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CUVÂNT ÎNAINTE
 Dragi cititori ai revistei noastre, 

 În scurtul, dar intensul semestru pe care l-am parcurs împreună, am trăit multe experiențe frumoase, 
pe care dorim să vi le împărtășim: excursii atractive, concursuri de lectură, aplicații practice ale științelor, 
colaborări cu elevi din alte țări sau ocazii să ne descoperim pasiunile, să apreciem ceea ce este frumos și să 
ne analizăm sentimentele și relațiile. În paginile pe care le veți răsfoi, sperăm să găsiți inspirație și să fi ți 
motivați să vă implicați mai mult în viața școlii nostre, împlinindu-vă visele.
 Lecură plăcută!
         
         Colectivul de redacție

Colaj realizat de Andreea Blag, clasa a VI-a B 
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 După părerea mea, nevoia de a avea modele este una foartă importantă, deoarece în viață ne putem ghida 
după exemplele, comportamentele și faptele de dorit pe care oamenii pe care îi admirăm le săvârșesc.
 În primul rând, modelele le putem găsi într-un membru al familiei, prieten, profesor, actor de fi lm, sportiv 
și mulți alții. Modelele ne pot ajuta să ne orientăm în viață, să ne alegem un domeniu pe care să-l urmăm sau chiar 
să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Eu, cel puțin, mi-am găsit un model în viață în persoana bunicului 
meu, pentru că acesta m-a învățat și m-a educat cu multă atenție și mi-a arătat că în viață trebuie, în primul rând, 
să muncim pentru a avea ceea ce ne dorim și să nu întindem mâna, pentru a primi; mi-a dezvoltat pasiunea față 
de istorie și mi-a explicat faptul că, uneori, mai bine rămân singur într-o cameră, învățând, decât să mă duc la 
distracție, pentru că prin acest lucru nu voi avea decât de câștigat.
 Alte câteva persoane în care mi-am găsit modele demne de urmat sunt profesorii mei de limba română, 
biologie și istorie, deoarece aceștia își fac meseria ca niște adevărați eroi, care te ajută și îți sunt mereu aproape 

CU NOI...DESPRE NOI

Nevoia de a avea modele

Desen realizat de Daniela Stoica, clasa a VIII-a B 
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dacă ai o problemă ce nu îi depășește. Acești profesori își predau materia cu mare drag și, dacă ești conștiincios, 
ți-e și rușine să nu-ți înveți lecția. Atunci când niște elevi nerespectuoși și cărora nu le pasă de materiile respective 
deranjează ora din cale-afară, ți-e rușine de faptul că ei lasă o urmă atât de adâncă în reputația clasei, dar, din 
păcate, și-n sufl etul profesorului.
 În al doilea rând, este foarte importat să avem modele care oferă un exemplu pozitiv, pentru că, dacă nu le 
avem și ne luăm după persoane care nu sunt demne de urmat, putem risca să devenim niște oameni cu dezechilibre 
în viață și în societate și putem fi  excluși de comunitățile în care ne afl ăm și ne desfășurăm activitatea, de exemplu 
grupul de prieteni, grupul de colegi sau cel profesional.
 Așadar, orice om are nevoie de modele, o persoană  care să ofere un exemplu pe care noi îl putem urma în 
viață ca să ne împlinim.

Ștefan Andrei Radu, clasa a VI-a B

Desen realizat de Cristina Căpitanu, clasa a VIII-a C 
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 În data de 9 octombrie, am participat alături de alți copii din școală la o activitate extrem de interesantă, în 
domeniul dezvoltării personale, cu titlul Inițiativa Globală pentru Tineret
 Pentru a deveni lideri buni și conducători pricepuți, niște oameni ne-au împărtășit sfaturile lor legate de viață. Ei 
trecuseră prin multe în viață și aveau multă experiență. Sfaturile lor sunt importante și ne ajută și pe noi, copii și adoles-
cenți. Am fost invitați la această întrunire și am învățat să avem încredere în noi, să nu ne dăm bătuți. Am învățat să ne 
urmărim visul și să nu fi m negativiști. Vă împărtășim aici câteva dintre gândurile cu care am rămas de la acestă întâlnire.
 Nu este nevoie să ne comparăm cu ceilalți, ci cu noi înșine din ziua de ieri cu cea de azi; toți suntem egali, toți avem 
dreptul la viață și trebuie să ne mulțumim cu ce avem.
  Dacă putem face un bine, atunci să-l facem, căci, dacă vom ajuta sufi cienți oameni să ajungă la succes, și noi 
vom ajunge acolo unde ne dorim. Nu trebuie să fi m ignoranți, deoarece, când împingi pe cineva în jos, te cobori și pe tine. 
Să fi m înțelegători, căci toată lumea eșuează și să ne punem în locul celor pe care îi criticăm.
 Fiecare dintre noi este unic, iar noi trebuie să ne respectăm părinții și să apreciem momentele petrecute cu ei.
 Când te crezi cel mai slab, atunci ești cel mai puternic și întotdeauna va exista cineva care ne va ridica atunci 
când eșuăm și va fi  alături de noi. Războiul se termină doar atunci când NOI câștigăm!
 Nu trebuie să renunțăm niciodată, indiferent la câte încercări ne pune VIAȚA!

Alexandra Irimia, Octavia Anisie, Sebastian Ciupercă, clasa a V-a A

Sfaturi și lecții de viață

Fotografi e realizată de prof. 
documentarist Titus Fizeșan 
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 Într-o dimineață de toamna am 
fost întrebată daca doresc sa fi u în echi-
pa școlii care va participa într-un proiect 
european, într-un spațiu virtual  cu trei  
școli din Croația și Turcia.
 Scopul proiectului eTwinning „4 ART”  l-a constituit descoperirea  importanței  celor 4 arte – muzica, 
pictura,dansul și teatrul - în instruirea și educarea elevilor. Proiectul a fost coordonat de d-na director adjunct, prof. 
Ella Fertea, în colaborare cu d-na prof. Adela Orza și d-na bibliotecară Hajnal Marcu.
 Noi, elevii Școlii „Gheorghe Șincai” din Florești, am devenit etwinnerii (fi ind in numar de 16): Ali Raisa, Călugar 
Samuel, Cojocaru Sandra, Dogaru Andreea, Fechete Rebeca, Lujerdean Teodora, Mariș Daria, Morar Flavia, 
Mora Robert, Mureșan Ioana, Pop Alex, Rotunjanu Daria, Șipoș Horațiu, Toth Carla, Vesa Izabella, Voinea Elena .
 Ce am facut ?
 Am celebrat  evenimente speciale din comunitate, la nivel local/ județean/ național/ internațional prin inter-
pretarea unor melodii populare, am prezentat  scriitori naționali, personaje îndrăgite din lecturile elevilor; am realizat 
schimb de piese de teatru din literatura română și universală cu partenerii de proiect; am interpretat  unele dansuri 
tradiționale specifi ce țărilor partenere (Croația, Turcia).
 În cadrul proiectului  „4 ART” ,  s-au folosit o varietate de metode, tehnici și materiale suport, în activități 
sau scenarii didactice care au urmărit să facă învățarea atractivă: vizite la biblioteci (biblioteca şcolii) prezentare 

de carte pentru copii, implicarea copiilor în 
acţiuni de popularizare a cărţilor, vizionări de 
fi lme, prezentări ppt, dramatizări. În timpul 
activității de proiect, d-na prof Adela Orza și 
d-na bibliotecara Hajnal Marcu au încercat 
să le formeze elevilor următoarele abilități: 
comunicarea cu colegi din alte școli, din țară 
și din Europa, lucrul în echipă (organizat la 
nivelul clasei, al școlii  și între școli din dif-
erite țări europene), luarea deciziilor în grup, 

Cum am devenit 
etwinner
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utilizarea TIC, asumarea responsabilităților, cunoașterea altor culturi, dezvoltarea creativității elevilor, înțelegerea 
rolului nostru în cadrul familiei europene și transmiterea bogăției culturale europene.
 Activităţile  de comunicare  concepute împreună cu elevii, în vederea schimbului de informaţii cu partenerii 
de proiect eTwinning, despre activitatea depusă de fi ecare clasă pe temele proiectului, s-au realizat prin intermediul   
instrumentelor de tip videoconferință, website-uri, bloguri, rețele de socializare; colectarea ideilor și a voturilor – 
Padlet; Twin Space; e-mail; „Cercul de lectură”. Echipa parteneră a oferit feedback permanent, prin comentarii sau 
reacții pozitive la postări, discuții pe forum, sesiuni de chat. Pentru a contribui la desfăşurarea activităţii de proiect, 
am utilizat mesageria electronică, aplicațiile de tip World, Excel, Power Point, bloguri, spațiile wiki și alte instrumente 
TIC, prezentările (Power Point, Prezi, Padlet); 

Teodora Lujerdean, clasa a VIII-a B

Serpil Paçacıoğlu, Gazi Ortaokulu, TURCIA
DERYA DURAK, Çayırova Ortaokulu, TURCIA

Danijela Jambrušić, IV.osnovna škola Bjelovar, CROAŢIA
Ella Fertea, Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai" Floreşti, ROMÂNIA

au primit Certificatul pentru proiectul:

4 ART
14.10.2018

Mehmet Fatih DÖĞER
Biroul naţional de asistenţă

TURCIA
Marc Durando

Biroul Central de Asistenţă

Mehmet Fatih DÖĞER
Biroul naţional de asistenţă

TURCIA
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 Sunt elevă a în clasa a V-a A și, la ora de geografi e,  
eu și colegii mei am confecționat fi ecare câte o planetă a 
Sistemului Solar, pentru a pune în aplicare cunoștințele 
despre acesta. Eu am realizat planeta Jupiter și mi s-a 
părut foarte interesant să studiez această planetă. 
 Am ieșit în curtea școlii cu planetele să orbităm 
împreună cu ele, ca să vedem mai exact cum funcționează 
Sistemul nostru Solar. Aici am creat un adevarat Sistem 
Solar, fi ecare planetă a călătorit pe orbita sa. Am costatat cît de diferită e viteza de deplasare a acestor planete. 
Colega mea Andrea (Mercur) alerga cu viteză mare în jurul Soarelui, în timp ce colega mea Georgiana (Neptun) se 
mișca atât de încet, încât părea că a adormit.
           A fost o activitate interesantă, o lecție antrenantă și chiar distractivă.

Sistemul Solar

Fotografi i realizate de prof. Ileana Goșa
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 Ce am învățat?
 Sistemul Solar cuprinde totalitatea stelelor, planetelor și a spațiului dintre ele: Soarele, cea mai mare stea din 
Sistemul Solar, opt planete – Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, precum și sateliții 
acestora.
 MERCUR – cea mai apropiată planetă de  la Soare, fi ind la 57 milioane de km distanță de acesta. Mercur 
parcurge  o rotație completă în jurul soarelui în 87 de zile. Nu are atmosferă, nici sateliți. Pe suprafața însorită, poate 
atinge 450℃, iar pe partea umbrită, 100℃. 
 VENUS – a doua palnetă de la Soare, fi ind la 108 milioane km distanță de acesta, parcurge o distanță 
completă în jutului lui în 224,7 zile. Nu are sateliți, dar are o atmosferă formată din acid sulfuric. Venus mai este 
cunoscut și sub numele de Luceafăr, de la „Lucifer”, pentru că este cea mai fi erbinte planetă din Sistemul Solar, 
poate atinge 460℃.
 TERRA – a treia planetă de la Soare, fi ind la 150 milioane km distanță de acesta, în jurul lui parcurge o 
rotație completă în 355/356 de zile. Terra mai este cunoscută cu numele de Pământ sau Planeta Albastră, are 
atmosferă și un satelit și e singura planetă pe care s-au găsit forme diverse de viață.
 MARTE – a patra planetă de la Soare, se afl ă la 227,9 milioane km distanță de acesta. Mai e numită și 
Planeta Roșie din motive evidente (este roșie). Aceasta are atmosferă și doi sateliți; se presupune că pe Marte a 
existat cândva apă.
 JUPITER – a cincea planetă de la Soare, se afl ă la 778,5 milioane km distanță de el, parcurgând o 
rotație completă în jurul Soarelui în 4.332 de zile terestre. Are peste 67 de sateliți, datorită unui puternic câmp 
magnetic, și atmosferă.
 SATURN -  este a șasea planetă de la Soare, fi ind la o distanță de 1,429 miliarde km distanță de acesta. 
Planeta parcurge o rotație completă în jurul Soarelui în 10.759 de zile terestre. Saturn  prezintă numeroase inele 
formate din gheață și rocă și are 53 de sateliți confi rmați.
 URANUS – a șaptea planetă de la Soare, fi ind la 2,871 milioane km distanță de acesta, face o rotație 
completă în jurul Soarelui în 30.688 de zile terestre. Are 13 inele formate din gheață  și praf, are 27 de sateliții 
și este o planetă foarte rece.
 NEPTUN – a opta planetă de la Soare, fi ind față de acesta la o distanță de 4,498 miliarde km. Face o 
rotație completă în jurul Soarelui în 60.181 zile terestre. Neptun are 6 inele de gheață și praf și 13 sateliți. Nu e 
vizibilă cu ochiul liber.
 SOARELE  este o stea de mărime mijlocie, în centru atinge 20 milioane℃, iar la suprafață circa 4000-
5000. Volumul Soarelui e de 1.000.000 de ori mai mare decât cel al Terrei.

Alexandra Irimia, clasa a V-a A
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Fografi i realizate de prof. Ileana Goșa 

 Anul acesta noi, elevii claselor gimnaziale, am intrat 
din timp în febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă.
 Dornici să păstrăm tradițiile și obiceiurile din trecut, 
am trecut la organizarea copiilor pentru a putea participa la 
proiectul „Porți verzi”. Băieții au fost repartizați în echipa care 
va pregăti sceneta „Craii”. Această scenetă prezintă un obicei 
specifi c zoneiTransilvaniei, în care rolurile personajelor princi-
pale sunt interpretate, în principal, de băieți. Colegii noștri și-au 
împărțit rolurile și au început repetițiile.
 Fetele claselor a V-a A și a V-a B se întâlnesc cu 
nerăbdare în fi ecare zi de miercuri, la orele de cor, dornice să 
învețe cântece noi, despre strămoșii noștri și despre trecutul 
nostru. Grupul vocal intitulat „Raza de soare” va pregăti și 
câteva colinde pe care le va prezenta la diferite spectacole și 
festivaluri dedicate sărbătorilor de iarnă.
 Așteptăm  cu nerăbdare să prezentăm publicului tot 
ceea ce, cu drag, am pregătit!

Cătălina Patricia Rotunjanu, clasa a V-a B

 Bună! Mă numesc Daria și am 14 ani. Ador cheerleading-ul, iar acest sport de echipă a reușit într-un fel 
să îmi schimbe viața foarte mult în bine. 
 În iarna anului 2018 am fost la un seminar, în urma căruia trebuia să dau un examen pentru a deveni in-
structor național de cheerleading. Au venit instructori internaționali din Italia și Ungaria care au ținut cursul respec-
tiv în limba engleză. Spre fericirea mea, eu și încă două colege ale mele am reușit și am obținut punctaje frumoase la 
acest examen, prin muncă și dedicație. 
 Odata cu deschiderea acestui an școlar, am început să antrenez, împreună cu cele două colege ale mele, echi-
pa mică de cheerleding a școlii nostre, sub îndrumarea doamnei Hajnal Marcu. Fetele din echipa mică sunt dornice 

Pregătiri pentru spectacol

Ador cheerleading!
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mereu să învețe lucruri noi și sunt foarte muncitoare. Anul acesta sperăm să ajungem la cât mai multe competiții și 
să avem rezultate cât mai frumoase. 
 Să fi i instructor e un lucru frumos, atunci când te uiți la fetele din echipa ta și te gândești că de acolo ai por-
nit și tu. Necesită timp, atenție și multă răbdare. Noi sperăm ca prin activitatea noastră să creăm sportivi dedicați 
acestui sport care vor duce mai departe numele echipei și munca noastră. 

Daria Rotunjanu, clasa a VIII-a B

Fotografi i realizate de Daria Rotunjanu, clasa a VIII-a B 

 În zilele de 26 și 27 octombrie, am participat alături de domnul diriginte  și alți colegi la excursia organizată 
pe traseul Florești - Coșbuc - Bârsana - Sighet. În prima zi am plecat de la școală ora 8.00 și, după câteva ore bune 
de mers, aproximativ 110 kilometri, am ajuns la Casa Memorială „George Coșbuc”, mare poet, scriitor român despre 
care am afl at multe lucruri interesante. După în că 70 de kilometri am ajuns la Cascada Cailor. După o urcare cu teles-
caunul, a urmat o drumeție de două ore la renumita cascadă, cea mai înaltă din țară, un spațiu extraordinar de frumos.
  De acord cu mine este și colega mea, Antonia, care a fost impresionată de Cascada Cailor, unul dintre locurile 
prin care am trecut, și care ne spune câteva cuvinte.
 Cascada Cailor este situată în apropiere se stațiunea turistică Borșa, cea mai mare cascadă din România, fi ind 
situată în munții Rodnei. Se afl ă la altitudinea de 1300 de metri, iar căderea de apă este de 90 de metri. Ca să ajun-
gem acolo, am folosit telescaunul,  după aceea am mers pe jos. Pe unde am mers, locul era cam abrupt, însă priveliștea 
era nespus de frumoasă, am putut admira cascada și împrejurimile. Eram foarte încântată de priveliște pentru că nu erau 
arbori tăiați ilegal. Ne-am bucurat de popas, apoi ne-am întors, tot în plimbare, pe un alt drum spre autocar. Au fost și 

Excursia, o lecție interactivă



LUCEAFĂRUL ȘCOLII  13

unele obstacole pe drum, dar am ajuns cu bine.
  Următorul obiectiv turistic a fost Mănăstirea 
Bârsana, una dintre cele mai frumoase biserici din lemn din 
Maramureș. În ziua următoare am ajuns și la Budești, unde 
s-a vizitat Biserica Sf. Nicolae, și la Baia Mare, unde am 
vizitat Muzeul de Mineralogie și cel mai modern planetariu 
din țară. Acolo ni s-a adresat un domn foarte politicos care 
ne-a arătat diferite constelații și mișcări ale planetelor și ne-a 
explicat ce mecanism este cel care produce acele imagini. 
După un drum de aproape trei ore, aproximativ 170 de 
kilometri, ne-am reîntors acasă.
  Îndemnul nostru este să mergi și tu într-o ex-
cursie ca aceasta pentru că este foarte interesant, foarte 
distractiv și foarte educativ. Din punctul nostru de vedere 
este necesară o astfel de experiență, o altfel de lecție din 
care poți învăța multe lucruri, poți să îți cunoști mai bine 
colegii și profesorii. 

Antonia Gordan și Davide Cazacu, 
 clasa a VI-a C

Fotografi i realizate de prof. Dănuț Vlașin

Planetariul Baia Mare Mănăstirea Bârsana 

Cascada Cailor
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 La fi nala „BĂTĂLIA CĂRȚILOR”, concurs național organizat de Biblioteca Octavian Goga Cluj-Na-
poca, am reprezentat cu mândrie școala noastră, obținând titlul de „Cea mai sensibilă prezentare a unei cărți”.
 Vă împărtășesc și vouă prezentarea care a sensibilizat inima juraților:
 
 „Buna ziua, mă numesc Ali Raisa, am împlinit recent vârsta de 14 ani. Sunt de la Școala Gimmazială 
„Gheorghe Șincai” Florești. Azi vă voi prezenta cartea „Fiica negustorului de mătase”, scrisă de Dinah Jefferies.
 Cum ați face față alegerii între familie, țară și dragoste? Greu, știu. Dar dacă ar trebuie să faceți o 
alegere, să vă croiți viața la numai 18 ani? Și mai greu.
  Prin toate momentele grele a trecut Nicole, o fată din Hanoi ce s-a întâlnit cu multe schimbări în viața 
ei. Familia ei nu era cum părea, doi bărbați apar în viața ei schimbând-o, persoane dispar din viața ei și reapar. 
Mai presus de toate a avut de ales între Tran sau Mark. Tran era bărbatul care părea prințul călare pe cal alb, 
cel care va aduce schimbarea și libertatea. Doar așa i s-a părut lui Nicole. Mark era mai mult omul sau fi ința care 
îi oferise opțiunea de a se exprima, de a se bucura de ce are, cel care i-a dat curaj. Sora ei, Sylvie, e cea pe care 
o idolatriza, dar totodată o invidia. Nicole era mai mult un personaj îndurerat. A fost considerată o „metissé”, un 
mix dintre francezi și vietnamezi. S-a găsit căutând o cale de a putea să se simtă în siguranță, undeva unde să 
nu se simtă neimportantă.
 Alegeri de făcut, persoane de pierdut, o sora care își ascunde boala și țara ai cărei oameni își pierd 
libertatea reprezintă o presiune mare pe umerii tinerei. Persoanele care îi intră sub piele dispar brusc. 
Alegerea în dragoste trebuie schimbată și țara salvată. 
 M-am identifi cat cu personajele și am descoperit adevăratul mesaj al cărții. Mesajul este, de fapt, 
susținerea persoanelor care se simt singure, care se simt nefăcând parte din categorii specifi ce de rasă, 
comportament sau naționalitate. 
 Vă recomand să simțiți și dumneavoastră ce a simțit Nicole, Sylvie sau chiar Mark în acest scenariu 
ce pare a fi  un cliché siropos. Dar cum știm cu toții, nimic nu e ceea ce pare.
 Sper că v-am convins să simțiți tristețile și fericirile din cartea „Fiica negustorului de mătase”, scrisă 
de Dinah Jefferies, apărută la editura Nemira”.
    

Raisa Ali, clasa a VIII-a C  

EXPERIENȚE -  CONCURSUL DE LECTURĂ
 BĂTĂLIA CĂRȚILOR
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 Cartea mea preferată, dintre cele zece selectate pentru concursul de lectură Bătălia Cărților, este „Lista 
lui Sputnik, cățelul extraterestru”, de Frank Cottrell Boyce. 
 De ce mi-a plăcut cartea? De ce cred că vă va plăcea și vouă? 
 Pe parcursul lecturii cartea mi-a trezit emoții și sentimente pe care vreau să vi le prezint.
 De când am luat cartea în mână, am citit descrierile ei și în toate am regăsit cuvântul amuzantă. O carte 
despre cosmos, spațiu și extratereștri să fi e amuzantă?
 Recunosc că atunci când am citit-o am constatat că așa este, o carte foarte amuzantă. Acum și eu aș 
descrie-o cu același cuvânt, amuzantă.
 Mi-a plăcut faptul că în viața plictisitoare a lui Prez, personajului principal, apare Sputnik, cățelul extra-
terestru. Cei doi devin buni prieteni și fac tot felul de lucruri distractive și amuzante. Deși este foarte amuzantă, 
această carte are și o latură mai tristă, mai sensibilă. Bunicul lui Prez suferea de amnezie. Amnezia este boala 
care te face să uiți anumite lucruri. Din perspectiva cititorului, unele lucruri pe care bunicul lui Prez le uita puteau 
fi  amuzante, cum ar fi  faptul că uneori bunicul Prez uita să se îmbrace cu pantalonii când mergea pe afară sau 
uita că se afl ă în camera unei case, nu în camera unei corăbii. Din perspectiva lui Prez, nu toate lucrurile pe care 
bunicul său le uita erau amuzante. Uneori bunicul acestuia uita că are un nepot și că locuiește împreună cu acesta 
și chiar care este numele lui.
 Cum spuneam, această carte este o carte amuzantă. Când te gândești că o carte  este amuzantă, te 
gândești că în ea apar niște acțiuni care te entuziasmează. Mie mi-au plăcut foarte mult trucurile pe care le-a 
făcut Sputnik. Acesta era un extraterestru ce venea de pe o altă planetă. El știa niște trucuri interesante și ciu-
date pentru oameni, dar nu și pentru el. Trucul meu preferat a fost surful gravitațional. Datorită acestor trucuri 
eu aș caracteriza această carte ca fi ind o carte SF, adică o carte science-fi ction. Este prima carte de acest fel pe 
care am citit-o. Daca până în acel moment preferatele mele erau cărțile fi ction și de aventură, din acel moment 
cărțile mele preferate sunt cele SF.
 Poate vă întrebați de ce această carte se numește „Lista lui Sputnik”? Personajele principale, Prez și 
Sputnik, aveau de făcut o listă, dar nu orice listă, cum ar fi  o listă de cumpărături sau o listă cu ingredientele unei 
rețete. Ei aveau de făcut o listă cu câteva lucruri pentru care Pământul merită să fi e salvat.
 Vă voi lăsa pe voi să citiți cartea și să afl ați dacă cei doi reușesc să scrie lista și să salveze Pământul.
    

Natalia Pal-Șerban, clasa a V-a B

Pledoarie pentru cartea preferată
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Fotografi i realizate de prof. bibliotecar Marcu Hajnal
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Experiența mea la concursul „Bătălia Cărților 2019”
 În clasa a IV-a, am afl at de concursul „Bătălia 
Cărților” de la doamna bibliotecară. Acest concurs presu-
punea ca, pe timp de vară, să citești 10 cărți stabilite:
 1. Wolf  Hollow
 2. Fata și războiul
 3. Ne vedem în Cosmos, prieteni!
 4. Lista lui Sputnik, cățelul extraterestru
 5. Cravata roție
 6. Aproape sigur
 7. Șirul pierdut al timpului
 8. Lămâi, cărți și prieteni
 9. Julie din neamul lupilor
 10. Cel mai mic bigfoot
 Vara a trecut, iar cărțile au fost terminate, în mare 
parte. A început școala, iar eu mai aveam câteva cărți de 
citit, dar le-am terminat și pe acelea. 
 Într-o zi, o doamnă de la Biblioteca „Octavian 
Goga”ne-a transmis că aveam să ne întâlnim la sediul 
central al bibliotecii, pentru a ne putea povesti despre 
desfășurarea concursului. Doamna ne-a mai spus că vor 
fi  două fi nale, respectiv fi nalele mici, unde vor participa toți copiii care au citit cărțile, și fi nala mare, unde 
vor concura copiii care au fost aleși de jurați. După ce vom citi toate cărțile, va trebui să ne alegem cartea 
preferată și să îi facem o scurtă pledoarie.
 Norocul meu a fost pe ziua de miercuri, însemnând că aveam exact o săptămână să îmi stabilesc și să 
îmi pun la punct prezentarea, să încerc să fi e cât mai estetică.
 Miercurea bătea la ușă, iar eu trebuia să mă prezint la bibleoteca „Octavian Goga”, fi liala din Mănăștur. 
Prezentările au început de la ora 17:00. S-a tras la sorți ordinea în care vor prezenta copiii din fi nala mică de 
miercuri, iar eu am nimerit bilețelul cu cifra 8.
 A venit și rândul meu, iar eu tremuram din cap până-n picioare de emoții. Simțeam că nu mai pot 
sufl a, dar, spre surprinderea mea, m-am descurcat bine. După mine nu au mai fost atât de mulți copii, așa 
că suspansul nu a durat atât de mult, pe cât mă așteptam eu.
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 După ce fi ecare copil și-a prezentat pledoaria, membrii juraților s-au retras timp de 10 minute. Cele 10 
minute au trecut ca prin magie, eu trezindu-mă cu cele trei doamne care au făcut parte din juriu, în fața ochilor. 
Apoi președinta juriului s-a ridicat în picioare și ne-a spus că le-a fost foarte greu să se decidă și cred că așa a 
și fost, deoarece toți copiii au fost foarte buni. Doamna respectivă a mai spus că nimeni nu trebuie să se supere, 
că toți am fost foarte buni, și oricum în fi nala mare toți vom fi  premianți, indiferent până în ce etapă am ajuns. 
 După ce a precizat că va începe cu fetele mai mari, cele care erau în clasele a VII-a și a VIII-a, a 
strigat numele a trei fete, apoi... m-a strigat pe mine! M-am simțit împlinită că am reușit să ajung în fi nala mare! 
Cel mai mult mă simțeam împlinită deoarece am reușit să îmi gândesc discursul, să îl fac cât mai interesant 
pentru a convinge, atât juriul, cât și publicul.
 Dar acum eram stresată, deoarece trebuia să îmi creez alt discurs, mult mai convingător, fi indcă în fi nală 
șansele de câștig erau mai puține. Am ales să îmi susțin aceeași carte, că dacă tot am început cu ea, ar fi  frumos 
să și termin cu aceasta. 
 Într-o seară, am luat o foaie de hârtie în mână, cu un pix, m-am dus în camera mea și am început să 
îmi exprim părerile și să îmi susțin cartea preferată. Treaba a mers foarte bine, iar după aceea am început să tot 
recitesc de pe foaie să pot reține, dar nu a fost greu deloc, deoarece eu scrisesem din sufl et, și dacă am făcut asta 
era imposibil să nu știu ce ar fi  trebuit să zic.
 Eram la fața locului, așteptam să înceapă, dar, înainte de asta, s-au împărțit diplomele de participare, pe 
care le-au primit toți copiii, inclusiv cei care nu au ajuns până în fi nala mare. Pe lângă diplome, fi ecare a primit 
câte o carte.
 Dacă la fi nala mică am avut emoții ca toți copiii din sală, dați-vă seama ce emoții am avut în fi nala mare, 
mai ales că de data asta am nimerit bilețelul cu cifra 2, ceea ce însemna că trebuia să prezint a doua. 
 Totul a decurs bine la prezentarea din fi nală. Acum trebuia să aștept, să ascult fi ecare copil, dar pentru 
mine a fost o plăcere să văd ce au prezentat ceilalți copii, și chiar mi s-a părut foarte interesant ce opinii diferite 
pot avea copiii.
 După ce au terminat toți copiii cu prezentările lor, a urmat o pauză destul de lungă, deoarece diplomele 
trebuiau tipărite. Fiecare copil a avut câte o diplomă cu dedicație, care dovedea pentru ce a muncit, și două cărți 
de citit. Eu am primit premiu pentru o bună argumentare a cărții și sunt mândră de mine.
 Experiența mea a fost una minunată la acest concurs, la care aș participa cu mare drag și anul viitor. Nu 
contează ce vârstă ai, deoarece există posibilitatea de a participa inclusiv adulți.
 Vă recomand cu plăcere să citiți - cărțile vor fi  cândva oglinda minții voaste, a sufl etului vostru!
    

Cătălina Patricia Rotunjanu, clasa a V-a B
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ANOTIMPURI

Toamna

Iată toamna a sosit
Și pe toți ne-a înveselit!
Chiar de-i anotimp mai rece
Toamna repede se duce.

Când văd frunze ruginii pe jos
Devin un copil voios,
Dar când îmi este tare frig
Nu mai am chef de nimic.

Pun căciula și mă duc
Imediat la săniuș,
Fiindcă mai este un pic
Și vine iarna cu zăpadă și mult frig.

Text și desen realizate de 
Alexia Ioana Pop, clasa a V-a B

Desen  realizat de Bogdan Valentin Safta, clasa a VI-a C 
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A venit toamna

Vai, oare cum ne-am dat seama, 
Că iar a venit toamna? 
Desigur, a început școala!
De dimineață ne trezim,
La școală voioși venim.
Frigul iar s-a răspândit în toată țara,
Frunze cad, formând agale,
Un covor plin de pete de culoare!
Nici nu ne-am dat seama c-a venit,
Până ce recolta a înfl orit.
Vino și tu și vezi afară
Cum toamna a pus stăpânire pe țară,
Iar ea aici va sta,
Până când iarna o va detrona.

Cătălina Patricia Rotunjanu, clasa a V-a BDesen realizat de Roberta-Daniela Abărboae, clasa aV-a B

Desen realizat de Natalia Boar, clasa a V-a D
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Iarna cea geroasă

A venit iarna la noi,
Îmbrăcată în straie noi.
Fulgii cad din cer ușor,
Se aștern ca un covor.

S-a dus toamna răcoroasă,
Iat-o pe iarna geroasă.
În fereastră bate-acuș:
,,-Hai,copii, la săniuș!“

Ziua României, Crăciun și Revelion,
Sunt doar câteva dintre sărbători.
Toată lumea cântă la unison,
De la apus și până-n zori.

Of!...De când ai venit, iarnă,
Rar vezi câte-o coțofană.
Celelalte păsări au plecat,
Spre-un tărâm mai îndepărtat.

Toți copacii foarte frumos,
Poartă o mantie albă de sus până jos.
Iarna așa i-a îmbrăcat,
După cum și i-a imaginat.

Text și desen realizate de 
Lucia Topan, clasa a V-a B

Iarna

Iarnă, iarnă, ai venit!
Împreună te-am sărbătorit,
Ai venit cu drag la noi
Să-i faci fericiți pe copiii tăi.

Te poftim cu drag la noi,
Să primim cadouri noi,
Te iubim și te-ndrăgim
Ne bucurăm copiii tăi să fi m!

Antonia Popovici, clasa a V-a B 

Desen realizat de Alexandra Irimuș, clasa aV-a B 
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Un nou început

Vacanța s-a sfârșit,
Toamna a sosit
Școala iarăși și-a deschis
Porțile de dor și vis.

Clopoțelul sună,
Copiii se adună.
Profesorii ne așteaptă
Să intrăm în clasă.

Au trecut cei patru ani
Cu doamna învățatoare
De acum noi suntem mari
Vrednici, cinstiți și buni școlari.

Paul Fizeșan, clasa a V-a B

 Toamna

 Este toamnă. Zilele sunt mai scurte, iar nopțile sunt 
mai lungi. Toamna este anotimpul belșugului, oamenii se 
bucură de recolta lor bogată. Merele cu miros parfumat și 
strugurii cu boabe mari sunt pregatiți pentru a fi  asezați în 
lăzi.
  Încă din cele mai vechi timpuri se sărbătorește 
ZIUA RECOLTEI, o sărbătoare a pământului și a țăranu-
lui, care, după un an de muncă, se poate mândri cu roadele 
muncii lui.
 Natura își ia rolul in serios. Frunzele își schimbă 
culoarea, iar adierea vântului le transformă într-un covor 
maroniu. În pădure animalele se pregătesc pentru iarnă: 
ursul își pregătește bârlogul, veverița și-a umplut vizuina cu 
alune, iar păsările pleacă spre țările calde.
 Magia toamnei se vede peste tot în jurul nostru: în 
culori, în roade bogate și în pregătirea tuturor pentru ur-
mătorul anotimp: iarna!

Karina Ioana Ursan, clasa a III-a E

Desen realizat de Mălina Pop, clasa a VII-a B

Desen realizat de Paula Collarini, clasa a VII-a B  
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 Te iubesc, toamnă!

 Într-o zi de toamnă copiii se pregăteau de școală. 
 Ieșind din casă, ei au văzut frunzele uscate și 
căzute pe pământ. Natura este fascinantă și colorată. 
Toamna copacii sunt goi din cauza vântului. Tot atunci și 
copii se duc la școală și învață în fi ecare zi cât mai multe. 
Pentru mine școala și toamna sunt interesante. Toamna 
este frumos pentru culorile variate de la galben la roșu, 
trecând prin maro și arămiu, deci cuprinde aproape toate 
culorile. Bogăția ce ne-o dă  fi ecăruia, cu multe legume și 
fructe, ar trebui să ne încânte!
 Te iubesc, toamnă!

Desen și text realizate de 
Alexandra Oana Bota, clasa a IV-a C

Desen realizat de Lucia Topan, clasa aV-a B 
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 Toamna prin ochii unui elev de clasa a V-a

 A început școala. Toto-
dată, a început și clasa a V-a. 
Și toamna.
 Vacanța a fost ca un 
vis. A trecut foarte repede și 
ai uitat-o a doua zi, dimineața. 
Toamna este serioasă și grea. 
Nu ai să uiți ceea ce ai făcut 
în acest anotimp. Oare cât mai 
este până vine iarna cea veselă 
și plină de sărbători? 
 Toamna! Cândva, par-
că, toamna nu era așa. Acum o 
vedem cu ochi mai maturi. Ve-
dem că a început școala, dar nu 
mai simțim bucuria de a ne juca 
în frunzele ruginii. Vedem că avem teme și că avem de învățat, dar simțim că  nu mai putem sta cu prietenii. Este 
un semn că am crescut, că ne-am maturizat, că nu mai avem timp de jocuri.
 Unii copii au rămas la fel, jucăuși, și nu au observat că a venit vremea să crească. Asta e! Toamna clasei a 
V-a este anotimpul maturizării.
 Dar atunci de ce nu ar fi  acest anotimp al maturizării iarna sau poate primăvara? Probabil pentru cei mai 
jucăuși anotimpul poate varia, dar cea mai mare infl uență este toamna. De abia ce s-a terminat vara cea visătoare, 
caldă și bună, că și vine toamna cu ploi și vreme mohorată. Începem să primim teme la materii noi, avem de învățat, 
în timp ce toată vara numai ne-am jucat.
 A început ciclul gimnazial! Majoritatea celor de a V-a au fost foarte entuziasmați, dar parcă entuziasmul a 
pălit treptat. Tot noi suntem cei mai mici! Tot avem teme, ba chiar mai multe ca până acum! Tot trebuie să învățăm!
 Eu cred că faptul că suntem în clasa a V-a este un lucru bun. Eu, ce să spun, prefer să văd partea plină a 
paharului. Învățăm noi lucruri la orele pe care le avem și că totuși mai e timp să ne jucam și să ne copilărim. Deși 
nu mai avem vacanța de toamnă, tot am putea sa ne facem timp să mergem la bunici sau să ne întâlnim cu prietenii.
 Spuneți voi că nu ați simțit o melancolie atunci când a început școala! Spuneți voi că nu a fost o schimbare 
bruscă între vară și toamnă! Eu cred că noi toți, nou veniții în gimnaziu, ne simțim la fel.

Text și desen realizate de Natalia Pal-Șerban, clasa a V-a B
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 Gimnaziul

 Gimnaziul este un loc mai mult sau mai puțin 
frumos. În clasa a IV-a eu eram oarecum speriat de 
gimnaziu, mai ceva ca o pisică speriată de apă. Nu pot 
spune, acum, că e foarte urât în gimnaziu, dar nici nu 
mă pot lăuda că-mi place foarte mult. 
Ca să fi u sincer, când am început clasa a V-a am simțit 
teama de gimnaziu și mă comportam ca și cum „aș fi  
fost speriat de bombe”. Cei din clasele mai mari nu 
păreau așa de stresați pentru că ei se acomodaseră 
deja cu ideea de gimnaziu, deci… nu mai aveau de ce 
să se sperie, poate doar de note mici. Colegii mai mari 
ne încurajau, ne susțineau și ne asigurau că situația nu 
este așa de gravă, ne spuneau să nu ne speriem că 
nu e așa de rău să fi i în gimnaziu, dar noi tot am avut 
îndoieli.
 Am un sfat pentru cei care vor citi acest arti-
col: să nu fi e speriați de necunoscut deoarece, cine știe, 
poate nu e așa de rău!

Ayan Selim, clasa a V-a B  

 Prima zi de şcoala

 Prima zi de şcoală a fost foarte importantă şi plină de 
emoţii puternice, mai ales pentru clasele a V-a și a VIII-a. 
Clasele a V-a aveau mari emoţii, deoarece era primul an în gim-
naziu, iar clasele a VIII-a, căci era ultimul an în gimnaziu. 
 Eu aveam mari emoţii gândindu-mă că o să mă întâlnesc 
cu doamna dirigintă pentru prima dată. Gândul că sunt la gim-
naziu mă bucura, dar totuşi eram speriată că va fi mult mai greu 
şi poate că nu mă voi descurca. După două saptămâni mi-am dat 
seama că nu e greu. La majoritatea materiilor învăţăm noțiuni 
despre care am auzit deja, însă mai adăugăm și alte informaţii. 
Singurul lucru care pare puţin mai complicat este să ne mutăm 
dintr-o clasă în alta.
 Doamna dirigintă ne-a ajutat să ne acomodăm şi să fim 
o clasă mai bună. Ne-a arătat că totul e mai uşor dacă avem 

Desen realizat de Iulia Ema Cristolțan, clasa aV-a C   

Desen realizat de Paula Collarini, clasa a VII B
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 Seara ciudată de iarnă

 Într-o seara de iarnă, Mario, Teo, Mihaela și Ana au pornit să se plimbe pe jos.
 Mai târziu fetele au văzut o umbră de groază, de care au început să se înspăimânte, dar au plecat 
mai departe cu mare atenție. Au mai mers până au ajuns la un magazin în care becurile se aprindeau și 
se stingeau, atunci a apărut din nou umbra aceea înspăimântătoare. Fetele nu au știut ce se întâmplă, 
dar au continuat să se plimbe. Ce li se întâmpla era ca în cartea împrumutată de la bibliotecă.
 Atunci fetele și-au dat seama că cineva le face o farsă, dar au continuat să se prefacă speriate. 
Părinții lor au afl at că se prefac, așa că au sărit în fața lor și le-au speriat. Fetele au întrebat:
 - De ce ne-ați speriat?
 - Pentru că am auzit că ați citit cartea aceea de groază.
 - Ok, dar de ce ați făcut-o atât de rău?
 - Pentru că v-am răsplătit pentru serile în care ne-ați trezit de frică.
 Părinții le-au dat sfaturi bune fetelor, iar fetele au spus că nu o să mai citească cărți de groază.

Alexandra Oana Bota, clasa a IV-a C

Desen realizat de Teodora Pleșa, clasa a VII-a B

răbdare, suntem cuminţi şi disciplinaţi. 
 Eu mi-am dat seama că, deși așa pare, şcoala nu e aşa de grea!

Roberta-Daniela Abărboae, clasa a V-a B
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 An Enchanted Christmas

 It’s Christmas Eve. I’ve never been happier! I’m very curious 
about what I’ll receive. I hope it’s a pet. I’ve always wanted a pet.
 It’s evening and I’m home alone… Great! A very nice way 
to start Christmas. My parents are out because they were invited 
to a party and I can’t go out since I’m a little bit sick, but my mum 
said I can’t go out. She is very overprotective with me. I don’t know 
what I should do. Should I make some dinner? Or maybe clean my 
room?
 All my thoughts were interrupted by a weird noise. It was a 
weird and squishy noise. It’s like someone stepped on a plushie. I 
am a  scaredy cat so I started shaking a bit. It might sound pathet-
ic but I was very scared. After a while, I hear it again. This time I 
decided to follow the sound. It came from my room. I slowly walked 
upstairs, as the sound became louder. When I arrived upstairs, I 
saw the door half open. Something was glowing. I enter the room 
and see an open box. The glowing was so enchanting that I almost 
got hypnotized. In the box, there was a creature. A very different 

creature. I couldn’t take my eyes off it. So the creature was glowing, not the box. The more I watch that creature, the 
more everything slowly fades away….

 Un Craciun fermecat
 Este ajunul Crăciunului. Nu am fost niciodată atât de fericită! Sunt foarte curioasă ce o să primesc de la Moș 
Crăciun. Sper să fi e un animal de companie. Întotdeauna mi-am dorit unul.
 Este seară și sunt singură acasă… Minunat! Un mod foarte bun de a-ți începe Crăciunul. Părinții mei sunt 
plecați pentru că au fost invitați la o petrecere, iar eu nu pot să ies afară pentru că sunt puțin răcită și mama mi-a spus 
că nu pot să ies. Este prea protectivă cu mine. Nu știu ce ar trebui să fac. Ar trebui să pregătesc cina? Sau poate să-mi 
fac ordine în cameră?
 Toate gândurile mele au fost întrerupte de un zgomot ciudat. Un zgomot ciudat și pufos ca și cum cineva ar 
fi  călcat pe o jucărie de pluș. Sunt foarte fricoasă și am început să tremur puțin. Poate suna patetic, dar eram foarte 
speriată. După un timp, aud sunetul din nou. De data aceasta am decis să urmăresc sunetul. Venea din camera 
mea. Am urcat încet, în timp ce zgomotul devenea mai puternic. Când am ajuns sus, am văzut ușa pe jumătate 
deschisă. Ceva strălucea. Intru în cameră și văd o cutie deschisă. Strălucirea era atât de fermecatoare, încât 
aproape m-a hipnotizat. În cutie era o creatură. O creatură foarte diferită. Nu puteam   să-mi iau ochii de la ea.  
Deci creatura strălucea și nu cutia. Cu cât privesc mai mult acea creatură, cu atât mai mult totul se estompează…

Estera Nemeș, clasa a VI- a C

Desen realizat de Antonia Gordan, clasa a VI-a C 
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 Iarna sentimentelor

 Era o seară liniștită de iarnă, iar familia Crăciunel 
împodobea bradul. În acest an punerea stelei i-a revenit 
băiețelului familiei, Piticot, destul de mare pentru a înțelege 
semnifi cația acestui moment.
 Zis și făcut, Piticot a fost cel care a dus mai 
departe tradiția familiei. În timp ce făcea asta, și-a 
pus o dorință, își dorea un cadou special, se săturase 
să primească mașinuțe, trenulețe și avioane. De data 
aceasta voia să aibă puteri magice, să fi e și el un Harry 
Potter al familiei Crăciunel. 
 Lucrurile au decurs normal până în noaptea de 
Crăciun, când băiatul a avut un vis ciudat. Se făcea că 
se afl ă într-o cameră secretă, unde se afl a un glob magic. 
Curios, băiatul s-a apropiat de acesta și l-a atins. În acel 
moment, camera a început să se răcească, iar din glob se 
auzea o voce puternică:
 - Ai sosit?
 Băiatul a încremenit, nu știa cine îi vorbește. 
 - Nu te speria, sunt Tituba, maestru vrăjitor, invizibil. Te-am urmărit în tăcere mai mulți ani. Am 
observat că îți plac lucrurile ieșite din comun și că ești deja plictisit de cele banale.
 - De unde știi toate aceste lucruri?
 - Ți-am spus că te-am urmărit în tăcere, în ultimii ani. Ți-am simțit dorința prima dată acum trei 
ani când citeai „Vrăjitorul din Oz”. Apoi, când Harry Potter a devenit cartea ta preferată.

 - Da?
 - Da, cunosc visul tău ascuns de a 
fi  un mic vrăjitor.
 - E adevărat, aceasta este cea mai 
mare dorință a mea. 
 - Sunt aici ca să o fac posibilă. 
Te rog să rostești alături de mine ur-
mătoarele cuvinte: „Abracadabra, ho-
cus, pocus, preparatus, fă-l pe Piticot 
maestru vrăjitor.”
 - Piticot, Piticot? E vremea să te 
trezești, te așteaptă laptele cu cereale.
 Piticot se ridică din pat după în-
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delungi insistențe ale mamei, trist că povestea cu vrăjitoria a fost doar un vis. Totuși, nu încetează să se 
gândească la acest lucru. Tare și-ar mai fi  dorit ca visul să devină realitate.
 Sărbătorile au trecut, Moș Crăciun i-a adus o altă mașinuță lui Piticot, lucru care nu l-a făcut 
deloc fericit. S-a întoars la școală, dar se simțea tot mai singur. Ar fi  avut nevoie de un prieten foarte 
bun căruia să-i împărtășească toate gândurile și sentimentele sale. 
 Trist că prietenii nu există, a mers acasă și s-a închis în camera sa. Așezat pe pat, a rememorat 
visul din vacanța de Crăciun. S-a gândit să verifi ce dacă acesta ar putea deveni realitate. De asemenea, 
și-a amintit de fi lmul „Misterul ceasului din perete” și de ispra-
va băiețelului care, încălcând promisiunea făcută unchiului său, a 
deschis dulapul interzis și a rostit formulele magice prin care l-a 
adus  la viață pe vrajitorul cel rău, fostul proprietar al casei în care 
locuiau.
 Având aceste două gânduri, băiețelul a rostit  și el mai 
multe formule magice, cu gândul la personajele sale preferate, 
Anibalector („Cititorul din peșteră”) și Oscar („Oscar și tanti 
Roz”). Dintr-o dată, în cameră, a apărut Oscar, băiețelul mult 
îndrăgit de Piticot, a cărui poveste a citit-o de nenumărate ori.
 - Sunt aici, Piticot, mă bucur să te cunosc.
 - Nu pot să cred, chiar am puteri magice, ceea ce am trăit 
în vacanța de Crăciun nu a fost doar un vis!
 - Da, Piticot, îți mulțumesc mult că m-ai adus în lumea ta! 
N-am reușit să trăiesc prea mult în carte, o boală grea m-a răpus. 
Chiar dacă Tanti Roz mi-a arătat, printr-un joc, ce ar trebui să 
cuprindă viața unui om, mi-ar plăcea să descoperim împreună și 
alte minunății.
 - Ascunde-te, vine mama!
 Mama a intrat în cameră pentru a-l chema pe băiat la masă. Era prea tăcut din punctul ei de 
vedere.
 - Stai liniștit, doar tu mă poți vedea.
 - Hai cu mine la masă!
 - Vin, dragul meu prieten.
 Ajunși la masă, cei doi mănâncă împreună. Mama este uimită de rapiditatea cu care fi ul ei termină 
supa de pui. Niciodată, aceasta nu a fost preferata lui. Nu știa că are un prieten invizibil, mare amator de 
supe.
 După masă, cei doi merg în camera lui Piticot și se joacă, citesc împreună și se uită la multe fi lme. 
Se observă o schimbare în comportamentul băiețelului. Dacă până acum era trist, mereu posomorât, 
acum este fericit, dornic de a merge la școală.
 Spre surprinderea tuturor, acceptă să meargă în excursia organizată de școală, alături de colegi. 
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Bineînțeles că Oscar îl însoțește. Astfel, începe o aventură de neuitat. 
La munte sunt pentru prima dată amândoi, Piticot nu a dorit să meargă 
în excursiile anterioare, iar Oscar nu a apucat să facă acest lucru, în 
carte. Oscar îi mărturisește acest lucru, iar băiatul își dă seama cât este 
de norocos.  
 Realizează că cea mai importantă este sănătatea și că trebuie să 
se bucure mai mult de oportunitățile pe care i le oferă viața. Totodată 
decide să facă, împreună cu noul său prieten, toate lucrurile pe care 
acesta nu le-a făcut în carte. Muntele le-a oferit această posibilitate: 
schiatul, săniușul, plimbarea cu telecabina, precum și realizarea omului 
de zăpadă.

 În ultima zi a excursiei, după ce au experimentat foarte 
multe lucruri, băieții au decis să viziteze castelul de 
gheață, un obiectiv important al stațiunii în care se afl au. 
Plimbându-se printre coloanele de gheață ale salonului 
principal, Piticot alunecă și se lovește grav la cap. Toți 
colegii sar în ajutorul său, iar în starea în care se afl ă, 
aude glasul vag al lui Oscar: „Uite, și ei sunt prietenii 
tăi, toți te iubesc! O să te faci bine și te vei bucura de 
multe aventuri alături de ei! Eu revin în lumea mea, dar 

îți las creionul cu care i-am scris lui Dumnezeu acele scrisori. De fi ecare dată când vei simți nevoia de a 
împărtăși ceva cu mine, scrie în jurnalul tău acel gând, iar eu îl voi recepționa. Rămâi cu bine, dragul meu 
prieten!”
 După o săptămână, afl at la spital, Piticot 
s-a trezit înconjurat de familie și de toți colegii 
săi. A înțeles că toți îi sunt alături, că are mulți 
prieteni și că nu trebuie să se mai simtă singur 
niciodată.
 Bucuros, i-a cerut mamei să-i aducă 
jurnalul pentru a împărtăși fericirea cu Oscar.

Colectivul clasei a VII-a B
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Luna  mondială a bibliotecilor școlare - 
pretext pentru... text

Dacă o bibliotecă aș avea
Toata ziua m-aș distra.
Să știi că și tu ai vrea
O bibliotecă ca a mea.

În viitor, probabil,
Oricât ai fi  de amabil,
O bibliotecă ca aceasta
Nu ai vrea, și cu asta basta!

Ai vrea una sofi sticată,
Super elaborată,
Cu cărți plutitoare,
Cu multe lumini și cu culoare.

O bibliotecă așa, ar fi  o minune
Cu toate cărțile din lume:
Cărți SF fanteziste,
Romane history și polițiste.

Ah, ce n-aș da
Pe o bibliotecă așa!

Natalia Pal-Șerban, 
clasa a V-a B

Cartea e ca un părinte
Ea te-nvață ce e bine,
Îți dă sfaturi, te dorește,
E prietenă cu tine.

Cartea este ca o fl oare.
Filele parcă-s petale
Te încântă, te uimește
Ziua ți-o înveselește.

Cartea-i cea mai bună
Pe pământ dar și pe lună.
Cartea dacă o iubești
Multe poți să reușești.

O minune tu primești
Când o carte o citești
Veselie tu găsești
Într-o carte de povești!

Poezie colectivă 
Alexandra Luncian, 
Cristina Popescu și 

Giorgiana Ilea, 
clasa a IV-a C

Biblioteca din viitor

Cartea ca un portal

Minunea cărții

Desen realizat de Cristina Popescu,  clasa a IV-a C 

 Într-o zi de iarnă, friguroasă și geroasă, Beatrice merse la bibliotecă pentru că adora să citească.
  Uitându-se și răsfoind toate cărțile de pe rafturi, găsi o carte mov pe care scria: Cartea ca un portal. Fiind 
interesată, merse la doamna bibliotecară și spuse:
 - Aș dori să împrumut această carte!
 - A! Bună alegere! Dar să știi că această carte este specială. Chiar o dorești?
Beatrice se uită puțin speriată. Oare de ce a spus doamna bibliotecară că e specială? Dintr-odată a devenit și mai 
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Biblioteca

Desen realizat de Mihaela Kovacs, clasa a VI-a C

curioasă. Apoi spuse:
 - Desigur! Cum să nu!
 - Ai dori câteva sfaturi utile pentru cum să o folosești, când trebuie să o returnezi?
 - Da, mulțumesc!
 - Cartea are două părți, o să vezi tu. Ar fi  bine să fi i atentă! Iar pentru returnarea cărții ne vedem peste 
două săptămâni! Să-mi povestești cum ți s-a părut această carte!
 - Desigur! La revedere!
Beatrice merse acasă și începu să citească. Când o deschise, intră într-un portal în care niște ursuleți îi cereau 
ajutorul și, dacă îi va ajuta, va primi o răsplată. Trebuia să salveze un alt ursuleț, care era pe cale să cadă într-o 
cascadă. Beatrice îl salvă și îi spuse:
 - Toți mai fac greșeli!
 Un ursuleț spuse:
 - Uraaa! Salvare reușită!
 - Răsplata fusese încă o carte. Beatrice le mulțumi și plecă. Ajungând acasă, se duse și se culcă fericită, că 
mâine va merge iar la bibliotecă!

Cristina Popescu, clasa a IV-a C

 În bibliotecă sunt multe cărți și bibliotecari.
 Biblioteca este paradisul cărților, acolo găsești 
tot felul de cărți, sunt cărți despre lumi antice și cărți 
pentru copii. Biblioteca este locul în care copiii desco-
peră cărți nemaivăzute și, începând să le placă mai 
mult cititul, învață lucruri nevăzute și neauzite de ei. 
Este un loc bogat în cărți, acolo e scrisă istoria în 
cărțile străvechi și se învață și despre autori renumiți 
și sculptori din toată lumea. Ar trebui să îi mulțumim 
bibliotecii că ne-a învățat atâtea! Este un loc minunat! 
Cărțile sunt niște minuni pentru noi! Biblioteca este 
locul unde cărțile trăiesc!

Alexandra Luncian, clasa a IV-a C
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La bibliotecă

Cum cred că va fi   biblioteca peste o sută de ani?

 Într-o zi de toamnă, eu și familia mea am mers la 
bibliotecă. N-am mai fost niciodată la biblioteca aceasta. To-
tul era aranjat și frumos. Dar după două minute s-a auzit 
ceva, era o crăpătură în perete. Nu  știu cum s-a întâmplat 
asta, dar după aceea au început să cadă dulapurile cu cărți. 
M-am panicat și am întrebat bibliotecara:
 - Doamna bibliotecara, ce s-a întâmplat?
 - Un om a alunecat pe o carte și a dărâmat un dulap.
 - Mulțumesc!
 - Cu plăcere!
 Dacă vreau să repar asta, îmi trebuie mai mulți copii. 
Așa ca i-am întrebat pe toți din încăpere dacă pot să mă 
ajute. Și așa am rezolvat problema.
Doamna bibliotecara a venit la mine și a spus:
 - Bravo!N-am crezut că o poți rezolva. Ca răsplată îți 
voi da o carte la alegere!
 - Mulțumesc!
 Și așa s-a terminat și povestea. A fost o salvare 
reușită!

Christopher Pop, clasa a IV-a C

 Cred că toți elevii, care sunt cel puțin în clasa a V-a, au vizitat biblioteca, așa că mă gândesc că știu cam ce 
are, în mod normal: un bibliotecar de treabă și, bineînțeles, cărțile. Dar mă întreb, oare și-a pus cineva întrebarea 
„Cum va fi  biblioteca peste o sută de ani?”. Eu mi-am pus acestă întrebare și acum mă gândesc cum ar fi .
 Încă de când mi-am pus problema, mi s-a dus gândul la tehnologie, deoarece tehnologia evoluează. Așa că 
m-am gândit la cărți electronice și la un robot în loc de bibliotecar. Dar eu, una, prefer varianta veche și am zis să 
nu exagerez. Totuși, chiar cred că în realitate va fi  mai modernă decât este acum. Oare ce s-ar mai putea schimba 
la biblioteca pe care o știm astăzi?
  Să știți că eu nu văd nicio problemă la biblioteca de acum. A... da... mi-ar plăcea să fi e în fi ecare bibliotecă  
o carte originală, un manusris, exact cum a scris-o autorul ei. Așa ai vedea cum a gândit-o autorul și, într-un fel, 
ai explora gândirea și procesul creării, al imaginației acelui autor. Ar fi , într-un fel sau altul, o întâlnire între tine și 
autor. Asta doar dacă vrei să cunoști acel autor. Eu îmi doresc să cunosc astfel o multitudine de autori, cum ar fi  
Mihai Eminescu sau Ion Creangă, doi dintre cei mai cunoscuți autori  români.
  O altă idee de-a mea ar fi  ca toate cărțile să fi e în toate limbile. Adică, dacă vreau să îmvăț mai bine să 

Desen realizat de Damaris Dobrescu, clasa a V-a A 
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Biblioteca mea
 Salut, eu mă numesc Ayan și în această scurtă prezentare aș dori să vă vorbesc despre biblioteca viitorului.
 Biblioteca mea în 2025 va arăta cam așa: va avea ce cărți dorești, va fi  cu comandă vocală, va avea cel puțin 
trei etaje și multe scări mobile pentru a se putea ajunge la cărți. De asemenea, va avea câte un bibliotecar sau chiar mai 
mulți la fi ecare etaj și niște lifturi (unul sau două). Nu vor lipsi rafturile dreptunghiulare, multe rânduri de cărți și un loc 
de studio pentru studenți sau elevi.
 În exterior, biblioteca va avea formă dreptunghiulară, va avea culoare verde sau roșie. Ușa va fi  circulară. Va fi  
o ușă obișnuită, dar va avea și o ieșire de incendiu.  
 Cam atât cu această prezentare. Sper că ideea mea vă place. Vă mulțumesc pentru atenție!

Ayan Selim, clasa a V-a B

vorbesc limba italiană, îmi împrumut „Amintiri din coplilărie” în limba română și apoi o împrumut în limba italiană. 
Eu cred că ai învăța mai repede limba respectivă, dacă ai proceda în felul acesta.
 Încă o idee bună, zic eu, ar fi  un program pe telefon care să îți spună când trebuie să predai cartea împru-
mutată, dacă ai pierdut noțiunea timpului.
 Astfel mi-am imaginat eu biblioteca viitorului, un loc mai modern decât în zilele noastre, dar biblioteca își va 
păstra farmecul dintotdeauna.

Alexandra Irimia, clasa a V-a A

Desen realizat de Cătălina Patricia Rotunjanu, clasa a V-a B 
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Desen realizat de Pop Mălina, clasa 

Biblioteca viitorului
 Bună, dragă cititorule! Eu sunt Carmen. Împreună cu colegii mei 
am construit Mașina timpului. Cu această mașinărie am ajuns în 2120, 
adică peste 100 de ani în viitor.
 Când ne-am dat jos din mașinărie, nu am putut să nu observăm 
că am ajuns într-o bibliotecă deosebită. Aici se auzea muzică liniștitoare de 
jazz. Fiecare om care venea la bibliotecă avea masa lui proprie cu o etichetă 
cu numele său pe ea. Pe masă aveai o mini hologramă cu o tastatură alături. 
Dacă voiai să citești o carte trebuia să scrii pe tastatură numele acesteia și, 
cu ajutorul hologramei, cartea ți se teleporta direct în față. Când doreai să 
împrumuți cartea, te duceai la un robot, iar el îți scana cartea și o introducea 
în baza de date.
 La exterior, biblioteca avea foarte multe locuri de parcare aeriană. 
Așa de multe, încât, dacă ar fi  venit toți locuitorii orașului, ar fi  avut unde să 
își parcheze mașinile aeriene fără să se îmbulzească. 
 Călătoria în viitor s-a terminat rapid și m-am întors în prezent. Ceea 
ce am văzut în viitor nu voi putea uita niciodată.

Text si desen realizat de Carmen Alb, clasa a V-a B
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Biblioteca electronică

Hologramele

 Eu cred că bibliotecile nu vor mai fi  la fel ca acum. Rafturile pline cu cărți vor fi  înlocuite pentru că oamenii 
inventează ceva nou în fi ecare zi. 
 Cum cred eu că o să fi e bibliotecile în viitor? Eu cred că în viitor poate nici nu o să se mai numească doar 
bibliotecă, poate se va numi bibliotecă electronică pentru că, în loc de cărți, o să fi e tablete cu cărțile, iar pe cealaltă 
jumătate a raftului o să fi e doar prize cu încărcătoare. Dacă vrei să împrumuți o carte este sufi cient să trimiți un mesaj.
 Așa o să funcționeze biblioteca viitorului.

Alexandra Irimuș, clasa a V-a B

 După părerea mea, bibliotecile vor avansa foarte mult.
 Eu cred că nu vor mai fi  cărți în bibliotecă, cred că vor fi  holograme pe care le vei putea folosi cu ajutorul minții. 
În bibliotecă vor fi  multe etaje, la fi ecare etaj fi ind zeci de holograme. Obiectul din care va apărea holograma va fi  așezat 
pe un suport, iar în fața fi ecărei holograme va fi  câte un scaun. De pe hologramă vei putea selecta limba în care dorești 
să citești. Nu vei avea voie să iei obiectul din care apare holograma, va trebui să citești în bibliotecă, din acest motiv fi ind 
atâtea etaje, pentru a încăpea lumea.
 Pentru a avea acces în bibliotecă, va trebui să ai o legitimație care trebuie reînnoită la fi ecare trei luni.
 Daca cineva va încerca să fure obiectul din care iese holograma, se va declanșa o alarmă la etajul și scaunul 
acestuia, iar făptașul va fi  aspru pedepsit.
 Mie mi-ar plăcea să rămână în continuare cărți cu pagini din hârtie, scrise manual, apoi tipărite. Mi-ar plăcea 
ca fi ecare generație să simtă cum întoarce fi la de hârtie a unei cărți, să simtă cum citește dintr-o carte și cum pipăie 
pagina nouă a acesteia.

Cătălina Patricia Rotunjanu, clasa a V-a B

Desen realizat de 
Cătălina Patricia Rotunjanu, 

clasa a V-a 
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POVESTIRI S.F.
RĂZBUNAREA CHIMISTULUI

 Era  într-o miercuri dimineața. M-am trezit, mi-am făcut rutina zilnică și am plecat repede spre școală, 
eram în întârziere, așa ca m-am grăbit să ajung mai repede. Când am ajuns la școală, am mers spre clasa mea 
și mi-am cerut permisiunea să intru  la oră și să merg în bancă. Mi-am scos repede caietul și manualul și am 
fost atentă la explicațiile profesorului, mai ales că era dirigintele nostru.
 Când s-a sunat de ieșire, am auzit pe coridor un zgomot ciudat, ne-am speriat toți. Pe coridor alerga 
un om cu păr ciudat, asemănător cu cel al lui Einstein, purta un halat și era  încălțat cu papuci mari. Părea 
ieșit dintr-un laborator, era agitat și spunea că a venit să-l răpească pe domnul nostru diriginte. Dintr-odată 
s-a deschis un portal prin care a dispărut împreună cu profesorul nostru.
 Ne-am speriat și ne-am agitat toți care eram acolo. Eu cu Maria, Ioana și Marius ne-am repezit și 
am intrat și noi în portal. După ceva timp, am ajuns într-o lume diferită de lumea noastră, copacii păreau 
înghețați, fl orile erau din aur, argint, diamante și alte pietre prețioase frumos colorate. Ele refl ectau o lumină 
ce se asemăna cu luminile din timpul concertelor de muzică.
 O lume ciudată! După ce ne-am dezmeticit, l-am găsit pe acel chimist în cel mai mare castel văzut de 
noi vreodată. Castelul era păzit bine de paznici ce se asemănau cu niște vârcolaci, cu ochi stranii. Interiorul 
castelului nu era prea primitor, totul era întunecat, plin de lilieci, extraterești și vrăjitoare. Am trecut de aceste 
fi ințe înfricoșătoare, am ajuns la chimistul ciudat. Aici, din păcate, am fost prinși. I-am explicat că noi vrem 
doar să ne salvăm profesorul.
 Am negociat câteva ore, deoarece era un iubitor al muzicii ne-a cerut în schimb CD-uri cu „Army 
bomb”, albumul „Love Youself” și chiar bilete la concertele lor. Ne-am gândit de ce unui om de știintă i-ar 
trebui așa ceva, așa că i-am promis tot ce a cerut. Am așteptat în laboratorul lui  verdictul fi nal. În acest timp 
Marius a luat de pe raft o sticluță cu o soluție ciudat colorată, a deschis-o a constatat că mâna lui a devenit 
invizibilă. În drum spre ieșire Maria a văzut un cățel cu șase picioare, l-a luat ca amintire. Când a apărut și 
profesorul nostru, am fugit toți spre ieșire spre portal, bucuroși că ne întoarcem acasă. Ajunși acasă, proful 
și-a dat seama că și-a uitat un papuc în acea lume.
 Profesorul nostru ne-a povestit că este fratele omului de știință, că în copilarie îi furase albumul cu 
muzica preferat și că a venit în școala noastră să se răzbune pe acesta. Spunea că această muzica l-a inspirat 
în toate invențiile lui, că fără această muzică nu poate să facă noi descoperiri științifi ce. 

Andreea Toșa, clasa a VIII-a C
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REINVENTAREA   EXISTENȚEI  UMANE
 Anul 2024, eu și asistentul meu Valentinus am început dezvoltarea tehnologiei ANDROID, care 
permitea crearea unui robot cu toate funcțiile unui om, dar și înfățișarea de om. Acesta poate îndeplini toate 
funcțiile omului doar că de minimum 27 de ori mai repede și mai efi cient.
  Am început cu crearea procesorului avansat pe care îl putem numi și CREIERUL. Pentru circuite am 
folsit o tehnologie de 0,2 nanometri. Pentru stocarea datelor am folosit un SSD de 3 petabytes, iar pentru 
memoria operativă am folosit 1024 GB RAM la 5600 MHz. Pentru conectarea la rețea am folosit o teh-
nologie de 14GB/s pentru WI-FI, iar pentru conexiunea Ethernet am folosit tehnologia CAT 20 cu viteze 
de 34GB/s.
      Apoi am început crearea simțurilor. Pentru vedere am folosit două camere wide-angle de 640 MPx 

Desen realizat de Raisa Ali, clasa a VIII-a C 
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fi ecare creând o vedere de minimum trei ori mai bună decât a ochiului uman. Pentru auz am folosit două mi-
crofoane surround 11.2. Pentru miros am folosit două identifi catoare ultrasonic. Pentru gust am folosit un 
șase identifi catoare de arome. Pentru simțul tactil am folosit un sistem de senzori sub toată pielea corpului.
      După crearea simțurilor am început crearea  funcțiilor. Pentru sistemul digestiv am folosit un E-Stomach 
bazat pe microbacterii digestive. Pentru mușchi am creat un material bazat pe perne de aer, iar pentru oase 
un aliaj de oțel, fi bra de carbon și latex, creând un schelet ultrarezistent.
      Apoi am creat pielea și părul. Pentru piele am folosit un cauciuc rezistent și destul de elastic pentru a nu 
bloca sistemul locomotor. Părul a fost făcut din fi bre rezistente și nu prea elastic pentru a părea cât mai real.
      În anul 2027, am creat primul prototip  care a eșuat, dar am învățat din greșeli și am mai creat unul în anul 
2028 care a funcționat fără erori. Prezentarea sa lumii întregi am făcut-o abia după doi ani în 2030, când am 
fost siguri că nu are erori. Pentru că părerea lumii a fost una bună, am decis să mai facem ANDROIZI pentru 
vânzare, la un preț de 890.000€.

Cristian Butanu, clasa a VIII-a B

Desen realizat de Raisa Ali, clasa a VIII-a C 
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Halloween e o sărbătoare
Plină de încântare
Cu copii și oameni mari 
Pe la uși și geamuri bat
Plini de încântare
Ei pornesc la plimbare.

Cu dovleci în brațe 
Drumuri ei străbat
Ca scheleții ei se îmbracă
Pe drumuri se ceartă
Fiecare pe unde vrea
Își conduce perechea
Cu măștile pe față
Pe oameni îi bagă în sperieți
Scurtându-le din vieți.

Magdalena  Neș, 
clasa a VIII-a C

Astăzi este  sărbătoare
Și sunt plină de încântare
Cu bomboane și dovleci
Ce mă bagă în sperieți.
Peste tot e întuneric
Luna și stelele strălucesc.
Multe sperietori  se ivesc,
Vrăjitoare ce vrăjesc
Cu bomboane le îndulcesc.

Sandra Cojocaru, 
clasa a VIII-a C   

Desen realizat de Raisa Ali, clasa a VIII-a C 

HALLOWEEN

HALLOWEEN
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 Era odată ca niciodată un sentiment numit Bucurie. Când era mic, și-a dorit să fi e fotomodel. Când a 
avut oportunitatea și vârsta necesară, a mers să se angajeze, dar nu a fost acceptat și din acel moment, în loc 
de a se numi Bucurie, s-a schimbat în Tristețe. Viața lui nu era fericită...până când a cunoscut-o pe Apreciere.
  Ea era un sentiment rar, dar era foarte dulce! Tristețe și Apreciere au devenit prieteni și Tristețe înce-
pea să se simtă mult mai bine când era cu Apreciere, până când, într-o zi Tristețe și-a făcut curaj și i-a propus 
acesteia să îi devină iubită. Când a venit ziua potrivită, după o lună și jumătate, Tristețe a cerut-o pe Apreciere 
de nevastă, iar Apreciere a zis „DA! Vreau să mă căsătoresc cu tine!”. 
 Și în aceeași zi, Tristețe și-a revenit și se cheamă iar Bucurie. Și au trăit fericiți și liniștiți până la adânci 
bătrâneți.  

Carla Melisa Toth, clasa a VI-a A

POVESTEA 
SENTIMENTELOR

BUCURIA

Desen realizat de Carmen Alb, clasa a V-a B 



LUCEAFĂRUL ȘCOLII  42

 Într-o țară îndepărtată existau numai sentimente, nu și oameni. Iar aceste sentimente erau foarte 
importante, căci fără ele nu se putea întampla nimic, adică, dacă un sentiment se lovea și era trist, atunci 
intervenea Bucurie, care îl înveselea.
 Dar, într-o zi, s-a petrecut un confl ict între Bine și Rău, iar Rău voia să îl distrugă pe Bine ca să nu 
se mai întâmple lucruri bune în toată țara. În timp ce se certau, a intervenit sentimentul Amuzant și a spus o 
glumă care suna cam așa: „La un restaurant era afi șat un anunț care zicea: Cine comandă o mâncare pe care 
nu o putem livra, va primi 10 dolari. Iar un sentiment a comandat un sandvici cu urechi de elefant și i se 
aduce pe tavă următorul enunț și 10 dolari: „Ați câștigat, ni s-a terminat pâinea.”
 Gluma l-a amuzat pe Bine atât de tare, încât l-a distras de la ceartă și Răul l-a luat pe Bine și l-a închis 
într-o peșteră din munți, iar o lună de zile nu s-a întâmplat nimic bun. Rău a vrut să facă rău în acest timp, 
dar tot ce voia să facă, își făcea lui rău. Apoi și-a dat seama că nici lui nu își putea face bine, dacă nu mai era 
sentimentul Bine în oraș. Astfel și-a dat seama că a făcut o greșeală și l-a eliberat pe Bine și s-au împăcat.
 După aceea, Rău a plecat într-un loc unde făcea cât rău voia și nu afecta pe nimeni.

Gabriel Macsim, clasa aVI-a A

BINELE ȘI RĂUL

Desen realizat de Alexandra Irimie, 
clasa aV-a A 
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 Era o zi de marți, cu soare, în orașul Minklinstone. O gașcă de preieteni se întâlnea în parcul Blink lângă 
o bancă mare și roz, cu copaci ruginii și lume multă. Erau trei la număr: Veselie, Fericire și, nu în ultimul rând, 
Nervosul. Nervosul era un copil cu vârsta de 12 ani căruia nu îi plăcea nimic, era înfuriat tot rimpul și oricât ai fi  
vrut să-l calmezi, nu puteai. 
 Dar prietenii aveau o idee!
 Când s-au întâlnit în parc, era prezent și Nervosul. Era momentul să-și pună în aplicare planul, sperând 
să funcționeze. Acesta consta în a aface un banner mare cu „Fii calm!”, lipind de el tot felul de zorzoane pentru a-l 
face mai frumos și mai atractiv. Acesta a fost lipit între doi copaci cu frunze ruginii de diferite culori. Dar ghiciți ce... 

 Într-o zi de vară, era agitație la o școală cu sentimente– 
bucurie, rușine, furie, tristețe. Dar stați liniștiți, că sunt mult mai 
multe sentimente, unele viu colorate, unele supărăcioase, enervante, 
deprimante, iar altele mai că nu vor să sară de bucurie. Sentimentele 
acelea erau prietene, se înțelegeau foarte bine, dar câteodată se mai 
certau. Așa începe povestea lor...
 Într-o zi, Bucuria – care era băiat – și Furia – care era 
fată – s-au întâlnit pe coridorul școlii. Bucuria își exprimase dra-
gostea pentru Furie, dar Furie auzind acele cuvinte se înfurie, încât 
părul i se făcu roșu-pastelat ca focul. Furia nu știa ce este aceea 
dragoste, așa că-i trase o palmă peste față lui Bucurie. Acesta 
s-a apucat de plâns și merse în baie unde plânse cu amar. Furia 
furioasă repede se duse la prietena ei, Tristețe, iar aceasta îi spuse 
că nu a procedat corespunzător, adică nu a făcut bine ce a făcut. 
Furie furioasă, că doar din vina ei Bucurie era supărat, se apucă de plâns. Tristețea, cât e ea de tristețe, chiar dacă 
era supărată din alte cauze, i-a spus Furiei să nu mai plângă și să vorbească cu Bucurie.
 Chiar așa a și făcut, și-a cerut iertare, s-au împăcat, iar acum sunt prieteni  și formează un cuplu destul 
de reușit, chiar dacă neobișnuit.

Camelia Pop, clasa a VI-a A

NERVOSUL

BUCURIA ȘI FURIA

Desen realizat de Alexandra Daria Rus, clasa aVII B 
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Sentimente 

Desen realizat de Otilia Csengheri, clasa a VII-a C 

Copacii erau poziționați fi x în fața băncii celor trei prieteni. Nervosul era pe bancă liniștit, emoționat.... Prietenii s-au 
apropiat de el, iar el era schimbat cu totul... I-a îmbrățișat și le-a mulțumit întrebându-i dacă îl poate lua acasă.
 Ei, fericiți, i l-au dat cu plăcere, apoi Nervosul a plecat într-o fugă acasă. După aproximativ o jumătate de 
oră, a revenit în parc, având un ecuson pe bluză, spunându-le că acum îl cheamă Calmul, așa scrie pe ecusonul lui.
 Nervosul, scuzați-mă, Calmul a împărțit în parc ecusoane cu mesajul „Fii calm!”, reușind astfel să învese-
lească  ziua tuturor oamenilor din parc.
 Oamenii nu pot fi  schimbați, ci doar sentimentele acestora, mai apoi caracterul lor.

Oana Voinea, clasa a VI-a A

După o pereche de ochelari
Se afl ă doi ochi care dețin
Un miliard de lacrimi,
Lacrimi care încearcă să nu se vadă.

Aceste lacrimi sunt, de fapt, sentimente,
Sentimente care sunt luate peste picior,
Din cauza asta sentimentele mele
Se scurg tot și tot mai mult.

Sentimentele mele nu sunt un joc.
Sentimentele mele se numesc dragoste,
Dragostea pe care o dau unei persoane,
Persoană căreia nu-i pasă de ea.

Dar dragostea pentru acea persoană
Nu o poți lua așa de repede...
Pentru că acea persoană
Este importantă pentru mine...

Mihaela Kovacs, clasa a VI-a C



LUCEAFĂRUL ȘCOLII  45

 Supraviețuitorii - Lacul fără sfârșit, 
 de Erin Hunter
 Cine este Erin Hunter? Scriitoarele britanice Kate Cary, 
Cherith Baldry, Tui Lutherland, Gilian Philip, Inbali Iserles, 
Victoria Holmes și, nu în ultimul rând, Erk Hunter, sunt crea-
toarele celor mai îndrăgite serii de romane pentru copii și tineri, 
care au semnat cu preudonimul Erin Hunter: „Pisicile războinice!” 
(24 de volume), „Supraviețuitorii (12 volume) și „Exploratorii 
(12 volume).
 În această carte este vorba despre o haită de câini, care 
încearcă din răsputeri să se lupte cu „Furtuna Câinilor”. Norocel, personajul principal speră că va veni o zi când toți vor 
sta liniștiți. Dar cățelușa Furtuna este în pericol. 
 Va trece cu bine de încercări? Fiți alături de ea!

Monica Vâscan, clasa a III-a E

MICII CITITORI VĂ RECOMANDĂ…

Desen realizat de Cătălina Rotunjanu, clasa aV-a B 

 Făt-Frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu
 Mihai Eminescu a fost poetul reprezentativ al României. El s-a născut la Ipotești în regiunea Moldovei, fi ind și 
un bun prieten lui Ion Creangă.
 Pe lângă versuri, el a mai scris și povestiri, printre care și Făt-Frumos din lacrimă.
 În această povestire este vorba despre un băiat viteaz care s-a născut printr-un miracol prin rugpciunea ma-
mei sale la icoana Maicii Domnului. El creștea într-o lună cât creșteau alții într-un an. A devenit un tânăr puternic, 
curajos și frumos care luptă cu un buzdugan împotriva împăratului ce se dușmănea cu tatăl lui. Fiul regelui i-a propus 

să facă pace, iar el a acceptat. Apoi prințul 
i-a povestit despre Muma-Pădurilor care îl 
atacă noaptea. El a plecat să lupte cu ea și 
după ce a învins-o, a cunscut-o pe Ileana 
Cosânzeana. A adus-o la palatul lui și s-au 
căsătorit  și au trăit fericiți până la adânci 
bătrâneți. 
 Vreți să intrați în lumea basmelor? 
Este cea mai bună alegere!

Vlad Alexandru Firezar, 
clasa a III-a DDesen realizat de Estera Nemeș , clasa a VI-a C 
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CITITORII EXPERIMENTAȚI 
VĂ RECOMANDĂ...

 Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău, de Frederik Backman
 Această carte este scrisă de Frederik Backman. El este un autor, editorialist și blogger, iar cărțile 
sale sunt traduse în peste 30 de limbi. În limba română, a fost publicată în noiembrie 2017, la editura 
ART, în colecția Musai.
 Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău este un roman care abordează un subiect mai delicat: 
moartea bunicilor și durerea nepoților, mai ales dacă aceștia au fost extrem de apropiați.
Elsa este o fata de lapte ani care are o relație foarte strânsă cu bunica ei. Deviza bunicii sale este aceea 
că „orice copil are nevoie de super-eroi”. Tot orașul o cunoaște pe bunica Elsei, deoarece este o persoană 
foarte nărăvașă și cu o gândire deschisă.
 Elsa și bunica au o lume imaginară, numită „Tăramul-Aproape-Treaz”. Poți ajunge pe acest tărâm 
doar daca îți apropii pleoapele, până nu vezi aproape nimic, dar fără să le închizi. Acest tărâm are multe 
povești, pe care bunica i le povestește Elsei, bucată cu bucată.
 După moartea bunicii, fetița îi simte lipsa și stă în apartamentul dânsei pentru că îi este foarte dor 
de ei și înca îi simte mirosul în apartament. În tot acest timp, Inima-de-Lup, Orsul și locatarii blocului îi 
sunt aproape Elsei, sprijinind-o. Ea primește o ultimă misiune de la bunica, în ipostaza cavalerului. Trebuie 
să împartă scrisori locatarilor prin care bunica își cerea scuze pentru tot ceea ce a făcut rău, încredințân-
du-le, totodată, misiunea de a avea grijă de Elsa după ce ea nu va mai fi .
 Ceea ce mi-a plăcut la această carte a fost faptul ca ți se spun multe povești de pe Tăramul-
aproape-Treaz, iar tu, pe parcurs, afl i ce legatură au ele cu lumea reală. Este un roman foarte emoționant 
și una dintre puținele cărți care m-au făcut să plâng. Uneori au fost fragmente care nu păreau sa fi e  reale, 
dar, totuși, emoția mea a fost puternică.
 În concluzie, Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rau este un roman care merită citit, pentru că 
este o carte care te poate face să plângi, să râzi și să citești cu sufl etul la gură urmatoarea pagină.

Teodora Murășan, clasa a VII-a B
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