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PREFAȚĂ 
 

 

Revista noastră, ,,Șoaptele Copilăriei”, ce 

a debutat în anul 2016, la inițiativa unui grup 

inimos de elevi și cadre didactice, dornic să 

aștearnă pe foaie gândurile lor, transformate în 

creații de tot felul (poezii, desene, compuneri), își 

propune și în acest al 13-lea număr să mențină 

aceleași standarde. Astfel, am adunat aici rodul 

muncii noastre, al elevilor și cadrelor didactice 

ce, cu dăruire, au realizat proiecte frumoase, au 

participat la concursuri și competiții școlare, au realizat excursii, și-au manifestat 

creativitatea și imaginația sub diferite forme. Cert este că, de la număr la număr, 

revista stârnește un interes deosebit, baza de materiale fiind din ce in ce mai 

extinsă. 

Față de numerele anterioare noutatea constă în implicarea tot mai mare a 

elevilor, astfel încât, s-a înființat un „grup al reporterilor” ce au ca scop principal 

interogarea „vedetelor zilei/săptămânii/lunii”, în funcție de evenimentul ce s-a 

desfășurat.  

Revista noastră atinge subiecte din toate spectrele curriculare,  pornind de 

la creațiile literare și plastice, unde elevii noștri pot spune că excelează, 

continuând cu descrierea unor excursii sau experiențe trăite prin țară, zugrăvirea 

unor tablouri ce redau gândurile bobocilor sau absolvenților școlii noastre și nu 

în ultimul rând comentarea unor evenimente sportive la care elevii noștri sunt pe 

podium și ne fac atât de mândri. Nu am uitat nici de cadrele didactice care, cu 

mare măiestrie, publică articole de specialitate sau descriu proiectele numeroase 

la care au muncit și participat. 

De asemenea, tot ca o noutate, dorind să ne aliniem tendințelor tehnologice 

actuale, din acest an școlar, revista noastră poate fi accesată și în format 

electronic, oferind astfel oportunitatea cititorilor de a lectura mai ușor și mai rapid 

creațiile noastre.  

,,Șoaptele Copilăriei” este responsabilă pentru dezvoltarea în rândurile 

elevilor noștri a unei noi preocupări pentru creație, pentru promovarea unor 

talente ascunse, este o revistă ce ne reprezintă pe noi, ca oameni ai acestei școli, 

pe elevii noștri, cu rezultatele lor foarte bune, obținute în diverse domenii, pe noi 

ca școală în general. Faptul că, încă de la înființare, revista ocupă un loc fruntaș 
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în rândurile revistelor școlare bucureștene ne face mândrii și ne impulsionează să 

continuam pe același trend.  

Astfel, se impun mulțumiri profesorilor coordonatori, care au îndemnat 

elevii să-si publice operele, ajutând astfel la realizarea unor pagini valoroase și 

unice, profesorilor implicați în redactarea unor articole, ce pun mult suflet în ceea 

ce fac și denotă astfel multă dăruire pentru meseria lor, întregii echipe 

redacționale, ce reușește în fiecare număr să ne surprindă prin grafica și designul 

ce oferă un plus de valoare revistei noastre. Le suntem recunoscători și părinților 

ce ne-au oferit întotdeauna sprijin și care și-au îndemnat copii să se implice în 

acest proiect.  

Lectură plăcută! 

Autor: Prof. Puncioiu Ana-Anduța 
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Prima zi din clasa a V-a 
 

 

Era o zi însorită când mama m-a însoțit până la 

poarta școlii în prima zi a clasei a V-a. 

Eram bucuroasă, dar și emoționată în același 

timp, încântată să îmi revăd colegii după o 

binemeritată vacanță de vară, însă știam că această 

zi era un nou început din viața mea. 

Pe rând, mă gândeam la noul capitol din viața 

mea, la noua provocare ce urma să o încep, la noile materii și noile activități pe 

care aveam să le întâlnesc. 

Pe de altă parte, eram speriată și îngrijorată deoarece știam că odată cu 

începerea clasei a V-a urmează o nouă etapă a vieții mele ce va conta pentru 

viitorul meu, o nouă etapă ce va necesita multă muncă și responsabilitate. 

După patru ani petrecuți alături de doamna învățătoare urmează încă patru 

ani alături de domnul diriginte și alți profesori. 

Acum, împreuna cu ai mei colegi, spun cu mândrie că sunt elev al clasei a 

V-a A. 

    Bianca Ciobanu, clasa a V-a A 

   

 

Eram entuziasmată pentru anul care îmi va 

schimba modul în care văd școala. Nu mai era doamna 

învățătoare, urma să avam profesori. 

M-am îndreptat către careu cu niște colegi, apoi 

am așteptat-o pe doamna dirigintă. Îmi treceau tot 
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felul de gânduri prin minte ,,O să fie bine? Voi lua note mari? Va fi un an bun? 

Sigur va fi!”. Speram să fie totul bine. 

Apare doamna dirigintă, iar apoi auzim cu toții clasa noastră fiind strigată, la 

fel și numele dirigintei. Mergem ușor, ușor către clasă, și după ne așezăm în bănci. 

Ne transmite orarul pentru următoarea zi, ne spune la ce oră trebuie să fim în 

curtea școlii, primim manualele și mai vorbim puțin despre anul școlar.  

Eu încă eram fericită că începem un an școlar nou și mă tot gândeam la 

profesorii pe care trebuia să îi am și cu care urma să facem ore până la finalul 

clasei. 

Gata, era timpul să plecăm acasă. Emoțiile începeau să nu mai fie atât de 

puternice, însă încă le aveam pentru ziua următoare. 

Cristina Constantin, clasa a V-a C 
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       RUBRICA ISTEŢULUI 

  

                                        

Primăvara în grădina școlii 
 

 

 A sosit primăvara! Soarele strălucește pe cerul senin, 

păsările cântă cu drag în copaci, iar ghioceii se nasc din 

pământ . Joi, pe data de 24 martie, după ore, doamna dirigintă 

ne-a propus să facem o activitate frumoasă. Fiecare copil 

aducea ba un pom fructifer, ba o floare. Doamna dirigintă ne-

a zis că această activitate o vom face în curtea școlii.  Daaaaa! 

A venit momentul în care să îmbogățim grădina cu diverse 

flori parfumate sau cu niște pomi fructiferi.  

A început treaba. Ne-am grupat în două echipe: una 

aducea pământ, fie cu roaba, 

fie cu găleata, iar cealaltă 

planta ce a adus fiecare. Cu doamna dirigintă în frunte 

am muncit mult. Efortul depus a meritat! După ce am 

finalizat munca am privit cum grădina școlii a prins 

viață. Această activitate a fost superbă! Munca în echipă 

contează, din punctul meu de vedere.  

Gheorghiu Marina, clasa a V-a C 

 

În sfârșit iarna cea răcoroasă s-a sfârșit. A venit primăvara! 

Mirosul florilor era pretutindeni iar soarele ne zâmbea vesel. 

Noi, împreună cu doamna dirigintă, am stabilit să plantăm flori 

și pomi în curtea școlii. Fiecare coleg a adus zambile, lalele, 

trandafiri și multe altele, iar doamna dirigintă a adus pomi 

fructiferi. Eu, Teo, Vladimir, Darius și Sergiu am săpat gropile, 

Vasilescu Sofia, clasa a VI-a B 

Ciucă David, clasa VI B 

Mihalcea Ramona,  

clasa a VII-a A 
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iar ceilalți au pus pomi și flori. Radu, Alexandra, Antonia și 

Robert au udat florile și pomii. Partea cea mai interesantă a 

fost că în spatele internatului erau câteva lădițe pline cu 

pământ, iar doamna dirigintă, împreună cu câțiva colegi, au 

luat o lădiță. Pământul însă a rămas acolo.  

Eu și Darius am luat pământul și l-am dus în fața școlii 

unde era locul lădiței. În tot acest timp doamna dirigintă a 

făcut foarte multe poze ca să ne rămână ca amintire.   

M-am simțit grozavă ajutând la înfrumusețarea școlii! 

Ghiță Mihai, clasa a V-a C 

 

 

 

Premiul I la olimpiada de 

bandă desenată,  

Belegante Alecsia, clasa       

a VII-a C 

Stănescu Bianca, clasa         

a VIII-a A 
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Primăvara de-abia a început cu cântecul 

rândunelelor. Parcă se auzeau și ghioceii înflorind. 

Totul era perfect! Doamna dirigintă ne-a propus să 

plantăm flori și copăcei pentru a înveseli grădina școlii 

care era plină oricum de florile generațiilor trecute. Dar 

am găsit și noi un colțișor unde să plantăm. Eu am adus 

foarte multe flori: zambile, ghiocei, lalele, trandafiri și 

multe altele. 

Colegii mei nu au 

avut atât de 

multe, dar asta m-

a făcut să dau din 

ele, ceea ce nu a fost așa de rău pentru că tot 

am rămas cu trei flori. La început am plantat 

cireși, un cais și un prun.  

De-abia aștept să mănânc fructe din 

ele când voi fi mai mare. Apoi ne-am chinuit 

cu cutie mare, plină cu pământ. Am cărat la pământ până am obosit dar, în final, tot 

efortul a meritat. Acum avem multe flori frumoase. Ne-am și chinuit, dar tot a fost 

o zi distractivă alături de doamna dirigintă.   

Stoica Sergiu, clasa a V-a C 

 

 

Primăvara este cel mai minunat și înflorit anotimp, unde 

ghioceii își fac apariția.  Razele soarelui mângâie pământul 

înverzit și plin de flori viu colorate. Gașca  veselă, mai 

exact  Alexandra, Antonia, Micky, Ana Olivia, Ana Maria, 

Natalia, Cristina, Maya, Sergiu, Mihai, Teo, Darius, 

Vladimir, Radu și doamna dirigintă am devenit grădinari 

pentru câteva ore, în grădina școlii. Cel mai mare obstacol 

pentru mine și Ana Olivia erau râmele, mai pe scurt 

monstruleții mici care scuipă flăcări. Într-un final, Ana și-a 

învins frica de acești monștri. În grădină am plantat patru 

pomișori: 2 cireși, un cais și un rodiu, dar și multe, multe flori 

colorate și parfumate. Am făcut și eu o sesiune de poze…… 

Pene Larisa, clasa a VIII-a A 

Ștefan Ana, clasa a VII-a B 

Calma Sabina,  

clasa a VII-a A 
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și, spre finalul activității noastre, Micky ne-a servit o delicioasă porție de râme la 

pahar.  

Stan Sophia, clasa a V-a C 

 

 

Primăvara….. anotimpul în care natura renaște, 

soarele strălucește pe cerul senin, păsările se întorc și 

temperatura începe să crească. Pentru a o întâmpina 

câteva clase din școală, printre care și clasa din care eu fac 

parte, au plantat pomi și flori. Clasa a V-a C, cea în care 

mă aflu eu, a plantat după ore, între o zi de joi. Copiii care 

au vrut au adus flori pe placul lor, iar momentul plantării 

a fost mult așteptat de majoritatea clasei. Era ultima oră, 

copiii care terminaseră de scris se foiau si se uitau la ceas 

nerăbdători. Și țrrrrrrrr……. clopoțelul a sunat! Era 

timpul să mergem și să plantăm în grădina școlii. După ce 

a venit și doamna dirigintă am putut începe activitatea mult 

așteptată. Mai întâi am plantat patru pomi fructiferi. În 

gropile săpate de noi pentru pomi, colegii mei au găsit râme cu care stau jucat. 

Râmele nu a fost singurul lucru descoperit în acea zi, deoarece, după ce am plantat 

pomii, doamna dirigintă, împreună cu câțiva colegi, au mutat o jardinieră în care 

urma să plantăm florile, iar eu, împreună cu alți colegi, am rămas în locul de unde 

au luat-o pentru a aduce pământul. Eu 

puneam pământul în coș când am observat 

ceva în el, care semăna cu un băț. M-am uitat 

de mai aproape, l-am curățat și mi-am dat 

seama că este un stilou. Nu vă vine să 

credeți, însă acesta încă avea cerneală în el și 

scria. Sărăcuța jardinieră, am mutat-o din 

locul ei de odihnă și i-am luat instrumentul 

de scris înainte să-și poată termina de notat  

povestea. Însă, dacă mă gândesc mai bine, nu 

cred că este atât de rău deoarece acum a început un 

nou capitol în viața sa, iar data viitoare când o vom muta o să aibă multe de povestit 

și de scris.  

Constantin Antonia, 

clasa a V-a A 

Ștefan Ana, clasa a VII-a B 
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Mie mi-a plăcut ziua, mi s-a părut minunată și distractivă, iar experiența a fost 

de neuitat!  

Matei Daria Alexandra, clasa a V-a C 

 

 

Primăvara și-a intrat în drepturi. A pus stăpânire pe întreg ținutul. Soarele se 

ivește vesel pe cerul albăstrui. Păsările cântă în 

natură, iar floricelele își scot căpuțul din pământul 

amorțit. Clasa mea, în frunte cu doamna dirigintă, a 

stabilit să grădinărim puțin în curtea școlii. După 

terminarea orelor am ieșit cu toții la muncă. Am 

început lucrările, am plantat flori și pomi fructiferi 

cu mânuțele noastre mici și harnice ce munceau de 

zor. Ne-am împărțit în echipe: unii căram pământ cu 

roaba, alții plantau și udau florile, iar alții se amuzau de 

râmele din pământ. Doamna dirigintă a fost mândră de munca noastră. Așteptăm cu 

nerăbdare roadele muncii depuse. Am plecat fericiți acasă că am putut înfrumuseța 

grădina școlii. 

Constantin Maya, clasa a V-a C 

 

 

A venit primăvara. Păsările migratoare se întorc la 

dulcea lor casă, ciripind de bucurie. Un singur loc pare 

că are nevoie de revigorare și mă refer la curtea școlii. De 

ce să bată vântul gol și să nu poți auzi foșnetul frunzelor 

copacilor? Doamna dirigintă s-a gândit că acest loc 

trebuie să înflorească, deci ne-am adunat în curtea școlii 

și am început a lucra. După ore de muncă grea parcă a 

revenit totul la viață, se simțea parfumul florilor și se 

auzeau glasuri râzând. Am adus curtea la viață!  

Raicea Victor, clasa a V-a C 

 

 

 

Grăunță Adriana, a VIII-a A 

Belegante Alecsia, clasa a VII-a C 
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Afară este o zi frumoasă de primăvară, păsările ciripesc, iar soarele, ca un ban 

de aur, strălucește pe bolta albastră a cerului. Stând pe banca din grădina școlii, admir 

peisajul oferit de natură. Razele soarelui, ca niște firișoare de aur, pătrund printre 

frunzele de un verde crud. Pomii înfloriți par mirese 

îmbrăcate în alb și roz, gătiți să întâmpine miracolul 

primăverii. Câtă frumusețe! Ceva divin plutește în aer. 

Primăvară, Bine ai venit! 

Luca Nicolas, clasa a V-a C 

 

 

 

În ziua de 25 martie doamna dirigintă ne-a chemat în 

curtea școlii pentru a planta copaci. După ore am ieșit afară 

pentru a planta florile și copacii aduși de noi și doamna 

dirigintă. După ce am săpat groapa a trebuit să aducem pământ din spatele școlii. Eu 

și încă un prieten am adus pământ cu roaba, chiar dacă ne dureau mâinile și era greu. 

A fost foarte frumos deoarece ne-am jucat cu râmele găsite în pământ, iar o colegă 

a făcut chiar și o colecție de râme.  

După ce am terminat de plantat, în drumul spre casă ne-am luat înghețată și am 

povestit cât de frumos a fost la această activitate făcută de noi. A fost foarte 

distractiv, sper să mai facem astfel de activități.  

Ivan Teodor, clasa a V-a C 

 

 

A sosit perioada anului în care toată lumea 

parcă renaște, lumea se simte mai bine ca 

oricând. E primăvară! Asta e un motiv de 

bucurie și noi copiii profitam pentru a ne 

încărca bateriile și reîmprospăta mințile. 

Joi pot spune că a fost o zi frumoasă. Am 

fost mândră de munca și efortul colegilor mei, 

m-am bucurat că fiecare s-a străduit să facă 

ceva cu duioșie pentru a noastră grădină, a 

Nicolescu Bianca, 

clasa a VII-a B 

Iliescu Alexia, clasa a VII-a C 
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familiei noastre. Da, eu consider școala a doua casă. 

De ce? Pentru că aici am crescut, m-am dezvoltat, am 

greșit, dar am și învățat.  

Haideți să intrăm în miezul pâinii, miezul fiind 

râme, râme și iar râme. De ce râme? Râmele sunt niște 

viermi, care sperie copiii, ei spunând că sunt 

scârboase. A le fugări pe fete, pe Ana, Sophia și Maya 

în curtea școlii, cu acești baby balauri, a fost o 

experiență unică, pe care aș mai repeta-o. Cu această 

ocazie Ana și-a învins frica de râme, Mihai a făcut o 

treabă bună, la fel și Sergiu, Maya, Sophia, Ioana, 

Miky, Darius. Tot joi am plantat copăcei și floricele. 

Băieții au săpat gropi și au cărat cu roaba. Este un lucru 

de băieți, dar și fetele au făcut asta. Pare un lucru ușor, 

dar nu este așa deloc. 

Ana Maria Voicu, clasa a V-a C 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iliescu Alexia, clasa a VII-a C 

Coordonator picturi și desene: Prof. Istrate Mariana 
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Dorințe pentru vară 
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„A fost odată clasa a IV-a B...” 

        

De cele mai multe 

ori, noi, profesorii ne 

amintim cu drag de foștii 

noștri elevi.  

Ei bine, eu îmi 

amintesc cu iubire și 

mândrie de ai mei - 

prima mea generație de 

elevi, suflete de copii pe 

care le-am modelat timp 

de cinci ani minunați.  

În toamna anului 2015 am pornit cu emoție și cu sufletul la gură în marea 

aventură ce avea să mă aștepte alături de prima mea generație de elevi. Îmi 

amintesc exact ziua, de parcă totul s-ar fi întâmplat chiar ieri. Am pășit pragul 

clasei cu o imensă bucurie în suflet pentru că în sfârșit urma să dau viață 

profesiei pe care mă pregătisem să o exercit de ani de zile.  

Am privit în ochii 

lor frumoși și curioși și 

mi-am dat seama pe loc 

că aveam să legăm o 

conexiune de neuitat. Și 

chiar așa a fost. 

Așteptările mele nu au 

fost înșelate nici măcar 

pentru o clipă.  

Elevii clasei mele 

au fost mereu veseli, 

întotdeauna cu zâmbetul 
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la purtător, au fost deschiși și 

curioși să afle cât mai multe 

informații din diverse 

domenii, chiar dacă acestea le 

depășeau capacitatea de 

înțelegere din acel moment.  

Am petrecut împreună 

clipe de neuitat, care dăinuie 

peste ani încă în memoriile 

noastre. Îmi amintesc acum 

numeroasele excursii, ieșirile 

la diferite activități sau pur și 

simplu zile obișnuite din viața 

lor de elevi. Am făcut 

întotdeauna posibilul ca ei 

să sedimenteze doar 

amintiri frumoase, la care 

să se întoarcă peste ani, 

poate atunci când la rândul 

lor vor fi părinți și pe care 

să le poată povesti cu 

mândrie scumpilor copii 

din viitor.  

Despărțirea noastră 

însă, a fost una atipică. Cel 

mai greu moment la care 

am fost nevoită să iau parte. Ne-am despărțit aproape gol și rece prin 

intermediul unui ecran pentru că destinul a avut alte planuri pentru oameni în 

acel an, dar chiar și așa, eu am trăit cu adevărat emoțiile unei mame care se vede 

nevoită să își lase copiii să zboare singuri, să se descurce așa cum i-a educat și 

să încerce să depășească toate obstacolele apărute în viața lungă pe care o au în 

față.  

Dacă cineva m-ar întreba acum care este cuvântul meu preferat din lume, 

aș răspunde - „doamna”. Cuvântul pe care un învățător îl aude de mii de ori pe 

zi, dar de care nu se poate sătura niciodată.  
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A fi învățător necesită să ai puterea de a te consuma pe tine pentru a-i 

încărca pe ceilalți. Treaba noastră nu se sfârșește niciodată la terminarea 

programului școlar. Ea continuă vreme de mai multe ceasuri, iar, de cele mai 

multe ori, în activități ne implicăm chiar și propriile familii.  

Foarte mulți oameni m-au întrebat pe parcursul timpului dacă m-am gândit 

vreodată să renunț la învățământ. De fiecare dată le-am răspuns vehement cu un 

puternic „NU!”. De ce nu aș renunța? Pentru că ador să mă identific cu această 

vocație, pentru că eu văd învățământul ca pe temelia societății de mâine, cred în 

educație și vreau ca prin această oportunitate pe care o dețin să le pot oferi cât 

mai multor copii șansa la o viață binemeritată.  

Timpul este efemer, așadar toate trec. De la fosta mea generație de elevi 

am rămas cu multe sertare pline de amintiri, cu sentimente de iubire, prietenie și 

respect și cu un loc ocupat pe veci în inima mea – locul destinat primilor mei 

elevi. 

Autor: Prof. înv. primar IONIȚĂ DANIELA GEORGIANA 
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După o așa frumoasă poveste, rolurile se inversează puțin, în sensul că 

după 5 ani sublimi, petrecuți sub protecția doamnei învățătoare, două foste 

eleve, Ioana Chira, respectiv Denisa Sternat, s-au aflat în frumoasa ipostază de 

a-i adresa câteva întrebări fostei doamne învățătoare pentru revista școlii, de 

data aceasta din postura de reporteri ai ASSG 143. 

Iată ce a ieșit... 

 

Întrebări legate de carieră  

 

R: De ce v-ați dorit să practicați această meserie? 

D.I.: Grea întrebare, ușor răspuns. Întotdeauna am iubit copiii și mi-au plăcut 

sufletele lor grozave, faptul că sunt micuți si adorabili.  

Meseria nu a venit întâmplător, ci din familie.  

 

R: Vi se pare greu sa lucrați cu copiii uneori? 

D.I.: Da, uneori sunt momente în care totul devine apăsător, alteori 

experimentezi și stări mai puțin plăcute. Dar de fiecare dată mă întorc la 

zâmbetul lor și cumva trec toate.  

 

R: Ce vă place cel mai mult la această meserie? 

D.I.: Totul, nu cred că este ceva ce nu-mi place. Mă trezesc dimineața cu o stare 

de bine și când mă aflu între copii, chiar dacă simt că-mi este rău în ziua 

respectivă, îmi iau energia bună de la ei.  

 

R: Ați avut alte vise în afara de a fi profesoară? Dacă da, care? 

D.I.: Da, pe tot parcursul școlii generale, îmi doream să fiu avocată. Credeam că 

mă potrivesc foarte bine în rolul acesta, aveam chiar și argumente. 

 

R: Ce ați schimba la școlile din România?  

D.I.: Foarte multe, extraordinar de multe lucruri. În primul rând ca și săli, 

amenajamentul, totul e complet greșit. Faptul că acești copii sunt așezați în linii 

nu ne permite să mișcăm băncuțele și să le dăm o altă formă. Nu avem 

suficiente mijloace prin care să îi educăm pe copiii. Programele super încărcate, 

conținuturi multe.  

Ar trebui mult mai puțin pentru anumite vârste. 
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R: De fiecare dată când luați o grupă nouă de copii, credeți că sunt cu mult mai 

diferiți decât cei de care v-ați despărțit? 

D.I.: Da și nu. Clar toți copiii sunt diferiți, nu putem spune că cineva se 

aseamănă perfect cu altul, dar consider că sunt și similitudini între clase.  

 

R: V-ați gândit vreodată să renunțați la a mai fi profesor din cauza unor greutăți 

întâmpinate? 

D.I.: Nu, niciodată. 

 

R: Credeți că este mai ușor să lucrați cu cei mici sau cu cei mari? 

D.I.: Cu cei mai mici, întotdeauna. 

 

R: Cum a fost primul an la catedră? 

D.I.: Și ușor și greu. Au fost multe lucruri care mi-au pus obstacole, dar și foarte 

frumoase împliniri din partea lor. M-am bucurat să fiu printre ei.   

        

R: Cum v-ați descurcat pe online cu cei mici? A fost greu sau nu? 

D.I.: A fost foarte greu, cel mai greu posibil. Așa ne-am și cunoscut.  

A fost prima serie pe care am cunoscut-o exclusiv online din prima zi, noi nu 

am lucrat altfel, din păcate.  

 

Întrebări legate de clasa noastră (actuala 6B/ fosta 4B) 

 

R: Credeți că ne-am schimbat mult? 

D.I.: Mult nu, dar câțiva dintre voi sunteți complet diferiți față de cum v-am 

lăsat eu.  

 

R: Ce v-a plăcut cel mai mult la clasa noastră? 

D.I.: Carisma voastră, faptul că înțelegeați glumele de mici, erați receptivi și 

înțelegeați totul fără a trebui să repet.  

 

R: Ce nu vă mai place în prezent la noi? 

D.I.: Violența și nerăbdarea voastră de a asculta oamenii din jur. Ușorul reproș 

pe care îl faceți tuturor din jurul vostru, fără măcar să fiți toleranți. Faptul că ar 

trebui să învățați să acceptați lucruri la ceilalți, chiar dacă nu vă plac.   
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R: Vă spun colegii că nu ne-ați educat bine? 

D.I.: Nu, nu s-a întâmplat asta.  

         

R: Care a fost cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu noi? 

D.I.: Sunt foarte multe, tabăra, toate excursiile. etc.    

 

R: A existat un moment în care ați fi vrut să renunțați la clasa noastră? 

D.I.: Nu, nu, fără doar și poate. Nu a existat așa ceva.  

 

R: Credeți că am fost niște copii buni? 

D.I.: Foarte buni, cei mai dragi sufletului meu. 

 

R: A existat un moment în care aveți probleme în viața personală, dar ați 

continuat să fiți fericită ca să fim și noi? 

D.I.: Cum să nu?! Motto-ul profesorului este: ,,Atunci când deschizi ușa clasei, 

pune zâmbetul pe buze.” 

 

R: De când ne-am despărțit, v-a fost vreodată dor de noi? 

D.I.: Cel mai dor, în fiecare zi când vă văd, simt așa o bucurie și parcă îmi 

explodează inima. 

 

Mulțumim mult pentru tot, Doamna învățătoare!  

Vă iubim! 
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Mens sana in corpore sano - ASSG 143 

Echipa de fotbal feminin – O poveste fără sfârșit 
 

ASSG 143 a propus în toamna lui 2016 o echipă de fotbal feminin la ciclul 

primar, în același tip echipa ciclului gimnazial obținând un meritoriu loc II pe sector 

în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

Aria de selecție fiind destul de restrânsă, am început să punem bazele 

respectivei echipe pe fetițe care arătau un bun bagaj motric în timpul orelor de 

educație fizică sau care mai cochetau cu alte activități fizice în afara școlii.  

Primele fete selecționate au fost, în ordine, Aura Badea (a III-a B), Miruna 

Giugăl (a III-a B), Lizi Căzănescu (a III-a C) și Daria Vasile (a III-a C), una singură 

fiind din clasa a IV-a, și anume Cătălina Tănase. 
 

Primul meci din istorie – Cupa Tymbark Junior 

Locul II pe sector 
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Primele antrenamente au fost mai mult de cunoaștere, de crearea a unei 

simbioze în relațiile interumane, ca mai apoi să intrăm și în sfera fotbalului și a 

regulamentului acestuia. 

Pe parcurs s-au evidențiat și alte fete, acestea ajungând la antrenamentele 

echipei, cum ar fi: Alexandra Brucă (a III-a B), Iulia Mărghidanu (a III-a B), Denisa 

Biro (a III-a C), Monica Mihăiță (a III-a C) și Cristina Lobodă (a – IV-a A ). 

Așadar, lotul era unul suficient pentru început, iar prima competiție avea să vină 

imediat ce intram în anul 2017, luna februarie, Cupa Tymbark Junior. 

În acele vremuri fotbalul feminin nu era foarte dezvoltat și drept urmare am 

jucat direct finala împotriva școlii gazdă, anume Școala Gimnazială Mircea 

Sântimbreanu. 

După ce am condus de două ori prin reușitele căpitanului Lizi Căzănescu, spre 

finalul meciului ne-am văzut egalați, ca mai apoi să pierdem în urma executărilor 

loviturilor de la 7 metri. 

Iată care a fost primul șase trimis în teren în acel prim meci al celei mai 

frumoase generații: Miruna Giugăl (portar) – Daria Vasile și Cristina Lobodă 

(fundași) – Lizi Căzănescu (mijlocaș și căpitanul echipei) – Aura Badea și Cătălina 

Tănase (atacanți). 

Titlul de vicecampioane ale sectorului fără prea mulți adversari, dar nu din vina 

noastră, nu a fost o mare bucurie, fiind conștienți de lipsa competitoarelor, însă a 

reprezentat un punct de plecare pentru proiectul ce s-a dovedit a fi unul câștigător în 

anii următori. 
 

Începuturi – octombrie 2017, împreună cu echipa băieților 

Turneul Cupa ,,Moș Crăciun”. 
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Anul școlar 2017-2018, primul cu adevărat performant 
 

Al doilea an a început cu aceleași antrenamente săptămânale, dar și cu 

cooptarea în sânul echipei a altor fete, care s-au arătat dispuse să facă sacrificii și să 

reușească lucruri minunate cu cele deja la echipă. Așadar, la antrenamentele echipei 

au început rând pe rând să apară nume noi, cum ar fi : Maria Ficleanu (a IV-a A) și 

Maia Budacă (a IV-a C). 

Prima competiție la care urma să participăm a fost ONSȘ, acolo unde, din 

aceeași lipsă de adversari, nu am putut disputa nici măcar finala, cei ce urmau a ne 

fi adversari având o problemă de ultim moment și neprezentându-se la meci; automat 

am fost declarați prin simpla prezență campionii sectorului cu drept de participare la 

faza municipal. 

Dar noi nu ne doream să câștigăm prin acest mod meciurile și ne-am pregătit și 

mai mult pentru competițiile ce urmau să vină. 

Între timp am participat la Cupa Tymbark Junior, competiție la care ne 

abonasem cu un an în urmă și pe care de data aceasta am câștigat-o învingând în 

finală echipa Școlii Gimnaziale nr. 2 la loviturile de pedeapsă, în urma unui meci 

dominat total de fetele noastre și chiar cu un 7 metri ratat în timpul jocului de 

căpitanul din acel moment, Daria Vasile.  

Și iata-ne din nou campionii sectorului, de data aceasta după un meci cu 

adversari reali și palpabili, iar aventura noastră era doar la început. 
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2017 – 2018 

Cupa Tymbark Junior – Locul II la faza pe municipiu 

Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Locul II la faza pe municipiu 

 

De departe cel mai productiv an a fost 2018, de două ori vicecampionii 

capitalei, noi, o școală mică, dar cu ambiții și obiective mărețe. La startul competiției 

ONSȘ au fost 6 echipe repartizate în două grupe, noi picând cu campioana sectorului 

2, respectiv Școala Gimnazială Sf. Silvestru și campioana sectorului 4, Școala 

Gimnazială nr. 113. 

Cu o înfrângere în grupă în fața campioanei municipale (0-1 cu Șc. Gim. nr. 

113) și două victorii obținute în urma loviturilor de departajare (3-2 cu Șc. Gim. Sf. 

Silvestru în grupă) și (4-3 cu Șc. Gim. Nr. 80), pierdem finala mare cu același scor 

(0-1) în fața Sc. Gim. Nr. 113, o echipă ce an de an s-a bătut și se bate pentru cea 

mai înaltă treptă a podiumului, însă în ciuda înfrângerii din finală rămânem cu o 

prietenie și respect, care ne-au legat de-a lungul timpului de adversarele de la Șc. 

Gim. Nr. 113. 

Peste o luna doar, la Cupa Tymbark Junior, fetele noastre si-au demonstrat din 

plin valoarea, câștigând detașat grupa (3-1 cu Șc. Gim. Nr. 69) și (2-1 cu Șc. Gim. 

Nr. 162), ieșind din grupă de pe primul loc, dar în finală dăm din nou peste Șc. Gim. 

Nr. 113, care și de data aceasta ne învinge, noi neputându-ne baza pe serviciile 

căpitanului Lizi Căzănescu, din motive regulamentare, și de accidentata Maia 

Budacă, care, în ciuda faptului că avea un picior în ghips, și-a dorit să fie alături de 

colege și să le susțină. 

Din nou vicecampionii capitalei după cel mai productiv an al echipei, și fetele 

urmau să facă pasul la echipa mare. 

 

2018-2019 Una cladă, alta rece 

 

Primul an la echipa mare a însemnat și reîntâlnirea cu Tănase Cătălina, dar și 

cooptarea în lot a portarului Maria Mitruț (a VI-a B), respectiv Cristina Mihai (a VI-

a B). 

În cadrul ONSȘ echipa noastră tânără a obținut locul II pe sector, pierzând în 

finală cu Șc. Gim. Nr. 127, unde toate componentele echipei erau din clasa a VIII-a, 

după un meci dominat de fetele noastre și cu un 7 metri ratat de Denisa Biro spre 
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finalul meciului, în condițiile în care fetele noastre erau marea majoritate de clasa a 

V-a, doar trei dintre ele fiind a VI-a. 
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După am obținut trei victorii consecutive în două săptămâni, împotriva Șc. 

Gim. Nr. 139. Astfel:                                                                                                                                

 

4-5 amical (în deplasare) 

1-0 la Fotbal și Feminitate 

(pe teren propriu) 

3-2 la Cupa Proedus 

(pe teren neutru) 

 

 

A trebuit deci să ne mulțumim cu locul II, iar la Cupa Tymbark am reușit din 

nou să câștigăm faza pe sector, după ce am trecut cu scorul de 1-0 de echipa Șc. Gim. 

Nr. 139 în semifinală și 2-0 în finală de Șc. Gim. Nr. 2, prin dubla reușită a Maiei 

Budacă, pentru prima oară titulară într-un meci oficial. Dezamăgirea a venit tot de 

la Cupa Tymbark Junior, faza pe municipiu, unde, după o înfrângere la limită și un 

egal, n-am reușit calificarea din grupă, iar în urma clasamentului final, ne-am clasat 

pe locul al IV-lea, în urma liniei de golaveraj avută. A fost primul și singurul moment 

când nu am reușit să ne mobilizăm exemplar. 

 

2020-2021 
 

A fost anul când toate competițiile școlare au fost suspendate datorită situației 

globale de SARS-Cov 19. 
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Cupa Tymbark Junior – împreună cu adversarele din finală,  

Școala Gimnazială Nr. 2 

 

Ultimul an, ultima performanță, poate chiar cea mai frumoasă 

 

Anul 2022 a fost cel al reluării tuturor competițiilor școlare, iar fetele noastre, 

deja ajunse în clasa a VIII-a, au răspuns afirmativ la ,,ultimul strigăt de luptă” din 

școala gimnazială. 

Împreună cu acestea am decis să ne înscriem la ceea ce avea să reprezinte pentru 

ele ultima competiție, unde aveau să îmbrace pentru ultima oară cu mândrie tricoul 

sfânt al echipei școlii, anume, ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului”, 

competiție organizată de Proedus în colaborare cu Primăria capitalei, și la care mai 

participaserăm în urmă cu câțiva ani, obținând un onorabil loc 6 din cele 32 de echipe 

înscrise la începutul competiției. 

Datorită coeficientului bun obținut de-a lungul timpului la competițiile școlare, 

am fost distribuiți direct în grupele finale ale competiției, acolo unde am dat peste 

echipele Șc. Gim. Nr. 190, Șc. Gim. Nr. 153 și peste prietenii noștri de la Șc. Gim. 

Nr. 113. Bucuria cea mai mare a fost că după aproape doi ani de inactivitate, nucleul 

fetelor a rămas unit, Aura Badea, Lizi Căzănescu, Daria Vasile și Denisa Biro dând 

tonul în ceea ce privește înscrierea la această competiție.  
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Din păcate, Maia Budacă nu a putut fi aproape de noi, tot din motive medicale, 

însă alte fete au făcut pasul la echipă pentru acest ultim turneu: mezinele lotului, 

Andreea Balaș și Natalia Mican, ambele clasa a V-a (rămase din generația ce 

obținuse locul III pe municipiu la Cupa Tymbark Junior când erau clasa a III-a), 

portărița Cristina Dungă, cea care mai cochetase și la clasele mici cu echipa, ca, de 

altfel, și Raluca Matei, ,,handbalista” Larisa Nan, venită împrumut de la echipa de 

handbal, Anca Pogar, o fostă speranță a echipei, actualmente clasa a VI-a și 

debutanta Floarea-Ruscu Anne-Marie, cea care s-a aflat mereu în vederile echipei, 

însa niciodată nu a avut curajul să vina alături de fete. 

Am ieșit din grupă de pe locul secund cu două victorii, 3-1 cu Șc. Gim. Nr. 190 

și 2-1 cu Șc. Gim. Nr. 153, unde la fiecare meci am avut una-doua jucătoare de bază 

absente, și o înfrângere anticipată cu viitoarea campioană a capitalei (0-3), anume 

Șc. Gim. Nr. 113, de data aceasta mai clară decât în urmă cu șase ani, după ce la 

pauză fetele noastre au intrat cu un meritat și muncit rezultat de egalitate. 

Trebuie menționat faptul că trei fete din lotul nostru, și anume, Daria Vasile, 

Lizi Căzănescu și Denisa Biro, au făcut pasul, în urma cu trei ani, la un club 

specializat în fotbal, iar aportul acestora în cadrul echipei a crescut semnificativ, 

Daria Vasile și Lizi Căzănescu ajungând chiar căpitani ai generațiilor din care fac 
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parte, aspect ce ne reconfirmă faptul că la ASSG 143 s-a lucrat corect și eficicient 

de-a lungul timpului. 

Meciul din semifinală ne-a adus față în față cu un mai vechi adversar, din 

același sector, anume Șc. Gim. Nr. 127, toate jucătoarele fiind legitimate, lucru ce s-

a vazut și în teren, 2-0, și nimic nu mai era de făcut, singurul obiectiv rămânându-ne 

obținerea locului III, dar în ce condiții? 

Echipa din finala mică, Șc. Gim. Nr. 167, dispunea de un lot format din zece 

jucătoare, patru dintre acestea fiind legitimate la un club de profil, iar noi ne-am 

văzut în postura în care trebuia să inventăm ceva, deoarece Daria Vasile și Lizi 

Căzănescu erau plecate în afara Bucureștiului cu echipa de club, Denisa Biro era la 

10% din potențial, fiind chinuită pe toată durata competiției de o accidentare mai 

veche, iar Larisa Nan, care apărase destul de bine până atunci, răcise și își anunțase 

absența, plus Anca Pogar, care era învoită. 

În aceste condiții grele, am fost nevoiți să o debutăm pe Floarea-Ruscu Anne-

Marie în primul șase, să jucăm cu Raluca Matei titulară, cea care a avut și rolul 

fotografului la acest turneu și cu mezina Andreea Balaș pe post de marcator. 

Am încercat și ne-a reușit, spre bucuria noastră, Aura Badea rămânând liderul 

din teren, dar surpriza cea mai mare a constituit-o evoluția fantastică a portăriței de 

moment, nimeni alta decât accidentata Denisa Biro, fundaș de meserie, dar care a 

reușit ,,meciul vieții”, apărând într-un picior mult mai bine decat alți portari în două. 
 

După antrenament – clasa a IV-a… Campioana sectorului! 
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La Cupa Proedus – locul III la faza municipal – mai 2022 

 

Spre finalul primei reprize, Raluca Matei izbutește primul ei gol în cadrul 

echipei, după o lovitură de colț executată foarte bine de căpitanul Aura Badea. Intrăm 

la pauză cu avantaj minim, dar epuizate din pricina efortului și a lipsei shimbărilor, 

dar și a căldurii sufocante ce pusese stăpânire pe capitală. Și cum de la agonie la 

extaz este doar un singur pas, tot după excutarea unei lovituri de colț, Denisa Biro 

se poziționează greșit și din cauza accidentării, și ne vedem astfel egalați, iar meciul 

de acum se îndrepta spre loteria loviturilor de departajare.  

La ultima fază a meciului, Andreea Balaș scapă singură pe contraatac, însă 

emoțiile își spun cuvântul, șutează cu teamă și mingea se scurge cuminte pe langă 

poartă. Din nou emoțiile și temerile loteriei loviturilor de departajare, care uneori 

ne-a adus bucurie, iar alteori ne-a furat-o. 

Trebuie menționat faptul că acest meci a avut o încărcătură extraordinară pentru 

noi din mai multe motive: eram la un pas de un nou podium la nivel municipal după 

aproape patru ani, ne prezentasem la acest meci cu o echipă experimentală față de 

cea de bază și era ultimul meci al acestei generații superbe sub oblăduirea ASSG 

143. 

Aceiași Denisa Biro a reușit să facă minuni și la aceste lovituri de  departajare, 

apărând toate loviturile ce vizau cadrul porții, aproape toate jucătoarele șutaseră, 

urma lovitura decisivă, iar pentri noi se pregătea să execute Aura Badea, cea care 
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bifase toate meciurile competiției pentru echipa noastră din postura de titulară și 

reușise să marcheze un gol în grupă, aflându-se de data aceasta în fața ultimului  șut 

din viața ei pentru echipa care o crescuse, ASSG 143… echipă pe care ,,a slujit-o” 

cu atâta dăruire de la începuturile acestui proiect, cum, de altfel, toate fetele o 

făcuseră. ,,Dansatoare” de meserie, Aura a știut întotdeauna să se adapteze oricărei 

situații apărute în cadrul echipei, fiind chiar unul dintre liderii echipei de-a lungul 

timpului.  

Și-a așezat cu migală mingea la punctul cu var, a țintit cu privirea portarul 

advers, și-a luat un elan scurt, doi pași mărunți spre înapoi, după care, cu o pendulare 

largă, a catapultat mingea în vinclul porții, gol magnific, pe care și organizatorii l-

au preluat și promovat pe rețelele de socializare, aducându-ne izbânda mult dorită. 

 

Primul meci amical după pandemie, 5-0 cu Șc. Gim. Nr. 139 

 

 

Așadar, o mare victorie reputată de echipa noastră în ciuda unui adversar dat ca 

favorit cert înaintea meciului, cel puțin pe hârtie. Un loc III care, pentru noi, ținând 

cont de condițiile în care am fost nevoiți să terminăm competiția, îl putem trece lejer 

la una din marile performanțe așa cum au fost și cele din 2018, atunci când fetele 

noastre au urcat pe a doua treaptă a podiumului capitalei. 
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Și, pe această cale, ASSG 143, MULȚUMEȘTE acestor fete MINUNATE, 

pentru efortul, dăruirea, ambiția și modul cum au înțeles să se implice în orice 

activitate, fie ea antrenament, meci amical sau meci oficial și le dorește un parcurs 

plin de performanțe în continuare atât la învățătură, cât și la sport. 

Și, nu uitați fetelor!!!  

Ușa sălii de sport unde ați crescut mereu vă va aștepta deschisă!!! 

 

MULȚUMIM, FETELOR! 

AȚI FOST, SUNTEȚI ȘI RĂMÂNEȚI MINUNATE!  

Ați scris istorie pentru ASSG 143!!!      

 

ASSG 143 – O mare familie… 
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Sfârșit de drum… 

 

 

Însă povestea ASSG 143 merge mai departe…  
 

Iată componența lotului mare a echipei de fotbal feminin 2016-2022: 

Portari: Miruna Giugăl, Maria Mitruț, Cristina Dungă, Larisa Nan; 

Fundași: Daria Vasile, Denisa Biro, Raluca Matei, Monica Mihaiță, Natalia Mican, 

Cristina Lobodă; 

Mijlocași: Lizi Căzănescu, Andreea Ștefan, Andreea Balaș, Anca Pogar, Iulia 

Mărghidanu, Brucă Alexandra; 

Atacanți: Aura Badea, Maria Ficleanu, Cătălina Tănase, Floarea-Ruscu Anne-

Marie, Maia Budacă, Cristina Mihai; 

Profesor: Dorinel Rădoi. 
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Locul unde fetele noastre au descoperit magia fotbalului... 

 

 

Autor: Prof. Rădoi Dorinel-Ionuț 

 

REPORTER ASSG 143 

Flash-interviuri cu fetele noastre 
 

După celebra Sabina Calma, primul reporter din istoria ASSG 143, cea care a 

reușit să intervieveze cadre didactice, inspectori, dar și pe președintele Federației 

Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, ASSG 143 propune alte patru nume de fete, 

care debutează în cele ce urmează.  

Denisa Sternat și Ioana Chira, două fete care știu să îmbine utilul cu plăcutul în 

această ipostază, ambele din clasa a VI-a B, pline de talent și dornice de afirmare, și 

Clara Caim alături de colega ei de clasă (a V-a A), Bianca Ciobanu, alte două fete 

talentate și dornice să se evidențieze, toate patru cu rezultate foarte bune la 

învățătură, au decis să intre în marea echipă a ASSG 143 și promit să reprezinte 

aceasta la cele mai standarde.  
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Denisa Biro!  

    Reporter ASSG – Denisa Sternat 

 

Denisa Gabriela Biro – clasa a VIII-a B – De două ori vicecampioana 

municipiului, Cupa Tymbark și ONSS + locul III pe municipiu la ,,Academia 

Sportul”, actualmente jucătoare la FC Voluntari, U 15. 

 

D.S.: Povestește-ne cum ai ajuns la echipa școlii și care a fost meciul tău de debut. 

D.B.: În echipa școlii am ajuns la propunerea domnului profesor de sport Dorinel 

Rădoi. Prima oară nu știam cum stă treaba, era ceva nou pentru mine, dar, totuși, am 

zis să încerc. Iar cu timpul a început să devină una din pasiunile mele preferate, chiar 

și un stil de viață. 

 

D.S.: Când te-ai simțit mândra că îmbraci tricoul echipei școlii? 

D.B.: Întotdeauna m-am simțit mândră că îmbrac tricoul școlii. Oriunde am mers, la 

fiecare meci, l-am purtat cu mândrie reprezentându-mi școala! 

 

D.S.: Dacă erai la potențial maxim, crezi ca ați fi reușit mai mult la ultimul turneu? 

D.B.: Da. Consider că aș fi ajutat mai mult echipa daca nu eram accidentată și cu 

siguranță puteam să fi avut un rezultat mai bun. 

 

D.S.: Povestește-ne un meci memorabil și un meci de care nu vrei să-ți mai amintești, 

din cadrul echipei școlii. 

D.B.: Pentru mine, ultimul meci a fost memorabil, cel cu școala 167. Domnul 

profesor mi-a propus să stau în poartă, având în vedere că eram accidentată la un 

picior. N-am vrut să-l dezamăgesc și am acceptat. 



 

36 
 

A fost o provocare pentru că nu am fost portar niciodată. Pot spune că m-am 

întrecut pe mine însămi. Am uitat de piciorul care mă durea și am reușit să dau tot 

ce e mai bun. 

Cât despre un meci de care nu vreau sa-mi amintesc, nu există. Poate au fost și 

momente în care norocul nu a fost de partea noastră, dar măcar știu că am putut 

învăța din acele momente și să continuăm cu capul sus fără să renunțăm. 

 

D.S.: Consideri că te-a ajutat experiența de la echipa școlii atunci când ai făcut pasul 

la FC Voluntari? 

D.B.: Desigur că m-a ajutat experiența de la echipa școlii când am făcut pasul la 

club. Pot spune că primul antrenor a fost d-l Rădoi, căruia îi mulțumesc pentru tot. 

 

D.S.: Ce îți place cel mai mult la fotbal și de ce? 

D.B.: Cel mai mult la fotbal îmi place colectivul. Modul în care echipa se formeaza 

și în timp îți poate deveni o a doua familie. Poate fi locul tău de recreere unde uiți 

de probleme și te concentrezi asupra ta.  

Și de ce? Păi prin simplul fapt că pot fi eu, fără ca cineva să mă judece. 

 

D.S.: Cum a fost meciul cu profesorii? Ce ți-a plăcut cel mai mult? 

D.B.: Meciul cu profesorii a fost super distractiv. Mi-a plăcut faptul că așa i-am putut 

descoperi pe profesori altfel decât în postura de la catedră. Adică amuzanți, niște 

copii mai mari. Astfel de întâlniri elev-profesor ar trebui să fie mai dese. Nu neapărat 

într-un meci de fotbal. 

 

D.S.: Un mesaj la final de promoție pentru colegele tale și pentru viitoarele fete de 

la echipă. 

D.B.: Mesajul meu pentru colegele mele este: Fetelor, ați făcut treabă bună! Sunt 

mândră că am format o așa echipă! O familie! Vă voi purta în inimă pe drumul ce-l 

voi avea de străbătut... 

Pentru viitoarele fete ce vor face parte din echipă: Fotbalul este cel mai frumos 

și cel mai iubit sport și nu este doar pentru băieți. Fiți alături de D-l Profesor Rădoi, 

ascultați-i sfaturile și faceți-l mândru mai mult decât l-am făcut noi! 
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Lizi Căzănescu!  

          Reporter ASSG – Denisa Sternat 

 

Lizi Căzănescu – clasa a VIII-a A, căpitanul echipei, Vicecampioană a capitalei 

la Cupa Tymbark și Olimpiada Națională a Sportului Școlar cu echipa școlii, 

actualmente căpitan de echipă la echipa de liga a III-a FC Voluntari, locul III 

obținut cu echipa la ,,Academia Sportului”. 

 

D.S.: Felicitări pentru tot ce ai obținut cu ASSG 143, unde crezi că v-ați fi oprit dacă 

nu era pandemia? 

L.C.: Mulțumim! Păi... dacă nu era pandemia, pot spune că făceam o mare 

performanță cu ASSG 143. Cred că avem șanse să îndeplinim toate obiectivele pe 

care le avem cu domnul profesor, zic eu. 

 

D.S.: Ai început fotbalul în fața blocului cu băieții, ce ți-a oferit echipa școlii? 

L.C.: Da, așa este. De acolo mi-am început drumul către sport pot spune... de la a 

bate mingea într-un parc cu niște băieți, am ajuns să reprezint ASSG 143. O echipă 

care îți oferă multă disciplină și multe bucurii alături de colege și domnul profesor 

Dorinel Rădoi. 

 

D.S.: Care a fost cel mai greu moment de până acum în cadrul echipei școlii? 

L.C.: Cel mai greu moment... cel mai greu moment pot spune că a fost acela când 

am avut ultimul meci din generația mea în cadrul echipei ASSG 143. 

 

D.S.: Ce obiective ai pe termen scurt? Dar lung? 

L.C.: Cred că obiectivul meu pe termen scurt este să muncesc și să nu renunț, orice 

s-ar putea întâmpla. Iar pe termen lung, obiectivul este același, dar mai vreau și să 
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ajung undeva sus cu fotbalul, chiar dacă multe persoane nu-mi dau șansa asta, totuși 

am să le arăt că pot și o să reușesc. 

 

D.S.: Ești un lider în teren, ce mesaj le transmiți viitoarelor fete ce se vor alătura 

echipei școlii după ce voi veți pleca la liceu? 

L.C.: Mesajul meu pentru noua generație de fete care își doresc să joace fotbal este 

următorul: Începutul va fi greu, dar, muncind, veți fi de neînvins. Bucurați-vă de 

fotbal si arătați tuturor oamenilor că voi sunteți cele mai bune! 

 

D.S.: Ce reprezintă pentru tine această echipă? 

L.C.: Echipa aceasta pentru mine reprezintă în primul rând o familie, o familie 

minunată, cu un domn profesor minunat și niște colege minunate. 

 

D.S.: Descrie-o în 3 cuvinte. 

L.C.: Dacă ar fi să o descriu în 3 cuvinte, acelea ar fi: 

--FAMILIE 

      --SPIRIT DE ECHIPĂ 

      --FAIR PLAY 
 

 

D.S.: Cum a fost atmosfera la meciul cu profesorii? 

L.C.: A fost un meci bine organizat, plin de amuzament și de bucurie, pe care nu îl 

vom uita niciodată! Pe această cale, le mulțumim tuturor profesorilor pentru că ne-

au fost alături. ♡ 

 

D.S.: Ce îți place cel mai mult la fotbal? 

L.C.: Cel mai mult la fotbal îmi place spiritul de echipă. 

 

D.S.: De ce? 

L.C.: Pentru că orice s-ar întâmpla în echipă, noi suntem o familie și nimic nu ne 

doboară, orice-ar fi! 
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Aura Badea! 

           Reporter ASSG – Ioana Chira 

 

Aura Badea, de două ori vicecampioana municipiului la Cupa Tymbark și ONSS 

+ locul III pe municipiu la ,,Academia Sportului”. 

 

I.C.: Ai început cu dans, ai trecut la fotbal, cum ai reușit să le îmbini? 

A.B.: Cred că eram dornică de sport… la prima vedere fotbalul a părut mai interesant 

deoarece era o activitate pe care nu o mai practicasem, deși, este adevărat, mă uitam 

mereu cu tata la meciuri, nu m-am gândit niciodată că ar putea deveni o pasiune. Cât 

despre îmbinarea celor două, după meciul de fotbal sfârșeam la antrenamente la 

dansuri, și invers. A fost solicitant, însă nu m-am gândit niciodată să renunț la una 

sau la alta. 

 

I.C.: Ești o luptătoare, te mai vezi jucând fotbal și în cadrul liceului?  

A.B.: Dacă am ocazia, desigur! Sfârșitul clasei a 8-a, mai exact părăsirea acestei 

școli, nu mă va opri din practicarea sportului pe care-l iubesc. Cred ca indiferent de 

liceul la care intru, pasiunea mea pentru fotbal va fi remarcată, să sperăm, într-un 

final, formând o echipă a  liceului.  

 

I.C.: Îți pare rău că n-ai făcut pasul la un club de fotbal feminin?  

A.B.: Deși am avut multe ocazii de-a lungul timpului, este adevărat, nu am făcut 

acest ,,pas” la un club de fotbal feminin. Pe moment mă gândeam că tot ce am aici 

la echipa școlii e ceea ce îmi doresc cu adevărat, facând primii pași în fotbal în sala 

de sport, primele meciuri și așa mai departe. Cu siguranță înscrierea la un club de 

fotbal mi-ar fi îmbunătățit prezența în meciuri, aș fi ridicat și nivelul la care echipa 
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școlii se află, însă nu a fost un lucru pe care mi l-am dorit cu adevărat. Tot timpul 

am căutat sa nu regret propriile decizii, iar acum sunt sigură ca aceasta a fost calea 

cea mai bună! 

 

I.C.: Cea mai plăcută amintire cu echipa școlii?  

A.B.: Pe parcursul evoluției noastre ca echipă s-au adunat multe amintiri, amintiri 

pe care eu le-am catalogat ,,de neuitat”. Trăgând linie și căutând cea mai plăcută 

amintire, găsesc un moment recent, mai exact ultimul meci oficial câștigat. Aleg 

această amintire deoarece cred ca atunci am fost mature îndeajuns pentru a realiza 

tot ce am clădit de-a lungul timpului. Când toate antrenamentele și-au spus cuvântul, 

toate căzăturile și nereușitele au fost ca o bază pentru noi, care ne-a adus victoria și 

ne-a plasat în top! 

 

I.C.: Dar cea mai mare dezamăgire?  

A.B.: Au fost, desigur, mici dezamăgiri, un meci în care nu ne-am simțit în formă, 

momente în care poate aveam impresia că trebuie să renunțăm, însă nu cred ca am 

avut o mare dezamăgire. Toate înfrângerile avute au fost pe moment dezamăgiri 

mari, mai ales pentru mine deoarece marea majoritate timpului nu știu să pierd, însă 

niciuna nu a devenit colosală, peste care să nu trecem. 

 

I.C.: Un meci preferat de care îți amintești cu drag?  

Personal păstrez în memorie doar meciurile câștigate, apar și celelalte însă mai puțin. 

Cred că la momentul actual meciul meu preferat este cel în care am debutat la echipa 

școlii, meci desfășurat în sala noastră de sport. Îmi aduc aminte că mă uităm la 

coechipiera mea, neștiind ce să fac, confuză. Așa a avut loc primul impact cu mingea, 

propria echipa, echipa adversă și condițiile desfășurării unui meci. Cu toate ca a fost 

o experiență stângace, această amintire își va găsi mereu loc în mintea mea. 

 

I.C.: O întâmplare amuzantă din cadrul echipei?  

A.B.: E greu de găsit o singură întâmplare amuzantă, având în vedere că mai mereu 

se auzeau râsete de copii, râsetele noastre. Una de care îmi aduc aminte cu drag este 

pregătirea pentru un meci care, de fapt, nu a mai avut loc. Deoarece echipa adversă 

nu s-a prezentat, noi am fost câștigătorii. Cu toate ca a fost un câștig banal, pentru 

noi a fost amuzant că am învins fără să jucăm! 
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I.C.: Descrie-ne în 3 cuvinte ce a reprezentat pentru tine această echipă.  

A.B.: DEVOTAMENT, EVOLUȚIE, FAMILIE. 

 

I.C.: Cum ți s-a părut meciul cu profesorii? 

A.B.: Meciul cu profesorii a fost o întâmplare de pus în ramă! Acum pe final aceștia 

au devenit mai dragi nouă, indiferent de echipa care a câștigat. Ne-am distrat, atât 

noi, domnii profesori, cât și clasele de elevi ce priveau de pe margine.  

 

Daria Vasile! 

            Reporter ASSG – Ioana Chira 

Daria Vasile, de două ori vicecampioana municipiului la Cupa Tymbark și ONSS 

+ locul III pe municipiu la ,,Academia Sportului” + actualmente căpitanul 

generației U15 FC Voluntari. 

 

I.C.: Te gândeai acum 6 ani că vei ajunge căpitan la echipa din Voluntari?  

D.V.: Nu m-am gândit ca voi ajunge căpitan la Voluntari. Pentru mine este o onoare 

și voi da tot ce e mai bun să ajut echipa. 

 

I.C.: Cum ți-ai descrie traseul de până acum? 

D.V.: Drumul de până acum n-a fost tocmai unul ușor, am trecut prin tot felul de 

peripeții, fie ele mai bune sau mai puțin bune... dar, pe lângă toate astea, a fost un 

drum foarte frumos și magic pentru mine. 

 

I.C.: Povestește-ne un moment greu, dar și unul fericit, în cadrul echipei școlii.   
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D.V.: Unul din cele mai grele momente a fost când eram la faza pe municipiu și ne 

luptam pentru locul 1 la loviturile de la 7 metri, nu ne-a fost ușor să le vedem pe ele 

cum se bucurau pentru victoria avută, dar nu ne-am dat bătute și am ieșit cu capul 

sus de pe teren și mândre că am luptat până la final. Iar unul dintre momentele fericite 

a fost atunci când am luat locul doi pe municipiu, bucurându-l atât pe domnul 

profesor Rădoi Dorinel, cât și pe noi.  

 

I.C.: Ce obiective îți propui pentru viitor?  

D.V.: Unul dintre obiectivele mele pe plan sportiv este sa ajung să îmbrac tricoul 

naționalei României de fotbal. 

     

I.C.: Din păcate te desparți de ASSG, cu ce gânduri?  

D.V.: Gândurile cu care mă despart de ASSG sunt unele bune, dar și altele triste 

deoarece alături de această echipă am trăit o adevărată poveste. 

 

I.C.: Ce recomanzi viitoarelor fete ce vor îmbrăca tricoul galben al echipei școlii?  

D.V.: Să se bucure de fotbal, să joace cu sufletul și rezultatele vor veni de la sine. 

   

I.C.: Un gând pentru colegele tale, alături de care ai petrecut atâtea momente 

frumoase?  

D.V.: Le mulțumesc pentru tot și le urez mult succes pe viitor. 

    

I.C.: Descrie ASSG 143 în trei cuvinte. 

D.V.: IMPLICARE, DORINȚĂ, PRIETENIE.  

 

I.C.: Care a fost impresia ta despre meciul cu profesorii ? 

D.V.: Meciul cu profesorii a fost unul foarte frumos. Mi-a făcut plăcere să joc alături 

de oamenii de la care am învățat atâtea lucruri noi pe parcursul celor 9 ani de zile. 

 

I.C.: A fost ușor să îmbini fotbalul cu școala?  

D.V.: Nu a fost ușor, însă îmi place fotbalul și sunt dispusă să fac orice pentru a-mi 

îndeplini visul de a ajunge jucătoare profesionistă de fotbal.  
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Raluca Matei!  

              Reporter ASSG – Clara Caim 

Raluca Matei, locul III la faza municipală cu echipa școlii, reușind să marcheze 

primul și singurul ei gol chiar în finala pentru locurile 3-4. 

 

C.C.: Ai fost mereu în anturajul echipei, ba chiar ai prins lotul de la ultima ediție a 

Cupei Tymbark, iar acum ai și marcat primul tău gol la echipă, cum te-ai simțit? 

R.M.: Pe moment am simțit un val de adrenalină și bucurie, apoi am fost îmbrățișată 

de către coechipierele mele, care și ele erau încântate de punctul adus de către mine. 

Am fost foarte mandră din moment ce o parte a familiei mele era acolo să ne susțină, 

iar drumul lor s-a dovedit a nu fi în zadar. 

 

C.C.: Ai avut norocul să joci alături de fete cu experiență și performanțe în cadrul 

echipei, cum se vedea fotbalul de pe margine, ca simplu privitor, dar din teren? 

R.M.: Într-adevăr, o parte dintre coechipierele mele practică fotbal de performanță, 

iar diferența dintre felul în care joacă ele și felul în care joc eu este una enormă. Eu 

le consider foarte talentate. De pe margine mereu le-am admirat, iar în teren mereu 

m-am putut baza pe ele. Am încercat să învăț câte ceva de la fiecare, însa nu de 

fiecare dată mi-a și ieșit. 

 

C.C.: Povestește-ne o întâmplare amuzantă din sânul lotului. 

R.M.: În timp ce ne încălzeam pentru unul dintre meciurile din cadrul concursului 

Academia Sportului, eu și coechipiera mea, Anne, ne-am propus să exersăm lovitul 

mingii cu capul. Nu ne-am vorbit, am sărit amândouă în același timp și ne-am lovit 

cap în cap. A fost o lovitură destul de dură, însă am râs amândouă din pricina acestui 

eveniment tot restul zilei. 
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C.C.: Descrie-ne în trei cuvinte echipa din care ai făcut parte. 

R.M.: Frumoasă, talentată, unită. 

 

C.C.: Care a fost primul gând care ți-a venit în minte când ai realizat că ați câștigat 

locul III pe municipiu la turneul Academia Sportului? 

R.M.: Pe moment am început să plâng de bucurie și mi-am luat coechipierele în 

brațe. Unele dintre ele începuseră să plângă deja. Mintea mea s-a dus cu gandul la 

faptul că aceasta a fost ultima noastră competiție pentru ASSG 143, echipă de care 

îmi va fi dor pe parcursul liceului. Mă bucur că am reușit să contribui la câștigarea 

locului al III-lea, ideea că am putut fi de folos chiar mă înveselește și-mi sporește 

încrederea de sine.  

 

C.C.: Cum te-ai simțit atunci când ai văzut că ești întâmpinată la școală, atât tu, cât 

și coechipierele tale, cu aplauze din partea colegilor din școală? 

R.M.: În acel moment m-am simțit foarte fericită, știind că tot efortul nostru a fost 

recunoscut de către colegii și de către profesorii noștri.  

Le sunt recunoscătoare pentru gestul lor, chiar consider că ne-au ridicat moralul și 

încrederea tuturor din echipă! 

 

Cristina Dungă! 

             Reporter ASSG – Clara Caim  

Cristina Dungă, componentă și a lotului de handbal, s-a achitat foarte bine de 

sarcini și atunci când a apărat buturile porții la fotbal, locul III la faza 

municipală, turneul Academia Sportului - 2022. 
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C.C.: Cum ai reușit performanța de a prinde atât echipa de fotbal, cât și cea de 

handbal? 

C.D.: M-am ambiționat să fiu cât mai bună. 

 

C.C: Unde te-ai simțit cel mai bine, la fotbal sau la handbal? 

C.D.: Sincer, cel mai mult la fotbal deoarece la handbal nu am fost așa mult. 

 

C.C.: Povestește-ne câteva întâmplări amuzante și nu numai de la ambele echipe. 

C.D.: Păi... când eram în poartă și am apărat de mi s-au rupt unghiile. 

 

C.C.: Descrie-ne în trei cuvinte ce a reprezentat pentru tine experiența de la echipa 

școlii. 

C.D.: Cea mai tare! 

 

C.C.: Având în vedere că în cadrul școlii ai făcut parte atât din echipa de fotbal, cât 

și din cea de handbal, ți-ai dori să mai practici pe viitor vreunul dintre cele două 

sporturi? 

C.D.: Încă nu m-am decis, dar poate pe viitor, da. 
 

Anne-Marie Floarea-Ruscu! 

      Reporter ASSG – Bianca Ciobanu 

Anne-Marie Floarea Ruscu, locul III la faza municipală – Academia Sporului – 

2022 

 

B.C.: Ai fost mereu aproape să îmbraci tricoul echipei, ce te-a reținut? 
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A.M.: Am fost un copil timid, care era speriat de ideea de a încerca lucruri noi, cu 

persoane noi. Încercam să mă ascund de lume. Cu timpul, cu ajutorul persoanelor 

care m-au înțeles și care s-au implicat în dezvoltarea armonioasă a viitorului meu, 

am devenit persoana care sunt astăzi, care face parte din această minunată echipă de 

fotbal și care privește lumea dintr-o altă perspectivă. 

 

B.C.: Cum te-ai simțit la debutul tău în cadrul unui meci oficial? 

A.M.: Am avut emoții mari, dar, în același timp, am fost foarte bucuroasă pentru 

șansa pe care am primit-o. 

 

B.C.: Crezi ca ai fi putut fi la alt nivel daca te-ai fi alăturat echipei mai devreme? 

A.M.: Posibil! Experiența își spune cuvântul, te perfecționează. 

 

B.C.: Cu ce experiență pleci spre liceu? 

A.M.: Sunt foarte mulțumită de tot ce mi-a oferit această frumoasă experiență. 

 

B.C.: Povestește-ne puțin despre ce te-a impresionat în cadrul echipei! 

A.M.: M-a impresionat faptul că am fost o echipă unită și am luptat până la capăt, 

nu am renunțat atunci când totul părea a fi imposibil. 
 

Andreea Balaș! 

        Reporter ASSG - Clara Caim 

Andrea Balaș, mezina lotului, de două ori campioană a sectorului, un loc III la 

faza municipală în cadrul turneului Cupa Tymbark Junior și locul III, faza 

municipală Academia Sportului - 2022. 
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C.C.: Felicitări, ai debutat la echipa claselor V-VIII și ai obținut un loc pe podium. 

Spune-ne cum te-ai simțit? 

A.B.: Mulțumesc, m-am simțit mândră de mine și de echipă, extrem de fericită și 

mulțumită de mine, pentru că am dat tot ce am putut pe teren! 

 

C.C.: Crezi că vei ajunge să obții performanțe la fel ca generația colegelor mai mari? 

A.B.: Cred că pot ajunge cu foarte multă ambiție și cu ajutorul viitoarei echipe! 

 

C.C.: Din generația ta, care a obținut locul III la faza municipală – Cupa Tymbark 

Junior acum cinci ani, cinci fete au plecat din școala noastră. Cât crezi că va conta 

acest aspect pentru viitoarea echipă? 

A.B.: Eu cred că acest aspect va conta foarte mult, pentru că acele fete care, din 

păcate, ne-au părăsit pentru alte școli, erau foarte talentate! 

 

C.C.: Cel mai frumos moment al echipei școlii a fost când... 

A.B.: Cel mai frumos moment al echipei școlii a fost atunci când toți elevii au ieșit 

în curtea școlii și ne-au primit cu aplauze. 

 

C.C.: Ce simți când te gândești la performanțele tale de până acum împreună cu 

echipa?  

A.B.: Eu mă simt mândră în primul rând de echipă și de mine pentru că în acest 

turneu am primit foarte multe lovituri, dar tot am reușit să obținem un loc pe podium! 

 

C.C.: Cum te-ai simțit la meciul de fotbal dintre echipa ta și cea a profesorilor? 

A.B.: Eu m-am simțit bine și m-am bucurat de această experiență deoarece nu cred 

că o să se mai repete. 

 

Poiect nou – ASSG 143 

Meci demonstrativ, echipa elevilor VS echipa cadrelor didactice 
 

Începând din acest an școlar 2021-2002, catedra de educație fizică și sport, prin 

ASSG, și-a propus să ofere componenților loturilor reprezentative ale echipelor 

școlii oportunitatea, la final de an școlar, de a susține un meci demonstrativ contra 
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echipei cadrelor didactice, indiferent de disciplină, anul acesta fetele de la fotbal 

fiind primele ce au luat parte la această nouă inițiativă a ASSG 143. 

Iată câteva imagini de la meciul respectiv, ce s-a dovedit a fi o mare reușită. 

 

   

Echipa profesorilor!  

 

   

 

 

 

 

Ambele combatante înaintea meciului....  

 

 

 

 

Lovitura de start a fost dată simbolic de domnul director,  

profesor Chiță Dan-Alexandru... 
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Magia fotbalului.... 

 

 

 

 

 

Pe margine au asistat foarte mulți 

elevi ai școlii, încântați fiind de ce se 

întâmpla în dreptunghiul albastru... 

  

 

 

 

 

 

Domnul de matematică a fost de 

departe MVP-ul echipei profesorilor, 

fiind aclamat la fiecare atingere a 

balonului... 

 

 



 

50 
 

 

Meciul s-a decis la loviturile de 7 metri, dupa ce în prelungiri se terminase 3-3, iar 

la loviturile de departajare binențeles că fetele au câștigat, având mai multă 

experiență în domeniu... 

 

 

Bucuria finală! 
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Excursiile au devenit un obicei 

sănătos în școala noastră și, de două ori pe 

an, toamna și primăvara, realizăm aceste 

activități extrașcolare, ce sunt mult 

așteptate de toată lumea, elevi, părinți și 

cadre didactice. În fiecare an sunt 

întrebată cu regularitate de acest 

eveniment, iar, dacă se întâmplă să 

amân programarea sa, sunt imediat 

reconectată la realitatea noastră 

imediată („Doamna, excursia când o 

facem?”).  

Îmi face mare plăcere să 

organizez asemenea activități! Pe 

lângă bucuria pe care le-o aduc elevilor 

mei evadând din cotidian în tot felul de 

locații din țară, despre care au auzit la 

orele de curs, peisaje care stârnesc 

admirația și de unde ne luăm doza de 

liniște și natură, în astfel de activități pot 

pune în practică noțiunile pe care le 

parcurg la clasă. Informațiile cu care ne 

întoarcem sunt dintre cele mai diverse: 

aflăm noțiuni legate de istoria și 

geografia locurilor respective, de 

scriitori născuți în acele zone și operele 
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lor literare, despre arhitectura monumentelor vizitate și creațiile anumitor 

pictori, culegem date etnografice, aflăm legende locale de mult uitate. Cu tot 

acest bagaj cultural ne întoarcem la 

școală și îl expunem, fie în revista de 

față, fie pe panourile de pe holurile 

școlii, fie în sălile de clasă, prin 

discuțiile interminabile pe care le 

avem sau concursurile amuzante pe 

care le realizam și le savurăm cu 

plăcere.  

Satisfacția este enormă când 

observăm că, din multitudinea de 

informații pe care le-o oferim, atât noi, cadrele didactice însoțitoare, cât și ghizii 

locali sau simplii oameni pe care îi întâlnim în drumurile noastre, copiii rețin 

mai bine de 70-80% din acestea.  

O astfel de activitate am desfășurat 

în perioada 7-8 mai a acestui an școlar, 

pe traseul București – Râmnicu-Vâlcea 

– Sibiu – Deva – Hunedoara – Brad. 

Excursia a fost una de poveste, vremea 

bună permițându-ne să ne bucurăm în 

voie de toate obiectivele turistice pe care 

ne-am propus sa le atingem și care nu au fost deloc puține. De la Casa 

memorială Anton Pann (compozitor al melodie Imnului țării noastre), pe care 

am vizitat-o în Râmnicu-Vâlcea, la Muzeul Aurului din localitatea Brad, pe 

valea râului Crișul Alb, în inima 

Apusenilor, unde am fost 

impresionați de celebrele exponate 

precum Șopârla sau Balerina, 

Castelul Hunianzilor sau Corvinilor 

din Hunedoara, atât de impresionant 

și plin de istorie în fiecare colț al său, 

Cetatea Devei, ce a fost pentru noi ca 

o redută cucerită, de al cărei peisaj ce 

ni l-a oferit de sus asupra văii 

Mureșului și Ținutul Pădurenilor ne-
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am bucurat din plin, Giardini di Zoe, o impresionantă grădină, situată lângă 

Sebeș și amenajată în stil italian, Casa memorială Lucian Blaga, situată în 

localitatea Lancrăm sau Piața Mare din orașul medieval Sibiu. 

Fiecare din experiențele trăite în aceste locuri ne-a rămas întipărită în 

memorie, iar până la următoarea excursie aceasta a fost, ca să-i cităm pe elevii 

noștri, „cea mai tare excursie din viața mea!” 

Autor: Prof. Puncioiu Ana-Anduța 

 

 

Excursia a început în 

dimineața zilei de sâmbătă, 28 

mai, când elevii nerăbdători s-

au grăbit să ajungă înaintea 

autocarului, poate pentru a-și 

ocupa locul lângă un prieten 

sau o prietenă, cât mai în spate 

și cât mai aproape de ceilalți colegi preferați.  

Această pretențioasă alegere a locurilor și faptul că dimensiunea 

autocarului nu-i permitea accesul pe 

strada școlii ne-au dat de înțeles că una 

din cele mai mari provocări ale 

excursiei va fi repartizarea corectă în 

camere a acestui mare grup de prietenii 

și de preferințe de toate culorile. 

Drumul a fost îndeajuns de scurt 

încât să nu ne plictisim și destul de lung 

pentru a trece prin tot repertoriul de 

cântece sau pentru a putea termina 

ultimul sezon al serialului preferat de pe Netflix. Printre toate astea s-au vorbit 

vrute și nevrute și s-au făcut fotografii inedite cu peisajul sau cu colegii care 

dormeau în poziții cât mai incomode și mai amuzante. 

Am reușit să ne distrăm pe seama maimuțelor de la Grădina zoologică din 

Pitești, să ne speriem de șerpi, să ne împrietenim cu poneii sau să facem 

concurență copiilor la locul de joacă foarte generos. Nu au lipsit nici curajoșii 
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care ar fi dat jos gardul leilor pentru o confruntare parte-n parte sau glumeții 

care își imaginau variate locuri de cazare pentru colegii lor printre animalele 

grădinii. 

La barajul Vidraru priveliștea ne-a copleșit: fie că era vorba de frumusețea 

deplină, de senzația de zbor pe care o simțeai uitându-te în jos sau de 

imensitatea locului care a apărut evidentă în fotografiile unde noi, toți nu eram 

decât niște furnici.  

 

Același peisaj maiestuos ne-a încântat și pe parcursul șederii la pensiunea 

Belvedere de pe Transfăgărășan și n-a făcut decât să încurajeze distracția de 

aici, fie că a fost vorba de o mică petrecere, de finala Champions League sau de 
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un meci de fotbal nu mai puțin spectaculos pe terenul din curtea pensiunii.  

                  

 

La întoarcere, am trecut lin de la frumusețile Pământului la cele ale cerului, 

căci ne-a fascinat un spectacol foarte bine realizat pe bolta Planetariului din 

Pitești, unde am stat printre stele și am zburat virtual până în inima 

acceleratorului de particule de la CERN. 

Acest ultim obiectiv vizitat i-a făcut pe unii să doarmă liniștiți până acasă, 

dar majoritatea am încercat să lungim cât mai mult drumul de întoarcere, 

nevrând parcă să ne despărțim de toată această experiență care ne-a îmbogățit cu 

adevărat. Un lucru este cert: vom pleca din nou la drum spre o altă destinație! 

Autor: Prof. Achim Vlad Nicolae  
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La sfârșitul fiecărui an școlar ne mai despărțim de câte o generație. Și anul acesta 

s-a întâmplat la fel. Vă redăm în cele ce urmează discursurile pe care cele două clase 

le-au ținut la festivitatea intitulată „Ultimul clopoțel”: 

 

„Cu această ocazie, a ultimului clopoțel, vrem să le mulțumim cadrelor didactice 

care ne-au fost alături în acești ani și care au contribuit la educația noastră încă din 

clasele primare. 

Astfel, le mulțumim doamnelor învățătoare, Sinca Maria și Tasia Svârlefu, pentru 

că ne-au învățat să scriem, să citim, să socotim și, nu în cele din urmă, să învățăm să 

ne acceptăm unii pe alții. Țin minte și acum prima zi de școală, când toți copiii erau 

speriați și se ascundeau în spatele mamei. Auzeam râsete, plânsete, glasurile copiilor 

pline de entuziasm, alteori de teamă. Ați avut multe generații de elevi, însă tind să cred 

că noi am reușit să ne facem remarcați prin reușitele noastre, prin bastonașele care 

nu erau atât de perfecte, tabla înmulțirii pe care nu o știam perfect. Acum, dar și peste 

ani, ne vom aminti cu drag în suflet de dumneavoastră. 

 

Stimată doamnă dirigintă, 

Ne aflăm la o răscruce de drumuri, pregătiți să încheiem o etapă frumoasă a vieții 

noastre: gimnaziul. Parcă acum câteva zile ne începeam călătoria, plină de 

neînțelegeri între copii și vizite la cancelarie. Pe parcurs ne-am obișnuit unii cu alții. 

Acești patru ani petrecuți cu dumneavoastră ne-au definit personalitatea fiecăruia 
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dintre noi. Dumneavoastră ați fost cea care ne-ați ajutat în formarea acestor caractere 

puternice, pregătite pentru ce va fi în continuare. Dacă am reușit sau nu, vom vedea 

peste ani, pentru că piatra de încercare a caracterului nostru este timpul. Inima 

fiecăruia dintre noi a păstrat un loc special pentru dumneavoastră. 

 

Dragii noștri profesori, 

Vă mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit de-a lungul anilor. Poate că 

nu toți profesorii au fost cu noi de la începutul clasei a V-a, dar vă mulțumim tuturor, 

în mod egal și vă apreciem enorm. Datorită dumneavoastră am ajuns unde suntem 

astăzi. Mulțumim că ați avut răbdare, înțelegere și, chiar și atunci când ați avut o zi 

grea, felul în care ne zâmbeați era neschimbat. Au fost momente când fiecare dintre 

noi v-a deranjat, dar să știți că toți aveți câte un loc aparte în sufletul nostru. Nu vom 

uita niciodată excursiile care erau speciale doar prin simplul fapt că petreceam timpul 

cu dumneavoastră și colegii. Nu vă vom uita niciodată și vă promitem că vom veni să 

vă vizităm”. 

Eleva Tudose Diana, clasa a VIII-a A 

 

 

„Din ziua în care versurile ne-au fost împărtășite minților noastre, amintirile ce 

acum există dincolo de timp și nu au început sau sfârșit, locul acesta ocupă o parte a 

sufletelor noastre. Această parte 

nu poate fi înlocuită sau ștearsă, ci 

va rămâne mereu cu noi deoarece, 

de azi, ne reprezintă. Deoarece ne 

schimbăm doar formele, mărimile 

și felul în care ne manifestăm, noi 

vom rămâne mereu aici, în această 

curte împrejmuită, săli de clase și 
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holuri, în râsetele zecilor de copii, pe când voi ne veți urma mereu în mințile noastre, 

așa cum steaua, chiar și stinsă, încă proiectează lumina pe cer. 

Vom rămâne cu lucrurile făcute și nefăcute pe parcursul acestor ani, învățătura. 

Pentru că datorită vouă credem în iubire, știință, soartă, viață. Iar acum avem nevoie 

ca ele să creadă în noi.  

Pe această cale, clasa a VIII-a B, ce a intrat pe porțile școlii sub forma unor copii 

și au ieșit adulți, vă mulțumește!” 

Eleva Badea Elena, clasa a VIII-a B 

 

 

Un alt moment foarte important, pe 

care l-am reluat anul acesta școlar și de 

care suntem mândri, îl reprezintă 

momentul înmânării ,,Cheii Școlii” (Cheia 

Succesului) următoarei generații de clasa a 

VIII-a, elevilor premianți, elevilor cu 

media 10 în toți anii de gimnaziu. Acest 

moment are loc la începutul Festivității de 

Premiere de la finele anului școlar, iar fiecare dintre părțile participante rostesc un 

discurs motivant pentru ceilalți. Astfel, mai jos sunt redate câteva dintre aceste 

discursuri.  

 

,,Stimați și dragi profesori, părinți și elevi, 

Cheia este un simbol al unei sarcini ce trebuie să fie îndeplinită și a mijloacelor 

de a o duce la bun sfârșit. Aceasta deschide porțile către lumea cunoașterii și a 

succesului. 

Este de datoria noastră, cea mai recentă generație de absolvenți ai Școlii 

Gimnaziale Nr. 143, să transmitem mai departe acest simbol. 

Suntem împreună într-un moment de răscruce al vieții noastre, așteptat uneori cu 

speranță, alteori cu teamă. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar și voi, și noi suntem plini 

de energie si dorință, ori asta nu înseamnă puțin. Viitorul se va clădi și pe umerii noștri 

și, chiar dacă nu vom deveni personalități de pus în ramă, o să trăim frumos, curat. 

Aveți un șevalet în fața voastră, o pânză, pensule și vopsele. Pictați cum ați fost învățați 

de cei ce v-au fost aproape, pictați cum inima vă spune! 

Odată cu predarea cheii, vă predam si responsabilitate de a face totul pentru a 

contribui la prestigiul școlii care ne-a format pe noi. 
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Pentru voi, cei din clasa a VII-a, o să urmeze un an dificil, cu multă muncă, cu 

alegeri importante. Suntem convinse, însă, că bucuria realizarii celor ce v-ați propus 

va fi răsplata muncii voastre. ” 

Eleva Calma Sabina, clasa a VIII-a A 

 

,,Numele meu este Ana Ștefan și sunt elevă în clasa a VII-a B. Este sfârșit de clasa 

a VIII-a, în curând veți susține examenul de Evaluarea Naționala și, sincer, eu am 

emoții pentru voi, fiindcă este un examen foarte important.  

Eu sper că fiecare dintre voi va obține note mari și va ajunge la liceul dorit și că 

în timpul petrecut în această școală ați descoperit prieteni, v-ați format personalitatea, 

ați acumulat cunoștințe ce vă vor fi de folos în viitor și ați rămas cu amintiri plăcute. 

Anul viitor noi vom fi cei mai mari elevi din școală. Pe umerii noștri atârnă 

responsabilitatea de a fi un exemplu pentru cei mici, lucru care nu este deloc ușor. 

Simțim de pe-acum emoțiile ce ne vor cuprinde la început de an școlar, când toata 

lumea ne va spune că vom avea un an greu, că vom susține un examen dificil și că 

trebuie să devenim serioși. Sper să ne iasă! 

Primim cu emoție și responsabilitate cheia pe care astăzi ne-o predați și sperăm 

să facem față tuturor cerințelor și provocărilor ce vor urma în clasa a VIII-a. 

Vă dorim mult succes!” 

Eleva Ana Ștefan, clasa a VII-a B 

 

,,Bună ziua! Mă numesc Mitrache Narcisa Elena. Sunt elevă la clasa a VII-a C. 

Mă bucur foarte mult că mă aflu în fața dumneavoastră.  

Vreau să îi felicit pe elevii de clasa a VIII-a care au ajuns la finalul primului 

volum al vieții lor. Sunt sigură că munca din cei patru ani de școală nu a fost în zadar 

și vor obține nota dorită la evaluarea națională. Iar acești ani petrecuți împreună la 

școală nu vor fi dați uitării, ci vor rămâne veșnic în amintirea fiecăruia dintre voi. 

Vă doresc mult succes la examen și zâmbiți mereu!” 

Eleva Mitrache Narcisa Elena, clasa a VII-a C 

 

,,Scopul educației este de a ne ajuta să devenim stăpâni pe propriul destin și 

personalitate. Sfera calităților celor mai multe persoane este atât de amplă încât 

fiecare persoană îndeplinește cerințele necesare pentru a avea succes. 

În ultimii doi ani am participat constant chiar și la câte trei concursuri pe 

săptămână și pot spune din experiență proprie că mai important decât rezultatul în 

sine, la orice fel de concurs, este drumul parcurs și toate experiențele ce se desprind 
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din acest drum, precum și oportunitatea de a ne dezvolta deprinderile de comunicare, 

de ascultare, de a lucra în echipă sau individual, de a asimila informațiile care să ne 

asigure un nivel de cultură generală peste medie.” 

Eleva Belegante Alecsia, clasa a VII-a C 
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