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HAIDEŢI SĂ COPILĂRIM! 

  

 Toţi suntem, cel puţin pentru o perioadă, actori pe scena copilăriei, singura scenă pe 

care actorii joacă rolurile propriilor vieţi, propriilor începuturi de drum, exersând valorile 

adevărate şi sentimentele pure.  

 Mai târziu, când pe această scenă revin adulţii, ei par stingheri şi ruşinaţi, asemenea 

fetelor mai mari ale împăratului din basm, care nu au reuşit să păstreze ceea ce tatăl lor   

le-a lăsat în grijă înainte de a merge la război – o floare care să nu se vestejească, o pasăre 

care să nu se întristeze şi un măr care să nu putrezească. 

 Viaţa este un război (deşi războiul reprezintă o situaţie de urgenţă) în care oamenii 

pierd bucuriile simple, gândurile frumoase, naturaleţea existenţei de fiecare zi, zâmbetul, 

lumina din priviri. De aceea, când se întorc la firescul copilăriei, au nevoie de măşti pentru 

ca ei înşişi să întruchipeze din nou rolurile de odinioară, fascinante prin simplitate. 

 Chiar dacă, prinşi în vâltoarea războiului, e aproape imposibil să nu pierdem 

puritatea şi gingăşia, ne putem totuşi salva prin exerciţii de normalitate; de pildă, 

întoarcerea, cu sau fără măşti, la copilărie, retrăind-o sau provocând, preţ de un joc, copilul 

din noi. Iar dacă suntem încă la vârsta începutului, să nu ni se pară puţin lucru. Numai 

acum lumea e atât de mică încât pare că se află la picioarele noastre. Mai târziu, va deveni 

mult prea mare ca să o mai putem cuprinde cu ochii, cu sufletul, cu visele...  

Colectivul de redacţie 
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O faptă bună 
 

 Era o frumoasă zi de vară. Soarele 

strălucea, oglindindu-se în râul cristalin din 

apropierea casei bunicilor, iar cerul era 

asemenea unei mări nesfârşite,într-un 

cuvânt, era ziua perfectă pentru o drumeţie 

în pădure.  

 Alături de Azor, prietenul meu 

credincios, am pornit în ceea ce avea să 

devină o adevărată aventură. 

 Mai întâi, am urmat cărarea şerpuită ce 

se pierdea în adâncul pădurii. Razele 

soarelui pătrundeau cu greu printre crengile 

copacilor, creând o atmosferă de mister. 

 Ajungând în inima pădurii, am dat cu 

ochii de o poieniţă ce părea nesfârşită. Apoi, 

am avut parte de o adevărată surpriză. Din 

iarba înaltă, un pui de fazan cu aripa frântă 

încerca din răsputeri să-şi ia zborul. 

Impresionată de perseverenţa micii fiinţe, 

mi-am propus să o ajut, ducând-o acasă 

pentru a o îngriji. În cele din urmă, aripa i   

s-a vindecat şi, împreună cu bunicul, am 

dus puiuţul în poieniţa din inima pădurii. 

 De atunci, în fiecare vacanţă de vară, 

merg în poieniţa cu gândul că poate voi 

revedea mica pasăre de odinioară.  
 

De vorbă cu...timpul 

 Era vacanţă! Am scăpat de grija cărţilor, 

temelor... Ca-n fiecare seară, mi-am luat 

bicicleta şi am plecat să mă plimb în parc. 

 După câteva ture, m-am aşezat pe o 

bancă. Am simţit că cineva mă atinge pe 

umăr şi m-am întors. Era bătrânul şi 

neobositul timp care venise să stea de 

vorbă cu mine. Am povestit multe împreună. 

Eu, despre ceea ce am făcut în ultima 

perioadă, el, despre lucrurile minunate pe 

care le întâlnise în călătoria sa. După o 

vreme, mi-a spus că trebuie să plece, pentru 

că el zboară mereu. L-am rugat să mă ia şi 

pe mine. Am început să zbor pe aripile lui de 

parcă îmi crescuseră şi mie aripi. Deodată 

m-am trezit pe lună! Mereu mi-am dorit să 

pot privi peisajul încântător din perspectiva 

unui astronaut. Pământul arăta precum o 

 

 

 

minge albastră peticită cu nuanţe de gri.   

Mi-a plăcut tot ceea ce am văzut dar îmi 

doream să fiu din nou acasă. 

 Am deschis ochii şi m-am trezit pe 

banca din parc. Fusese doar un vis! 

Emoţionată de ceea ce mi se întâmplase, 

am pornit încet spre casă. 

Simionescu Alis, clasa a V-a A 
 

La Londra 
 

 La aniversarea vârstei de nouă ani, 

părinţii mi-au făcut cadou o excursie la 

Londra. Printre numeroasele locuri vizitate, 

s-a numărat şi muzeul figurilor de ceară 

“Madame Tussauds”.  

 Statuile ce imitau perfect vedete 

precum: Madonna, Prince, Michael Jackson, 

Barack Obama m-au impresionat enorm. 

 Din dorinţa de a face o fotografie 

amuzantă cu personajul principal din filmul 

“Star Trek”, m-am repezit şi l-am prins de 

nas. În acel moment, “statuia”, un om ce 

admira neclintit o altă statuie, s-a uitat uimită 

la mine şi a început să râdă. M-am speriat 

îngrozitor, în timp ce ceilalţi au început să 

râdă de situaţia creată. 

 Nu voi uita niciodată această 

întâmplare hazlie! 

Stoleru Carina, clasa aV-a A 
 

Camaradul pisică 
 

 Era vacanţa de vară iar eu aveam doar 

şapte ani. Am luat pisica şi am mers 

împreună cu părinţii mei la un lac. 

 Am ajuns şi am scos bagajele din 

maşină. Pisica părea îngrozită de apa 

lacului. După ce mi-am pus costumul de 

baie, mi-a venit o idee. Am luat pisica în 

braţe iar apoi...”Ghiuleaua!”.Camaradul a 

intrat la apă. Cu un miorlăit de parcă şi-ar fi 

văzut sfârşitul, s-a lipit de mine, ud şi 

deznădăjduit. L-am dus la mal şi i-am 

făcut...” resuscitare” pentru a-şi reveni. 

 Mi-a plăcut să mă joc cu camaradul 

pisică. 

Lunca Denisa, clasa aV-a A 
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CLUBUL “MICII JURNALIŞTI” 
INTERVIU CU SCRIITORUL 

ADRIAN ROMILA 
  

 M.J.: Cât e de important să citim? 

 A.R.: Vă rog să alegeţi în care personaj doriţi să locuiţi: în cel ce stă tot timpul numai în 

acest oraş sau în cel care călătoreşte; şi nu se poate călătorie mai plăcută decât într-un univers 

de carte care te obligă să şi participi, să-ţi faci imaginea pe care cartea nu ţi-o oferă, ceea ce 

ecranul face. 

 M.J.: De unde vă alegeţi subiectele pentru cărţile pe care le scrieţi? 

 A.R.: Din propria imaginaţie, care este extrem de bogată, dar, uneori, din realitate. 

Realitatea se asociază cu imaginea şi produce o nouă realitate. Cartea adună lumea asta cu 

lumea pe care ţi-o imaginezi şi creează o nouă lume. 

 M.J.: Ce părere aveţi despre învăţământul românesc? 

 A.R.:   Am o părere proastă şi fac această afirmaţie în cunoştinţă de cauză, pentru că 

sunt profesor de literatură. 

 M.J.: Care este ultima carte citită şi care este cartea preferată? 

 A.R.: Ultima carte citită este o carte de poezie scrisă de un autor nemţean, Emil Nicolae. 

Există o carte preferată în copilărie şi una la maturitate. Prima, care m-a marcat şi mi-a 

determinat, într-o măsură importantă, destinul, este cartea scrisă de Radu Tudoran – “Toate 

pânzele sus”. Cartea preferată la maturitate este una scrisă de un autor spaniol, Arturo Perez 

Reverte. 

 În copilărie, am citit pentru că mi-a plăcut dar şi fiindcă voiam să găsesc o alternativă 

pentru a ieşi dintr-o lume care nu îmi plăcea. 

 M.J.: Ce alegeţi dintre carte şi film? 

 A.R.: Întâi cartea şi apoi filmul. Vreau să văd dacă filmul construieşte aceeaşi imagine pe 

care am construit-o când am citit cartea. 

 M.J.: Ce părere aveţi despre cartea virtuală? 

 A.R.: Dacă prin carte virtuală înţeleg să citesc derulând cu scrolul pe ecran nişte pagini 

tipărite am o părere bună. Că citeşti pe suport de hârtie sau că citeşti pe suport electronic este 

acelaşi lucru. Important este să citeşti! 

 E adevărat, cartea de hârtie are o serie de avantaje pe care cartea electronică nu le are. 

 În primul rând, cartea de hârtie miroase într-un fel special şi mi-s foarte dragi mirosurile 

cărţilor. 

 În al doilea rând, poate fi purtată în geantă, oriunde, în tren, în autobuz; o poţi citi 

oriunde, nu depinde de priză, de  Wi-Fi, de prezenţa curentului electric; sunt tot felul de beculeţe 

şi lanternuţe pe care le poţi prinde de pagină şi poţi citi noaptea, sub plapumă, dacă mama nu 

te lasă să întârzii. Poţi citi pe canapea, în cadă, dacă ai grijă să nu uzi cartea sau, dacă îţi faci o 

etichetă cu “Ocupat” şi o lipeşti pe uşa de la baie, poţi citi şi acolo.  
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M.J.: Ce gen de carte vă place – SF 

sau Fantasy? 

 A.R.: Fantasy. De SF sunt mai puţin 

apropiat. Fantasy e mai aproape de 

dimensiunea culturală în timp ce SF este mai 

aproape de dimensiunea ştiinţifică. Dacă vreţi 

un răspuns mai interesant, pot să vă spun că 

am văzut toată seria de la “Stăpânul inelelor” şi 

mi-a plăcut enorm. 

 M.J.: Ce v-a determinat să deveniţi 

profesor? 

 A.R.: Să vă povestesc o întâmplare. M-au trimis odată cei din familie să cumpăr gogoşari 

pentru zacuscă (un scriitor face şi lucruri banale - trebuie să mănânce, să doarmă, să facă 

bani). Am fost sfătuit să nu iau orice storcitură de gogoşar ci să-i aleg. M-am dus cu sacoşa, am 

găsit o tonetă cu un morman imens de gogoşari şi am început să-i aleg pe cei mai strălucitori. A 

venit cineva pe partea cealaltă şi mi-a pus o întrebare fundamentală – cu cât dau gogoşarii? 

 Nu ştiu dacă mi-am propus să devin profesor, s-a nimerit să fie aşa şi e bine, pentru că 

eu chiar cred că mă pricep. Dacă însă ar fi să aleg altceva, aş alege. 

 M.J.: Care este genul preferat de carte pe care îl abordaţi când scrieţi? 

 A.J.: Proza -  proza scurtă, romanul, povestirea. 

 M.J.: Care dintre cărţile pe care le-aţi scris este preferata dumneavoastră? 

 A.R: N-aş putea spune că am o carte preferată. Îmi sunt dragi toate, pentru că sunt 

născute din nişte obsesii. 

 M.J.: Aţi participat , în vremea în care eraţi elev, la concursuri şi olimpiade 

şcolare? 

 A.R.: Da, la română şi la istorie. Am făcut un liceu de matematică - fizică în care absolut 

nimeni nu se ducea la concursuri la disciplinele umaniste. 

 M.J.: Cum arată o zi din viaţa unui scriitor? 

 A.R.: Foarte obişnuit. Serviciu, casă, cumpărături, somn, mai citesc, stau pe laptop, mă 

mai uit la un film, stau pe smart, chiar dacă n-am pagină de facebook. 

 M.J.: Odată ce începeţi scrierea unei cărţi, vă gândiţi la acţiune când nu scrieţi sau 

vine de la sine? 

 A.R.: Şi, şi. Nu cred în scriitorii care spun că au toată cartea în cap. Asta ar însemna să 

ai, precum balaurul din poveste, vreo zece capete. Ai în cap structura, subiectul, câteva 

personaje şi, când începi să scrii, ele se învârt singure ca un motoraş şi produc lucruri la care 

nu te-ai gândit niciodată. Se întâmplă ca atunci când îţi reciteşti cartea să spui: “Nu m-am gândit 

niciodată la asta!”A venit pur şi simplu. Ai o schemă de la care porneşti dar, când scrii, se 

amplifică. Scrisul te provoacă. Ca şi cititul. Cititul mult te provoacă să citesti şi mai mult pentru 

că eşti curios.    

 M.J.: Care a fost cea mai mică notă pe care aţi pus-o unui elev? 

 A.R.: Trei. N-am coborât sub trei (râde). 

  

Jurnalişti în devenire: Chifu Alexia, Aaniţei Alexandra, Tudosia Antonio, Grigoraş Letiţia 

din clasa a VI-a A, Pop Alexandra si Enache Anda din clasa a V- A  
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O CARTE DE SUFLET 

„REALITATEA MEA NEINVENTATĂ”  

DE NICOLETA NISTOREANU  
 

Drumul printre amintirile autoarei a fost 

o călătorie foarte plăcută şi relaxantă.  

În primul rând, m-a ajutat să mă 

detaşez de prezent într-un moment când 

aveam mare nevoie de această eliberare, 

pentru că vocea locului natal din care am 

plecat acum patru ani devenise foarte 

puternică şi am auzit-o chiar dacă m-am 

îndepărtat atât de mult încât aproape că m-

am lovit de munţi. Şi dacă, atunci când era 

mică, autoarea îşi dorea să fie ,,o rândunică 

pentru a putea zbura spre alte lumi”, eu, în 

toată puterea maturităţii, mi-am dorit să fiu rândunică spre a mă întoarce de unde am plecat. 

Cartea m-a impresionat, de asemenea, pentru că am simţit plăcerea de a povesti, 

plăcerea de a împărtăşi experienţele personale dar şi pe ale altora, într-o notă umoristică, 

nostalgică sau serioasă. De pildă, referindu-se la învăţătorul tatălui, autoarea notează: ,,Tatăl 

meu, cinic, la optzeci şi…de ani şi-a amintit că de îndată ce i-a murit mama (…) Domnul i-a spus 

că îi va fi aproape, că-i înţelege durerea, că-l va susţine. Armistiţiul a durat doar o săptămână. A 

încasat-o la palmă atât de tare, că n-a putut să scrie o perioadă destul de mare (…)”. Erau 

vremurile în care se credea, precizează autoarea, că ,,bătaia e ruptă din rai”, adăugând însă că 

,,nu erau copiii nişte sfinţi dar nici dascălii lor nu erau monumente de răbdare şi înţelepciune şi că 

pe atunci copiii nu erau primii şefi ai părinţilor lor, cum se mai întâmplă acum”. Multe dintre 

experienţele personale prezentate sunt savuroase. Mi-au reţinut atenţia episoade precum: 

,,operaţiunea monstru” de strivire a unor ,,gângănii rotunde şi burtoase pe un perete proaspăt 

văruit în alb”, care, ,,în urma masacrului, părea îmbulinat”; măselele sacrificate, ,,graţie închiziţiei 

spaniole, prin persoana dentistei şcolii” care, se pare, nu auzise de radiografii sau tratamente 

stomatologice, aşa că au stat, faţă în faţă, ,,călăul” şi ,,vinovata de durere”; lupta cu muştele, 

purtată cu ajutorul ,,zepelinului, o fâşie lungă şi îngustă ce se lipea de tavan şi era impregnată cu 

o substanţă lipicioasă ( dacă nu erai atent, minunea ţi se lipea de cap şi nu mai scăpai de ea cu 

una cu două)„; confruntarea cu primele caiete ,,cu prea multe linii, menite să te ghideze, cică.” 

Dincolo de aceste momente amuzante, se desprind şi câteva episoade foarte emoţionante. De 

pildă, autoarea îşi aminteşte contextele dramatice în care şi-a pierdut doi dragi prieteni 

necuvântători – câinele Rex a fost împuşcat de doi oameni cărora le făcuse plăcere să se joace 

de-a vânătoarea, iar Murgu, un cal harnic şi ascultător, a murit lovit de un brad. ,,Atunci am 

înţeles pentru prima dată că există moarte şi că aduce împreună cu ea, atunci când cel pierdut  

ţi-e drag sau apropiat, o tristeţe şi un gol pe care nu poţi să le descrii în cuvinte, ci doar să le 

simţi. Tristeţea şi supărarea dispar cu timpul, dar golul şi amintirea niciodată, aşa cum se 

întâmplă şi cu toţi cei care se duc de pe acest pământ” – notează autoarea, retrăind parcă 

durerea din acele momente.  

Aş vrea să evidenţiez şi caracterul de document al acestei opere, generat de surprinderea 

unor importante momente în plan istoric şi în plan social, dar şi de rigoarea detaliului ce fixează 

în mintea cititorului oameni şi locuri ce şi-au pus amprenta asupra autoarei.                                       
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           Zbaterile istoriei care i-au aruncat pe oameni în 

vâltoarea unor teribile evenimente au fost trăite şi de 

una dintre bunici – ,,lucruri împovărătoare, esenţiale, 

despre care putea vorbi cu lux de amănunte”: seceta 

din 1946, foametea cumplită care a afectat Moldova în 

anul următor şi ,,războiul cel de pe urmă”. Se prezintă, 

de asemenea, destinul tragic pe care l-a avut 

învăţătorul bunicului – domnul a fost arestat pentru că 

într-o noapte i-a oferit găzduire unui fost coleg de 

şcoală normală bănuit că ar fi fost legionar. ,,După 

ceva vreme, soţia celui arestat a primit un pacheţel cu obiectele lui personale: ceasul de mână, 

verigheta şi alte câteva flecuşteţe. Semn că bărbatul ei murise”. Autoarea însăşi a fost martora 

unor întâmplări dramatice: percheziţia făcută de un maior şi un locotenent în casa bunicilor 

(,,Aşa cum ii ştiu numele şi acum, cred că dacă l-aş vedea pe stradă la această vârstă l-aş 

recunoaşte din prima”; moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ,,anuntaţă la radio cu o voce 

gravă”; invazia Cehoslovaciei de către trupele Uniunii Sovietice, atac imediat condamnat de 

Nicolae Ceauşescu (referindu-se la acest moment, autoarea îşi aduce aminte că ,,a privit de 

după poarta mare maşinăriile distrugerii(…) Monştrii de oţel, închişi la culoare – verdele 

camuflajului şi al războiului modern – înaintau ca nişte păsări de pradă în migraţia lor vestică, în 

linie continuă”). Impresia de scriere-document este creată şi de prezentarea minuţioasă a unor 

chipuri, locuri şi îndeletniciri aduse astfel din trecut într-un prezent al sufletului şi al conştiintei. 

De pildă, casa bunicilor din partea tatălui ,,era pe primul platou al unui deal, cu partea din faţă 

pavată cu piatră de râu şi cu alei laterale din acelaşi material. Cerdacul, foarte înalt, era vara 

împodobit de la un capăt la altul cu viţă de vie umbroasă”; bunicul era ,,chel, mai mult blond 

decît şaten, cu un roşu sănătos în obraji, ce poate i se trăgea din lupta lui cu crivăţul de pe 

vremea când lucra la sonde – cu băutura nu le avea – nu era mare vorbăreţ şi cu atât mai puţin 

povestelnic”; învăţătoarea era ,,brunetă, cochetă şi puţin cam milităroasă, deşi în prima zi s-a 

străduit să fie zâmbitoare; una din îndeletnicirile femeilor de atunci care le lua mai tot timpul de 

peste an pe care li-l lăsau muncile câmpului şi treburile constante ale fiecărei zile era cultivarea 

cânepii şi ceea ce însemna lucrările ce presupuneau transformarea ei din plantă într-un fir aspru 

de o nuanţă nedefinită”. 

În încheiere, consider că această carte, 

gândită în stilul literaturii memorialistice, are un 

farmec aparte, pentru că trecutul este analizat 

şi înnobilat prin consideraţiile celei ce 

rememorează, pentru că întâmplări al căror 

protagonist e copilul de ieri, de azi şi de mâine 

sunt proiectate pe fundalul istoriei într-o 

permanentă schimbare, devenind astfel unice, 

şi pentru că este o lectură agreabilă. Este 

cartea pe care îmi place să o am pe noptieră. 

Prof. Anca Sava  

Bibliografie 

Nicoleta Nistoreanu, Realitatea mea neinventată, Editura Muşatinia, Roman, 2017        

Discurs prezentat în cadrul lansării cărţii „Realitatea mea neinventată” de Nicoleta Nistoreanu şi publicat în revista „Melidonium”, 

numărul din 21 mai 2017 
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Ferdinand I- regele întregitor de ţară 
 

       Cu 90 de ani în urmă, la castelul Pelișor din Sinaia, se 

stingea din viață suveranul României Mari, regele Ferdinand I. 

         A fost monarhul care, prin decizii pline de curaj, a contribuit 

în mod hotărâtor, alături de regina Maria și de alți oameni politici 

ai țării, la înfăptuirea celui mai puternic ideal al românilor-Unirea. 

        Născut la 24 august 1865 la Sigmaringen, făcea parte din 

ramura catolică a familiei regale prusace de Hohenzollern. La 20 

de ani a absolvit cursurile Școlii de ofițeri din Kassel, devenind 

sublocotenent în cadrul Regimentului 1 Gardă de la Curtea 

Regală a Prusiei. A studiat apoi la Universitatea din Leipzig și la 

Școala Superioară de Științe Politice și Economice din Tübingen, pe care le-a absolvit în 1889. 

        În lipsa unui moștenitor direct al regelui Carol I al României, la 18 martie 1889, Ferdinand, 

nepot de frate al regelui, a fost declarat "moștenitor al Coroanei", cu titlul de Alteță Regală 

Principe al României. Începea, astfel, să devină român... Căci țara îl va adopta, iar el va fi 

credincios țării. Iar soarta a fost încă o dată favorabilă țării prin căsătoria principelui Ferdinand 

cu principesa Maria de Edinburgh și Saxa Coburg-Gotha, nepoata reginei Victoria a Marii 

Britanii și a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, căsatorie oficiată la 10 ianuarie 1893. 

        Rolul viitoarei regine în înfăptuirea Marii Uniri a fost major, atât prin susținerea pe care i-a 

oferit-o regelui Ferdinand, cât și prin influența ei directă asupra caselor regale europene. 

        La 28 septembrie 1914, în urma morții lui Carol I, principele moștenitor Ferdinand a depus 

jurământul în calitate de rege, declarând în fața Parlamentului că va conduce țara ca "un bun 

român" și că nu se va opune intereselor naționale românești. În iulie izbucnise Marele Război, 

iar noul rege își va îndeplini pe deplin promisiunea. 

         După doi ani de neutralitate, în ziua de 16 august 1916, Consiliul de Coroană ținut la 

Palatul Cotroceni a luat hotărârea participării României la război alături de Antanta (Marea 

Britanie, Franța și Rusia), motivul fiind împlinirea unității naționale a românilor. România intra, 

așadar, în acest război contra Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria), fapt care a avut 

ca efect excluderea regelui Ferdinand din Casa Regală de Hohenzollern de către șeful acestei 

case, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Dar Ferdinand jurase să conducă țara " ca un 

bun român"... 

 

Nr. 29/ Ianuarie 2018                                     ŞCOALA  MEA              pagina de istorie           pag. 8

      



 

 

 

 

        Și după doi ani de război, ani în care au fost și mari cumpene 

pentru țară, în 1918, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și 

Transilvaniei cu Vechiul Regat, se împlinea visul neamului-

România Mare.  

       În 1922, în ziua de 15 octombrie, la Alba Iulia, Ferdinand I și 

regina Maria erau încoronați ca regi ai României Mari. (poza de 

mai jos) 

       După o domnie de doar 13 ani, la 20 iulie 1927, la vârsta de 

61 de ani, în urma unei boli grave, regele care întregise țara 

murea la Sinaia. A fost înmormântat la Mănastirea Curtea de 

Argeș, alături de Carol I, cel care făcuse țara independentă. 

        Despre rolul regelui Ferdinand în istoria României, marele om politic liberal Ion I. C. Brătianu 

spunea: " Românii nu vor putea uita niciodată că regele Ferdinand s-a sacrificat pentru binele 

țării. De neclintit în convingerile sale și în hotărârile sale în timpul războiului, bun și  înțelept pe 

timp de pace, Ferdinand I va rămâne pentru totdeauna regele care s-a identificat cu poporul său 

și care a înfăptuit marile reforme care au adus statului dreptatea, puterea și liniștea."   

 

 

 

 

 

prof. Doina Bârleanu 
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Cum l-au regăsit nemţenii pe Regele Mihai 
 

Prima oară am auzit despre regele Mihai 

acum mai mulţi ani, în timp ce vorbeam cu tatăl 

meu: "Pe regele nostru îl cheamă Mihai. Este o 

istorie vie.... Noi, românii, ar trebui să ne simţim 

atât de mândri şi de norocoşi!..."  

Ne trăgeam răsuflarea între două jocuri şi 

prea multe nu am înţeles atunci. Adică avem rege 

şi regină, prinţi şi prinţese ca-n poveşti? Sau e 

vreun rege aventuros, războinic şi sângeros ca-n 

"Game of Thrones"? După ceva vreme am văzut şi 

o poză a Regelui Mihai. Nu era deloc aşa cum mi-l 

imaginasem. Semăna cu bunicul şi nici măcar nu 

avea coroană. Apoi i-am aflat şi povestea. O 

poveste tristă cu regele-copil, cu băiatul despărţit 

de mama sa, apoi cu regele tânăr, îndrăzneţ, care a 

pus capăt unui război mondial. Pe urmă, în lume  

s-a întâmplat ceva curios. Pentru o vreme, lucrurile 

au luat-o razna, şi eroul de până atunci a fost 

alungat din ţară. 

A putut să revină în linişte abia în luna mai 

1997. Atunci, timp de două zile, a vizitat judeţul 

nostru, pe unde nu mai călcase de 55 de ani. Prin 

natura profesiei, tatăl meul l-a însoţit. Atunci l-a 

întânit prima dată şi mi-a povestit că avea mari 

emoţii. Dacă Regele era chiar aşa cum i se spusese 

în anii de şcoală: prost, laş, trădător, arogant, 

dispreţuitor? După câteva minute s-a convins că 

toate acele vorbe fuseseră minciuni.   

Regele era înalt, bătrân şi blând. Venise în 

judeţ nu călare ci conducând o maşină foarte 

puternică. Tot timpul a fost pasionat de motoare, 

maşini şi viteză, ba chiar, o bună bucată de timp, a 

fost pilot de încercare (Wow! Când am aflat asta 

am devenit mult mai interesat). Nu mai văzuse 

locurile acestea de mult. Privea tot timpul peisajele 

judeţului, încercând să-şi reînnoiască amintirile. 

Dar cel mai mult privea în ochii oamenilor care-i 

ieşeau în cale. Erau puţini cei care apucaseră să-l 

cunoască în tinereţe şi faţa lor era plină de lacrimi 

(De bucurie c-au apucat să-şi revadă regele? De 

tristeţe pentru zecile de ani pierdute? Probabil şi 

una şi alta).  

Erau însă mii de oameni tineri care aflaseră 

că au un rege doar din poveştile şi cărţile bunicilor 

lor şi pe care curiozitatea i-a împins să-i iasă în 

cale, să-l salute. Nimeni nu-i învăţase pe oamenii 

aceia cum să se poarte în preajma Regelui, dar 

oricum prezenţa sa era atât de impunătoare încât 

peste tot se lăsa liniştea iar aerul devenea parcă 

mai greu. Cei care l-au văzut atunci au înţeles ce 

înseamnă celebra modestie regală, despre care 

auziseră vorbindu-se.  

 

Regele şi Regina nu erau nişte oameni pe care să-i 

iei în braţe. Păstrau distanţa, dar nu pentru că erau 

aroganţi. Modestia, politeţea, buna cuviinţă pe care 

le purtau fără paradă te ridicau, te făceau să vrei să 

fii mai bun. 

Au fost mulţi nemţeni care voiau să-i 

vorbească Regelui. I-a ascultat pe toţi şi pentru 

fiecare a avut un cuvânt bun, un zâmbet, o 

încurajare.  

Regele Mihai  a vizitat atunci oraşul Bicaz. 

La Primărie a plantat un brad care acum a crescut 

mare-mare şi străjuieşte centrul oraşului. A vizitat 

mănăstirile din zona Târgu-Neamţ, poposind 

îndelung la Neamţ (unde se adunaseră zeci de mii 

de nemţeni să-l salute), la Sihăstria, la Secu. Apoi 

a ajuns la poalele Ceahlăului, la Durău, unde a fost 

oaspetele Mitropolitului Moldovei. 

Vizita Regelui şi a Reginei a durat puţin. 

Puţini au fost şi cei care au reuşit să se apropie de 

ei şi să le vorbească. Cu toate acestea, spun cei 

care au trăit emoţiile acelor zile, a fost suficient 

pentru a schimba multe în minţile oamenilor. Au 

înţeles că simplitatea, demnitatea sa naturală, o 

iubire caldă şi nestinsă pentru România, au fost 

mereu trăsăturile Regelui Mihai. Şi au mai înţeles 

că Regele Mihai, chiar şi fără tron, poate inspira 

naţiunea întreagă. Nu dădea cu sabia, nu făcea 

politică, dar îi făcea pe ceilalţi să se uite fără ruşine 

în oglindă. 

Acum o ţară întreagă e tristă după ce 

Regele Mihai a murit. Ne-a dovedit însă că avem o 

şansă. Dacă tot mai mulţi ne vom cunoaşte istoria, 

cu cât mai puţine exagerări, ne vom putea construi 

viitorul pe care-l visăm. 

Acest articol a fost realizat de: 

Calin Corneliu (informatii) 

Calin Matei Codrin, clasa a VI –a A 

(compunere)
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Să trecem, prin portalul imaginaţiei, în lumea magică a   
 

JOCURILOR FĂRĂ VÂRSTĂ 

cu elevii clasei a V-a A! 
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JOCUL 

 
 Un joc e ca o comoară 

       Descoperită-ntr-o cămara. 

     Aşezată-ntr-o grămadă, 

   Stă păpuşa mai să cadă. 

 

                  Trenuleţ şi maşinuţe 

          Şi păpuşi tare drăguţe, 

                      Iepuraşi şi ursuleţi 

                  Pentru fete şi băieţi. 

 

Toate-acestea mă atrag 

Într-un joc ce îmi e drag. 

Şi mereu îl voi juca, 

Pe orice treaptă voi urca. 

 

Luncă Denisa, clasa a V-a A 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUĂ PIETRE 

 
 
 
 
 
 
 

• Se aşază nouă pietre plate una peste alta. 

• Se formează două echipe cu câte patru - 

cinci jucători. 

• Se numără nouă paşi de la pietre, se trage o 

linie; prima echipă va încerca dărâmarea pietrelor cu 

o minge iar cealaltă echipă va apăra turnul de pietre. 

• Dacă niciun membru al primei echipe nu 

dărâmă turnul este rândul echipei a doua. 

• Dacă pietrele sunt dărâmate echipa aflată în 

apărare încearcă să prindă mingea pentru a lovi şi 

elimina jucătorii adverşi. Aceştia din urmă încearcă 

să reconstruiască turnul. 

• Câştigă echipa aflată în apărare dacă 

elimină toţi jucătorii adverşi înainte ca aceştia să 

reconstruiască turnul sau echipa care a dărâmat 

pietrele dacă reclădeşte turnul înainte ca cealaltă 

echipă să elimine toţi membrii. 
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ŞOTRONUL 
• Se trasează pe asfalt 

şotronul cu creta. Lungimea 

şotronului: 3 metri; se desenează 7 

sau 8 căsuţe. 

• Se alege ordinea jucătorilor 

la şotron. 

• Jucătorul stă în faţa căsuţei 

cu numărul 1 şi aruncă o pietricică în 

această căsuţă. Acesta trebuie să 

sară într-un picior în prima căsuţă, să 

se aplece, să recupereze pietricica, 

să parcurgă, astfel, traseul până la 

cifra 8 şi înapoi, de unde a plecat. 

• Primul jucător care 

parcurge traseul integral, fără 

greşeală, câştigă. 

Alte reguli de respectat 

• Pietricica trebuie aruncată, 

pe rând,în fiecare căsuţă. 

• Jucătorul pierde rândul când nu reuşeşte să 

arunce piatra într-o căsuţă, dacă atinge cu piciorul 

linia ori sare în afara şotronului, dacă îşi pierde 

echilibrul sau pune ambele picioare pe şotron. 

 

DA SAU NU 
• Se adresează o întrebare la care participanţii 

nu au voie să răspundă “da”, “nu”, “sigur”, “cu 

siguranţă”, “desigur”. Daca fac acest lucru, ei primesc 

o provocare de la cel care a adresat întrebarea.  

• Cel care ajunge să aibă cinci provocări este 

scos din joc. 

•  Dacă depăşeşti 

zece secunde de tăcere vei 

avea un punct scăzut din 

cele zece pe care le ai la 

începutul jocului.  

• Când ajungi să ai 

doar cinci puncte vei primi 

cinci provocări deodată, aşa 

ca vei fi descalificat mai 

repede. 
 

OM  SĂRAC 
Este unul din jocurile naive ale copilăriei, 

bazat mai mult pe hazard. 

 În funcţie de numărul de jucători, se scriu 

mai multe bilete cu personaje, dintre care patru sunt 

cele mai importante: om sărac – păgubit - , hoţ, 

împărat – cel care dă pedeapsa - şi calul – cel care o 

aplică. Restul sunt figuranţi şi pot fi trecuţi ca ţărani 

sau târgoveţi. După împărţirea aleatorie a biletelor, 

omul sărac plânge că a fost furat şi spune numele  

 

 

 

 

 

 

celui bănuit. Odată vinovatul prins, 

împăratul dă pedeapsa care poate 

fi mai grea – palme sau urechi 

înroşite – sau mai uşoară, în 

funcţie de cât de bine te înţelegi în 

pauze cu “Luminăţia Sa”. Dacă, în 

schimb, faci presupuneri greşite, o 

încasezi fără drept la replică, fiind 

chiar păgubit. 
 

RAŢELE ŞI VÂNĂTORII 

Pentru a juca acest joc, va 

trebui să se împartă jucătorii în raţe 

şi vânători. Este nevoie ca doi 

jucători să joace rolul de vânători, 

iar restul sunt raţe. Vânătorii au 

rolul de a vâna raţele cu mingea. 

Atunci când o raţă este atinsă de 

minge, aceasta iese din joc. Raţele 

trebuie să se ferească de minge, 

fără să iasă din spaţiul de joc. Ultima raţă rămasă 

trebuie atinsă cu mingea de vânători din maximum 

atâtea încercări câţi ani are (de exemplu, dacă raţa 

are nouă ani, vânătorii trebuie să o scoată din joc din 

maximum nouă încercări). Dacă nu reuşesc, jocul se 

reia cu aceiaşi vânători. 

Jocul se sfârşeşte atunci când toate raţele au 

fost atinse cu mingea. Următorii vânători sunt primele 

două raţe care au fost scoase din joc. 

Există varianta în care raţele pot câştiga vieţi 

în plus dacă reuşesc să prindă mingea înainte ca 

aceasta să atingă pământul.   
 

BREBENEL - JOCUL 
DIN COPILĂRIA MAMEI 
  

Mama îşi petrecea 

vacanţa la bunici, la ţară. Pe 

lângă bărcuţele din nuieluşe, 

căluţii de lemn, plimbările călare, 

era fascinată de un joc aparte – 

cu un berbec fără coarne, pe 

nume Brebenel. 

 Se adunau mulţi copii în 

jurul unui cireş înconjurat de un 

gard rotund. Aici păştea liniştit Brebenel. Copiii 

aruncau cu beţe, scoteau limba şi tropăiau. Berbecul 

mânios alerga după ei, până când năzdrăvanii 

oboseau şi se căţărau pe gard. Atunci berbecul 

împungea vârtos cu capul în scândurile gardului, 

până când copiii îşi reluau joaca. Dacă un copil nu 

alerga iute sau nu avea timp să se caţăre pe gard, 

din fugă, berbecul îl lovea tare cu capul.  

 Acesta este jocul cu Brebenel, un joc ce 

astăzi nu se mai practică. 
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PROIECTUL “O CARTE PENTRU FIECARE VIS, O LUME 
PENTRU FIECARE ZBOR” 

 Proiectul din a cărui desfăşurare vă prezentăm câteva 
momente, credem, inspirate, a fost derulat şi anul şcolar trecut, 
activităţile reflectându-se în materiale ce au obţinut numeroase 
premii la diferite secţiuni din cadrul Festivalului-Concurs “Bucuriile 
lecturii”, Ediţia a XIII-a, organizat de Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor Educative din România (FICE) – premiul I la 
secţiunea Creaţii literare colective, cu lucrarea “O carte pentru 
fiecare vis, o lume pentru fiecare zbor”, coordonată de prof. Anca 
Sava şi bibl. Liliana Darie , premiul III, acordat elevei Grigoroiu 
Alesia (clasa aV-a A), şi menţiune, acordată elevului Dumitraşcu 
Matei (clasa a V-a B), la secţiunea Recenzii, premiul III la secţiunea Scrisoare către un personaj, 
acordat elevei Cioineag Daria (clasa a V-a A), premiul I, acordat elevei Dumitrescu Catinca (clasa         
a VIII-a B), şi premiul III, acordat elevului Larger Stefan, la secţiunea Desene, picturi, inspirate din 
lumea lecturilor.  
  Aceste rezultate deosebite dar mai ales interesul pe care elevii l-au manifestat pentru fiecare 
activitate propusă sau pe care au propus-o ne-au determinat să continuăm acest demers şi de-a lungul 
anului şcolar 2017-2018. Prin fiecare prezentare de carte, elevii descoperă, individual sau în echipă, 
magia unor lumi în care călătoresc fascinaţi şi nerăbdători să discute cu personajele sau să le invite în 
lumea reală, devenind, astfel, ei înşişi, mici scriitori.    
        Credem că activităţile din acest proiect sunt lecţii simple şi bine structurate din marele capitol 
“Învăţăm cum să învăţăm!”. 

prof. Anca Sava şi bibl. Liliana Darie  
 

Lupescu Ana din clasa a V-a A prezintă cartea “Chemarea străbunilor” de Jack 
London 
 Această carte care te captivează este despre câini şi lupi. Când te gândeşti ce 
viaţă au cei din sălbăticie...Crudă, sângeroasă şi periculoasă! 
 Câinele Buck este adus din civilizaţie într-o sălbăticie fără margini şi, pentru el, 
sângele ajunge să fie ceva obişnuit. Moartea, la fel. Buck trage la sanie o vreme 
îndelungată, în rândul câinilor din spate. Într-o zi, îl ucide pe Spitz, conducătorul 
câinilor lui Francois şi Peraullt, devenind 
el însuşi un lider feroce. Răspunzând 
chemării străbunilor, Buck trece prin 
multe încercări grele până când, într-o 
zi, ajunge conducătorul feroce al unei 
haite de lupi. 

Asavinei Daria, Pintea Alexandra, Vlasie Alexia şi Milea Lorena 
din clasa a VI-a B prezintă cartea “Povesteşte-mi ceva” de 
Sharon Creech 
 Salamanca Tree Hiddle, pe scurt Sal, porneşte într-o călătorie 
cu maşina împreună cu bunicii ei excentrici. Din Chio până în Idaho, 
cei trei străbat America de la est la vest şi, ca să treacă timpul mai 
repede, bunica o roagă pe Sal să-i povestească ceva.  
 Vreme de şase zile, cât durează călătoria, Sal le spune 
povestea prietenei ei, Phoebe. Le vorbeşte despre imaginaţia ei debordantă, despre mama ei care a dispărut, 
despre biletele misterioase pe care cineva le lasă pe verandă şi despre nebunul pe care îl tot întâlnesc prin oraş. 

Şi, poveste după poveste, descoperă că nu mai vorbeşte despre altcineva, ci chiar despre ea. 
 “(...) – Şi grajdul unde e? am întrebat. Dar râul? Dar iazul? 
    - Of, Sal! a zis tata. Haide, ne aşteaptă Margaret! 
 Şi i-a făcut cu mâna femeii care stătea în uşă. 
 - Trebuie să ne întoarcem. Am uitat ceva acasă, am spus eu. 
Femeia cu păr roşu-turbat a deschis larg uşa şi a ieşit pe verandă. 
Eu îi dădeam mai departe: 
 - Am uitat ceva în spatele dulapului, sub scândurile din podea. Am pus ceva acolo şi am nevoie de el. 
 - Sal, nu fi gâscă! Hai s-o cunoşti pe Margaret!
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Trofeul proiectului 



 

 

Oghină Vlad, Serghei Radu şi Ciocârlan Ştefan 

Adrian, într-un dialog cu personajele cărţii “Charlie şi 

fabrica de ciocolată” de Roald Dahl 
Era o seară liniştită. Ştefan scria 

raportul lucrurilor pierdute şi găsite în 

acea zi.  

- Off, câte lucruri pierdute şi 

câti oameni neglijenţi! În ce lume 

trăim! 

Deodată, două umbre se ivesc pe hol. 

- Bună seara! Aici este biroul 

de obiecte pierdute? 

- Da. Cu ce vă pot ajuta? 

- Scuzaţi-mă, aţi văzut vreun 

ascensor pe aici? 

- Completaţi acest formular pentru a putea să 

continuăm discuţia. 

- Iertaţi-mă, domnule, dar noi suntem dintr-o carte şi 

trebuie să ne grăbim să ajungem înapoi înainte ca cititorul 

să deschidă cartea, aşa că vă rugăm să ne ajutaţi. Aţi văzut 

vreun mic ascensor de sticlă? 

- Sunteţi dintr-o carte! Ce fel de carte?  

- Pe când cei doi discutau, Willy Wonka era cam 

încurcat din cauza întrebărilor din formular. 

- Eu aş vrea să vă ajut, numai că acestea sunt 

regulile şefului meu. 

- Vă rog frumos! Am primit veşti din 

carte că cititorul a venit de la şcoală şi este 

nerăbdător să înceapă să citească pentru că 

povestea l-a captivat. 

- Bine, o să vă ajut. Oricum, domnul 

Wonka nu se descurcă cu acest formular. 

- Oo, mulţumesc frumos! 

- Dar cum arată acest ascensor? 

- Este mic şi din sticlă. 

- Dar cum încăpeţi voi într-un ascensor 

mic? 

- Daţi-mi voie să vă explic. În carte, 

ascensorul era mare iar noi eram mici. Acum, în lumea 

reală, este invers.  

Aşa că cei trei s-au apucat să caute ascensorul cu care 

Charles şi Willy Wonka să se întoarcă în carte. 

- Deci la secţiunea “Telefoane” nu este, la secţiunea 

“Cărţi” nici atât, mai rămâne doar secţiunea comună. Din 

păcate, este foarte mare. 

- Am primit informaţii din carte că mai avem două 

ore. În lumea reală, asta înseamnă 20 de minute. Trebuie să 

ne grăbim! 

- Secţiunea comună are trei părti. Va căuta fiecare în 

câte una.                                                                                     

Timpul trecea iar cei trei nu găseau ascensorul. 

Mai erau cinci minute şi toate cutiile fuseseră 

verificate. 

- Oh, nu! Ce ne facem? 

- Chiar nu mai există vreo cutie? 

- Îmi pare rău! Acestea sunt toate. Nu 

mai există niciuna. 

- Niciunul dintre ei nu mai ştia ce să 

facă. Dar cu un minut înainte de a expira timpul, 

Charlie a zărit o cutiuţa în care se afla 

ascensorul. 

- L-am găsit!  

- Haide, să ne grăbim! Am primit 

informaţii că cititorul a intrat în cameră şi se 

îndreaptă spre bibliotecă. 

 

 

 

 

 

- Îmi pare bine că v-am fost de ajutor. O să mă 

întorc la rapoartele mele. 

- Ştii, ne-ar prinde bine un contabil ca tine în 

fabrică. 

- Adică vreţi să merg cu voi? 

- Ne-ar face mare plăcere să 

lucrezi cu noi în fabrică. 

- Haideţi să ne grăbim. Mai sunt 

treizeci de secunde până când cartea se 

va deschide. 

Şi aşa Ştefan a plecat cu Charlie şi 

domnul Wonka în carte. Ştefan a scăpat 

de slujba deprimantă şi a obţinut una la 

care chiar se pricepe. Dar staţi! Ce ar fi 

o carte fără povestitor?! Aşteptaţi-mă!... 

 

Gabur Serena şi Ciudin Izabela prezintă cartea 

“Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia” 

de Selma Lagerlof 

 “Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin 

Suedia”, una dintre cele mai iubite cărţi pentru    copii, 

scrisă de Selma Lagerlof, laureată a Premiului Nobel, este o 

poveste emoţionantă despre prietenie, curaj şi încredere.  

 Nils Holgersson, un băieţel leneş şi neastâmpărat, 

a fost pedepsit pentru purtarea lui nesăbuită – un pitic l-a 

transformat într-un prichindel de-o şchioapă. Agăţat de 

gâscanul Martin, micul Nils 

porneşte într-o călătorie spre 

miazăzi, împreună cu un stol de 

gâşte sălbatice. În drumul lui, 

năzdrăvanul care nu iubea şi nu 

respecta pe nimeni, trece prin 

aventuri uimitoare, vede locuri la 

care nici nu visase şi îşi face 

prieteni pe care ajunge să-i 

îndrăgească. Martin, gâscanul 

bun şi devotat, Akka, gâsca cea 

înţeleaptă, Bataki, corbul cel 

isteţ, Gorgo, vulturul îndrăzneţ şi 

iubitor de libertate şi blânda şi frumoasa gâscă Dunfin îi vor 

fi aproape iar Nils va învăţa alături de ei care sunt 

adevăratele valori ale acestei lumi.  

Ghilescu Anca le vorbeşte colegilor despre mesajul 

cărţii „Când mă vei întâlni” de Rebecca Stead 

 Miranda, o fetiţă de doisprezece ani, face tot felul de 

descoperiri în timp ce îşi ajută mama să se pregătească 

pentru emisiunea-concurs „Piramida de 20 000 de dolari”.  

     În fiecare zi, după şcoală, Miranda şi Sal, prietenul ei cel 

mai bun, aleg drumul cel mai sigur spre casă. Ei ştiu unde 

este bine să se oprească şi pe cine să ocolească. Într-o zi 

însă, Miranda începe să primească bileţele misterioase, care 

sfidează legile timpului şi 

spaţiului, determinând-o 

să creadă că are un rol 

important într-o misiune 

de salvare.   

 

Şi acum... teatru cu 

marionete. Actriţe 

talentate, Grigoraş 

Letiţia şi Grosu Otilia, 

clasa a VI-a A 
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Luna 
bibliotecii  
şcolare 

         
Proiectul 

educaţional „Luna 
bibliotecii şcolare”    
s – a desfăşurat pe 

parcursul lunii octombrie şi a avut ca scop 
formarea deprinderilor de a citi, de a povesti, 
de a interpreta corespunzător un fragment în 
proză sau în versuri; formarea de abilităţi de 
viaţă, de comunicare, cooperare şi 
interacţiune şi bibliotecă şi justificarea 
existenţei bibliotecii în viaţa preşcolarilor şi 
elevilor. 
         În ciuda progresului rapid al ştiinţei, 
cartea rămâne nemuritoare în educarea şi 
formarea personalităţii fiecărui om. 

Ca bibliotecar m-am confruntat de-a 
lungul anilor cu lipsa de interes a elevilor 
nostri pentru lectură. Cu părere de rău am 
realizat că sunt din ce în ce mai solid 
argumentate afirmaţiile de genul “tinerii de 
azi nu mai citesc nimic”, atâta timp cât mulţi 
dintre adolescenţi alocă cea mai mare parte 
a timpului liber jocurilor pe calculator, 
muzicii, site-urilor de socializare,etc. Fără a 
afirma că aceste preocupări sunt inutile, 
consider că pot deveni dăunătoare atunci 
când ele se substituie total actului şi plăcerii 
de a citi. De regulă, o mare  parte dintre elevi 
citesc din “constrângerea” notei din catalog.  
Astfel, de multe ori lectura se transformă în 
asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca cititorii 
să fie cu adevărat  afectaţi de lectură. Prin 
urmare, este absolut necesar să-i învăţăm 
pe elevi cum să citească de plăcere, cum să  
relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca 
răspuns la ceea ce au citit. 

Aşadar, consider că este de datoria 
şcolii şi cu atât mai mult a  cadrelor 
didactice, bibliotecarului şi chiar a părinţilor 
de a găsi strategia adecvată şi puntea de 
comunicare prin care să cultive la elevi 
plăcerea de a citi. Acesta este şi scopul 
prezentului demers didactic. 

 
 
 
 

 
 
 
 
La acest proiect au participat 

preşcolarii de la Grădiniţa cu program 
prelungit „Veronica Filip” şi Grădiniţa cu 
program normal nr. 13, Piatra – Neamţ, 
alături de elevii claselor primare şi 
gimnaziale, sub coordonarea cadrelor 
didactice. În cadrul activităţii au fost invitaţi: 
doamna bibliotecar Ana Macovei – 
reprezentant CCD Neamţ, domnul prof. 
Adrian Romila, scriitor, domnul Viorel 
Nicolau editor şi colectionar şi blogăriţa-
elevă de la Şcoala nr. 2, Piatra – Neamţ. 

Proiectul s-a bucurat de un real 
succes, preşcolarii şi elevii au participat cu 
plăcere la activităţile programate. Alături, 
redăm eseul elevei Rizescu susţinut la 
activitatea de dezbatere „De ce să citim?”. 

 
 

 Ţepes D, cl a V 
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De ce îmi place să citesc ? 

 

      Cărţile... O invenţie veche, dar foarte 
frumoasă şi plină de minuni. O grămadă de 
oameni şi-au pus această întrebare şi mulţi alţii 
o vor face de acum înainte. O pagină care, când 
suntem mici, pare numai o coală albă plină de 
hieroglive alandala. Dar când creştem, acele 
hieroglife încep să prindă contur în mintea 
noastră, iar cartea devine o prietenă de 
încredere care te prinde în braţele poveştilor şi 
nu te mai lasă până nu ajungi la sfârşitul 
istorisirilor. Odată prins în braţele acestor 
magiciene, este greu să mai alungi vraja care te-
a cuprins şi care te ademeneşte să deschizi 
coperţile reci dar pline de culoare şi de viaţă. 
       Te-ai întrebat vreodată de ce nişte simple 
obiecte sunt atât de diferite şi speciale, chiar 
dacă par fără valoare în lume? Dacă da, 
răspunsul este simplu – oamenii care şi-au 
dedicat mare parte din viaţă, poate chiar toată 
viaţa, aşternerii pe hârtie a cuvintelor. Atâtea ore 
în care gândul zboară pentru a atinge 
exprimarea liberă şi frumoasă, fără a mai 
ascunde gânduri şi sentimente. Până la urmă, 
oricât ar fi de bun telefonul, tot hârtia şi stiloul 
sunt cele care nu te vor trăda niciodată şi care te 
vor aştepta mereu să le mai spui câte ceva. 
       Destulă teorie fără sfârşit despre magia 
cărţilor, deoarece aş putea scrie o sută de 
pagini despre asta şi tot nu aş acoperi ce poate 
fi spus despre importanţa cărţilor! 
        Pentru mine, cartea care a conturat, ca 
nicio alta, personalitatea şi pasiunea mea pentru 
lectură, a fost “Dragoni pe cerul Londrei” scrisă 
de Arabella McIntyre-Brown. Deşi scriitoarea nu 
este foarte cunoscută, modul ei de a povesti 
nişte întâmplări m-a uimit. Într-adevăr, în prima 
fază povestea pare mai degrabă una de adormit 
copiii. În privinţa personajelor, chiar este o 
poveste destul de copilăroasă dar, când ajungi 
la adevărata poveste, învăţăturile acesteia sunt 
mult peste aşteptări. Chiar dacă protagoniştii 
sunt un dragon chinez şi un şoarece englez care 
lupta împotriva altor dragoni englezi, lecţiile de 
prietenie şi loialitate în care probabil se poate 
regăsi oricine, sunt vizibile în poveste şi te atrag. 
        În această carte este vorba despre un 
dragon numit Xialong care călătoreşte prin toată 
lumea până ajunge să se stabilească în Turnul 
Londrei, ridicat de curând de William Cuceritorul. 
Numai că dragonii britanici nici nu vor să audă 
de un străin pe teritoriul lor şi, de-a lungul 
secolelor, fac tot ce pot să îl alunge. Cu atâţia 
duşmani, dragonul are nevoie de un ajutor şi un 
prieten. Spre norocul lui, face cunoştinţă cu un  
 

 
 
 
 
şoricel care o să-l susţină mereu, încredinţând 
misiunea urmaşilor, până la George al 388-lea. 
        În concluzie, cititul este un stil de viaţă, 
unul special şi minunat.  

Rizescu Arina, clasa a VI-a A 
 

 

Cartea 

Cartea-i bucuria noastră, 
Are multă-nvăţătură, 
Ea a strâns toată lumina, 
N-a uitat o picătură. 
 

Poartă-n paginile-i scumpe 
              Toată-nţelepciunea lumii, 

Are scris în ea din vremuri 
  Tot ce ne-au lăsat străbunii. 

 

Tu, copilule, iubeşte-o 
                              Şi  în viaţă nu uita 

                                  Că, fiind lumina ţării, 
                                   Cartea-i şi lumina ta! 

Ciudin Izabela, Gabur Serena,  
clasa a VI-a B 
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Retrospective istorico-geografice asupra oraşului  
Piatra Neamţ 

Autor: Prof. Dr. Dumitru Letos 
(continuare  din numărul anterior) 

Evoluţia peisajului urban al orașului Piatra - Neamț 
 

Peisajul urban este o subcategorie a peisajului 
antropic, reprezentând sinteza spaţio-temporală a mediului 
geografic urban ca rezultantă a interacţiunii componentelor 
naturale, socio-culturale şi politico-economice specifice unui 
teritoriu bine individualizat. Orice peisaj trebuie privit 
tridimensional: structural (are un conţinut), funcţional 
(îndeplineşte un rol) şi estetic (are un impact asupra 
psihicului uman). Fiecare entitate urbană are un patrimoniu 
propriu de peisaje, structurat pe diverse nivele de abordare: 
morfologic, funcţional, cultural-istoric, psiho-social, în funcţie 
de complexul de factori locali generatori de peisaj. Un peisaj 
în general şi cu predilecţie unul urban în mod special se află 
într-o dinamică permanentă, valoarea prezentă a unui peisaj 
conţine o succesiune de faze evolutive care pun pe rând 
amprenta asupra nivelului său morfologic, funcţional şi 
estetic. 
 Aspectul vechi al oraşului purta amprenta specifică 
perioadei istorice, economice şi socio-culturale pe care oraşul 
o traversa, schimbarea înfăţişării tuturor componentelor 
urbane a necesitat timp, efort, investiţii şi o evoluţie a 
conştientului colectiv care s-a tradus într-o evoluţie a 
peisajului urban. În afară de faptul că numeroase străzi şi 
chiar cartiere întregi nu existau, sau aveau cu totul altă 
înfăţişare, dispunerea planului urban era mult diferită iar 
elementele de conţinut purtau aura epocii respective. 
Descrierile amănunţite păstrate până astăzi privind aspectul 
vechi al oraşului se referă cel mult la secolul al XIX-lea, lipsa 
unei cancelarii şi a unor preocupări timpurii pentru 
conservarea unor imagini ale târgului mai vechi de acel secol 
ne împiedică să avansăm argumentări concludente.  

Timp de câteva sute de ani, centrul istoric al 
oraşului, situat în zona Curţii Domneşti, era şi centrul 
administrativ, atât pentru oraş, cât şi pentru ocolul Pietrei. În 
secolul al XIX-lea, în acel perimetru se afla Primăria, Eforia şi 
alte instituţii administrative, fiind singura zona din oraş 
înconjurată de zid gros de apărare şi pietruită în interior. 
Urmele zidului, s-au păstrat până târziu în secolul XX, dar 
centrul administrativ, a suferit schimbări în timp, mai ales de 
structură şi funcţii şi mai puţin de aspect. Spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, instituţiile 
Primăriei şi Prefecturii şi-au schimbat clădirile de funcţiune, 
astfel că vechiul centru rămâne treptat, unul istoric numai. În 
afara centrului istoric, cea mai mare parte a oraşului a 
îmbrăcat o lungă perioadă din secolul al XIX-lea un aspect 
mai mult sătesc decât urban.  
 De pildă uliţa mare, mai târziu numită strada     
Cuza-Vodă, cu un traseu foarte aproape de B-dul Dacia 
actual, începea din uliţa Poştei (astăzi Petru-Rareş) şi 
mergea paralel cu râul Cuejdi, până la podul lui Sculy. 
Această uliţă centrală, arăta în prima parte a secolului al XIX-
lea, ca o uliţă de sat, numai că în lungul ei a apărut şi s-a 
dezvoltat al doilea nucleu, centrul comercial al oraşului. Pe 
ambele părţi ale uliţei, se înşirau dugheni, construite numai 
din lemn, iar în loc de trotuare, erau „târnaţuri” de scânduri.  
 

Captarea şi drenarea apei pluviale nu era asigurată de rigole 
de scurgere, ci numai de unele şanţuri pe margini. Când 
ploua mai mult, noroiul ajungea până la glezne, făcând 
circulaţia nespus de grea, neputându-se circula, decât cu 
ciubote lungi. La începutul celei de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, nu exista pe această uliţă, decât două 
clădiri de zid: una în faţa dughenii bătrânului Strambler, 
denumită bolta şi clădirea mare a lui Iţic Şildhaus, astăzi 
farmacia Vorel. Treptat, în decurs de decenii, locul 
construcţiilor de lemn, a fost luat de clădiri de zid, fie datorită 
dărâmării dughenilor vechi, fie datorită numeroaselor incendii 
care au mistuit în repetate rânduri acele construcţii, iar 
proprietarii au fost siliţi de autoritatea comunală să 
construiască clădiri din material ignifug şi acoperite cu tablă. 
Datorită deselor incendii şi a lipsei sursei de apă, Primăria 
dăduse dispoziţii, ca pe toată lungimea Uliţei Mari, să fie 
instalate, la distanţe mici, căzi de lemn pline cu apă, pentru 
alimentarea singurei pompe pe care o avea serviciul de 
pompieri (Hogea 1936).  
 Uliţa Poştei (astăzi Petru-Rareş) nu era în secolul al 
XIX-lea decât un drum natural de ţară, fără scurgere, iar 
paralel cu ea, curgea gârla Morilor, având traseul orientat 
paralel cu râul Cuejdi şi se vărsa în acesta, tocmai la podul 
Vrăjitoarei, în aval de Sculy. Mai târziu, această gârlă a fost 
canalizată, iar la începutul secolului XX, a fost acoperită din 
cauza focarului de infecţie care se forma de-a lungul ei. Uliţa 
Valea-Viei (astăzi Ştefan cel Mare), era ca şi celelalte două 
descrise anterior, cu deosebirea că începând de la fostul 
spital judeţean spre Borzogheanul, în timpul ploilor, nu se 
putea circula, datorită torenţilor ce curgeau de pe Muntele 
Cozla, aducând bolovani şi mâl, care devastau uliţa şi 
locuinţele (Hogea 1936).  

Mahalaua Precistei, cu străzile ei mai puţin populate, 
suferea mult în timpul verii, din cauza inundaţiilor produse de 
râul Bistriţa şi a pâraielor Borzogheanul şi Iordanul. În 
aceeaşi situaţie se aflau şi alte zone, uliţa mare, uliţa veche şi 
mahalaua Mărăţei, care erau inundate de revărsările furioase 
ale Cuejdiului. Aceste evenimente au obligat autorităţile să 
facă lucrări de îndiguire, atât în lungul Bistriţei, cât şi în lungul 
Cuejdiului. 

Primul Regulament pentru înfrumuseţarea oraşului a 
fost adoptat în anul 1882, care cuprindea o serie de 
reglementări privind realizarea construcţiilor (Moscalu 2009, 
45-47), precum: 

- desfiinţarea magherniţelor şi lărgirea drumurilor 
după planuri urbanistice; 

- precizări privind realizarea construcţiilor şi modul de 
utilizare a suprafeţelor; 

- distincţia între intravilan şi extravilan; 
- reglementări privind raportul dintre administraţia 

locală şi proprietari; 
Acelaşi regulament prevedea elaborare planurilor de 
sistematizare şi dezvoltare a oraşului,cu sume alocate din 
bugetul comunal pentru acele lucrări. Graţie acelui 
regulament a început o supraveghere strictă a construcţiilor, 
iar majoritatea clădirilor de interes public (şcoli, biserici, etc.) 
au fost reconstruite din piatră sau cărămidă. 
 Începând cu anul 1888, au fost demarate lucrările de 
organizare a străzilor şi construirii trotuarelor, fiind aliniate o 
serie de străzi din zona centrală şi construite primele trotuare 
de beton (strada Poştelor, actual Petru-Rareş), iniţiativă  
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continuată şi în anii următori, încât în perioada 1892 – 1895, 
s-a generalizat procesul de aliniere a străzilor şi construire  
a trotuarelor din cuburi de bazalt, lucrări care s-au menţinut 
până foarte târziu în secolul XX.  

Începutul secolului XX, a marcat startul altor lucrări 
edilitare sub conducerea lui Nicu Albu (primar în perioada 
1901-1904), precum: iniţierea pepinierei şi serei de flori a 
oraşului, amenajarea aleei cu plantaţii de pe strada Ştefan 
cel Mare, consolidarea Muntelui Cozla şi amenajarea 
Parcului Cozla, alături de marile opere edilitare: lumina 
electrică, alimentarea cu apă potabilă a oraşului, construcţia 
gării noi, ridicarea digului C. F. R. şi altor construcţii de 
îndiguire a Bistriţei şi Cuejdiului (Hogea 1936).  

O serie de clădiri de interes public (Gara Nouă, 
Teatrul Naţional, actual Teatrul Tineretului, Biserica 
Precista, Banca Petrodava, Spitalul, Şcolile Normale, etc), 
majoritatea fiind considerate monumete de arhitectură, au 
fost construite în prima parte a secolului XX sub îndrumarea 
celebrului antreprenor Carol Zane, construcţii care au adus 
o notă de culoare în peisajul arhitectonic local.  
 Spre sfârşitul primei jumătăţi a secolului XX, 
principalele străzi ale oraşului, mai ales cele din zona 
centrală, erau pietruite, sau pavate şi amenajate pe margini 
cu trotuare din cuburi ce bazalt. La marginea trotuarelor, 
existau rigole de captare şi scurgere a apei pluviale, iar 
unele dintre ele erau prevăzute cu alei de plantaţii (Hogea 
1936). 
 O dinamică mult mai accelerată a peisajului urban 
se înregistrează în a doua jumătate a secolului XX, odată cu 
proiectarea şi aplicarea planurilor de sistematizare şi 
dezvoltare urbană în viziune comunistă. Reconstrucţia 
centrului civic a însemnat realizarea unor clădiri diverse, de 
la blocuri de locuinţe la edificii publice cu rol administrativ, 
cultural, comercial, etc., încercându-se punerea în valoare a 
întregul ansamblu medieval din perioada lui Ştefan cel 
Mare. Blocurile de locuinţe din zona centrală se încadrează 
parţial în categoria unui profil înalt şi parţial în categoria unui 
profil mediu, dar arhitectura lor este una tributară anilor ’60, 
elementele de ordin utilitarist şi de economisire a spaţiului 
fiind puse înaintea celui estetic. Ansamblul medieval a fost 
pus în evidenţă prin realizarea în apropierea lui a unor 
construcţii cu regim scăzut de înălţime, cu o arhitectură 
apropiată de cea medievală şi amenajarea în zona 
învecinată a unui mic parc, pentru a oferi spaţialitate şi 
vizibilitate.  
 Reconstrucţia cartierelor mari a însemnat 
mobilarea lor cu blocuri de locuinţe cu un regim de înălţime 
dominant mediu în Precista şi Mărăţei, şi parţial mediu, 
parţial înalt în Dărmăneşti, Dacia, Traian, dar cea mai mare 
parte din arhitectură a continuat să fie una ştearsă, 
monotonă şi care în asociere cu spaţializarea extrem de 
redusă în interiorul cartierelor transmitea aerul unor simple 
cartiere muncitoreşti, fără nicio legătură cu un oraş turistic. 
Slaba spaţializare dintre blocuri şi lipsa zonelor verzi din 
interiorul cartierelor crează senzaţia unui spaţiu strâmt şi 
încorsetat, fără orizont, fără personalitate. O arhitectură 
ceva mai estetică pentru acea perioadă a fost proiectată 
pentru anumite blocuri poziţionate la marile bulevarde 
(Decebal, Traian) pentru a crea o imagine favorabilă, şi asta 

 
 
 
doar după anul 1980.  
 Cartierele periferice care nu au intrat în acest 
proces de sistematizare comunistă şi-au păstrat arhitectura 
apropiată de cea rurală până la începutul anilor ’90, când a 
început să se afirme o nouă tendinţă în construcţia 
locuinţelor individuale, cea de tipul vilelor, proces care 
conduce treptat la o regenerare nedirijată a cartierelor 
periferice şi la schimbarea în bine a peisajului urban din 
zonele respective.  
 O regenerare mai rapidă şi mai profundă a 
arhitecturii urbane şi implicit a peisajului se înregistrează în 
zona cartierelor noi, dezvoltate după 1990, fie construite în 
mod dirijat prin programe speciale finanţate de administraţia 
locală sau ANL (zona Mihai Viteazul din Dărmăneşti-Est, 
zona “1 Mai”, “Speranţa”), fie dezvoltate spontan prin 
iniţiativă privată (particulară) (“Ursuleţi”, “Platou Pietricica”), 
care pun în evidenţă un progres considerabil de ordin 
estetic şi practico-funcţional atât la nivelul clădirilor cât şi la 
nivelul amenajării unui spaţiu mult mai generos între clădiri.  

Bibliografie 
Hogea, D.-Din trecutul oraşului Piatra-Neamţ, Institutul de Arte Grafice Record, 
Piatra-Neamţ, 1936, (inclusiv colecția de imagini scanate) 
Letos, D. – Modele de dezvoltare durabilă pentru municipiul Piatra Neamț, teză de 
doctorat, 2011 
Moscalu, Luminiţa – Cotidian şi mentalităţi în Piatra Neamţ (1864-1914) – studiu 
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LATURA SOCIALĂ A ACTIVITĂŢII SPORTIVE 
 

Menținerea sănătății, obișnuința de a 

respecta reguli, disciplina, rolul estetic al sportului, 

contrabalansează aspectele nocive, tentațiile 

(alcoolul, drogurile, etc.) specifice adolescenței. Mai 

trebuie menționată și constituirea sentimentului  

“apartenenței la grup”, ce are un rol deosebit în 

optimizarea relațiilor sociale.  

Activitatea sportivă presupune valorificarea 

pozitivă a caracterului de aventură și comuniune, cu 

consecințe ce contribuie la creșterea conștiinței 

propriei valori, raționalizarea acțiunilor și cooperarea în atingerea unui obiectiv comun. 

Competiția sportivă evidențiază și “rolul social” al sportului, care poate oferi modele de 

comportament pentru principalele subdiviziuni ale 

vieții sociale, politice, economice, etc. Nu în ultimul 

rând, tendința de a organiza competiții sportive reiese 

și din motive dominate de bucuria de a fi situate în 

centrul naturii, tendința spre mișcare în comun, 

necesitatea frumuseții corpului, cerința de a avea o 

stare stabilă de sănătate și dorința de a comunica.  

“Latura estetică” a sportului are două cauze 

explicite:  

- practică, evidențiată prin competiția sportivă ca 

spectacol, care are o mare popularitate; 

- teoretică, prin legătura dintre conținutul estetic și funcțiile sociale ale sportului.  

Trebuie precizată și funcția “psiho-igienică” a artei și a sportului. Mulți sunt cuprinși într-o 

formă organizată de pregătire (club, asociație) în cadrul cărora participă la diverse tabere de 

pregătire, competiții, concursuri care stimulează 

nevoia lor de emulație, atât de evidentă la această 

vârstă. Participă de asemenea la diverse 

proiecte sportive, artistice, serbări, etc. 

Cine nu cunoaște echipele de fotbal, handbal 

sau baschet existente în fiecare școală, grupele de 

dans, ansamblurile de gimnastică sau mai 

recentele echipe de majorete? Nu putem neglija 

aspectul recreativ al activității fizice.  Aici include 

“turismul”, care devine din ce în ce mai apreciat și 

mai practicat. În această categorie intră drumețiile, excursiile, taberele (care pot fi și tematice). 

Este recunoscut rolul naturii asupra psihicului uman, efectul benefic al aerului, soarelui și apei 

asupra organismului și nu putem decât să ne bucurăm de avântul pe care îl ia această 

activitate. 

De ce practică elevii activitățile sportive? Care sunt motivele care îi determină să participe la 

aceste activități de întrecere? Știm că sportul înseamnă efort, oboseală și, de cele mai multe ori, 

renunțare la necesitățile obișnuite. Și atunci cum explicăm toate acestea? 
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Văzând  logic  nevoile unui elev, putem 

explica destul de simplu acest lucru: 

➢ Ai vârsta la care simți nevoia de a 

cheltui energie, de a fi mereu în mișcare. 

➢ Ai o vârstă la care simți prin toți porii 

afirmarea de sine și, mai ales, ți-o dorești, așa că 

sportul te poate sprijini în obținerea acesteia mai 

repede decât în alte moduri. 

➢ Ai o vârstă la care integrarea și 

afilierea într-o echipă sau un grup te sprijină în viitor în relaționarea mult mai bună și rezolvarea 

sarcinilor și obiectivelor propuse. 

➢ Ai o vârstă la care simți nevoia de a 

avea succes și recunoaștere în grup. Deci cine te 

poate sprijini mai ușor decât sportul și practicarea 

acestuia, pentru a le obține? 

➢ Ai o vârstă la care nu poți să nu te 

compari cu cel de lângă tine, și cine te poate ajuta 

cel mai mult în a dovedi că ai dreptate sau nu, dacă 

nu sportul pe care îl practici? 

➢ Ai o vârstă la care nevoia de mișcare 

este aproape continua și te determină să trăiești 

într-o mare tensiune, deci competiția sportivă este cea care îți va aduce toate trăirile (bucurie, 

tristețe, emoție, etc.). 

➢ Ai o vârstă la care simți nevoia să fii cel mai bun. Sportul este cel care îți poate 

oferi această emoție a învingătorului, atât pe termen 

scurt, cât și pe termen lung, reușind prin acesta să 

ai parte de locul I, recompense morale și materiale, 

un loc în clasament, apariția în presa locală, 

națională sau internațională. 

➢ Ai o vârstă la care practicarea unui 

sport, accederea către o echipă reprezentativă a 

școlii, a liceului, a clubului sau o echipă națională, te 

va transforma într-un model de urmat pentru ceilalți, 

acest lucru, din punct de vedere social însemnând 

mult mai mult pentru tine ca ele, decât o recompensă financiară. 

➢ Ai o vârstă la care aventura este de cele mai multe ori pe primul loc, iar sportul îți 

oferă aventura vieții tale, având parte de greutăți, 

satisfacții, bucurii, neprevăzut. 

Citind cele de mai sus, cu siguranță fiecare  

dintre voi, elevii, și nu numai, vă regăsiți în cel 

puțin unul dintre motivele care ne îndeamnă să 

practicăm o activitate sportivă, măcar din când în 

când, atât în timpul liber, cât și în mod organizat. 

Articol realizat de prof. 

IOANA ANTONOVICI 
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ROLUL PROIECTELOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE 

ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
Prof. înv. preşcolar ALUNGULESEI CRISTINA 

Consilier Educativ la Grădiniţa „Veronica Filip”, Piatra Neamţ 

 
Noile direcţii care redefinesc ȋnvăţământul românesc, nevoia de a ne integra, la nivel de 

sistem, ȋn tendinţele europene şi mondiale, importanţa ȋnţelegerii nevoii de dezvoltare liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, sunt doar câţiva factori care ne determină a 

diversifica şi optimiza activităţile educative extracurriculare.  

Este bine cunoscut faptul că aceste activităţi au un impact deosebit asupra copiilor dar 

şi asupra cadrelor didactice sau a comunităţilor locale. Formele sub care se prezintă aceste 

activităţi pot fi atât de variate pe cât permite creativitatea cadrului didactic, dar şi pe măsura 

dorinţelor sau ȋnclinaţiilor copiilor. Toate aceste activităţi se desfăşoară pe baza unor 

convenţii/contracte de parteneriat care urmăresc realizarea unui scop bine definit, ȋntr-un cadru 

stabilit anterior şi pe o perioadă anume de timp. Fiecare proiect de parteneriat cuprinde un set 

de activităţi planificate ȋn vederea atingerii scopului propus. 

Deşi mici, copiii de grădiniţă participă cu deosebită plăcere la acest tip de activităţi, iar 

impactul asupra lor este ridicat tocmai datorită noutăţii pe care aceste activităţi o aduc.  

La o astfel de activitate au participat 

preşcolarii grupei mici B sub coordonarea 

doamnelor educatoare Pascariu Iulia şi 

Alungulesei Cristina, ȋn luna decembrie a anului 

trecut. Activitatea „Suflet pentru suflet” s-a 

desfăşurat ȋn cadrul unui parteneriat iniţiat de 

doamnele educatoare şi realizat ȋntre Şcoala 

Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra Neamţ şi Şcoala 

Gimnazială „Nicolae Iorga”, comuna Pângăraţi, 

judeţul Neamţ. Activitatea extracurriculară şi-a 

propus implicarea preşcolarilor şi a părinţilor acestora ȋn activităţi şi acţiuni comunitare, de 

ajutorare a copiilor cu situaţii familiale deosebite, dezvoltarea spiritului umanitar şi de 

voluntariat. Copiii au ales cu grijă cadourile, le-au pregătit ȋmpreună cu părinţii iar în preajma 

sărbătorii de Crăciun s-au deplasat 

ȋnsoţiţi de cadrele didactice şi de 

părinţi, la Grădiniţa Pângăraţi unde 

au preluat rolul lui Moş Crăciun şi au 

ȋmpărţit daruri altor copii. Scopul 

proiectului a fost atins pe deplin, dar 

ceea ce ne-a umplut inima de 

bucurie este fericirea ce se citea pe 

chipurile lor.   

Rezultatul acestor acţiuni 

devine astfel cartea lor de vizită, dar 

şi a grădiniţei şi, implicit, a şcolii în 

care învaţă. 
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Săptămâna legumelor şi a 
fructelor 

 

În perioada 20-24 noiembrie 2017 în 
județul Neamț s-a desfășurat campania 
socială intitulată “Săptămâna legumelor și 
fructelor donate”. Această campanie a 
constat în strângerea de legume și fructe de 
către elevii voluntari coordonați de cadre 
didactice voluntare  în cadrul Strategiei 
Naționale de Acțiune Comunitară în județul 
Neamț.  
 Școala Gimnazială „Elena Cuza” 
Piatra Neamț a răspuns “prezent” la această 
activitate de voluntariat. Mobilizarea la 
nivelul acestei unități de învățământ a fost 
una exemplară, colectându-se o cantitate 
impresionantă de legume și fructe.  

Părinții împreună cu copiii din cele 
două cicluri de învățământ, primar și 
gimnazial, și-au dovedit din plin spiritul civic, 
s-au implicat cu tot sufletul în cadrul acestei 
acțiuni, răspunzând cu promptitudine. Îi 
felicit și le mulțumesc pentru că au dăruit 
din suflet pentru suflete.  
 Peste 700 de elevi coordonați de 
cadrele didactice Brândușa Istrate, Monica 
Mihai, Ioana Șteoboranu, Valentina 
Parascanu, Lucia Bârsan, Dumitrița Popa, 
Ana Maria Onofrei, Ana Miron, Ioan Grigore, 
Emilia Rusu, Mădălina Mihai, Nicoleta 
Armene, Florea Bianca, Manuela Anghelina, 
Margareta Chele și Elena Căescu, la ciclul 
primar, iar la ciclul gimnazial de diriginții 
Ioana Antonovici, Marilena Sârghie, Doina 
Bârleanu, Țuca Toncu, Alexandrina Rafailă, 
Andreea Basaliga, Delia Vlad, Doina 
Rizescu, Nicoleta Cămăruț, Anca Sava și 
Raluca Vatră, au adunat în cadrul acestei 
săptămâni aproximativ o tonă de legume și 
fructe. Cantitățile colectate au fost donate 
copiilor de la Casa Santa Maria Piatra 
Neamț, Centrul de Recuperare prin Terapie 
Ocupațională pentru Persoane cu Handicap 
al Asociației de Sprijin a Persoanelor cu 
Nevoi Speciale “Luceafărul” Piatra Neamț, 
Centrul de plasament “Elena Doamna” 
Piatra Neamț, Complexul de Servicii “Ion 
Creangă” Piatra Neamț și Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă “Alexandru 
Roșca” Piatra Neamț.  
        Coordonator: prof. Ioana Antonovici 
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        Iavorschi Bianca, clasa a VI-a A 

  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       
      Toader Alexandra, clasa a VI-a B 
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Tehnoredactare şi concepţie – Bibliotecar DARIE LILIANA 

Coordonator : prof. SAVA ANCA 
Revista este avizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ 

ISSN 2247 - 1960 

Copilăria este ca o floare ce se 
deschide în grădina vieții. Așa 
au înflorit zilele copilăriei mele 
în razele calde ale iubirii 
familiei. (Vaida Victor, clasa a 
III – a A) 

 
        Copilăria este un cristal 
care îmi luminează viaţa, zi de 
zi. Corfu (Sofia-Caterina, 
clasa a III - a A) 

Copilăria e o stare fără vârstă, care 
ține la infinit, ea este singura rază 
de soare care topește întregul 
univers. Copilăria este inima tuturor 
vârstelor. Ea este o lume de 
miracole și o primăvară a vieții. 
(Apetri Dimitrie, clasa a III – a A) 
 

Îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru că mi-a dat viață și o 
copilărie atât de fericită. 
(Chistol Delia, clasa a III - a A) 
 

Copilăria este perioada lipsită 
de griji și plină de năzdrăvănii. 
Copilăria mea este un 
curcubeu. Tofan Daria, clasa 
a III – a A   
 
 

 Copilăria este cadoul pe 
care ni-l dă viața. Dacă 
păstrezi copilăria mereu cu 
tine, nu vei îmbătrâni 
niciodată.(Epanu Adelina, 
clasa a III – a A) 
 
 


	Oghină Vlad, Serghei Radu şi Ciocârlan Ştefan Adrian, într-un dialog cu personajele cărţii “Charlie şi fabrica de ciocolată” de Roald Dahl

