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15 ianuarie, indiferent de an, este o zi
specială,
o zi în care iubitorii de literatură şi nu numai îl
omagiază
pe cel care a fost supranumit „Poetul Nepereche”.
Cu această ocazie se amintesc aspecte din
viaţa şi
opera poetului, cu toate că mulţi sunt, mai degrabă, interesaţi
de cele din viaţa omului Mihai Eminescu, om cu defecte şi calităţi ca orice om pe
lumea aceasta. Dincolo de controversele legate de viaţa zbuciumată a poetului
Mihai Eminescu, valoarea operei sale rămâne şi nu poate fi contestată. Este
suficient să se citească o poezie eminesciană ca să se poată observa adevărurile
nepieritoare, valabile şi astăzi, pe care poetul le-a ilustrat prin versurile sale:
„Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.”
(Mihai Eminescu- Glossă)
Figură proeminentă în literatura română, Mihai Eminescu a surprins în
poeziile sale ca nimeni altul frumuseţea naturii şi a dragostei, valoarea trecutului
glorios al românilor, imensitatea spaţiului cosmic şi multe altele. Numele său
este, probabil, cel mai cunoscut nume de scriitor român de care românii au auzit.
Din păcate, pentru mulţi este doar un „nume”, un scriitor despre care nu ştiu prea
multe. Dacă pentru americani, de exemplu, este o mare ruşine să nu ştie cine a
fost Shakespeare, pentru români nu contează cine a fost Mihai Eminescu şi acest
lucru este ruşinos şi trădează gradul de civilizaţie a poporului. Ar trebui urmat
exemplul americanilor în această privinţă şi să ne respectăm şi noi, românii,
oamenii de valoare, indiferent de domeniul în care aceştia au avut performanţe.
Pentru aceasta, nu trebuie memorată întreaga biografie a poetului, ci doar
aspectele definitorii ale operei şi vieţii acestuia, aspecte asupra cărora se insistă
la şcoală, la orele de limba şi literatura română.
În cele ce urmează, sunt redate câteva dintre cele mai cunoscute
poezii eminesciene, poezii studiate în cadrul orelor de limba şi literatura română
din gimnaziu, pentru a pune în valoare meritele lui Mihai Eminescu de a fi creat
versuri nemuritoare, versuri care i-au adus supranumele de „Poetul Nepereche”:

Cu penetul ca sideful
„Cu penetul ca sideful
Străluceşte-o
porumbiţă,
Cu căpşorul sub aripă
Adormită sub o viţă.
Şi tăcere e afară.
Luminează aer, stele.
Mută-i noaptea - numai râul
Se frământă-n pietricele.”

La mijloc de codru...
“La mijloc de codru des
Toate păsările ies,
Din huceag de aluniş,
La voiosul luminiş,
Luminiş de lângă baltă,
Care-n trestia înaltă
Legănându-se din unde,
În adâncu-i se pătrunde
Şi de lună şi de soare
Şi de păsări călătoare,
Şi de lună şi de stele
Şi de zbor de rândunele
Şi de chipul dragei mele.”

Somnoroase păsărele...
Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele Noapte bună!
Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!
Peste-a nopţii feerie
Se ridică mândra lună,
Totu-i vis şi armonie Noapte bună!

O, rămâi
"O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;

În al umbrei întuneric
Te asamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri."

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.
Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Lacul
Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept;
Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,
Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape;

Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune Vântu-n trestii lin foşnească,
Unduioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin şi sufăr
Lângă lacul cel albastru
Încărcat cu flori de nufăr.
prof. Datcu Elena

La sfârşitul lunii februarie, am primit la adresa redacţiei câteva poezii
compuse de elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII, Ţapu, cu ocazia zilei de 8 Martie.
Sperăm ca prin intermediul revistei noastre, gândurile lor frumoase să ajungă la
sufletul mămicilor.

 Dragă mamă
Dragă mamă tare aş vrea
Să îţi spun acum ceva:
Eu sunt mică, nu gândesc
Dar pe tine, te iubesc.
Azi, de ziua ta, ţi-aş da
Un pupic din partea mea
Şi ştiu că nimeni nu te-ar lua
De lângă inimioara mea.
Rezu Andra şi Hetea George-cls. a V-a

 Mama
Dragă mamă, te iubesc
Şi să ştii că îţi doresc
Un pupic şi-o floricică
Pentru scumpa mea mămică.
Dragă mamă, ştiu că pot
Să te ajut şi eu cum pot,
Chiar dacă sunt şi eu mică
Dar să ştii că-s o furnică.
Dancu Alina-cls. a V-a

 Mama
Dragă mamă, te iubesc,
De 8 Martie îţi dăruiesc
Un sărut şi-o floricică
Pentru scumpa mea
mămică.

Staicu Anda-cls. a VI-a

 De 8 martie
Bucurie mare!
Fericire mare!
A-nceput serbarea,
Mare sărbătoare!
Copilaşii cântă,
Mămicile ascultă,
Tăticii sunt acasă,
Pun bunătăţi pe masă.
Muntean Andreea-cls. a V-a

Nici elevii de la Şcoala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa nu s-au lăsat
mai prejos şi au transmis cele mai frumoase gânduri mamelor. La mulţi ani
tuturor mămicilor!!!
 Un mărţişor pentru mama mea
Un mărţişor pentru mama mea
Să-l dăruiesc din inimă aş vrea
Şi să îţi spun: -Mamă, te iubesc!
Un mărţişor îţi dăruiesc,
Căci ţi l-am făcut cu toată
dragostea,
Pe care o am în inima mea.

 Un mărţişor pentru mama
Azi, e ziua ta, prea scumpă mamă,
Ţie îţi dau tot ce am mai
Eşti ca o floare ce răsare
Şi-mi umple inima de parfum.
Eşti fiinţa cea mai dragă pentru
Şi azi, de ziua ta,
Ţi-am adus în dar un mărţişor

scump.

mine

Făcut de mâna mea.
Pentru mine eşti ca o stea,
Azi, de ziua ta,
Îţi dau tot ce am mai scump
Pentru că te iubesc foarte mult.
Streza Larisa-cls. a VI-a
 Mama
Mama te iubeşte,
Ea te călăuzeşte,
La bine şi la greu
E cu tine mereu.
În vreme de furtună
Ea te ocroteşte.
În vreme de căldură
Ea te sfătuieşte.
Denghel Mirela-cls. a VII-a
 Mama mea
Mama mea se numeşte Denghel Mirela. Este o fire sensibilă, cu ochii
căprui şi părul scurt, şaten închis.
Ea este muncitoare, nu stă deloc, nici măcar atunci când vine
obosită de la serviciu. Ea se îmbracă frumos şi este elegantă.
Mama ne mai ceartă, pe mine şi pe fratele meu, deoarece uneori nu
suntem cuminţi sau ne mai certăm. Cred că este pretenţioasă în
privinţa noastră pentru că vrea să învăţăm cât mai bine şi să
ajungem cineva în viaţă. Mama ne sfătuieşte să fim cuminţi şi să
ascultăm.
Aceasta este mama mea şi o iubesc, chiar dacă uneori mă mai ceartă. Mama este
un părinte bun şi grijuliu.
Denghel Mirela-cls. a VII-a

 Mama
Mama este cea mai importantă persoană
pentru mine.
Ea este cea care mi-a dat viaţă şi persoana
m-a învăţat ce e bine şi ce e rău. Mama
întotdeauna mi-a fost alături. Ea, chiar dacă
certa, o făcea pentru binele meu. Ea mă

care
mă
ajută

şi mă înţelege, iar în clipele mai grele, îmi oferă un umăr pe care să plâng. Mama
mă ocroteşte şi mă sprijină în toate lucrurile bune pe care le fac.
Pentru mine mama este persoana pe care mă pot baza, persoana care este la
locul potrivit, în momentul potrivit.
Barbat Carmen- cls. a VII-a

 Mama
Mama este cea mai dragă fiinţă de pe
Ea este ca un înger căzut din cer.
mine
mama
înseamnă
cea
mai
frumoasă fiinţă. De mici, ea ne-a
şi a avut grijă de noi.
Eu o iubesc pe mama mea aşa cum este.
Lungu Ana-cls. a V-a

Paştile
Învierea

pământ.
Pentru
crescut

sau

Domnului este cea mai
importantă sărbătoare
creştină. Ea este închinată preamăririi
Învierii din morţi a
Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nu are
dată
fixă,
ci
schimbătoare şi se serbează întotdeauna
primăvara, într-una din
duminicile lunii aprilie sau a primei părţi a
lunii mai.
Respectând
tradiţia,
familiile creştine mănâncă la Paşti carne
de miel şi ciocnesc ouă roşii. Mielul simbolizează pe Mântuitorul, care s-a jertfit
pe cruce pentru păcatele lumii şi a
murit
ca
un
miel
nevinovat.
Ouăle
simbolizează
mormântul
Domnului
nostru Iisus Hristos, care s-a deschis la
Învierea Sa din morţi.
Atunci când ciocnesc ouăle, creştinii
spun: „Hristos a înviat!”
şi răspund: „Adevărat a înviat!”.

Acestea sunt cuvintele cu care creştinii se vor saluta în orice împrejurare timp de
40 de zile, începând cu noaptea Învierii.
Legende despre ouăle roşii
1.Se zice în popor că Maica Domnului ar fi
timpul Patimilor Domnului cu un coşuleţ plin
Pilat, gândind să-l înduplece, să-L ierte pe
Pe drum, ostenită, ea s-a aşezat la umbra
copac. Când s-a ridicat, a văzut că ouăle se
înroşiseră şi ea şi-a dat seama că Fiul ei a murit.

plecat în
de ouă la
Fiul ei.
unui

2. Se mai zice că Maica Domnului ar fi dus un coşuleţ cu ouă la piciorul Sfintei
Cruci, pe care era răstignit Iisus. Ea voia să dea aceste ouă soldaţilor, ca să-i
înduplece să aibă milă de Fiul ei. Însă, până să le ia soldaţii, sângele
Mântuitorului a curs peste ouă şi le-a înroşit.
3.O altă legendă ne spune că Pilat era la masă, când a năvălit un soldat şi l-a
anunţat că Iisus Hristos a înviat. Neîncrezător, Pilat a luat un ou fiert din
coşuleţul de pe masă şi a spus: „Când se va înroşi acest ou în
mâna mea, atunci va învia Hristos!” Şi oul
s-a
înroşit imediat în mâna lui Pilat, drept
dovadă a
Învierii lui Hristos. În alte variante, nu
Pilat, ci
alţi oameni neîncrezători au fost convinşi
de
realitatea Învierii Lui văzând ouăle
înroşindu-se singure.
Prof. Brustur
Laura

Doriţi să vă formaţi cultură generală? Atunci folosiţi internetul în acest
scop şi vizitaţi mai des biblioteca, pentru că ele pot fi două surse de informare
bogate şi variate, din care se pot afla multe, multe informaţii. Exemplificăm acest
aspect în paginile ce urmează, oferindu-vă mici informaţii despre felurite
subiecte.

♣ Patria Olimpiadei
O dată la 4 ani, atleţi din toate ţările participă la Jocurile Olimpice.
Primele Jocuri Olimpice au avut loc în cinstea zeului grec Zeus, în
Olimpia, Grecia, în anul 776 î.C. Astăzi, din stadionul original a mai rămas o parte

din fundaţie, scările şi stâlpii, liniile de start şi locurile juriului. El găzduia
aproape 30.000 de spectatori.
Aceste ruine constituie un punct de interes pentru turiştii care
vizitează Grecia.
Vintilă Andreea, clasa a VI-a

♣ Cântăreţii naturii
► Privighetoarea

„ ... Cântăreaţa încet prelude
Vântul tace, frunza deasă stă în aer neclinitită
Sub o pânză de lumină, lumea pare adormită.”
( Vasile Alecsandri )

Privighetoarea sau Luscinia luscinia este cântăreaţa iubirii.
Haina ei este modestă, discretă; o culoare uniformă, cafenie- cenuşie,
se întinde peste trupul întreg.
Îşi face cuibul din câteva frunze uscate de stejar, legate cu fire de paie
sau rădăcini uscate, în culoarea penelor. Când femela stă şi cloceşte ouăle,
masculul îi cântă. Când puii ies din ouă, părinţii încep să aibă grijă de ei şi să-i
hrănească.
Privighetoarea este o pasăre minunată, deoarece este frumoasă şi cântă
extraordinar.
► Piţigoiul

Piţigoii sau Parus major sunt păsărele zgomotoase, care stau în grupuri.
Trupul lor e ca două sfere. Pe cea mai mică este ciocul mic şi ochii ca
de şoricel. Cea mare formează corpul, cu câteva pene drept coadă şi două aripi.
Picioruşele nu se prea văd. Spatele este de culoare
verde
măsliniu şi pe piept şi pe pântece sunt galbencenuşiu. În
jurul ochilor şi pe obraji au pene albe, iar pe aripi
dungi
albe, albăstrii.
Piţigoii sunt nişte păsărele gălăgioase, dar drăguţe.
Nicula Andreea – cls. a VI-a

Curcubeul, cunoscut de către poporul român ca ROGVAIV,
adică roşu, orange, galben, verde, albastru indigo şi violet, este
un fenomen optic şi meteorologic. Acest fenomen se manifestă
prin apariţia pe cer a unui arc colorat.
Autorul Donald Ahrens, în “Meteorology Today”, a descris
curcubeul ca fiind “unul dintre cele mai spectaculoase,
superbe spectacole de lumină ce se pot observa de pe pământ”. (Sursa de
inspiraţie : internetul).
Formarea acestui fenomen are loc când lumina albă a soarelui se reflectă în
picăturile de apă din atmosferă; astfel începe separarea culorilor. Pe lângă
culorile bine cunoscute, curcubeul mai are 2 culori în plus : infraroşul şi
ultravioletul, pe care omul nu le poate vedea cu ochiul liber, ci doar cu anumite
aparate.
Curcubeul este cel mai frumos fenomen din atmosferă, care a impresionat
oamenii din cele mai vechi timpuri. El este simbolul păcii, al prosperitaţii şi al
binelui.

Bărbat Carmen - cls. a VII-a

Japonia este o ţară insulară din Asia de Est, situată între
Oceanul Pacific şi Marea Japoniei. Japonia: în limba
japoneză se citeşte Nippon sau Nihon, iar capitala ei este
Tokyo. La noi, această ţară este cunoscută cu numele de
Ţara Soarelui Răsare. Potrivit legendei, Japonia a fost
creată de către zei, care au înfipt o sabie în ocean, iar la
scoaterea ei picăturile formate au devenit insulele
Japoniei.
Ce mănâncă japonezii?
Alimentul principal este orezul, dar şi
zarzavaturile, peştele şi alte produse
marine.
Se mănâncă des ramen (paste
japoneze)
cu orez fiert şi carne de porc, multe
plante
sălbatice comestibile, supă de
legume

cu tofu ( brânză din lapte de soia) şi muguri de soia. Ei beau sake (pronunţat
saki), o băutură japoneză preparată din orez.
Japonezii practică sport, printre care cel mai îndrăgit este sumo-ul (sportul
tradiţional), practicat de 2.000 de ani.
Japonia este o ţară minunată, pe care merită să o vizitaţi atunci când veţi avea
ocazia.
Nicula Andreea-cls. a VI-a

Calamităţile naturale sunt dezastre cauzate şi produse de natură.
Unele dintre acestea sunt: furtunile, cicloanele, inundaţiile şi
secetele, despre care oamenii spun că sunt periculoase.
Furtunile şi cicloanele
Uneori vântul se înteţeşte. Când viteza sa depăşeşte 80 km/h, este
furtună. În climatele calde, vânturile pot depăşi 200km/h. Aceste furtuni
puternice, numite cicloane, însoţite de nori enormi şi de ploi torenţiale, produc
distrugeri majore: smulgerea acoperişurilor, dezrădăcinarea arborilor, ruperea
liniilor electrice, distrugerea culturilor agricole. În climatele temperate, furtunile
violente sunt mult mai rare.
Se poate prevesti un ciclon?
Ciclonul este o furtună intensă, care se formează
mărilor calde la sfârşitul verii. Sateliţii meteorologi
preveni ciclonul.

deasupra
pot

Un ciclon îşi poate schimba ruta?
Cicloanele apar pe fiecare perioadă a anului şi
urmează
aproape întotdeauna aceeaşi rută. Totuşi, uneori îşi pot schimba traiectoria sau
pot creşte. De aceea, ruta le este mereu supravegheată pentru a
preveni populaţia.
Cum se pot apăra oamenii de cicloane?
Oamenii trebuie să-şi găsească cât mai repede un adăpost în
pivniţă sau în zonele cât mai interioare ale unei clădiri (holuri,
băi). Dacă eşti prins afară, trebuie să te aşezi culcat la pământ,

într-un şanţ şi să-ţi protejezi capul de resturi. Soluţia cea mai bună rămâne totuşi
evacuarea zonelor ameninţate pe durata ciclonului.
Inundaţiile
Când plouă întruna mai multe zile sau când o
violentă aduce cantităţi mari de apă, râurile ies din
provoacă inundaţii. Inundaţiile sunt foarte
periculoase, pentru că pot distruge imobile, poduri
pot ucide oameni, animalele domestice şi fauna.
Pentru prevenirea inundaţiilor se construiesc
baraje.

furtună
matcă şi
şi recolte,
diguri,

Seceta
Când n-a mai plouat de mai multe luni, râurile au din ce în ce mai puţină apă şi
pot chiar seca, solul crapă, culturile sunt arse de soare şi recoltele pierdute.
Africa este cel mai secetos loc de pe pământ. Aici, cam două treimi din uscat
este afectat periodic de secetă.
Lungu Ana-cls. a V-a

Dacă ai putea construi un corp omenesc de la zero, folosind ingredientele cele
mai simple, ţi-ar trebui doar 13 substanţe chimice, numite elemente. Nu există
nimic special la elementele din corpul omenesc. Suntem alcătuiţi din exact
aceleaşi substanţe ca şi toate celelalte creaturi vii, de la purici la balene.
1) 65% Oxigen. Acest element reprezintă cam două treimi din corpul tău.
2) 18% Carbon. Aproape o cincime din tine este corbon.
3) 10% Hidrogen. Hidrogenul este cel mai comun element.
4) 3% Azot. Un sac cu îngrăşăminte pentru plante.
5) 1% Fosfor. Vârfurile chibriturilor se aprind,
deoarece conţin fosfor.
6) 0,35% Potasiu. Potasiul menţine echilibrul chimic al
fluidelor din corpul tău.

7) 0,15 % Clor. În corp, el se combină cu sodiul şi formează sarea.
8) 0,15% Sodiu. Sodiul este celălalt element al clorurii de sodiu.
9) 0,05 % Magneziu. Lumina slabă şi orbitoare a focurilor de artificii este
produsă prin arderea magneziului.
10)

11)

0,25 % Sulf. Sulful reprezintă o parte vitală a proteinelor şi îţi ajută
sângele să se coaguleze.
1,6 % Calciu. Calciul este elementul care întăreşte cochilia scoicilor.

12)
13)

0,008 % Fier. În sângele tău există exact atât fier cât trebuie.
0,00004 % Iod. Deşi în corpul tău abia dacă există un strop de iod,
totuşi, fără el ai muri.
Blaga Maria-cls. aV-a

Una dintre cele mai populate ţări ale Africii este
Egiptul, care are oraşe aglomerate, dar şi rămăşiţe ale
unei civilizaţii antice. Capitala Egiptului este Cairo.
Africa are zone naturale foarte frumoase, cum ar fi
pădurile sălbatice din sudul şi estul continentului.
Piramidele sunt una dintre minunile lumii antice.
Acestea sunt construite de către egipteni ca
morminte pentru faraoni. Dar, înainte de a fi îngropaţi
în aceste morminte, erau îmbodobiţi cu bunuri de preţ,
pentru că ei credeau că vor învia în lumea de dincolo şi era necesar să aibă tot ce
le trebuie. Egiptenii munceau din greu pentru a putea construi aceste piramide.
Cea mai mare piramidă are 140 m şi
construcţia sa a durat 20 de ani. Muncitorii
transportau pietrele din cariere cu plutele
pe Nil,
apoi acestea erau înălţate pe țărm cu
ajutorul
unor frânghii și pârghii. De aici, erau târâte
pe o
rampă de sute de muncitori. În fața
blocurilor
se turna apă sau ulei, pentru a aluneca mai
ușor. Un

supraveghetor bătea din două plăci de lemn pentru a ritma efortul muncitorilor.
În faţa piramidelor se află Sfinxul, care este format dintr-un corp de leu şi cap de
om. Este posibil să fi fost construit în cinstea unui faraon. Unii istorici cred că
sub Sfinx se află camere secrete. Sfinxului îi lipseşte o parte din nas care se pare
că a fost îndepărtată prin cioplire în secolul al VIII-lea d.Hr. Sfinxul a fost
construit din calcar moale.
Sfinxul rămâne unul dintre monumentele cele mai surprinzătoare ale Egiptului.
Anghel Daniel-cls. a V-a

Pinguinul imperial
Pinguinul imperial, deplasându-se cu paşi mărunţi, legănat şi
echilibrându-se cu aripile, oferă un spectacol comic, în timp ce în
apă se mişcă ager şi armonios.
Iată câteva detalii despre reproducere:
 Maturitatea sexuală: la vârsta de 3-6 ani;
 Perioada de împerechere: din luna martie până în luna
decembrie;
 Numărul clocirilor: 1;
 Numărul de ouă: 1;
 Perioada de clocit: 64 de zile;
Modul de viaţă:
 Comportament: trăiesc în perechi, în colonii a câte 500-20.000 de perechi;
 Hrană: peşti, raci;
 Durata vieţii: 20 de ani;
 Specii înrudite: ruda cea mai apropiată este pinguinul regal, foarte
asemănător, dar mai mic: 85 cm, 10-20 kg.;
 Aria de răspândire: Pinguinul imperial este specia de pinguin, care cloceşte
la punctul cel mai sudic al planetei, părăsindu-şi rar teritoriul.
Protecţia speciei:
Pinguinul imperial nu are mulţi inamici naturali. Cu toate că azi avem cunoştinţă
despre existenţa a mai mult de 150.000 de perechi, poluarea continuă a mărilor
sudice ameninţă supravieţiurea speciilor. Aşadar: stop poluării pentru a salva
pinguinul imperial!

Licuriciul este o insectă foarte mică.
Licuriciul are culoarea verde-albăstruie. El luminează foarte frumos
ca o stea. Seara, când ieşi afară, vei vedea nişte luminiţe, care
plutesc în aer. Aceste luminiţe sunt licuricii, care ies primăvara.
Licuricii sunt foarte mici şi foarte fragili, doar o atingere şi îi poţi
ucide. De aceea, nu trebuie să îi prinzi pentru că şi ei au viaţă ca şi tine şi merită
să trăiască. Licuricii sunt nişte insecte, care nu-ţi fac rău. Ei merită să aibă un rol
pe acest pământ.
Licuricii sunt foarte drăguţi şi mie îmi plac foarte mult.
Lungu Ana-cls. a V-a

„Carnavalul
Mărţişorului” a fost unul foarte frumos.
Elevii s-au costumat în multe personaje precum: clovn, apicultor, Motanul
Încâlţat, cucoană, emo, pirat, Moartea, Moş Crăciun şi alte costume amuzante.
Probele au fost interesante şi amuzante: dansul cu portocala, oul buclucaş, la
pescuit de biscuiţi, sacii săltăreţi.
Elevii care şi-au dovedit talentele şi au fost câştigătorii acestor probe sunt:
Tutelea Diana şi Moldovan Adina (clasa a VII-a), Denghel Mirela şi Comşa Roxana
(clasa a VII-a), Moga Mădălina şi Bîrloncea Diana (clasa a VIII-a), Vasinc Teodora
(clasa a VII-a), Mărginean Denisa (clasa a V-a), Sima Robert (clasa a VII-a),
Moldovan Valentin (clasa a VI-a), Gherman Paula (clasa a VI-a), Păcurar Adrian
(clasa a VII-a) şi Pănăzan Ilie (clasa a V-a).
Elevii din clasa a V-a au primit un premiu special pentru
participarea la carnaval.
Părerile elevilor despre carnaval sunt:
„ Mi-a plăcut la carnaval, probele au fost interesante şi
foarte
distractive. A fost foarte frumos, deoarece toţi copiii sau
simţit bine şi au fost încântaţi.”
Vasinc Teodora-clasa a VII-a)
„ Părerea mea este că a fost distractiv şi amuzant.” Mărginean Denisa-clasa a V-a
„Părerea mea este că a fost distractiv şi mie mi-a plăcut foarte mult.”
Moga Denisa – clasa a V-a
„ A fost frumos şi amuzant.” Dörling Andreea – clasa a V-a
„ Părerea mea este că a fost extraordinar.” Blaga Maria- clasa a V-a
„A fost reuşit, plăcut şi distractiv.” Molnar Thalia – clasa a V-a
„ A fost frumos.” Denghel Georgiana-clasa a VIII-a
Bărbat Carmen – cls. a VII-a

Prezentarea măştilor

Dans, probe de
concurs şi voie buna

Fericiţii câştigători

Carmen Bărbat
cls. a VII-a

–
Să facem cunoştinţă…

Eu mă numesc Vintilă Andreea Felicia, am 12 ani şi sunt în
clasa a VI-a.
Pasiunea mea este colecţionarea timbrelor, pentru că la
vârsta de 11 ani am primit de la un prieten din Franţa un
clasor cu câteva timbre. Până în prezent, am adunat 100 de
timbre. Unele timbre sunt din ţara noastră, iar altele sunt din:
Paris, Bruxelles, Viena şi Egipt.
Sper ca în viitor clasorul meu să fie plin de timbre.

Mă numesc Şolea Andreea, am 11 ani şi sunt în
VI-a. Pasiunea mea este muzica populară. Îmi
pentru că o cânt de mică şi face parte din mine. De

clasa a
place,
multe ori,

când aud o melodie, încep şi eu să cânt şi mă simt minunat.
Muzica populară mă face fericită.

Sunt Nicula Andreea din clasa a VI-a şi am 12 ani. Pasiunea
mea este desenul. Îmi place să desenez, deoarece mă
relaxez şi este frumos ceea ce văd la sfârşit atunci când
desenul este terminat. Eu consider că am talent la desen.

Salut! Mă
numesc
Denghel
Mirela şi
am 13
Învăţ la Şcoala Gimnazială „Corneliu
Micăsasa şi sunt elevă în clasa a VII-

ani.
Păcurariu” din
a.
Eu învăţ bine şi sunt foarte cuminte. Am 1,63 înălţime şi sunt un pic grăsuţă.
Părul meu este lung, şaten deschis, ochii căprui, faţa ovală. Îmi place să mă
îmbrac elegant, ţin cont de eveniment şi de anotimp, iar la şcoală şi acasă îmi
place să mă îmbrac cât mai comod.
Pasiunile mele sunt puţine, cea mai frumoasă fiind pictura. Îmi place mult să
desenez, deoarece mă relaxează. Eu pictez pe diferite materiale, de exemplu:
sticlă, hârtie, carton şi lemn. Când pictez mă simt împăcată.
Mi-am descoperit acestă pasiune din clasa a III-a.
Denghel Mirela-cls. a VII-a

Mă numesc Streza Camelia, am 11 ani şi pasiunea mea este
să colecţionez bani vechi. Cel mai vechi ban pe care l-am
găsit este din anul 1940. Eu am până acum 46 de bani, atât
româneşti, cât şi din alte ţări. Pasiunea mea a început la
vârsta de 8 ani, când am găsit primul ban pe stradă, care
este şi cel mai vechi.

Eu caut bani prin casă la noi şi la bunici, când facem renovări.
Streza Camelia-cls. a V-a

Mie îmi place să colecţionez bijuterii de diferite culori şi
diferite modele. Eu, când merg undeva, îmi cumpăr
întotdeauna o bijuterie, pe care să o am ca amintire.
Mie îmi place să colecţionez bijuterii, pentru că sunt
strălucitoare şi pentru că bijuteriile sunt preferatele mele.
Lungu Ana-cls. a V-a

 Care este cel mai lent animal?
-Steaua de mare, care se deplasează cu 0, 00058 km/h,
melcul
se deplasează cu o viteză mai mare, el atingând 0,025
km/h.
 De ce este zăpada lunecoasă?
-Zăpada nu este lunecoasă în sine; frecarea (a tălpilor de
sanie, a
schiurilor, etc.) topeşte particulele de la suprafaţa stratului, iar pelicula de apă
ce apare, este cea care uşurează lunecarea.
 Care mamifer nu are corzi vocale?
-Girafa. Ea nu scoate niciodată niciun sunet.
 Cum putem afla exact vârsta unui arbore?
-Făcând o secţiune prin triunchiul unui arbore vom observa nişte inele de
creştere; numărul de inele indică vârsta arborelui.
 Care animal a fost domesticit mai întâi?
-Capra, creşterea ei fiind cunoscută în vestul Iranului încă din anul 8050 î.e.n.
urmează câinele, oaia, etc.
 Care este marea cu cea mai mică adâncime?
-Marea moartă: 393 m. adâncime.
 Ştiţi care este cea mai mare floare din lume?
-Rafflesia arnoldi, adevărată minune a lumii vegetale, având un diametru de
aproape 1 metru şi o greutate de 7 kg. Creşte în insulele Sumatra şi Borneo.
 Ştiţi câte ore pe zi doarme o furnică?
-Doar 3 ore pe zi; timp în care ţine picioarele alungite şi mandibulele ridicate.
 Care ţară din Europa este considerată ca patria
vikingilor?
-Danemarca.
 Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe glob?
-În Antarctica: minus 94,9 °C.

 Câţi ţepi are un arici adult?
-Circa 16.000 de ţepi.
 Care planetă are cei mai mulţi sateliţi? Câţi?
-Saturn, 10 sateliţi.
 Ce animale rezistă la temperaturi foarte scăzute?
-Ursul alb rezistă la temperaturi de -80 °C, în timp ce pisicile şi gâştele rezintă
chiar şi la -120 °C.
 Care este cea mai mică pasăre din lume?
-Zâna bondarilor, cu 1,6 g greutate şi 6 cm lungime.
 Unde a funcţionat prima farmacie din ţara noastră?
-La Sibiu, în anul 1499.
Şolea Andreea-cls. a VI-a

Foaie verde de-un scaiete, eu sunt cam într-o ureche, dar sunt
harnic, muncitor, tuturor folositor.

Eu ştiu multe, chiar de toate, şi nu ţin secret
le spun, ca unui frate, de mă cercetezi un pic.

nimic; ţi

Ce se aşază pe masă, se taie şi se împarte oamenilor, dar
nu se mănâncă niciodată?

Brâu arcuit, vărgat, splendid colorat, pe cer

luminat.

E albastru, ba e sur; urcă-n aer binişor fără aripi sau motor.

Vine dinspre munte cu steluţe-n frunte, aspră şi
căruntă, totul înveşmântă.

Ce-i cu cinci degete, însă nu-i mână, este din piele,
dar şi din lână?

Cu cât cade cu-atât sare şi aleargă-n fuga
aripi sau picioare; ce să fie oare?

mare fără

Două lacuri gemene, sub păduri stufoase, sticlesc curioase.

Tu te uiţi la mine, dar te vezi pe tine chiar când nu-ţi
ne cunoaştem bine: cine-s oare, cine?

convine;

Măr de aur lucitor de viaţă
dătător.

Ce ţi-e dragă iarna şi n-o suferi

vara?

Ce se deschide când începe ploaia?

Căţei are, dar nu latră şi nu-l ţii
poartă; cine-i?

legat la

Ca făina, alb se cerne, albă cergă ea aşterne.
Prof. Datcu

Elena

Am un copac cu 4 crengi:
Una înverzeşte,
A doua rodeşte,
A treia veştejeşte,
A patra se usucă.
(anul)

Bucăţică de foc,
Lângă peşte ia loc.
Pe urs l-a păcălit
Şi l-a şi jefuit!
(vulpea)

Primăvara o vesteşte,
Vara te umbreşte,
Iarna te-ncălzeşte,
Poftim de ghiceşte.
(copacul)

Are gură şi urechi
Dar nu vorbeşte şi nu aude.
(statuia)

De iei, creşte tot mai mare.
De pui, scade tot mai tare.
Ce este?

(groapa)

“Copiii l-au zărit de pe cerdac
Ca o perniţă sferică în care
O fată rea, ca să se joace,
A-nfipt o sumedenie de ace.”
(G. Topârceanu)

“Nemişcată-n vârf de par
Ca o acvilă pe-un soclu,
Oacheşă ca un hornar
Şi macabră ca un cioclu.”
(G. Topârceanu)

“Mi-a venit de la părinţi
Un pieptene cu trei dinţi.”
(T. Arghezi)

“Ca o minge se prăvale
Se coboară şi se suie
Prin hârtoapele din vale:
Uite-l - nu e, uite-l - nu e!”
(G. Topârceanu)

“Îl aud de peste tot,
Şi din podini şi din pod
Şi nu mă pricep cum face
Că-l aud şi-atunci când tace.”
(T. Arghezi)
“Mic, cu solzi ca de balaur,
Trupu-i fin se clatină,
Juvaer de smalţ şi aur
Cu sclipiri de platină.”
(G. Topârceanu)

“Fulger negru... trăsnet
Dus de aripi de furtună,
Zguduind pământul tună,
Zările de-abia-i ajung...
Parcă- zboară,
Parcă-noată,
Scuipă foc, înghite drum.”

lung

(G. Topârceanu)
“Îşi mână cu miile,
Negre, hergheliile,
Răscoleşte mările,
Le varsă căldările.”
(T. Arghezi)

Prof. Datcu Elena

“Ridendo dicere verum.” (Să spui adevărul râzând.)
-

Câţi ani ai, micuţule?
Pi.
N-am înţeles.
Trei ani şi paisprezece luni. Dumneata n-ai învăţat algebră?

-

Ce ştii despre Războiul celor două roze?
Domnule profesor, acest război a fost cel mai frumos din istorie.
Cum aşa?
Păi, în loc să se bată oamenii, s-au bătut florile între ele.

-

Copii, centaurii erau fiinţe legendare, jumătate om, jumătate cal.
Dar, atunci, ei unde dormeau: în pat sau în grajd?

-

Daţi un exemplu de lichid care nu îngheaţă.
Apa clocotită.

Un electrician îşi găseşte băieţaşul bandajat la un deget.
- Ce-ai păţit?
- Am prins o albină care avea un capăt neizolat.
-

Am inventat un computer aproape uman! se laudă un savant unui coleg.
Vrei să spui că gândeşte?
Nu, dar de câte ori face o eroare, o pune în seama altui computer.

-

Care-i deosebirea dintre fulger şi electricitate?
Fulgerul e gratis, iar electricitatea costă bani.

-

Care sunt factorii indispensabili vieţii, copii?
Soarele, aerul, apa şi ... televizorul, răspunse Gigel.

-

Bunico, e adevărat că cine mănâncă morcovi are vederea bună?
Sigur. Ai văzut vreun iepure cu ochelari?

-

Îmi poţi numi cinci animale care trăiesc în Africa?
Da. Patru elefanţi şi o girafă.

-

La ce timp este „eu mă scald”?
La cel de sâmbătă seara! răspunse elevul.

-

Spune o propoziţie în care să fie şi cuvântul ou!
Am mâncat o prăjitură.
Păi, unde-i oul?
În prăjitură.

Pisica şi şoarecele intră la cofetărie:
- Un tort de căpşuni cu frişcă! comandă
şoarecele.
- Eu, puţină frişcă pe şoarece! zise pisica.
-

Tata m-a învăţat că e bine să dai întotdeauna mai mult decât primeşti! zise
un băiat.
Excelentă dovadă de politeţe, remarcă profesorul. Ce meserie are tatăl tău?
Boxer!

-

Ce te faci când vei fi mare, Gigele?
Mă fac inginer, cum vrea tata, apoi medic, după dorinţa mamei şi, în sfârşit,
aviator, cum vreau eu.

-

Eşti obraznic! Se vede că n-ai cei şapte ani de
acasă!
Păi, m-au dat de la şase ani la şcoală...

-

Cum de poţi face atâtea prostii într-o singură zi?
Mă trezesc de dimineaţă.

Un pui de arici se rătăceşte pe întuneric şi se izbeşte de un cactus. Încântat
exclamă:
- Mamă!
-

Tăticule, ce înseamnă „forestier”?
Pădurar.
Păi, atunci unde scrie „Rezervaţie forestieră” cresc
pădurari?

-

Nene, când mergi acasă? întreabă un copil pe musafirul venit.
De ce vrei să ştii?
A spus mama că, după ce pleci, ne dă prăjituri.

-

În faţa mea, toţi bărbaţii îşi scot pălăria.
Sunteţi primar?
Nu, frizer.

 Conversaţie
Doi microbi stăteau de vorbă. Unul zice către celălalt:
-Astăzi sunt bolnav.
-Dar ce ai?
-Penicilină.

 Război cu nemţii
Bulă se ascunde într-o fântână. Un neamţ vrea să facă la fel. El strigă în fântână,
iar Bulă face pe ecoul.
-E cineva acolo?
-E cineva acolo?
-Mai bine mă duc în pădurice…
-Mai bine mă duc în pădurice…
-Mai bine arunc o grenadă…
-Mai bine te duci în pădurice!

 Bulă la şcoală
-Ce meserie au părinţii voştri? Întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e şef, zice Bulă.
-Cum aşa Bulă? Întreabă mirată profesoara.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă tatăl tău?
-Taie iarbă-n cimitir.

De ce s-a oprit portocala pe stradă?
(pentru că nu s-a alimentat cu suc când trebuia)
De ce e guma lipicioasă?
(pentru că a mâncat-o lipiciul)

De ce latră câinele?
(pentru că l-a enervat vecina)
Mărginean Denisa-cls. a V-a
 Alegerea profesiei
-Ce vrei să devii în viaţă ?
-Eu ? Explorator polar !
-Pentru ce ?
-E foarte clar : să mă dau cât vreau pe

gheaţă.

 Pericol
O furnică era pe zebră. Zebra îi spune :
- Dă-te jos de pe mine, că mă gâdili !
La care furnica spune :
- Vrei să dea maşinile peste mine ?!
 In vizită la Zoo
Mătuşa îşi duce nepotul la Zoo. Ajunşi în faţa cuştilor cu maimuţe, nepotul
exclamă :
-Uită-te la maimuţa aia, ce bine seamănă cu tine,
mătuşico !
-Să ştii că e foarte nepoliticos ce ai spus ! îl
ceartă mătuşa.
-De ce ? Doar maimuţele nu înţeleg ce vorbesc
eu !
 La consultaţie :
-Domnule doctor, de când m-am însurat nu mai văd bine.
-Cum aşa ?
-Păi, nu mai văd un ban în casă !
Blaga Maria Ioana-cls. a V-a

 Fulgul de nea
Este seară. Afară ninge încet.

Alina a adormit. Ea visează că a ajuns în regatul fulgilor de nea. Atunci,
Alina a văzut un castel făcut din gheaţă, dar la poarta castelului vegheau doi fulgi
de nea, care parcă erau bulgări. Apoi, Alina le spuse fulgilor de nea:
-Bună!
-Bună!
-Ce castel frumos este acesta! Aş dori să vă întreb: Unde este regele?
- Regele este în castel.
- Pot să intru?
- Da!
Alina a zărit cel mai frumos fulg. Atunci fulgul i-a spus Alinei:
- Bună!
- Bună!
- Tu eşti regele? a întrebat Alina.
- Da!
- Am auzit multe despre tine!
- Da?
- Da!
- Atunci hai cu mine să-ţi arăt regatul!
Fulgul de nea i-a povestit prin câte a trecut ca să ajungă rege.
Când Alina s-a trezit, un fulg de nea era lipit de geamul camerei sale.
Streza Camelia – cls. a V-a

 Fulgul de nea

Într-un an, de Crăciun, aşteptam să ningă. Peste câteva zile,
Anul Nou era la noi.
Am tot aşteptat şi-am tot aşteptat, iar dintr-odată am văzut un
fulguşor de nea căzând din cer. Am fugit repede afară să văd. Era
un singur fulguşor neajutorat, pe pământ. Atunci, el mi-a zis:
- Ajută-mă, te rog!
- Dar ce-ai păţit?
- Fraţii mei m-au aruncat din cer, pentru că lor le-a fost frică să vină aici, iar
acum mă topesc.
- Mai rezistă un pic! Am să te duc în frigider să nu te topeşti.
- Mulţumesc!
- Nu ai pentru ce!
Fraţii fulgului de nea au văzut ce s-a întâmplat şi au sărit şi ei, cu gândul că o să
îi ajut. Dar, după cum s-au comportat cu fratele lor, am hotărât să îi las acolo.
Iar de atunci, acel fulg este cel mai bun prieten al meu.
Mărginean Denisa – cls. a V-a

Scrisoare către Iepuraşul de Paşti

Dragă Iepuraşule,
Ce-mi aduci de Paşti?
Nu aş vrea prea multe,
Numai lucruri bune:
Multă fericire
Şi multă iubire!

Întâmplare cu final reuşit
Într-o zi, am fost cu prietena mea, Roxana, să ne jucăm cu mingea
pe câmp. Când am ajuns, am scos mingea din plasă şi am început
să ne jucăm, dar dintr-odată a venit un
urs şi ne-a
fugărit. Roxana era foarte speriată, dar
eu am
încurajat-o şi nu i-a mai fost frică. Întrun sfârşit,
ursul a plecat şi nu ne-a mai fugărit.
Noi am plecat acasă şi le-am povestit părinţilor ce s-a
întâmplat.
Dancu Alina-clasa a V-a (Şcoala Ţapu)

 Primăvara
Primăvara-i colorată,
Primăvara-i amuzantă,
Primăvara-i înflorită
De toţi iubită
E o iubire infinită
Ce nu poate fi definită.
Streza Camelia-cls. a V-a
Vieţuitoarele marine

Datcu Vasile - cls. a V-a (Şcoala Ţapu)

Adunaţi-vă prietenii şi încercaţi următorul joc:
Cursa cu 2 mingi
De ştiut înainte de a începe jocul:
 numărul participanţilor este nelimitat;
 jucătorii trebuie să fie grupaţi în serii de câte 2
sau 3;
 avem nevoie de 2 mingi de orice mărime pentru
fiecare jucător dintr-o serie.
 Maxim 6 mingi.
Jocul decurge astfel:

Un jucător dintr-o echipă se aşază în faţa unei linii de plecare, având lângă
ei mingile respective. Deplasând mingea numai cu piciorul, participanţii la
cursă trebuie să parcurgă un teren circular de circa 30 de m, cu ocolirea
mai multor obstacole oarecare: pom, piatră, scaun, etc. numărul de lovituri
al mingii este absolut nelimitat. Jocul se termină atunci când unul din
jucători ajunge cu ambele mingi la punctul de unde a pornit.
 Dacă jucătorul, în timp ce trece peste obstacole, dă mingea în afara
terenului, trebuie să se oprească până celălalt o
dă
afară.
 Celălalt coechipier va fi la mijlocul careului şi va
prelua mingea ducând-o până la final.
Atenţie:

- nu este permisă jignirea partenerilor de
cursă;
 -cei care lovesc o minge străină sau pun piedică sunt scoşi din joc.
Vă doresc distracţie plăcută!!!
Streza Larisa-cls. a VI-a


Va plăcut prima parte a poveştii peştişorului de aur? Dacă da, puteţi citi
continuarea în paginile următoare. Cu siguranţă veţi fi surprinşi de finalul acestei
minunate poveşti. Lectură plăcută tuturor !!!

O POVESTE CU UN PEŞTIŞOR DE AUR
de Constantin D. Pavel

Entuziasmat din cale-afară, începu să zburde de colo
prin casă, strigând continuu numele cel nou al
de aur. Când ajunse în sufragerie, însă, dădu cu ochii
lăsate în aşteptare şi interesul i se schimbă brusc. Îi
atenţia un superb avion de vânătoare, cu leduri care
vârful aripilor şi beculeţe ce străluceau ca focul în

până acolo
peştişorului
de jucăriile
atrase
sclipeau în
cozile

rachetelor micuţe de sub aripi. Îl luă de mijloc şi începu să-l poarte în zbor prin
aerul încăperii, în volute acompaniate de sunet de motoare scos de guriţa lui.
-O să-l aduc pe Nemo la tine în cameră, îl anunţă tatăl.
-Bine, încuviinţă el, absorbit de jocul cu avionul.
După ce bolul de sticlă poposi pe mica verandă din dormitor,
tatăl şi mama copilului se aplecară curioşi asupra desenului
făcut de fiul lor. Despăturiră coala de hârtie şi observară cu
surprindere că David desenase, cum se pricepuse el mai bine,
nişte…păsări. Păsări în zbor, pe un cer punctat de stele, cu o lună
imensă în colţul din stânga-sus.
-Ce să însemne asta? întrebă mirat tatăl.
-Nu-mi pot închipui…, murmură mama. Poate…
doreşte … să zboare!?

poate îşi

-Să zboare? De ce să zboare?!...
-Poate că asta îi place lui… Poate că asta îşi doreşte el cel mai mult.
Acum se joacă cu avioanele… tu nu-ţi doreai să zbori când erai ca el?
-Nu. Mi-era frică de înălţime… şi-apoi, dacă ar fi vrut să se facă pilot,
desena avioane, nu păsări! Păsările astea înseamnă altceva!...
Zicând aceste vorbe, împături coala de hârtie exact aşa cum fusese,
după care o strecură sub bolul de sticlă. Dorinţa fiului lor rămânea, în
continuare, un mister. Se aşteptaseră la ceva normal, o bicicletă, role,
un joc pe televizor, ceva material, ceva palpabil, ceva care să
poată fi cumpărat din magazin şi dăruit la o ocazie anume. În
loc de asta, se treziseră cu… păsări! Păsări în zbor- ce-or mai fi
însemnând şi astea în mintea lui David?! Trebuiau să afle, cu
orice preţ trebuiau să afle, pentru a-l ajuta să-şi îndeplinească
visul- căci, oricum, peştişorul de aur n-avea să o poată face!
Seara, la masă, tatăl deschise discuţia:
-Ei, cum e, David, ţi-a îndeplinit Nemo dorinţa?
Băiatul ridică ochii din farfurie şi-l privi pe tatăl său cât se poate de serios.
-N-are cum aşa de repede, zise el. Va trebui să am mai multă răbdare.
Părinţii se priviră intrigaţi.
-Răbdare?! repetă mama.
-Da, răspunse copilul. Fiindcă dorinţa mea e una mare, i-am transmis lui Nemo,
prin gând, cum m-aţi învăţat voi, că n-o să i-o cer decât pe-asta. El o să mi-o
îndeplinească, dar trebuie să am răbdare…
Pentru cei doi adulţi, misterul se adâncise şi mai tare. Ce „dorinţă mare de tot”
putea să-şi pună un copil de şase anişori? Ce anume putea să reprezinte pentru el
„mare de tot”, care să aibă legătură cu păsările din desen şi cu zborul? Curat
mister!
-David, începu mama, pe un ton povăţuitor, există tot felul de dorinţe, şi mici şi
mari, cum bine ţi-ai dat şi singur seama. Însă, unele dorinţe mari nu pot fi
îndeplinite niciodată, în niciun fel, nici chiar de către un peştişor de aur!...

-Nemo poate să-mi îndeplinească dorinţa! rosti el, cu o convingere de
nestrămutat.
-Dacă tu crezi asta, interveni tatăl, atunci aşa va fi! Noi, însă, ca părinţi-trebuie să
înţelegi!, suntem datori să îţi atragem atenţia că unele vise sunt imposibil de
realizat. Şi îţi spunem asta tocmai pentru ca să nu suferi mai târziu, în caz că
dorinţa pe care i-ai cerut-o lui Nemo să ţi-o îndeplinească nu va fi îndeplinită… te
iubim, David, şi ne-ar părea rău să suferi un eşec…
La fel de sigur ca mai înainte, băiatul răspunse:
-Nu voi suferi, tată! Dorinţa mea este greu de îndeplinit,
dar
nu
imposibil. Vreau ceea ce sunt sigur că vrea şi Nemo! Iar
el o sămi îndeplinească dorinţa, dacă i-o îndeplinesc şi eu pe-a
lui!
-Şi ce-şi doreşte Nemo? întrebă mama, curioasă.
Băiatul o privi drept în ochi când îi răspunse:
-Să fie liber!
Urmă un moment lung de tăcere apăsătoare. Răspunsul copilului
îi şocase pe cei doi adulţi. Păsările desenate de el reprezentau,
iată, libertatea! Fiul lor îşi dorea să fie liber! Dar de ce?! Nu se
simţea liber? Se simţea închis? Greşeau ei oare undeva?!...
-David… Tu… tu îţi doreşti… acelaşi lucru?
-Da, zise el cu tărie. Când o să fiu mare, vreau să fiu liber!
-Când… când vei fi mare?!
-Da. Când voi fi mare, vreau să fiu liber! V-am auzit de atâtea
ori spunând că v-ar plăcea să vă luaţi concediu când vreţi
voi, că v-ar plăcea să faceţi ce vreţi, atunci când vreţi! La
grădiniţă, doamna e la fel ca voi! Părinţii colegilor mei spun
aceleaşi lucruri ca şi voi, mereu şi mereu! Voi, oamenii mari, nu sunteţi liberi! Eu
vreau să fiu liber când o să fiu mare!
Cei doi părinţi împietriseră. Nu mai aveau cuvinte. Aproape că abia mai respirau.
Vorbele grele aruncate cu atâta înverşunare de fiul lor de doar şase anişori îi
tulburaseră profund. Şi nu-şi puteau închipui cum poate un simplu copilaş să
gândească aşa?! Parcă tăiase în carne vie!...
Dându-şi seama că a fost dur cu părinţii lui, David tăcea. Privirea lui rămânea,
însă, în continuare semeaţă, încărcată de o ambiţie pe care tatăl şi mama sa nu io mai remarcaseră vreodată. Îi privea de parcă ar fi continuat să le spună, iar şi
iar, fără încetare: „Eu voi fi liber! Eu voi fi liber! Eu voi fi liber! Eu voi fi liber!...”
Părintele său îşi drese glasul şi, cu greu, legă o
întrebare:
-Şi… cum… cum crezi tu că poţi fi liber, David?
-Acum nu ştiu, răspunse copilul cu sinceritate. Dar îmi
voi
da
seama treptat. Şi tot ce-o să fac eu în viaţă, o să fac
pentru
a-mi împlini acest vis! Iar Nemo o să mă ajute, fiindcă
şi eu o
să-l ajut pe el!
-Cum?

-Dacă mergeţi mâine cu mine la lac, o să-l eliberez!
A doua zi, David, însoţit de părinţii săi, se găsea pe malul lacului, ţinând în mâini
o pungă de plastic, în care se agita de zor Nemo, peştişorul de aur. Visul de
libertate al copilului le transmisese părinţilor săi o energie greu de imaginat - şi o
dorinţă acerbă de a lupta pentru propria libertate!
Cu gesturi ceremonioase, David desfăcu punga la gură şi, aplecându-se, o
cufundă încet în apa lacului. Nemo se învârti de câteva ori în pungă, apoi, ca şi
când nu i-ar fi venit să creadă, ieşi uşor pe gura deschisă a pungii, în apa
nesfârşită a lacului. Şi o zbughi, fericit, spre adâncuri. Era liber!

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Elevii, care doresc să participe la concursul revistei, pot să opteze pentru
una sau ambele secţiuni ale acestuia.
Răspunsurile vor fi scrise pe o foaie albă, puse într-un plic şi introduse în
cutia redacţiei, însoţite de talonul de participare.
Pe câştigători îi aşteaptă premii surpriză !

SECŢIUNEA I
Citeşte, cu atenţie, povestea peştişorului şi află răspunsurile la întrebările
de mai jos, pe care să le scrii pe o foaie.
1. Ce a desenat David?
2. Cum reacţionează părinţii lui David la vederea
desenului?
3. Ce credea David că îşi doreşte Nemo?
4. Ce dorinţă şi-a pus David?
5. Ce a făcut David pentru îndeplinirea dorinţei
peştişorului?
6. Cum se simte Nemo în lac?

SECŢIUNEA A II-A
Acum că ai aflat ce dorinţă şi-a pus David, cum ţi se pare gestul acestuia?
Alcătuieşte o compunere de o pagină (o foaie albă), în care să îţi imaginezi
şi tu povestea unui peştişor auriu, care poate să-ţi îndeplinească ţie o dorinţă. Ce
dorinţă ţi-ai pune?
Aşteptăm răspunsurile voastre până în data de 30.04.2013. Succes!!!
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