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DEVIZA: 
„Scoala care te face om 
adevarat.” 
 
VIZIUNEA:         
Adevaratele  valori umane 
promovate: 
Integritatea – a avea puterea 

interioară de a spune 
adevărul, de a acţiona onest 
în gând şi în faptă si de a 
sanctiona nedreptatea;  

Profesionalismul - a fi cat de 
bun poti în domeniul tău de 
activitate, la scoala sau in 
timpul liber ; 

Cooperarea – a arăta grijă şi 
compasiune, prietenie şi 

generozitate faţă de cei 
care au nevoie; 

Respectul – a arăta consider-
aţie faţă de oameni, faţă de 
traditii cultura si sport,  fata 
de mediu şi, nu în ultimul 
rând, faţă de propria 
persoană; 

Responsabilitatea – a duce la 
îndeplinire cu consecvenţă 
obligaţiile care revin 
fiecăruia, asumarea răspun-
derii pentru propriile acţiu-
ni, respectarea regulamen-
telor asumate; 

Autodisciplina – a avea control 
asupra propriilor acţiuni, 
cuvinte, dorinţe, impulsuri 
şi a avea un comportament 
adecvat oricărei situaţii adi-
ca a da tot ce ai mai bun în 
orice împrejurare;  

Prietenia- sa fii apropiat de toti 

colegii fara a face diferente 

in cea mai sincera prietenie;        

MISIUNEA: Scopul  principal 

al scolii noastre este de a 

face din elevii sai cetateni 

care sa se integreze bine in 

societatile prezenta si 

viitoare dar care sa fie si 

sarguinciosi la invatatura si 

exemplari in purtare ce 

doresc sa-si atinga 

potentialul maxim de 

dezvoltare.  

    Pentru acestea avem 
nevoie de valori, cunostinte, 
deprinderi  si priceperi cu 
baza solida pe care sa le 
dobandandim si utilizam in 

situatii diverse de invatare 
scolara si extrascolara. 
Astfel este importanta 
pentru noi dezvoltarea 
gandirii critice, sistematice 
si adaptate schimbarilor din 
societate prin invatarea prin 
descoperire, lucrul in echipa 
sau prin maiestrie personala 
intr-un cadru scolar 
prietenos, familiar, modern 
care imbina armonios utilul 
cu placutul, seriozitatea cu 
distractia. 

       Scoala Gimnaziala 
„Luca Gavril”, Draguseni, 
jud. Suceava este o scoala 
care isi doreste sa formeze 
cetateni valorosi si implicati 
in viata sociala a comunitatii 
dar in primul rand elevi , 
oameni…IMPLINITI SI 
FERICITI.   
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 Dumitru Drăguşanu 

      Dumitru Drăguşanu a fost 
un învăţător de excepţie, care a 
îndeplinit şi funcţia de revizor 
şcolar la Fălticeni. Între anii 
1927-1929 a făcut săpături 
arheologice la Cetaţuia-Dealul 
Bocaneţ, de la Drăguşeni, 
impreună cu istoricul Vasile 
Ciurea, de la Liceul „Nicu Gane” 
Fălticeni. În 1939, pe locul 
fostei Biserici „Sfinţii Voievozi” 
de la Săcuieni, com. Drăguşeni, 
a descoperit jumătate din 
piatra de mormânt a lui Bogdan 
al II-lea, tatăl lui Ştefan cel 
Mare. Din materiale culese de 
el sau adunate din sat a 
organizat un mic muzeu şcolar 
la Drăguşeni. Pe lângă piesele 
arheologice, care s-au pierdut 
în timpul războiului; a adunat, 
de asemenea, date interesante 
de istorie locală din „Opisul de 
documente N. Drossu”  şi de la 
bătranii satului, între care si 
bunicul său, stins din viaţă la 
105 ani. 

      După 1947 a suferit rigorile 

regimului comunist, fiind 

îndepărtat din învăţământ, 

locuind cu domicilui forţat. 

Imnul scolii 2018 

Poti spune ca sunt doar # un elev 
Ca povestea mea-i ca toate cele-
laaltee, #  
M-am nascut, invat si-o sa pleeec 
# 
Si voi fi judecat dupa noteeee. # 
Dar sigur am drumul meeeu, # 
Nu am niciun semn de intrebaaa-
ree.# 

Cateodata e greu sa fiu euu, # 
Dar nu vreau sa fiu un oarecaa-
ree.# 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 
Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.# 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 
Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.# 
 
Si-atata timp cat mai respir # 
Vreau sa raman copil,  
Vreau sa ma bucur de viata 
Ca nu se stie cand mai vin, # 
Vreau sa invat cat se cuvine,  
Sa stau cu cine vine,  
Sa-mi iubesc colegii asa cum ma 
iubesc pe mineeeee.# 
Vreau # sa invat din placere,  
Sa nu am multe teme 
Stii ca viata ofera doar celui care 
stieee,#  
Celui care stieee.# 
 
Si-mi vine cateodata sa plec, 
S-o las balta de toot# 
Si-atunci imi amintesc ca in viata 
nu exista: "Nu pooooot". 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 

Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.#. 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 
Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.# 
 
Si-mi vine cateodata sa plec,  
S-o las balta de toot# 
Si-atunci imi amintesc ca in viata 
nu exista: "Nu poooot".# 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 
Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.#. 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 
Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.# 
 
Vreau sa caant, sa visez si sa raad# 
Sa nu uit sa ma jooc # cateodaa-
ta.# 
Si-atunci caand # in lume vooi 
pleecaa, # 
Sa nu uit sa ma-ntooorc # la scoa-
laaa.# 

Scoala ieri si azi… 

  
DIR. Munteanu Petrica  
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Aceasta minunata sarbatoare, 
lasata a fi celebrata anul acesta 
pe data de 1 aprilie, este 
intodeauna in ultima duminica 
dinaintea Pastelui, fiind o 
duminica importanta, creata 
anume de Dumnezeu pentru a 
sarbatorii aceste poezii ale 
pamantului, florile. Mai ales cei 
cu nume de floare se bucura de 
refacerea legatura cu sacrul pe 
care oricare om o traieste in 
sarbatoare.                                                                                                   

Haidau Cristina-Maria  

 

Pasi   spre  viată  sau  despre 
Invierea   Domnului 

       Aceasta  mare  sarbatoare  
ne aduce  mereu    in  suflet   

speranta  intr-o  noua zi, intr-o 
noua viata , in  binele   si  
frumusetea    lumii, in  salvarea   
prin credinta. 

      Lumina   pascala   este  
marturie a  dragostei lui Iisus  
pentru  oamnei  este semnul  
reneasteri  universului si a  
sufletului,  este  viata dincolo de  
moarte. 

      Asadar, Invierea Domnului  e 
o   sarbatoare   care  ne  uneste 
in speranta si lumina. 

                Virlan Diana-Maria 

Cadouri de Paste 

           Auras Poznas   si Rica Ie-

purica   sunt  doi  iepurasi    

veseli  si  ambitiosi  .  Intr-o    

dimineata  de  primavara  s-au  

gandit   sa  duca  daruri  copiilor  

de   Paste  ,   dar   fiecare   are    

o   alta idee... 

           Rica Iepurica  propune 

carti ilustrate cu  poezi  iar Auras  

Poznas   niste ursuleti  . Cu 

dorinta  lor de a distribui  ca-

douri  copiilor . Cei doi se cearta  

si merg la  Bunicul  Iepuroi  sa  

vada  care  dintre  ei  are  drep-

tate . Bunicul Iepuroi   ii  impaca   

si     stabileste   sarcina  

fiecaruia  . Cei doi  s-au  im-

pacat  sa  puna  si  ursuleti  si  

carti  si  pe  langa   niste  oua  

de ciocolata .  Cei   doi  incep  

cu  orfelinatul  acolo  primesc :  

ursuleti, carti , si  cateva   hai-

nute  .  Toti  copii  de   la   

orfelinat  sunt   bucurosi . 

           Si asa  ca  Rica  Iepurica    

si  Auras  Poznas  au  devenit   

simbol   de  Paste    si  sunt   

iubiti       de   copii. 

Lavric  Cosmina, cls a III a B 
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Floriile – bucuria 

floriilor 



VOCILE TEXTULUI 

       Literatura este ca un spaţiu al contemplării 
artistice, o scurtare a drumului spre necunoscut 
care tinde către absolut. 

       În fascinanta lume a artei, creatorii de frumos 
mijlocesc drumul de la materie la idee, fiind 
atenţi la tot şi la toate, conştienţi că de oriunde 
poate tresări miracolul. 

        Inspirat din realitatea socială sau din cea 
interioară, cea a propriilor metamorfoze 
sufleteşti, autorul se dedică unui scop estetic, 
uneori moralizator, conturând lumea, creaţie 
divină, printr-un,, joc secund,, ,  un joc de-a 
cuvântul, reuşind uneori să exprime inefabilul. 

        Astfel, în această dimensiune artistică , 
rolurile sunt bine cântărite, iar accentul se aşază 
firesc, în funcţie de intenţiile comunicării. În 
concluzie, comunicarea literară este cunoaştere, 
e trăire, e mediere, e realizarea unui sens în 
ordine existenţială şi atingerea unui ideal în 
ordine estetică. E destin şi menire. E realitatea 
paralelă în care ne regăsim oameni.                                                                                           
  Putină Iustina-clasa a VIII-a B 

                  

Lectura – o plăcere de a citi  

          Toate disciplinele sunt interesante şi 
frumoase, pentru că înveţi câte ceva nou, dar 
acele ore în care prezinţi o carte specială pentru 
tine, pe care ai citit-o şi vrei să le-o recomanzi 
colegilor, sunt fascinante şi impresionante. 

       Consider că orice copil ar trebui să citească şi 
să îşi scrie impresiile personale, pentru că odată 
ce citim, ne îmbogăţim vocabularul şi 
cunoştiinţele pe care le adunăm cu timpul. 

        Lectura sporeste imaginatia, creativitatea, 
spontanietatea, vointa, caracterul, competitiv  

printr-o modalitate atractiva, relaxanta.  

     Eu mereu când citesc păşesc intr-o lume  
minunată a imaginaţiei şi a fanteziei.Încercaţi voi 
şi o să-mi daţi dreptate.Nu aveţi decăt de câştigat 
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         Prietenie cu lectura 

             Acum ştiu să citesc. M-au învăţat părinţii că oamenii care citesc sunt cei mai bogati  şi ca 
aceasta bogătie nu îţi poate fi furată de nimeni. Aşa a început prietenia mea cu doamna 
bibliotecară iar datorită ei cu lectura.. 

          Era o zi frumoasă de toamnă. Am intrat timid dar şi curios. 
Am fost întâmpinat de un zâmbet cald care m-a făcut să înţeleg că 
voi vizita locul acela din ce în ce mai des. 

           Doamna bibliotecară este un om înţelept, iar astăzi îmi este 
o prietenă adevărată. Ea îmi alege cărţile potrivite pentru vârsta 
mea şi din acest motiv am citit multe cărţi grozave.  

            Chiar dacă sunt mic şi cunosc puţine lucruri cu adevărat, 

sunt convins că cititul cărţilor este unul dintre cele mai frumoase 

activităţi de petrecere a timpului liber, fiindcă ea, lectura fără să ne 

dăm seama pune în inima noastră iubire,compasiune,dragoste faţă 

de animale şi călătorii.Am foarte multe personaje preferate,eroi pe 

care chiar aş vrea sa-i fi putut cunoaşte şi în realitate. 

    Nichiforeasa Anastasia, clasa a IV a  
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POVESTEA 
ANOTIMPURILOR 

    Sunt un copac in bataia 
vantului, inconjurat de razele 
iubitoare ale soarelui si de 
dragostea vietuitoarelor . 
Picaturile de ploaie care imi 
ating crengile ma readuc la 
viata. 

Pasarelele se adapostesc in 
ramurile mele frunzoase , de 
ploaia care le-a udat 
aripioarele.  

Pentru noi copacii ploaia este 

o adevarata binecuvantare .                         

Pata de culoare 

        Curcubeul, prima pata de 

culoare care infrumuseteaza 

cerul dupa o ploaie torentiala 

de vara. Cele sapte culori ale 

sale rogvaiv, dau culoare 

cerului ca si cum un copil in 

joaca sa isi inmoaie pensula in 

culori si le asterne pe o coala 

alba de hartie . 

        Exista si o legenda in care 

se spune ca daca ajungi la 

capatul curcubeului , vei gasi o 

oala plina cu galbeni  

          GHITU ANA , clasa a-V-a  

  

Cantecul primaverii  

Primavara , copacul inverzeste  

Ca parul inmugureste ,                

Si ca marul el rodeste, 

 

Ghiocelul frumos rasare, 

Este bucurie mare,  

Iar copii il culeg  

Si in dar il daruiesc . 

 

Astfel toti sunt  fericiti, 

Sufleteşte primeniţi, Primavara a 
sosit  

Pe-un meleag care-a-inverzit.  

VALENTIN NEGRUŢ 

Speranta  

      Primavara este bucuria 

copiilor care sunt incantati de 

flori inmiresmate de muguri 

fragezi , de razele jucause , de 

pasarile  voioase , de zborul 

pasarilor tinere de parfumul ce 

pluteste in aer . Asteptam cu 

nerabdare , dar cu sufletul curat 

Sfanta Sarbatoare cand Iisus a 

inviat si speranta el ne-a 

dat. 

Iustina Aramescu,  

cls aV a 

Portalul de cristal 

    Peste sufletele vesnice 

   Bulgarele de aur isi   
asterne razele 

   Si prin oglinda de cristal 

  Zbor fluturii ceresti   

imbracati in smarald. 

       Popa Ana, cls a VII a 

                                                     
Mama 

 Mama- inimă şi floare, 

Dragoste şi alinare, 

Ne mângâie durerile,  

Ne veghează stările. 

Ne alintă, ne dezmiardă, 

Ne iubeşte şi ne ceartă. 

Ea ne iartă când greşim, 

Ne ajută cât trăim! 

                                                    

Grigoraş Ioana-
Marilena,clasa a VII-a A 

 

Mama 

      Crescând mai mari 
înţelegem că fără ea nu am 
fi putut exista pe acest 
pământ şi fără sprijinul, 
ajutorul şi mângâierea ei nu 
putem reuşi decât cu mult 
mai greu în viaţă. Mama 
este bucuria ce te 
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înconjoară şi chiar uneori 
dacă este mânioasă sau 
supărată este cea mai 
frumoasă şi mai iubită, aşa 
e mama mea. Ea e harnică 
ca o albină şi cântecul ei de 
adormit porneşte din 
sufletu-i înflorit pentru copii 
săi. Copilul mamei va fi 
mereu copilul mamei, 
supărarea  şi neliniştea o 
poate alina şi de multe ori 
chiar şi bolile ni le vindecă 
prin dragostea şi grija ei. 

        Dacă credeam că în 
lume nu-i iubire, deşi  nu 
avem motiv orice ar fi, să nu 
fim mâhniţi cât avem o 
mama  ce până în veci ne va 
iubi . 

  “Fii tu, copile, fericit ! 

   Atâta vreme cât trăiește, 

   Tu ai un dar neprețuit. 

   O mamă care te iubește !”                                                                 

Alexandruta Manuel, 

cls a VII a A 

Mărţişorul 

  

Luna martie 

 mult aşteptată, iat-o! 

Plină-i de fior. 

Si noi am serbat-o, 

 Cu un mărţişor. 

 

Copilul uimit,  

strânge-n palma-i mică, 

Fragezii ghiocei, 

Mamei  să-i aducă.   

Gingaş  vrea să-i zică. 

Dulce ,,La mulţi ani,,  

       Azi de ziua ei. 

 

Şi-i mai duce în dar 

Un  sărut fierbinte 

Mărţişor de  nea şi jar, 

 Fără de cuvinte. 

 

Ghitu Ana , clasa a–V-a 

 

De ziua mamei 

Ghioceii sunt frumoşi 

Sunt şi foarte bucuroşi 

c-au ieşit de prin zăpadă 

Primăvara să o vadă 

Ghiocelul dă de veste 

Că-n martie ziua mamei este 

Eu abia aştept să vie 

Căci va fi o bucurie 

Un cadou îi voi lucra  

Numai cu mânuţa mea 

Mărţişor ,felicitare 

Urmată de o urare 

Mama mea e bucuroasă 

Este harnică, frumoasă 

Şi-i voi mulţumi mult 

Că ea este al meu scut. 

Mană dragă te iubesc 

Şi din suflet îţidoresc 

Să rămâi aşa cum eşti 

Cu iubire să mă creşti 

         Ciprian Bîrgovanu , 

                   clasa a VII-a A 

 

Mama femeia cea mai 
dragă 

         Femeia care  este cea 
mai importantă în viaţa mea 
este mama mea. Nu aş 
putea să v-o descriu aşa 
cum aş vrea pentru că 
adevăratul şi graţiosul ei 
portret este în sufletul meu. 
O pânză aurie este surâsul 
ei pe chipul obosit de 
munca şi truda unei zile de 
la ţară. Inima mea o 
înfrumuseţează cu 
dragostea pe care cred că 
orice copil o are pentru 
mamă. Curajul ei pentru a 
trece prin greutăţile vieţii 
îmi dau şi mie aripi. 
Înţelepciune din 
înţelepciunea, răbdare din 
marea ei răbdare. Râsul ei 
care  mă înveseleşte cu 
veselia ei când sunt tristă. 
Ochii ei căprui nu îi voi 
putea uita căci privirea ei 
mi-a rămas întipărită de 
zilele în care cu îngrijorare 
mă privea atunci când eram 
bolnavă. Degete subţiri şi 
alungite, sunt degetele care 
mă mângâiau dar şi cele 
care mă ajutau să reuşesc 
să fac rotunjimile literelor. 



muzicalitatea picaturilor de 

ploaie. 

 Peisajul involburat de negura 

norilor cuprinsi de frica, de 

tristetea pierderii esentelor vii, 

transfigureaza intregii vieti o 

noua imagine. Citind o carte al 

carei mesaj este creionat de 

curaj, de amintirile care vor sa 

fie retraite, sufletul meu se 

desprinde din vis si zboara spre 

cotidian. 

       Cand lectura s-a terminat, 

se dilueaza si visele. Ploaia nu 

mai canta, picaturile sunt acum 

pierdute 

 

Stropi de viata  

Ce-ar fi daca-n lumea mare, 

Eu as fi, o mica floare ? 

Cu rochite delicate , 

Gingase, catifelate. 

De smarald mi-ar fi tulpina , 

Si de aur radacina . 

Unde bate si lumina , 

Acolo-mi vei gasi si inima . 

 

O ducesa m-a plantat , 

Zi de zi ,ea m-a udat . 

Eu astazi am inflorit , 

Mireasma i-am daruit. 

 

Asezata-n loc de-onoare, 

Cu chipul spre mandrul soare. 

In ghiveci multicolor , 
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Aşa aş putea continua multe 
pagini  şi tot nu aş termina 
portretul mamei.Vă invit şi pe 
voi cititorii revistei să încercaţi 
acelaşi exerciţiu. Ve-ţi avea parte 
de rememorări plăcute, de trăiri 
şi emoţii înalte. 

                   Popa Ana Maria clasa 
aVII-a B 

 

  Vraja ploii 

                   Picaturi mari de ploaie 

vibreaza asupra sentimentelor 

naturii creand o atmosfera 

feerica. Ritmicul sunet imi reda o 

stare placuta, resimtita de 

sufletul meu surprins in lumea 

imaginara a cartii. Briza de 

racoare imi picteaza trairile in 

fiori, vantul patrunzand orice 

suflare, purtand cu sine mirosul 

ametitor de frunze. 

Cartea pe care o citesc in ritmul 

ploii cuprinde un mister 

nedeslusit. Intamplarile prind 

contur, sentimentele, clipele, 

emotiile patrunzatoare trec prin 

sufletul meu valsand pe 

 

Eu mai am un an si mor . 

 

Iar in veacul batranetii , 

Nu m-oi inpotrivi vietii. 

Ce-ar fi daca-n lumea mare , 

Eu as fi o mandra floare. 

 

O ducesa m-a plantat , 

Zi de zi ,ea m-a udat . 

Eu astazi am inflorit , 

Mireasma i-am daruit. 

 

Iar in veacul batranetii , 

Nu m-oi inpotrivi vietii. 

Ce-ar fi daca-n lumea mare , 

Eu as fi o mandra floare. 

ar in veacul batranetii , 

Nu m-oi inpotrivi vietii. 

Ce-ar fi daca-n lumea mare , 

Eu as fi o mandra floare. 

 

Sunetul Ploii  

Sunetul ploii e divin, 

Il ascult din picur lin. 

Tainice daruri  ascunse, 

La viaă lumea readuce . 

 Renşte din moarte bobul 
de grau 

Sporeşte şi valul cel rece de 
râu 
Iar bobul de viţa il face 

zemos              Si mărul 

deasemeni il face mustos 



Andrei Lazar clasa a -V-a 

 

  Prietena mea Bella,  

Pe căţeluşa mea o cheama Bella. 
Ea  este  micuţă, are ochi rotunzi 
şi mici, urechile ascuţite şi lungi. 
Blana este albă cu pete negre, 
lăbuţele mici iar coada scurtă. 
Dacă intră cineva în curte şi ea 
nu-l cunoaşte începe să latre.Mă 
conduce dimineaţa până la 
poarta casei, dacă aş lăsa-o ar 
veni şi până la şcoală, La 
prânz,când vin de la şcoală, ea 
mă întâmpină jucăuşă. Ii aduc 
pntotdeauna câte ceva să 
mănânce. Ii mai dau din când în 
când şi granule cu apă sau 
resturi de mâncare.Cel mai mult 
îiplace să se joace,aşa că avem 
în fiecare zi program special de 
tumbe şi rotocoale. Pentru mine 
Bella este cea mai bună prietenă 
şi o iubesc foarte mult. 

  

     Buturuga mică 

răstoarnă carul mare 

În viaţa de zi cu zi, proverbul 
poate fi utilizat în diferite 
situaţii. De exemplu, pentru  un 
elev buturuga mica ar putea fi 
o lecţie, iar carul mare ar putea 
fi un test sau un examen. 
Ignorând o lecţie pe care nu 
am aprofundat-o sau nu am 
înteles-o, am putea avea 
surpriza ca de ea sa depindă 
restul lecţiilor (de exemplu 
pentru clasele primare tabla 
adunării este baza pentru 
scădere, înmulţire, împărţire 
etc). Neavând baza pentru 
lecţiile viitoare, materia care va 
urma să fie predată nu va 
putea fi însuşită, rezultatul 
fiind un dezastru la examen sau 
test. Cu alte cuvinte, în viaţa, 
un mic obstacol, căruia nu i-am 
dat prea mult atenţie, precum 
o lecţie neînvăţată, poate 
răsturna o situaţie în 
defavoarea noastră, exact cum 
face buturuga mică cu carul 
mare. 
                     Nechifor Ecaterina 
clasa a- VIII-a B 
 

Aripi de fluture 

                         E viata. Simt asta 
chiar daca noaptea mi-a intetit 
toata durerea pe care am sim-
tit-o in timpul metamorfozei. 
Am simtit din toti rarunchii 
cum corpul meu isi schimba 
forma desi nu voiam, nu 
puteam accepta ideea ca voi fi 
altcineva. 

                         Simteam ca in 
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mainile mele se aprinde un 
foc care nu poate fi mistuit cu 
nimic. Aripile ce se dezvoltau 
rapid mi-au readus aminte ca 
sunt puternica, ca tot ceea ce 
am nevoie, este putin mai 
multa incredere in mine si in 
propriile forte. Trecutul nu 
exista, nu cred ca a existat, 
exista doar prezentul, un 
fluture ce are curajul de a iesi 
din crisalida care il tinea cap-
tiv in lumea mica si simplifica-
ta la cel mai mic numar ire-
ductibil. 

                Totul a prins viata de 
cand am inteles ca am nevoie 
sa evoluez ca sa ma simt bine 
in propria piele cu propriilr 
aripi. Asta e viata, dorinta de 
a evolua din omul infim catre 
omul sau fluturele maret care 
iti doresti.                                                                   
Porohniuc Ioana cls. A VII-a B 

                                                              

Casa unui pictor  

       Pasesc pe podeaua 
plouata cu stropi, mii de culo-
ri invaluite in nuante diferite . 

       Tablouri fermecatoare se 
astern pe peretii imbibati cu 
fluieratul patrunzator al 
tanarului pictor . Pensulele  
impodobesc masa de lucru. 
Panze albe catifelate se 
astern in toata incaperea , 
asteptand cu nerabdare sa fie 
umplute cu nisipuri aurii cu cu 
mari si cu oceane . Chipuri de 
copii zambareti ma privesc 
din ramele stralu-
citoare .Tavanul patat pe ici 
pe colo cu scantei colorate ne 
vegheaza , vazand miile de 
arte imprastiate peste tot . 

 



li se duce gandul. 

  Tu sa ii pretuiesti cat vrei cat 
cu ei te intalnesti. 

   Nu realizezi cand trec. 

  Intre patru sipci batute. 

  Nu te mai aude nimeni. 

 Lavric Cosmina, clasa a III a B 

                                                                               

Doina 

 Doina de roman, straveche, 

Plansa la izvoare clare , 

Painea inimii flamande , 

Hraneste in codru verde, 

Dorul, care doare. 

Doina , plai de miorite, 

Cu ciobani si cu bacite, 

Du p-aripi de vant si nor 

Floarea cantecului cu dor , 

Lacrima romanilor. 

Doina dorurilor grele, 

Tesuta in piept cu margele, 

Inganata de cuci suri , 

Lacrimi si izvoare, 

Si peste hotare.                                                                                                                                                          
Arteni Elena, clasa a VI a 

 

ZVON DE PRIMAVARA 

 Natura-un miracol  

Uite-i pe mandri brazi  

Care stau pe puternicul munte  

Care curge  

Izvorul, oglinda naturii  

In poenita verde  

Curge un strop de lumina  

De la al nostru soare, steaua 
calauzitoare .  

Scoala Gimnaziala Luca Gavril Draguseni,  
Pagina 10 

Sortul lui acum inmuiat in apa 
fierbinte pentru a se curata 
transforma apa intr-un curcubeu 
miscator. 

         Un colt de rai intesat cu 
zglobiile culori,un tablou nes-
farsit a unui pictor priceput. 

          Manoliu Marina-Ionela 

Clasa a VIII-a B 

            Draga romanas 

    Draga romanas ce esti .  

    Vino sa te spovedesti . 

     La izvorul dainuirii . 

     Si la ziua fericiriI. 

  

       La poarta raiului 

 La poarta raiului sta maicuta 
Domnului . 

  Si se roaga pentru noi . 

  Sanatate si iubire pentru  toti 
salasluire. 

 

     Roaga-te la Dumnezeu 

  Roaga-te la dumnezeu  sa ai 
noroc . 

   In viata si unire. 

        Ale iei Romaniei. 

       Stefan cel Mare si al lui su-
flet cel mare. 

      S-a rugat la tara noastra sa ne 
scape de napasta. 

    Dorinta i sa implinit si tara no-
astra s-a marit. 

    Acum noi sa ne rugam sana-
tate si mult spor. 

                Ani trec 

   AniI trec si zbor ca vantul unde 

 

          Grigoras Alexandra 
Bianca,clasa a VII –B  

    

    Aspiratie 

Inteligenta naturii ne incon-
joara-n fericire 

Oglinda sufletului ne de-
fineste cu sinceritate 

Sentimentul este exteriori-
zat cu incredere 

Spre astrul razant ce se pre-
vede 

Si din aceasta contemplare 

Se-nalta aripi catre zare 

S-atinga frumuseti de floare 

Pe-a timpului carare. 

      Horea Livia Paula, 
clasa a VII –B 

 

Lumina calda a pri-
maverii 

Soare,luna,luna,soare  

Inganata de izvoare 

Primavara a pornit , 

Campul alb a inverzit  

Inimi calde-au tresarit  

Iar lumina ne-a invaluit  

    Amariei Andrei, clasa a 
VII - B 

 

      Un colt de rai 

Brazii isi inalta piscul 

Catre soarele stralucitor 

Apa curge din izvoare 

Cu un susur linistitor 

Iata multa bucurie 



 

Peste plaiuri romanesti 

Joaca oameni  in campie 

Omule, ce vesel esti. 

   Zlataru Robert ,clasa a VII –B 

                                                                     

Ploaia-lacrimi de copil 

        Este toamna. Am iesit la o 
mica plimbare. Lumina blanda a 
soarelui te copleseste, iar pe 
vazduhul ca cenusa se vad 
fluturi cu aripi de petale. Pe pa-
mantul somnoros este un alai 
de frunze pictate. Chiar si tipatul 
indurerat al pasarilor te in-
tristeaza. 

      Deodata,  se vede pe bolta 
cerului un nor mare si gri ca un 
balaur. Picuri de ploaie ca 
lacrimile unui copil cad pe pa-
mant. Nu stiam ce sa fac. Eram 
departe de casa si imi era frig, 
iar ploaia nu se mai oprea. Eram 
speriata, insa imi veni o idee. Nu 
departe de unde ma aflam eu 
era o cabana. Fug eu cat ma tin 
picioarele si ajung. Ma 
adapostesc in ea.  Astept cat 
astept, iar stropi de ploaie cad 
din ce in ce mai rar si fac loc 
razelor de soare, la inceput 
timide, iar apoi puternice re-
usind sa invinga urgia ce nu 
parea sa aiba sfarsit. Ici, colo se 
aud ciripituri de pasari, semn ca-
si parasesc ascunzatorile. Se 
pregatesc se sa infrupte din 
aerul proaspat al naturii de du-
pa ploaie. Un curcubeu multicol-
or ca penele unui paun iese de 
dincolo  de razela imprastiate 
ale soarelui. 

 Bucuroasa soarele vegheaza 
asupra noastra din nou ma in-

torc acasa uda leoarca, dar 
foarte fericita.                                                                                                                                    
Horhogea Maria-Amalia, cls a 
VI a 

                                                           

Portalul de cristal 

   Peste sufletele vesnice 

   Bulgarele de aur isi asterne 
razele 

    Si prin oglinda de cristal 

     Zbor fluturii ceresti   imbra-
cati in smarald. 

                                                              
Frumusetile naturii 

 Brazi inalti si verzi cu crengile 
inalte , 

 Izvoare curgatoare cu apa cris-
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talina si dulce , 

  Soarele luminos cu razele 
sale calde si stralucitoare, 

  Noi suntem cei care le iubim 
pe toate, 

   Contemplare       

  Privitori la cer,stand langa 
paznicii padurii, 

  Zarind oglinda soarelui pro-
fund  

  Am luminat sufletul cu a no-
astra chemare  

  Ce dincolo de lacrimi a cres-
cut.    

  Popa Ana , Grumazescu Pet-
ronela , Varlan Madalina        

      Clasa a 7 –a B 



 Eco - Şcoala  
...reprezintă un program edu-
caţional  prin care ne-am pro-
pus să facem și noi ceva pentru 
mediul din care cu toții facem 
parte.  Prin acest proiect ne-am 
implicat activ în îndeplinirea 
criteriilor necesare pentru a 
deveni Eco şcoală,  prin studiu 
în cadrul orelor de consiliere şi 
orientare, în orele de geografie, 
educaţie tehnologică, biologie, 
cultură civică şi acţiuni concrete 
în cadrul şcolii şi comunităţii 
prin proiecte educaţionale ex-
tracurriculare .  

 La nivelul şcolii  cu toții 
iubim natura în toată diversi-
tatea ei, conştienţi de necesi-
tatea protejării şi conservării 
prin mijloace aflate la 
îndemâna tuturor  celor  dispuşi 
să și facă ceva concret 

Așa că am inceput cu inceputul 
florile din școală și clase abia 
așteptau un pământ nou, plin 
de hrană. 

        Și deșeurile sunt o prob-
lemă gravă a lumii noastre de 
aceea  mă implic și eu în activi-
tatea de colectare și nu sunt 
singurul…. 

Știu că aceste lucruri le fac 
mulți copii și mă bucur la gân-
dul că putem să fim de folos. 

       Alistar  Paul cls.VI-a 

 

       A venit primăvara. N-aş fi 
observat această schimbare 
mult aşteptată dacă nu m-aş fi       
întâlnit cu-n fluture.....  

     Privesc în jur! Pe cerul azuriu 

sunt norii imaculaţi. Soarele 

trimite o ploaie de raze aurii 

încălzind pământul. Gâzele 

mărunte, zumzet de albine, 

ciripit de păsărele, adiere de 

frunze, foşnete în firul ierbii 

............  

 Florile creaţii divine, împletire 
armonioasă de culoare şi 
parfum îmbată fluturii şi-i fac să 
se îndrăgostească de ele. În 
rotiri de fluturi, mustesc în sevă 
pomii iar mugurii plesnesc de 
atâta frenezie.Da toate acestea 
mai există dar pânî când?              
Omenirea a luat-o razna şi 
toate aceste lucruri pot dispare 
in orice clipă!!! 

      Ghitu Andrei clasa a-VIII-a B                                                          

 
CERCUL ECO 

       Dupa cateva saptamani de 
la inceperea noului an scolar, 
domnul    director ne-a 

prezentat in clasa, cu lista activ-
itatilor extrascolare care  se 
practica in scoala noastra. 

        Pentru mine cel mai in-
teresant dintre toate a fost 
CERCUL ECO. Pentru unii nu es-
te foarte interesant deoarece 
este vorba  doar despre natura 
dar eu consider ca este un subi-
ect foarte interesant si im-
portant. 

        Prima data am decis sa ne 
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intalnim sambata dimineata in 
fata scolii. Cand am ajuns acolo 
erau cam 20 de copii impreuna 
cu doamna profesoara  Malis 
Ramona. Am decis sa coboram 
in padure sa strangem deseuri, 
parea normal pentru un cerc in 
care vrem sa protejam natu-
ra.Dar dupa ce am terminat de 
strans deseurile, doamna Ra-
mona ne-a facut o surpriza si ne
-a provocat sa jucam cateva jo-
curi distractive.Toti am fost 
foarte incantati de idee.Cel mai 
distractiv joc dintre toate a fost 
TAIETORUL DE LEMNE SI UR-
SUL. In acest joc copii trebuie sa 
stea neclintiti iar cel mai comic 
dintre toti trebuie sa ne faca sa 
radem.Cel mai frumos lucru es-
te ca doamna Malis este deschi-
sa cu toti elevii si putem fi noi 
alaturi de ea. 

        A fost o zi nemaipomenita 
deoarece nu am crezut ca va fi 
asa frumos sa merg in natura cu 
colegii si ca ne vom distra asa 
de bine.     

        Intre timp am mai avut si 
o campanie de colectare 
deseuri in mod selective care a 
avut mare succes.  Am ingrijit 
plantele  din scoala si din fata 
scolii noastre.                                                                    
Chelaru CAMELIA, cls a VII a A 
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Introducere in jocul de oina       

        Jocul de oină se desfășoară pe 
un teren de preferință acoperit cu 
gazon, între două echipe formate 
din 11 jucători, pe durata a două 
reprize nelimitate în timp. În prima 
repriză, o echipă se află ''la 
bătaie'', iar cealaltă ''la prindere'', 
în repriza a doua rolurile echipelor 
se schimbă. Materialele de joc 
sunt formate dintr-o minge din 
piele (cu circumferința de 8 cm) și 
un baston din lemn (cu lungimea 
de 1 m).Terenul are o lungime de 
70 m și o lățime de 32 m pentru 
seniori, respectiv 58 m și 26 m 
pentru juniori.Jocul echipei aflate 
''la bătaie''.                                                                      
 Cei 11 jucători lovesc 
mingea cu bastonul, o singura 
dată, din zona de protecție. 
Jucătorul primește mingea de la 
coechipierul său care va urma la 
bătaie, acesta îi va servi mingea 
după preferință, în funcție de 

tehnica folosită de acesta. În 
funcție de distanța la care cade 
mingea trimisă ca urmare a lovirii 
ei cu bastonul, echipa aflată la 
bătaie poate acumula puncte (1 
sau 2 pentru fiecare lovitură). Este 
singurul mod în care se pot acu-
mula puncte în această fază a 
jocului.                                                               
 După lovirea mingii cu 
bastonul, jucătorii de ''la bătaie'' 
vor trebui să intre în teren, de pe 
linia de plecare, individual sau în 
grupuri de doi jucători, în funcție 
de tactica echipei. Ei vor parcurge 
cele două culoare (de ducere și de 
întoarcere), încercând să se apere 
pentru a nu fi loviți de jucătorii 
echipei aflate ''la prindere'', 
aceștia din urmă încercând să-i 
lovească cu mingea pentru a 
obține puncte. Pe un culoar 
(indiferent că este de ducere sau 
de întoarcere) pot intra maxim doi 
jucători. Pe timpul deplasării prin 
culoare, jucătorii de ''la bătaie'' au 
voie să se apere numai cu supra-
fața palmelor, în cazul lovirii aces-
tora lovitura nu este vala-
bilă.Repriza se termină când toți 
cei 11 jucători ai echipei de ''la 
bătaie'' au bătut mingea cu 
bastonul și au trecut prin cele 
două culoare (de ducere și de înto-
arcere), ieșind din teren peste linia 
de scăpare.J                                               
 ocul echipei aflate ''la 
prindere''. Jucătorii echipei care se 
găsesc ''la prindere'' ocupă în ter-
en cele 9 cercuri și cele două zone. 
Jucătorul care va acționa în zona 
de bătaie se numește fruntaș, iar 
cel care va acționa în zona de fund 
se numeste fundaș.Cei 9 jucători 
care vor sta în cercuri se numesc 
astfel: cei din cele 6 cercuri exteri-

oare se numesc mărginași, iar cei 
din cele 3 cercuri interioare se nu-
mesc mijlocași. Mijlocașul 2 (cel 
din centrul terenului) este coordo-
natorul de joc. Jucătorii echipei ''la 
prindere'', după ce au recuperat 
mingea din ''bătaia'' unui adversar, 
o pasează între ei cu rapiditate 
pentru a-i pune în dificultate pe 
adversarii intrați în teren, încer-
când să găsească un moment 
oportun pentru lovirea aces-
tora.Echipa ''la prindere'' obține 
două puncte pentru fiecare adver-
sar lovit, dacă jucătorul care a tras 
a avut permanent cel puțin un pi-
cior în suprafața sa de joc (cerc sau 
zonă).Un jucător poate fi lovit pe 
orice parte a corpului, cu excepția 
palmelor, cu acestea având voie să 
se apere de lovituri (nu și dosul 
palmei unde lovitura este consid-
erata valabilă).În concluzie, jucăto-
rii la ''bătaie'' lovesc mingea cu 
bastonul pentru a o trimite cât mai 
departe încercând astfel să obțină 
puncte, apoi se apără de loviturile 
adversarilor la trecerea prin cu-
loare. Jucătorii ''la prindere'' recu-
perează rapid mingea și încearcă 
să lovească adversarul pentru a 
obține puncte. Punctele realizate 
de fiecare în cele doua reprize, ''la 
bătaie'' și ''la prindere'', se adună. 

              Echipa care face cele mai 
multe puncte este declarată 
câștigătoare. 

MP 
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   .  Sănătatea e darul cel 
mai frumos şi mai bogat pe 
care natura ştie să-l facă.ea 
e unitatea ce dă valoare. 
 

Maxime 
 
           Un organism sănătos 
este camera de oaspeţi a 
sufletului, un organism 
bolnav o închisoare (Francis 
Bacon)  
         Sănătatea este ca 
banii, niciodată nu vom 
avea o adevărată idee de 
valoarea sa până când o 
vom pierde. (Josh Billings)  
        Fericirea constă, în 
primul rând, în sănătate. 
(George William Curtis)  
Prima bogăţie este 
sănătatea (Ralph Waldo 
Emerson) 
        Jumătate dintre 
drogurile moderne ar putea 
fi aruncate în stradă dar 
există riscul să le mănânce 
păsările (Martin H. Fischer)  
        Cel mai bun doctor 
oferă întotdeauna cât mai 
puţine medicamente 
(Benjamin Franklin)  

          Devreme la culcare, 
devreme la trezit fac ca un 
om să fie sănătos şi înţelept 
(Benjamin Franklin)  
      

Pericolele internetului 

      Internetul  pare 
indispensabil vetii noastre. 
Internetul  a devenit un 
fenomen disructibil fara san 
edam seama. Cu toţii copiii 
si adolescenti putem 
deveni, foarte usor, 
prizonierii unui dialog 
virtual, joc sau aplicatie. 
Practic, devenom 
dependenti de net. In felul 
acesta, se deschid porti cu 
un drum plin de primejdii 
nebănuite ascunse în 
spatele uţurinţei cu care 
putem comunica, ulirinţa cu 
care timpul poate devein 
placut iar pierdere lui 
insesizabilă, Internet egal 
acces la orice forma de 
violenţă. la orice formă de 
încalcare a normelor 
morale. Internetul fiind un 
lucru care afecteaza 
sanatatea, accesarea 
acestuia ar fi, aproximativ 1-

2 ore pe zi. 

      Folosirea internetul are 
destule beneficii, dar folosit in 
exces poate produce 
dependenta. Pe internet nu 
trebuie sa vorbim cu persoane 
necunoscute. Internetul 
trebuie folosit cu mare 
atentie, respectand anumite 
reguli. Decât sa preluăm 
informaţiile de pe internet, 
noi putem  să citim carti, 
reviste sau aduna date de la 
profesori, părinti. Internetul 
ne poate controla, însa, daca 
suntem atenti la paginile 
accesate şi vom avea grijă la 
timp vom reusi să il folosim în 
scopuri importante sau 
folositoare. 

        Astfel, internetul poate 
avea atât beneficii, cât şi 
dezavantaje, important e să 
ştim cum să îl folosim.   Aceas-
ta a fost si tema unei intalniri 
cu toti parintii elevilor scolii si 
unde s-a discutat si s-au pro-
pus solutii pentru ca aceste 
pericole sa nu se material-
izeze.                 

             Ghitu Ana clasa a V-a 
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Desenul in viata 

copiilor 

       

  O   modalitate plăcută 
de a se juca, de a se exprima şi 
de a-şi petrece timpul, pe care 
orice  copil o poate alege, este 
desenul. 

      Indiferent dacă ceea ce 
rezultă este opera unui mic 
Picasso, sau pur și simplu o 
schițare a unei idei sau imag-
ini, rezultatul eforturilor de a 
desena și combina culorile 
poate da arăta de fapt starea 
pe care o are, despre cum se 
simte, ce emoții a dorit să ex-
prime, ce îl preocupă. Atenție 
părinți  desenul este unul din-
tre cele mai bune mijloace de 
a-l cunoaște pe copil, de a păşi 
în universul său și de a-i da 
ocazia să-şi împărtăşească 
trăirile, poveştile, conflictele. 

      Desenul   este una din for-
mele cele mai cunoscute şi 
cele mai plăcute copiilor. Fie 
că sunt acasă, fie că sunt la 
grădiniţă, alături de alți copii 
sau singuri, desenul este la 
îndemână și poate deveni un 

hobby. Încă de la vârstele mici, 
desenul poate deveni o modali-
tate a copilului de a se exprima 
și de a oferi indicii asupra dez-
voltării sale. Desenul este un 
mod de relaxare, un mod de 
petrecere a timpului liber, 
poate fi un refugiu atunci când 
ai o problemă, când ești singur. 
Desenul poate fi alternativă! 
Poți să dăruiești foii albe de 
hârtie imagini, gânduri. Poți re-
da și dărui frumusețea per-
cepută de ochi. Chiar dacă nu 

ești talentat poți încerca! 

      Horhogea     Amalia  

clasa aVI-a   
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.  I was surprised to find 
interesting things about England’s 
history even in grammar English 
lessons . 
 I learned about the Hadrian’s 
Wall Henry VIII  and the popular 
Scottish clothing. Then I decided 
to find out more. Reading about 
Hadrian’s Wall I found out that it 
was a fortification which was built 
when reaching the most northern 
point of Roman Empire, in years 
120-128, at the command of Ha-
drian the Emperor. The wall was a 
part of the fortified boundary of 
The Roman Empire who travelled 
through almost all of the Europe-
an continent. Henry VIII was the 
king of England from April 21st 
1509 and until his death in Janu-
ary 28th 1547.He is known for 
having six wives: Catherine de 
Aragon, Anne Boleyn, Jane Sey-
mour, Anne de Cleves, Catherine 
Howard and Catherine Parr. The 
most surprising action of the king, 
and one of the longest-lastings 
effects, was breaking the connec-
tions with Rome. In the 1590 he 
declared himself the supreme 
head of the church on earth. 
Kilt is a Scottish specific clothing 
item. It is  made of a skirt but has 
the particularity of being worn by 
men. It is currently used only on 
great occasions such as weddings 
or other traditional Scottish 
events. The colour of the kilt 
differs between the different 
clans from Scottish region. The 
particular design of each plaid 
fabric is called tartan.  

Sucuri din fructe si legume  
Sucurile din fructe si legume 
sunt bogate in vitamine, 
minerale, enzime intarind 
sistemul imunitar, dand 
vitalitate organismului si 
ajutand la ajuta la o mai buna 
digestie. Sucurile din fructe si 
legume e bine sa fie consumate 
la scurt timp dupa prepararea 
lor. Astfel sunt pastrate in bune 
conditii toate componenetele 
din suc: glucide, acizi organici, 
sarurile minerale, enzime, 
vitamine. 
 
Un suc foarte bun , ce contine o 
serie de substante active este 
sucul de morcovi. Sucul de 
morcovi are un gust deosebit 
de placut, fiind apreciat atat de 
cei mici cat si de cei mari. Este 
bogat in vitaminele A, B1, C, K, 
minerale: Ca, Fe, Mg, K, dar si in 
caroten, un compus care 
reprezinta un precursor al 
vitaminei A. Vitamina A 
este foarte importanta in 
ameliorarea si vindecarea 

bolilor aparatului ocular. 
 
Un alt suc hranitor si plin de 
vitamine este sucul de telina. 
Este un bun diuretic, ajuta la o 
mai buna digestie, prin 
stimularea secretiei de bila. 
 
Sucul de rosii este bogat in 
vitamina C, fier si potasiu si  are 
o buna actiune detoxifianta. 
 
Sucurile de fructe sunt si mai 
apreciate datorita aromelor 
deosebite. Un suc bogat in 
vitamina C, care va ajuta sa 
luptati cu raceala,  cu starea de 
oboseala este sucul de 
portocale. Pe langa gustul 
placut si continutul in vitamine 
si minerale, sucul de portocale 
va ajuta in anemie, si 
stimuleaza eliminarea toxinelor. 
 
Sucul de mere precum si cel de 
pere contin o serie de minerale, 
vitamine si carbohidrati, si sunt 
de preferat sa se consume 
dimineata la micul-dejun. 
 
Un suc cu un efect puternic 
antioxidant si detoxifiant este 
sucul de struguri. Mai contine: 
calciu, fier, si fosfor. 
 
Ghiţu  Andrei, clasa a VIII-a  B 
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Jurnal de cӑlӑtorii             

                 Nu de mult timp am fӑcut o 
pasiune pentru geografie. Am 
achiziționat multe carti de curiozitați, 
hӑrți, atlase diferite care cuprind 
pӑmantul cu miracolele sale.                                                                                                                                      

     Pasiunea mea s-a datorat, in mare 
parte, cӑlӑtoriilor mele mӑrunte prin 
munții din împrejurimi꞉ 
Rarӑu,Ceahlӑu,Cӑlimani,Rodnei 
etc.,munți care duc în spate multe 
legende, multӑ istorie, multӑ frumusețe 
si multe bogații. 

     Adevӑrata mea preocupare o am mai 
ales pentru ținuturile reci unde nu voi 
putea ajunge niciodatӑ, dar,unchiul 
meu,pasionat de geografie,de naturӑ, 
de munți, m-a sfӑtuit sӑ indrӑgesc lo-
curile natale unde am despre ce învӑța 
şi pot oricând, cu uşurinţӑ sӑ ajung, sӑ 
le simt, sӑ le vӑd. A avut drep-
tate.Acum, mai mult ca oricând, pot sӑ 
povestesc cu mare drag despre locurile 
pe unde am fost, despre aventurile pe 
care le-am trӑit. 

      In speranța cӑ vӑ voi trezi interesul 
pentru ținuturile noastre dragi,vӑ voi 
povesti o pӑrticicӑ din excursia mea 
prin munții Rodnei.Am plecat din 
Suceava spre Vatra Dornei.Am avut pri-
ma oprire în valea Bistriței Aurii la vreo 
20 km de localitatea Borşa, unde am 
poposit la un indicator pe care 
scria,,Muzeul Rӑdӑcinilor”. Acolo era o 
casӑ bӑtrâneascӑ din care au ieşit în 
întâmpinarea noastrӑ doi bӑtrâni sim-
patici, dornici sӑ ne arate minunile din 
casa lor. Toatӑ locuința era ocupatӑ de 
multe siluete din lemn. Era o colecție de 
rӑdӑcini, unele şlefuite de bӑtrân, altele 
în starea lor naturalӑ aduse de prin 
pӑdurile pe unde a umblat şi care aveau 
forme demne de a fi aşezate la loc de 

cinste. Erau şi multe alte obiecte,toate adunate vreme de 40 de 
ani.Nenea Grec Ștefan, cӑci aşa îl chema pe bӑtrânul colecționar, era 

tare mândru de opera sa şi nerӑbdӑtor sӑ ne povesteascӑ şi sa 
ne rӑspundӑ la întrebӑri. 

            Ne-am continuat apoi drumul spre Munții Rodnei.Am urcat pe 
poteca muntelui urmând indicatoarele pânӑ la Tӑul Știol, un lac gla-
ciar aflat la baza vârfului Gӑrgӑlӑu. Ne-am oprit puțin pentru a vedea 
Cascada Cailor situatӑ la 1300 m altitudine. Legenda spune cӑ acolo s-
ar fi aruncat in prӑpastie o herghelie de cai urmӑriți de urşi.Ne-am 
îndreptat spre Șaua Știol unde se aflӑ un tinov(mlaştinӑ oligotrofӑ), 
iar puțin mai departe, in apropiere de Lacul Izvorul Bistriței Aurii am 
hotӑrât sӑ campӑm deoarece era târziu şi luna se straduia sӑ işi facӑ 
apariția pe cerul înnorat.În sfârşit ne-am aranjat corturile, am mâncat 
ceva şi ne-am culcat frânți de obosealӑ.Nu am avut un somn prea 
odihnitor pentru cӑ picӑturile unei ploi torențiale care cӑdeau pe pân-
za cortului au fӑcut un zgomot prea mare vreme de câteva ore. 
Dimineața ne-am îmbrӑcat bine pentru cӑ era destul de rece,o ceațӑ 
densӑ şi multӑ umezealӑ din pricina ploii. Dupӑ ce am bӑut un ceai 
fierbinte şi dupӑ ce s-a mai ridicat ceața am coborât sӑ vedem Lacul 
Izvorul Bistriței Aurii.Era o privelişte minunatӑ.Un lac de micӑ intin-
dere înconjurat de munți.Mai târziu am urcat pe munte la cota 2304 
m, în Vârful Gӑrgӑlӑu.Parcӑ eram mai aproape de cer.Jos se putea 
vedea oraşul Borşa, iar de jur împrejur,munți falnici acoperiți pe poale 
cu diferite specii de arbori şi brazi.  

Mare mi-a fost mirarea sӑ vӑd cӑ au trecut pe lângӑ noi ,in acea zi, un 
grup de turişti din Germania şi un alt grup din Olanda, dar nu am 
vӑzut români.Ei spuneau cӑ nu sunt pentru prima oarӑ în România şi 
cӑ au fӑcut o pasiune pentru relieful din România şi pentru România 
in general, iar pe munții Rodnei sunt pentru a doua oarӑ. 

        Noi am fi vrut sӑ mai stӑm în munți mӑcar o zi, dar frigul şi ploaia 
care se anunțau a veni ne-au determinat sӑ coborâm la cabana situ-
atӑ la poalele muntelui unde am şi dormit peste noapte.  

         Ne-am continuat vacanța pornind spre un alt munte, Cӑlimani, 
unde am trӑit alte aventuri şi unde am vӑzut alte frumuseți. 

         Dacӑ v-a plӑcut mica mea poveste din jurnalul meu de cӑlӑtorii 
aş putea continua într-un alt numӑr al revistei.Pânӑ atunci, vӑ sfӑtui-
esc, dacӑ aveți ocazia, 
sӑ vizitați orice locuri 
din țara noastrӑ 
pentru cӑ sunt min-
unate şi în orice zonӑ 
vӑ veți afla, veți de-
scoperi tot felul de 
poveşti, legende, pov-
eți şi vorbe cu tâlc. 

                                                      

Bîrgovanu Cipri-
an,clasa a VII-a 
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Maini dibace…   
        
  La noi in sat oamenii sunt 
harnici si priceputi. Unii dintre ei 
inca mai pastreza muncile tradi-
tionale din zona.  Asa și noi 
elevii clasei a VI-a am lucrat im-
preuna baietii si fetele, în orele 
de educație tehnologică.  Am 
invățat să coasem pe etamina 
cruciulite si sa utilizam ciocanul, 
cuiele si fierastraul pentru lucrul 
cu lemnul.  

 Pana acum am realizat pe 
etamina buburuze, fluturasi, oa-
meni, animale iar din lemn cat-
eva casute pentru pasari, dar și 
diferite decorațuni Daca va in-
tereseaza in numerele viitoare 
ele revistei va putem explica ex-
act cum trebuie procedat.  

 La revedere!        . 

Loghin Bianaca cls.a-VI-a 

   

MAI APROAPE DE 
EMINESCU 

        Pe 15 ianuarie, am dedicat 
câteva momente poetului nostru 
nepereche, Mihai Eminescu,  
încredinţaţi fiind că  “să se 
vorbească despre Eminescu  cât 
mai des este o datorie” , după 
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spusele lui Arghezi. 

             Şi astfel, fascinaţi de 

cel care a atins perfecţiunea 

artistică, fiind coloana 

vertebrală a spiritualităţii 

româneşti, ne-am apropiat 

cu emoţie de universul 

eminescian, “păşind încet, 

cu grijă tăcută, să nu-i 

călcăm nici umbra, nici 

florile de tei...” 

Putina Iustina , Clasa a VIII-a 
B 

 

Impresii despre viaţa 
de liceean... 
          ...Anii de gimnaziu au 
trecut precum o pasăre 
călătoare trece albastrul 
cerului. Cu bucurie în suflet 
aşteptam să înceapă primul 
an de liceu la Nicu Gane, 
liceul visurilor mele. Am 
ales cu cea mai mare sig-
uranţă  profilul filologie, da-
torită faptului că am o în-
clinaţie deosebită spre lim-
ba română  şi limbile 
străine.  Emoţii au 
existat  încă de la primii paşi 
făcuţi în interiorul 
liceului…M-am acomodat 
destul de repede cu noua 
atmosferă, cu noii colegi, cu 
noii profesori şi noul meu 
diriginte.      Am încercat 
întodeauna să impresionez, 

să arăt ceea ce pot şi poate 
că am reuşit…Aş vrea să pot  
continua  la fel de bine ca 
până acum. Acelor elevi 
care preferă mult literatura 
si limbile străine le reco-
mand acest profil, şi mai 
ales acest liceu, în care vor 
căpăta multe cunoştinţe!                              
 Putină Mirela,                                                              
C.N, Nicu Gane 

 

Dansuri clasice      

      Chiar daca nu suntem 
dansatori,putem sa invatam 
niste coregrafii corespunza-
toare varstei. Daca dansam 
zi de zi, noi copiii o sa fim 
tot mai veseli si o sa prin-
dem tot mai mult curaj. 
Dansurile clasice realizate 
de copiii, reprezinta artele 
vechi sau variante ale stilu-
lui clasic.  Dansul este cea 
mai elevată, cea mai 
emoţionantă, cea mai 
frumoasă dintre arte, 
pentru că nu este doar o 
translatare sau o abstrac-
tizare a vieţii; este chiar 
Viaţa !    

        Dansul il faci de 
placere, oricand vrei, oriun-
de ai loc de cativa pasi, chi-
ar daca melodiile le auzi sau 
le canti chiar tu. Chiar daca 
nu ne place sa dansam 
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aproape orice stil de dans, 
trebuie  sa ne axam pe un 
anumit stil. Dansul este o 
carte pe care o dorim sa o 
citim intr-o singura sedinta. 
Acesta este muzica care ne 
inconjoara si te duce de-
parte intr-o lume de vis. 

   In concluzie cei talentati la 
dans pot sa-i indrume intr-o 
lume a dansurilor si pe cei 
mai putin talentati. 

Haidau Casiana,cls a VIIIa A 

Experiente unice 

       Sanitarii priceputi 

       Cu viata mea apar viata! 

       Am trait cele mai 

frumoase momente din vi-

ata mea.Am cunoscut multi  

oameni de la care toti avem 

ceva de invatat ,pot spune 

ca in timpul concursului am 

avut foarte mari emotii dar  

cu toate acestea am trecut 

peste  acestea m-am adunat 

si intr-un final am atins cote 

maxime. 

          Acel sentiment ma 

tine cu gandul  la  acele  

amintiri de neuitat. Partici-

pand la acesta activitate am 

invatat cum sa imi acord 

primul ajutor ba mai mult si 

celor din jur. Avand cu-

nostintele necesare acumu-

late intr-un  timp scurt m-au 

facut sa imi doresc  mai 

mult sa pot   invata tot ce 

tine de viata de un trai cat 

se poate de linistit.  

       Sanitarii priceputi este   

o activitate placuta dar in 

acelasi timp  educativa .Cu 

viata mea apar viata este si 

ea o activitate extrascolara 

in care avem ocazia de a 

putea intelege mai bine 

meseriile celor ce isi asuma 

un risc pentru tara cum ar fi 

pompierii, politia ,doctorii si 

toate acestea imbinate intr-

o singura operatiune aflata 

in ajutorul  tuturor celor 

pusi in slujba cetateanului. 

 Petrica Daria, clasa a VIIa B 



                                                                           

sau răi, de la fiecare ai ceva 
de învăţat. 

4.Străduieşte-te să fii pe 
placul profesorului,  vei avea 
de câştigat. 

5.Nu te aştepta ca indiferenţei 
tale faţă de un obiect, 
profesorul  o să -ţi răspundă la 
fel. 

6.Nu studia doar pentru o 
singură disciplină, în viaţă 
trebuie să ştii cât mai multe. 

7.Comportă-te în aşa fel încât 
să nu-ţi pot reproşa nimic. 

8.Nu-ti judeca prea aspru 
profesorii , sunt şi ei oameni. 

9.Pe lângă cunoştinţe,  învaţă 
şi comportamente de viaţă de 
la ei. 

10.Gândeşte-te c-ai putea 
deveni i cândva profesor. 

Grigoras Ioana clasa a VII-a A 

 

Copilul are dreptul de a fi 
protejat 

Avem, noi, copii, drepturi? Şi 
dacă avem, sunt ele identice 
cu cele ale adulţilor? Da, 
avem drepturi. Avem drepturi 
lăsate de Dumnezeu şi pe care 
nimeni nu ni le poate  lua şi 
avem si drepturi stabilite prin 
Constituţie asupra cărora 
adulţii trebuie sa vegheze 
pentru a fi respectate. Dar 
sunt ele oare, respectate? 
Milioane de copii din întreaga 
lume sunt exploataţi, abuzaţi 

                                                                      

 Este  mai bine  să fii  copil  
sau  părinte?  

1.Da, prefer sa fiu  copil  de-
oarece  nu  am multe  re-
sponsabilitati, cea mai im-
portantă fiind şcoala  

2.Da, prefer  sa  fiu copil de-
oarece am o familie minunata, 
şi îmi place să fiu ceea ce sunt. 

3. Da, prefer sa fiu copil  de-
oarece nu  ştiu dacă aş putea 
face tot ceea ce fac părinţii mei 
. 

4.Da, prefer sa fiu copil pentru  
că nu îmi  place să am multe 
treburi de făcut de exemplu să 
am grijă de copii . 

 

Consiliul elevilor/ consiliul 
parintilor 

         Consiliul elevilor are un rol 
foarte important în dezvoltarea 
elevilor. Ii ajuta pe acestia sa fie 
mai buni unii cu altii, sa se ajute 
la nevoie,  sa colaboreze. 

      In scoala noastra se or-
ganizeaza lunar o intalnire intre 
reprezentantii Consiliului ele-
vilor. Se vorbeste despre ce sa 
facem mai bun pentru dezvol-
tarea scolii. 

     Impreuna  am  reconditionat  
bancile , iar cu ajutorul unor 
sponsori s-au dotat clasele cu 
computer si  videoproiector. 

     In scoala la noi se cele-
breaza, ,,Ziua lui Eminescu, 
,,Ziua Holocaustului,, se mai fac 
si activitati extrascolare de tot 
felul in care participa elevii.  

    Domnul director ne spune ce 

este mai bine pentru noi, ne 

invata lucruri frumoase si in-

teresante. 

         Exista  si consiliul parintilor 

care are un rol deosebit in or-

ganizarea si coordonarea scolii 

caci toate deciziile importante 

din scoala se iau numai dupa 

consultarea acestuia. 

Birgovanu Ciprian, cls a VII a A 
 

Decalogul elevului  
 

1.Orice lecţie e uşoară, dacă te 
străduieşti s-o înţelegi. 

2.Nu cerşi notele, nici nu face 
din ele un scop. 

3.Nu cataloga profesorii  în buni 
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                                                                                                                                                                         sau discriminaţi. Ei au nevoie 
de protecţie speciala pentru a 
asigura dezvoltarea lor fizica 
mentala, spirituala, fizică şi 
socială. 

Copii au nevoie de o familie, 
un mic lăcaş în care se pot 
bucura de multe amintiri şi 
sentimente. Într-o familie noi 
suntem protejaţi de părinţi şi 
suntem iubiţi. Neglijarea fizica 
este o forma de rele-
tratamente în care copilul ori 
este bătut ori este jignit.  

Ridicaţi mâna împotriva 
discriminării! Părinţi, oameni, 
prieteni,  mâinile voastre ar 
trebui să ne ocrotească nu să 
ne impună prin forţă lucruri pe 
care nu le vrem sau nu le 
putem face.  
 

De ce mergem la scoală?  

 Copiii din ziua de azi nu 
sunt siguri pe ei, pe ideile și 
opiniile lor proprii despre 
școală. 

 Unii merg pentru a 
învăța, alții merg pentru a se 
juca, iar alții pentru a avea de 
unde să plece. 

 Școala este o instituție, 
unde profesorii ne pot oferi 
cunoștințe;ea nu te învață nu-
mai formule matematice și 
comentarii literare. Te învață 
cum să fii OM. Școala este 
viitorul unora,pentru unii e de 
dorit să se termine cât mai 
repede. 

 Pe mine școala mă  
învață în fiecare zi ceva nou. 
Nu e ușor, și cred că nici nu ar 
trebui să fie, dacă am ști totul 
ce rost ar mai avea școala? De 

pe urma școlii vor beneficia 
adulții și cadrele didactice,și 
noi, azi copii, mâine... cine 
știe? 

         Școala îți oferă cât mai 
multe posibilități doar pentru a 
învăța, pentru ați croi un viitor 
adecvat. In școală îți petreci 
cele mai frumoase clipe, legi 
prietenii,te joci, descoperi tot 
felul de lucruri noi, ai parte de 
demonstrații și experiențe. 

         Câteva din răspunsurile 
sondajului de opinie: 

- Mergem la școală pentru a 
afla lucruri noi în afară de cele 
ce ne-au învățat părinții noștri. 

- Pentru mine școala este o a 
doua casa deoarece colegii îmi 
sunt prieteni și învăț multe lu-
cruri pe care doresc sa le știu.  

- Merg la școală ca să-mi satis-
fac multe curiozități. 

- Merg la școală pentru:a afla 
mai multe lucruri,a învăța să 

devin cineva în viață,să fiu re-
spectată și pentru a acumula 
cât mai multe cunoștințe. 

 

Să trăiti multi  ani, 
scumpii nostri profesori! 

 Educația nu este 
pregătirea pentru viața, edu-
cația este viața însăși! 

Educatorul este soarele , care 
emană căldură  umană; Educa-
torul este termenul  fertil , 
care dezvoltă sentimentele 
umane;  

             Pentru a face fața  mis-
iunii lor profesorii  își  deschid 
inima către  copii , oră de oră, 
zi după zi . 

           Mai trece o toamnă și 
doar el Dascălul  nu se împo-
trivește acestei treceri, ducân-
du-și  misiunea până la capăt 
deoarece: 

          Numai el știe să dea mai 
mult decât poate  

        Numai el știe sa vadă mai 
mult decât este de văzut  

        Fiecare  profesor  își ia 
propria clasă și proprii elevi  

învățându-i lucruri bune și de 
folos în viață .        

  

Barna Mihaela clasa aVIII-a A 
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     Concurs  de traditii 

Pestisorul de aur 2018 

           Anul acesta pe 14 aprilie 
am participat la concusul de 
cantec si dans popular numit 

Pestisorul de aur. 

        Atat pentru noi, elevii mai 
mari cat si pentru cei mici 
dansul a devenit o pasiune.  

        Tot timpul dansam cu drag 
si cu zambetul pe buze. Suntem 
fericiti pentru ca rar gasesti 
niste oameni asa doritori sa ne 
invete traditiile comunei 
noastre si despre dansul 
popular moldovenesc. 

         Dansul moldovenesc re-
prezintă una dintre cea mai 
veche artă populară, fiind toto-
dată un „poem al neamului”, 
căci, cînd dansează moldovenii 

− „inimile vorbesc”.  

          Fiecare mişcare vorbeşte 
despre talentul şi caracteris-
ticele spirituale ale poporului în 
diferite perioade istorice. 

       La concurs, ambele grupuri 
de dansatori am purtat 

costumele populare alcatuite 
din: ie, poale, fota(catrinta), 
barneata, ciorapi de lana, opinci 
si bundita pentru fete, iar la 
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baieti 
piesele costumului au fost: 
camesa, fusta, itarii, braul, 
bundita, ciorapii de lana si 
cizmele. 

      Grupul de dansatori mari 
am luat locul intai si am fost 
calificati la etapa judeteana, iar 
grupul celor mici au luat 
mentiune. 

         A fost o experienta 
superba si chair ne-am bucurat 
foarte mult ca ne-am calificat la 
etapa judeteana.  

Grigoras Ioana, cls a VII a A 

Teatrul 

     Teatrul inseamna o pasiune 
pentru unii oameni. Acesta 
poate însemna fie arta, fie o 
clădire în care se desfășoară 
spectacolele de teatru. Exista 

foarte multe concursuri la care 
pot participa: copiii si adultii. 
Teatrul nu inseamna sa inveti 
cateva foi pentru ca asa ti-au 
spus unii, ci pentru ca iti place 
ceea ce faci. 

      Pentru mine a fost o experi-
enta frumoasa sa particip la un 
astfel de concurs. As putea spu-
ne ca teatrul este o pasiune a 
mea care o fac cu mare drag si 
o fac cu mai multi colegi mai 
mari si mai mici. La acel concurs 
au participat mai multe trupe 
cu diverse piese interesante 
care merita vazute. 

      Producțiile teatrale mo-
derne implică munca unei 
echipe în spatele scenei: proiec-

tanți, constructori, 
tehnicieni, costumieri și 
machiori, actori și regi-
zori. Teatrele profision-
iste oferă ultimele ino-
vații din electronică, sis-
teme de iluminat și so-
norizare iar piesele de 

teatru sunt jucate cu mult suc-
ces, de amatori, în săli mici și în 
școli. 

   As spune ca multi ar trebui sa 
participe la piese de teatru 
pentru ca poti ajunge sau devii 
cineva in viata prin aceste expe-
riente. 

Pantelimon Andreea-Elena 

clasa a-VII-a A 
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         ACTIVITATI  SPORTIVE  

    In zilele de azi SPORTUL chiar 
te ajuta sa ai o viata sana-
toasa !   

         Proverbul spune :„O minte 
sănătoasă se află într-un corp 
sănătos”. Dacă ar fi să dăm cre-
zare acestor vorbe, am putea 
spune că toată viaţa noastră stă 

sub semnul sănătăţii noastre 
fizice. Una din cele mai bune căi 
prin care putem să ne asigurăm 
de sănătatea nostră fizică este 
practicarea unui sport. De-
oarece astăzi, o mare parte din 
viaţa noastră de copii ne-o 
petrecem în faţa ecranului unui 
computer sau în faţa tele-
vizorului, practicarea sportul 
devine un factor de echilibru 

pentru noi. Totodată sportul 
este şi un bun motiv de a 
petrece timp în afara casei, în 
natură, departe de radiaţiile 
emise de diversele dispozitive 
electronice de care suntem 
încojuraţi în fiecare moment.  
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     Cel mai popular sport 
olimpic este ATLETISMUL : 

-viteza ,rezistenta                                                                                                
- aruncarea  mingii de oina                                                                                                
- aruncarea mingii de greu-
tate                                                                                                  
- saritura in lungime                                                                                                  
- stafeta  

        Tetratlonul este o alta 
ramura a atletismului in care 
atat patru  fete  , cat si patru  
baieti concureaza in echipa la 
toate cele patru  probe: vi-
teza (60m) , rezistenta 

(400m) , aruncarea mingii 
de oina si saritura in 
lungime .  

            In concluzie , omul 
are mare nevoie de SPORT !                                                                                   
 Onu Simona Claudia 
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Primii pasi in SAH (V) 

               Promovarea pionului 
                Dacă un pion ajunge 
pe linia a opta, acesta este 
promovat în regină, turn, nebun 
sau cal de aceeaşi culoare, 
alegerea fiind la discreţia 
jucătorului (regina e de obicei 
aleasă). Alegerea nu e limitată 
de piesele capturate anterior. 
Teoretic, un jucător poate avea 
maxim nouă regine sau zece 
turnuri, nebuni sau cai. Dacă 
piesa dorită nu e la îndemână, 
jucătorul ar trebui să cheme 
arbitrul să-i dea piesa.  

             Rocada constă în 
mutarea regelui două pătrăţele 
în direcţia turnului, urmată de 
mişcarea turnului peste rege şi 
aşezarea lui lângă el. *2+Rocada 
este permisă doar dacă 
următoarele condiţii sunt 
respectate: 

1. Regele şi turnul înainte de 

a efectua rocada nu au 

făcut alte mutări; 

2. Nu sunt piese între rege şi 

turn; 

3. Regele nu este în poziţie 

de şah, pătrăţelele pe 

care mută regele şi turnul 

nu sunt atacate; 

4. Regele şi turnul sunt pe 

aceeaşi linie.   

          Când jucătorul face o 
mutare care ameninţă regele 
adversar cu capturarea, se 
spune că regele este în șah. 
Definiţia şahului e că una sau 
mai multe piese adversare ar 
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putea teoretic să captureze 
regele la mutarea 
următoare (deşi regele nu 
poate fi niciodată capturat). 
Dacă regele unui jucător se 
află în şah jucătorul trebuie 
să facă o mutare care 
elimină ameninţarea 
capturării; un jucător nu-şi 
poate niciodată lăsa regele 
în şah. Căile posibile de a 
elimina posibilitatea 
capturării sunt: 

1. Mutarea regelui pe un 

pătrăţel neatacat de o 

piesă adversă; 

2. Capturarea piesei 

atacante (chiar şi cu 

regele, dar doar în 

cazul în care acesta nu 

trece pe un pătrăţel 

atacat); 

3.Interpunerea unei piese 

proprii intre piesa atacanta 

a adversarului si regele 

propriu. 

           În cazul şahului dublu, 
când sunt două piese care 
atacă regele, doar mutarea 
regelui poate scoate regele 
din şah; regele poate 
captura o piesă inamică. 

      În jocurile libere, este 
uzual să spui șah când ataci 
regele adversarului. În orice 
caz, în competiţiile oficiale 
şahul este rar anunţat. 

         Un jucător nu poate 
face nici o mutare care să 
pună regele propriu în şah, 
chiar dacă piesa care atacă 
nu poate muta datorită unei 
legături. De asemenea de 
menţionat că un jucător nu-
şi poate pune regele pe un 
pătrăţel vecin cu regele 
adversar, deoarece aceasta 
ar însemna de asemenea 
punerea regelui propriu în 
şah. 

         Dacă regele unui 
jucător este pus în şah şi nu 
este nici o mutare legală de 
scăpare a regelelui din şah, 
se spune că regele a primit 
mat, jocul e terminat, iar 
jucătorul respectiv pierde. 
Spre deosebire de celelalte 
piese, regele nu poate fi 
niciodată capturat deoarece 
matul termină jocul . 

      O  poziţie tipică de mat. 
Regele alb e atacat de 
regina neagră; fiecare 
pătrăţele pe care regele ar 
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putea muta e de asemenea 
atacat. El nu poate bate 
regina, deoarece ar fi în acest 
caz atacat de turn 

        Orice jucător poate ceda 
oricând, iar în acest caz 
adversarul câştigă jocul. 
Acest lucru are loc în mod 
normal când jucătorul crede 
că pierde partida.  

         Partida se termină cu 
remiză dacă există oricare din 
următoarele condiţii: 

1. Jocul devine automat 

remiză dacă regele nu 

este în şah, dar nu 

poate face nici o 

mutare legală. Această 

situaţie se 

numeşte pat. Un 

exemplu cu o astfel de 

poziţie se află în 

diagrama din dreapta. 

2. Nici unul dintre jucători 

nu are suficient 

material pentru a da 

mat, de exemplu dacă 

pe tablă au rămas doar 

un nebun şi un rege de 

o culoare contra unui 

rege şi a unui cal de 

cealaltă culoare sau 

dacă pe tablă au rămas 

doar regii. 

3. Ambii jucători sunt de 

acord cu remiza după 

ce unul dintre jucători 

face o asemenea 

ofertă. 

4. În 50 de mutări nu s-a 

capturat nicio piesă şi nu 

s-a mutat niciun pion. 

5. O poziţie se repetă de trei 

ori. 

6. Regele primeşte şah în 

continuu, fără a se putea 

opune, dar şi fără i se 

putea da mat. Această 

situaţie se numeşteșah 

perpetuu. 

                                                             

Glume despre şcoalӑ  

La ora de istorie... 

        Profa: -Vӑ rog sӑ inchideţi 
cӑrţile şi caietele ! Veţi da un 
test. 

        Elevul:-Doamna 
profesoarӑ, vӑ rugӑm sӑ ne 
amânaţi pentru mâine! Nu 
suntem pregӑtiţi suficient. 

         Profa:-Voi nu sunteţi 
pregӑtiţi niciodatӑ! 

         Elevul:-Doamna,       
credeti-ne, nu ne-am pregӑtit 
copiuţele!          

                                                                                                                   

          Proful de 
educaţie fizicӑ şi sport vine in 
clasӑ.  

          Proful:-Elevi, sunteţi 
pregatiţi pentru începerea orei 
de sport? 

          Elevii:-Daaa !  

          Proful:-Foarte bine 
pentru cӑ profa de mate 
doreşte sӑ vӑ vorbeascӑ 
despre aflarea ariei şi 
perimetrului unui teren de 
fotbal... 

           Elevii:-Ohh, nuuuu ! 
Vreţi sӑ ne ,,lovim la cap”? 

                                                                                                                     

                                               
La ora de geografie 

            Profa-Hai,Ionele şi aratӑ 
pe hartӑ unde e Spania... 

            Ionel se uitӑ neştiutor 
pe hartӑ şi aratӑ Grecia. 

            Profa -꞉Ionele,cum poţi 
sa-mi arӑţi o altӑ ţarӑ, mai ales 
cӑ tu ai fost în Spania? 

            Ionel-Doamna 
profesoarӑ, eu am calӑtorit cu 
avionul pânӑ acolo, nu cu 
arӑtӑtorul !                                                     

                      Bîrgovanu Ciprian, 

clasa a VII-a A                                
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