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Te așteptam, Crăiasă Toamnă,  
Să te întorci la noi în vii. 
Îmi era dor să gust iar mustul 
Și toate cu câte ne-mbii. 
 
Prin ochiul palid de fereastră 
Crăpat de-atatea ploi și vânt, 
Privesc către grădina noastră 
Și-asa de multe-mi trec prin gând… 
 
Încerc să număr toamnele,  
Mă tot frământ…  Ce nebuloasă! 
Pe care oare dintre ele 
O văd fiind cea mai frumoasă? 
 
Cutreieră gândul hai-hui, 
Se schimba-n mândru menestrel 
Și-mi cântă la ureche lin: 
“Să știi că toate-au fost la fel!” 
 
Prin ochiul cel palid de geam 
Privind la pomii triști și goi, 
Observ cât e de bună toamna. 
De fapt, nu-i ia de lângă noi. 
 
Doar că… pentru atâtea daruri 
Aduse în caleaşcă lumii, 
Este firesc un mic tribut 
Să ceară an de an naturii. 
 
Da… Toate toamnele-s la fel. 
Se duc și se-ntorc altădată. 
Are dreptate gândul menestrel, 
Însă o reverie mă încearcă: 
Doar toamna vieții nu-i la fel! 
 
 
 
 
 

Reverie 

 

Autor: 
Pedagog Mirela Tatarici 

 

 

Semiinternat 

Autor: Curcean Ioana, 
Semiinternat, Clasa I –a A 

"Ma bucur ca traiesc intr-o lume in care exista Octombrie!"  
                                                                                              Lucy Maud Montgomery 
 
 
"Exista o armonie in toamna si o stralucire in cerul ei, care nu poate fi regasita de-

a lungul verii, ca si cum n-ar putea fi, ca si cum n-ar fi fost vreodata."  
 Percy Bysshe Shelley 
 



Cȃnd aţi stat ultima oară să 
admiraţi un copac?... Eu o fac acum, în 
anotimpul luminilor tocite pentru că 
mi-am făcut timp să admir copacul 
galben din drumul către ṣcoală. 

Cȃnd aţi ṣtat ultima oară să 
înţelegeţi un copac?... Eu o fac acum, în 
anotimpul meditaţiilor profunde 
pentru că mi-am făcut timp să-i înţeleg 
copacului galben bucuriile ṣi tristeţea. 
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Copacul galben 

 

 

Cȃnd aţi stat ultima oară să “vorbiţi” cu un copac?... Eu o fac acum, în anotimpul cuvintelor 
înţelese fără a fi rostite pentru că mi-am făcut timp să-l ascult… 

Copacul galben are o poveste. A devenit galben pentru că a crezut că aṣa va atrage în sfȃrṣit 
privirile către el, dar oamenii, în graba către serviciu, sau cumpărături, sau ṣcoală, sau prinṣi între 
maṣinile din trafic, sau cu ochii în telefon în conversaţii scrise telegrafic ori în jocuri interminabile, 
sau, sau, sau… nu l-au văzut.  Şi să-ngălbenească a fost sacrificiul suprem pentru că încă din 
primăvară copacul si-a dorit să fie prietenul oamenilor. Atunci le-a oferit parfumuri suave ṣi clare 
de boboci plesniţi sănătos în culori zmeurii. Oamenii?... ṣi-au văzut de-ale lor  ṣi nu s-au oprit, nu ṣi-
au făcut timp să-i primească dragostea prinsă-n flori bătute ṣi-n frunze verde-crud. Poate cȃţiva au 
făcut o fotografie ṣi au trimis-o prietenilor pe reţelele de socializare, dar copacul a însemnat pentru 
aceṣtia doar un element de decor, nimic mai mult. Copacul a fost bucuros ṣi pentru atȃta lucru, dar 
ṣi-ar fi dorit… 

Apoi, a gȃndit copacul că dacă nu a fost de-ajuns , să prindă-n rod cele mai bune dulceţuri 
zemoase ṣi să le ofere oamenilor ca dar de prietenie ṣi bucuros a fost copacul cȃnd oamenii au 
mȃncat fructele, dar… trist apoi că au plecat de lȃngă el fără măcar să-i mulţumească. 

Şi-acum, acum copacul nemaiṣtiind ce să ofere oamenilor ca dar de prietenie, s-a gȃndit să 
devină un bulgăre de aur ca oamenii să nu poată trece pe lȃngă el fără să-l vadă. Ba ṣi-a aplecat ṣi 
crengile într-o implorare smerită. 

Ce credeţi? Oamenii au continuat să treacă grăbiţi la serviciu, la cumpărături, la ṣcoală, nu ṣi-
au luat privirea de la maṣinile înghesuite-n traffic sau au rămas concentraţi pe telefoane, în 
convorbiri uneori fără subiect ṣi în jocuri interminabile.  

Lupta copacului nu s-a terminat. A început să-ṣi scuture frunzele de aur pe creṣtetele 
oamenilor ṣi să-i mȃngȃie. Oamenii… le-au lăsat nebăgate-n seamă, chiar le-au călcat nepăsători sau 
le-au strȃns cu mătura rapid, ca pe gunoaie. A plȃns copacul. A plȃns cu lacrimi de frunze sticloase 
în zgomote de lacrimi înghiţite cu-amar.  

Eu m-am oprit acum. L-am auzit ṣi m-am oprit. I-am văzut splendoarea de cristale de aur ṣi 
m-am oprit. Mi-am făcut timp să admir, să înţeleg ṣi să vorbesc cu copacul galben din drumul către 
ṣcoală.  Şi-odată oprită, am văzut dincolo un alt copac galben cu povestea lui, un altul arămiu cu 
povestea lui, un altul roṣu, un altul în griuri ṣi degradeuri, un altul, ṣi-un altul, ṣi-un altul, fiecare cu 
poveste lui. Am privit străzile pe care ei ṣi-au pus la picioarele oamenilor prietenia în frunze de 
mătăsuri  colorate ṣi foṣnitoare ṣi-am rămas nemiṣcată asemeni unui copac, privind oamenii care 
trec ṣi nu se opresc.  

Am văzut ṣi alţi copaci goi deja… Cȃt efort să fi făcut aceṣtia dăruindu-se pe de-antregul? 
Copacul galben freamătă acum de bucurie că a învins. Eu simt această bucurie în sufletul 

meu în care i-am făcut loc să intre. 
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Cu puţin timp rupt din strănsoarea mersului la serviciu, sau la cumpărături, sau la ṣcoală 
sau în trafic, sau la telefon sau, sau , sau… putem trăi la gradul superlativ  bucuria ancestrală. Ne 
conectăm la Natură ṣi asta-i tot.  

Se bucură copacul galben că am înţeles.  Îi adun frumos frunzele căzute ṣi-i promit că 
poveste lui o voi face cunoscută tuturor.  O fac acum, ca oricine citeṣte să reflecteze. 

 

“În trecerea grăbită prin lume către veci, 
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci! 
 
Fă-ţi timp cu orice taină sau adevăr să stai, 
Fă-ţi timp că toate-acestea au inimă, au grai! 
 
Fă-ţi timp acum! 
Să ṣtii: zadarnic ai să plȃngi, 
Comoara risipită a vieţii n-o mai strȃngi!”   

                (Rudyard Kipling - ,,Fă-ţi timp”)  
 
Cȃnd aţi stat ultima oară să admiraţi un copac? 
să-l înţelegeţi? Să ,,vorbiţi”cu el? 

Compunere realizată de:  
IMIREANU MARA HARITEA 

Clasa a VII-a A 
Coord: prof. OPREA MIHAELA 

A venit și octombrie. Câtă 
splendoare! Îți vine sa cânți de 
bucurie, sa plutești lin ca frunzele 
multicolore ce dansează leneș în 
văzduh! Ai vrea sa oprești timpul în 
loc, sa iei în brațe și în inima pentru 
totdeauna liniștea, pacea și cerul 
senin de azi. Ai senzația ca timpul s-
a oprit în loc. Toată aceasta 
expoziție de picturi reale sunt doar 
pentru tine! Cum sa nu te simți atât 
de important, de special? Fiecare 
toamna este unică, este doar a ta, 
iar aceasta toamna se adaugă 
amintirilor dragi din ungherele 
inimii... 

 
Prof. Drossu Florina 

A venit și octombrie 

 

Autor: 
Dona Beatrice, Clasa a VII –a B 
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TROFEUL  CARE NU  PUTEA  SĂ NE SCAPE ! 

Desfășurarea evenimentului în detaliu:  
Mențiunea principală ar fi că anul acesta, școala noastră, prin cocheta sală de sport de care 

dispune a fost aleasă organizatoarea etapei de sector, atât preliminară cât și finală. 
Dacă pe 19 octombrie la Școala Gimnazială Nr. 2 a avut loc ședința tehnică, o zi mai târziu 

la start s-au prezentat 12 echipe pline de entuziasm și dăruire, pregătite în orice moment să 
câștige competiția. 

Așadar, turneul preliminar ne-a prezentat șase meciuri eliminatorii pe muchie de cuțit, 
obiectivul final fiind calificarea în primele trei. 

Primul nostru meci, care putea fi foarte bine și ultimul, l-am disputat împotriva echipei 
Școlii Gimnaziale Nr 2. 

Lipiți de aportul căpitanului Mario Crăciun, prima repriză a venit să ne trezească puțin din 
amorțeala ce ne cuprinsese și ne-a amintit că suntem gazde, iar acest aspect trebuie să ne 
motiveze suplimentar în fața oricărui adversar, Denis Șerban(VII B) salvându-ne în câteva 
rânduri de la o mare rușine, încasând gol la o greșeală individuală în apărare de la o echipă cu o 
statură de clasa a V-a. 

Mitanul secund începe la fel de crispat ca și primul, deși acum dispuneam de cel mai bun 
șase, Mario Crăciun făcându-și apariția pe teren la începutul actului secund, presăm-dominăm 
teritorial, dar tot ei au cele mai mari ocazii. Meciul se scurgea ușor, dar sigur spre o mare 
dezamăgire din partea noastră, abia spre final reușim egalarea care pare să ne descătușeze 
pentru ultimele minute ale meciului. Dar din păcate ratăm două ocazii rarisime și meciul se duce 
la loviturile de departajare, eterna noastră problemă. 

Marcăm, marchează și ei, din nou marcăm, adversarul ratează ...iar Cristi Gherghe, cel care 
ratase ultima lovitură de departajare în ultimul meci al echipei (la Kids Sport Festival cu Școala 
Gimnazială Nr. 81), se îndreaptă către minge, și-o așază cu răbdare, elan scurt...șut și...GOOOL ! ! ! 
ai noștrii merg mai departe și așteaptă următoarele confruntări.  

 

 

 

  

  

Dacă anul trecut pierdeam în faza 
sferturilor de finală în fața școlii organizatoare, 
anume Școlii Gimnaziale Nr.188 cu 1-0, meci 
echilibrat, dar fără șansă pentru băieții noștri, la 
Mini Euro 2020 am pierdut la loviturile de 
departajare, tot in faza sferturilor de finala, meci 
pe l-am controlat din punct de vedere tactic (1-2 
cu Școala Gimnazială 144), iată că anul acesta în 
cadrul Olimpiadei Gimnaziilor am reușit ceea ce 
meritam de un an și ceva, să ne încununăm 
campionii sectorului 5 la fotbal masculin, clasele 
V-VIII. 

Campionii sectorului 5 suntem noi! 
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De menționat că în meciul câștigat de 
echipa noastră Adriano Dobrogeanu a 
debutat în echipa școlii cls V-VIII, fiind 
singurul care a făcut pasul de la cei mici la 
echipa mare. 

Timpul în care am urmărit celelalte 
meciuri disputate, ne-a adus liniștea și 
concentrarea necesară să abordăm ultimul 
meci care avea să ne aducă calificarea mult 
așteptată la turneul final. 

Deși adversarul ne depășea mult ca 
talie și gabarit, acest aspect nu a pus niciun 
fel de problemă băieților noștri, parcă 
treziți din transă, odată cu venirea 
căpitanului. 
 

 

 

  

Meci greu din punct de vedere tactic, pe care însă băieții noștri l-au rezolvat repede și 
spectaculos, toți cei din teren arătând ambiție, putere și îndârjire, cu un plus pentru același Mario 
Crăciun, care a ridicat sala în picioare la fiecare reușită. 

Calificare en fanfare în etapa finală, acolo unde alături de noi s-au calificat și echipele 
școlilor gimnaziale nr. 114 și 188. 
 

TURNEUL PERFECT 

Spectacol și iar spectacol 
27 octombrie 2017, probabil va rămane 

o bună perioadă, o zi de referință pentru echipa 
de fotbal a Școlii Gimnaziale Nr. 143, băieții 
noștri reușind să câștige spectaculos turneul 
final în fața propriilor colegi, care i-au încurajat 
pe tot parcursul competiției, sub privirile 
domnilor inspectori de Educație Fizică și Sport, 
Oprea Laurențiu și Călugăreanu Răzvan.  

7-1 cu Școala Gimnazială  Nr. 188 și 6-1 
cu Școala Gimnazială Nr. 114 ne scutește de 
orice comentariu în afara portarului Denis 
Șerban, care a apărat foarte bine pe tot 
parcursul competiției, toți cei șase din teren 
trecându-și numele pe lista marcatorilor în 
frunte cu același Mario Crăciun, care a reușit 
într-un singur meci patru goluri și terminând 
cu Mihai Stroe, debutant cu gol la echipa școlii. 
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Lotul campionilor ce ne-a readus zâmbetul pe buze după mult timp: Șerban Denis, Gherghe 
Cristian, Marinică Alexandru, Stroe Mihai, Dobrogeanu Adriano, Marin Louis, Vărzaru Tiberiu și 
căpitanul Crăciun Mario. 
Premierea a fost una cu fast, doamna director având plăcerea să înmâneze băieților noștri diploma 
și trofeul campionilor. 

Povestea însă, nu se încheie aici, urmează meciuri de pregătire și antrenamente pentru ca 
în luna mai a anului viitor să continuăm drumul spre cea mai înaltă redută, dar până atunci 
Felicitări Campionilor și Succes mai departe ! 

 Forza ASSG 143 ! 

Flash-interviu cu dl prof. Daniel 
Ciucă (Ed. tehnologică), cel care ne-a ajutat 
enorm pe toată durata turneului organizat 
în sala noastră, transformându-se pentru 
scurt timp într-un fotoreporter de excepție, 
Catedra de Educație Fizică, Sport și Mișcare, 
mulțumindu-i încă o dată pe această cale. 

R: Domnule profesor, sunteți de ceva 
timp în Școala Gimnazială 143, cum ați 
caracteriza această generație de elevi-
sportivi? 

D.C: Una surprinzătoare, apatici de 
multe ori în sala de clasă, dar uimitor de 
agili și implicați în sala de sport. 

R: Băieții s-au calificat la turneul 
final pe municipiu, acolo unde vor întâlni 
adversari de alt calibru, ca Mihai I sau 
Liceul cu program sportiv ’’Mircea Eliade’’, 
cum credeți că se vor descurca în aceste 
condiții? 

 

 

D.C: Vor impresiona, sunt sigur, prin dăruire ... după părerea mea , vor fi pe podium. 
R: Mulțumim pentru amabilitate domnule profesor si Doamne Ajută ! 
D.C: Cu drag. 
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Sorții  nu au fost prea generoși cu noi la fete, acolo unde la fotbal am întâlnit campioana en 
titre a capitalei, Școala Gimnazială Nr. 40 și la handbal puternica echipă a Școlii Gimnaziale 
’’Mircea Sântimbreanu’’, locul trei anul trecut la respectiva competiție. 

Fără prea multe comentarii, menționăm că ambele meciuri au fost pierdute de fetele 
noastre, într-un mod logic, ținând cont de valoarea și experiența adversarului, dar mai ales de lipsa 
de omogenitate a echipelor noastre, multe dintre sportivele noastre fiind debutante într-o 
competiție, dar măcar cu această ocazie, au avut prilejul să vadă cu ’’ce se mănâncă’’ un turneu de-
o  asemenea anvergură. 
Când vine vorba de băieți, lucrurile se schimbă radical, aceștia câștigând primul joc prin 
neprezentarea adversarului, meciul următor, în compania Școlii Gimnaziale Nr. 97, abordându-l cu 
o ușoară relaxare, preluând conducerea relativ ușor prin Louis Marin (VII A), ne-am văzut egalați 
pe finalul primei reprize, după o gravă greșeala în apărare. 

Repriza secundă, aceiași partitură cu băieții noștri la conducere(2-1, gol Tibi Vărzaru – VIII 
A) și meciul părea rezolvat, dar după o altă greșeală individuală în apărare, ne vedem din nou 
egalați la doi și gluma părea să se îngroașe. Dominăm adversarul, care nu mai știe cum să tragă de 
timp, iar când arbitrul se pregătea să fluiere finalul jocului, Mario Crăciun prinde un șut zdravăn 
pe cadrul porții, portarul respinge și același Tibi Vărzaru înțeapă mingea în plasa porții adverse. 
Echipă arțăgoasă și bine construită fizic, dar la capitolele organizare tactică și tehnică, puține 
echipe ne pot pune probleme în acest an școlar. 3-2 și ai noștri merg mai departe. 

Și a venit 12 octombrie, meci pentru calificarea în sferturile competiției cu Școala 
Gimnazială Nr. 81, echipă plina de sportivi legitimați la cluburi cu renume la nivelul capitalei, dar 
și național, o echipă cu talie și fizic foarte bun, însă nimeni nu este de neînvins. 

 

KIDS SPORT FESTIVAL 2017 
Locul 9 din 67 de echipe 
Kids Sport Festival 2017 este o 

competiție organizată de Proedus, care 
anul acesta a adunat nu mai puțin de 67 
de echipe de fotbal masculin, clasele V-
VIII, din toată capitala și multe altele la 
celelalte discipline sportive: handbal, 
baschet, volei și tenis. 

ASSG 143 s-a prezentat în 
premieră la respectiva competiție cu 
trei echipe, două de fotbal, masculin și 
feminin, iar cea de-a treia de handbal 
feminin. 
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BLESTEMUL LOVITURILOR DE 

DEPARTAJARE 
Așadar meciul a început într-o 

notă ușoară de dominare teritorială a 
echipei adverse, băieții noștri reușind 
ușor-ușor să echilibreze balanța, dar cu 
aceleași greșeli individuale din apărare, 
primim două goluri până la pauză ce par 
a ne turna ’’plumb în ghete’’ cum se spune 
în fotbalul mare. 

Dar, contrar aparențelor, băieții 
noștrii reușesc să se reculeagă în pauză și 
să demonstreze că mentalitatea de 
învingător, este și va rămâne o notă 
definitorie a ASSG 143.   

Ai noștrii reușesc să-și domine adversarii la toate capitolele, sufocându-i practic și obligându-
i să tragă de timp... Egalăm la doi printr-o prestație excelentă a băieților...și când speram că golul 
victoriei este aproape, iată că acesta vine, dar în poarta noastră! 

Nimeni nu dezarmează, iar Mario Crăciun printr-o acțiune personală de toată frumusețea 
reușește cu un ultim efort să aducă egalarea la ultima fază a meciului și să ne mai dea o rază de 
speranță. 

Și dacă anul trecut fetele mici (0-IV) și cele mari(V-VIII), pierdeau finalele la Cupa Tymbark 
2016, respectiv Olimpiada Gimnaziilor la loviturile de departajare, acum a venit rândul băieților să 
piardă la aceiași loterie, dar la altă competiție. 

5-3 pentru adversari, după executarea loviturilor de la 7 m și pentru noi competiția s-a 
încheiat. 

Pentru prima participare, locul 9 din 67 de echipe, este unul onorant și menit să credem că se 
lucrează bine în cadrul Catedrei de Educație Fizică, Sport și Mișcare din școala noastră. 

 
ONSS – SECTORUL 5 

CEA MAI UȘOARĂ CALIFICARE LA FAZA PE MUNICIPIU 
 

După ce băieții noștrii ’’au reușit’’ să piardă primul meci după loviturile de departajare cu 
școala organizatoare(114), fetele noastre s-au întors la școală încoronate campioanele sectorului, 
dat fiind faptul că altă echipă de fete(cls 0-IV) nu s-a mai prezentat la competiție. 

Pentru echipe mici de fotbal ale ASSG 143, urmează competiția de fotbal ’’Cupa Tymbark’’, 
acolo unde fetele noastre au ca obiectiv un loc pe podium, ținând cont că anul trecut au pierdut 
finala în urma loviturilor de la 7 m, iar băieții un parcurs cât mai lung în respectiva competiție. 

Așa că FORZA ASSG 143! Să auzim numai de bine și de cât mai multe și frumoase rezultate 
pentru copiii noștri și Asociația noastră !    
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Autor: Prof. Dorinel Rădoi 
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Grădina Zoologică din Sibiu 

 
La începutul lunii septembrie, când eram încă în vacanţă, am vizitat împreună cu părinţii mei 

oraşul Sibiu, muzeele de aici şi Grădina Zoologică. Aceasta se află în pădurea Dumbrava.  

Grădina Zoologică a fost înfiinţată în anul 1929, fiind cea mai veche din România. Este cea mai 

mare pentru că adăposteşte aproape 300 de vieţuitoare. 

 

 

În interiorul grădinii sunt două lacuri. Lacul cu stropitoare 

este amenajat pentru vizitatorii care vor să se plimbe cu 

hidrobiciclete sau bărcuţe. Celălalt aparţine păsărilor: lebede, 

pelicani şi raţe. Lacul păsărilor este împrejmuit cu bărcuţe din lemn, 

umplute cu flori. 

La intrarea în Zoo găsim o fântână frumos amenajată, un 

minibar cu răcoritoare şi dulciuri, precum şi băncuţe pentru 

vizitatori. Numeroase indicatoare, cu desenele animalelor 

adăpostite, ne atrag atenţia. Din loc în loc sunt căsuţe de observaţie 

cu etaj, de unde se fac fotografii. 

Mai întâi am vizitat ţarcurile mamiferelor mari şi mici: 

cămile, urşi, lei, tigri, ponei, babuini, lemurieni, căpriţe africane. 

Jaguarul are un loc de hrană şi unul de joacă, la care ajunge trecând 

pe o pasarelă. A urmat complexul reptilelor şi al păsărilor exotice. 

Şarpele Boa şi papagalii din specia Marele Alexander m-au 

impresionat. 

La Zoo am găsit un spaţiu mare de joacă pentru copii şi 

magazinul de îngheţată al lui Winny. Mi-a plăcut mult să ma dau cu 

minitiroliana. 

După o aventură de trei ore m-am plimbat pe lacul de 

agrement cu o hidrobicicletă-lebădă, iar companie mi-a ţinut o 

familie de răţuşte. 

Vă recomand cu drag acest loc minunat, unde am învăţat 

lucruri noi despre animale, dar m-am şi distrat. 
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