie
aurită, iar cavalerul Conrad von Stauffen (Ciprian Scurtea) refuză recompensa. Surprinde vestimentația
acestuia cu trimitere spre starurile rock-geaca de piele, bocancii, tricoul marcat cu cruce. Marius
Mihalache asigură muzica piesei și chiar face o pauză muzicală, pornind din zona extradiegetică către cea
a convenției teatrale. Absurditatea discriminărilor este înfierată, căci ,,Omului nu îi e dat să cunoască
adevărul absolut, deci nici cei trei fii nu vor ști niciodatăcare este inelul original, nici Saladin nu va găsi
răspunsul la întrebarea sa. Până la urmă, important este ca oamenii sa-și manifeste iubirea față de ceilalți,
demonstrîndu-și credința în valorile umanității.
,,Prin încorporarea într-o formă artistică a ideilor iluministe, a egalitățiinaturale a oamenilor, a
dreptății și a rațiunii, dramaturgia lui Lessing a rămas unul din momentele cele mai semnificative din
istoria universal a teatrului.”(Ovidiu Drimba) Piesa Nathan Înțeleptul, chiar merită văzută, în contextual
unei societăți supuse unei pandemii și unor permanente schimbări!
Bibliografie
Drimba, Ovidiu, Istoria literaturii universale, vol.2, Editura Vestala, București, 1998
Baciu, Miorița, Lungu, Rodica, Dănețiu, Ioana, Literatură universală, manual pentru, clasa
aXIa, Corint, București, 2006.

MOROMEȚII- CARTE VS. FILM
Chircu Raisa, clasa aVII-a C
Prof.coordonator Mihail Elena
Moromeții reprezintă un roman obiectiv, realist, scris de Marin Preda, apărut în 2 volume. Primul
volum a fost publicat în 1955, iar al II-lea în 1967, la Editura de stat pentru Literatură și Artă. Mai târziu,
scriitorul avea să afirme că intenționează să alcătuiască din Moromeții și Delirul, o tetralogie. Personajele
din aceste romane le vom regăsi, însă, și în Marele singuratic(1972).
Autorul ilustrează, în o mie de pagini și aproximativ 20 de ani, viața rurală în perioadele
interbelică (perioada dintre 2 războaie) și postbelică (perioada de după un război). Opera redă dezbinarea
lentă a nucleului social rural, a familiei patriarhale (originală, bătrânească, capul familiei fiind tatăl),
distrugerea spiritului țărănesc.,,Ciudatul dar (de a vedea lucruri deosebite) ține pe Moromete și pe
prietenii săi la suprafața vieții sociale, străini de patimi degradante, neînrobiți de marele mecanism al
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istoriei. Acesta continuă totuși să se manifeste și Moromeții este și romanul istoriei care încercuiește
viclean individul și-i condiționează viașa interioră.”(Eugen Simion)
Primul roman a fost ecranizat în regia lui Stere Gulea, acesta preluând și rolul de scenarist al
fimului, în 1987. Filmul a fost produs de Casa de Filme 1 și distribuit de România Film. Regizorul
reflecta ,,expresia gravă, chiar naturalistă a punerii sub teascul istoriei a societății țărănești ancestrale pe
care ingineriile sociale ale anilor‟50, colectivizarea forțată aveau s-o disloce, s-o mutileze iremediabil,
căci lumea lui Moromete se pregătea să sombreze în neant.”
După 30 de ani de la lansarea primului film, în 2017, a fost anunțat un al 2-lea film, Moromeții 2.
Priemiera filmului a avut loc în data de 9 noiembrie 2018. De la început ne putem da seama că filmul nu
se va putea ridica niciodată la nivelul cărții, însă mulți oameni aleg să vizioneze filmul în loc să citească
cartea. Acest fapt poate fi datorat lipsei de timp, dezinteresului, deoarece unii preferă să petreacă mai bine
de două ore în fața unui ecran, în loc să petreacă mai mult timp lecturând cartea.
O mare parte dintre noi trăiește cu impresia că, dacă a văzut filmul, e ca și cum ar fi citit cartea.
Însă, eu nu sunt în totalitate de acord cu asta.
Desigur, între film și carte există multe asemănări cum ar fi personajele, timpul în care se petrece
acțiunea, și uneori chiar și decorul e foarte asemănător cu descrierea din carte. Există mici secvențe din
cărți care au fost omise intenționat deoarece nu puteau fi redate, ori, pur și simplu nu îsi aveau rostul. Un
film prea lung nu este foarte plăcut de public, devenind plictisitor. Regăsim devieri de la povestea
originală, cum ar fi: descrierea unui personaj să nu se potrivească cu înfățișarea actorului care îi
interpretează rolul. Vizionând Moromeții, m-a impresionat scena cinei, memorabilă pentru viitoarea
psihologie a personajelor, așa cum s-a spus. M-am regăsit în imaginea fetei aflate lângă vatră atunci când
merg la bunici și ne adunăm toți ca un ciorchine...Și tata stă protectiv în tocul ușii, dar ne zâmbește cu o
blândețe impunătoare.
Cu toate acestea, cea mai importantă diferență dintre carte și film este faptul că filmul e doar un
mod de a interpreta povestea. Filmul e viziunea regizorului, însemnând că nu îti dă libertatea de a-ți
imagina propriul “univers”, în care să înșiri cuvintele autorului după propria voință. Care este părerea
voastră?
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ISTORIA LUI RĂZVAN
de Horia Corcheș
Ștefan Mihai Pătru, clasa a IV- a A
„Ștefan cel Mare și Vrâncioaia”, desen de Maia Roșioru, clasa a IV- a A
Editura Arthur ne prezintă o carte
interesantă și captivantă cu ecouri istorice. Autorul
acesteia, Horia Carcheș, ne aduce în prim plan, ca
personaj principal, pe Răzvan, un băiat de 12 ani
care, din întâmplare, găsește în pod jurnalul cu
însemnări despre istoria României, scris de bunicul
său.
Însemnările bunicului îl atrag pe băiat,
însă, în una din zile se petrece ceva cu totul
neobișnuit. Fiind rănit la deget, el atinge un
paragraf din carte. Ca prin minune, se trezește întro altă epocă istorică. Speriat, întreabă pe cineva unde este. Așa, află că
era în cortul lui Mihai Viteazul, unde se făceau pregătiri de luptă. Cum
degetul încă îi sângera, încearcă să oprească sângerarea scufundânu-și
degetul într-un vas cu apă. Astfel, se întoarce acasă.
Înțelegând cum stau lucrurile, Răzvan face mai multe călătorii în
diferite perioade istorice, până când termină jurnalul găsit în pod. Inspirat de acesta, scrie și el într-un
carnețel toate aventurile sale în trecutul istoric. Oferă acest jurnal frățiorului său mai mic, pe nume
Sergiu.
M-a fascinat acestă carte și o recomand și colegilor mei.
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ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA CĂRŢILOR
NUNTA LA ROMÂNI. NAȘTEREA LA ROMÂNI. ÎNMORMÂNTAREA LA ROMÂNI
Ediție critică de Teofil Teaha, Ioan Șerb, Ioan Ilișiu
București, Editura Grai și Suflet-Cultura Națională, 1995
Marin Alexandru, clasa aVII-a D
Apreciat membru al Academiei Române, Simion Florea Marian a fost unul dintre reprezentanții de
seamă ai folclorului și etnografiei românești din secolul al XIX -lea. Drept dovadă rămân scrierile sale
,,Sărbătorile la români, ,,Ornitologia populară română, precum și culegerile de Poezii populare române.
Descântece poporane române, Tradiții poporane române din Bucovina.
De ce am ales acestă carte? Răspunsul reiese din interesul pe care mi l-au stârnit poezia
ceremonialurilor de trecere. Dacă obiceiurile nașterii sunt marcate de rituri și ceremonialuri de integrare,
căsătoria implică structura riturilor de trecere: despărțirea de o veche stare, trecerea și integrarea într-o
nouă stare. Prin ceremonizare, aceste evenimente sunt reinterpretate la nivelul gândirii imaginare, ce
implică alegoria și mitul.
Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ s-a dorit a fi, din punctul de vedere
al autorului, o concluzie istorico-etnografică. Imboldul l-a reprezentat concursul Academiei Române
pentru premiul Heliade Rădulescu. Acesta trebuia să observe nunta la vechii români, la slavi, unguri,
greci, albanezi8 . Folcloristul nu a mai participat, însă, în primăvara lui 1890, va apărea manuscrisul
primului volum, Nunta. Celelalte volume, despre înmormântare, naștere și junețe au rămas ca și proiect.
Tehnica detaliului apare în cele trei părți : Înainte de nuntă, Nunta sau Ospățul și După nuntă,
urmate de un adaos, insumând texte rituale specifice Bucovinei. La rândul său, fiecare parte include un
număr de capitole ce înregistrează momentele ceremoniei. De ce l-ar interesa pe cititorul zilelor noastre
aceste informații? Un posibil răspuns ar fi ineditul ceremonialului, precum și expresivitatea involuntară a
textului.
Un exemplu ar fi lucrurile pe care o fată și un băiat le primesc ca dar de nuntă numit si
zestre din partea părinților, printre acestea enumerându-se: haine, catrințe țesute, fețe de mese, perne, iar,
dacă parinții aveau animale, „o pereche de boi , o vacă sau două, câteva oi, gâște „.
Vechiul obicei era ca mirii să schimbe între ei daruri, fata primea o pereche de ciobote, un fes
roșu, pieptene, o oglindă, o bucată de săpun (...) , iar băiatul primea un brâu, o năframă, o cămașă de
borangic, un tulpan și un tistimel.
Autorul a acordat o atenție sporită denumirilor însotitorilor mirilor, cum ar fi : vornicei, vateji,
chemători, frați-de-mireasa, codană.., după cum reies din capitolul Funcționarii.
Sunt descrise obiceiurile de la nuntă, cum ar fi : „la masa mică”, invitații se servesc numai cu
„pane și sare”, și un pahar sau doua de rachiu.
Observăm că limbajul folosit este specific secolului trecut , folosindu-se regionalismele,
așa cum apar în Glosar. Deseori, se încearcă evitarea cacofoniilor prin introducerea virgulei sau a
conjunctiei și . De asemenea, observăm că ar fi fost necesară prezența unor note bio-bibliografice.

87

MIRCEA ANGHELESCU-CLASICII NOȘTRI
București, Editura Eminescu, 1996
Rada Alexia, clasa a VII-a D
În preajma primului război mondial, istoria literară se mai putea confunda cu istoria culturală,
după cum afirma chiar George Călinescu: „Critica și istoria sunt două înfăpturi ale criticii în înțelesul cel
mai larg.“
Cele mai noi puncte de vedere, așa cum reies din prezenta carte, consideră că istoria literară se
poate scrie în trei feluri: enciclopedic, conceptual și narativ. Primul amestecă, ca și G.Călinescu,
biografia, cu bilbliografia și cu istoria socială. Al doilea, regăsit în Arca lui Noe a lui Nicolae Manolescu,
preia texte în funcție de un concept pe care tinde să-l demonstreze. Al treilea este narativ, în genul
Istoriei critice a literaturii române, a lui Manolescu, sau al Avangardei în literatura română, a lui I.Pop.
În acest ultim caz, funcția narativă o concurează pe aceea istorică. Aceste precizări sunt utile la începutul
volumului compus din Clasicii noștri și Lecturi tardive.
Mircea Anghelescu ne surprinde prin cel mai amplu studiu dedicat lui Dinicu Golescu, prin care
se conturează viitorul model al societății. Însemnările călătoriei sale...ne amintesc de Scrisorile persane
ale lui Montesquieu. Jurnalul său devine ,, romanul formării unei conștiințe,” care își propune să formeze,
la rândul ei, alte conștiințe.
Un punct de vedere diferit apare și în ceea ce-l privește pe Bălcescu. Astfel, Românii supt
voievod Viteazul este apreciată pentru meritele sale estetice, fiind privită ca un roman istoric.
Cea mai interesantă parte a volumului se referă la existența unui Biedermeier românesc, ce
marchează înlocuirea iluziilor unei întregi generații cu o viziune burgheză, mai modestă, punând în primplan valorile individului.Termenul Biedermaier aparține poetului german Gottlieb Biedermaier, fiind
creat de în 1853 de doctorul german Adolf Kussmaul. Denumirea se referă la literatura postromantică, a
unui ,,romantism îmblânzit, ce privește cu detașare, chiar cu ironie, manifestările romantice anterioare
Pentru Nicolae Manolescu, toată literatura epocii românești moderne a fost de factură
Biedermaier. Astfel, literatura post-romantică în general, este expresia nevoii de concret, de împlinire,
într-un ideal imediat tangibil. In acest sens, Alecsandri pare a fi reprezentativ, căci poezia sa de
maturitate, dincolo de varianta fericirii domestice în focul jucăuș din cămin (simbol romantic al focului
ceresc), redă în Serile de la Micești bucuria imediată(Pastelurile, p.87). În egală măsură, teatrul său
deschide noi perspective literare.

ANTOLOGIA BASMULUI CULT ROMÂNESC
De Constantin Cubleșan
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002
Dinu Ștefania, clasa aVII-a C
La Editura Dacia din Cluj-Napoca, a apărut Antologia basmului cult românesc realizată de
Constantin Cubleșan. Cartea reprezintă un instrument didactic folositor profesorilor, dar și elevilor și
studenților. După cum observă și autorul ediției, basmul cult determină probleme de încadrare teoretică și,
presupune, mai întâi, redarea unor repere ale dezbaterii.
Încă din 1930, Andre Jolles explica cât de dificile sunt trecerea basmului oral în forme savante și
ce transformări stilistice și structurale apar. Dispoziția mentală a basmuui oral se coreleză, după Jolles, de
ideea că lucrurile trebuie să evolueze în univers după așteptările noastre morale și că tragicul poate fi
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evitat. Acestei intenții de comunicare naive i se adaugă, în cazul basmului cult, alte intenții auctoriale,
încât maniera caracteristică formei simple e transformată în temperament artistic.
Precizări interesante în ceea ce privește trecerea formelor simple în forme savante, aduce Silviu
Angelescu atunci când menționează că ,,întâlnirea basmului popular, produs al unui model cultural
repetitiv, cu modelul cumulativ al culturii moderne face să explodeze forma ,,princeps, dând naștere unei
tipologii greu de stăpânit”.(Mitul și literatura, București, Univers, 1999). De aici și diversitatea tipologică
a basmului cult, căreia Constantin Cubleșan îi atribuie o interesantă posteritate, considerând că el ,,a stat
la baza dezvoltării unui filon extrem de productiv în creația beletristică, anume a literaturii fantastice.
Ideea merită a fi reținută, căci, dacă teza lui Callois conform căreia literatura fantastică a secolului al
XIX-lea ar fi evoluat din basmul oral a fost invalidată de cercetarea ulterioară, problema basmului cult
este delicată. Basmul cult e dificil de antologat, deoarece se ține cont de principiul structurant, de
limitările istorice, dar și de trăsăturile ce urmează a fi exemplificate.
Selecția textelor reflectă epoca de aur a basmului cult românesc, secolul al XIXlea :Nicolae
Filimon (Omul de piatră), Petre Ispirescu (Tinerețe fără bătrânețe și viată fără de moarte),
Al.Odobescu(Basmul cu fata de piatră și cu Feciorul de împărat cu noroc la vânat), Ion
Creangă(Povestea lui Harap-Alb), Ioan Slavici(Zâna Zorilor), Mihai Eminescu(Făt-Frumos din lacrimă),
B.Șt.Delavrancea (Moș Crăciun).
Fiecare capitol cuprinde o schită biografică a autorului, coordonatele basmului și textul urmat de
referințe critice, din nefericire, minimale. Dar, inițiativa unei antologii critice a basmului cult românesc
este lăudabilă.Volumul inspiră specialiștii în domeniu, fiind o sursă utilă și elevilor.

MIC DICȚIONAR DE PERSONALITĂȚI
Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea
Angelescu Eliana Georgia, clasa a VII-a C
Dorința informării rapide, datorată diverselor teme, impune și consultarea cărților de referință:
dicționare, enciclopedii. Una dintre aceste surse importante este și Micul dicționar de personalități, pe
care-l prezentăm cititorilor revistei. Lucrarea cuprinde peste 270 de titluri, fiind utilă școlii. Actuala
reeditare alcătuiește „un tablou cvasicomplet al perioadei de care ne ocupăm” ( i.e. Antichitatea, Evul
Mediu și Renașterea) (p. 8). așa încât, prin aportul ei, pluridisciplinar mai ales, constituie o lectură
favorabilă și cadrelor didactice.
De la Avicena și Averroes până la Oroles și Burebista, de la Buddha și Iisus Hristos până la
Giordano Bruno și Ștefan cel Mare, de la Ramses II și Tutankhamon până la Piero della Francesca și
Neagoe Basarab, dicționarul ne poartă, de-a lungul și de-a latul istoriei și civilizației lumii, fără
prejudecăți și fără granițe.
Deși intitulat „de personalități”, dicționarul ar fi trebuit să indice și referințele la unele scrieri
celebre, întrucât am numărat unsprezece astfel de texte, și ele foarte utile elevilor: Cântecul Cidului,
Cântece de gesta, Cântecul Nibelungilor, Cântecul lui Roland, Cântecul despre oastea lui Igor, O mie și
una de nopți, Poemul lui Ghilgameș, Psalmii (lui David), Romanul Trandafirului, Romanul Vulpii (e de
fapt al Vulpoiului), Vede.
Stilul articolelor este concis, sobru, făcându-se trimiterile de rigoare, ca în toate lucrările de acest
gen. Rareori, se pot sesiza accente subiective ori mici scăpări de ordin semantic „Kepler este unul dintre
fondatorii astronomiei moderne, partizan al geocentrismului lui Copernic (v.) (D.P.)” (P. 134), „Scriitorii
antici ca [sie] Pausanias, Diodor din Sicilia. Plutarh (v.). Cassius Dio [?] relatează că Dromichete s-a
purtat cu multă înțelepciune. În loc să-l sacrifice [!?] pe Lisimah, l-a eliberat, preferând un aliat în locul
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unui dușman. Le-a oferit macedonenilor un ospăț la care masa învinșilor era încărcată cu mâncăruri alese,
iar cea a învingătorilor era simplă. Conform acestor povestiri, Lisimah și-a exprimat părerea de rău că a
atacat un popor atât de ospitalier (M.B.) (p. 76).
Pe alocuri, cititorul avizat rămâne cu un vag sentiment al frustrării – cum se întâmplă, de altfel,
dinaintea mai tuturor dicționarelor! ( de exemplu, articolul Iisus Hristos. p. 126-127, ori David. p. 66-68).
Unele erori (de tipar) deranjează: de pildă, omiterea abrevierii „î. Hr.” (i.e „ înainte de Hristos”) la
Macedon, Alexandru (p. 146) ori la Tutankhamon (p. 254); altele nedumeresc utilizarea în mod constant a
ghilimelelor englezești etc. În cele din urmă, însă, primează utilitatea a unui astfel de instrument de lucru,
volumul de muncă, strădania de a acoperi domenii vaste ale culturii și civilizației, necesitând erudiție,
discernământ, răbdare.
Deși lucrarea vizează specialiștii în domeniul literar, totuși, poate fi recomandată deopotrivă și
elevilor.
Bibliografie
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GH.N.VASILACHE GHID ORTOGRAFIC ȘI ORTOEPIC AL LIMBII ROMÂNE.
Exerciții, teste și soluții
Ediția a IIa, Iași, Polirom, 2006, 311p
Mohora Alessia, clasa aVII-aD
Prezenta carte reprezintă un instrument util elevilor, studenților, dar și celor care doresc să fie la
curent cu reglementările ortografice, cunoscând dinamica limbii române. Conține noțiuni teoretice,
exerciții și teste în acord cu Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (coord. Ioana
Vintilă-Rădulescu, București, Ed. Univers Enciclopedic, 2005).
Autorul este un fin cunoscător al problemelor ortografiei, de care s-a ocupat în mai multe lucrări
cu caracter teoretic și practic. Știți să scrieți corect?Îndrumar ortografic și ortoepic al limbii
române(1999), Ortografia limbii române. Probleme teoretice și practice (1996), Probleme teoretice și
practice de ortografie în învățământul preuniversitar(1993).
Concepția de tip didactic se observă în delimitarea fiecărui capitol în subcapitole, iar acestea au un
preambul teoretic cu o structură coerentă. Aceasta este evidențiată grafic prin indicatori precum Rețineți,
Regulă, Răspuns, Model ortografic și o secțiune de exerciții care urmăresc însușirea noțiunilor teoretice.
Cele cinci capitole sunt delimitate după temele prezentate : Fonetica și problemele de ortografie și
ortoepie, Formarea cuvintelor și problemele de ortografie și ortoepie, Flexiunea și problemele de
ortografie și ortoepie, Scrierea cu inițială majusculă sau minusculă, Scrierea cu cratimă și cu apostrof.
La sfârșitul fiecărui capitol, sunt așezate teste-grilă (Verificați-vă cunoștințele rezolvând) care să fixeze
cele mai importante probleme. Pe lângă cele cinci capitole, cartea cuprinde o secțiune de Anexe cu texte
pentru dictare, grupate astfel : scrierea cu cratimă și cu apostrof, scrierea cu -i, -ii, -iii și texte
recapitulative. La finalul cărții, există indexuri tematice de cuvinte, care se întind pe circa 60 pagini: Cum
scriem, cum pronunțăm, Forme flexionare corecte, Cum pronunțăm, cum scrsiem (neologisme și
împrumuturi recente), Derivate etnice, Elemente de compunere savantă (Prefixoide și sufixoide).
Contribuția autorului o reprezintă îmsuțirea ultimelor reglementări academice în ceea ce privește
ortografia și ortoepia, precum și exercițiile ale căror soluții sunt indicate în partea finală a lucrării.
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PE DRUMUL AUTOCUNOAŞTERII
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, UN PAS IMPORTANT SPRE DEZVOLTAREA
COMPETENȚEI DIGITALE
Prof. Minulescu Carmen Gabriela
Perioada în care ne-am desfășurat activitatea online a fost o mare provocare pentru toată lumea, copii,
părinți și cadre didactice. Ne-am dezvoltat abilitățile de a utiliza diverse dispozitive electronice, am descoperit
numeroase aplicații, despre existența cărora poate nici nu aflasem cu mai puțin de un an în urmă…Dar cel mai
important lucru a fost că am făcut pași semnificativi spre formarea competenței digitale a copiilor, una dintre cele 8
competențe cheie, recomandate de Uniunea Europeană.
Pe lângă competența digitală s-a conturat și cea de comunicare în limbi străine, copiii fiind puși în situații
de învățare ce presupun descifrarea ABC ului utilizării platformelor de elearning, al aplicațiilor Google sau
Microsoft, în limba engleză. Tabla magnetică a fost înlocuită cu tabla virtuală (Google Jamboard, Whiteboard.fi ),
jocurile din clasă au fost înlocuite cu cele create în Wordwall, Learning Apps, Jigsaw Puzzle, Kahoot, portofoliile
au fost înlocuite cu BookCreator, evaluările s-au transformat în fișe interactive – liveworksheets sau Google Forms.
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Copiilor le-a plăcut cel mai mult să își
însuflețească personajele cu aplicația Chatter Pix Kids
sau să creeze felicitările de sărbători în WordArt. Vom
continua cu siguranță să folosim aceste aplicații și în
clasă în al doilea semestru, iar platforma Classroom ne
va fi utilă în continuare pentru a împărtăși noi materiale
elevilor.
Iată câteva dintre materialele create de elevii
clasei a II –a E cu ajutorul acestor aplicații.

https://wordart.com/84i1laaxpabl/word-art
https://wordart.com/bufrnbirg02x/word-art-6
https://wordart.com/3c4rm6t4xp42/merry-christmas
https://wordart.com/mptk26odsvq4/word-art-7
ChatterPix_1606844972826.mp4 - Google Drive

”Elefantul”, Raluca
Alexe,clasa a II-a E.

”Efelefantul”,Oprea
Irina,clasa a II-a E.m

”Elefantul”, Lupașcu
Sophia, clasa a II- a

”Omul de zăpadă”,
Birceanu Ioan, clasa

”Omul de
zăpadă”,Dobre Andre

”Omul de zăpadă”,
Matei Radu, clasa a I
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”Elefantul”, Baltic
Sofia, clasa a II-a E.

”Elefantul” ,Uretu
Andrei, clasa a II-a E

”Omul de zăpadă” ,
Udriște Raisa, clasa a

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Cremenescu Sara Andreea, clasa a V-a A
Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți starea
de conștientizare, dezvoltare a talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și
contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale.
Dezvoltarea personală, nici în teorie nici în practică, nu este un concept simplu sau unanim înțeles
identic de toată lumea. Pentru unii, dezvoltare personală înseamnă creșterea încrederii în sine, pentru alții
spiritualitate, pentru alții gestionarea stresului, pentru alții ieșirea din zona de confort, pentru alții
atingerea succesului, pentru alții autocunoaștere, pentru alții relații armonioase, pentru alții stabilirea
obiectivelor și evident lista poate continua la infinit.
Conceptul de dezvoltare personala cunoscut si sub denumirea de „self help” sau „evolutie
personala” cuprinde suma tuturor activitatilor formale sau informale si a experientelor, care au drept scop
imbunatatirea starii de constientizare, descoperirea talentelor, dezvoltarea abilitatilor personale,
imbunatatirea calitatii vietii si realizarea aspiratiilor personale.
Majoritatea religiilor au inclus și includ elemente
de dezvoltare personală
ca rugăciunea, muzica, dansul, cântatul, incantațiile, poezia, scrisul, sporturile și artele marțiale. Aceste
practici au scopuri diverse, cum ar fi o mai bună sănătate sau un aspect estetic mai frumos, dar ele sunt
legate și de "golurile finale" ale dezvoltării cum ar fi descoperirea sensului vieții sau trăirea unei vieți
fericite.
La nivel individual dezvoltarea personală poate fi întreținută folosind cărți, cursuri și tehnici care
ajută la dezvoltarea unor aspecte cum ar fi:
- aspectul fizic
- înfrumusețare
- slăbire
- yoga
- arte marțiale
- meditație
Unele programe sunt livrate online printre ele numărându-se programe și cărți motivaționale,
rețete de slăbire, sau manuale pentru yoga.
Cursurile de dezvoltare personala te pot ajuta in diferite domenii si in diferite etape ale vietii. In
principiu, putem vorbi despre trei mari domenii în care dezvoltarea personală joacă un rol important:
domeniul academic, viaţa profesională şi viaţa personală.
Prin dezvoltarea personală, vei ajunge să:
- Intelegi mai bine cum funcţionezi şi la ce lucruri reacţionezi
- Reuşeşti să faci alegerile potrivite pentru a-ţi urma ţelurile
- Inţelegi care îţi sunt nevoile şi cum să le îndeplineşti
- Inţelegi care sunt domeniile în care îţi poţi aduce contribuţia personală
- Dezvolţi o abordare pozitivă, care te ajută să treci mai uşor peste orice obstacole.
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JOCUL ÎN PSIHOTERAPIE
“ Jocul este singura atmosferă în care ființa psihologică poate să respire și în consecință să
acționeze. A ne întreba de ce se joacă copilul, înseamna a ne întreba de ce este copil. Nu ne putem
imagina copilăria fără râsetele și jocurile sale.”
(Psiholog, Eduard Claparede)
Cornea Mara, clasa a VII-a C
Se știe faptul că omul a făcut din joc o latură esențială a existenței, practicată și chiar studiată din
diverse perspective. Jocul și joaca presupun forme de cunoaștere în perioada infantilă, iar la maturitate
sunt semnul libertății. Astăzi, este clară diferența dintre joc și joacă: jocul e asociat unui sistem oarecare
de reguli, voluntar acceptat, iar joaca implică reacția inocentă. Dacă primul concept dezvoltă inițiativa și
originalitatea, al doilea concept se bazează pe atitudinea spontană.
Terapia prin joc reprezintă pentru copii ceea ce este psihoterapia pentru adulți. Dacă pentru
oamenii mari este relativ ușor să își exprime emoțiile prin limbajul verbal, în cazul copiilor , jocul este
modul lor natural de a se exprima. Copiii ajung să aibă nevoie de terapie atunci când parinții sau
profesorii văd la ei schimbări în comportament sau starea emoțională, care le cauzează dificultăți sau
probleme. Copilul nu mai face ceea ce i se cere, se opune, lovește sau din contră, devine retras sau
temător.
Jocul este esențial pentru dezvoltarea copiilor, deoarece contribuie la sănătatea şi bunăstarea lor
fizică, cognitivă, socială și emoțională. Beneficiile sunt multiple: folosesc creativitatea, îşi dezvoltă
imaginația, dexteritatea, rezistenţa fizică. Pe măsură ce încep să aibă control asupra lumii lor, jocul îi
ajută pe copii să îşi învingă temeri, să dezvolte competențe care să ducă la o mai bună încredere în sine și
la o rezistență mai crescută.
Terapia prin joc are un rol esențial în dezvoltarea inteligenței. În timpul jocului, o serie de
procese cognitive se dezvoltă: agilitatea, memoria, atenția, percepția, iar personalitatea lui se modeleaza
prin aceste experiențe ludice. Terapia prin joc este utilă atat pentru copiii cu o dezvoltare si funcționare
normale, dar care întampina anumite dificultați, dar se adresează si copiilor cu o serie de tulburari (de
exemplu, jocuri terapeutice pentru copiii cu ADHD, anxietate, tulburări de comportament).
Terapia prin joc poate ajuta copiii :
 Să învețe să comunice mai bine
 Să gestioneze furia
 Să dezvolte abilitați de rezolvare de probleme
 Să relaționeze mai bine, să devină mai empatici
 Să depășească evenimente critice precum: o boală gravă, spitalizarea, abuzul, o situație de criză
in familie, violența domestică, o schimbare in viața lor care îi afectează (divorțul parinților, decesul unui
membru apropiat din familie)
 Să se adapteze la o situație nouă (schimbarea școlii, mutarea într-un oraș nou, apariția unui nou
copil în familie)
Această terapie este realizată de către un profesionist, numit terapeut prin joc, care va lucra cu
copilul pentru a explora și rezolva problemele cu care acesta din urmă se confruntă. Împreună se vor
întâlni într-un spațiu special amenajat, numit cameră de joc terapeutic, care este echipat cu jucării atent
alese pentru a încuraja exprimarea în siguranță a emoțiilor și dezvoltarea unor comportamente mai
sanătoase. O astfel de camer conține: o cutie cu nisip alături de rafturi pe care se află jucării miniaturale
(ex. oameni, animale, mașini, figurine fantastice etc.), haine pentru costumat, materiale pentru artă (pictat,
desenat, colaje), jucării pentru construit, o casă de păpuși cu mobila sau jocuri cu reguli.
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Înainte de începerea propriu-zisă a terapiei prin joc, terapeutul face o evaluare inițiala, pentru
care discută cu parinții pentru a afla informații despre copil, deseori discută separat și cu cel mic.În acest
mod înțelege care sunt problemele și decide tratamentul terapeutic. Rolul parinților este extrem de
important în terapia prin joc. Acesta începe de la observarea dificultaților pe care le întampina copilul și
decizia de a consulta un specialist, până la susținerea și încurajarea lui pe toată perioada în care face
terapie. De altfel, studiile arată că atunci când parinții sunt implicați, terapia are cele mai bune
rezultate.
Jocuri terapeutice pentru identificarea problemelor cu care se confrunta copilul:
 Bagheta magică – terapeutul îi dă copilului o baghetă și îi spune că este magică și îi poate
împlini trei dorințe. În general, cel puțin una dintre dorințele copilului arată o problemă cu care chiar se
confruntă.
 Jocul cu un bebeluș de jucărie – terapeutul fie îi oferă copilului un bebeluș de jucarie să se
joace liber cu el, pentru a observa care sunt instinctele lui (dacă începe să se poarte urât cu papușa,
situația trebuie investigată, o posibilitate fiind ca parinții copilului să se poarte la fel cu el), fie folosește
bebelușul ca să modeleze comportamentul copilului (adica îngrijește și se ocupa de bebeluș, iar copilul
învața prin imitare).
Jocuri terapeutice pentru crearea de legături în grupul de terapie:
 Jocul cu mingea – într-un grup de copii, terapeutul aruncă mingea către unul dintre ei, apoi
mingea este aruncată de la unul la altul; de fiecare dată când un copil primește mingea, trebuie să spună
ceva care îl face fericit.
Jocuri terapeutice de exprimare emoționala:
 Jocul senzorial – copilul primește, de exemplu, spuma de ras, cu care se poate juca așa cum îsi
dorește, o poate împrăștia, sculpta sau chiar folosi-o pentru a se face că se barbierește
 Pictura cu degetele – copilul poate picta orice îsi dorește folosindu-se de acuarele și degete, iar
când desenul este gata, terapeutul îi poate cere să spună o poveste plecând de la ce a desenat.
Jocuri terapeutice pentru gestionarea furiei:
 Jocul cu cuburi de construcție – terapeutul construiește un bloc din cuburi si îi oferă copilului

o minge pentru a sparge turnul construit.
 Broasca țestoasa – terapeutul îi arată copilului o broască țestoasă de jucarie si îi povestește
despre cum, atunci cănd se supără, țestoasa intra in carapace, își închide ochii si respiră de trei ori. Apoi
copilul este încurajat să exerseze și el tehnica alături de țestoasă.
Jocuri terapeutice pentru relaxare:
 Umflarea de baloane – este o tehnica simplă, dar eficientă, prin care copilul poate fi învațat
cum să respire adânc și controlat și cum să devină conștient de legătura dintre corpul și mintea lui.
 Jocul cu plastilina – terapeutul pune plastilina la dispoziția copilului, care poate face ce
dorește cu ea, fie să o modeleze ca să elimine stresul, fie să modeleze lucruri care îl preocupa, creând
astfel o bază pentru conversație.
Jocuri terapeutice pentru copiii cu ADHD:
Jocurile terapeutice pentru copiii cu ADHD au ca scop să îi ajute să învețe auto-controlul, să
respecte reguli, să încetinească ritmul și când nu le reușește ceva, să încerce din nou, în loc să renunțe sau
să își piardă cumpătul, să fie mai organizați, să învețe cum să planifice și cum să își strângă lucrurile.
 Colorarea de mandale – terapeutul oferă copilului șablonul mandalei, pe care cel mic îl
coloreaza după cum dorește; este un exercițiu care relaxează și stimulează creativitatea.
 Jocul de autocontrol “Simon spune...” – jocul presupune ca cel mic să facă tot ceea ce spune
terapeutul (de exemplu, să sară într-un picior), dar doar dacă propoziția lui începe cu “Simon spune”.
Astfel, copilul e încurajat să fie atent și să își controleze impulsurile atunci când nu e cazul sa acționeze.
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Jocuri terapeutice pentru copiii care au suferit o traumă:
 Jocul de-a spitalul – un copil care a trecut printr-o intervenție chirurgicală traumatizantă are
ocazia în terapie să realizeze o operație asupra unei papuși sau animal de pluș, fapt care îi oferă un
sentiment de control.
 Desenarea evenimentului traumatic – copilul este rugat să deseneze o experiență traumatică
din viața lui, apoi este încurajat să mototolească hârtia și să o arunce, pentru a experimenta sentimentul de
control asupra acelui eveniment.
Jocuri terapeutice pentru copiii cu anxietate:
 Jocul de rol – copilul și terapeutul pun în scenă o situație care îi provoacă anxietate copilului,
astfel încât cel mic să realizeze de ce anume se teme exact și să gasească modalități de a face față.
Să nu uităm jocul magic al cuvintelor din operele literare. Reprezintă o modalitate extraordinară
de relaxare, de eliberare a emoțiilor negative și pătrundere în tainele lumii. Nu întâmpător susținea
George Calinescu: ,,Poezia este un mod ceremonial, ineficient de a comunica iraționalul, este forma goală
a activității intelectuale.Ca să fie înțelepți, poeții se joacă făcând ca nebunii gestul comunicării, fără să
comunice în fond altceva decât nevoia fundamental a sufletului uman de a prinde sensul lumii”. Iar
Lucian Blaga afirma în poezia Trei fețe : ,,Copilul râde:/ Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!/Tânărul
cântă /Jocul și-nțelepciunea mea-I iubirea!Bătrânul tace/Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!”
Bibliografie:
Blaga, Lucian, Poemele luminii, Minerva, București, 1978
Călinescu, George, Principii de estetică, Editura Fundației pentru literature și artă, București,
1939
 https://www.paginadepsihologie.ro/importanta-jocului-si-timpul-tot-mai-redus-pentru-joaca-2/
 https://psihologandreeaneagu.com/index.php/2019/06/01/ce-este-terapia-prin-joc-2/
 https://sfaturimedicale.ro/terapia-prin-joc/amp/
Propun ca activitate de dezvoltare a încrederii elevilor în propriile capacități de învățare următorul
demers didactic realizat de doamna profesor, Elena Mihail.

DEZVOLTAREA INCREDERII ELEVILOR IN PROPRIILE CAPACITAȚI DE
INVAȚARE
Lecția: Feedback pozitiv
Clasa a V-a
Resursa utilizată: https://www.youtube.com/watch?v=3ewPmiHh1_k
Competenţa generală 2: Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare
Competenţa specifică 2.2.: Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi
Domeniu de activitate: Dezvoltare socio-emoțională
Durata: 50 de minute.
Scopul activităţii este de a-i obișnui pe elevi cu acest concept de feedback pozitiv şi de a-l utiliza
în cadrul activităților de învățare.
Pasul 1: Se va folosi un joc de spargere a gheții, după ce va fi vizionată o secvență din filmulețul
de desen animat- Tom și Jerry de pe youtube https://www.youtube.com/watch?v=3ewPmiHh1_k în care
elevii vor nota pe o coală de flipchart continuarea începuturilor de frază:
- Am apreciat la personaj faptul că ...
- Am fost surprins(ă) plăcut că ...
- Sper ca pe viitor personajul să ...
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Pasul 2: Prin punerea în paralel a unei activități familiare, se va analiza dacă: personajul a reuşit
să se orienteze într-un loc unde nu a mai fost, a gestionat o situaţie în care era sub presiunea timpului, a
reuşit să înţeleagă o lecţie dificilă, a rezolvat un conflict la şcoală etc. Vor descrie personajul pornind de
la începuturile de frază menţionate mai sus.
Pasul 3: Explorare, experimentare
Elevii vor fi repartizați în diade și vor primi o introducere: „Cu toţii reuşim să facem faţă unor
situaţii dificile în fiecare zi. În următoarele minute, fiecare dintre voi va avea ocazia să-i povestească
colegului de echipă o situaţie în care a reuşit să treacă peste o dificultate. Alegeţi care dintre voi va fi
primul. Aveţi la dispoziţie 5 minute pentru a povesti”.
Sarcina de lucru presupune ca cel care a îndeplinit rolul de ascultător să ofere timp de 3 minute
feedback celui care a povestit prin intermediul unor fraze care încep cu formulări precum:
- „În ceea ce ai povestit am apreciat faptul că ...”,
- „M-a surprins plăcut faptul că ...”,
- „Sper ca pe viitor să ...”
Dupa trecerea celor 5 minute, rolurile vor fi inversate, adică cel care a povestit va oferi feedback
celui care povestește. Această activitate a presupus ca noţiunile de „feedback” şi de „feedback pozitiv” să
fie ușor introduse, explicând elevilor că ceea ce a făcut cel care a ascultat a fost să ofere feedback pozitiv.
Pasul 4: Analiză, reflecţie şi evaluare
Elevii vor reflecta la întrebările de analiză și de reflecție de mai jos după finalizarea activității:
□ Ce aţi învăţat/aflat despre voi în urma acestei activităţi? Dar despre colegi?
□ Este ceva ce v-a surprins din ce v-au spus colegii?
□ Cum a fost să împărtăşiţi o situaţie dificilă?
□ Cum a fost să primiţi feedback apreciativ de la colegi?
□ Cât de des se întâmplă să primiţi astfel de feedback?
□ De ce este bine să oferim feedback pozitiv?
□ Când este bine să oferim feedback pozitiv?
Pasul 5: Evaluare
Ca modalitate de evaluare se va recurge la un desen/ o grafică/ un emoticon. Elevii vor surprinde
fie o față zâmbitoare, fie una neutră fie una tristă în funcţie de cum se simt după activitate.
Indicatori/ descriptori comportamentali
□ Oferă feedback pozitiv în legătură cu 2 aspecte identificate în timpul exerciţiului.
□ Acceptă feedbackul pozitiv de la alţi colegi.
□ Oferă 2 argumente pentru care este bine să oferim feedback pozitiv.
□ Comunică rezultatele în faţa unui auditoriu.
□ Îndeplineşte la timp sarcini individuale şi de echipă.
Pentru disciplina Limba română, această propunere s-ar potrivi formării activităților de învățare
asociate competenței specifice:3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru
a relata experiențe trăite sau imaginate.
Elevii vor: 1. Realiza planul unei compuneri, plecând de la subiectul filmului prezentat.
2. Redacta o secvență de compunere, completând paragrafele după un model de tipul: „La început
… Apoi … În sfârșit …”.
3. Realiza exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de la cele auzite din filmuleț.
4. Prezenta o scenă narativă dintr-o creație literară care se raportează la tematica filmulețului.
5. Descrie un personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și semantice diferite.
6. Redacta o pagină de jurnal în limita a 100 de cuvinte, pornind de la experiențele personale și de
la tematica filmulețului;
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STRESUL- CUM NE AFECTEAZĂ VIAȚA ȘI CUM ÎL DEPĂȘIM
Mihai Lavinia, clasa a VII-a C
,,Stresul este un fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea persoanei cu cerințe,
sarcini, situații, care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase sau de mare importanța pentru persoana
respectivă”. Pentru mine, de multe ori, este ceva greu de descris, ce dă naștere la diferite senzații, la
teamă. O anumită teamă, probabil de necunoscut.... În general, la adulți, acesta poate avea diverse surse:
familie, serviciu, toate repetându-se zilnic. Stresul reprezintă o presiune pe care o simțim și resimțim când
suntem copleșiți de emoții ce provin din activități diferite, multiple situații la care ne supunem.
În ceea ce-i privește pe copii, el poate să fie cauzat de activitățile școlare. Programul școlar poate
deveni încărcat, prea multe teme de terminat, proiecte de făcut. Uneori, nu știu dacă pot să le realizez pe
toate la timp... Îmi doresc să îndeplinesc cerințele, sarcinile de lucru fără să dezamăgesc pe cineva și fără
să mă dezamăgesc. Îmi propun să le realizez bine și nu știu dacă reușesc conform așteptărilor mele și ale
celor din jur. Stresul mă afectează punându-mi diferite gânduri la încercare, determinând absența
optimismului. Încep să iau în calcul mai mult aspectele negative și să-mi adresez întrebări ce încep cu
conjuncția „ dacă”.
Anxietatea poate fi declanșată de variate frici pe care oamenii le au : frica de nu a fi suficient de
bun, frica de a nu reuși să te încadrezi în timp, teama ca cei din jur să fie nemulțumiți, nefericiți, teama
de a nu fi respins. Orice aspect, fie el mărunt sau mai important, poate fi o sursă de stres, acest lucru
depinzând de fiecare persoană. După spusele multora, stresul are în totalitate aspecte negative asupra
organismului nostru, însă există și opinii care susțin contrariul. Este un element esențial în viața oricăruia,
o reacție normală de apărare împotriva a orice omul consideră a fi pericol. Pentru mine, stresul este acel
lucru care mă pune în dificultate în anumite alegeri, uneori nu-i pot vedea aspectele pozitive, deși se
spune că există.
Să fim serioși, de câte ori nu am auzit: „Sunt stresat/ stresată”. În acest drum al descoperirii de
sine, am realizat că ne alarmăm din pretexte diverse. Astfel, ceva ce îmi poate cauza teamă, poate
constitui pentru amicii mei, doar un subiect banal ce nu ar putea să-i facă să simtă sentimente de
îngrijorare.
Când stresul acționează asupra corpului nostru, sistemul respirator poate să fie afectat printr-o
respirație rapidă, dar superficială. Stresul secretă adrenalina, cu rolul de a pregăti organismul pentru
,,teamă, fugă și luptă‟‟. Într-adevăr, ne dă energia și curajul pentru a face diverse lucruri. Pe lângă
adrenalină, putem menționa și cortizolul, cunoscut drept hormonul stresului.
Pentru a combate acest fenomen complex, e necesar să pornim de la întrebarea : Cine sunt? Adică
de la autocunoaștere.
În acest sens, vă propun un scenariu didactic realizat de doamna profesor, Mihail Elena. Consider
că este interesant și util, în același timp.
Lecția despre emoții
Clasa : a V-a
Disciplina : Limba română
Subiectul lecţiei: Cine sunt eu
Domeniul de conținut : Comunicarea orală
Conținuturi : Exprimarea adecvată a emoțiilor
Competențe cheie vizate: comunicare în limba română, sensibilizare și exprimare culturală,
digitală
Competență generală : Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin
receptarea şi producerea textului oral
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Competențe specifice :
1.1.Identificarea temei, a unor informaţii generale, dar și particulare; identificarea intenţiilor de
comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau
dialogate ;
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare
activă și manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) ;
3.1. Redactarea unui scurt text pe o tema familiară, cu scopul de a comunica idei și informaţii sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate(se va ține cont de etapele procesului de scriere și de
structurile specifice).
Activități de învățare :
1. Precizarea stărilor, emoțiilor, sentimentelor emițătorului din textul audiat ;
2. Selectarea unui enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o atitudine a unui interlocutor în
comunicare ;
3. Identificarea emoţiilor proprii şi ale personajelor;
4. Asocierea personajelor cu denumirea emoției;
5. Redactarea unei compuneri pe o temă dată;
Sistemul metodologic (metode şi procedee didactice): conversaţia, explicaţia, exercițiul,
demonstrația
Sistemul mijloacelor de învăţământ: hârtie albă şi colorată, carioci, flipchart, o figură umană
care să sugereze diverse stări( mulțumire, veselie, tristeţe, etc)., două cutii, cartonaşe cu emoţii pozitive şi
negative (bucurie, furie, tristeţe, teamă, etc.)
Formele de organizare a activităţii elevilor: frontală, pe grupe, individuală
Resursele: - temporale: 50 de minute
- umane: 25 de elevi
- informaţionale:
Bibliografie
Băban Adriana, Consiliere educaţională, editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003.
Waters, V. - ”Poveşti raţionale pentru copii”, Editura ASCR, Cluj -Napoca, 2003
https://www.youtube.com/watch?v=l_IHlLVEpUM
https://www.twinkl.ro/resource/ro-a-11-buburuza-emoionata-fia-de-lucru)
Florentina Sâmihăian, Manual de limba și literatura română., clasa a V-a, Editura Art Klett,
București, 2017
Evaluarea: - Valorizarea punctelor tari, jurnalul reflexiv
Pentru captarea atenției, propun:
1. Elevii vor completa o floare a emoțiilor, pornind de la felul cum se simt azi: Enervat(ă), trist/ă,
furios/ă, bucuros/ă, fericit/ă, bolnav/ă, obosit/ă, entuziasmat/ă...
2. Apoi, vor primi un cartonaș cu o buburuză (material preluat de pe
https://www.twinkl.ro/resource/ro-a-11-buburuza-emotionata-fisa-de-lucru) și vor adauga in acele
cerculețe sarcini precum: Desenează sau scrie cum te simți în diferite situații: Când mă trezesc? Când
mă pregătesc pentru școală? Când sunt în pauză? Când mă întorc acasă?
Pentru a fixa mesajul transmis
Realizarea sensului:
3. Vor asculta povestea „Prietenul meu”, de Ioana Pârvulescu
https://www.youtube.com/watch?v=l_IHlLVEpUM și vor avea sarcinile:
- să identifice secvențele care i-au contrariat/ emoționat/ întristat/ înfuriat;
- să inventarieze emoțiile și să le transfere pe foile cartonaș;
- să selecteze ce emoții vor păstra și ce emoții vor arunca;
- să asocieze personajele cu emoția corespunzatoare, motivându-si alegerea;
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4. Vor juca rolul de detectivi, după ce au vizionat materialul Editura EDU Detectivul de emoții povestea 1 https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I, și vor inventaria emoțiile din povestea
„Prietenul meu”, vor compara rezultatul acestei activități cu cel de la activitatea de la punctul 3.
5. Menținând rolul de detectivi, vor căuta cuvintele care denumesc emoții din fișa aflată în anexă
(www.proedukatwordpres.com)
6. Folosind forme geometrice, elevii vor trebui să reprezinte diverse stări ale personajelor și să
exprime tot prin aceleași figurine emoțiile pozitive ale personajelor, dar și pe cele negative deduse din
textul audiat. Pornind de la aceste exemple, elevii își vor motiva ce le place și ce nu le place.
Retenția/Tema: Să descrie o zi emoționantă din viață, raportându-se, atât la emoțiile descoperite
în rolul de detectivi, cât și la personajele din povestea ascultată.
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ŞTIAŢI CĂ...
REBUS
Andrei Păun, clasa a VIII-a D

A

1. Studiază sunetele vorbirii
2. O frază care este extrasă dintr-un text de către o persoană
3. Locul de unde împrumuți cărți
4. Arta compozițiilor scrise
5. Creație lirică descriptivă
6. Specie a genului epic, în care binele învinge răul
Rezolvând corect rebusul, veți descoperi pe coloanal A-B, specie a genului epic care arată o
povestire cu talc și morală, ce satirizează năravuri omenești.

ȘTIAȚI CĂ...
Mirea Andrei, clasa a V-a B
- 21 iunie este cea mai lungă zi din an,
-Singura pasăre din lume care vede culoarea albastră este cucuveaua,
-Rusia este ţara în care soarele nu apune niciodată,
-Finlanda mai este cunoscută şi sub denumirea de “ţara celor o mie de lacuri”,
-Polul Nord nu are pământ ci doar gheaţă,
-Pe glob se vorbesc aproximativ 5.000 de limbi,
-De-a lungul vietii, omul se hraneste circa 4 ani si doarme in medie 25 de ani,
-O gaina face, in medie, intre 250 si 270 de oua pe an,
-Cuvântul "dor" nu poate fi tradus în nici o altă limbă,
-O albina, pentru a realiza 1 kg de miere, face aproximativ 40.000 de zboruri (ceea ce echivaleaza
cu ocolul globului pamantesc,
-Nicio bucata de hartie nu poate fi impaturita in jumatate de mai mult de sapte (7) ori,
-Singura pasare din lume ce canta si in timpul zborului este ciocarlia,
-Floarea cea mai puternic mirositoare este cactusul american. Mirosul sau se simte la o distanta de 1 km.

101

ARBORELE CULTURII ROMÂNEŞTI
Anghel Antonia, clasa a VII-a C
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REBUS
Burcea Maria, clasa a V-a A
A
1.

Desert tradițional de Crăciun

2.

Pomul veșnic verde

3.

Zăpadă, nea

4.

Cântece de iarnă

5.

“Nu-i făină, dar se cerne, nu-i covor, dar se așterne

6.

Hai să mergem toți la …

7.

Sărbători de…

8.

Masa… de Crăciun

9.

Sfere colorate care împodobesc bradul

10. Desertul preferat al Moșului
11. Crăciunul reprezintă Nașterea Domnului …
12. Le primesc copiii cuminți
13. Împodobesc casele în diferite culori
14. Spiritul Crăciunului

B

REBUS
Manu Cătălin, clasa aVIII-aA
Primul scriitor român care a primit un premiu literar internaţional a fost Vasile Alecsandri? La
22 mai 1878 , Societatea pentru studiul limbilor române , intrunită la Montpellier(Franţa) pentru
decernarea premiului celui de-al doilea concurs internaţional instituit cu tema “Cea mai buna poezie
având ca obiect cantecul gintei latine”,il premiază pe marele poet.
Prima statuie din Bucureşti –infăţişând o coloana inaltă de cinci metri,aşezată pe spatele a patru
cai si având in vârf o acvila-a fost realizată de Karl Storck in 1860? Iniţial,statuia a fost amplasată in
grădina Episcopiei,de pe Calea Moşilor,pentru ca in anul 1890 sa fie mutată pe Bulevardul George
Coşbuc.
Puteţi rezolva?
 1.Principatele Romane erau sub garanţia celor şapte mari….
 2.Ales pe şapte ani…
 3.A falsificat plebiscitul din Moldova…
 4.Locul unde s-a ţinut Conferinţa din 1858…
 5.Congres ce punea capăt Razboiului Crimeei…
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ȘTIAȚI CĂ...
Tudor Andrei, clasa aVII-a D
Prof.coordonator, Dumitru Marinela
Lacrimile conțin un anumit element care ucide bacteriile fără a cauza organismului niciun
rău fizic? În 1922, Alexander Fleming a izolat din lacrimi proteina numită lizozimă. Fleming a continuat
să studieze și a descoperit, accidental, în 1928, o altă substanță. Aceasta este produsă de un tip de
mucegai care, nu se știe cum, ajunsese în culturile lui de streptococci. Substanța produsă de mucegai, pe
care a numit-o penicilină, ucidea doar unele bacterii, fiind ineficientă asupra altora.
2. Kepler sau Rene Descartes au crezut că viteza luminii e infinită? Mai apoi, Galileo și asistentul
lui s-au urcat pe verfurile a două dealuri aflate la o anumită distanță. Măsurând timpul scurs între emisia
semnalului său și receptarea semnalului primit de la asistent, Galileo a înțeles că nu depindea de distanța
dintre ele. Dimpotrivă, timpul scurs fusese util asistentului pentru a reacționa la semnalul initial.
Astronomul danez, Ole Romer a calculat cele 16 minute necesare luminii pentru a parcurge distanța dintre
cea mai apropiată și cea mai depărtată poziție ale lui Jupiter. Rezultatul obținut de el a fost de 240000 km
pe secundă. Măsurători precise ale vitezei luminii au fost făcute în sec.al XIXlea cu aparate bazate pe
fenomenul interferenței undelor, conform căruia maximele undelor de lumină care au aceeași frecvență
ori dau o rezultantă mai mare, ori se anulează reciproc..Datorită laserilor a fost posibilă obținerea de unde
luminoase cu frecvență identică.. Ca rezultat, s-a ajuns ca viteza luminii în vid, care e mereu constantă, să
fie considerate, alături de secundă, unitatea principală a sistemului de măsurare. Din 1983, metrul este
definit ca distanță parcursă de lumină în 1/299792458 secunde, viteza luminii în vid fiind de exact
299792458 metri pe secundă. În sistem American, inciul fiind definit de Congres ca de 2,54 ori mai mare
decât centrimetrul, viteza luminii este de 186292,03 mile pe secundă.
Bibliografie
Hellemans, Alexander, Bunch, Bryan, Istoria desoperirilor științifice, Seria Cultură Generală,
Editura Orizonturi, București, 1988
1.

EXERCIŢII DISTRACTIVE
Rotaru Bogdan, clasa a V-a B
Pe coloana de la A la B vei descoperi numele unui important poet, creator al pastelului în
literatura română.
1. Povestitor din… Humuleşti .
2. “A murit ...”, de O. Cazimir.
3. Cel mai mare poet român.
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4. Personajul principal din ,,Amintiri din copilărie” .
5. Operă literară în care apar personaje fantastice, iar binele învinge răul.
6. A scris schiţa ,,Vizită…”
7. Autorul cărții ,, Istoria literaturii române de la origini până în prezent”.
8. Mit sau …
9. Numele sub care a publicat Ion Nae Theodorescu.
10. Cel mai important culegător de basme populare româneşti.

ȘTIAȚI CĂ...
…Tudor Arghezi a abandonat studiile la 18 ani? El s-a angajat
ca laborant la o fabrică de zahăr din Chitila.

SĂ NE AMUZĂM
-Costel, poți sa îmi spui câte ceva despre poeții români din prima jumătate a secolului
nouăsprezecelea?
-Sunt cu toții morți, dom‟profesor?
-Cum este posibil, Ionele, întrebă învățătoarea, ca tema ta la compunerea cu titlul ,,Câinele meu”
să fie atât de asemănătoare cu cea a fratelui tău?
-Simplu, avem acelaşi câine!

CURIOZITĂȚI DESPRE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ
Ştefan Claudiu Andrei, clasa a V-a A
Ştiaţi că...
…Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu
a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai
puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun?
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…Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun,
colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin cântece
și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de
ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă?
…Un alt obicei popular este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare în mai multe
culturi, iar originea sa nu este cunoscută. De exemplu, poparele scandinave credeau că vâscul o reprezintă
pe zeița dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună toată viața. În tradiția
creștin-ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an îmbelșugat, fericire și pace în
familie?

CURIOZITĂȚI DESPRE MIHAI EMINESCU:
Vieru Luiza Elena, clasa a VI-a D
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
 Îi plăcea sa joace fotbal cu alți studenți, în orele libere, pe maidanul de pe strada Ciucur Mare din
Cernăuți.
 Nu-i plăcea deloc matematica și spunea: „ Deși aveam o memorie fenomenală, numere nu puteam
învăța pe de rost, întrucât îmi intrase în cap ideea ca matematicile sunt științele cele mai grele de pe fața
pământului ”.
 În copilărie, obișnuia să-și sperie tatăl prinzând șerpi, iar acest lucru îl amuza foarte tare pe poet.
 Dragostea pentru poezie l-a însoțit până la sfârșitul vieții. După moartea sa, în buzunarul hainei
sale au fost găsite două poezii.
 Știa mai multe limbi străine: greacă, latină, italiană, turcă, spaniolă, franceză, albaneză, germană și
sârbă.
 A trăit în sărăcie toată viaţa, afirmând cu mândrie: „ Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de
foame din cauza fraţilor mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea “.
 Asteroidul 9495, descoperit in anul 1971, a fost redenumit, în anul 2000, asteroidul Mihai
Eminescu.
SURSĂ: atlas-geografic.net

REBUS
Vieru Luiza Elena, clasa a VI-a D
Profesor îndrumător: Griga Iuliana
 Rezolvă corect rebusul și vei afla pe verticala AB, numele celui mai mare poet al românilor.
A
1. Completaţi titlul poeziei: Somnoroase...
2. Revista unde a debutat cel mai mare poet
român
3. Locul unde a copilărit Mihai Eminovici…
4. Un mare povestitor prieten cu poetul…
5. Este înmormântat la cimitirul…
6. Este al … copil al familiei din cei 11
7. Completaţi titlul poeziei: Ce te legeni, …
8. Cea mai lungă poezie cu 98 de strofe este …

B
106

REBUS
Teo Dumitrescu
Completează enunțurile alegând cuvintele potrivite și vei descoperi pe verticala A-B cum se
numesc protagoniștii unei lecturi.

1. Mama puilor din povestea,,Puiul'',de I.A.Bratescu Voinesti este ................
2. Soția lui Cronos din ,,Legendele Olimpului" se numește.......
3. Albă ca Zapada a fost otravită cu un ..........
4. Scufița Roșie ducea un ........ cu bunatați bunicii sale.
5. Cainele Lizucai se numea......
6. Persrsonajul caruia îi creștea nasul cand mințea se numește...
7. Cocoșul a furat.......
8. Personajul principal din ,,Jack si vrejul de fasole" este.........
9. Fata cea ..... își iubea tatal ca mierea.
Notă:
Rebusul a fost creat cu ajutorul programului de realizare rebusuri de pe
https://www.didactic.ro/(vezi rubrica creați un rebus).
El se poate completa online acces link: https://www.didactic.ro/r/ucccml

ȘTIAȚI CĂ....
Mihail Andrei-Iulian, cls. aVI-a A, Stanciu Izabela, cls. aVII-a D
Prof.coordonator, Necula Roxana
În istoria tehnologiei, istoria computerului este unică, deoarece niciun alt dispozitiv tehnic nu a
înregistrat progrese atât de rapide după inventarea sa. Blaise Pascal a inventat o mașină cu roți dințate
care făcea operații de adunare și scădere. Câțiva ani mai târziu, Gottfried Wilhelm Leibniz concepea o
altă mașină care putea înmulți și împărți, pe lângă operațiile anterioare. În secolul XIX, englezul Charles
Babbage a proiectat, dar n-a finalizat, un alt model operațional al unui tip de mașină de calculat, numit
Instrumentul analitic. Acesta avea o caracteristică a computerelor moderne : era proiectat încât putea
realiza operații matematice, folosind un set deinstrucțiuni sau un ,, program ce-i era furnizat. Mașina
putea citi instrucțiunile de pe cartele perforate similare cu cele care controlau războaiele de țesut. Din
cauza faptului că specialiștii nu puteau produce piese mecanice precise, noul instrument n-a fost terminat.
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Prin inventarea tubului cu vid, în 1920, s-a revoluționat tehnologia. Astfel, se dorea utilizarea acestuia
pentru a înlocui roțile zimțate și pârghiile. În 1942, fizicianul John V. Atanasoff și asistentul său, Clifford
Berrry au meritul de a fi inventat computerul modern. De aici, a apărut și denumirea ABC, un computer
care a utilizat numere binare ce erau înmagazinate în condensatoare montate pe un tambur rotativ. El
putea realiza operații cu numere binare formate din 16 unități, care corespund numerelor zecimale
formate din opt cifre. În timpul celui de-al doilea război mondial, a fost realizat ENIAC (electronic
numerical integrator and compute), care, spre deosebire de Atanasoff, lucra în sistem zecimal. El a fost
continuat de EDVAC(electronic discrete variable computer) care includea ideile matematicianului John
von Neumann. Inovația consta în înmagazinarea programelor în memorie. EDVAC fusese dotat cu un
processor cental și cu o memorie citire-scriere cu acces selectiv. Progresul computerelor s-a datorat, în
Anglia și-n Germania, celui de-al Doilea Război Mondial. Matematicianul Alan Turing a finaliza în 1950
computerul ACE. Turing a conceput primele programe în sensul modern al cuvântului. Manchester a
finalizat Mark I, primul computer care a operat pe baza unui program înmagazinat în totalitate în
memorie. Imbunătățirea sistemelor hardware din această perioadă a constat în introducerea tranzistorului,
care a înlocuit tubul cu vid , și a circuitelor integrate care au înlocuit tranzistorii, rezistorii și
condensatoarele.
Bibliografie
Hellemans, Alexander, Bunch, Bryan, Istoria descoperirilor științifice, Seria Cultură Generală,
Editura Orizonturi, București, 1988, pp .442-443
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COLAJE
OMUL DE ZĂPADĂ
Prof. coordonator, Cîrstea Petruța
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OMUL DE ZĂPADĂ
-compunereBărbulescu Petru Octavian, clasa a III –a D
Prof.coordonator, Săbăreanu Simona
Era iarnă. Ninsese două zile neîncetat. Copacii
erau parcă de zahăr, iar lacul din grădină părea că este
din cristal.
Eu și Medeea, surioara mea, ne-am pus haine
groase și am ieșit afară. Tot cuprinsul era îmbrăcat întro mantie albă, strălucitoare.
Împreună cu surioara mea am hotărât să
construim un om de zăpadă.
Am făcut trei bulgări de mărimi diferite și i-am
așezat unul peste altul. Pe cap i-am pus un joben, un nas
mare dintr-un morcov, nasturi și ochi din cărbuni. Două
crenguțe uscate dintr-un măr au ținut loc de mâini.
Imediat ce am terminat omul de zăpadă s-a lăsat
seara, iar norii cenușii au început să cearnă din nou
steluțele argintii și jucăușe.
A fost o zi minunată, plină de zâmbete și voie
bună!

IARNA PRIN OCHI DE COPIL
Prof. coordonator, Cîrstea Petruța
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MIHAI EMINESCU
Prof. coordonator, Cîrstea Petruța
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MICA UNIRE
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MICII ARTIȘTI
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Andrei Tudor, clasa a VII-a D
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Ana Biţa, Clasa a VII-a C
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DIPLOME
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