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Dragă cititorule, 

 

 Ce mai faci? Sper că bine! Sper că ești nerăbdător să afli ce s-a mai publicat în 

revista școlii. 

 În acest număr ți-am pregătit versuri, gânduri, noutăți, creații ale elevilor și 

profesorilor, toate să-ți aducă, ție cititorule, un plus de cunoaștere, un plus de cultură. 

 Sper că veți avea o lectură plăcută în continuare! 

 

   

 

          Cu drag, 

 Prof. Monica Ionescu 
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 A sosit  primăvara. Soarele trimite raze calde spre pământ. Natura s-a trezit la 

viaţă.  Oamenii au început munca prin livezi. Copiii îşi ajută părinţii şi bunicii la 

treburile din gospodărie. 

 Ana, Mihai, Gabi şi Victor au plecat cu familia la ţară. Cei patru copii au văruit 

pomii din livada bunicului. 

  Au muncit cu plăcere şi au ascultat concertul păsărelelor. O privighetoare  pe  

creanga unui măr înflorit cânta triluri minunate. Florile răspândeau un parfum îmbietor 

şi divin.  

 Cei patru au rămas uluiţi de câte a putut zămisli Zâna Primăverii. Când a sosit 

timpul să plece acasă parcă nu mai voiau să se despartă de toate aceste lucruri minunate.  

 Le-au rămas în memorie şi în suflet toate frumuseţile primăverii…  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pandele Antonia 
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 1 Martie este o sărbătoare românească a primăverii. În 

prima zi din lună, ne bucurăm de revenirea la viaţă a naturii 

dăruind flori şi mărţişoare. 

 

 Povestea Mărţişorului 

Se spune că odată, Soarele a coborât pe Pământ, într-un sat, la horă, luând chipul unui 

fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit, închizându-l într-o temniţă. Lumea s-a întristat, 

păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu 

îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu. Dar într-o zi, un tânăr voinic s-a hotărât să salveze 

soarele. Atunci, mai mulţi pământeni au hotărât să-l conducă pe tânăr şi, astfel, i-au dat 

din puterile lor ca să-l ajute să-l învingă pe zmeu. Drumul tânărului a durat trei 

anotimpuri: vara, toamna şi iarna. 

 Zile întregi s-au înfruntat voinicul şi zmeul, până când zmeul a fost doborât. Slăbit 

de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele. Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând 

lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a ajuns să vadă primăvara. 

Sângele din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe când acesta se stingea, răsăreau flori albe, 

ghioceii, vestitorii primăverii. De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul 

roşu. Ei le oferă fetelor pe care le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste 

pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul simbolizează 

sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii. 

 Tradiţii şi obiceiuri 

 Iniţial, mărţişorul era o monedă din aur sau din 

argint, la care se ataşa o sfoară făcută din doua fire 

răsucite (unul roşu şi altul alb). Mai mult, există credinţa, 

conform căreia, această amuletă aduce noroc şi fericire. 

Fetele îl purtau timp de douăsprezece zile la gât, după 

care-l prindeau în păr şi-l ţineau astfel până ce înflorea 

primul pom (de obicei, până la sfârşitul lunii martie). 

Dupa aceea, cu şnurul legau o creangă a pomului, iar cu 

banul respectiv îşi cumpărau caş, pentru ca tot anul să le fie faţa frumoasă şi albă. 
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 În zilele noastre, de 1 Martie, femeile primesc mărţişoare, legate cu un şnur alb-

roşu, ca simboluri aducătoare de noroc şi bunăstare. Roşul este considerat culoarea 

primăverii, iar albul culoarea iernii. Se asociază, de obicei, flori timpurii de primăvară. 

 În unele zone, scopul purtării Mărţişorului este să-ţi apropii soarele. Aşa te faci 

prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-ţi dea ce-i stă în putere, frumuseţe, veselie şi 

sănătate, cinste şi iubire. Dăruind un mărţisor este ca şi cum ai dărui o fărâmă de soare. 

 Un alt obicei de la sate este ca ţăranii să pună copiilor mărţişoare ca să fie curaţi 

ca argintul şi să nu-i scuture frigurile, iar fetele îl poartă ca să nu le ardă soarele. Mai 

mult, cine nu le poartă are să se ofilească. Oamenii din popor mai ştiu ca mărţişorul 

trebuie purtat ca un lucru sfânt, nu ca pe o podoabă, ori ca o jucărie. 

 Mărţişorul nu se aruncă 

 Tradiţia spune că mărţişorul trebuie legat la răsăritul soarelui, în prima zi a lunii 

martie. El se poartă de la 1 martie până când se arată primăvara, se aude cucul cântând, 

până înfloresc cireşii ori trandafirii, până vin berzele sau rândunelele. După, mărţişorul 

nu se aruncă, ci se leagă de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să ne aducă noroc. 

  

 

 

 

 

 

              

 

           Alexandru Alina 

 

 
Sursă: http://www.romaniatv.net/povestea-martisorului-traditii-si-obiceiuri-de-1-martie_277431.html#n 

  

http://www.romaniatv.net/povestea-martisorului-traditii-si-obiceiuri-de-1-martie_277431.html#n


 

7 
  

 

 

 Este o zi obişnuită. Simt cum mă dezvolt în coconul mic şi înghesuit. Am trecut 

prin fiori şi teamă şi atunci am simţit cum mă micşorez în tăcere. Atunci am început să 

învăţ. Când mă bucuram, simţeam cum cresc şi mă fac mai mare şi mai frumos. 

 De  atâta  bucurie… s-a întâmplat ceva! Am uitat să învăţ în continuare. Eram atât 

de ruşinată că greşisem la un lucru atât de mărunt! În acel moment simţeam cum mă strâng 

în mine cu întrebări, ca şi cum mă uscam. În următoarea zi, iar am plecat printre cărţi 

alături de amărăciunea provocată. Închisă în mine, învăţam şi mă străduiam  mai mult.       

Când am ajuns, simţeam că eram închisă cu un lacăt şi pierdusem cheia din sufletul 

meu. Observând acest lucru, învăţam. Învăţam mult mai mult, astfel încât să repar greşeala 

provocată de prea multă bucurie şi neatenţie. 

 Când am aflat rezultatul, m-am bucurat din nou, dar eram şi tristă pe dinăuntru. Mă 

simţeam dezamăgită, căci puteam să fi învăţat de la început mai bine. 

 Acum eu mi-am terminat treaba, ,,lacătul” din mine va rămâne alături de bucurie. 

Coconul meu se crapă. Sunt un fluture maiestos din cauza învăţăturii. Puteam fi un fluture 

mai devreme. Dar mai bine mai târziu decât niciodată! 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Petrescu Yarina Maria 
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  21 martie este  Ziua Mondială a Poeziei, fiind declarată astfel de UNESCO 

în 1999. Scopul acestei sărbători culturale este acela de a promova și a susține citirea, 

scrierea, publicarea și predarea poeziei la nivelul întregii lumi. Pe lângă încântarea de a 

descoperi lumea și emoțiile prin intermediul metaforelor și a tuturor figurilor de stil 

utlilizate din plin de această formă de artă, poezia are asupra noastră numeroase efecte 

mai puțin cunoscute. S-a demonstrat științific faptul că citirea poeziilor ne bucură la fel 

de mult ca ascultatul muzicii. De asemenea, poezia stimulează regiunile creierului care au 

legătură cu memoria, iar acestea au fost mai active în timp ce subiecții citeau poezii decât 

atunci când citeau orice altceva. Tot poeziile sunt cele care ne fac să reflectăm mai mult 

asupra noastră, ajutându-ne uneori să „găsim calea”.  

 Mai jos puteți citi câteva lucruri interesante despre poeți și poezii. 

 „Epopeea lui Ghilgameș” este cel mai vechi poem epic (are în jur de 4000 de ani), 

aparține culturii sumero-babiloniene și îi este dedicată regelui Ghilgameș, despre care se 

spunea că este jumătate zeu, jumătate om.  

 Cel mai lung poem scris vreodată este „Mahabharata”. Are nu mai puțin de 

1.800.000 de cuvinte, peste 100.000 de versuri și provine din India antică, fiind scris în 

sanscrită. 
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 Chiar dacă nu suntem toți poeți, scrierea unei poezii are efecte uimitoare asupra 

vocabularului, fiind o modalitate excelentă de a-l îmbogăți. Cei care scriu poezii își mențin 

mintea în formă, fiind inspirați să caute și să combine cuvintele cât mai potrivit.  

 Haiku, un gen cu formă fixă, tradițional japonez, este una dintre cele mai populare 

forme de poezie scurtă. Haiku are doar trei versuri și 17 silabe, împărțite astfel: cinci pe 

primul vers, șapte pe al doilea și alte cinci pe cel de-al treilea.  

 Există chiar și o teamă irațională de poezie. Se numește metrofobie. Pe de altă parte, 

metromania este dorința incontrolabilă de a scrie poezii. 

 Unii cred că viitorul se poate ghici citind o parte dintr-o poezie aleasă dintr-o carte 

deschisă la întâmplare, iar ei sunt adepții rapsodomanției.  

 Câți poeți, atâtea stiluri! Poetul german Gottlob Burmann detesta atât de mult litera 

„R”, încât o evita nu doar în poeziile sale, cât și în comunicarea de zi cu zi.  

 Shakespeare, Lao-Tzu și Khalil Gibran sunt poeții ale căror opere se vând cel mai 

bine în întreaga lume.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alexandru Alina 

 

 

Sursă: http://www.coolturamall.ro/astazi-este-ziua-mondiala-a-poeziei/ 
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     Mă plouă luna-n păr 

     Cu lacrimi mari de rouă 

     Într-o odaie furtunoasă 

     Pașii mei cei ocrotiți 

     Apasă balanța firii. 

 

     Suflarea mi-e încătușată 

     De un picior de lujer 

     În ceas de vecernie, 

     Prin ceața de tămâie arsă 

     Pătată sunt de negură. 

 

     Haloul nopții, 

     Mă invocă 

     Groapa silențioasă strigă 

     Își cântă doina 

     Tainică în neființă. 

 

     Mă arunc în lăuntric 

     Cu ștreangul la mâini,  

     Spânzur văzduhul. 

     Dinamica 

     Izbește în fruntea stâncii 

     Și mă fărâmă! 

 

 

        Angheluș Marilena Alexandra 

 

Sursă imagini: www.pinterest.com 
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     Ca un înger morbid 

     Mă unduiesc sub raza lămpii, 

     Abdic de la viață 

     Și îmbrățișez neantul. 

     Întunericul mă orbește, 

     Trecutul tăcut 

     Mă închide între două felii de lumină. 

 

     Alunec alene 

     Printre spinii florilor de cais, 

     Mă sting ca o oază de lumină 

     Sub privirea lui Venus, 

     Îngropată sub nisipul 

     Ce-mi soarbe vlaga, 

     Săpându-mi un chip de marmură! 

 

 

 

 

 

          Angheluș Marilena Alexandra 

 

 

 
Sursă imagine: www.pinterest.com 
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 Nararea de povești (storytelling) dezvoltă capacitatea elevilor 

de a comunica. Copiilor le place să asculte povești în limba maternă 

și, de îndată ce aud formula ,,A fost odată ca niciodată”, ei știu la ce 

să se aștepte. Din acest motiv, cărțile de povești pot oferi o 

introducere ideală în învățarea unei limbi străine prezentate într-un context care este 

familiar copilului. În acest mod, elevii se simt motivați de a explora o limbă străină. 

  Activitățile bazate pe nararea de povești și crearea de povestiri implică integrarea 

deprinderilor de scris, citit, vorbit și ascultat, ceea ce le asigură elevilor o exersare 

integrată a acestora. Astfel, cei care vor să învețe o limbă străină pot comunica în mod 

efectiv, deoarece toate deprinderile sunt acoperite. 

 Cărțile de povești pot fi folosite ele însele ca scurte programe de învățământ. Ele 

pot fi utilizate, atât ca alternative la un anumit manual școlar, cât și ca material auxiliar 

prin completarea și suplimentarea unui alt curs de engleză. În acest fel, învățarea limbii 

străine poate să fie mai ușor memorabilă și mai distractivă. 

 Pot fi alese cinci sau șase povești pentru a fi studiate pe parcursul unui an școlar, 

dar ele trebuie selectate foarte atent pentru a satisface nevoile și gusturile elevilor 

începători. Aceste povești oferă punctul de plecare pentru o varietate mare de activități de 

învățare a unei limbi străine. Elevilor trebuie să le placă aceste povestiri, dar, în același 

timp, nu trebuie ignorat faptul că ei pot achiziționa și/sau consolida anumite structuri de 

limbă și vocabular mult mai repede și mai ușor decât ceilalți elevi care au ales să studieze 

după un anumit curs. 

 Înainte de a pregăti o programă de opțional, profesorul trebuie să stabilească 

anumite obiective care vor fi reevaluate la sfârșitul anului școlar. De exemplu, profesorul 

trebuie să răspundă la întrebări precum: Sunt poveștile accesibile?/ Activitățile precum 

rimă/ritm/intonație îmbunătățesc pronunția?/ Cum se finalizează nararea de povești 

(produsul final sau evenimentul colectiv)? 
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 De îndată ce tinerii elevi s-au obișnuit cu acest tip de activități este foarte important 

pentru ei să treacă la etapa următoare și anume crearea propriilor povestiri (story writing). 

Acestea le provoacă imaginația și le cultivă creativitatea. Elevii pot începe prin a modifica 

o anumite poveste sau a produce o versiune modernă, iar în cele din urmă să inventeze 

povestiri în totalitate originale. 

 Dacă un profesor dorește să obțină, atât creativitate, cât și dezvoltarea fluenței și 

acurateței exprimării, el trebuie să creeze o situație în care totul vine natural. Prima 

încercare este motivată de interes, iar cea de a doua, pune accent mai mult pe gramatică și 

punctuație. În timp ce nararea de povești este bazată în principal pe vorbire și ascultare, 

crearea de povești este interesată îndeosebi de scris și citit. 

 Într-o abordare comunicativă, profesorii încearcă să solicite integrarea celor patru 

deprinderi, astfel încât, ceea ce a fost învațat prin antrenarea unei anumite deprinderi, este 

consolidat și extins prin alte activități care aduc laolalta una sau mai multe deprinderi. 

 

                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Prof. Cristina Lungan 
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CĂLĂTORIE PE TĂRÂMUL BASMELOR 

 

Eram în spatele casei. Păsărelele ciripeau 

vesele. Pomii din livad a apropiată 

înfloriseră! Fluturașii zburau plini de 

viață! 

 Îmi făceam temele când am auzit un 

zumzet ușor. Era o albinuță! Dar nu orice 

albinuță ci, una foarte grăbită. 

 

- Vai! Să fiu sigură că nu am uitat nimic... Să verific totul... Unde este biletul de  

tren...A!da! - aparatul de fotografiat... Unde am pus –oare- pașaportul?!... 

- Te pot ajuta cu ceva?! 

- Da!!! Mă numesc albinuța Zum-Zum! Astăzi trebuie să plec într-o excursie! Pe  

TĂRÂMUL BASMELOR... Dar nu m-am pregătit! Oh, ce albinuță dezordonată și 

dezorganizată sunt! 

- Stai calmă! Te ajut să te organizezi. 

În numai cinci minute totul era gata. Toate lucrurile erau puse la locul lor, aranjate și 

protejate. 

- În semn de mulțumire, te invit să mergi cu mine în călătorie!  

Am câștigat două bilete de tren la ZUMZĂIALA E PE BUNE . Chiar mă întrebam ce voi 

face cu cel de-al doilea bilet. Îl vrei? Te rog! 

- Nu sunt sigură! Mama mea s-ar îngrijora dacă nu mă întorc acasă până la lăsarea  

întunericului! 

- Dar nu vom sta mult! Două-trei ore... te rog! Te rog!!! 

- Bine... bine...mergem! 

Gara se afla în poenița din apropiere! Ne-am grăbit să ajungem cât mai repede. 

Un bondar cu șapcă de conductor și vestuță gri striga din răsputeri: 

- Imbarcaaaaaaaareaaaaa! Imbarcaaaaaaaareaaaaa! Trenul spre TĂRÂMUL 

BASMELOR va pleca în cinci minute! 

- Ooooh! –oftă Zum-Zum: La fix!   Poftiți biletul Domnule! 
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- Poftiți și biletul meu! 

- Îmbarcarea domnișoarelor! Repede!... 

Drumul către TĂRÂMUL BASMELOR a fost foarte frumos.Am trecut prin TĂRÂMUL 

MAGIEI, prin TĂRÂMUL JUCĂRIILOR ÎNGHEȚATE ȘI AL DULCIURILOR... 

Totul a fost minunat! 

- Se spune că, TĂRÂMUL BASMELOR este cel mai fascinant dintre toate, spuse  

Zum-Zum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mă simt norocoasă că voi merge pe acest tărâm! Și sunt și tare nerăbdătoare să îl 

văd! 

În scurt timp am ajuns la destinație! Cum am pășit pe iarba verde și moale am avut o  

senzație extraordinară. 

Erau acolo toate prințesele și prinții, ursuleții și iepurașii; chiar și Scufița Roșie și Lupul 

erau la picnic – deveniseră buni prieteni! 

Am făcut cunoștință cu toate personajele din povești. Ne-am jucat împreună. Nu aș  

mai fi părăsit TĂRÂMUL! Era timpul să plecăm. 

 Bondarul cu vestuța gri și șapcă de conductor îmbarca pasagerii pentru plecare. 

Drumul spre întoarcere nu a mai fost la fel de frumos: mă despărțeam cu greu de 

TĂRÂMUL BASMELOR!!! 

- Oooh! Aș fi rămas acolo pentru întotdeauna!- oftă tristă Zum-Zum. 

- Și eu la fel!... 

Am ajuns în poieniță. Am coborât din vagoane și am pornit agale către casă. 

- Îți mulțumesc pentru că m-ai luat cu tine.A fost minunat! 

- Mă bucur că ți-a plăcut și ție. Ne vedem mâine. Cu bine. La revedere 
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- La revedere Zum-Zum! 

Se lăsă seara! Stele mii luminau cerul. Greierii cântau serenade minunate. Am adormit  

repede. Visând la TĂRÂMUL FERMECAT AL BASMELOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Pandele Antonia 
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CALUL NĂZDRĂVAN  

(proză în versuri) 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Calul meu cel voinic nu e un armăsar  mic. 

  Are şa strălucitoare, coama din raze de soare, 

  Are aripi ca de foc şi deloc nu stă pe loc. 

  El duce un cavaler cu scut şi sabie de fier; 

  Calul galopează, nu se opreşte,  

  Dar soldatul îi şopteşte: 

  - Hai să ne oprim puţin, că vezi, am cam obosit! 

  Și-au ajuns aşa-n pădure să culeagă fragi şi mure. 

  Cum foame li s-a făcut, o pătura au aşternut 

  Coşul cu merinde au pus şi-o poveste ei şi-au spus. 

  Noaptea grea cum s-a lăsat, ursul i-a şi căutat. 

  Când de urmă el le-a dat, urât a cam reacţionat: 

  - Mor, mor, mor! mormăi el supărat. 

  Vedeţi, m-aţi înfuriat! Mi-aţi mâncat proviziile. 

  De mâncare m-aţi secat! Iarna grea cum vreţi s-o trec? 

  Cu ciuperci şi ghinde seci? 

  - Iertare, iertare, Moş Martine! Ce-am făcut nu e de bine. 

  Dar eu te pot ajuta. La fel şi calul meu, nu-i aşa? 

  În gândul său, calul zise: 

  ,,Vai de mine, vai de mine! Cu responsabilitatea n-o duc bine. 

  Ce mă fac? Îmi este frică! Că la o adică…Eu fac toata treaba! 

  Şi el stă aşa.... degeaba! Cal mai ghinionist ca mine, nu există! Nu e bine! 
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  Trebuie să fac ceva, că doar nu voi sta aşa!” 

  Moş Martin a stat cea stat, dar apoi s-a-nfuriat şi-a strigat pe cavaler: 

  - Nu  mai pierd eu vremea aşa, în padurea aceasta! 

  Vreau să merg in lumea largă, ca toti urşii obişnuiţi 

  Vreau să calăresc un cal! 

  Dar deodat’, calul a zis revoltat: 

  - Două tone.... eu nu duc! Pensie eu vreau s-apuc! 

  Eu nu-s cal de rând, vezi tu! Eu sunt personaj principal! Că asa este un cal! 

  Şi cal voinic, măi, ce să vezi! Că te plimbă prin livezi, pe campie şi pe deal.  

  Şi soldatul ce s-ar face făra mine? Ar muri, vai de sine! 

  Dar cu mine, iaca vezi! Iaca vezi, să nu te-ncrezi! 

  Am copitele frumoase si am şeile lucioase! 

  Am armură de argint, din rubine şi granit. 

  Soldatul l-a întrerupt: 

  - Calule, nu eşti modest! Dar ce-i drept, imi eşti onest! 

  - Oooh, te rog, nu mă-ntrerupe! N-atinge notele acute! (zise calul) 

  - Dacă nu vă împăcaţi, ascultaţi aici mai fraţi! 

  Căci cu mine nu-i de joacă. Dacă mă enervez, cu gheara „vă-mbratisez”. 

  Luaţi-mă şi pe mine, că de nu.....nu se va sfarşi bine! 

  Vreau să ies şi eu din pădure, că nu mai sunt fragi şi mure. 

  Şi nu spun a cui e vina, că mi s-a golit grădina! 

  Calul s-a înspaimântat şi pe soldaţel l-a luat. 

  - Hai, stăpâne, că mi-e frică! Ursul ăsta mă complică. 

  Să fugim! Nu-i de bine! Treaba asta, nu-i de mine! 

  Haide, haide, călăreşte! Misiunea mă depaşeşte. 

  Şi-aşa au plecat cei doi şi-au ieşit şi din pădure,  

  Unde ursul a rămas, să caute, ceva mure. 

  Calul azi s-a dovedit c-a fost foarte iscusit. 

  Şi luaţi voi bine-aminte! Caii nu-s doar nişte fiinţe!  

  Ei sunt eroi adevaraţi! 

 

                        Cîrstea Lydia 

 

Sursă imagine: http://www.bing.com/images/search?q=cal+inaripat 

  

http://www.bing.com/images/search?q=cal+inaripat
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UN PRIETEN ADEVĂRAT 

       

  

 

 A venit toamna. Frunze zdrențuite, tivite 

cu fir de aur, cad alene pe trotuar. Soarele palid 

se strecoară anevoie ca o umbră printre norii 

vineții, de vată. Vântul adie ștrengărește și 

înfioară ramurile golașe ale copacilor. 

 Este vremea culesului de vie. Ciorchinii 

grei de struguri parfumați și presărați cu perle 

de brumă te îmbie să îi aduni. Adrian și părinții 

săi așteptau de mult această zi în care bogăția boabelor mari și sticloase să se reverse din 

coșurile pline, de răchită. 

 Adrian culege cu sârg. Mireasma ciorchinilor liliachii îl amețește. Deodată, 

podoaba foșnitoare a frunzelor de viță de culoarea amurgului lasă loc unui piuit firav. 

Băiatul privește cu ochi iscoditori frunzișul sângeriu și iată… o rândunică speriată cu ochii 

de mărgea și piciorușul prins într-un arac, i se arată în fața ochilor. 

 

 

 

 

 

 

 - Cât este de mică și de vulnerabilă! se înduioșă copilul. O desprinse cu grijă și o 

puse ușor pe pământul jilav. „Biata făptură”, gândi băiatul. „Pare la fel de neajutorată!” 

 Se hotărî să o ia acasă și să o îngrijească până va putea zbura din nou. Micuța pasăre 

ce tremura sfioasă în palma sa îi deveni în scurt timp prietenă. Când Adrian îi mângâia 

rochița mătăsoasă, neagră ca abanosul, ea întindea spre el gâtul subțire și îi ciugulea 

semințele din palmă. Câteodată însă, își ridica căpșorul și privea pierdută zările pustii. 

Băiatul îi înțelegea întristarea, căci suratele sale plecaseră de mult spre țările calde. 

 Dar, iată, a venit și ziua în care rândunica s-a avântat din nou în zbor, spintecând ca 

o săgeată văzduhul. Aripa rănită se vindecase ca prin farmec. 

 - Rămas bun, prietenă dragă! îi strigă Adrian. Te voi aștepta să revii la primăvară! 

Și cu lacrimile agățate de ochișori, copilul se aruncă în brațele calde ale mamei sale. Deja 
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îi era dor de rândunica sa. Știa însă că un adevărat prieten nu trebuie să fie egoist. Nu 

putea transforma micuța pasăre într-o simplă jucărie. 

 - Trebuie să lași viața să își urmeze cursul firesc, îl mângâie mama, privindu-l cu 

înțelepciune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             Dumitrescu Andreea 

 

 

 

 
Sursă imagini:  

- www.pinterest.com 

- https://society6.com/product/the-boy-and-the-swallow_print#1=45 

- http://globe-views.com/dreams/swallow.html 

 

 

 

 

 

 

https://society6.com/product/the-boy-and-the-swallow_print#1=45
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COPILĂRIE FURATĂ 

        

  

 

 E toamnă. Vântul șuieră. Stropi mari de ploaie 

lovesc nemilos pământul rece. Case sărăcăcioase, câini 

vagabonzi, mormane de gunoaie… Toate acestea 

completează tabloul trist al suferinței. 

 Într-un colț, se zărește o casă mai pipernicită decât 

celelalte. Are pereții găuriți, geamurile sparte și doar 

câteva ziare și cartoane mai împiedică frigul să pătrundă 

în încăpere. O ușă mâncată de vreme se deschide, 

scârțâind din greu. Se aud pașii ușori ai unei fetițe. Se 

numește Mioara și are opt ani. Nimeni însă nu o strigă pe 

nume. Nimănui nu îi pasă de un copil orfan, ce a devenit 

peste noapte om mare, căci necazurile și-au pus amprenta 

asupra ei. Părinții i-au murit de mult, lăsându-i drept 

unică moștenire un cățeluș șchiop. Acesta o privește cu 

ochii mari și umezi, căci numai el îi înțelege durerea. Știe bine câte zile și nopți a flămânzit 

sau atunci când stăpâna împărțea cu el un colț de pâine uscată. 

 Fetița e tristă… Ochii ei de viorea înoată acum într-o mare de lacrimi. Și ei îi este 

foame, dar n-are cui să-i ceară. Își amintește ca prin vis chipul duios al mamei și în sufletul 

său se naște un dor cumplit după o persoană pe care aproape nu a cunoscut-o… O poartă 

însă în inimă ca pe o icoană. Doar amintirea ei o mai ajută să trăiască. 

 Copila se așază în genunchi. Se roagă… Nu știe cui sau dacă o va ajuta cineva, dar 

se roagă… Are în suflet o mare de deznădejde și cuvintele sale se transformă într-o rugă 

dureroasă: „Oh, Doamne, cât de mult aș dori să am și eu un loc pe care să-l pot numi 

acasă! Mama să mă întâmpine în prag, când mă întorc de la școală, iar tata să mă poarte 

pe brațe și să mă arunce până la cer… Aș vrea să am și eu o păpușă adevărată, cu păr 

strălucitor și ochi de migdale, cu rochiță de catifea și pantofiori de atlas. Am avut mai 

demult una, din cârpe zdrențuite, dar mi-au mâncat-o șobolanii. Cât de mult mi-aș dori să 

merg și eu la școală, să știu să scriu și să citesc… Copiii toți râd de mine când mă întâlnesc, 

iar unii chiar mă lovesc cu pietre… E vina mea că sunt săracă și îmbrăcată în zdrențe? 

 Lumea poate fi uneori atât de crudă! De aceea, Doamne, ajută-mă! Doar Tu nu mă 

îndepărtezi de la Tine!” 
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 Un tunet asurzitor îi oprește ruga… „Tot singură sunt…”, zise ea cu un zâmbet 

amar. Mioara strânge în brațele vineții un teanc de ziare. Așa își câștigă ea pâinea de zi cu 

zi… „Doamne, dă-mi un semn!” Și deodată o rază palidă de soare străpunge norii furioși. 

„M-a auzit!” Plină de speranță, Mioara își ocupă locul pe trotuar și strigă: „Ziare!.. 

Ziare!...” Un zâmbet fugar îi luminează pentru prima dată după multe zile chipul. 

 

 

 

          Dumitrescu Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursă:  

- http://www.brooksbrothersgallery.com/recreationartwork5.htm - Pictură "A Cottage Girl with Dog and Pitcher" by 

Gainsborough 

http://www.brooksbrothersgallery.com/recreationartwork5.htm
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SĂ CUNOAȘTEM MARII FIZICIENI AI LUMII 

 

   

 

  Arhimede a fost autorul unor descoperiri şi invenţii 

inedite, realizate în special ca urmare a apariţiei nevoii de a 

rezolva diverse probleme. 

  Considerat unul dintre cei mai mari învăţaţi ai lumii 

antice, Arhimede s-a născut în anul 287 înaintea erei noastre în 

colonia grecească Siracuza. 

 A devenit rapid apreciat pentru cunoştinţele sale de matematică, 

fizică, astronomie sau inginerie şi a pus bazele hidrostaticii, dar a explicat şi legea 

pârghiilor. 

  Prin natura provocărilor de care a avut parte de-a lungul vieţii, Arhimede a 

reuşit să facă o serie de descoperiri importante şi să inventeze noi tehnologii, unele dintre 

ele fiind utilizate şi în zilele noastre în variante moderne şi îmbunătăţite. 
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 ,,Un corp scufundat într-un fluid este împins de jos în sus de către fluid, cu o forță 

egală cu greutatea volumului de fluid dislocuit de acel corp”.  

 Ştiți însă de la ce a plecat enunţarea acestui principiu? De la o simplă nedumerire a 

regelui Hiero al II-lea. Acesta a dorit să afle dacă o coroană pe care a comandat-o a fost 

realizată integral din aur, însă fără să o distrugă. Arhimede s-a gândit la rezolvarea 

problemei în timp ce făcea baie în cadă şi a realizat că, cu cât intra mai mult în cadă, cu 

atât apa se revarsa în afara căzii. În acest fel a dedus că poate afla volumul coroanei şi, 

implicit, densitatea acestuia (raportul dintre masă şi volum dezvăluie densitatea unui 

corp). 

  Arhimede a calculat densitatea coroanei şi a constantat că aceasta este mai mică 

decât densitatea aurului. Practic, coroana de aur era confecţionată de fapt din aur şi argint. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Acelaşi rege Hieron al II-lea i-a cerut lui Arhimede să realizeze o corabie cu scop 

multiplu: navă de război, transport de alimente sau chiar navă de croazieră. Principala 

problemă de construcţie a fost generată de faptul că o cantitate mare de apă se scurgerea 

prin carenă (partea exterioară a corpului unei nave, care se găseşte sub linia de plutire). 

Soluţia a fost construcţia unui şurub rotativ montat în interiorul unui cilindru. 

 În prezent, principiul de funcţionare al şurubului lui Arhimede este folosit inclusiv 

pentru pomparea lichidelor sau chiar a substanţelor solide precum cărbunii. 
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 Arhimede nu a inventat catapultele, dar a reuşit să le perfecţioneze prin creşterea 

puterii şi eficienţei acestora. De data aceasta, el a fost împins de la spate de razboialele în 

care era implicată Siracuza: a dezvoltat o catapultă capabilă să arunce o piatră de peste 

200 de kilograme spre navele inamice, cu scopul de a le deteriora. De asemenea, se spune 

că tot Arhimede a creat şi catapultele bazate pe aburi. 

 

 Una dintre cele mai controversate invenţii ale lui Arhimede este legată, de fapt, de 

o tehnică inedită de luptă. Se spune că, în timpul unui asediu asupra Siracuzei, Arhimede 

a folosit o lentilă convergentă pentru a direcţiona soarele spre navele inamice realizate din 

lemn. Practic, acest dispozitiv focaliza razele Soarelui spre corobii până când lemnul lua 

foc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arhimede a murit  în anul 212 î.Hr., în timpul asediului Siracuzei, când a fost ucis 

de un soldat roman, în ciuda ordinului primit de a nu-l ucide. Pe piatra funerară a 

mormântului a fost sculptată o sferă în interiorul cilindrului circumscris, lucru cerut chiar 

de Arhimede, deoarece el a demonstrat că raportul dintre aria sferei și a cilindrului 

circumscris este egal cu raportul volumelor corpurilor, având valoarea 2/3. 
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 Am putut afla o parte din contribuţiile aduse de Arhimede în dezvoltarea ştiinţei, el 

rămânând pentru totdeauna un savant formidabil, a cărui ingeniozitate nu poate fi trecută 

cu vederea, şi un exemplu demn de urmat. 

 

 Citatul faimos al lui Arhimede: 

  „Daţi-mi un punct de sprijin şi voi urni Pământul din loc.” 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           Alexandru Alina 

          

 

 

 

 

Sursă: 

- www.giz.ro/stiinta/arhimede-inventii-descoperiri-42125/ 

- www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Pictures/ArchimedesPictures.html 

- www.shmoop.com/fluids/archimedes-principle.html 

- www.britannica.com/technology/Archimedes-screw 

- www.wikipedia.org/wiki/Archimedes 

- www.math.rochester.edu/people/faculty/doug/UGpages/archimedes.html 

 

 

http://www.giz.ro/stiinta/arhimede-inventii-descoperiri-42125/
http://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Pictures/ArchimedesPictures.html
http://www.shmoop.com/fluids/archimedes-principle.html
http://www.britannica.com/technology/Archimedes-screw
http://www.wikipedia.org/wiki/Archimedes
http://www.math.rochester.edu/people/faculty/doug/UGpages/archimedes.html
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1. Newton credea despre el că este un mare păcătos. Pe când avea aproximativ 19 ani, 

matematicianul a făcut o listă a celor 48 de „păcate” pe care le comisese. Printre 

greşelile enumerate de acesta se număra faptul că era obraznic cu mama lui sau că avea 

„gânduri nepotrivite”. 

2. Celebrul fizician şi-a înfipt un ac sub globul 

ocular, în mod intenţionat. Curios, Newton a 

început să cerceteze singur optica, motiv pentru 

care a făcut şi gestul respectiv. Ulterior, Newton a 

descris într-unul din caietele sale care au fost 

efectele experimentului. 

3. Isaac Newton a avut două căderi nervoase. Prima dintre acestea s-ar fi produs în anul 

1678, după o discuţie în contradictoriu privind anumite aspecte ale teoriei sale despre 

optică. Cea de-a doua ar fi apărut în 1693, când acesta a renunţat la cercetările ştiinţifice. 

Newton a dat atunci vina pe lipsa de somn şi epuizare, însă mulţi istorici au menţionat 

printre motive şi otrăvirea uşoară a matematicianului cu substanţe folosite în timpul 

experimentelor. 

4. Newton s-a născut prematur. Hannah Ayscough, mama acestuia, l-a adus pe lume cu 

trei luni înainte de termen. În plus, chiar dacă el s-a dovedit a fi un geniu, tatăl lui era 

analfabet, iar mama reuşea doar cu greu să citească. 

5. În perioada în care era student la Cambridge, a fost nevoit să servească la mese şi să 

cureţe camerele celorlalţi studenţi. În schimbul acestor servicii, tânărul matematicin 

primea un mic ajutor financiar . Acesta a predat la universitate timp de 30 de ani ,dar pe 

el nu il interesau cursurile,studentii ci propriile lui descoperiri.  

6. Newton era un băiat foarte singuratic. Mulţi cercetători au sugerat chiar că acesta ar fi 

suferit de tulburare bipolară sau autism. 
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7.  Fizicianul a supravieţuit epidemiei de ciumă, care în anul 1665 a lovit Londra. Acesta 

şi colegii săi de la facultate au fost trimişi acasă pentru a nu contacta boala. 

8. Isaac Newton era pasionat de alchimie. El şi-a 

dedicat o mare parte din timp încercării de a crea 

“piatra filosofală”. El credea că are puterea de a 

transforma alte metale în aur şi de a-l face pe om 

nemuritor. 

9. Elaborarea teoriilor sale nu s-a produs după ce acesta a văzut cum un măr cade pe 

pământ. „Mulţi oameni cred că Newton a fost lovit în cap de un măr”, a explicat James 

Gleick, autorul unui volum biografic al fizicianului. „Probabil că acest lucru nu este 

adevărat”, a adăugat acesta, precizând că, cel mai probabil, Isaac Newton a realizat 

atunci că aceeaşi forţă invizibilă care a provocat căderea mărului influenţează şi 

mişcările Lunii. 

 

 

            Gheorghe Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.gandul.info/,http://www.biography.com 
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ÎNDEMN LA LECTURĂ 
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