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Dragi elevi,

După cum unii dintre voi știu deja, revista noastră a
obținut premiul național la Concursul revistelor școlare, așa
că încercăm să ținem ștacheta sus în privința valorii și
diversității conținutului, special adaptat intereselor voastre.
Singura cale de evoluție a unui mugurel este să se deschidă
și să devină o floare frumoasă. De aceea, și acest număr se
deschide spre pasiunile și performanțele voastre cu rubrici
care să mulțumească pe toată lumea: Abilități practice, Eco-
natura, Tinere Talente, Științe, Tradiții și obiceiuri, Proiecte
educaționale, Concursuri și festivaluri și multe alte surprize.
Sperăm să le descoperiți cu plăcere și vă dorim lectură
plăcută!

Echipa de redacție

EDITORIAL
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NOAPTEA CERCETĂTORILOR: 

LECTURA ÎN IMAGINI 

 

 

În data de 30.09.2016, elevele Iuga Andreea și Voica Diana au fost 

participantele reprezentante ale clasei a VIII-a din Școala 

Gimnazială Nr.18 Sibiu la „Noaptea Cercetătorilor“ din cadrul 

Bibliotecii Universitare „Lucian Blaga“ Sibiu. Acolo am prezentat 

o lucrare plastică pe baza cărții „Cartea de nisip“, scrisă de Jorge 

Luis Borges, operă propusă de profesor coordonator Coman 

Teodora. 

Această creație a fost realizată pe o coală de carton lipită pe placă de polistiren ca bază de 

susținere a lucrării. Pe acestea s-a schițat cartea, în interiorul căreia s-au amplasat citate și poze 

printate cu tematică medievală și antică în diferite forme, precum și mici porțiuni cu nisip la 

finalizarea lucrării. Ca centru de interes şi de inspiraţie s-a ales un citat extras din cartea 

lecturată, iar deasupra celei schițate, unduit după forma superioară a paginilor, a fost notat titlul 

operei. Produsul final a evidențiat unicitatea cărţii descrise de Borges: aşa cum nisipul ne scapă 

printre degete, aşa pierdem şi noi o parte din ceea ce citim, dar fără această pierdere, memoria 

noastră nu ar fi posibilă pentru că ea acţionează compensator. 

Lucrarea a fost expunsă în sala de informatică a bibliotecii, împreună cu multe obiecte şi 

instalaţii aparținând elevilor altor școli sibiene, în cadrul secțiunii „Lectura în imagini“ a Nopții 

Cercetătorilor. Pentru a începe 

propriu-zis evenimentul, una 

dintre doamnele coordonatoare a 

explicat pe scurt elevilor 

participanți despre ce este vorba 

în acest proiect. 

„Începând cu explicațiile istorice 

legate de transportul vechi al 

orașului Sibiu, împărțirea pe etaje 
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pentru diferite jocuri interactive și vizionarea cărților din bibliotecă, continuând cu revenirea la 

parter și studiind împreună cu studenții de la botanică, chimie (cosmetică), anatomie și zoologie 

ramurile științelor naturii în moduri educative aplicate deosebit, acest eveniment mi s-a părut 

extraordinar și special. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost reprezentant de studierea la nivel 

microscopic a anumitor părți componente ale corpului uman (măduva spinării, plămân, ficat, 

stomac, etc.), dar și conținutul etajului al III- lea al instituției, unde erau expuse cărțile din 

litertura universală, scrise în germană, engleză (americană & britanică) și franceză. De 

asemenea, dedicarea cu care ni s-a prezentat explicit totul și organizarea, care a creat o ambianță 

propice însușirii acestor noi noțiuni.“ a relatat eleva Iuga Andreea. 

 „Una din activitățile din cadrul proiectului care mi-a plăcut a fost concursul la care am 

participat la etajul II al bibliotecii. Scopul era de a găsi o carte în imensa încăpere cu ajutorul 

computerelor. Împreună cu Andreea am făcut echipă bună, găsind volumul în care se afla poezia 

„Lacul codrilor“ de Mihai Eminescu, astfel am primit ca premiu un citat și câteva gustări dulci. 

Standurile celor de la Facultatea de Medicină m-au impresionat foarte mult, putând admira de 

aproape munca studenților.“ 

În concluzie, a fost o experiență minunată din care am avut foarte multe de învățat și pe care 

sperăm să o retrăim cât mai curând.“ a adăugat Voica Diana. 

În urma participării, munca celor două eleve, precum și a celor doi profesori coordonatori, 

Coman Teodora și Popa Daniela, este expusă în CDI-ul Școlii Gimnaziale Nr. 18. De asemenea, 

cunoștințele acumulate de-a lungul acestor trei ani de colaborare le va prii viitoarelor liceene și 

vor constitui un model pentru cei ce le vor păși pe urme. 

      Iuga Andreea  și  Voica Diana, clasa a VIII-a A 
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La Noaptea Cercetătorilor au participat şi elevii îndrumaţi de doamnele învăţătoare Marilena 

Popa, Lenuţa Şufană, Gabriela Holirca şi Felicia Mutu, care au realizat postere şi planşe 

originale pentru a pune în practică acelaşi concept: Lectura în imagini.  

 Elevii clasei îndrumate de prof. înv. primar Lenuţa Şufană 

   

Eleva Radu Sabina Maria, cu icoana pentru care a obţinut locul I la Olimpiada naţională a 
meşteşugurilor artistice tradiţionale din iulie, 2016, desfăşurată în cadrul Complexului Muzeal 
Astra din Sibiu. Eleva a fost îndrumată de prof. înv. primar Marilena Popa. 
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ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI 

           Azi e o zi specială. Avem de răspuns la o întrebare:Ce înseamnă educaţia pentru noi? 
Răspunsul îl dăm în imagini. „Vom lucra pe echipe“, ne-a spus  doamna învăţătoare. Ideile au venit 
imediat. Au început să prindă contur în mâinile noastre  imaginea părinţilor, a colegilor de clasă, a 
cărţilor ce ne însoţesc zilnic pe drumul cunoaşterii, a creioanelor ascultătoare, a clădirii şcolii 
noastre. Nu au lipsit copacii şi florile colorate fără de care am fi trişti.  
           Educaţia noastră e un drum pregătit  de toţi acei  oameni care ne iubesc şi ne învăţă să alegem 
binele de rău, să ne bucurăm de soare şi să respectăm natura. 
                                                                                                                    Ana Ruse, cls. a II-a A 
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Cenuşăreasa  la noi în şcoală 

        Nu vă miraţi! A venit Cenuşăreasa la noi la şcoală, dar nu ghiozdanul. A venit cu teatrul de 
păpuşi. A fost minunată în rochiţa ei albă şi mătăsoasă de perie de praf. Şi surorile vitrege erau tot 
perii de praf împodobite! Cea mai bufantă a fost rochia mamei. Cuprindea întreaga mătură. Mi-a 
plăcut ideea costumelor. Merită încercată. Dar farmecul poveştii l-a adus caleaşca subţire trasă de 
căluţii albi. Aşa a ajuns Cenuşăreasa la bal. Am ajutat-o şi noi. Am imitat galopul cailor.  
Castelul, cu toate ferestrele luminate, o aştepta pe fata harnică şi tristă. Mă bucur că a ales-o prinţul 
pe ea. Merită din toată inima să fie fericită. 
         Şi eu am fost fericită în acea zi. I-am povestit mamei despre actriţa păpuşar şi despre costume. 
Cine ştie? Poate că într-o zi o să joc şi eu pe o scenă! 
                                                                                                           Theea Todăriţă, cls. a II-a A  
 

 
 
 

Păstraţi vii culorile Pământului! 

                  Acest îndemn a fost titlul unui proiect pe care l-am realizat la comunicare în limba 
română. A fost şansa noastră de a simţi frumuseţea naturii exprimată cu ajutorul cuvintelor.  
Am citit despre încercările oamenilor de a-şi face viaţa mai 
bună. Am cunoscut uriaşi sau pitici care i-au ajutat în 
strădania lor. Zâna Văzduhului a trimis chiar şi un Înţelept 
care a strâns grijile oamenilor într-un sac bine legat la gură. 
Eu cred că au mai şi căzut unele. Mai văd şi oameni trişti. 
Dar există o soluţie: imaginaţia. 
                Am încercat să ne imaginăm ce culoare am vrea să 
fim, dacă am fi o culoare. Am şi răspunsurile colegilor mei. 
Andreea Hanea: Verde, ca să pot locui într-o frunză. 
Dani Florea: Albastru, ca să pot înconjura Pământul, sau 
violet, să stau într-o viorea, primăvara. 
Andreea Teleşpan: Roşu, ca să fiu o mămăruţă. 
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Carina: Galben, ca să dau lumină în jur. 
Riana: Albastru, ca să fiu una cu marea. 
Edi Martin: Alb, ca să înveselesc copiii cu zăpadă şi îngeri.  
Cristi: Negru, ca să fiu universul infinit. 
Ana: Roşu, să stau în inimile oamenilor cu sinceritatea. 
Tudor: Alb, să locuiesc în nori şi să privesc tot Pământul. 
Eu mi-am ales rozul, să stau într-o zambilă aşteptând albinele. Tu ce culoare ai vrea să fii?  

                                                                                            Claudia Teleşpan, cls. a II-a A  
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Umbrele în ploaie 

 
            A început ploaia. Nu plouă afară! E 
doar ploaia din desenul meu. Îmi trebuie 
repede o umbrelă. Nu mă pot hotărî la 
culoare. Încerc mai multe culori. Modelele 
mă ameţesc. Plutesc în aer. Simt curcubeul 
învăluindu-mă. Aud picături de apă ca 
nişte şoapte calde. E mama cred.  
         „Riana, ai terminat desenul?“ 
E vocea doamnei învăţătoare printre 
sunetele de pian ce ne-au umplut clasa. Nu 
ploua, era muzica de pe laptop. Ar fi fost 
interesant să fiu sus, printre umbrele. Unii 
colegi chiar şi-ar fi dorit asta, din mai multe 
motive. 
Theea: Aş simţi inspiraţie pentru scris. 
Ana: M-aş  colora în curcubeu, umplându-
mă de iubire cu fiecare picur de apă. 
Cristi: M-aş simţi cu totul liber, de parcă aş 
cânta cu ploaia. 
Tudor: M-aş simţi sub clapele unui pian. 
Claudia: Aş dansa cu ploaia. 
Andreea: Aş putea să zbor. 
          Umbrelele noastre aşteptă cuminţi pe 
perete să plecăm în locuri numai de noi 
visate. Veniţi să le vedeţi! 
                                                                                                                  Rianna Maniu, cls. a II-a A 
  

Pe aripile fluturelui pentru o zi 

 Litere, desene, mistere? Ce se ascund pe aripile fluturilor? Frumuseţea apusului de soare? Sau poate 
pensula a fugit din ghiozdan şi a pictat noaptea, fără ca eu să o văd. Se pare că a luat şi din puful 
soarelui sau din mierea albinelor. S-a înmuiat în misterele lunii şi a adus curcubeul în zbor. Mulţi şi-
ar dori să fie fluturi pentru o zi. De ce?  
Cristi: Aş vrea să văd lumea toată de sus. 
Theea: M-aş lua la întrecere cu avioanele. 
Rianna: M-aş juca bucuroasă cu ceilalţi fluturi. 



|EDUCAŢIE| 

8 
 

Andreea: Aş cere albinelor miere. 
Claudia: Aş face ocolul Pământului. 
Ana: Aş zbura să văd toate culorile Pământului. 
Dacă fiecare ar zbura pentru o zi pe aripile fine şi misterioase ale fluturilor, cu siguranţă ar fi mai 
bun. 

                                                                                                         Dani Florea, cls. a II-a A  
 

 

 

 
 

Coordonator activităţi: prof. înv. primar Luminiţa DRAGOMIR 
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Indiferent de forma de activitate pe care au ales să o facă la clasă, elevii din ciclu primar s-au 
mobilizat exemplar. Elevii îndrumaţi de prof. înv. primar Lenuţa Şufană au realizat un material 
divers, de la eseuri, la planşe-concept, dialoguri imaginare sau reale între cei care predau şi cei care 
învaţă. Aşa cum arată în mod simbolic una dintre fotografiile de mai jos, educaţia este lumina de 
care beneficiază intelectul oricărui copil. Educaţia este cea care are un rol important în dezvoltarea 
personalităţii viitorului adult. 

 
Elevii sunt mândri de ce au realizat alături de prof. Lenuţa Şufană 
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ZIUA EDUCAŢIEI: PARTENERIAT ŞCOALĂ-GRĂDINIŢĂ 

    Prof. înv. primar Adriana Roşca  şi elevii săi                          Prof. înv. primar Felicia Mutu şi elevii săi 

 În luna octombrie, împreună cu colegii mei din clasa a IV-a C şi cu cei din clasa 

pregătitoare A, conduşi de doamnele învăţătoare Mutu Felicia şi Roşca Adriana, am dat 

timpul înapoi, vizitând Grădiniţa nr. 19 din Sibiu. 

 Intrând, am simţit mirosul mâncării proaspăt preparate şi mi-am adus aminte de clipele 

frumoase trăite ca preşcolar. Împreună cu cei mici, am participat la o mulţime de activităţi care, 

în final, ne-au lăsat un zâmbet pe buze. Am cântat cântece despre toamnă, am pictat frunze în 

nuanţele celui de-al treilea anotimp şi am participat la jocuri interactive. La finalul vizitei, am 

primit o surpriză dulce şi am fost rugaţi să ne exprimăm opinia în legătură cu ceea ce am simţit 

în timpul evenimentului. 

 Aşadar, această experienţă mi-a plăcut pentru că mi-am adus aminte de anii petrecuţi 

„ca pitici“. Oricând aş reveni cu drag la grădiniţă.  

  Căzan Alexia Maria, clasa a IV-a C 

 În această toamnă am ajuns din nou la grădiniţă, dar nu ca preşcolar ci în calitate de 

vizitator. Am fost la Grădiniţa nr. 19, situată pe strada Kiev, în zona Piaţa Cluj.  

 A fost foarte frumos fiindcă mi-am amintit de prima mea copilărie. Am desfăşurat 

activităţi plăcute: am pictat frunze pe care le-am imprimat apoi pe hârtie, am participat la un 

concurs de recunoaştere a fructelor şi legumelor de toamnă, ne-am jucat împreună cu cei mici. 

 A fost o zi specială şi relaxantă, plină de magia copilăriei. 

      Stanislav Octavian George, clasa a IV-a C 
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      Ziua internațională a păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Această zi este 

dedicată păcii şi combaterii violenței. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de 

atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni.  

       Pe data de 21 septembrie, la Şcoala gimnazială nr. 18 din Sibiu, am fost anunțați de către 

profesoara noastră de educaţie civică, doamna Alexandra SAVU, că vom participa la o 

activitate a şcolii. Împreună cu cealaltă clasă a VIII-a, am realizat  pancarte cu desene cu 

semnul păcii și am creat versuri pe tema evenimentului. După ce am terminat pancartele, am 

aşteptat pauza pentru a ieși în fața şcolii, pentru a face poze  și pentru a promova spiritul păcii. 

Am primit baloane şi am ridicat pancartele pentru a putea fi observate. Am făcut poze, am stat 

în fața şcolii împreună cu clasa vecină și cu doamna profesoară de limba și literatura engleză, 

Delia FLOREA, și doamna directoare Dorina POPA. Am intrat fiecare în clasele noastre și 

ne-am continuat orele. A fost o ruptură de ritm benefică în cadrul programului nostru obișnuit. 

Matache Ariana, cls. a VIII-a B 

      

  

 

                                                                                                                  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

„Pacea interioară este primul pas către pacea 
mondială. Ca să fie pace în lume, trebuie ca popoarele 
să trăiască în pace. Pentru ca popoarele să trăiască în 
pace, oraşele nu trebuie să se ridice unele împotriva 
altora. Pentru a fi pace în oraşe, vecinii trebuie să se 
înţeleagă. Ca să fie pace între vecini, trebuie ca 
armonia să domnească în familie. Ca să fie pace în 

casă, trebuie s-o găseşti în propria inimă“. 

Lao Tse 
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Cel mai mult ne-a plăcut să realizăm planșe prin tehnici mixte, în special colajul. Ideea i-a 

aparținut doamnei profesoare Alexandra Savu, care ne-a propus tema armoniei, toleranței, 

respectului și înțelegerii. Toată lumea a fost încântată, așa că ne-am apucat de lucru. Fiecare a 

venit cu idei care mai de care mai originale. Am creionat contururile în culori vii, pentru a 

transmite un spirit de optimism. După terminarea desenelor, am ieșit în fața școlii cu baloane 

multicolore și am reușit să atragem atenția oamenilor cu mesajele  noastre. Ne-am ținut de 

mână și am făcut multe poze pentru a imortaliza inițiativa de a celebra Ziua Păcii.  După un 

sfert de oră de la ieșirea la aer, ne-am reîntors în sala de clasă și am reunit toate desenele 

individuale într-un afiș colectiv, pe care l-am expus în C.D.I.-ul școlii.  

După această zi, am învățat cu toții ce trebuie să fie cu adevărat toleranța și înțelegerea. Toate 

micile certuri dintre noi, colegii, mi s-au părut neimportante față de discriminările de care 

suferă anumiți oameni sau de tragedia prin care trec cei afectați de războaie, nevoiți să își 

părăsească țara și să ducă la fenomenul migrației cu care se confruntă astăzi Europa. 

Coman Iulia și Maier Miruna, cls. a VIII-a A 

imagine: elevii claselor a VIII-a A și B alături de prof. Alexandra SAVU 
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Fructe și legume oferite centrelor parohiale din 
Sibiu 
18 noiembrie 2016 
4047 
Distribuiți pe Facebook 
Distribuiți pe Twitter 
 

Școala Gimnazială nr. 18 din Sibiu, în colaborare cu Departamentul de asistență socială din cadrul 
Arhiepiscopiei Sibiului, a organizat o activitate filantropică dedicată copiilor din Centrele de zi de la 
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și de la Biserica „Înălțarea Domnului” din Sibiu. Elevii 
de la școala sibiană, îndrumați de cadre didactice și diriginți, au organizat o colectă de fructe și legume 
pe care le-au oferit mai apoi copiilor de la centrele de zi menționate. 

Darurile au fost oferite copiilor vineri, 18 noiembrie, iar activitatea a marcat „Săptămâna Legumelor și 
Fructelor”, parte din Strategia Națională de Acțiune Comunitară. De asemenea, proiectul a făcut parte 
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din Programul „Învățăm prin fapte”, inițiat de Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul de asistență 
social. 

„Este al doilea an în care fructele și legumele colectate de către elevii noștri au ajuns la centrele de zi ce 
funcționează pe lângă bisericile ortodoxe din Sibiu, cum sunt cele din Valea Aurie, de pe bulevardul 
Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare. Inițial am pornit cu timiditate în această campanie al cărei scop este 
de a sensibiliza elevii față de copii și familii aflate în dificultate. Acum însă, putem spune că aportul 
elevilor noștri în desfășurarea campaniei și mai ales susținerea materială de care au dat dovadă părinții 
lor în cadrul campaniei sunt impresionante”, ne-a spus coordonatorul campaniei Rodica Tanasie, 
profesor la Școala Gimnazială nr. 18 din Sibiu. 

Educație și filantropie 

La această campanie au participat toate clasele din școala menționată, de la învățământul primar și cel 
gimnazial, alături de învățători și diriginți.  Prin acest demers s-a intenționat consolidarea abilităților 
copiilor de a trăi împreună cu ceilalți într-o societate unită și solidară în care contează valențele 
umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea, mai ales că ”Săptămâna Legumelor și 
Fructelor” s-a suprapus cu Săptămâna Educației Globale. 

Autor: Marius Talmațchi 

  
Imagini: prof. înv. primar Rodica TĂNASIE 

(stânga) și două dintre elevele 
voluntare: Arcaș Oana și Frunzescu Alexia 

Sursa: http://www.mitropolia-ardealului.ro/fructe-si-legume-oferite-centrelor-parohiale-din-sibiu/ 
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ANTROPOLOGIE ŞI EDUCAŢIE 
„ZILELE FRANCISC I. RAINER“ 

Gheorghe Lazăr, omagiat la „Zilele Francisc I. Rainer“ de la Sibiu 
Articol de Andra MARINESCU 
14.11.2016 22:31  396 vizualizari     0 comentarii  
 

 
 
 
Ediţia de toamnă 2016 a simpozionului „Zilele Francisc I. Rainer. Antropologie şi educaţie“ a 

fost dedicată pedagogului Gheorghe Lazăr, iluminist sibian, promotor al şcolii româneşti şi 

îndrumător al culturii române. Simpozionul a avut loc vineri, 11 noiembrie, în Sala Senatului 

Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. 

„Avem alături de noi profesori, academicieni, agenţi economici, reprezentanţi ai unor idei şi 

organizaţii. Am avut o întâlnire şi la Avrig, unde am omagiat, de asemenea, personalitatea lui 

Gheorghe Lazăr“, a spus Francisc Szombatfalvi– Török, preşedintele ITM Sibiu. Din partea 

Academiei Române, Constantin Bălăceanu – Stolnici a vorbit despre capacităţile pe care Gheorghe 

Lazăr le avea şi a amintit legăturile acestuia cu Sibiul. „Străbunicii mei au venit prin 1600 la Sibiu. 

Sunt amintiri foarte vechi de familie, iar Sibiul a avut un rol destul de interesant“, a spus acesta.1 

                                                            
1 http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/gheorghe‐lazar‐omagiat‐la‐zilele‐francisc‐i‐rainer‐de‐la‐sibiu‐121301.html  
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coala gimnazială nr. 18 a fost reprezentată de domnul director Cornel Ţichindelean şi de 

eleva Diana Voica din clasa a VIII-a A, care a pregătit un mic discurs despre rolul educaţiei 

în formarea personalităţii copilului: 

      Punctul de plecare al educaţiei este copilul. Ba mai mult, copilul este păpuşa rusească în care 

se ascund vârstele devenirii lui ulterioare. Aşa cum adultul este, biologic vorbind, tatăl copilului, 

din punctul de vedere al psihologiei şi al educaţiei este invers, omul creşte din copilul care a fost. 

„Copilul este tatăl omului“, exact aşa cum a intuit poetul englez William Wordsworth“. 

      De copil depind aptitudinile, talentul şi alte calităţi ale celui care va deveni adult în viaţă. 

Dintr-un copil curios şi pasionat de un anumit domeniu, va ieşi un profesionist. Aşadar, „Educaţia 

este cea mai bună provizie pe care o poţi face pentru bătrâneţe“. Aristotel, celebrul filosof al 

Antichităţii, se referea la cunoştinţele acumulate de un copil în timpul şcolii, la capacitatea lui de a-

şi dezvolta intelectul, caracterul şi emoţiile. Fără aceste „provizii”, viitorul adult va fi un om 

neîmplinit. 

Așa cum se poate observa, simpozionul a avut parte de ecouri elogioase atât în presa locală, 

Tribuna, cât și în cea națională, respectiv Ghidul arădean. 

 

 Imagine: Diana Voica în timpul discursului 

 

Ş
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 Pe data de 11 noiembrie 2016, am participat la un simpozion dedicat personalităţii lui Gheorghe 

Lazăr, cu ocazia zilelor Francisc I. Rainer.  

       Cu o zi înainte, am compus un scurt discurs împreună cu doamna profesoară de limba română, 

Teodora Coman, pe tema educaţiei, aceasta fiind, alături de antropologie, subiectele dezbătute în 

cadrul întâlnirii care a avut loc la Universitatea Lucian Blaga - Sibiu în Sala Senatului. Chiar dacă 

evenimentul a fost impresionant, totuși ne-am gândit la o cuvântare mai liberă, mai originală, fiindcă 

erau destui savanți care să abordeze tema educației în termeni științifici. Aşadar, ajunsă acolo, m 

petrecut în jur de trei ore alături de personalități intelectuale prestigioase în domeniile amintite, 

printre care: Andrei Kozma, Francisc Szombatfalvi-Torok, Constantin Bălăceanu-Stolnici şi Necula 

Constantin Valer.  

 Evenimentul a început cu câteva cuvinte din partea celor menţionaţi mai sus, iar apoi a venit 

timpul pentru momentul meu, care a fost cotat drept 

o surpriză. Datorită lipsei emoţiilor şi încrederii de 

sine, mi-am transmis punctul de vedere cu succes. 

Simpozionul a continuat cu microconferinţe, omagiale, 

dedicate atât personalității lui Gheorghe Lazăr, cât şi 

antropologiei şi educaţiei.  

 La ora 11:30, a avut loc prima pauză de cafea, în 

care am servit o gustare şi am fost felicitată de 

persoanele care au participat. Sentimentul a 

fost unul de bucurie şi de împlinire sufletească la primirea unor laude din partea unor oameni atât de 

valoroşi.  

       Domnul director Cornel Țichindelean a fost lângă mine în tot acest timp, m-a susţinut şi m-a 

lămurit cu câte o explicaţie în timpul 

prezentării lucrărilor. Acest eveniment m-a 

făcut să învăţ extrem de multe lucruri într-un 

timp relativ scurt şi mă bucur că am avut 

onoarea de a reprezenta şcoala într-o 

asemenea conjunctură. 

       Toate lucrările au fost reunite într-un 

volum colectiv, în care se regăsește și școala noastră. 

Voica Diana, cls. a VIII-a A 

GHEORGHE LAZĂR (1779‐1823, 

Avrig) a fost pedagog, teolog, 

inginer și traducător român, 

considerat fondatorul 

învățământului în limba română din 

Țara Românească. El a înființat 

prima școală în limba română în 

1818: Școala de la Sf. Sava 
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Educaţia prin credinţă - o modalitate de formare şi 
dezvoltare a personalităţii copilului 

            Motto: „Eu sunt copilul. Tu ţii ȋn mâinile tale destinul meu. Tu determini, ȋn cea mai 
mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua ȋn viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă ȋndrepte 
spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!“ (Child’s Appeal ) 
 Ne aflăm ȋntr-o lume de schimbare şi trebuie să mergem ȋn sensul schimbării. Ṣcoala 
trebuie să asigure dezvoltarea sistemului educaţional, deoarece „pe copil trebuie să-l luminezi, să 
nu-l ȋntuneci cu ȋnvăţătura peste puterile lui“. De aceea, este necesar să veghem asupra 
influenţelor ce se exercită asupra copiilor, dar şi să-i ȋnvăţăm curajul, perseverenţa; să altoim 
aceste vlăstare cu cei mai de soi muguri ai ȋnţelepciunii; să cultivăm ȋn sufletele lor cele mai 
frumoase flori ale speranţei; să deschidem porţile interioare, să intre credinţa şi puterea de a lupta 
pentru adevăr şi dreptate; să-i ȋnvăţăm să fie buni, milostivi şi uniţi. Pentru aceasta, este nevoie 
de răbdare, de optimism şi, mai presus de toate, de iubire, de foarte multă iubire, pentru că un 
copil este ȋntotdeauna o șansă pe care nu avem voie să o ratăm. Fără ȋndoială, cunoaşterea 
autentică a copilului nu se poate face decât prin apropiere şi încredere în capacitățile sale psiho-
afective. Este nevoie, de asemenea, să se păstreze mereu vie legătura dintre cunostinţele 
asimilate ȋn cadrul procesului instructiv-educativ din şcoală şi valorile de bază ale moralei 
creştine, transmise din generaţie ȋn generaţie de-a lungul timpului. 
 Educaţia religioasă are o dublă menire, pe de o parte să anihileze pornirile rele şi, pe de 
altă parte, să le cultive pe cele bune. Acest lucru se realizează ȋn familie, ȋn instituţiile de 
ȋnvăţământ  şi la biserică. Împreună, acestea trebuie să ȋndrume tinerele vlăstare să crească fără  
fără frică de ȋntuneric. Este necesară schimbarea comportamentului copiilor ȋn viaţa de zi cu zi ȋn 
primul rând la nivelul comportamentului părinţilor, ȋn sensul acordării unei mai mari atenţii 
copiilor şi prin implicarea mai profundă ȋn educaţia lor religioasă. Astfel, se va putea asigura 
formarea ȋn sufletul copiilor a unor impresii, deprinderi de conduită creştină şi sentimente cu 
ajutorul cărora ei să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii. 
 În acest sens, aş menţiona doar cateva dintre activităţile realizate de elevii Ṣcolii 
Gimnaziale „Ioan Ban-Dascălu“ din Poiana Sibiului: participarea ȋn număr mare, ȋn portul 
popular, alături de părinţi, la sfinţirea celor două biserici din comună, ȋn prezenţa Preasfinţitului 
Laurenţiu Streza, Mitropolit al Ardealului, precum şi la sfintele slujbe oficiate cu ocazia 
sărbătorilor de peste an; mersul la colindat cu prilejul sărbătorilor de iarnă („Naşterea“, „Steaua“) 
şi realizarea unor lucrări plastice legate de aceste sărbători.  
 

Prof. înv. primar Maria Cornelia RADU 
                                                 Ṣcoala Gimnazială „Ioan Ban Dascălu“, Poiana Sibiului 
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LANTERNENFEST – ST. MARTIN 

 

Potrivit calendarului romano-catolic, ziua de 11 noiembrie este dedicată sărbătoririi 
Sfântului Martin. 

În Europa Centrală, ea este celebrată în moduri diferite, cel mai adesea printr-o 
procesiune cu cântece şi o masă festivă înaintea perioadei de post ce precede Crăciunul. În 
Occident, momentul este marcat de copiii care pornesc în alai cu lampioane în mâini, un 
obicei care, de ani buni, s-a încetăţenit şi la noi. 

Legenda Sf.Martin  

Se ştie că legendele s-au transmis din generaţie în generaţie pe cale orală, aşa încât ele diferă 
în amănunt, dar se aseamănă în ansamblu. Astfel, într-una dintre ele, Martin von Tours (316-
397) ar fi fost fiul unui tribun roman; într-o altă legendă se spune că, în timpul romanilor, 
copiii militarilor de profesie erau obligaţi prin lege să intre la rândul lor în armată, urmând 
meseria părinţilor, cazul lui Martin von Tours. Deşi s-a opus din răsputeri deoarece nu accepta 
violenţa, totuşi el a fost obligat să se înroleze încă de la vârsta de 15 ani. Cu toată viaţa aspră 
şi felul în care erau instruiţi soldaţii pentru a fi gata oricând să ucidă, Martin nu s-a schimbat, 
a rămas la fel de bun, tolerant, omenos, fiind gata oricând să sară în ajutorul semenilor săi, să-
i ajute pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei înfometaţi – toate acestea dintr-o soldă care în mod 
normal de abia ajungea unui singur om.  

Într-o toamnă târzie şi rece, Martin a întâlnit un bătrân atât de sărac, încât hainele îi erau 
numai zdrenţe pe el. Era frig, un vânt îngheţat sufla dezlănţuit, ridicând în trombe frunzele 
uscate, iar bietul bătrân, aciuit lângă zidul unei case ca un câine de pripas, stătea ghemuit în 
aşteptarea îngheţului morţii. Văzându-l, Martin n-a mai stat pe gânduri şi, deoarece nu avea 
cum să-l ajute altfel, şi-a scos mantia ostăşească de pe umeri şi a despicat-o în două, oferind 
bătrânului jumătate din ea.  

 În aceeaşi noapte, Martin l-a visat pe Isus îmbrăcat în jumătatea 
de mantie pe care o dăduse omului sărac. Acesta i-a spus: 
„Martin, ceea ce dai aproapelui tău aflat la necaz, îmi dai mie, şi 
binele care îl faci pentru altul, mi-l faci mie.” (Matei 25-43) Ce 
s-a mai întâmplat apoi? Martin s-a botezat, devenind creştin, iar 
viaţa sa a fost un exemplu de dăruire şi bunătate. La vârsta 
senectuţii, a fost propus să fie episcop, dar Martin, modest, nu 
dorea astfel de titluri şi funcţii, aşa că, pentru a nu fi găsit, s-a 
ascuns într-un grajd unde iernau gâştele. Exact ca la Roma, 
gâştele au făcut o asemenea gălăgie, încât cei care-l căutau au 
venit la sigur şi l-au găsit, astfel Martin nu a mai putut refuza 
înalta distincţie şi a fost făcut episcop. Această întâmplare ar 
explica simplist motivul ritualului „culinar” de pe 11 noiembrie, 
pe care elevii de la ciclul primar secția germană îl parcurg în 
fiecare an.  

Prof. înv. primar Rodica TĂNASIE 
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Anul acesta, elevii din clasa a III-a B (Leutschaft Robert, Mezei Elizabeth, Sfercoci 
Anamaria, Danciu Ștefan), coordonați de dna Prof. Albu Andreea, și-au exprimat impresiile 
în compunerile de mai jos. 
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În alai și cu lampioanele în mână, însoțiți de părinții claselor de 
la ciclul primar, secția germană (clasa pregătitoare însoțită de 
prof. Peligrad Gloria, clasa I împreună cu prof. Hulea 
Roxana, clasa a II-a însoțită de prof. Tănasie Rodica, clasa a 
III-a însoțită de prof. Albu Andreea și clasa a IV-a însoțită de 
înv. Oltean Cristina) au cântat tot drumul parcurs: Piața Mică 
– Piața Mare – str. Arhivelor – str. Cetății pe Aleea Vedetelor – 
str. Nicolae Bălcescu – Piața Mare. După parcurgerea traseului, 
vocile copiilor au fost drese cu un ceai cald și fiecare elev a 
împărțit un covrig cu colegul, fratele sau unul dintre părinți, 
după preferințe. A fost o seară plăcută la care au participat peste 

140 copii însoțiți de părinți sau bunici! Cu siguranță vom repeta activitatea și la anul!  

  
Clasa a II-a B însoțită de prof. Rodica TĂNASIE 

 

Clasa a III-a B însoțită de prof. Andreea ALBU 
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„CEL MAI MARE GULLIVER“ 
CRONICA UNUI SPECTACOL DE TEATRU 

             În data de 6 noiembrie 2016, mulți copii ca și mine au decis să meargă la un spectacol de 
teatru pentru copii, dar nu numai, după adaptarea unei cărți recomandate la ora de limba și literatura 
română. Piesa a avut loc la teatrul Gong  din Sibiu și se numea ,,Cel mai mare Gulliver”, titlu preluat 
după cartea în versuri scrisă de Gellu Naum. Gulliver nu este un personaj românesc, ci eroul unei 
celebre cărți din literatura britanică; el trece prin tot felul de experiențe, mai ales cea de a fi un pitic 
într-o țară de uriași și invers, un uriaș într-un regat de pitici.                                                       
Spectacolul  a fost foarte frumos deoarece a respectat cartea, dar a adus și multe noutăți legate de 
regie, imagine și, mai ales, muzică, toate îmbinate într-un mod amuzant. Muzica a fost compusă de 
Ada Milea, o artistă care folosește, pe lângă instrumente clasice, și cele de jucărie, făcute anume 
pentru copii. Matei, personajul principal, avea o bluză de marinar, purta ochelari iar recuzita 
orașului în care locuia era realizată manual, așa cum se 
poate vedea în imaginile de mai jos, la dimensiuni mici, 
tocmai pentru a arăta diferența dintre statura lui, devenit 
mare cât un bloc-turn, fiindcă asta fusese dorința lui cea 
mai mare, și cum i se schimbă felul de a privi lucrurile 
obișnuite, cât de mici au devenit oamenii și obiectele de la 
înălțime. Spectatorii puteau urmări detaliile mici prin 
proiectarea lor pe un ecran plasat în spatele scenei, toate 
în timp real. Intonația, umorul, cântecul, atmosfera, mimica, 
îmbrăcămintea, toate au făcut ca rolul să i se potrivească de 
minune actorului din rolul principal. Deși era un om în 
toată firea, el chiar a reușit să devină copilul capricios din 
carte, care a ajuns să regrete dorința de a fi atât de mare: trebuia să mănânce cantități uriașe de hrană 
și de apă și nu mai încăpea în patul lui de acasă. Deși mare, era mai neajutorat decât oricând. 
Oamenii pe care i-a rugat să îl ajute i-au întors spatele, așa cum făcuse și el când fusese rugat să 
scuture un nor pentru a aduce ploaie, sau să care niște bolovani uriași pentru construcția unui pod. 
Matei era înalt cât nepăsarea lui. 
Norul care făcea parte din familia norișorilor era confecționat  din bucăți mari de vată, frumos 
aranjate, dar în maniera copiilor, ca și cum le-am fi confecționat noi la școală, la ora de  educație 
tehnologică. Îmi închipui  câtă creativitate trebuie să fi avut regizorul Alexandru Dabija  să se 
gândească la un asemenea spectacol și să îl pună pe scenă, și de câtă muncă și răbdare a fost nevoie.  
Pe lângă actorii în carne și oase, pe scenă au fost și multe  păpuși, abil manevrate, confecționate din 
lemn. Sunetul era impecabil iar muzica a creat o atmosferă foarte vie, mulți copii aplaudau și dansau 
pe scaune. Replicile personajelor au transformat textul lui Gellu Naum într-o vorbire cu accente de 
la noi, din Ardeal. S-a râs în hohote iar Gulliver a interacționat cu publicul iar cei mici  interveneau 
fără nicio jenă și îi puneau întrebări.  

Am fost impresionată de toți actorii care au interpretat vocile păpușilor, în graiul nostru 
ardelenesc, cu multe regionalisme, dar și pe actorul principal, care au reușit să transforme povestea 
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unui copil egoist într-un spectacol care, dincolo de umor, te pune pe gânduri: ai grijă ce îți dorești, 
că ți s-ar putea îndeplini! Dacă ești sau pari mic, nu înseamnă că ești și neînsemnat, iar puterea nu 
stă în dimensiunile noastre fizice, ci în caracter. Chiar și unele dintre basmele noastre românești ne 
arată acest lucru: că eroul, în care la început nu prea are încredere nimeni, este tocmai fiul cel mic, 
disprețuit de frații mai mari. 

                  
Imagini surprinse în timpul spectacolului, realizate de Adi Bulboacă (sursa: www.scena9.ro)  

Ușurelu Carmen, cls. a V-a C 
coord. prof. Teodora COMAN 
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Primul observator astronomic din România 

 În ultima perioadă s-au petrecut multe fenomene astronomice, eclipse de Lună şi de 

Soare, Luna roşie, sau super Luna sau, şi mai spectaculos, au fost descoperite şapte planete noi,în 

galaxia noastră, asemănătoare cu Pământul, dar care gravitează în jurul unui alt ,,Soare”. De 

aceea dorim să vă prezentăm, in câteva rânduri, informaţii despre primul observator astronomic 

construit in ţara noastră. 

 Clădirea ce găzduieşte Observatorul Astronomic ,,Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti,  

a fost construită de un ,, marinar”( al cărui nume il poartă), în mijlocul municipiului şi are forma 

unei corăbii. Observatorul a fost deschis în toamna anului 1910. În fiecare an, pe data de 1 

noiembrie se sărbătoreşte momentul inaugurării, chiar pe puntea acestei „corăbii”. Cea mai 

importantă parte a observatorului este luneta ecuatorială Zeiss, instalată în anul deschiderii. De-a 

lungul timpului, observatorul a fost dotat cu mai multe instrumente optice, cele mai multe fiind 

aduse in perioada 1950-1970, unele fiind cumpărate, altele donate sau construite de membrii 

Astroclubului Bucureşti.  Luneta ecuatorială Zeiss are 150 mm diametru şi 2695 mm distanţă 

focală. Din 2007 dotările tehnice au fost mult îmbunătăţite, prin achijiţionarea de aparatură 

ultramodernă, printre care şi un telescop performant, computerizat. 

 Istoria observatorului a început când amiralul Vasile Urseanu a devenit un membru de 

seamă al Societăţii astronomice române „Camille Flammarion”, fiind numit chiar preşedintele 

acesteea, moment în care demarează planurile pentru construcţia observatorului. 1Activitatea 

observatorului a fost fructuoasă, dar a existat o perioadă de câţiva ani  în care totul a fost sistat şi 

luneta demontată.Din fericire s-a înţeles importanţa acestuia şi a fost repus în funcţiune, astfel că 

putem  să ne bucurăm alături de cercetători, de ,,spectacolul cerului”. 

 Membrii echipei care coordonează observatorul  pot fi contactaţi prin poştă, adresa de e-

mail sau pagina de Facebook a observatorului, precum  şi la adresa la care se află clădirea. Site-

ul observatorului conţine, multe informaţii despre istoricul, dotările tehnice şi programul la care 

se pot face vizite.  

                                                            
1 http://www.astro‐urseanu.ro/istoric.html 
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          Pe lângă eforturile de a aduce astronomia în atenţia publicului general, la Observator se 

desfăşoară şi un curs de astronomie generală, în fiecare an. Cursul începe in noiembrie şi se 

desfăşoară cu o frecvenţă de 1 şedinţă pe săptămână. Cursul este indicat elevilor trecuţi de clasa 

a X-a, iar mai multe informaţii despre acesta se pot afla cu o lună înainte de începerea lui, la 

telefon sau pe website.2 La Observatorul astronomic,se desfăşoară activităţi de cercetare în 

domeniul astronomiei generale, astrofizicii, mecanicii cereşti, sateliţilor artificiali.De asemenea 

în fiecare vineri seara, se desfăşoară activităţi pentru publicul larg : acestea constau într-o parte 

teoretică, dar şi o parte practică ,observaţională, cu instrumentele din dotare. 

 Începând cu anul 1973 până în prezent, într-o sâmbătă din aprilie, a fiecărui an, când 

Luna e în preajma fazei de Primul Pătrar, se sărbătoreşte Ziua Astronomiei. Tradiţia a fost 

începută in SUA, în 1973, de către astronomul Douge Berger, cu intenţia de a invita publicul la 

observarea cerului pe timp de noapte. În prezent, este sărbătorită în întreaga lume. În România, 

Ziua Astronomiei a fost sărbătorită pentru prima dată în 2003, însă în 2007 a fost luată decizia ca 

aceasta să fie sărbătorită de două ori pe an, odată primăvara şi odată toamna. 

 În viitor, observatorul va continua să fie deschis publicului, de fiecare dată când va avea 

loc un eveniment astronomic remarcabil, în onoarea creatorului său, un marinar pasionat de stele, 

care şi-a urmat visele şi care a dorit ca si alţi oameni să afle despre minunile cerului. 

                                                            
2 http://www.astro‐urseanu.ro/cursul_de_astronomie.html 

Bărbos Sabina Maria, cls. a VII-a B 
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Ştiinţa nu mai este o lume a bărbaţilor 

           

De obicei, când se gândesc la domeniul științei, oamenii îl asociază cu bărbații. E adevărat că ei 

sunt majoritari, dar au existat și cazuri de femei care nu au avut șansa celei mai mari distincții 

din lume, Premiul Nobel, deși contribuția lor a fost la fel de importantă. Până și accesul în marile 

universități din lume era o problemă pentru ele. Femeile au fost mult timp discriminate. A 

discrimina înseamnă a   Într-o lume a bărbaților, prezența lor era de neconceput, după secole de 

mentalitate conservatoare, conform căreia femeia este o ființă inferioară din punct de vedere 

intelectual. 

           Sunt sigură că nu ați auzit de vreun nume celebru al unui astrofizician... feminin. Ei bine, 

el există, iar importanța i-a fost recunoscută și apreciată abia odată cu emanciparea femeilor și 

pătrunderea lor în domenii rezervate exclusiv bărbaților. Vera Rubin, absolventă ca şefă de 

promoţie a Colegiului Vassar, a descoperit existența materiei negre, cea responsabilă de 

gravitaţie. A vrut să-şi continue studiile la celebra universitate Princeton, dar a fost respinsă din 
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programul de cercetare deoarece femeilor încă nu le era permis acest avantaj. În cele din urmă, a 

urmat cursurile universităţilor Cornell şi Georgetown. 

           Vera Rubin a devenit a doua femeie astronom aleasă în cadrul Academiei Naţionale de 

Ştiinţe din Statele Unite ale Americii. La sfârşitul anilor 1970, ea a observat ceva straniu în timp 

ce se ocupa cu studiul de cercetare a galaxiei Andromeda: centrul şi marginea se învârteau cu 

aceeaşi viteză. Contrar teoriei lui Isaac Newton, ea a descoperit materia neagră, substanţa 

responsabilă pentru 85% din gravitaţia universului. De fapt, materia neagră dă forma universului 

aşa cum este el. Şi totuşi, asemenea descoperire nu a fost răsplătită. Însă comitetul de acordare a 

Premiului Nobel pentru fizică a preferat să acorde distincţia unor fizicieni, în lunga tradiţie a 

ştiinţei ca domeniu rezervat exclusiv bărbaţilor. 

            Vera a murit în decembrie 2016, la 88 de ani. Lumea ştiinţifică a început să îi recunoască 

rolul de pionier în cercetarea astrofizicii. 

Sursa: https://www.facebook.com/DailyCupOfJane/videos/787723588049936/?pnref=story  

Coordonator: prof. Dorina POPA 

 

Sursa imaginii: https://www.brainpickings.org/2016/04/18/vera-rubin-interview-women-in-

science/ 
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RECOMANDĂRI PENTRU LECTURĂ 

Oricât de grea ar fi o situaţie, trebuie să te zbaţi până la 

ultima fărâmă de viaţă. De o asemenea experienţă au 

parte câţiva copii ajunşi pe o insulă pustie fără voia lor. 

Un avion se prăbuşise pe o insulă pustie. În avion se 

aflau doi copii care au devenit prieteni, Ralph şi Piggy. 

La început, cei doi nu îşi făceau griji pentru ce s-a 

întâmplat, se distrau în felul lor, bine, mai puţin grăsanul, 

cu porecla lui, Piggy. Acesta era mereu îngândurat şi 

fricos, iar Ralph era mai liniştit şi mai glumeţ, având 

speranţa că cineva va veni şi îi va salva.  

Cei doi au găsit o scoică, iar Ralph a suflat din ea pentru 

a putea fi auzit, în caz că mai era cineva pe insulă. O 

mulţime de copii de care ei nu ştiau au auzit sunetul şi s-au îndreptat spre cei doi băieţi. Din 

nefericire, nu era niciun adult printre ei. Pe parcursul acţiunii, micii supravieţuitori s-au împărţit 

în două tabere: cea a lui Ralph, formată din copiii cei mai mici ca vârstă, și tabăra lui Jack, un 

camarad de pe insulă, formată din cei mai mari copii. Tabăra lui Ralph se ocupa de procurarea 

hranei, colectarea nuielelor și frunzelor pentru construirea adăposturilor, aprinderea și vegherea 

continuă a focului, iar cealaltă tabără prefera să vâneze.  

După un timp, copiii au presupus că există o creatură pe insulă, ceea ce a făcut tabăra lui Jack să 

se picteze pe față ca vechii războinici, hotărîți să prindă fiara cu orice preț. 

La finalul operei, Simon, un camarad de-al lui Ralph, a avut misiunea de a cerceta muntele aflat 

pe insulă. Acesta a descoperit un cap de porc aflat în putrefacție, fixat într-o suliță. Simon a avut 

halucinații și își închipuia că porcul îi spune că el e împăratul muștelor.  

Tensiunea crește în rândul copiilor, tabăra lui Jack devine tot mai agresivă, iar ceea ce la început 

părea un simplu joc de rivalități, ajunge la o cruzime greu de imaginat. Piggy și Simon sunt 

omorîți iar adăpostul lui Ralph și al celor pe care îi proteja sunt distruse cu ajutorul unei flăcări 

de către Jack și războinicii lui. Totul se transformă într-un coșmar, focul se extinde în junglă iar 

copiii sunt cât pe ce să ardă de vii. Ei fug de foc spre plajă iar cartea se încheie cu Ralph murdar, 

epuizat și speriat, găsit de un soldat care ajunsese pe insulă. Chiar dacă se presupune că toți 

copiii rămași vor pleca de pe insulă cu ajutorul soldaților, răul făcut le va marca pentru totdeauna 

viețile. 
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Alonso Quijana, un locuitor al orășelului spaniol 

La Mancha, este cititor de romane cavalerești 

într-o asemenea măsură, încât se hotărăște să 

devină el însuși unul. Dornic de aventură, 

pornește la drum pe calul său, Rocinante. Pentru 

a avea un nume mai special, Alonso alege să se 

numească Don Quijote. El ajunge la un han, unde 

este „binecuvântat” de un hangiu viclean. 

Noul cavaler își continuă aventurile: încearcă să 

salveze un băiat de stăpânul lui, în numele 

Dulcineei din Toboso. După alte aventuri, el ajunge înapoi în La Mancha, unde familia lui, 

împreună cu preotul, decid să-i ardă cărțile. 

Totuși, Don Quijote pleacă din nou în călătorie însoțit de scutierul său, Sancho Panza. Cavalerul 

se luptă cu uriali reprezentați de morile de vânt, după care ospătează cu niște păstori. Ei se luptă 

cu o turmă de oi, în care cavalerul vede o oaste de soldați. Așadar, el trăiește viața ca ficțiune, și-

o transformă în propria poveste eroică și chiar dobândește coiful lui Mambrin, apoi ajută niște 

osândiți la galere să scape de pedeapsă. Într-o altă aventură, el și Sancha ajung la Toboso pentru 

a o găsi pe Dulcineea, o femeie banală, pe care el o idealizează. Se luptă cu „Cavalerul 

Oglinzilor”, pe care îl învinge și care se dovedește a fi Samson Carrasco, cel care, împreună cu 

familia, vor să îl facă să renunțe la 

viața de „cavaler”. 

În urma înfrângerii din Barcelona de 

către Cavalerul Albei Luni, Don 

Quijote este obligat să se întoarcă în 

La Mancha și să renunțe la viața sa 

fictivă. Înainte de a muri, el își 

recunoaște soarta omenească și 

adevărata, trista identitate.   

                            

(Sursa imaginii:http://variety.com/2016/film/global/alfama-boards-terry-gilliam-film-1201743067/) 

Vlad Oleksik și Sebastian Crăciun, clasa a VI-a A 
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FICȚIUNEA NU ÎNSEAMNĂ DOAR EVADARE DIN REALITATE 

           De obicei, când este predat raportul dintre realitate și ficțiune, elevii rămân cu impresia că 

ficțiunea, prin care „autorul creează un univers propriu cu ajutorul cuvintelor“, înseamnă o 

simplă fugă de realitate. Dar imaginația nu este numai atât: ea poate să reconstruiască realitatea 

sau să dea impresia de realitate, lucru nu tocmai ușor de făcut. Aici apare o altă confuzie: cea 

dintre realitate și verosimilul operei literare. Mulți elevi mă întreabă: „Goe a fost adevărat?“ Nu, 

personajul în sine nu este adevărat, dar copilul răsfățat care există în anumite familii a fost și este 

o realitate, din care I. L. Caragiale s-a inspirat. Realitatea familiei din timpul în care a trăit 

autorul nu are adausul ironic al acestuia, modul său de a surprinde momentele în care personajele 

își trădează lipsa de educație sau incultura, snobismul sau caracterul neplăcut. Așadar, literatura 

devine o formă de explorare, de analiză a realității care, de cele mai multe ori, trece neobservată  

pe lângă noi. Dacă lucrurile și oamenii din jurul nostru există, pur și simplu, un scriitor are o 

sarcină mult mai grea: de a-i face să existe, de a-i contrui de la zero, adică de la albul 

înspăimântător al unei pagini albe. Când li se dau exerciții de redactat compuneri pe o anumită 

temă, elevii știu ce este cel mai greu: cum să începi. Și ei sunt puși în situația de a construi cu 

ajutorul cuvintelor, iar procesul de scriere le dă o idee despre munca unui scriitor, implicat în 

crearea unui univers mult mai amplu, nu de 150-300 de cuvinte, ci de zeci sau sute de pagini, 

totul într-o ordine logică, în care să dai impresia că timpul curge ca în realitate, că spațiul se 

așează iar personajele au viață proprie, derulată într-un anumit ritm care să nu pară artificial. Din 

această cauză, o carte bună te confiscă în lumea ei fără să îți dai seama, are o forță magnetică 

prin care trăiești o viață care nu îți aparține, fără a înceta să fii 

același, cel care citește cu cartea pe genunchi, sau sprijinit în 

coate, sau la birou, sau sprijinit de trunchiul unui copac 

umbros.  

Tema familiei în literatura contemporană 
 

            Multe dintre cărțile scrise de autori contemporani care 

au personaje copii abordează lumea cu ochii noștri. Suntem cu 

atât mai departe de adolescenții lui Ionel Teodoreanu cu cât 

nici Mircea Eliade nu se mai regăsea în firile lor visătoare, 

înduioșătoare (obișnuite cu viața în natură, protejate de 
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greutățile vieții) încă de pe vremea când scria Romanul adolescentului miop. O temă de mare 

actualitate este familia, dar de această dată, una cu probleme, cu părinți plecați în străinătate și 

copii lăsați acasă. Foarte diferit de răsfățul băieților din lumea lui Caragiale, nu-i așa? Literatura 

urmărește îndeaproape realitatea și îi reflectă problemele, nu are voie să rămână niciodată în 

urmă. O astfel de carte este Kinderland, scrisă de autoarea basarabeanăLiliana Corobca. O fată 

de treisprezece ani, Cristina, are grijă de cei doi frați mai mici, fără să o ajute nimeni. Ea este 

forțată să se maturizeze înainte de vreme și să rateze cea mai frumoasă perioadă a vieții, 

copilăria, din cauza grijilor și responsabilităților care îi revin. Astfel, familia reunită devine un 

vis al celor părăsiți pentru mai mulți bani. Ba mai mult, Kinderland este jocul de-a familia, jocul 

preferat al copiilor abandonați. Chiar dacă primesc haine și jucării frumoase din Occident, ei își 

doresc doar ca părinții să le fie alături. Cartea este cu atât mai tulburătoare și sinceră cu cât 

naratorul feminin este însăși Cristina, așa cum vede ea lumea din perspectiva situației grele cu 

care se confruntă în satul ei basarabean. Cred că un fragment convinge mai mult decât orice 

prezentare: 

Unul plânge, altul vrea mâncare și răstoarnă totul prin bucătărie, în căutarea zahărului. Le-am 

dat dulceață, dar zic că de la pâine cu dulceață îi ustură stomacul. Am văzut la cineva, mai 

sărac decât noi, cum lua felii de pâine, le uda la robinet și le muia apoi în zahăr. De atunci 

copiii vor numai pâine cu zahăr și-l udă, și mă enervează. Este de-ajuns ca fratele mai mare să 

plângă din te miri ce, că se pune și micul pe urlat, ca la comandă. Și plâng amândoi neistovit, 

prelung, ca doi pui de lup abandonați în pădure. Vor și ei să-i alinte cineva, să-i bage în seamă. 

Și eu vreau, chiar dacă-s mare. Vreau și eu o mamă alături, să-mi facă de mâncare, să-mi spele 

rochiile. Și să le calce. 

Le-am zis, țineți-vă inima în vârful degetelor și suflați cu putere, până când ea va zbura la 

mama. Și ea va mângâia copiii ceia burdănoși și hrăniți cu mango, ca și cum ne-ar mângâia pe 

noi. Nu-i așa că și tu plângi și te gândești la noi?Și le speli hăinuțele lor, lână naturală, bumbac, 

natural, mătase naturală, din omizi, te gândești la hainele noastre, cele mai multe aceleași, după 

ce le-au purtat italienii, după ce s-au învechit, ei ți le dau ție, să ni le aduci nouă. Dacă ar ști 

frații mei, nici că le-ar mai purta. Mai bine fără atâtea haine naturale, de firmă, dar cu mamă. 

Poate și copiii aceia sunt cuminți și drăgălași, plâng și ei că mama lor i-a lăsat pe mâinile unei 

femei străine.  

Stai, mamă, cu copii străini zi și noapte, îi plimbi, te joci cu ei, îi hrănești, le spui povești la 

culcare. Iar cu noi nu stă nimeni, mâncăm ce apucăm, pâine cu zahăr sau cu cârnaț afumat de la 

magazin. Și nimeni nu ne cântă seara, la culcare. Aș cânta eu, dar nu știu niciun cântec. Dan a 

învățat la grădiniță un cântecel despre un iepure neghiob și îl cântă cu atâta tristețe, de parcă i-
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au murit toate neamurile și acum le îngroapă. Stai acolo și faci bani. Ne trimiți, chipurile, să 

avem de mâncare. Dar nimic din ce cumpărăm la magazin nu-i bun. Nici mâța, oricât de3 

flămândă, nu se atinge de mâncarea cumpărată.(...) Mamele fac copiilor supă din găini din 

curtea lor, nu din găini cumpărate, fără niciun gust. 

Ce mănâncă acolo copiii? Avocado uns pe franzelă, cu pește roșu deasupra? Șnițel de vițel cu 

cus-cus și mango și alte ierburi exotice? Când vii acasă, să ne aduci și nouă o mangă. Am auzit 

că-i bună, dar nu am gustat încă. Cică oricum nu poate fi mai bună decât para noastră mustoasă 

și înmiresmată, care se topește în gură... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    imagine: Jurga Sculpteur, Cʼest mon lapin, 2016 

Sursa: https://www.facebook.com/jurgasculpteur/ 

prof. Teodora COMAN şi Daniela POPA 
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POVESTE DE TOAMNĂ 

Totul a început de la o frunză care, în timp ce privea cum toate surorile ei cădeau din 

copacii posomorâţi  (din pricina plecării prietenelor lor, păsările), a văzut cum niște fructe  sunt 

culese și s-a gândit că acestea sunt și mai triste pentru că ele sunt culese cu de-a sila. Dar nu era 

așa, deoarece nici ele nu cădeau din pom de bună voie, ci pentru că așa le era destinul, să cadă 

dinainte ca venirea iernii să le prindă cu gheara ei  rece, să lase locul altora, main oi, care încă nu 

existau, dar urmau să devină muguri la primăvară Şi, oricum, după ce cazi la pământ, nu mai 

simţi nimic, eşti mort cu adevărat. 

 În timp ce ea se gândea, anumite fructe și legume, cum ar fi strugurii și cartofii, au 

început să îi spună ce frumos e să fii cules, cum oamenii te iau cu atât de multă grijă din vie și 

din pământ, încât îți vine să li te dăruiești singur, ca să le răsplătești  grija oferită încă  din 

primăvară, cu care te-au plantat și îngrijit, ca apoi să te culeagă pe  timp de toamnă pentru 

proviziile cămării și pentru gătit, ca să le dea copiilor ceva bun și consistent pentru sau după o 

lungă zi de școală. 

 Frunza ascultă mirată vorbele pe care aceste sărace fructe le spun și se gândeşte că nu e 

chiar așa de rău când vine toamna și nu e totul chiar așa de urât, după cum vede ea toamna, ci 

acest anotimp e o sărbătoare a recoltei, în care trebuie să te mai și sacrifice, aşa cum s-au 

sacrificat atâţia pentru tine ca să te îngrijească. Dar încă nu i s-a răspuns la întrebare: ,,Cu ce îi 

ajută ea  pe copii?“ 

Iar aici începe adevărata enigmă la care doar copiii pot răspunde, ceea ce înseamnă că 

poate şi eu sunt persoana potrivită, care poate să dezlege misterul, explicându-l și frunzei, și 

vouă, cititorilor. 

Ideea este aceasta: nu că frunza n-ar ajuta în bucătarie… însă, cum, de obicei, copiii nu 

mănâncă iarbă, nu cred că ar mânca nici frunze. Asa că frunza îi ajută la… școală. Nimeni nu 

bănuiește cum. Doar un lucru e sigur: că după ora de tehnologie a doamnei profesoare Adriana 

Hampu, copiii vin cu un 10 (zece) acasă. Astfel că m-am pus un pic la curent și am aflat că 

elevii, îndrumați de doamna profesoară, fac niște lucrări incredibile din frunze. Pe acestea se 

află, de obicei, și fructe, dar, desigur, nu adevărate. Dacă ar fi adevărate, până să fie expuse, niște 

pofticioși sau chiar cei ce au confecționat machetele sau obiectele minunate, le-ar fi… mâncat. 

  Eu zic că nici nu are rost să vă spun prea multe detalii deoarece imaginile arată cât de 

ingenioase sunt lucrările colegilor mei. Așa că vă îndemn să realizați ce puteți mai frumos din 

frunzele ce se îngălbenesc toamna, nu cred că vreți să le stricați viața.  



|CREAŢII ŞI ABILITĂŢI PRACTICE| 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popa Maria – elevă clasa a VI-a A 

Îndrumător: ing. prof. Hampu Adriana 
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ECO-NATURA 

 Ați observat că desenul simplu al unui brad seamănă cu o 

ecogramă prin care sunt înregistrate mișcările inimii? Sus-jos, sus-

jos. Câtă vreme se înregistrează punctele de vârf, inima funcționează. 

Linia continuă înseamnă moarte, iar viața e ritm și creștere. Linia 

continuă este pentru matematică și regulile de circulație. 

În Sibiu există o asociație ecologică foarte activă, al cărei logo 

este inspirat tocmai din asemănarea între verticalitatea bradului și cel al inimii vii. Se numește 

Cu verdele în sus. Sloganul acesteia, Să creștem o pădure!, este binecunoscut tuturor iubitorilor 

de natură implicați activ în demersuri de stopare a defrișărilor ilegale și în inițiativele de 

împădurire ale zonelor problematice. Asociația Cu verdele în sus este o alternativă viabilă la 

modul în care autoritățile locale și județene înțeleg să acorde prioritate problematicii ecologice. 

Din păcate, planul urbanistic al primăriei orașului Sibiu nu acordă suficientă atenție spațiilor 

verzi. O spune public chiar un membru al municipalității, viceprimarul Răzvan POP, pe pagina 

sa de facebook: 

„Cu verdele-n SUS m-a provocat să îmi exprim public în ce mod susţin, în calitate de Primar al 
Municipiului Sibiu, realizarea privind spaţiile verzi din oraş. I-am cunoscut pe cei de la Verdele-
n SUS, nişte oameni calzi şi cu multă energie. Astăzi, Sibiul are un deficit ecologic, iar în cazul 
în care amenajările urbanistice continuă să se dezvolte așa cum se întâmplă în prezent, în 
viitorul apropiat, Sibiul va fi un oraş sufocat la propriu.  
Dezvoltarea Sibiului trebuie gândită ca dezvoltarea unui ecosistem care înglobează componenta 
de dezvoltare urbanistică şi economică, cu componenta de protejare şi dezvoltare a spaţiului 
verde. Trebuie să impunem un nou concept de amenajare urbană. Prin proiectul SPORT-
VERDE-PARCARE, dezvoltatorii imobiliari vor avea obligaţia să amenajeze un spaţiu verde şi 
unul sportiv, adecvat numărului de locuitori din zonă. Acelaşi concept trebuie să fie implementat 
şi în zonele deja construite.  
Valoarea turistică şi economică a Sibiului creşte cu un plan de protejare a patrimoniului verde, 
care se poate desfăşura pe trei direcţii. Dintre acestea, o mare prioritate este amenajarea albiei 
Cibinului pentru a traversa oraşul ca un drum de verdeaţă şi lumină, care să înfrumuseţeze 
centrul urban şi să unească centrul oraşului cu cartierele de la periferie.  
Sibiul trebuie să propună toleranţă zero pentru amenajările în spaţiile verzi precum parcul 
SubArini sau celălalte parcuri ale oraşului. Sibiul verde se adresează nu numai tinerilor. Sibiul 
verde este de asemenea un oraş al vârstei a treia. Promenadele necesare, aerul curat, circulaţia 
gândită pentru părinţii noştri sunt punctele principale care trebuie să ne ghideze către un mediu 
deschis şi gândit pentru cei mai în vârstă dintre sibieni.  
Parte a aceleiaşi viziuni de dezvoltare urbană modernă verde este şi planul de decongestionare 
a traficului. Un plan de reducere şi redimensionare a traficului înseamnă construirea de parcări 
şi o campanie intensă de încurajare a sibienilor pentru reducerea utilizării maşinii personale şi 
folosirea transportului în comun. Investiţia în parcări şi investiţia în modernizarea transportului 
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în comun pentru mai multe mijloace de transport pe liniile intens utilizate public, toate acestea 
sunt priorități pentru dezvoltarea modernă a orașului nostru. Îmi propun impulsionarea 
dezvoltatorilor să amenajeze spaţiile verzi, spaţiile sportive şi parcările în funcţie de densitatea 
populaţiei. De asemenea, vreau transformarea albiei Cibinului în drumul verde al Sibiului 
aidoma pădurilor din Guşteriţa şi a lacului lui Binder.” 
Printre obiectivele și acțiunile organizate și desfășurate de Cu verdele în sus, se remarcă: 

- împădurirea zonelor sever defrișate din județul 
Sibiu; 

- participarea la dezbaterile publice ale autorităților 
locale privind starea pădurilor și măsurile concrete 
de protejare a acestora; 

- promovarea unei conștiințe ecologice la nivelul 
populației prin activitățile de voluntariat legate de 
protecția mediului;  

- organizarea Maratonului Internațional Sibiu, al 
cărui scop este susținerea proiectelor cu impact 
direct asupra mediului. 

- Lansarea campaniei Eco-bradul prin care se 
încurajează idei creative a decorării bradului de 
Crăciun: Hai să demonstrăm că ideile creative sunt 
mai faine decât mirosul unui brad proaspăt tăiat!             

Sursa imaginilor: https://www.facebook.com/verdelesus/ și http://maratonsibiu.ro/ 
 
 



41 
 

PĂDUREA PEDAGOGICĂ DE LA TĂŞULEASA 

Tăşuleasa Social, sau „Tăşu”, cum o numesc iubitorii de natură, este o asociaţie apărută 

de câţiva ani lângă oraşul Bistriţa-Năsăud. Ea nu numai că administrează câteva hectare de teren 

din Pasul Tihuţa, dar a devenit şi locul unde natura devine mediul opţim pentru educaţie. 

Tăşuleasa Social a iniţiat ample campanii de împădurire în diverse zone ale ţării iar de Crăciun, 

Camioanele Tăşu ajung la copiii defavorizaţi prin colaborarea cu o fundaţie germană. Aşa a 

apărut în 2011 şi proiectul educaţional de mediu numit Pădurea pedagogică. Campusul a fost 

construit de un bistriţean stabilit în Germania, Alin Uhlmann Uşeriu, care şi-a propus să schimbe 

activ mentalitatea şi comportamentul oamenilor faţă de natură, în special ale elevilor, după 

metodele practice aplicate în ţările occidentale. 

În Pădurea pedagogică, înveţi să deosebeşti speciile de arbori din parcul dendrologic, faci 

traseuri de explorare şi orientare, experimentezi comportamente şi tehnici de protejare a 

mediului. La baza Pădurii Pedagogice a fost amenajat un luciu de apă, peste care copiii sunt 

provocați să treacă cu ajutorul unei tiroliene. Tot aici învață despre păstrăvi, vidre sau broaște. 

Urmează apoi un labirint din lemn menit să reprezinte dimensiunile celui mai gros copac din 

lume — un chiparos din Mexic, iar la finalul traseului, la urcare, sunt însoțiți de reprezentarea 

celui mai lung copac din lume — un sequoia gigant, realizată din mai multe trunchiuri de copac 

unite. 

Distracţia, jocurile şi explorarea sunt urmate de demonstraţii serioase privind defrişările 

masive, care au dus la dezechilibrarea ecosistemului. Voluntarii de la Tăşu au creat, din 

pietricele şi pământ, machete cu două sate: unul plasat într-o zonă cu vegetaţie abundentă iar 

celălalt, într-una cu vegetaţia distrusă. În timp ce voluntarii toarnă apă cu câte o stropitoare peste 

fiecare sat, copiii pot observa uşor diferenţa dintre zona protejată de pădure şi cea expusă 

pericolului inundaţiilor prin tăierea necontrolată a copacilor. 

Pădurea Pedagogică e plină de surprize: are o groapă de nisip pentru săriturile în lungime, 

unde performanțele copiilor sunt comparate cu cele ale animalelor sălbatice care trăiesc în 

această zonă muntoasă, sau trunchiul de copac cu o vechime de peste patru secole, pe inelele 

căruia sunt marcate diferite evenimente din existența omenirii, pentru ca cei mici să înțeleagă cât 

de rezistentă poate să fie natura dacă este protejată și respectată. În natură, laşi la o parte, la 

propriu, sentimentele negative în containere special amenajate, semn că ai ajuns în Centrul de 

colectare selectivă de păcate: lăcomia, invidia, iubirea de arginţi etc. Aşadar, lăsaţi orice păcat, 

voi, cei care intraţi în Tăşuleasa.  

                                                                                   prof. Mihaela MIHAI şi Teodora COMAN
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CONCURSUL DE BENZI DESENATE „ASTRA FILM JUNIOR“ 

După ce au vizionat filmele incluse în 
programul Festivalului de film documentar 
Astra Film Junior, copiii din ciclul primar ai 
școlii noastre au participat la un concurs de 
benzi desenate. Învățătorii care au dorit să 
participe cu elevii s-au înscris la adresa 
junior@astrafilm.ro.  
Potrivit regulamentului, au fost acceptate în 
concurs doar lucrări realizate exclusiv de 
copii. 

„Vorbim despre o bandă desenată, care 
ilustrează ideea inițială a filmului care 

urmează să fie realizat, un fel de film în stare embrionară", spun organizatorii. 
Desenele s-au realizat pe o singură coală de hârtie de dimensiune A3 și au avut o temă bazată pe 
filmul vizionat de autor în cadrul Astra Film Junior 2016. Ele s-au realizat în format de bandă 
desenată, cu șase căsuțe, reprezentând tot atâtea secvențe-cheie din filmul vizionat. Fiecare 
secvență a prezentat un moment diferit din filmul vizionat. Au putut fi inserate texte în benzile 
desenate, de exemplu onomatopee pentru redarea zgomotelor, nori sau alte „accesorii".  
La concursul de bandă desenată, bazată pe filmele vizionate la Astra Film Junior 2016, au 
participat peste 670 de mici artiști. Juriul format din artista Daniela Turcu și François Montier de 
la Sibiu Comics Club, organizatorul Festivalului Internațional de Benzi Desenate de la Sibiu, a 
avut misiunea dificilă de a alege 40 de lucrări câștigătoare.  
Câștigătorii au fost premiați la Sala Thalia cu animații tip Ombro Cinema utlizate din 1900, 
precum și cardboard-uri realizate 
în cadrul programului The Future 
is Now, care reprezintă 
tehnologia modernă de a viziona 
imagini în mișcare. 
Lucrările au fost expuse în 
spațiile de desfășurare Astra Film 
Junior și Astra Film Festival. 
Printre cei 40 de câștigători s-a 
aflat Crișan Daria, elevă în 
clasa a II-a B (Prof. înv. 
primar Tănasie Rodica), secția 
germană a Școlii Gimnaziale 
nr.18. Felicitări și succes în 
continuare! 

Prof. înv. primar Rodica TĂNASIE 
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           Concursul de desene 

           Mă numesc Stoienescu Maria Cezara din 

cls.a IV-a A şi am participat împreună cu 

colegii şi cu d-na învăţătoare Lenuţa Nela 

ȘUFANĂ  la ,,Festivalul  Astra Film“ Sibiu, 

organizat la sala Thalia, unde am avut ocazia să  

văd, în filmuleţele prezentate, cum trăiesc  şi 

cum sunt educați copii din alte școli din regiuni 

diferite ale globului. Am rămas foarte 

impresionată de modul cum învaţă alţi copii din 

lume şi de aceea mi-am aşternut pe hârtie 

impresiile şi sentimentele pe care le-am simţit 

în acele momente. De asemenea, am  participat 

și la Concursul de desene organizat în cadrul 

festivalului. 

          Nu m-am gândit nici o clipă că mă voi 

număra printre cei câştigători. Am avut emoţii foarte mar,i dar desenul și pictura fac parte din 

viaţa mea, ador să pictez și să desenez, indiferent de starea mea sufletească. 

           În momentul în care mi-am auzit numele, fiind strigată pentru a-mi ridica premiul al II-

lea, diploma și celelalte cadouri oferite de către cei de la Astra Film, o mulţime de emoţii m-au 

cuprins și chiar mi-au dat lacrimile de bucurie. Participarea mea la acest concurs m-a motivat 

într-un sens pozitiv şi îmi doresc şi pe viitor să mă particip la concursuri asemănătoare pentru a 

putea arăta și altora desenele mele. 

                                                         Stoienescu Maria Cezara, cls. a IV-a A 

Un alt fel de cinematograf                                                               

Cea mai mare inovație din acest an a festivalului a fost cinematograful-dom, sau Domul, pur și 

simplu, care a permis experiența vizionării de filme la 360 de grade. Această premieră a fost 

semnalată nu numai în presa locală, respectiv Turnul Sfatului, ci și în cea națioanlă, precum 

platforma de știri HotNews.ro, care vorbește despre primul cinematograf imersiv. Prin ecranul în 

formă de cupolă, spectatorii au fost integrați efectiv în lumea proiecției, dându-le impresia că 

imaginile și sunetele apar și îi înconjoară din toate părțile. Exclamațiile admirative „uaaaaa!“ s-

au auzit constant din partea publicului, în special din cea a copiilor. Unul dintre cele mai 

spectaculoase filme a fost Dream of Flying: de la ființele mitologice care puteau zbura, la 
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primele aparate de zbor concepute de Leonardo Da Vinci, sau zmeiele chinezești, s-a ajuns în 

epoca avioanelor contemporane și a stațiilor orbitale. Aurora boreală, surprinsă în filmul Lights 

of Wonder, a oferit același spectacol vizual copleșitor. 

De afară, nimic nu anunța experiența de care urmai să ai parte, însă buna promovare de care a 

avut parte festivalul în media și în rândul spectatorilor au convins mulți copii curioși să intre și să 

vadă filmele special pregătite pentru ei. 

prof. înv. primar Lenuța Nela ȘUFANĂ 

 

 

foto: Silvana Armat pentru Turnul Sfatului 
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Impresii despre filmul documentar WILDER 
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Delicios și lipicios 

Știi acel moment când părinții îți spun că ești ca o gogoașă sau ca o bombonică? Da, cuvintele 

acelea de alint, prin care te compară cu dulciuri și ție îți plouă în gură de o săptămână după acele 

dulciuri. Gândiți-vă în ce situaţie s-au aflat ce au făcut copiii din clasa pregătitoare D coordonați 

de doamna învățătoare Marilena Popa și doamna biblotecară Daniela Popa, care au confecționat  

căsuțe din dulciuri, cât au trebuit să reziste să nu mănânce bombonelele și jeleurile din care au 

făcut adevărate căsuțe de basm, inspirate, după cum era şi normal, din basmul minunat Hansel şi 

Gretel, din care cu toții cred că ştim că vrăjitoarea nu i-a mâncat pe cei doi fraţi. Ştiu că v-ar 

plăcea să mâncați jeleurile, şi mie, dar întâi trebuie să muncim ca să le câștigăm, aşa cum au 

făcut și prichindeii de la pregătitoare .  

Doamna învățătoare , ca o zână bună, i-a recompensat, după ce căsuţele au fost construite, cu alte 

jeleuri decât cele din căsuțe.  

Noi le-am mânca, dar ei ? 

Dar sunt atâtea fructe şi legume şi fel de fel de materiale cu care ne putem construi visurile şi 

poveştile. Ştiaţi că puteți folosi coaja de nucă și cartoful? Elevii, mai bine zis prichindeii, au 

confecționat  mămăruțe din coji de nucă și arici din cartofi, fiindcă aşa vine întâi primăvara, cum 

o construim noi, şi abia apoi aşa cum este ea în realitate. După cum ați observat, au lucrat cei 

mici, și s-au străduit, nu glumă! Au fost tare cuminţi: nici nu s-au înțepat în arici, nici nu şi-au 

mâncat căsuţele.  

Popa Maria, cls. a VI-a A 



|MUGUREL|

Mulțumim tuturor celor care au 
realizat materialele sau au 
contribuit cu sugestii la realizarea 
acestui număr al revistei noastre.

Echipa de redacție
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