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Am tră it (sper să  ră mă nă  lă 
timpul trecut) î ntr-o perioădă  î n 
căre cuvă ntul de ordine ă 
fost ,,schimbăre”.  Schimbă ri peste 
schimbă ri ăm tot fost nevoit i să  
făcem său să  ăcceptă m:  serviciu de 
ăcăsă , obligătivităteă de ă stă î n 
căse,  s coălă online, imposibilităteă 
de ă că lă tori, de ă ne î ntă lni, inter-
ăct ionă etc. 

Astfel, ă fost nevoie de o 
ădăptăre răpidă  lă un ritm incert 
pentru tot i cei implicăt i î n formăreă 
s i educăreă copiilor, pă rint i, elevi s i 
profesori, privind cu î ngrijorăre 
continuăreă ănului s colăr.  

 
Dăr, orică t de solicităntă  ă 

fost ăceăstă  perioădă ,  optimismul 
personăl nu mă  lăsă  să  nu vă d s i 
părteă bună  ă lucrurilor: cu 
ră bdăre, compăsiune s i sust inere, 
timpul petrecut ăcăsă  că t s i concep-
tul de s coălă  online pot fi o opor-
tunităteă de ă î ntă ri relăt iă fămilie-
s coălă  de căre e ătă tă nevoie pentru 
viitorul copiilor.   

Fă ră  să  s tim î ncotro, î n mărtie 
ăm năvigăt cum ăm putut prin ăpe-
le tulburi ăle cărăntinei s i ăle 
î nvă t ă rii de ăcăsă ,  dăr revenireă î n 
online din lună noiembrie ne-ă dăt 
posibilităteă să  testă m cu măi mult 
curăj s i ăstfel să  descoperim ce 
funct ioneăză  măi bine pentru noi, 
cei de lă S coălă Primără  Junior. Nu 
spun că  ăm gă sit solut iă ideălă , dăr 
pot să  spun cu convingere că  ne-ăm 
dăt toătă  silint ă că impăctul negătiv 
ăl ăcestei perioăde să  fie că t măi 
mic pentru tot i cei implicăt i. 

Din fericire, suntem printre 
ăceiă căre ău ăvut ăcces, cu ăjutor s i 
din părteă Asociăt iei Seniorii, lă in-
strumente tehnice căre să  ne ăjute 
să  putem ăplică metode de lucru 
online s i de pedăgogie digitălă . Chi-
ăr dăcă  ă lipsit o metodologie că-
dru, ăm reus it, î mpreună   cu co-
legele mele, să  creăm o rutină  
(progrămul zilnic) s i un mediu prie-
tenos pentru elevii nos tri s i ăstfel 
să  putem evoluă î mpreună . Deăse-
meni, copiii ău ăvut ăcces lă toăte 
mijloăcele necesăre pentru ă puteă 
părticipă lă s coălă online, ceeă ce 
fă cut să  ăibă  sens efortul nostru, ăl 
cădrelor didăctice s i ăl pă rint ilor, 
dăr nu î n ultimul ră nd ăl lor. 

O spun cu toătă  ăsumăreă, ăm 
î nvă t ăt mult î n ăceăstă  perioădă , m-
ăm simt it uneori descumpă nită , 
pierdută , nefiind sigură  că  ceeă ce 
fă ceăm pentru elevii mei eră ceeă 
ce trebuiă î n ăcel moment. Nu s tiăm 
de Clăssroom, de Meet, de Zoom, nu 
ăm folosit pă nă  ăcum cămeră docu-
ment, nu s tiăm că  predăreă online e 
ătă t de diferită  de predăreă î n sălă 
de clăsă . Dăr ăm fost dispusă  să  
î nvă t , să  fiu ăjutătă , să  descopă r, 
ăs ă cum ău fă cut s i pă rint ii copiilor 
că roră le ăpreciez enorm efortul. 
Tocmăi de ăceeă consider că  este 
foărte importănt că rolurile fămiliei 
s i ăle s colii să  se completeze î n con-
textul ăctuăl (s i î n nouă normăli-
tăte), cu î ngă duint ă  s i ăjutor, fă ră  ă 
se ăflă î n contrădict ie.  
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Mi-ău ră măs î n minte 
ăceste cuvinte fă ră  ă s ti ăle 
cui sunt : Reuș im î mpreună  
șău eșuăm împreună, cu re-
ferire lă î nvă t ăreă online s i 
lă ceeă ce reprezintă  relăt iă 
corectă  s coălă -fămilie.Am 
ăflăt de lă pă rint i ce nevoi 
ăre elevul, ce păsiuni s i in-
terese, dăr s i ce stă ri s i 
emot ii resimte ăcestă î n 
ăceăstă  perioădă . Pă rint ii ău 
putut ăflă, î n schimb, că nd s i 
cum ăre nevoie copilul să  fie 
ăjutăt s i î ncurăjăt pentru ă 
reus i s i ă dezvoltă un com-
portăment pozitiv. Fiecăre ă 
descoperit ălte fet e ăle ăc-
tului educăt ionăl s i ăstfel cri-
ză poăte fi o oportunităte 
pentru o trănsformăre 
pozitivă  foărte in-
teresăntă .  Î nvă t ăreă online 
poăte fi chiăr ceeă ce ău ne-
voie copiii, prăctic, pentru 
viitorul lor: de ăutonomie s i 
responsăbilităte, de simt ul 
colăboră rii s i de î ncredere, 
de rezilient ă .  

Un pă rinte mi-ă mă rturisit, sper să  nu se supere pentru ăceăstă  dezvă luire, ce ă ăflăt î n ăceăstă  
perioădă  s i sigur nu vă puteă făce pentru copilul lui orică t de mult s-ăr stră dui, ănume să  ăibă  
ră bdăreă s i metodă unui î nvă t ă tor î n ă-i explică ănumite cont inuturi. Spun că  nici nu trebuie să  se 
î nvinovă t eăscă  pentru că  tălentul pedăgogic ăpărt ine de obicei dăscă lilor, ăs ă că   pentru ă us ură pro-
cesul de î nvă t ăre (s i ă-s i sălvă energiă) este măi bine  să -l  î ncurăjeze să  preiă init iătivă s i să  clărifice 
cu profesorii problemele neî nt elese, să  pună  î ntrebă ri s i să  căute resurse. Î nvă t ăreă  online poăte ăju-
tă elevii să -s i dezvolte noi ăbilită t i digităle, să  î nvet e independent s i să  colăboreze cu colegii că nd ăre 
nevoie să  î nt eleăgă  cevă. 

 Astfel se dezvoltă  părteneriătul educăt ionăl,  o colăborăre cu s coălă băzătă  pe î ncredere, î n timp 
ce pă rintele stăbiles te nis te  limite să nă toăse î n relăt iă cu copilul s i cu profesorii, ceeă ce noi ne do-
rim. 
  

Nu există  proces educătiv sepărăt, el ăre loc ăcăsă , lă s coălă  s i î n societăte. De ăceeă, este ătă t de 
importănt să  existe o comunitate unita , î n căre fiecăre membru contribuie cu resurse, dăr s i cu com-
păsiune, pentru ăcelăs i scop: binele copiilor.  

 
Prof. Mineă Liliănă 



ALEXA - Revista Școlii Gimnaziale „Junior” 

4 

 Primul an de școală! O experiență minunată, o călătorie așteptată de cei mici. Curiozitatea motivan-

tă, entuziasmul molipsitor, bucuria descoperirii tainelor învățăturii dau farmec zilelor de școală care trec 

ușor în categoria amintirilor de neuitat. Dar ceea ce sigur nu vor uita sunt orele online și dorul de colegi, 

de școală, de doamnele profesoare, de joc și joacă. 

 

Draga mea Școală, 

       Mă numesc Anelisse. Te cunosc puțin si nu te-am mai văzut de mult timp.  
       Mi-e dor de tine, să șiii. Mi-e dor și de colegii mei, de doamna învățătoare, de doamna 
profesoară de Engleză, de doamna profesoară de Religie, de domnul profesor de Sport... 
Chiar dacă ne vedem online în fiecare zi, abia aștept să ne vedem în clasă.      
        Să știi că mă străduiesc să învăț bine, să am răbdare, să ascult, să am încredere că,  așa 
cum se numesc și cărțile mele preferate, “Imposibil e doar un cuvânt” și “Nu ai nevoie de 
aripi ca să poți zbura”.          
        Imi doresc să revenim la tine sănătoși!  

                                           Cu drag,  

                                                          Anelisse 

 

 

VICTOR "Mie îmi place la școală fiindcă învăț multe lucruri la matematică. Iar la comu-

nicare abia aștept să învăț toate literele. Vreau să ne revedem în clasă, ca să nu mai intreb: 

"De ce nu mai apare dna învățătoare in studio?", atunci cand pica internetul." :) 

                        

ERIC: "Imi place la școală pentru că sunt mai deștept. Doamna Iuliana este drăguță cu noi. 

La școala online mi-a plăcut că ne trezeam dimineața mai târziu" Mulțumim! 
 

 

BIANCA: Eu ador școala pentru că avem o învățătoare minunată, care ne învață lucruri fo-

lositoare și interesante. O iubesc pe doamna învățătoare și îmi place la nebunie la școală, 

pentru că am cele mai bune prietene. Activitățile mele preferate sunt cititul, desenatul și lim-

ba engleză. Școala online mi-a plăcut la început, dar acum abia aștept să mă revăd cu doam-

na învățătoare și cu colegii mei. 

SOFIA : Școala e frumoasă fiindcă mi-am făcut prieteni și am cunoscut-o pe doamna învăță-
toare. La școala online am învățat să folosesc laptopul. 

 

EDUARD: Sunt fericit să fiu cercetaș la Școala Junior! Aici sunt cei mai buni prieteni ai 
mei și aici îmi petrec cele mai frumoase zile. Iubesc  matematica, dar și jocurile de  pe tere-
nul de sport. Îmi place că doamna învățătoare ne zâmbește mult și că vorbește ca într-o po-
veste. 

 
La  

școala 
mea 

e  
                minunat! 
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CHRISTIAN: La Școala Junior învățăm și ne distrăm. Doamnele profesoare sunt foarte 

drăguțe și vesele. Mă simt bine pentru că mă întâlnesc cu prietenii mei și împreună desco-

perim lucruri noi. Imi plac foarte mult orele de AVAP și caietul meu de matematică pe ca-

re i-l voi face cadou lui tata, ca să il pastreze ca amintire. Doamna învățătoare ne spune 

"dragii mei" chiar si atunci când suntem gălăgiosi sau ne plictisim, așa este școala online.. 

Abia astept să merg la scoala  ! Vă mulțumim pentru tot !  

 

IVANA: Mie îmi place la școală deoarece am învățat literele și în sfârșit voi putea citi și eu 

cărțile frumoase care mă așteaptă pe raft. Materia mea preferată este matematica deoarece 

dna învățătoare o face distractivă cu ajutorul “Jocului numerelor”. De abia astept să vina pri-

măvara să mă bucur și de activitățile în aer liber din curtea școlii și bineînțeles sa revin in 

banca mea de la scoala!  

 

TUDOR : Imi place la școală când dna învățătoare Iuliana inventează jocuri 

și ne jucăm cu ea...îmi place că mi-am facut mulți prieteni, chiar și de la clasele mai 

mari.Imi place să citesc ..Imi place să pictez ..Câteodată îmi place și matematica.. La școala 

online îmi place să desenez pe wallboard, îmi plac joculețele cu roata… Imi place că lucrez 

de pe laptopul lui mami și îmi place să scriu parola la zoom. 

 

VLAD: Școala este așa cum mi-o imaginam, interesantă. Colegii îmi sunt foarte buni prieteni 

și îmi place că doamna Iuliana îmi dă multe explicaţii. Ora de matematică este preferata mea. 

La scoala on-line am învăţat să folosesc calculatorul. Imi place mult mai mult școala la școa-

lă. 
 

SARA: Școala mea este grozavă! Colegii mei îmi sunt prieteni, doamna are 

foarte mult talent la orice, port în fiecare zi culoarea mea preferată și am învățat să scriu și să 

citesc! Ador comunicarea și ora de religie, acolo pot să vorbesc mai mult! Mi-e dor să-mi 

îmbrățișez colegii și să merg de mână cu doamna la restaurant, dar nu fiți triști, dragi colegi, 

ne putem vedea oricând în online! 

 

MEDA: Astă-toamnă, am fost tare nerăbdătoare să încep școala. Mă simt no-
rocoasă că am colegi atât de prietenoși și amuzanți. Cu Doamna, îmi este în-
totdeauna bine și mă simt în siguranță. Imi doresc să ne revedem cât mai cu-
rând cu toții și să avem o îmbrățișare de grup. 
 
 

ILINCA: Imi aduc aminte de prima zi de școală când am înălțat baloane și ne
-am spus o dorință. Îmi place când îmi întâlnesc colegii si prietenii, când ne 

jucam în pauze dar și atunci când învățăm lucruri noi. Îmi amintesc cu drag plimbările, acti-
vitățile făcute împreună ... când am fost la cules struguri. 
Doamna învatatoare este drăguță, blândă si răbdatoare. Ne iubește și este ală-

turi de noi. 
Abia aștept să plece „gândacelul” ca să ne putem întoarce la școală. 
Sunt fericită pentru sunt „junior”! 

 

TUTU: Nu îmi place școala virtuală. Îmi place școala normală, banca mea și dulapul meu. Mi
-e dor de colegi!  
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 Î ntr-o zi frumoăsă  
s i veselă  de toămnă  ăm 
descoperit ălă turi de 
explorătorii clăsei ă do-
uă cărteă ”Căutându-l 
pe Împreună” scrisă  de 
Găbriel Poenăru. Pentru 
că  ne plăce să  ăflă m lu-
cruri noi, să  descope-
rim, să  exploră m, ăm 
î nceput s i noi să  î l că u-
tă m  pe ”Împreună”.  

Iată ce am aflat: 

  

”Împreună” este un spiridus  simpătic, ghidus , un prieten bun pe căre te pot i băză, dăr căre 

ăre nevoie de ătent ie s i compănie pentru că , ăltfel, poăte dispă reă. Uneori e tăre greu de gă sit pen-

tru că  nu ăre un loc preferăt; nu î i plăce să  se ăscundă  î n dulăp, nici î n pupitru, nici î n vestiăr, nu 

stă  pe băncă  s i nici nu se căt ă ră  î n copăci. Alteori ăpăre din senin s i ne ăduce ză mbetul pe buze, nu 

î l vedem î ntotdeăună, dăr s tim că  e ăcolo pentru că  el ne oferă  veseliă, optimismul s i curăjul.  

 

”În lucruri șimple poți șă-l întâlnești. 

El e ăcolo, te ăjută, chiăr dăcă, poăte, nu ți șe ărătă 

E printre pășări, oămeni, flori, iștorie și ărtă, 

E Tu și Eu și Noi și El și Eă,  

E cășă, ștrădă, șătul, 

 E orășul, țără 

E toătă lumeă tă.” 

 (Găbriel Poenăru, Că ută ndu-l pe Împreună) 
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Am descoperit că  e măi us or s i măi frumos să  î nvă t ă m cu I mpreuna  ălă turi, pentru că  vălo-

rile pe căre ni le trănsmite ne ăjută  mereu să  fim măi buni s i măi î ncreză tori.  

Un copil  prieten cu I mpreuna  e un 

copil căre: 

  î mpărte cu bucurie; 

 î s i ăs teăptă  ră ndul pentru că  respectă  s i e 

respectăt; 

 părticipă  ăctiv lă ăctivită t i ălă turi de cei-

lălt i; 

 î nceărcă  să  gă seăscă  solut ii pentru pro-

blemele grupului; 

 se conecteăză  us or cu cei din jur; 

 negociăză  s i rezolvă  conflicte; 

  gă ndes te creătiv. 

Un copil pentru căre I mpreuna  

nu e doăr spiridus ul din poveste, ci o 

văloăre, un mod de ă ăct ionă, ă se ră-

portă lă sine s i lă ceilălt i î nt elege sem-

nificăt iă cuvintelor 

 

 ăngăjăment 

 prietenie 

 grup 

 echipă  

 î mpreună  

 ăjutor 

 noi 

 ceilălt i 

 ă î mpă rt i 

Că nd l-ăm descoperit pe I mpreuna  ăm î nvă t ăt că  ”Noi” nu e doăr  

un cuvă nt, ci un spirit, iăr ”ă cooperă” s i ”ă colăboră” nu sunt simple ăct iuni, ci modă-

lită t i de ă î nvă t ă măi bine, ă cres te măi frumos, măi ărmonios.  
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Împreună ni s-ă ălă turăt s i î n on-

line, pe Zoom, pe Google Clăssroom, Jăm-

boărd, Pădlet, Google Docs, Wordăwăll, 

Kăhoot s i că te s i măi că te plătforme s i 

progrăme. Dăcă  lă î nceput ne-ăm speriăt 

că  î l vom pierde, us or, us or ne-ăm dăt 

seămă că  odătă  ce l-ăm că s tigăt s i l-ăm 

ăs ezăt î n inimile noăstre el vă fi ăcolo 

mereu, trebuie doăr să  ne ămintim s i să  

ne bucură m unii de ceilălt i. 

Împreună  

ă fost pe  

Zoom -  

 hibrid, dăr 

s i exclusiv  

online 

 

Împreună 

 ă fost s i  

 pe Google 

Clăssroom 
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Împreună  s-ă distrăt pe Jămboărd 

Împreună ă lucrăt pe Whiteboărd 

Împreună ă rezolvăt probleme mătemă-

tice pe Google Docs 

 

Împreună vă fi cu noi si 

ătunci că nd ne vom î ntoărce 

î n clăsă noăstră  drăgă, vă fi î n 

fiecăre stră ngere de mă nă , î n 

fiecăre ză mbet, dăr măi ăles 

î n fiecăre î ncurăjăre, î n fiecă-

re vorbă  bună  s i măi ăles vă 

fi ăcolo de fiecăre dătă  că nd 

vom spune NOI. 

 prof. Vă rgă -Coneăc 

Găbrielă Rălucă 
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Î n fiecăre toămnă ,  ză mbesc din cos uri s i ărănjămente, legume s i fructe căre se prind î n horă 
copilă riei s i dău fră u liber creătivită t ii. Este de-ă dreptul minunăt să  săvurezi nu număi ăromă 
toămnei, dăr s i nuănt ele multicolore î mpreună  cu cei drăgi.  

Anul ăcestă ne-ăm î ntors lă s coălă  
cu mult dor s i entuziăsm, cu bucuriă 
revederii s i cu multe dorint e pitite î n 
ghizdă nelul  căre s-ă odihnit preă mult. Ne
-ăm dăt seămă că t de mult ne-ăm lipsit 
unii ăltoră, că t de mult ne dorim că ăcele 
ăctivită t i lă căre să  părticipă m î mpreună  
să  se poătă  orgăniză s i să  ădă ugă m bels ug 
toămnei cu ză mbete, cu poftă  de viăt ă , cu 
dor de cunoăs tere. 

Tot i rezonă m  cu toămnă, ăs ă că , 
ănuăl, î n lună octombrie, lă S coălă JUNÎOR 
făcem că ăcest ănotimp să  fie să rbă torit cu 
măre făst. Fie că  ăm orgănizăt ăteliere de 
sculpturi î n legume s i fructe, fie că  ăm re-
ălizăt ărănjămente florăle dintre cele măi 
inedite, fie că  ăm orgănizăt  Tă rgul său 
Cărnăvălul Toămnei,  ne-ăm bucurăt î m-
preună  de dă rniciile ei, puse nouă  cu gen-
erozităte lă dispozit ie. 

Să  vezi ză mbind pinguini din 
vinete, regi s i regine din morcovi s i frunze, 
lebede din struguri, căles ti din dovleci, s o-
ricei ori crocodili din căstrăvet i, dovleci 
fioros i său hăios i s i minunăte ărănjămente 
florăle e o bucurie pentru ochi s i suflet.  
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Dăr cel măi frumos spectăcol 
de culori si ărome l-ăm gă sit î n 
livădă  s i î n vie. Acolo, printre frunze 
multicolore, mirosul gutuilor, ăl 
merelor, ăl perelor s i prunelor, 
stră lucireă boăbelor de struguri 
căre se ălintău ră sfă t ăre de răzele 
unei î nsorite  zile de toămnă , ne 
vorbes te despre o î mpă ră t ie min-
unătă . Mult umim domnului Gerărd 
Jită reănu căre ne-ă ăjutăt să  ne 
bucură m de dă rniciă Ză nei î n toătă  
splendoăreă ei făcilită ndu-ne vi-
zităreă Fermei ,,Văsile Adămăchi”.  
Printre copăci s i ră nduri de vit ă  de 
vie, ău ră sunăt ră setele s i bucuriă 
copiilor căre, pe lă ngă  făscinăt iă cu-
lesului, ău putut să  ălerge s i se zben-
guie, ăpoi să  cădă  moles it i î n co-
vorul căld, t esut cu drăgoste s i păsi-
une de mes terit ă doămnă  Toămnă. 

Evădăreă î n frumos ă fost s i 
vizită lă Gră dină Botănică . Suntem 
norocos i că  putem beneficiă de 
ăcest dăr minunăt oferit de nătură  s i 
de pricepereă mă inilor dibăce ăle 
oămnilor căre lucreăză  ăcolo. Cri-
zăntemele s-ău lă săt ădmirăte cu 
demnităte de ochii ăvizi, decise să  
î mpă rtă s eăscă  nu noi tălentul 
cromătic ăl fă uritoărei lor. 

Cărnăvălul Toămnei ă î n-
cununăt ăctivităteă. Zeci de copii 
costumăt i ău elogiăt prin că ntec s i 
dăns minunătul ănotimp. Că tă  bucu-
rie, că t entuziăsm emănă  ochii scă n-
teietori ăi copilă riei, iăr ăcestă este  
imboldul de ă merge măi depărte î n 
ăceăstă  lume ăgitătă , dăr î n ăcelăs i 
timp s i ră găzul de ă ne opri s i ă ne 
bucură de lucrurile mă runte pe căre 
nătură ni le oferă  necondit ionăt. 

Prof. Liliana Minea 
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Jamboard său Whiteboard ău fost tăblele interăctive pe căre noi, juniorii din clăsă    

ă ÎÎÎ-ă, le-ăm folosit cu măre plăcere î n s coălă online. Am scris, ăm desenăt, ăm reălizăt scheme, ăm 

lucrăt          exercit ii s i probleme, ăm î ncă rcăt imăgini s i documente, ne-ăm jucăt s i ăm colăborăt. 
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Juniorii de lă clăsă ă ÎÎÎ-ă ău reus it să  surprindă  s coălă online î n că tevă ăcrostihuri. Me-
săjele lor rimăte ău ădus î n prim-plăn ătmosferă orelor petrecute î n făt ă ecrănului, plătformele 
s i suporturile pe căre s i-ău desfă s urăt ăctivităteă online, cont inuturile pe căre le-ău părcurs, 
proiectele pe căre le-ău desfă s urăt s i, bineî nt eles, dorint ă de ă se î ntoărce fizic lă s coălă . 

Acum eu vă povestesc  

Chiăr nu este un secret  

Acăsă, lă Junior, 

S-ă î nvă t ăt cu mult spor 
Așă ne pregă tim de zbor. 

 
Lă ore suntem expert i 
Aritmetică, ărte, tot ce vret i. 

 
Juniori de-ă ÎÎÎ-ă noi suntem  

Un exămen importănt noi ăvem  

Nu e chiăr ăcum, e ănul viitor 

Iăr în ăcest timp învățăm cu spor  

Orele online său făță în făță  

Reprezintă pregă tire pentru viăt ă . 

 
Kărină Botez, clășă ă III-ă 
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Clăsă ne lipses te tăre, 
Lă Akădemos, î n cămeră măre, 
Ascultând colegii mei, 
Să le spun că mi-e drăg de ei. 
Afără să ne jucăm,  

Ală turi să  mă ncă m. 

 
Tăre mi-e dor de ei, 
Repetând ălături de colegii mei, 
Ecuățiă de lă tăblă , 
Iăr î ntr-o oră  veselă  
Abiă ăs tept să  vin lă s coălă ! 

 

Sofiă Tudoșă, clășă ă III-ă 
Odătă  ce te conectezi,  

Rimele le visezi,  

Exercit iul î l redăctezi. 

 
Picturi reălizezi, 
E despre ărte, după  cum vezi. 
 
Zeci de probleme efectuezi,  

Ordineă operăt ilor exersezi,  

Orele sunt multe, ce crezi, 

Măi repede trece timpul pe Zoom     că nd  

lucrezi. 

 
Vlădimir Cheptene-Micu, clășă ă III-ă 

Bine doămnă ne-ă trătăt  
Ră u virusul ne-ă î ncurcăt,  
Este greu î n păndemie  
Arătă  că o nebunie  
Kilogrăme ăm scă zut 
Oră de sport nu ă că zut 
Ură, ne vom î ntoărce lă s coălă !  
Tot i copiii de dimineăt ă  se scoălă . 
 
Rece iărnă s i frumoăsă ,  
Oăre căt măi stă m ăcăsă ? 
 O măi fi clăsă frumoăsă ?  
Mult de s coălă  ne e dor,  
Să  revenim us or, us or. 

Anăștășiă Dănilă, clășă ă III-ă 
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Google mult noi folosim, 
Ore ăs ă desfă s ură m s i nu obosim! 
Odătă ce ă î nceput s coălă online, 
Ghiozdănele ău devenit călculătoăre s i tăblete. 
Lor le plăce, sunt suporturi de senzăt ie, 
Eu făc s coălă  folosind multe ăplicăt ii. 

 
Clăssroom s i pe el mult î l utiliză m,  
Lă mătemătică  nu pe ăcestă ne jucă m, 
 Astă înseămnă că trebuie să învățăm!  
Si-n clăsă virtuălă  teme să  postă m 
Să ne s i relăxă m, că nd nu lucră m. 
Repede-n clăsă  vrem să  ne î ntoărcem 
Oră de limbă romă nă  făt ă -n făt ă  vrem s-o făcem 
Oră de mătemătică  ne-ăs teăptă  vioăie 
Mulți ne-om ădună-n clăse, că nis te mus uroăie. 
 

Ilăriă Rebecă Burlăcu, clășă ă III-ă Grele lect ii ăm părcurs  
Ore multe ăm fă cut. 
Ortogrăfie ăm lucrăt  
Grămătică  ăm î nvă t ăt  
Lucruri multe s tim ăcum  
Exercit ii grele, nu oricum. 
 
Doămnă meă î nvă t ă toăre 
 Optimistă  s i frumoăsă   
Crede, lă fel că noi, 
Sălă clăsei c-o vom revedeă …  
                                         î n semestrul doi. 

 
Mirună Ferăriu, clășă ă III-ă 

Greu eră ăs ă, online 
Oră să  o făcem. 
Offline eră măi frumos  
Grele exerciții tot făceăm  
Lucrăm pă nă  nu măi puteăm 
 Entuziăsmăți, ăpoi, plecăm. 

 

Sperăm să ne revedem  
Luptăm toți pentru ăstă.  
Imăginăție tot ăm ăvut,  
Doămnă noăstră  ă vă zut. 
 Elevii clăsei ă ÎÎÎ-ă 
Sunt gătă pentru ore offline! 

Mirună Ferăriu, clășă ă III-ă 
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Joăcă online e potrivită  
Atunci că nd păndemiă strică  
Multe lucruri și, de frică,  
Boălă o t ii lă distănt ă , 
Ore făci doăr de ăcăsă , 
Aritmetică î nvet i, î n Jămboărd socotes ti, 
Română o exersezi, 
Desene lă Arte reălizezi. 
 
                Dăvid Mănolăche, clășă ă III-ă 

Workshop după workshop 
 Hărtiă măi săre un hop  
Ieri scriăm pe tăblă verde 
Toătă nuănță ăcum se pierde 
Există culori lă noi în mănă  
Bă, chiăr le ăvem lă îndemănă  
Oăre ce mărker să  ăleg  
Azi..pe loc să  î nt eleg 
Roșu că să  subliniez 
Doămnă să o î mbunez. 
 

                      Victor Leăhu,clășă ă III-ă 

Mărt i văcănt ă ăproăpe ă sosit  
Elevii, pentru ăceăstă zi, ău pregă tit 
Noi compuneri despre filmele vizionăte  
Tăre ne-ău plă cut comediile prezentăte 
 Îăr că nd descriereă filmului ăm finălizăt  
Menti cu un clăsăment ne-ă ăjutăt  
Elevii s-ău ăpucăt de votăt 
Tot i ăm vizionăt un film preferăt 
Este filmul colegului ă că rui prezentăre ne-ă impresionăt  
Repede î n păt ne-ăm ăs ezăt s i o cutie cu popcorn ăm ădă ugăt. 
 
                                                    Soniă Mihălăche, clășă ă III-ă 
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Televizorul e pe locul trei 
 Există ălți doi mititei  
Hotărăsc ei ăcum un top  
Nu se odihnesc deloc  
Oăre cine e pe locul doi  
Lăptopul păre cel măi vioi  
Ordoneăză și grupeăză  
Gădget-ul ce î i urmeăză   
Ieri căs tigă căsetă 
E pe podium, ăzi, tăbletă. 
 
          Victor Leăhu, clășă ă III-ă 

Tăre mult eu mi-ăs  dori  
Alături de colegi să fiu,  
Boălă ăceăstă să  dispără , 
Lă S coălă Junior să  venim iără . 
Elevi mări s i unii mici, 
Toți să  fim iăr reunit i, 
Ambițioși, buni s i cumint i. 
 

Dăvid Mănolăche, clășă ă III-ă 

Primă zi ă fost ușoără  
Repede ăm ieșit ăfără  
O echipă ăm formăt  
Bucuriă ne-ă î nconjurăt 
Lă teme ăm intrăt cu spor 
Elevi în bănci, ne eră măre dor  
Măi multe probleme ăm rezolvăt 
 Exerciții lă tăblă  ăm efectuăt. 
 

Ilincă Mușteăță, clășă ă III-ă 

Exercit ii noi ăm rezolvăt 
X e numă rul necunoscut pe căre l-ăm ăflăt.  
Propozit ii dezvoltăte ăm ălcă tuit 
Lă niciun obiect nu ne-ăm poticnit.  
Îăr cănd simt eăm că  nu măi putem,  
Cu tot ii luăm o păuză î n tăndem,  
Apoi doămnă continuă cu explicăt ii, 
Tăre multă  ră bdăre ăveă s i foloseă multe ăplicăt ii. 
 Îăr noi i-ăm mult umit că  ne-ă ră sfă t ăt , 
Îmediăt s-ă terminăt semestrul s i multe-ăm î nvă t ăt. 
 

Măthiăș Nechifor, clășă ă III-ă 
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Clăsă e ăcum ăcăsă   
Orele-s lă lăptop pe măsă  
Mergem dis-de-dimineăt ă  
 Păs ii nostri doăr prin căsă  
 Un lucru ăzi interesănt 
Noi substăntive- ăm î nvă t ăt  
Erău frumoăse ăltă  dătă   
Ră spunsurile-n clăsă noăstră  
 Îăr joăcă tot ăcolo minunătă .  
 
Rădu Vornicu, clășă ă III-ă 

Odătă  se fă ceău ore de-ăcăsă ,  
Ră nd pe ră nd cu lăptopul pe măsă , 
Tot i ăm î nvă t ăt că  “să” e un cuvă nt,  
Ori ortogrămă “s-ă” se scrie despă rt it.  
Greu măi vezi colegii făt ă -n făt ă , 
Răr î ndră znim să  ne ză rim pe strădă .  
Azi fă ră  măscă , 
Fă ră  nici un pic de joăcă ,  
Îăr stău î n căsă , 
Emot ii rumegă nd lă măsă . 
 
 
Pot spune că  eră măi bine î năinte, 
 Uită ndu-mă  î n ămintirile tră ite, 
Noi ne t ineăm de mă nă  s i ne-
mbră t is ăm,  
Cu tot i prieteni buni erăm. 
Tristet i s i bucurii ne-mpă rtă s eăm,  
Unit i s i fericit i noi ne simt eăm, 
Activită t i, excursii, serbă ri cu tot ii pre-
gă teăm.  
T ineăm copilă riă lă ngă  noi s i ne cre-
deăm,  
Învingă tori, că s tigă tori, nemuritori, 
Elevi făimos i că tot i cei ce-s "juniori". 
 

Soponăru Alexăndru, clășă ă III-ă 

Jocuri multe ăm jucăt 
Ooo, pe cinste ne-ăm distrăt!  
Chiăr s i-n online s-ă demonstrăt.  
Un grup unit noi ăm formăt 
Răr ne-ăm s i contrăriăt 
Îăr ăcum, că lă finăl, ne rugă m pentru cel măi bun ăn! 
  
                                     Theodor Dărie, clășă ă III-ă 

Creătivi suntem s i mări 
Reus im mereu să  făcem lucruri tări.  

Este o plă cere să  lucrezi î n clăsă  

Atunci că nd doămnă s i colegii suntem lă o măsă . 

 Tot i vom fi veseli s i fericit i, 

Îăr vom fi o echipă  de copii unit i. 

 Vom fi prieteni buni pe viăt ă , 

Î n fiecăre ăn ne vom revedeă 
Toăte nă zdră vă niile le vom rememoră, 

 Acăsă  lă unul dintre noi 

Toătă  clăsă ne vom dă eroi. 
Este frumos, chiăr minunăt, că nd păndemiă se vă fi 
terminăt. 
 
Theodor Dărie, clășă ă III-ă 
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Ră dem tot i de dimineăt ă   
Este iără s i Zoom î n făt ă   
Spunem tot i ce-ăm măi fă cut  
Punem s i us or pe mut 
Este ră ndul celuilălt  
Că nd el său eă vorbes te 
 Tăce restul s i ză mbes te. 
 
Rădu Vornicu, clășă ă III-ă 

Copilăs i mititei 
Oră-ncepe un, doi, trei  
Lă romă nă  î nvă t ă m 
Aliniăte corect să  ăs eză m.  
Bine noi ne descurcă m  
Ortogrăme discutăm 
Ră spunsuri lă măte î n echipă  dă m 
Ajutăt i de doămnă noăstră ,  
Romă nă e măi us oără  
Este limbă noăstră  s i e o comoără ! 
 
                       Evelină Mărcu, clășă ă III-ă 

Frumos eră că t noi ne-ăm conectăt 
Elevi model ăm fost, temele-ăm rezolvăt 
Exercițiul gres it de l-ăm lucrăt 
Doămnă răpid pe Clăssroom ne-ă corectăt 
Bine de l-ăm rezolvăt 
Am primit “Brăvo!”, ne-ă î ncurăjăt 
Călificătive î n căiete ne e dor să  primim, 
Kiwi să  mă ncă m î n păuze, cu drăg să  ne privim. 
 
Anăștășiă Stoică, clășă ă III-ă 

Scoălă online ă însemnăt,  
Exerciții, lect ii, film vizionăt,  
Răspunsuri lă probleme dăte 
Bă chiăr s i o păuză  de ciocolătă . 
Aplicății, plătforme 
Respect, colăborăre, norme 
Elevi ătent i, ăctivi lă multe ore. 
 
Online o serbăre ăm desfă s urăt 
Ne-ăm simt it că pe scenă , ăm ăplăudăt 
Lă fel că î n s coălă offline, Mos  Cră ciun ne-ă bucurăt 
I-ăm citit compuneri multe, 
Noi i-ăm urăt zile sute, 
El ne-ă dăt cădouri multe. 
 
Victor Predă, clășă ă III-ă 
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21.01. 2021 este ziua în care cea mai renumită cărămidă din lume împlinește venerabila vârstă de 63 de ani. 

Ziuă Înternăt ionălă  Lego se să rbă tores te 
chiăr î n ăceeăs i zi î n căre tă mplărul dănez 
Godtfred Kirk Christiănsen s i-ă prezentăt breve-
tul pentru ”că ră midă” originălă  Lego î n 1958. 
Nici o ăltă  jucă rie căre ă fost lănsătă  pe piăt ă  î nă-
inte de Lego nu ă reus it să  ăibă  un sistem sofisti-
căt de interconectăre că ăcest produs. 

Compăniă î n sine ă fost fondătă  de 
Godtfred î n 1932, creă nd o vărietăte de jucă rii 
din lemn s i luă nd numele Lego din cuvintele dă-
neze ”LEg GOdt” căre se trăduc ă ”jucă bine”. 

 
Micile că ră mizi din plăstic inspiră  creăti-

vităte dătorită  designului lor ingenios s i multitu-
dinii de culori. Pot fi construite de lă măs ini lă 
dinozăuri, de lă căse lă năve spăt iăle, de lă pălăte 
pentru print ese lă năve de ră zboi său robot i cu 
senzori de mis căre. 

Juniorii  ău ăles să  să rbă toreăscă  î mpreu-
nă  ăceăstă zi importăntă  pentru că  orice ăniver-
săre e măi frumoăsă  ătunci că nd o petreci ălă turi  
de cei drăgi. Acăsă , dăr pe Zoom, ău construit, ău 
povestit, ău î mpă rtă s it impresii, cunos tint e,  s-ău 

bucurăt s i ău proiectăt î mpreună .  
As ă cum ”Lego” măi î nseămnă  s i ”ă ăsăm-

blă” ( lăt.) ăceăstă  zi ă ădus lă un loc, mări s i mici, 
veseli s i entuziăs ti, tot i implicăt i î n povesteă mi-
cii că ră mizi, tot i dornici să  î s i ărăte pricepereă î n 
ărtă construct iilor Lego. 

Explorătorii clăsei ă două s-ău î ntă lnit on-
line cu cercetăs ii din clăsă pregă titoăre s i ău or-
gănizăt o ădevă rătă  gălă  ă construct iilor Lego. 
Cei mici s i-ău î mpă rtă s it păsiuneă pentru eroii s i 
eroinele din poves ti, pentru dinozăuri s i lumeă 
ănimălelor, dăr s i creătivităteă s i imăginăt iă. Cei 
mări, lă ră ndul lor, le-ău dezvă luit colegilor măi 
mici detălii despre istoriă Lego, le-ău recomăn-
dăt că rt i s i ălbume, dăr le-ău s i povesti despre 
diversităteă ăcestor jocuri. Robot ii conectăt i lă 
dispozitivele digităle i-ău î ncă ntăt pe tot i  s i i-ău 
provocăt să  î s i dorescă  să  descopere tăinele Ro-
boticii. 

 

prof. Vărgă- Coneăc Găbrielă Răluca 
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Ziua LEGO 

Ziua PUZZLE 
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Cuvă nt măgic î nvă t ăt de mic, simplă  mărcă  ă polite-

t ei său expresie ă recunos tint ei? Oricăre ăr fi motivul pen-
tru căre î l folosim, cuvă ntul MULT UMESC este o prezent ă  
fireăscă  î n viăt ă cotidiănă . 

 
Îătă  că  11 iănuărie este ziuă dedicătă  î n mod speci-

ăl ăcestui cuvă nt minunăt, ocăzie cu căre cons tientiză m 
făptul că  ăvem ătă t de multe motive să  fim mult umitori, 
recunoscă tori. Psihologii sunt de pă rere că  nu e un efort 
foărte măre î n ă ne educă să  ne concentră m ătent iă pe ăspectele bune ăle viet ii noăstre. Cu put in 
exercit iu, putem cons tientiză că t e de importănt tot ceeă ce primim de lă cei din jurul nostru – 
sust inere, grijă , ăfect iune – iăr modălită t ile de ă prăctică recunos tint ă sunt diverse. Ună dintre ce-
le măi simple metode este să  ne stăbilim zilnic un moment î n căre să  ne notă m î ntr-un cărnet el 
trei lucruri pentru căre suntem recunoscă tori. Chiăr dăcă  sunt lucruri mă runte, ăcest moment de 
reămintire ă lucrurilor bune î ntă mplăte î ntr-o zi obis nuită  ne predispune lă ă tră i emot ii pozitive. 

 
  Că nd s i cui sunt recunoscă toăre Portocă-

lele Junior? Oră de educăt ie civică  ă fost momentul 
ideăl pentru exercit iul de identificăre ă persoănelor 
s i situăt iilor î n căre ăm spus MULT UMESC: 

Fămiliei pentru iubireă necondit ionătă ; 
Tătă lui pentru că  mi-ă cumpă răt un că ine; 
Doămnei Alină că nd mi-ă dăt o informăt ie nouă ; 
Vecinei căre mi-ă hră nit că t elul că nd ăm fost ple-

cătă ; 
Tătă lui pentru că  m-ă î nvă t ăt să  schiez; 
Bunicii deoărece mă  sust ine tot timpul; 
Surorilor pentru că  sunt ălă turi de mine; 
Bunicii pentru că  ăre grijă  de mine ătunci că nd sunt plecăt i pă rint ii; 
Colegului căre m-ă ăjutăt lă un joc video; 
Tătă lui pentru că  ă reus it să  trănsforme Cră ciunul stricăt de păndemie î ntr-unul foărte frumos 

pentru î ntreăgă fămilie; 
Colegului căre mi-ă trimis poză  lă mănuăl ătunci că nd nu î l gă seăm; 
Doămnei Alină că nd nu ne-ă dăt teme de Sf. Andrei; 
Elevilor pentru toăte solut iile tehnice propuse căre ău ăjutăt lă î mbună tă t ireă ăctivită t ilor on-

line. 
 
 

„Să  fim recunoscă tori oămenilor căre ne făc fericit i. Ei sunt gră dinării ămăbili căre făc că  sufletele 
noăstre să  î nfloreăscă ” – Mărcel Proust. 

  

Prof. Suceveănu Alină 
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Ziua Internațională a Îmbrățișărilor 2021, sărbătorită pe 21 ianuarie. 

Cum puteăm să  nu să rbă torim ăceăstă  zi că nd JUNÎOR este căsă î mbrî t is ă rilor? Credet i că  păn-

demiă ne-ă oprit să  mărcă m ăceăstă  zi? Dimpotrivă , ne-ă ămintit s i măi mult că t de văloroăse sunt 

relăt iile umăne călde, că t de importănt este să  trănsmit i iubire, prietenie celor din jur s i că t de bine ne 

simt im să  ne lă să m, chiăr s i pentru că tevă secunde, î n brăt ele cuivă, indiferent de motiv.  

 Pe cine ai vrea să îmbrățișezi acum?  Răspunsurile copiilor de 

lă Clăsă   Albinut elor,  ău fost dintre cele măi văriăte: pe mămă, pe tătă, 

pe bunică, pe frătele meu, pe șoră meă, pe prietenii mei, pe colegi, pe 

doămnă învățătoăre, pe doămnă de piăn, pe nănă meă, pișică meă, cățelul 

meu.  

  De ce simți nevoia să-i îmbrățișezi? Pentru e le mulțumi 

pentru tot ce-mi oferă, pentru că-i iubeșc, pentru că vreău șă 

mă șimt în șigurănță, pentru că vreău șă-mi ăudă inimă cât de 

tăre băte, pentru că îmi șunt drăgi, pentru că ășă șimt, pentru 

că vreău șă-I șimt ăproăpe, pentru că ește moăle și pufoș, 

pentru că ește credincioș, pentru că …mă simt bine.  

Ră spunsuri frumoăse s i sincere dăte de ăces ti copii de 7 ăni, 

mă  cuprind cu că ldură  s i sperănt ă  î n călităteă umănă  ă   

          viitorilor ădult i. 

Mă  numă r printre ăceeă căre consideră  î mbră t is ăreă medicămentul univerșăl s i cumvă sunt 

dependentă  de ăcest gest . Convingerile mele sunt î ntă rite s i de  psihologi căre sust in făptul că  

î mbră t is ă rile exprimă  sigurănt ă , ăfect iune s i confort sufletesc, iăr oămenii ău nevoie de ăceăstă  ăct i-

une căre să  î i făcă  să  exprime ăceste sentimente.  
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Î n  ăs teptăreă momentului î n căre ne vom puteă î mbră t is ă î n sigurănt ă , discută nd despre ăcest 

subiect, vizionă nd măi multe măteriăle, ăscultă nd poves ti, iătă  ce concluzii ău trăs Amăliă, Anisiă, De-

liă, Amză, Emă, Măyă, Andrei (ămbii), Nectărie, Rebecă, Mărek, Alexăndră, Mătei, Măriă, Nădiă, Nătă-

liă, Cosmină, Căterină, Nicolăe, Mără , despre efectul măgic ăl unei 

î mbră t is ă ri: 

- ne încurăjeăză și ne dă putere 

- ne făce măi liniștiți 

- devenim măi veșeli și măi călmi 

- ne relăxeăză și ne ălungă fricile 

- ne ădoărme 

- ne șimțitm iubiți și măi încrezători 

- ne dă șperănță și iertăre. 

Îmbrăţişaţi-vă mai des! 
 
( ăutor Ală Mî rză Turbăl) 
 
Ştiţi c-ăvem nevoie măre, 
Zilnic, de î mbră ţişăre? 
Că să  fim măi să nă toşi, 
Măi puternici, măi frumoşi, 
Să  tră im o viăţă  lungă , 
Forţele să  ne ăjungă  
Pentru toăte că te vrem 
Să  le făcem, să  le-ăvem, 
Pe cei drăgi, să  nu uită m, 
Zilnic, să -i î mbră ţişă m! 
Pe copii, pă rinţi, bunei, 
Pe cei mări, pe mititei, 
Pe colegi, prieteni, frăţi, 
Să -i cuprindeţi, nu uităţi! 
Sinceră î mbră ţişăre 
Ră să deşte-n inimi soăre, 
Bună tăte şi că ldură ! 

Nu ră mă ne loc de ură , 
De invidie, tristeţe... 
Multe ăre să  î nveţe 
Omul din î mbră ţişăre - 
Sufletu-i devine floăre... 
Supă răt? Î mbră ţişăreă 
Î ţi explică  ce-i iertăreă. 
Pe cel crud, eă î l î nvăţă : 
Toăte dreptul ău lă viăţă ! 
Pe bolnăv, î l lecuieşte, 
Pe bă tră n, î ntinereşte. 
Celui slăb, î i făce bine, 
Î i dă -ncredere î n sine. 
Vede: nu e un rătăt, 
Dăcă  l-ăi î mbră ţişăt! 
Măgică î mbră ţişăre 
Făce lumeă ză mbitoăre, 
Măi frumoăsă  şi măi bună , 
Păce-n suflete ădună , 
Trănsformă nd ÎUBÎREA-n CREZ! 
OAMENÎ, VA  Î MBRA ŢÎŞEZ! 
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Lă finăl, nu puteă lipsi  î ndemnul nostru pentru lectură   : 

 A fost odătă un urs ătăt de plin de iubire si de fericire, î ncă t 

ori de că te ori î ntă lneă vreo făptură  vie, o stră ngeă î n brăt e 

cu pătos. 

Ursul î s i petreceă zilele colindănd pă dureă, fă că ndu-s i noi 
prieteni (ce ră mă neău uimit i) s i sălută ndu-s i vechile cu-
nos tint e (î ncă  surprinse) cu nis te î mbră t ă s ă ri uriăs e, că t el 
de mări. 
Î ntr-o zi, î nsă , î ntă lni un om ce purtă cu el un topor pentru 
tăiăt copăci… 
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       Primul vis căre ăs  vreă să  se î ndeplineăscă  ăr fi să  ăpără  
măi repede seriălul nou Percy Jackson deoărece, că nd ăm 
ăuzit că  vă ăpă reă, ăm fost foărte fericită . 
Apoi mi-ăs  dori să  ăpără  măi multe că rt i Percy Jăckson 
(chiăr dăcă  ă ănunt ăt ăutorul că  nu vor măi făce) deoărece 
este seriă meă preferătă . 
      Visez să  mă  î ntă lnesc cu ărtis tii mei preferăt i k-pop pen-
tru că  î mi plăc extrem de mult melodiile lor. Desigur, un vis 
importănt este să  ăm 10 lă exămen s i să  merg lă o s coălă  
bună . Ultimul meu vis ăr fi să  vă d cum e Tăbă ră Semizeilor 
din cărteă Percy Jackson. (Josi Dăscă lu) 

 Eu visez să  trec peste toăte exămenele, cum ăr fi: exă-
menul de clăsă ă V-ă, exămenul de căpăcităte, băcul etc. Măi 
visez să  ăm: o căsă , o măs ină , o sot ie s i copii. Un ălt vis de-ăl 
meu ăr fi să  ăm o slujbă  stăbilă  din căre să  că s tig cevă băni. 
Măi visez să  treăcă  covidul. (Alexei Îonescu)  

 Cel măi măre vis ăl meu este să  dispără   virusul (SARS COV-2)  deoărece ăs  puteă merge î n 
ăer liber de exemplu: părcuri ,lăcuri, etc.  s i să desenez ăcele locuri. 
    Al doileă vis ăl meu este să  devin o bălerină   făimoăsă   î n  Păris deoărece  mi-ăr ără tă că  sunt 
tălentătă   lă bălet. 
    Cel  de ăl treileă vis ăl meu este să  devin o ărtistă  cunoscută . 
     Al pătruleă vis ăl meu este  să  ăm o ăfăcere î n Americă pentru că  vreău să devin cevă î n viăt ă . 
     S i  ultimul meu vis este  să  ăm măi mult de 10 ănimăle  deoărece iubesc ănimălele s i nu ăs  pu-
teă să  tră iesc  fă ră  ele. (Anăstăsiă Îrimescu) 

Visurile mele sunt: să  mă  făc medic veterinăr deoărece î mi 
plăc mult ănimălele, să  ăm un căl căre să  fie doăr ăl meu 
pentru că î mi plăce să că lă resc, să  merg ăcăsă  lă prietenă 
meă ceă măi bună  s i să  petrec măi mult timp cu eă s i să  mă  
î ntă lnesc cu idolul meu.  (Sără Cojocăru)  

Unul dintre cele mări visuri ăle mele ăr fi să  dispără  păndemiă deoărece vreău să  mă  reî ntă l-
nesc cu prietenii mei. Alt vis ăr fi să  devin bucă tăr că nd voi fi măre fiindcă  î mi plăce să  gă tesc s i să  
mă nănc. Î ncă  un lucru lă căre visez ăr fi cănd voi fi măre să  tră iesc î ntr-o rulotă  pentru că  ăs  puteă 
că lă tori măi us or. Tot cănd voi fi măre vreău să  construiesc o tăbă ră / un loc de cămping î n Îăs i. 
(Îosif Miron) 
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      Î n ăcest textulet  vă  voi î mpă rtă s i visurile mele. 
     Dăcă  nu s tiăt i, ăm foărte multe măs inut e de jucă rie căre nu î mi plăc, le ădor! Am s i jocuri 
video cu măs ini de curse, iăr ăcesteă î mi plăc cel măi mult, inclusiv măs inile de Formulă1. 
Unul din visurile mele este să  fiu un pilot de Formulă 1 lă echipă meă preferătă , Ferrări, dăcă  
se poăte. 
     După  cum v-ăm spus, î mi plăc măs inile de Formulă 1, dăr î mi plăc s i pilot ii de Formulă1. 
Pilotul meu preferăt de Formulă 1 este Sebăstiăn Vettel. El ă că s tigăt titlul î n Formulă 1 de pă-
tru ori lă ră nd. Eu î mi doresc un ăutogrăf de lă el. 
     Mie î mi plăce să  ăscult muzică  clăsică , iăr muzică clăsică  preferătă  este ceă compusă  de 
Ludwig Văn Beethoven, Wolfgăng Amădeus Mozărt, Friedrich Chopin, Johănn Sebăstiăn Băch, 
Piotr Îlici Ceăikovsky s i Răchmăninoff. Eu că nt că tevă din piesele lor, bă chiăr pe cele măi cu-
noscute. Î mi doresc să  devin un piănist î ndră git. 
     As  vreă că î ntotdeăună să  dispără  că t măi repede o păndemie deoărece nu-mi plăce să  fiu 
bolnăv său să  stău î ntrună î n căsă . 
     Î mi doresc că Dumnezeu să  ră mă nă  lă ngă  mine ăjută ndu-mă  să  săr peste pericole s i Î i mul-
t umesc pentru bună tăteă Lui. (Theo Vicol) 

Unul din visurile mele mă ret e este că ătunci că nd devin ădult să devin ăngăjăt lă Google (chiăr 
dăcă  lă interviu î mi vor dă î ntrebă ri ălgoritmice dăr î n reălităte, voi făce ăstă: <imgsrc=/
home_păge/logos/GoogleLogo.png>). 
    Un ălt vis de-ăl meu este să  iău un 100 lă exămenul de clăsă ă V-ă. 
    Un vis ciudăt de-ăl meu este să  muncesc lă McDonăld's că să  ăm 
nis te băni pentru făcultăte. Ultimul vis pe căre-l ăm este să  se termine păndemiă. (Teodor Mătiă-
nu) 

 Visul meu cel măi măre este că fămiliă meă să  fie fericită  s i să nă toăsă  pentru ă făce multe 
lucruri î mpreună . Ar fi mirific să  s i dispără  virusul Covid-19, dăr ăceăstă nu este ună din dorin-
t ele mele. Mă  simt cel măi bine cu prietenii s i fămiliă meă, iăr dăcă  suntem s i bucuros i, e miro-
bolănt!  
    Un ălt t el ăl meu este să  devin doctor, scriitor de că rt i s i poves ti de copii său ăvocăt. Sunt foăr-
te priceput lă copilăs i s i î mi plăce să  scriu compuneri, dorint ă meă dintotdeăună ă fost să  mă  făc 
chirurg s i sunt foărte bun lă ărgumentăreă opiniei mele său lă ră spuns cu contrăărgumente. 
    A treiă dorint ă  este să  î nvă t  foărte bine găstronomie. Să  prepăr multe: mic dejun, pră nz, cină  
s i desert. Copiii trebuie să  mă nă nce bine pentru ă cres te mări! (Andrei Îstrăte) 

Concluziă este foărte bine formulătă  de Horiă Costeă: 
  Orice copil ăre unul său măi multe visuri. Copiii î s i doresc să  ăibă  î n viitor o ănumită  meserie, 

să  ăibă  o căsă  frumoăsă  s i să  fie să nă tos i. Î ntrebăreă este cum ne î ndeplinim visurile? S i ră spunsul 

este prin muncă  continuă  s i prin î nvă t ăre. Sunt î nsă  s i visuri măi mici, de exemplu să  vizitezi o t ără  

nouă , să  prăctici un sport nou. Există  s i visuri pe viitorul ăpropiăt: dăcă  ăi o rănă , visezi să  t i se vin-

dece său dăcă  es ti foărte ocupăt, visezi să  ăi mult timp liber.  

Toăte visurile se î ndeplinesc cu EFORT, RA BDARE S Î CURAJ!  Prof. Alina Suceveanu 
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Am descoperit istoriă î n clăsă ă pătră. A î nceput să mă  ătrăgă  prin informăt iile interesănte 
despre formăreă t ă rilor s i ă popoărelor. Reăliză nd proiecte, ăm ăvut s ănsă să  descopă r trecutul 
nostru s i vredniciă î năintăs ilor nos tri. Îstoriă mă  ăjută  să -mi cunosc originile s i să  s tiu cine ău fost 
s i ce ău fă cut stră mos ii nos tri. (Karin Dumitru) 

 Îstoriă este o măterie minunătă  deoărece 
î nvet i lucruri noi, ăfli informăt ii despre stră mos ii 
nostri, despre trecut, despre T ă rile Romă ne, dăr 
s i despre dăci s i romăni, cine ău fost ăces tiă s i 
cum s-ău unit. Lect iă meă preferătă  ă fost despre 
domnitorul  Vlăd T epes , deoărece despre ăcestă 
există  numeroăse legende precum Drăculă său 
despre trăsul î n t eăpă . Sper că mult i elevi să  î n-
t eleăgă  importănt ă istoriei s i să  o studieze cu 
plă cere!  (Rebecca Volcenschi)   

 Î mi plăce istoriă deoărece î nvă t  foărte multe despre trecutul unui popor său ăflă m lucruri in-
teresănte despre ălte civilizăt ii. Îstoriă ne vorbes te despre curăjul pe căre l-ău ăvut conducă torii 
pentru ă-s i ăpă ră pătriă, lucru căre pe mine mă  făce să -i ădmir foărte mult. Lect iă meă preferătă  ă 
fost ăceeă despre romăni deoărece ău o istorie lungă , erău foărte bine orgănizăt i s i ău construit un 
văst Împeriu – Împeriul Romăn. (Josefina Dasca lu) 

 Mie î mi plăce istoriă deoărece este foărte 
interesăntă  s i ăflă m multe lucruri despre trecutul 
omenirii s i ăl stră mos ilor nos tri. De ăsemeneă 
istoriă este s i măteriă meă preferătă . Îstoriă este 
s tiint ă căre studiăză  trecutul omenirii s i evolut iă 
societă t ii omenes ti din cele măi vechi timpuri 
s i pă nă  î n prezent. Lă istorie mie mi-ă plă cut cel 
măi mult lect iă despre Vlăd Tepes deoărece chiăr 
dăcă  eră ăspru cu hot ii, domnitorul ro-
mă n î ncercă totus i să  făcă  lumeă un loc măi bun 
s i ăr trebui să  î ncercă m tot i să  făcem lumeă un 
loc măi bun, ăjutăndu-i pe cei să răci s i fă că nd 
făpte bune. (Adela Sava) 
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 Cum cred eu că  ău fost orele de istorie din ăcest se-
mestru? Mie mi-ău plă cut orele de istorie din ăcest se-
mestru foărte mult, măi ăles că nd făcem proiecte î n Po-
werPoint că să  ăflă m noi informăt ii său să  î nvă t ăm măi 
multe lucruri. Mi-ău plă cut s i subiectele pe căre le-ăm 
î nvă t ăt. Sper doăr că ăl doileă semestru vă fi lă fel de bun. 
Doăr că să  ădăug, subiectele mele făvorite pe căre le-ăm 
î nvă t ăt ău fost despre Mărco Polo s i Fernăndo Măgel-
lăn. (Teodor Matianu)  

 Mie î mi plăce istoriă deoărece î nvă t  foărte multe lucruri despre trecutul t ă rii noăstre s i nu nu-
măi. Lect iă meă preferătă  pă nă  ăcum ă fost "Ră zboăiele dăco-romăne" pentru că  mi-ă plă cut cum s i-
ău fă cut strătegiă ătă t imperiul romăn, că t s i triburile dăcice. (Luca Pus cas u) 

  Î mi plăce Îstoriă deoărece î nvă t  foărte multe lucruri noi s i interesănte despre trecutul 
omenirii. Lect iă meă preferătă  ă fost ceă despre Egiptul Antic deoărece ăm î nvă t ăt cum se făce o 
mumie s i ăm ret inut zeii de ăcolo. Proiectul preferăt ă fost cel despre Cele 7 Minuni ăle Lumii, doăr 
ună dintre cele 7 există nd î n prezent: Pirămidă lui Keops. Celelălte 6 nici nu cred că  ău existăt, din 
că te ăm ăuzit. Fă ră  profesoără noăstră , Teăcher Cristină, căre ne-ă î nvă t ăt pe tot i istorie, nu ăs  fi de-
scoperit ăceăstă  măterie mirifică . (Andrei Istrate) 

 Mie î mi plăce istoriă fiindcă  putem ăflă multe lucruri căre s-ău î ntă mplăt ăcum mult timp î n 
urmă . Lă oră de istorie putem zice că  ne î ntoărcem î n trecut s i suntem s i noi lă făt ă locului unde s-ă 
î ntă mplăt cevă ce s-ă petrecut cu mult timp î n urmă . Î mi măi plăce istoriă pentru că  măi ăvem s i o 
profesoră  foărte bună , pe Teăcher Cristină. (Ra zvan Ifrim) 

 Îstoriă este obiectul s colăr preferăt ăl meu deoărece sunt curi-
os să ăflu ce s-ă î ntă mplăt î n trecut: cum tră iău  oămenii ăcum sute si 
mii de ăni, ce unelte existău pe vremeă ăceeă,dăcă  ău existăt conflic-
te,î nt elegeri său ră zboăie,etc. Îstoriă este s tiint ă căre studiăză  trecu-
tul omenirii s i evolut iă societăt ii omenes ti din cele măi vechi timpuri 
pă nă  î n prezent. Eu consider că  istoriă merită  studiătă  s i că  este utilă  
s i interesăntă . Cele două  subiecte istorice căre î mi plăc cel măi mult 
sunt despre Î mpă rătul Trăiăn s i Împeriul Mongol. Î mpă rătul Trăiăn ă 
fost unul dintre Cezării Împeriului Romăn. Numele lui complet eră 
Mărcus Ulpius Nervă Trăiănus s i s-ă nă scut î n Peninsulă Îberică . El ă 
trănsformăt Dăciă î n provincie romănă  după  cele două  cămpănii din 
ănii: 101-102, 105-106 î nvingă ndu-l pe conducă torul Dăciei, Dece-
băl.  
Împeriul Mongol ă fost cel măi î ntins imperiu terestru din istoriă 
omenirii, din nord-estul Asiei pă nă  î n nord-estul s i estul Europei. 
Genghis Khăn, Ogedei Khăn s i Kublăi Khăn ău fost cei măi importănt i 
conducă tori (Khăni) ăi Împeriului Mongol s i erău rude î ntre ei 
(bunic, nepot, nepot). Acesteă sunt doăr o mică  părte din motivele 
pentru căre iubesc istoriă si de-ăbiă ăs tept să  î nvă t  despre multe ălte 
lucruri si făpte măret e! (Theodor Vicol) 
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 Mie î mi plăce istoriă fiindcă  î nvă t ă m lucruri despre dăci, greci, romăni etc. Mi-ă plă cut foărte 
mult să  scriu despre ărmătă romănă  s i despre strătegiă lor de luptă . Mi-ăr plă ceă că î n viitor să  măi 
făcem proiecte dăr î n echipe s i să  ne ălegem noi subiectul. Mult umesc! (Iosif Miron)  

 Lă î nceputul clăsei ă 4-ă ăm fost plă cut surprins să  
descopă r că  î n orărul meu ău ăpă rut două  noi măterii de 
studiu: istoriă s i geogrăfiă. Ambele mi s-ău pă rut foărte 
interesănte din primă clipă , dăr Îstoriă, recunosc, m-ă 
ătrăs î n mod deosebit.  
      Î n cădrul orelor dedicăte ăcestui obiect ăm putut să  ăflu s i să  î nvă t  multe lucruri despre trecutul 
omenirii, î n generăl, despre trecutul nostru că popor, despre numeroăse personăje căre ău ăvut un 
merit deosebit î n derulăreă evenimentelor din timpul vietii lor, despre dovezi căre ău fost desco-
perite de-ă lungul timpului s i căre ău ăjutăt lă î nt elegreă viet ii s i culturii oămenilor din ăcele vre-
muri, etc.  
      Cunos tint ele dobă ndite pe părcursul ăcestor ore sunt convins că  vor stă lă băză culturii mele 
generăle, mă  vor ăjută î n excursiile pe căre imi propun să  le făc î n diferite locuri din t ără  s i din lu-
me, iăr unele personăje studiăte imi vor servi drept modele î n viăt ă . (Albert Arcan) 

 Îstoriă este ună dintre măteriile mele preferăte. Mi
-ă plă cut foărte mult făptul că  ă trebuit să  prezentă m pro-
iectele despre personălită t i ăle diferitelor timpuri. Am 
î nvă t ăt multe lucruri noi, căre m-ău făscinăt. Perioădele 
î n căre s-ău desfă s urăt lupte său  ră zboăie nu sunt prefer-
ătele mele, deoărece consider că  păceă ă fost ceă căre ă 
contribuit lă dezvoltăreă civilizăt iilor. (Sabina Apostol) 

 CE ESTE ÎSTORÎA? Îstoriă este s tiint ă căre studiăză  
trecutul omenirii s i evolut iă societă t ii  omenes ti din cele 
măi vechi timpuri s i pă nă  î n prezent. Mie î mi plăce isto-
riă deoărece î nvă t  despre trecutul Romă niei s i des-
pre stră mos ii mei, despre făptele lor de vitejie, despre 
curăjul soldăt ilor î n luptele duse î mpotrivă dus mănilor 
s i mă ndriă de ă-t i ăpă ră t ără. Lect iă meă preferătă este 
”CUNOAS TEREA LUMÎÎ PRÎN CA LA TORÎ”. Lă ore  ăm 
”cunoscut”  mări  ăventurieri, că de exemplu : CRÎSTO-
FOR COLUMB  S Î  FERNANDO MAGELLAN s i î mpreună  
cu ei ăm descoperit noi t inuturi. (Anastasia Irimescu) 

 Mie î mi plăce istoriă deoărece vreău să  î nvă t  despre cum tră iău oămenii î n trecutul î ndepă rtăt 
s i cum î s i construiău căsele. Lect iă meă preferătă  ă fost despre Vlăd T epes  pentru că  î mi plă ceă că  
nu iertă pe nimeni căre fă ceă o făptă  reă. O ăltă  lect ie preferătă  ăr fi ră zboăiele dăco-romăne. Aceăs-
tă  lect ie mi-ă plă cut fiindcă  Dăciă este Romă niă din prezent. Un ălt subiect interesănt este Ră zboiul 
Troiăn, despre căre eu ăm fă cut s i un proiect. (Alexei Ionescu) 

 Copiilor le plăc poves tile. Îstoriă 
ăr trebui să fie o frumoăsă  poveste. 
Preă mult i ăni de memorăt ne î ncurcă . 
(Miruna Enache) 
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 Mie î mi plăce istoriă deoărece mă  intereseăză  să  ăflu cum ă evoluăt omenireă. Lect iă meă pre-
ferătă  de pă nă  ăcum ă fost despre ră zboăiele dăco-romăne deoărece erău printre cele măi puternice 
ărmăte lă ăcel moment. Consider că  s-ău folosit tăctici foărte interesănte de lă ămbele tăbere.  
(Horia Costea) 

 De ce î mi plăce istoriă?  Îstoriă reprezintă  o 
părte din mine. O părte din fiecăre dintre noi. Eă ne 
ăjută  să  ăflă m cum ăm ăjuns pă nă  ăici, pentru că  nu e 
un drum tocmăi scurt. Ne dă  ocăziă să  ne cunoăs tem 
pe noi î ns ine măi bine. Ne dă  o imăgine măi clără  ă 
generăt iilor s i ă popoărelor căre ău domnit de-ă lun-
gul zecilor, sutelor s i miilor de ăni î n urmă . Î mi plăce 
istoriă deoărece că romă n, dăr s i că om, mă  ăjută  să -
mi cunosc trădit iile, originile, s i mă  făce să  fiu recu-
noscă tor pentru eră s i perioădă î n căre m-ăm nă scut. 
(Eric Fătu) 

 De ce î mi plăce istoriă: pentru că  este o măterie minunătă , făscinăntă  căre ne î nvăt ă  despre 
trecut. Află m despre viăt ă regilor, ă î mpă răt ilor s i ă domnitorilor s i î mi dezvolt cunos tint ele gener-
ăle despre trecutul popoărelor. Proiectele prezentăte de mine s i de colegii mei ău fost except ionăle, 
ăs ă cum ă spus doămnă profesor Cristină. (David Amarandei) 

 Îstoriă ne ăjută  să  î nt elegem cum funct ioneăză  lumeă, cum se comportău oămenii s i căre ne 
sunt stră mos ii. Studiind Îstoriă ne dă m seămă că t de depărte ăm ăjuns ăcum făt ă de cum erăm lă î n-
ceputuri. (Sara Cojocaru) 

Mie î mi plăce istoriă deoărece prezintă  evenimente î ntă mplăte din cele măi vechi timpuri s i pă nă  î n 
prezent. Î nvă t  despre oămenii ilus tri căre ău mărcăt diferite perioăde de timp. Lă istorie î nvă t  cum s
-ău formăt stătele lumii, de cine ău fost conduse, modul î n căre s-ău dezvoltăt s i cum ău dispă rut 
unele dintre ele. Îstoriă consemneăză  dătele lă căre ău ăvut loc diferite evenimente istorice. Î n con-
cluzie mie î mi plăce istoriă. (Tudor Pantilimon) 

Știați că….? 
În ciudă păgubelor măteriăle deosebit de mări, î n Marele Incendiu lon-
donez din 1666 ău murit 8 persoăne. Au fost distruse cel put in 13.500 de 
locuinte. 
Abel Tasman (năvigător s i comerciănt olăndez, explorător 
ăl Austrăliei s i Oceăniei.) ă descoperit Tăsmăniă, Nouă Zeelăndă s i Fiji î n 
primă să că lă torie, dăr ă reus it să  răteze complet Austrăliă. 
 
Columna lui Traian , monument ăntic din Romă construit din ordinul 
î mpă rătului Trăiăn, pentru comemorăreă victoriei săle î n Dăciă,  prezintă  
circă 2500 de figuri omenes ti, de circă 60-75 cm î nă lt ime. Î mpă rătul Tră-
iăn este prezent de 60 de ori 
Din 1972, copia la scara  naturala  ă băzei Columnei lui Trăiăn s i copii ăle 
scenelor reprezentăte pe ăcest monument sunt expuse î ntr-o sălă  
ă Muzeului Năt ionăl de Îstorie ă Romă niei, din Bucures ti.  

 

      Prof. Criștină Alexăndră Cărp 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Naviga%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Australia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oceania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monument
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_de_Istorie_a_Rom%C3%A2niei
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Î ntr-o frumoăsă  zi de î nceput de să ptă mă -
nă , o geănă  de lumină  î ntr-un brumăr mohoră t, 
î n plin văl 2 (său poăte ămestec de resturi ăle 
primului văl cu elemente viguroăse ăle vălului 2) 
ăl păndemiei de COVÎD,  î ntre s tiri ăpocăliptice 
despre limitele sistemului sănităr romă nesc, nu-
mă rul de  pături libere lă ATÎ, cevă propăgăndă  
electorălă  s i multe ore on-line, sot iă î mi trănsmi-
te propunereă doămnei profesoăre Penu de ă 
prezentă o lect ie despre ănimăle lă clăsă lui Lu-
bo. Totul pă reă să  fie simplu,  iăr prezentă rile on-
line fă ceău dejă părte din cotidiăn, deci niciun 
motiv de ă refuză invităt iă.  

Î n urmă toărele două , său poăte chiăr trei 
zile, de trei său pătru ori pe zi, erăm pus î n temă  
de sot ie s i / său de Lubo cu privire lă inexorăbilă 
s i ireversibilă scurgere ă timpului. Î n ăceste ăctu-
ăliză ri eră mereu subliniăt puternicul contrăst 
î ntre dinămică timpului s i stătică evolut iei pre-
zentă rii, iăr lăitmotivul lor deveneă rugă minteă 
de ă nu lă să totul pe ultimă seără . Băză ndu-mă  
pe experient ă  pe căre consider că  o ăm î n trăn-
smitereă cunos tint elor ăm reus it să  evit orice 
urmă  de stres, pă nă  că nd, î ntr-o seără , privindu-

mă  î n ochi, cu o mină  î ngrijorătă  s i us or nedume-
rită , Lubo mi-ă zis “tătă, ăi grijă ! s tii tu ce le-ăm 
zis colegilor mei despre tine?!”. Î n zădăr ăm î n-
cercăt să -l conving  că  nu s tiu s i că  mi-ăs  dori din 
suflet să  ăflu – n-ăm reus it pă nă  lă culcăre să -l 
măi făc să  măi scoătă  o vorbă  pe ăcel subiect. Î n 
ăcel moment, construind o punte peste timp, mi-
ăm ădus ăminte, cum, lă vă rstă lui Lubo, î mi 
cărăcterizăm tătă l î n făt ă colegilor, iăr călită t ile 
pe căre i le ătribuiăm erău cu mult peste ăle per-
sonăjelor clăsice ăle literăturii romă ne pentru 
copii precum Greuceănu, Pră sleă, Hărăp Alb, Fă t-
Frumos Simplu său omonimul lui – Fă t-Frumos 
din lăcrimă , său peste ăle celebrului Mă rgelătu 
jucăt de Florin Piersic.  

Mă gulit pentru o clipă  de locul pe căre ăm 
presupus că  mi l-ă ăcordăt Lubo î n găleriă 
eroilor de poveste / băsm / benzi desenăte / 
filme produse î n studiourile Mărvel său Disney, 
ăm cons tientizăt subit responsăbilităteă 
prezentă rii nevertebrătelor s i legă tură de directă  
proport ionălităte dintre reus ită prezentă rii s i 
intensităteă luminii emănăte de ăură meă de su-
per-erou î n ochii copilului meu.  

 

Numele meu este Ovidiu Alin Popovici s i lu-
crez lă Făcultăteă de Biologie  din cădrul Universită -
t ii „Alexăndru Îoăn Cuză” din Îăs i.  Î ntre călită t ile ce 
mă  definesc  –  pozitive său negătive (nu cunosc 
exăct proport iă) – det in s i călităteă de tătă  ăl ju-
niorului cercetăs , Vlăd Lubomir Popovici, cunoscut 
colectivului sub ăpelătivul LUBO.  
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Ziuă Z (său măi bine P) – 
ziuă reăliză rii pre-
zentă rii î ncepe relăxăt, 
cu 2 său 3 prezentă ri 
fă cute pentru student i 
ce urmău ă fi măsăcrăte, 
din mărtiriul lor urmă nd 
ă se năs te o nouă  pre-
zentăre ăl că rei destin 
eră să -i căpteze pe tine-
rii cercetăs i. Relăxăreă ă 
fost de scurtă  durătă  
deoărece nu ă fost nece-
săr preă mult timp pen-

tru ă reăliză că  prezentă rile considerăte că punct 
de plecăre pentru nouă prezentăre erău preă 
ăbstrăcte s i lipsite de orice urmă  de potent iăl ce 
puteă fi vălorificăt. Odătă  cu ăceăstă  constătăre ă 
revenit subit povără responsăbilită t ii. Urmă torul 
păs ă fost ăbordăreă unei noi strătegii, î ncepută  
cu un sondăj de opinie ăvă ndu-l drept subiect pe 
Lubo. Am constătăt că  principălele lui nedumeri-
ri erău legăte de: căre-s cele măi mici ănimăle s i, 
evident, căre-s cele măi mări, dăcă  meduzele 
sunt periculoăse, de ce trebuie să  ne spă lăm pe 
mă ini (foărte, foărte des), dăcă  pă iănjenii tră iesc 
doăr pe uscăt său pot tră i s i î n ăpă , dăcă  
mus că tură pă iănjenilor e periculoăsă , dăcă  sunt 
ănimăle lă căre să ngele să  fie diferit colorăt de 
să ngele nostru, dăcă , dăcă  s i din nou put in “dăcă “ 
combinăt pe ici, pe colo, cu că te un “de 
se“ (pentru ăcurătet eă informăt iei, sondăjul ă 
fost reălizăt î năinteă s edint elor de logopedie). 
Plecă nd de lă ăceste repere, ăm reus it să  făc pe 
ultimă sută  de metri o prezentăre că t măi colo-
rătă  s i că t măi sugestivă . 

Actul finăl – prezentăreă. Cu 
prezentăreă reălizătă , des i nu 
preă s lefuită , ăsteptăm momen-
tul î n căre să  mă  ăfis ez î n făt ă 
publicului. Din culise (ădică  din 
sufrăgerie) ăs teptăm să  intru pe 
scenă  (cu ălte cuvinte, î n birou, 
î n făt ă călculătorului), tră gă nd 
că t măi mult cu urecheă lă ceeă 
ce se î ntă mplă ăcolo. Tensiuneă 
s i emot iile se î ntet eău cu fiecăre 
clipă , iăr timpul se scurgeă din 
ce î n ce măi greu. Din că nd î n 

că nd, ăuzeăm copiii ce 
î ntrebău cu glăsuri î n 
căre se î mpleteă energiă, 
curiozităteă s i neră b-
dăreă (desigur  s i curăjul, 
î ndră zneălă s i vigoăreă 
cărăcteristică  căsei /  clă-
sei ăflăte sub semnul 
leului)  “ce surpriză  ăvem 
pregă tită  pentru ăstă zi?”.  
Prin timpul dilătăt, î mi 
făc intrăreă î n scenă , dăr 
surpriză  – internetul se hotă ră s te să -mi testeze 
dejă greu î ncercăt ii nervi s i pică . Î n că tevă 
secunde restăbilim conexiuneă, dăr o nouă  sur-
priză  – nu ăm experient ă  î n muncă pe Zoom 
(folosesc Teăms-ul), motiv pentru căre or-
becă iesc după  fiecăre comăndă . S ănsă meă ă fost 
î ntruchipătă  prin doămnă profesoără  Penu, căre, 
cu ră bdăre s i tăct, mă  ghideăză  păs cu păs prin 
hă t is ul comenzilor din Zoom, reus ind ăstfel să  
ăjungem lă prezentăre. Lubo s-ă instălăt comod 
s i trufăs  pe genunchii mei, precum Alexăndru î n 
s ăuă lui Bucefăl, fremă tă nd s i el î n ăs teptăreă 
prezentă rii. Chiăr de lă primul slide copiii ău 
declăns ăt un ăsălt nimicitor –  ce entuziăsm! Tot i 
s tiău că te cevă despre ceeă ce eră prezentăt, tot i 
ăveău cevă de completăt său de î ntrebăt – o ăde-
vă rătă  să rbă toăre ă cugetului pătronătă  de Păllăs 
Atenă prin reprezentăntă ei, cucuveăuă (Athene 
noctuă) Alexă. 

 Î ntr-un finăl, după  dezbăteri ăprinse, ur-
măte de ălte s i ălte dezbăteri î n căre pătosul s-ă 
î mpletit ărmonios cu cunoăs tereă, ne-ă cuprins 
foămeă (nu ceă de cunoăs tere), deci ne-ăm luăt 
ră măs-bun unii de lă ălt ii, propună ndu-ne că î n 
primele zile ăle perioădei post-păndemice - 
speră m că  se ăpropie - să  ne putem vedeă un-
devă î n nătură  pentru ă continuă dezlegăreă mis-
terelor Viului.  
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Epilog. Deoărece lucrez de ăproximătiv 20 
de ăni î n î nvă t ă mă nt, considerăm pă nă  lă dătă 
ment ionătei prezentă ri că  sunt put ine lucruri căre 
mă  pot surprinde. Doămnă profesoără  Penu mi-ă 
dăt ocăziă să  vă d că  mă  î ns el, dă ndu-mi ăstfel, prin 
intermediul elevilor domniei-săle, o lect ie despre 
pericolul pe căre-l reprezintă  sentimentul de ăuto-
mult umire. Predă nd ăceleăs i teme student ilor ăn 
de ăn nu credeăm că  pot fi luăt prin surprindere, 
bă măi mult, considerăm că  pot induce clăsei / 
grupei /etc. pă nă  s i î ntrebă rile pe căre vreău să  le 
primesc. Î n făt ă grupei de cercetăs i ăm reălizăt 
că te măi ăm de î nvă t ăt pă nă  să  mă  pot consideră 
profesor (nu mă  refer lă titlul formăl), ăm vă zut s i 
î nt eles rolul decisiv pe căre Doămnă 
Î NVA T A TOARE, Doămnă PROFESOARA , Doămnă 
ÎULÎANA său simplu, DOAMNA, î l joăcă  î n mode-
lăreă cărăcterelor s i destinelor elevilor să i, ăm 
î nt eles că tă  muncă , că tă  orgănizăre s i că t tălent se 
ăscund î n spătele unei ore căre decurge perfect s i, 
cel  măi importănt, ăm î nt eles de ce î n unele dis-
cut ii Lubo (sigur nu ă ăuzit de Nietzsche) ăduce că 
ărgument suprem “AS A A ZÎS DOAMNA ÎULÎANA!”. 

ALEXA - Revista Școlii Gimnaziale „Junior” 



Totul va fi bine! 

37 

Tomă Hogeă. Său Tomit ă , cum î i spun pri-
etenii! Nă scut î n Botos ăni, pe 17 ăprilie 
1957, Tomă Hogeă este profesor, ăctor s i 
regizor ă că rui implicăre ărtistică  se bucu-
ră  de recunoăs tere năt ionălă  s i internăt io-
nălă .      
Copil fiind,, ă studiăt lă Liceul de Artă  
„S tefăn Luchiăn” din Botos ăni”.După  ăb-
solvireă liceului, Tomă Hogeă ă urcăt di-
rect pe scenă , din 1977 pă nă  î n 1981 fiind 
ăctor lă Teătrul de Stăt "Mihăi Eminescu" 
din Botos ăni, dăr s i colăborător lă Teătrul 
de pă pus i "Văsilăche".   

 Activităteă ies eănă  cuprinde, pe lă ngă  Univer-
sităteă de Arte, s i ăctivităteă de ăctor ăl Teătrului 
pentru Copii s i Tineret "Luceăfă rul" din Îăs i. Î ntre 
ănii 1996 s i 1998 ă fost scenărist, reălizător s i ăctor 
ăl emisiunii de seără  pentru copii "Î ngerăs ul meu" 
lă Rădio "Trinităs", Îăsi. 
Are peste o sută  de roluri interpretăte decenii de 
ăctivităte ărtistică , timp î n căre ă obt inut s i nume-
roăse premii. Mărele trofeu de lă Festivălul Înternă-
tionăl de lă Gălăti 1995, cu spectăcolul Răză de soă-
re, Premiul pentru regie ărtistică, obtinut lă Volgo-
grăd in Rusiă cu spectăcolul Răză de soăre, 2006, 
Premiul pentru cel măi incăntător spectăcol, obti-
nut lă Festivălul Mondiăl de Teătru de Păpusi - Pră-
gă 2007; nominălizăre pentru regie ărtistică in că-
drul ăceluiăsi festivăl Premiul pentru debut obtinut 
lă Festivălul Înternătionăl "Gulliver" Gălăti 2007, cu 
spectăcolele  Degetică si Măgăzinul cu jucării. Î n 
ultimii ăni, numeroăse premii ă obtinut cu spectă-
colul "Tineret e fă ră  bă tră net e s i viăt ă  fă ră  de moăr-
te" reălizăt lă Teătrul Merlin, Timis oără. 
 Î n 2005, Tomă Hogeă obt ine doctorătul lă 
Universităteă G.Enescu Îăs i. A publicăt volumul de 
versuri "Dăcă  ăs  fi" s i "Î ntre generăt ii", dăr cel măi 
importănt este făptul că  ne-ă dăt "Îstoriă Teătrului 
de Animăt ie din Romă niă", lucrăre deosebit de im-
portăntă  î n breăslă ărtis tilor mărionetis ti.  

Fragmente din articolul publicat pe site-ul știri.botoșani.ro 
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CE  ESTE  JOCUL? 

 JOCUL este o ăct iune plină  de tă lc s i suspăns, 

este o descă rcăre ă unui surplus de fort ă  vitălă , ălt-

fel spus, jocul concretizeăză  o nevoie de destindere. 

Conduită de joc ă copilului implică  un element de 

ălegere, măi exăct, de init iătivă . Deci, jocul este mij-

locul prin căre fiint ă umănă , de lă î nceputurile exis-

tent ei săle, in-tră  î n contăct cu lumeă cunoăs terii. 

Spiritul căndid, î l prezintă  pe copil că pe o fiint ă  că-

păbilă  să  inventeze ăct iuni de o măre năivităte, lă 

primă vedere, dăr pline de substănt ă  î n cont inutul 

lor. JOCUL constituie o problemă  serioăsă , deoărece 

este un instrument de ăfirmăre ă eului! JOCUL este 

o ăctivităte morălă , co-pilul î nvăt ă  să  mă nă nce, î n-

văt ă  să  vorbeăscă , î nvăt ă  să  se joăce, î nvăt ă  să  relă-

t ioneze, totul prin modele(pă rint i, bunici, frăt i măi 

mări, educători, învățători). 

 JOCUL este cel măi bun element de echilibru 

psihic lă copil, el ăsigură  băză personălită t ii. 

,,Oamenii sunt niște jucării în mâna zei-

lor” (Plăton) 
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COPILUL ȘI JOCUL 

 

 Dătorită  grădului de exăltăre, copilul î n orice moment crede că  

este s i poăte 

fi ,,bălăur”/,,print ”/,,zmeu”/,,motăn”/ ,,pitic”/,,print esă ”/,,vră jitoăre”... 

ăproăpe de convingereă că  este ,,de-ădevă răteleă”. 

 COPÎLUL se joăcă  î n ceă măi desă vă rs ită  seriozităte, dăr se joăcă  s i s tie că  se joăcă . ACTORUL 

tră ies te pe scenă  prin rolul pe căre î l joăcă , dăr este cons tient că  joăcă ! Cunosc din lucră rile de speci-

ălităte (pșihologiă copilului) s i din experient ă de ăctor/regizor (pește 54 ăni) că  pres colării s i s colă-

rii mici ău nevoie, î n ăctivită t ile lor zilnice (de joăcă ) de simboluri, pentru ă li se dezvoltă dorint ă de 

cunoăs tere. Prin simbolurile jocului, copilului i se dezvoltă  ătă t limbăjul, că t s i fănteziă s i, nu î n ulti-

mul ră nd, logică. Pentru s colării mici( 6-11 ăni) mediul sociăl (ș coălă) î i ordoneăză , ăces tiă dezvol-

tă ndu-s i căpăcităteă de ă diălogă s i cooperă cu ceilălt i. Fămiliă, î n ăceăstă  perioădă , ăre un rol esent i-

ăl î n dezvoltăreă copilului. Vă rstă de s ăpte ăni este extrem de importăntă  pentru dezvoltăreă psihică  

ulterioără , de ăceeă este esent iăl ceeă ce i se oferă  copilului, pă nă  lă s ăpte ăni ătă t prin JOC că t s i 

prin SPECTACOLUL DE TEATRU! Dejă, copilul î ncepe să  ăibă  cunos tint e despre societăte, despre lu-

me prin joc, prin spectăcolele vizionăte. 

 Î n ăltă  ordine de idei, pa pus a-personaj, întâlnită în toăte reprezentățiile pentru copii, este 

s i ră mă ne elementul primordiăl din viăt ă copilului. Gă ndireă copilului trebuie permănent stimulătă  

î n fămilie, î n s coălă  î n teătru. Copilă riă ră mă ne vă r-stă î ntrebă rilor, jocurilor, de ăceeă fiecăre etăpă  

ă copilă riei ăre un grăd ănume de î nt elegere, de receptăre s i un ănumit specific. Jucă ndu-se, copilul 

î s i formeăză  limbăjul. Astfel este stimulătă  imăginăt iă, gă ndireă, sensibilităteă, independent ă î n ăct i-

une. Î n orice poveste lecturătă  (de pă rint i, bunici, î nvă t ă tori) său vă zută  pe scenă teătrului, există  

pentru fiecăre spectător (copil) o pă pus ă  (un perșonăj) pentru căre ătă t lăcrimile curăte că t s i ră sul 

cristălin se născ dătorită  eroilor s i î ntă mplă rilor din poveste. 
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Apropo de î ntă mplă ri de poveste, î n decembrie 

2020 ăm trecut prăgul S colii ,,JUNÎOR” î n călită-

teă onorăntă  de Mos  Cră ciun! Mi-ăm consultăt 

spiridus ii s i ăm decis, de comun ăcord că , des i 

trecusem printr-un ăn greu, cu un microb căre  

fă cuse, dejă, î nconjurul plănetei, trebuiă, totus i, 

să  părticip lă serbăreă s colii, grupă pregă titoăre 

s i ce să  vezi...? O clăsă  primitoăre, frumos ăme-

năjătă  pentru venireă Mos ului s i doămnă profe-

soără  Penu Îuliănă căre m-ă î ntă mpinăt, din 

prăgul s colii, ză mbind. Contrăr făptului că , î n-

tă lnireă Mos ului cu copiii ă fost pe zoom, totul   

s-ă desfă s urăt ătă t de firesc, ătă t de viu, cu o re-

gie ă momentului foărte bine pregă tită  î ncă t s-ă ătenu-

ăt, put in,foărte put in ăbsent ă copiilor din clăsă . Măi 

mult decă t ătă t, fiind pe zoom, ăm ăvut s ănsă de ă pă -

trunde î n căsă fiecă rui copil: Sofiă, Mătei, Biăncă, Îvă-

nă, Victor, Christiăn, Eduărd, Anelisse, Celine, Îlincă, 

Tudor R., Tudor P.,Eric, Antoniă, Medă, Sără, Adriăn, 

Lubomirde, descoperind universul că minului, ălă turi 

de pă rint i său frăt ii măi mări, de ă re-gă si copiii, î n t i-

nute ătent ăleăse (de pă rint i) s i pregă -

tit i pentru î ncepereă spec-tăcolului. 

Regiă momentului ă fost ătă t de bine 

conceput î ncă t, intervent iă fie-că rui 

copil s-ă trănspus î ntr-un mini-recităl 

de poezie s i că ntec.Pe pricipiul că  

OMUL sfint es te locul, profesoără Penu 

Îuliănă ă reus it, cu prisosint ă , să  trăns-

forme o situăt ie nefericită /un moment 

de criză , î ntr-o î ntă lnire de/cu suflet...! 

Concluzionă nd ăs  spune că , acolo unde 

există IMPLICARE, EMOȚIE, și IUBI-

RE avem bucuria de a descoperi un 

OM cu mult SUFLET dăruit, întru to-

tul profesiei și copiilor!            

 Actor, Regizor,Doctor în Artele Spectacolului: TOMA HOGEA 
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„PĂPUȘILE ÎNSUFLEȚITE” - interviu cu Maestrul Păpușilor, Toma Hogea 

 

IVANA DASCĂLU: Cum prinde viață o păpușă?  

Venirea pe lume a unei păpuși, necesită multă trudă, timp, imaginație și multă iubire! În pri-

mul ră nd, SCENOGRAFUL este ărtistul căre gă ndes te, creeăză  pă pus ă/personăjul î mpreună  cu REGÎ-

ZORUL spectăcolului. Măi î ntă i, se făce un desen cu chipul s i tră să turile esent iăle ăle pă pus ii/

personăjului, ăpoi desenul/ schit ă ăjunge lă ălt ărtist, SCULPTORUL teătrului căre î ncepe să  modele-

ze, cu multă  ră bdăre, pricepere s i tălent, din măteriăle moi său tări, pă pus ă. Urmeăză  o ăltă  etăpă , 

ăplicăreă ăccesoriilor: culoăreă/pă rt ile pictăte, ochii, pă rul s i, nu î n ultimul ră nd, vestimentăt iă pă pu-

s ii. Î n finăl, P A PUS A ăjunge î n mă inile ACTORULUÎ PA PUS AR  căre, cu ră bdăre, tălent, sensibilităte, cu 

multă  muncă , cu o dă ruire ăbsolută  s i multă , multă  iubire, reus es te să  î nsuflet eăscă  s i să  deă viăt ă  no-

ii pă pus i! 

JOSIE DASCĂLU: Ce trebuie să conțină un spectacol pentru copii?  

Fiecăre spectăcol, conceput s i oferit copiilor trebuie să  î ncorporeze toăte virtut ile creăt iei scenice 

prin cele măi diverse mijloăce: ăctorie, poezie, muzică , păntomimă , coregrăfie, mă s ti, mărionete, pă -

pus i, î n ideeă că , pe scenă , sub ochii plini de căndoăre ă copiilor, să  se poătă  compune un bogăt uni-

vers de cunoăs tere, un univers umăn, dă tă tor de bine s i frumos, î ntr-o relăt ie de comunicăre (șcenă -

public) deschisă, ăutentică și profund sensibilă. Lumeă teătrului oferă copiilor -de toăte vă rstele-

momente de implicăre î n joc, veselie, evădăre din cotidiăn s i, clipe de î nă lt ăre ă spiritului. Î năinte de 

toăte, orice spectacol pentru copii, trebuie sa  ofere clipe magice, emot ie s i multa , multa  iubire! 

IVANA DASCĂLU: Ce fac păpușile când nu sunt în spectacol și, cine are grijă de ele ? 

Emot ionăntă  î ntrebăre...căre vine din părte unui copil...! PA PUS ÎLE din teătru, din primă zi că nd prind 

viăt ă , devin părte componentă  ă ăctorului pă pus ăr...! 

ACTORUL este cel căre oferă , suflet/viăt ă  pă pus ii. Î năinte de toăte, ăctorul î n-ceărcă  să  descopere tăi-

nele pă pus ii (mecănișmele ș i șiștemul de mă nuire), ăpoi î ncepe să  se ,,î mprieteneăscă ” cu eă s i, iăr î n 

cele din urmă  ăctorul pă pus ăr, î s i ăsumă  rolul de ,,pă rinte”. ACTORUL s i, număi ăctorul, este cel căre 

ăre grijă  de stăreă bună  de funct ionăre ă pă pus ii: să  nu fie lovită , să  nu se murdă reăscă  ăstfel î ncă t, 

totul să  fie perfect pentru spectăcol. Î n momentul că nd nu este spectăcol, pă pus ile se ,,odihnesc”, stău 

cumint i î n cămeră pă pus ilor s i ăs teăptă  reî ntă lnireă, de ă două zi, cu ăctorii. Orice reî ntă lnire ă ăcto-

rului cu pă pus ă, ăduce lumină , linis te, bucurie, sperănt ă  s i sentimentul iubirii, necondit ionăte, reci-

proce!  

JOSIE DASCĂLU: Anul trecut, nu am mers la Teatrul pentru Copii, fiind pandemie dar, am văzut 

multe spectacole de teatru online. Au suferit actorii și păpușile, că nu s-au întâlnit cu spectato-

rii?  

Î ntr-ădevă r, ă fost un ăn dificil dăr...ă trecut! Mersul lă teătru nu este, doăr, un divertisment, teătrul 

este locul unde voi copiii, descoperit i toăte poves tile, este tă ră mul ,,fermecăt” unde ăvet i s ănsă de ă 

tră i, ălă turi de ăctorii pă pus ări, toăte î ntă mplă rile personăjelor drăgi. Î n sălă de spectăcol, emot iile 

vibreăză  peste tot, î n scenă  ăctorii, emot ionăt i, dău viăt ă  pă pus ilor iăr voi, copiii tră it i lă cote măxi-

me, super emot ionăt i, fiecăre scenă  din spectăcol. Niciodătă  un spectăcol vă zut online, nu se vă ridică 

lă nivelul spectăcolului, vizionăt s i tră it, din sălă de teătru, vibrăt iă să lii, pa pus ile ,,vii” din scenă și 

reăct iile publicului, creeaza  acel miraj unic a artei pa pus a res ti!  

Teatrul este și, va rămâne, o casă a păpușilor, un tărâm a basmelor, universul unic a copilăriei!  
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În fiecare an, de Crăciun, pregăteam o serbare în care emoția întâlnirii și a spectacolului unea 
copiii, părinții și profesorii. Prin dans, muzică și teatru împleteam povești izvorâte din munca noastră de 
peste an. Așteptam aplauze și cadouri de la Moș Crăciun drept răsplată pentru dăruirea, implicarea și 
efortul fiecăruia dintre noi. Am creat amintiri pline de magie. 

Anul acesta, un an provocator, ne-am demonstrat că indiferent de timpurile pe care le străba-
te lumea în care trăim, putem crea momente magice, la fel ca în anii trecuți. Astfel, ziua de 22 decem-
brie a fost una specială pentru noi, juniorii de clasa a III-a. Doamna învățătoare ne-a învățat să creăm 
prezentări în Google Slides, ne-am ales momentele preferate din serbările de Crăciun trecute și preț 
de câteva ore ne-am bucurat și ne-am emoționat rememorând bucuria Crăciunului în familia Junior. 
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 Acăsă , lă Junior, ne-ăm î ntă lnit cu Mos  Cră ciun, ăm 
conversăt cu el măi mult că orică nd s i ... ne-ăm demon-
străt tălentul scriitoricesc. Mos ul ă fost foărte î ncă ntăt de 
creăt iile noăstre s i ne- ă rugăt să  i le trimitem pe ădresă 
de e-măil să  se bucure de ele s i Cră ciunit ă s i să  le ofere 
drept exemplu spiridus ilor. Doămnă î nvă t ă toăre ne-ă 
î nvă t ăt cum să  tehnoredăctă m textele î n Google Docs s i 
cum să  i le trimitem mos ului prin pos tă electronică . Am 
fost foărte î ncă ntăt i! 

Mos  Cră ciun online 

 

 

 Întâlnire magică cu Moș Crăciun 
 

 În casă era o atmosferă magică. Toti membrii familiei dormeau linistiți lângă bradul împodo-
bit, special pentru venirea lui Moș Crăciun. Era mai frumos ca niciodată. Toată casa era cuprinsă de bu-
curie și de spiritul Crăciunului. Deodată, cineva a intrat în casă. Era un bătrânel micuț, cu barba albă ca 
zăpadă, îmbrăcat în roșu și   cu plete lungi, parcă făcute din fulgi de nea. Fănică se uită direct la el și nu-i ve-
nea să-și creadă ochilor.    Nu știa ce să facă, îi era teamă să spună ceva. Își luă inima în dinți și-i spuse cu 
emoție în glas: 

 —Bine ai venit, Moș Crăciun! Te-am așteptat tot anul și să știi că am avut un an minunat. 
Aștept de mult timp să vorbesc cu tine. Nu te- am mai văzut niciodată și am atâtea întrebări pentru tine. 
Cum poți călători în toată lumea, doar într-o singură noapte ? 

—Eeei, dragul meu băiețel, asta este adevărata magie a Crăciunului. Este misiunea și, deopo-
trivă, superputerea mea. Dar să știi că am și o săniuță foarte rapidă, sau poate că am și milioane de 
spiriduși care mă ajută, ori poate că am o clepsidră a timpului, împrumutată chiar de la Harry Potter. 

Atunci se auzi ceasul lui Fănică. Era miezul nopții, iar Moș Crăciun îi șopti băiețelului: 
—Trebuie să plec, deja sunt în întârziere. 
Fănică începu să se întristeze și îl întrebă, lăcri-

mând de emoție: 
—Am să te mai văd vreodată, Moș Crăciun ? 
—Depinde de cât de ascutător vei fi, Fănică! 
În acel moment se auziră niște zurgălăi, iar o sanie, 

frumos împodobită, își făcu apariția la geamul lui Fănică. 
Moș Crăciun îl sărută pe obraz și sări în minunata săniuță. 
Săniuța se ridică în văzduh și, deodată, se făcu nevăzută, în 
timp ce glasul lui Moș Crăciun încă se mai auzea în depărta-
re: 

—Ho, ho, ho ! Theodor Darie, clasa a III-a 
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Moș Crăciun 
 

 Seara se lasă ușor în sat. Împreună cu prietenii mei ne 
bucurăm de zăpada de pe derdeluș. Cu toții am fost la colin-
dat, dar acum ne pregătim pentru seara magică de Ajun, 
atunci cand vine Moșul. 

 Moș Crăciun este un bătrânel în roșu și alb care se mișcă 
foarte rapid. Nimeni nu a reușit să-l prindă atunci cand lasă 
cadourile sub brad. 

 Anul acesta, gașca noastră are un plan. Vom monta came-
re de vedere profesionale pentru a filma momentul. Sper că vom reuși așa cum am reușit și cu Moș Nico-
lae, dar aceasta e alta poveste. O veți afla cu următoarea ocazie. 

 Moș Crăciun este un bătrânel vesel, bun și iertător, de aceea sperăm că nu se va supăra pe 

noi. 

Victor Leahu, clasa a III-a 

 

Prietenul meu, Moș Crăciun 
 

 Afară ninge cu un roi de fluturi albi. Ceasul arată că de 
mai bine de o oră este trecut de miezul nopții. 

Maria nu a putut să adoarmă. Ea voia să îl prindă pe bătrânul 
cu barbă și plete albe. La un moment dat au început să se 
audă sunete de zurgălăi. Aceasta a coborât din pat și s-a dus 
la fereastră. L-a văzut pe Moș Crăciun venit din tărâmul înde-
părtat al zăpezii unde regină este iarna. Ea a vrut să îl vadă 

mai de aproape. 

 -Ho, ho, ho! Dragă Maria, am venit să îți aduc darurile mult dorite! Dar de ce nu dormi? 

 -Bună, Moșule! Nu îmi vine să cred că te văd! Mi-am dorit atât de mult să te întâlnesc și nu am 
putut să adorm. Nu îmi încap în piele de bucurie. 

-Maria, dacă dorești să ne revedem, pentru că acum suntem prieteni, o să îți dau numărul cutiei mele 
poștale din Laponia. 

 -Mulțumesc, Moșule! Dintotdeauna mi-am dorit un prieten magic ca tine! Și au vorbit, și au vor-
bit mult timp. 

 -Bine, Maria, mi-a făcut plăcere să te cunosc! Am multe cadouri de livrat și nu mai e mult timp. 
Ne vedem Crăciunul viitor! 

 Fetița l-a urmărit pe geam până a dispărut în văzduh, apoi s-a dus la culcare. Acum, în casă este o 
liniște desăvârșită, singurele care nu dorm sunt beculețele colorate din bradul de Crăciun și cadourile 
primite. A doua zi dimineață, toată familia se trezește devreme și se duce la minunățiile de sub brad. 

 Maria niciodată nu a mai fost atât de fericită! 

Ilaria Rebeca Burlacu, clasa a lll-a 
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Moș Crăciun 
 

 Toată lumea știe că, în noaptea dintre 24 și 25 decem-
brie, mult îndrăgitul Moș Crăciun vine. 

 Acesta e un bătrânel plinuț, îmbrăcat cu o haină groasă 
și roșie, cu barba lungă și pletele albe ca neaua. El e cunos-
cut pentru fapta bună pe care o face de mulți ani, adică dă-
ruiește cadouri copiilor cuminți. Din păcate, celor obraznici 

le aduce cărbuni. 

 Copiii se trezesc tare devreme în acea dimineață specială de decembrie, cea în care se găsesc 
sub brad pachețele colorate ce conțin daruri pentru cei mici. Dar nu sunt orice daruri, ci sunt chiar 

darurile dorite de copii! Toți mititeii exclamă fericiți: A venit Moșul! 

 Crăciunel dă atenție și celor mai mici detalii: dacă un copil își vrea cadourile împachetate fru-
mos, își va vedea sub brad dorința împlinită, dacă altul își vrea cadourile în pungi cu imprimeu de Cră-
ciun, așa le va primi. 

 Bătrânul intră tiptil, pe nevăzute, în case, verificând iarăși scrisorile, în așa fel încât să nu gre-
șească destinatarul. 

 Moș Crăciun e așa generos, de asta e așa de așteptat. 

Miruna Ioana Ferariu, clasa a III-a 

Noapte de Crăciun 

 

 Este o noapte specială, adică Ajunul Crăciunului. Ma-
ma pregătește cozonacii, iar eu cu tati împodobesc bradul 
cu globuri sclipitoare, luminițe colorate și cu beteală în va-
luri aurii. 

 Îmi arunc ochii pe fereastra și zăresc un roi de fluturi 
albi care se așterne în curtea noastră. Din văzduh văd cum 
o sanie mare este trasă de reni, condusă de un bătrân roto-
fei îmbrăcat în roșu cu o barbă albă ca zăpadă. 

Se oprește în fața casei noastre și se aud sunetele de zurgă-
lăi ale renilor lui Moș Crăciun. 

 Inima îmi bate foarte tare și de odată îmi amintesc că ar trebui sa dorm ca Moșul să pună cadou-
rile sub bradul fermecat. Singurele care nu dorm sunt luminile jucăușe din pom, iar în mintea mea este 
un singur gând care nu-mi da pace: ,,Ce voi găsi oare mâine sub brad?’’. Am adormit, iar în vis îmi apar 
îngeri îmbrăcați în petale de flori. 

 Ce noapte minunată! 

Evelina Marcu, clasa a III-a 
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Cel mai frumos Crăciun 
 

 Crăciunul așteptat cu multă nerăbdare de toți oamenii 
din lume se apropia cu pași repezi. Din nefericire, pandemia 
neașteptată a impus restricții și a adus izolarea. Dar era o fami-
lie care aștepta cu optimism să petreacă un timp minunat îm-
preună și să se bucure de magia sărbătorilor. 

 Mihnea și David, cei doi copii ai familiei, au împodobit un 
brad minunat și se pregăteau cu mare entuziasm să-l întâmpi-
ne pe bătrânelul durduliu cu haine roșii și cu părul alb ca zăpa-
da. Voi cine credeți că era acesta? Ați ghicit! Chiar el, Moș Cră-
ciun, în carne și oase! 

 Zilele treceau atât de repede, încât timpul a părut că zboară de pe 1 Decembrie, când toți românii 
au sărbătorit Ziua Națională, până pe 24 Decembrie, ziua specială de Ajun. 

 Seara, cei doi frați fremătau de nerăbdare, dar Moșul se lăsa așteptat. Mihnea și David au pus clo-
poței la ușă și la șemineu, pentru a nu rata momentul venirii bunului lor prieten. La un moment dat, s-a 
auzit zgomot de zurgălăi, iar David, fiind un băiețel îndrăzneț, a fugit în curte. Mare i-a fost bucuria când 
l-a văzut pe bătrânelul prietenos, coborând din sanie cu un sac imens, plin de jucării! L-a salutat cum se 
cuvine și l-a poftit în casă. Moș Crăciun a intrat voios, s-a așezat lângă copii și a mâncat cu poftă din pră-
jiturile pregătite pentru el. Apoi i-a întrebat pe cei doi frați dacă au fost cuminți și dacă au obținut rezul-
tate bune la școala. Aceștia au răspuns afirmativ și Moșul a zâmbit cu blândețe, căci el știa că așa a fost. 
 Apoi le-a spus că nimic nu poate strica magia Crăciunului, dacă oamenii sunt buni și copiii sunt cu-
minți. Nici chiar pandemia! 

 Când iubitul Moș a trebuit să plece, cei doi frați l-au rugat să le permită să-i admire sania. “Sigur că 
da, dragii mei!” le-a spus bătrânul blând. Au mers împreună în curte și băieții au fost foarte încântați și 
uimiți să vadă sania lucioasă, la care erau înhămați renii din îndepărtata Laponie. “Dar aceasta chiar este 
o sanie adevărată, trasă de reni adevărați!”, a strigat David, în timp ce Moșul se urca în sanie și le spu-
nea să îl aștepte cu încredere și anul următor. Apoi, într-o clipă, s- a facut nevăzut în văzduh. 

 Mihnea și David au înțeles că este important să crezi într-un vis ca acesta să devină realitate. Și 
atunci nici un pericol, nici măcar pandemia, nu-ți poate fura bucuria! 

 Ce Crăciun minunat a avut această familie, mai ales că băieții au învățat o lecție atât de importan-
tă! 

David Manolache, clasa a III-a 

Moș Crăciun 
 

 Cine este Moș Crăciun? Este bătrânelul care râde cu ho-
hote lungi, mai rotofei, cu plete și barbă albă. El citeste scriso-
rile de la copii cuminți și îndeplineste dorințele acestora. Celor 
năzdrăvani le trimite doar o piatră neagră numită cărbune. 
Aceștia din urmă sunt supărați, dar primesc astfel o lecție și în 
anul următor vor face numai fapte bune și vor fi răsplătiți pe 
măsură: primesc mașinuțe, ciocolată și trenulețe. 

 Moșul niciodată nu uită nici măcar un singur copil. Este 
gata să împartă oricând fericire în jur. 

Radu Vornicu, clasa a III-a 
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Moș Crăciun 
 

 Este Ajunul Crăciunului. Sorina și Doru privesc pe 
fereastă la spectacolul de afară, ninge cu un roi de fluturi 
albi. 

 Mama pregătește de zor masa de Crăciun, este plină 
de bunătăți. Bunicii i-au loc la masă, iar copiii devin nerăb-
dători, sunt cu gândul la ce le va aduce în dar bătrânul 
grăsuț cu plete albe ca zăpada. Bucuria revederii creează 
momente magice în sânul familiei numeroase. 

 Miezul nopții îi prinde pe copiii ascunși după canapea, 
poate îl vor surprinde pe Moșul când va ajunge. Își așteaptă răndul, emoționați, sigur se află pe lista cu 
daruri scrisă cu grijă de spiridușul șef! 

 Moșul a intrat cu grijă pe hornul încălzit. Sorina a strănutat și s-a dat de gol. După ce s-au prezen-
tat Moșului, cei doi copii l-au întrebat: 

 —Voi nu ar fi trebuit sa dormiți la ora aceasta? 

 —Așa este, dar ne-am dorit foarte tare să te întâlnim, să vedem cum intri pe horn și să ne poves-
tești cum reușești să înconjori lumea întreagă într-o singură noapte! 

 Moșul zâmbi cu drag și începu să le povestească copiilor cum magia Crăciunului face posibilă călă-
toria sa în lumea toată. Copiii au apucat să îi mulțumească Moșului și au adormit ca și cum întâmplarea 
a fost un vis frumos. 

Sonia Mihalache, clasa a III-a 

 

 

Întâlnirea cu Moș Crăciun 
 

 Este noaptea de Crăciun. Afară ninge cu fulgi mari. În casă este o liniște desăvârșită. Bradul este 
împodobit cu mii de globulețe mari și mici și ghirlande de beteală. Pe masă sunt așezate bunătățile pre-
gătite de mama. Odăile miros a vanilie și a scorțișoară. Copiii au adormit cu gândul la cadourile pe care 
urmează să le primească. 

 Dintr-odată se aud sunete de zurgălăi. Ioan s-a dat jos 
din pat și s-a dus lângă perete. Se auzeau niște pași înfundați 
în apropiere de brad. “Nu îmi vine să cred! A venit Moșul din 
ținuturile îndepărtate unde regină este iarna!”. Avea o barbă 
albă ca zăpada, doi ochi mici și o căciulă albă pe margini și pe 
creștet roșie. Moșul a fost surprins: 

 —Dragul Moșului, tu de ce nu dormi? 

 —Pentru că așteptam să vii tu. 

 Moș Crăciun a fost impresionat de răspuns. I-a dat cel 
mai mare cadou pe care l-a avut și a plecat prin văzduh. Ce 
noapte minunată!  

Victor Preda, clasa a III-a 
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   Dialog cu Moș Crăciun 

 
 Este noaptea de Crăciun.Cu toții dorm în afară de lu-
minițele strălucitoare și colorate din brad. Deodată se aud 
pași. Este Moș Crăciun! Doi copii, Matei și Miruna, au cobo-
rât speriați și au spus în cor:  
 —Moș Crăciun, tu ești ? 
 —Ho! Ho! Ho! Dragii mei, eu sunt adevăratul Moș Cră-
ciun! 
 —Tu, Moșule, chiar exiști? 
 —Cum să nu? Cine credeți că vă aduce cadouri în fie-
care an? 
 —Păi…credeam că sunt părinții, a spus Matei.  
 Copiii au stat puțin pe gânduri, apoi l-au întrebat pe 
Moș Crăciun: 
 —Moșule, ne iei și pe noi în sanie pentru a-ți vedea 
mirifica călătorie? Bătrânul a acceptat și au plecat. 
 Dimineață, Matei și Miruna și-au povestit întâmplarea crezând că e un vis, dar au observat un bilet: 

Dragii mei, 

Voiam să vă mulțumesc pentru ca m-ați ajutat să livrez cadourile. 

                                                                    Cu drag, Moș Crăciun 

 Atunci și-au dat seama ca nu a fost un vis, ci o întâmplare reală. 
 Acea seară a fost una de neuitat, iar Matei și Miruna au păstrat secretul bătrânului în haine roșii.. 
 

Anastasia Stoica, clasa a III-a 

 

 
Edison și Moș Crăciun 

 

 Este noaptea de Crăciun. Ninge cu un roi de fluturi albi. 
Edison se gândește la prietenul său, Nikola Tesla. 

Dintr-odată se aude un zgomot din camera de zi. S-a dus 
glonț să vadă despre ce era vorba. În sufragerie era un bă-
trân grăsuț cu haine roșii si cu obrajii ca trandafirul. ,,Este 
Moșul!”, și-a zis în gând Edison. A fugit la el în cameră să își ia 
aparatul foto, dar, când a ajuns înapoi, Craciunel dispăruse. 

El s-a dus la geam. L-a văzut în sania lui mare trasă de nouă 
reni voinici. Și-a luat zborul. S-a plimbat prin vazduh 10 minu-

te, apoi a plecat. Edison s-a dus în camera lui de lucru și a văzut o poză pe masă cu prietenul său, Tesla. 

 Lăcrimand de emoții, zise: 

 —Multumesc, bătrânelule! Tu ai făcut posibilă magia din această noapte. 

Mathias Nechifor, clasa a III-a 
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Întâlnirea cu Moș Crăciun 
 

 Familia Zuriei se pregătește de Crăciun. Mama a petre-
cut jumătate de zi în bucătarie, pregătind cozonaci, colaci, 
turte și multe alte bunătăți. Tata a străbătut un drum lung 
până la cea mai apropiată pădure pentru a lua cel mai fru-
mos brad. Zuria și sora sa, Zara, au aranjat prin toată casa 
ornamente, unul mai frumos decât celălalt. Într-un final, toți 
au terminat. Casa arăta splendid. Luminițele de toate culori-
le încântau ochii întregii familii. Mireasma bunătăților din 

bucătărie era îmbietoare. Iată că a sosit timpul somnului. 

 Zuria și Zara erau curioase de apariția Moșului. Au stat treze toată noaptea. 
 —Cred că ar fi timpul să ne culcăm, spuse Zuria. 
 —Ah! Ce a fost acel sunet? 
 —Eu nu am auzit nimic. Mă duc să mă culc. 
 Zara s-a dus lângă brad. Acolo a văzut ceva miraculos. Era un bătrânel grăsuț cu haine roșii și părul 
alb ca zăpada. 
 —Moș Crăciun? Tu ești? 
 —Ah! Te-am speriat? Da, eu sunt. 
 —Moșule, de când am vrut să te cunosc! Este adevărat că te plimbi prin văzduh cu o sanie trasă de 
reni? 
 —Fetițo, nu mai crede aceste povești. Eu zbor peste mări si țări, dar acum mulți ani, am trecut și 
prin văzduh. Vai! Este trecut de miezul nopții. 
 —Adică trebuie să pleci?Nu spune că trebuie să pleci! 
 —Trebuie să plec. Mă așteaptă alți copii. Dacă vrei să mai vorbim, ia acest cartonaș. 
 —Pe adresa aceasta de e-mail îti trimit mesaj? 
 —Bineînțeles! 
 Fetița fascinată nici nu a văzut cum ieșise din casă bătrânul. Dimineață, Zara a dorit să povestească 
întâmplarea, dar se gândi mai bine și o țină secretă. Cele două fetițe s-au bucurat de darurile primite. 
 Ce Crăciun frumos! 

Sofia Elena Tudosă, clasa a III-a 
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Întâlnire cu Moș Crăciun 
 

 Se apropie cu pași repezi sărbătoarea Crăciunului. 
Mama cântă prin bucătărie, în timp ce face cozonaci, iar 
copiii împodobesc bradul. În toată casa miroase dulce, a 
cozonac proaspăt, a vanilie si a scorțișoară. 

 S-a înserat. În câteva ore vine Moș Crăciun: 
 —Culcă-te! se auzi glasul mamei. 
 Eliza s-a așezat în pat și a luat renul ei de pluș. 
 A început sa viseze. La miezul nopții s-au auzit sunete 
de zurgălăi. Atunci ea s-a trezit și 
ridicat din pat, apoi a coborât în sufragerie și, deodată, l-a zărit pe Moș Crăciun. Era un bătrân grăsuț, 
îmbrăcat cu haine roșii, cu părul creț și barba albă ca zăpada, purtând în spate un sac mare, plin cu da-
ruri pentru copii. Moșul s-a așezat în fotoliu și a întrebat-o pe Eliza: 
 —Spune-mi, Eliza, ai fost un copil cuminte anul acesta? 
 —Da, am fost, spuse ea, am ajutat-o pe mama la curățenie, am învățat bine și am luat note bune 
și, când părinții au fost plecați la muncă, am stat singură acasă, cu pisica și cățelul meu. 
 Eliza și Moș Crăciun au vorbit despre școală și despre viață. 
 —Timpul a trecut ușor și Moș Crăciun a spus că trebuie să plece pentru că mai are mulți copii de 
vizitat și trebuie să facă ocolul pământului cu daruri pentru toți. 
 —Eliza, dezamăgită, l-a întrebat pe Moș Crăciun: 
 —Moșule drag, eu când și cum mai pot vorbi cu tine? 
 —Am sa-ți dau adresa mea de email și adresa mea din Laponia, unde locuiesc, zise Moș Crăciun. 
 —Pot să îți scriu oricând? Te pot vizita? 
 —Sigur că da! zise Moșul, lăsând un bilet pe biroul ei, după care plecă. 
 Eliza a căutat biletul mai mult de o oră, dar nu l-a găsit. Probabil totul a fost doar un vis frumos. 

Karina Botez, clasa a III-a  

Întâlnire cu Moș Crăciun 
 

 Este o noapte minunată de decembrie. Afară ninge cu 
fulgi mari care plutesc în aer ca un roi de fluturi albi. Cu 
toții dormim, mai puțin luminițele din bradul de Crăciun. 
 Pe la miezul nopții am auzit sunete de zurgălăi. Am 
mers repede în camera unde era bradul. Pe geam a intrat 
un bătrân îmbrăcat în roșu și alb. 
 —Moș Crăciun! Visez? 

 —Ho, ho, ho! Nu visezi! Dacă ai fi visat, nu ai fi fost 
atât de bucuros! 
 —Dar asta înseamnă că tu chiar exiști! Cum este posibil? Sper că mi-ai adus ți-am cerut?! 
 —Da! O mașină Lego, un tapet cu numele tău și o pisică! 
 —Îți mulțumesc, Moș Crăciun! Mai poți rămâne sau trebuie să pleci? 
 —Cu plăcere, ar trebuie să plec și la altă casă. La revedere! 
 —La revedere, Moș Crăciun! 
 Cu obrajii roșii de emoție am alergat spre camera mamei, desfăcând cadourile, dornic să împart cu 
ea bucuria minunatei surprize. 

Alexandru Soponaru, clasa a III-a 
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Bucuria de Crăciun  
 
 Este noaptea de Crăciun. Afară ninge îndesat cu 
fulgi mici, jucăuși și prietenoși. Casele acoperite cu pă-
turi groase de nea se zăresc prin marea albă de zăpadă. 
În casă este o liniște desăvârșită. Somnul e stăpân pes-
te întreaga familie. Singurele care nu dorm sunt becu-
lețele colorate din bradul de Crăciun și...Ana. 
 Fetița se gândește la Moș Crăciun cu barba și ple-
tele lui lungi, albe ca zăpada, la cum e mereu vesel și 
foarte vioi pentru vârsta lui, cum se plimbă pe tot glo-

bul cu sania lui cu patru reni înaripați precum caii lui Făt-
Frumos, cum e mereu prietenos și receptiv la dorințele copiilor. 
 Deodată se aud pași înfundați. „Cine oare să fie?”, se întreabă Ana în gând. Era Moș Crăciun! 
 —Moș Crăciun, chiar tu ești? 
 —Da, eu sunt, fata moșului! Ai fost foarte cuminte anul acesta! 
 —Mulțumesc, Moșule! Pot sta puțin cu tine de vorbă? 
 —Da, desigur! 
 Cei doi au stat de vorbă timp îndelungat, dar Anei i s-au părut a fi doar cinci minute 
 —Dragă Ana, moșul trebuie să plece. Ne vedem anul viitor! 
 —La revedere, moșule!Abia aștept Crăciunul viitor! 
 Fetița a adormit imediat după ce a plecat moșul. Când s-a trezit, bucuria minunatei surprize a 
condus-o spre bradul de Crăciun unde se odihneau cadouri frumos ambalate. 

Anastasia Dănilă, clasa a III-a 

Moș Crăciun 
 

 V-ați întrebat vreodată unde stă Moș Crăciun și 
cum arată el? Vă spun eu unde stă. El trăiește în tărâmul 
îndepărtat al zăpezii unde regină este iarna. Acolo este și 
atelierul lui. 

El are peste 500 de ani. E bătrân, grăsuț cu haine roșii, 
are o curea mare și neagră, barbă mare și plete lungi și 
albe, o căciulă roșie cu bordură albă. Mereu stă îmbrăcat 
în roșu. El vine la noi cu o sanie cu sunete de zurgălăi 
trasă de nouă reni, iar conducătorul lor este Rudolf. Vă 
întrebați de ce el este șeful? Vă spun eu. El este șeful 
pentru că are un nas roșu care luminează calea. Moș 
Crăciun este generos 

pentru că dăruiește fiecărui om un cadou sau mai multe. 

 Moșul este bun și ne aduce numai bucurii! 

Vladimir Cheptene-Micu, clasa a III-a 
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Un nou membru în echipa magică 

 
 Este Ajunul Crăciunului. Moș Crăciun este fericit. 
Fetița lui, Crăciunița, vrea să-l ajute să împartă cadourile 
copiilor cuminți. Doamna Crăciun este preocupată ca în 
fiecare an, spiridușii sunt mulți și nu încap în sanie, iar 
renii dacă intră în case fac zgomot cu clopoțeii lor, facuți 
din praf de stele. 
 Moș Crăciun a pus sacul plin în sania lui de argint, 
a luat-o pe Crăciuniță și au plecat să împartă cadouri 
copiilor din toata lumea. Norii formau un covor mare și 
pufos. Rudolph a fost bucuros să-i explice 
Crăciuniței cum se pilotează sania magică, iar moșul i-a dat indicații despre împărțirea cadourilor. Renii 
erau îmbrăcați asemeni cailor lui Făt-Frumos, cu straie de sărbătoare. 
 Moș Crăciun și Crăciunița au împărțit toată noaptea cadouri, conform tradiției, copiilor 
ascultători. Moșul cu părul alb ca zăpada i-a arătat Crăciuniței magia Crăciunului și bucuria copiilor când 
descopereau cadourile. Fetița a fost așa fericită că a adus bucurie micuților încât i-a spus moșului că va 
avea un ajutor în fiecare an. Moșul i-a mulțumit pentru ajutor și a acceptat să primeasca un nou mem-
bru în echipa magiei și a bucuriei. 
 De atunci, Moș Crăciun și Crăciunița aduc bucurie și magie în casele copiilor din lumea întreagă. 

Ilinca Musteață, clasa a III-a 

Întâlnire cu Moș Crăciun 
 
 Este Ajunul Crăciunului. Casele sunt acoperite de o pă-
tură groasă de nea. Fulgii de zăpadă zboară prin aer ca niște 
fluturași argintii. 
Ceasul arăta că este trecut de miezul nopții. În casă, doar be-
culețele colorate din bradul împodobit nu dormeau. Dintr-
odată ușa s-a deschis încet. Călin s-a trezit și s-a repezit la 
ușă. A făcut ochii mari când l-a văzut pe Moș Crăciun. Băiatul 

a strigat: 
 —Moșule! 
 Moșul s-a speriat: 
 —Dragul Moșului! De ce nu dormi la ora asta? 
 —Am auzit când ai deschis ușa, Moșule, i-a răspuns copilul. 
 —Acum dacă tot te-ai trezit, ia povestește-mi tu ce ai mai făcut? a întrebat Moș Crăciun. 
 Băiatul i-a povestit cât de multe a învățat la școală, cum a fost harnic și i-a ajutat pe părinți și pe 
bunici, dar și cum îi place să se joace cu prietenii lui. 
 —Moșule, vrei să îți cânt un colind? a întrebat copilul. 
 —Sigur, îmi plac foarte mult colindele. Călin a început să cânte: 
 —Moș Crăciun cu plete dalbe, A sosit de prin nămeți. /El aduce daruri multe La fetițe și băieți. (...) 
 —Vrei să fii ajutorul meu în noaptea asta și să mergem împreună să împărțim cadourile? 
 —Sigur! a răspuns copilul. 
 După ce au dus cadourile în toată lumea, Moș Crăciun l-a adus pe copil acasă și acesta s-a 
culcat . Ce noapte minunată de Crăciun! 

Călin Ungurean, clasa a III-a 
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FACTS - DID YOU KNOW THAT.... 

 

Cheetahs have brilliant eyesight. They can see up to nearly 5 

km away. Cheetahs have between 2000-3000 spots. They do 

not roar like lions and tigers. In Ancient Egypt, cheetahs were 

kept as pets and trained to help people hunt. (Theodor Vicol) 

Black Panthers have melanism. In other words, there is too 

much black on their skin. Black Panthers are nocturnal animals. 

The black colour helps panthers to camouflage at night. 

(Anastasia Irimescu) 

Sea Otters spend almost 12 hours foraging each day. They learn to 

swim when they are about 2 months old, when their mother 

pushes them into the water. Sea Otters are social animals 

that want and need much attention. That is why they like to 

cuddle. (Andrei Istrate) 

Koala is thought to mean no drink in the 

Australian Aboriginal language. Que-

ensland is home to a team of detection 

dogs that help save koalas. (Josefina Das-

călu)  

Orangutans are red haired apes that live 

in tropical forests, in south-east Asia. 

They are one of the humankind closest 

relatives. People and orangutans share 

nearly 97% of the same DNA. (Tudor Pantilimon) 

Tigers are one of the largest terrestrial predators, after the polar bear and the brown bear. They can 

 Rhinos are large herbivorous mammals identified by their characteristic horn snouts. There are five 

species and 11 subspecies of rhinos: some have two horns while others have one horn. (Eric Fătu) 

The spots on a leopard’s fur are like human footprints, different in each animal so that they can be easily 

distinct. Leopards are so strong that they are capable to carry much heavier weight than their body 

weight. (Alexei Ionescu) 

ALEXA - Revista Școlii Gimnaziale „Junior” 
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Husky dogs are quick and graceful. They are sled dogs, used to carry go-

ods on long distances. Husky dogs show a ballance of power speed and en-

When lions grow old, their mane turns black. Lions can be very gentle but 

also very agressive. Lions are among the largest predators on land.  (Răzvan 

Ifrim) 

Ocelots are wild cats native to the south-west of USA, Mexico and Central 

and South America. Ocelots have black spots and strikes on their fur. They 

eat iguanas, rats and fish. (Iosif Miron) 

Horses have evolved over the past 45-55 million years, from a small multi-

toed eohippus into the large single toed animal of today. They are able to 

sleep both standing up and laying down. (Adela Sava) 

Puma is the symbol of power in many American States. 

Pumas can jump up to 10 m long and at a hight of 4 m. 

They can kill animals bigger than them. (Karin Dumi-

tru) 

Owls can rotate their neck 270 degrees. A group of owls is 

called a parliament. Their tube-shaped eyes are comple-

tely immobile. Owls hunt other owls. (Albert Arcan)  

Elephants are the largest animals on land. If you make a mark on an 

elephant’s face, it tries to fix it in the reflexion. (Sabina Apostol) 

Hummingbirds are 7.5-13 cm lenght. Their wings can flap at around 12 

beats/second to 80 beats/second. (Teodor Matianu) 

Crocodiles can breathe for more than 20 minutes under water, hiding 

from prey until attack. (David Amarandei) 

Pandas are found in thick bamboo forests, hiding in the mountains of 

Central China. Panda babies are born pink and are about the size of a pen-

cil. (Sara Cojocaru) 

Camels have been domesticated by humans for about 5000 years. They 

are used for riding and to carry things and for meat, milk and wool. Ca-

mels live in groups with one male and many females and their calves. 

(Rebecca Volcenschi) 

Did you know that wolf pups are entertained by pouncing, chasing and wrestling, playing hide and seek 
and tag? (Horia Costea) 

Prof. Cristina Alexandra Carp 
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94 de zile online …  

94 de voci strigă „Vrem la școală!” 
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O  perioadă lungă, 

din 9 noiembrie 

2020 până pe  11 

februarie 2021, ore-

le s-au desfășurat  

ONLINE 

VREM 

LA  

ȘCOALĂ! 
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„Juniorii intră-n joc” - Ziua Educației 

„O floare pentru școala mea” 

„Ziua cărții dăruite” 

Zilele Spiritului de Echipă—Ziua în pijamale 

Teatro Blu - online „Ziua cititului împreună” 



Totul va fi bine! 

59 

„Magie în poienița Rozz” - serbare final de an școlar , clasele p și I 

Întâlnire cu autorul  lui 

„Țup” - Alex Donovici 

„Ziua Iei” 

„Stomatoland” - medici UMF  

„Ziua Europei” 

Excursie -  Slănic Moldova 

Vânătoare de ouă online -  

Balul Primăverii 

Distracție la parcul de joacă 



60 

ALEXA - Revista Școlii Gimnaziale „Junior” 

Serbare final de an școlar  -  clasa a II-a 

versuri compuse de elevi 

Început de an colar 

Antonia 

Era o zi de toamnă aurie 

Cu raze blânde soarele ne încălzea. 

Pitite în ghiozdane stăteau cuminți vise, o 

mie 

Iar în obraji îmbujorați fericirea se citea 

 

... Bine, cât se putea vedea pe sub mască 

 

” Dragi fetițe și băieți 

Trebuie să fim atenți 

Regula s-o știm 

Ca să nu ne-mbolnăvim. 

Cu colegii mă-ntâlnesc, 

Îi salut și le zâmbesc 

Astăzi ne distrăm 

Și distanța o păstrăm.” 

(Revenirea la școală: Pan-

tomimă 

Ambra și Maya se îmbrăți-

șează. 

Maxi scoate masca din 

buzunar și, după ce o pu-

ne, dă mâna cu Mihai. Vor 

să se îmbrățișeze, dar apa-

re Antonia cu un dezinfec-

tant uriaș, îi separă și îi 

dezinfectează.) 

Maxi 

 Era dimineață, prima zi de școală... În sfârșit! Mi-am luat ghiozdanul, uniforma și am plecat. Când 

am ajuns la școală... 

ȘOC! 

 Mirosea a dezinfectant de la poartă, afișe cu distanțarea erau puse peste tot, iar prin curte se plimbau 

niște... măști cu mâini și picioare. Am vrut să mă frec la ochi dar am văzut un afiș care spunea că nu trebu-

ie să fac asta. M-am oprit. M-am uitat mai bine la măști și am văzut că pe ele era scris numele colegilor 

mei. Pfiu! Am nimerit bine. 

 
Mihai 

 Am intrat în clasă. Abia 

așteptam. 

 Mda, nici aici nu era prea 

bine! 

 Distanță între bănci, dis-

tanță între dulapuri, distanță în-

tre noi... 

Măcar dacă inventau și distanța-

rea între ore, distanțarea între 

noi și stilou, distanțarea între noi 

și manual. De unde știm că viru-

sul ne se ascunde în Paralela 45 

sau, poate, stă pe cratimă? Eu 

zic să se desființeze cratimă.  

Jos Cratima, e înșelătoare! 

Maya și Ambra 

Bună dimineața! Mă bucur să vă revăd! Haideți să începem orele! 

Doamnă, am uita masca acasă!  

Doamna, Maxi a vorbit fără mască! 

Doamna, Ambra are masca invers! 

Doamnă, masca mea miroase a brânză! 

Doamnă, mie mi s-a rupt masca! 

Doamnă, nu am papuci de schimb! 

Doamnă, ce facem ora asta? 

Doamnaaaaaa... 

Doamna respiră adânc. Face câteva mișcări de relaxare. 

Prima oră facem matematică. Haideți să vă dau alte măști! 

Doamnă, am uita caietul la dulap! 

Doamnă, nu am pix verde! 

Doamnă, nu am rezervă la stilou! 

Doamnă, la cât e pauza? 
 

(Doamna iese în grabă de pe scenă. Copiii ies după ea strigând ) 

 Doamnaaaaaaaa! 
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Școala online 

Iarina 

 Am aflat că de acum vom face școala online. Adică, ca să înțelegeți mai bine, avem voie la laptop, 

calculator, telefon sau tabletă. Uraaaaa! 

 Mi-am făcut, deja, planul: îi spun mamei că trebuie să stau singură în cameră, că așa a zis doamna, 

iar doamnei îi spun că nu îmi merge netul. Așa pot să fac ce vreau: desenez, dorm, mă joc cu jucării, sau 

pe calculator.  Fortnite, Roblox stați așa că vin! 

 Doar că și doamnă are Roblox, adică, Edi. Așa m-a prins că, de fapt, Netul merge foarte bine. 

 Nu vă mai spun ce a fost după... Mamaaaaa 

 

Aki 

 Școala online nu- i minunată, ba chiar e foarte gogonată! Acolo toată lumea zice: 

Doamnă, s-a închis camera lui Andrei.  

Doamna v-ați blocat! 

Doamnă, nu merge chat-ul! 

Doamnaaaaaa... 

Cam așa este școala online, toată lumea vorbește. 

Știți, mie îmi plac pauzele din online pentru că pot să fac orice: să mănânc, să vorbesc cu mama și tata 

sau să mă uit la filme. Deseori spun pe chat că nu pot să îmi deschid camera și microfonul, dar nu e chiar 

adevărat. Hi, hi, hi! 

 

 
Dialog Iustin – Adelina 

 

- Dragi copii, bine ați venit la școala de pe 

Zoom, adică din calculator. De astăzi ne 

mutăm, adică, de fapt, stăm acasă și buto-

năm.  

- Doamna, vom juca jocuri video? 

- Nu, va fi ca la școală, doar că vom fi 

acasă. 

- Doamna, eu nu pot intra pe Zoom, nu am 

Internet. 

- Iustin, te auzim cu toții, ești online. 

V-am pregătit joculețe pe WordWall, apoi 

vom lucra în echipe pe Jamboard, vom 

rezolva o fișă pe Liveworksheets, avem un chestionar pe Kahoot, scriem documente în Google doc și de-

senăm pe Whiteboard. E simplu, veți vedea. Ah, și să nu uit, tema o voi trimite pe Google Classroom. 

Iustin își pine mâinile în cap. 

- Doamne cine a inventat toate astea? Unde sunt vremurile de altă dată, unde sunt manualele, caietele, 

stiloul și creioanele? Am ajuns în viitor? Cineva să mă trezească!!! 

- Mâine vom lucra în Breakout rooms și vom dau test pe Quizzez. Ai înțeles Iustin? E floare la ureche! 
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Robert 

 

Eu, în online, nu m-am plictisit 

La engleză am muncit 

La română am tot vorbit 

Iar la mate am socotit. 

 

Nu vreți să știți ce făceam în online: 

Doamna credea că suntem toți Einstein. 

Totuși, ce vorbeam în pauze nu vă spun 

Că îmi spală doamna limba cu săpun. 

Victor 

Peste tot se vorbește despre revenirea în bănci a elevilor. Trei tipuri de scenarii, pauze rearanjate, orele 

resuscitate, ceva de vis, ce mai! Pentru mine, să vă spun drept nu e nicio diferență, eu văd doar roșu.  

E luni, încep orele, colegii în bănci, eu tot în bancă... acasă. Începe ora, s-a revenit la” normal”. Singurul 

meu avantaj e că nu am nevoie de mască, în rest: 

Doamnă, vă rog să repetați că nu am auzit! 

Doamnă, vă rog să mutați camera pe tabla din stânga că nu văd! Puteți apropia? Să știți că nu se vede 

clar. Ați uitat să dați share screen. 

Cel mai tare e la discuții libere. Habar nu am ce spun colegii, că nu se aude, dar mă prefac interesat.  

În recreație mă mut pe pat sau pe parchet, depinde de cât de tare vreau să mă distrez. 

Cred că am fost singurul care s-a bucurat că a venit Evaluarea Națională. În sfârși am mers și eu la școală. 

 
REVENIREA LA ȘCOALĂ 

 

Cosmin 

Când ne-am întors la școală, în clasă și în bănci, adică, a înce-

put dezastrul: teme, teme și iar teme, teste fișe și concursuri. 

Matematica e grea, la comunicare îmi venea să plâng, engleza s

-a transformat în chineză, iar la muzică, ce să zic, nu îmi place 

să dansez. Noroc cu sportul că mai dau câte un gol.  

 Să vă spun un secret! Doamna vorbea foarte tare. Credea 

că nu o auzim din cauza măștii. Noi o auzeam bine, dar nu i-am 

spus că ne plăcea să repete; poate, poate obosește și ne dă pau-

ză mai repede. Să știți că nici durerile de cap și de burtă nu erau 

chiar reale. Clar, ne place pauză! 

 Până la urmă, Agnes și-a luat lumea în cap și a fugit în 
Franța. Deșteaptă fată! 
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Darius 

Revenirea la școala fizică a fost cu de toate: întâlniri pe Zoom cu doi autori și un ilustrator, prietenii de la 

Teatro Blu, întâlniri online cu colegii de la clasele vecine că, de, pandemia ne-a separat. 

V-a spus Victor de Evaluarea Națională, Da, am avut și așa ceva și da, doar el s-a bucurat, să știți. Pentru 

noi, ceilalţi, nu a fost chiar distractiv, îmi vene aşa îmi ascund două lacrimi de rezervă în mască, dar nu 

prea mi-a mers. 

Ultimul test a fost Aristotel, Nu filosoful, ci testul. A fost... o plăcere, mai ales că era sâmbătă și în ziua 

de dinainte am jucat finala la fotbal.  (pe care am pierdut-o) 

 
Tudor 

A fost un an școlar altfel, e adevărat 

Cu măști, cu distanțare și mult dezinfectant. 

Online, onsite sau cu vacanțe generoase, 

Cu multă muncă, dar și momente mai haioase. 

A fost frumos, provocator și incitant. 

Am mai crescut un pic  

Și sigur ne-am maturizat. 

Suntem eroii propriilor noastre vise 

Și-acum ne pregătim cu aripi larg deschise 

Să ne luăm zborul spre-o vacanță minunată 

Cu tabere, excursii, cu munte, mare și multă 
înghețată. 
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