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O toamnă senină 

Toamna 

 
„Octombrie este o simfonie a 
permanenţei şi schimbării." 

(Bonaro W. Overstreet)  
 

 
„Octombrie este frunza 
căzută la pământ, dar şi un 
orizont mai larg văzut cu o 
sporită claritate." 

(Hal Borland) 
 

 
"Dacă timpul ar fi avut 
frunze, ce toamnă!" 

(Nichita Stănescu) 
 
 

„A venit toamna, acoperă-
mi inima cu ceva, cu umbra 
unui copac sau mai bine cu 

umbra ta.”  
(Nichita Stănescu) 

 
 

 
 
 
 

 

Lacrimile lui octombrie udă pământul, în timp ce frunzele 

strălucesc ca niște monezi de aur. Un vânt potolit de departe aduce 

miresme de toamnă în grădina bunicii ,unde merele aurii cu miros 

parfumat și miez dulce cad din copacii cu veșmânt de aramă pe covorul 

multicolor. 
Zâna toamnă îmbrăcată cu o rochie țesută cu fire de aur vine și dă 

din clopoțelul său,  auzindu-se numai clinchetul lui pentru a aminti că 

vacanța a zburat ca un stol de rândunele.  
Soarele încet, încet mângâie pământul amorțit, iar gâzele 

plăpânde, zgribulite de frig, căută o rază de soare. Copacii roșiatici și 

triști că nu mai au ramurile împodobite de culoare și lumină, privesc cum 

frunzele plutesc ca niște bărcuțe spre covorul foșnitor. 

 
    Autor:  
Penciuc  Aura-Maria  
 (clasa a VI -a A) 
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Autor: Pedagog Mirela Tatarici 

 

Trei frunze 

Fără tine, toamnă, ce aș fi? 
Zbor pierdut în zări de ciocârlii? 
Tu ești nostalgică, la fel ca mine. 
Eu împrumut trei frunze de la tine. 
 
O frunză galbenă-aurie, 
Ca sufletul ușor să îmi mângâie, 
Alta roșcată, în inimă s-o port 
Și-a treia, cafenie, prezentul să-l dezmierd. 
 
Când ți le voi înapoia pe toate trei, 
Ai sa te bucuri vrei, nu vrei. 
Căci fiecare frunză va purta, 
Dobânda pentru împlinirea mea. 
 
O, cât de bună ești, toamnă, cu mine! 
Dobânda nu ai vrut sa o primești... 
Mi-ai spus că este de-ajuns pentru tine, 
Că eu te-nvăț cum să copilărești. 

(desen: Curcean Ioana, clasa a II-a A, 
semiinternat) 
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Ziua Internaţională a Mării Negre (31 octombrie) 

Acum 22 de ani, la 31 octombrie 1996, şase 
ţări care au ieşire la Marea Neagră au semnat un 
document cu măsuri de salvare şi reabilitare a 
acesteia.  

România, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Turcia, 
Georgia şi-au propus sa întocmească un plan de 
acţiune pentru Marea Neagră. 

Ziua Internaţională a Mării Negre este 
marcată prin activităţi educative: ateliere creative, 
jocuri distractive, expoziţii de desene şi fotografii. 
Scopul acestora este obţinerea unei atitudini 
responsabile faţă de mediul marin.  

Mai mulţi factori afectează mediul marin, 
cum ar fi poluarea, pescuitul excesiv şi încălzirea 
planetei. De aceea noi suntem responsabili sa 
remediem sănătatea Mării Negre. 

Marea Neagră este o mare continentală, între 
Europa şi Asia, de mărime medie, denumirea fiind 
cea din trecut, adică întunecată, neagră.  

Este puţin sărată, de aceea, uneori, îngheaţă 
la mal, iarna. Vieţuitoare marine cu nume haioase 
trăiesc aici: cocoşelul de mare, porcul de mare, 
rândunica de mare, corbul de mare, pisica de mare, 
acul de mare. 

Autor: Lazăr Sophia (clasa a IV-a B) 
 

 

Curiozităţi: 
  
-În Marea Neagră sunt 50 de specii de căluţi-de-mare. Durata de viaţă este de 1 an - 1 an si 

jumătate. În România, căluţul de mare este protejat prin lege din anul 2005.  
-Rechinul Mării Negre se numeşte Câinele de mare, are 1 m lungime si poate cântări 9 kg. 

Durata de viaţă este de 25 - 30 de ani. 
-Caracatiţele nu trăiesc în Marea Neagră, pentru că nu le place apa puţin sărată. 
 
Bibliografie şcolară:  
„Descoperim animalele“, Bucureşti, 2009. 
„Mică enciclopedie a României pentru copii“, Bucureşti, 2016. 
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 Autor :  
prof. înv. primar  

OPREA MIHAELA ADELINA 

Am fugit după gȃnduri 

Am fugit după gȃnduri, dar gȃndurile fugeau mai departe și ele și… nu le puteam prinde. 
Încercam să le apuc, dar de-a valma veneau, mă izbeau și plecau de la mine fără ca eu să le pot 
apuca în vreun fel. 

 Am fugit și mai tare după gȃnduri, dar ele păreu a rȃde de mine, jucȃndu-mi-se pe 
dinainte într-o viteză necontrolată, împleticită cȃnd în stȃnga, cȃnd în dreapta, cȃnd în faţă, cȃnd 
în sus, cȃnd în jos, cȃnd în orice altă direcţie unduindu-se , iar eu, ameţită  de vȃrtejul lor 
mișcător, reușeam doar să mă-ntind către ele ciupind frȃnturi care mă incitau și mai mult. 

 Şi tor alergam…și tot alergam,și tot alergam după gȃnduri… Şi-am obosit. Şi-am 
spus gȃndurilor toate să plece… Şi-atunci, respirȃnd nemăsurat de adȃnc, m-am așezat;… dar, 
curios! …Gȃndurile s-au așezat și ele pe locuri mai apropiate sau mai îndepărtate din jurul meu, 
după cum au încremenit și ele, topindu-se în propria lor neimportanţă. Au rămas numai cȃteva 
netopite. 

 S-a așternut între noi liniștea, liniștea care îţi creează pace, liniștea care-ţi 
dăruiește echilibru, liniștea pe care ţi-e teamă să o miști pentru a nu o deranja.  Am privit 
gȃndurile care stăteau lȃngă mine într-o plăcere prietenească și am început să vorbesc cu ele. 
Erau puţine și-mi erau cunoscute. Erau gȃndurile mele  care doream să nu fugă vreodată. Erau 
gȃndurile înrădăcinate în mine, pe care eu le amestecasem cu cele venite așa, de pe unde de pe 
neunde și le tulburasem, neștiind apoi cum să le-aduc înapoi. Dar… acum stăteam din nou 
împreună, încercȃnd să ne regăsim deopotrivă.  

 Şi-am stat așa, nesătulă de vorbă cu ele, și timpul a trecut, și, tresărind  la  
săgetarea unui nou gȃnd , am zis: „Ce fac acum?” , dar unul dintr gȃndurile mele, m-a chemat cu 
o mișcare de deget, asemeni unui prieten care dorește să-ţi împărtăsească un secret, și mi-a 
șoptit încet în ureche…  

 Hm… Cum ce mi-a șoptit? Nu aţi înţeles ? Mă fac atunci ecoul lui și spun : 
 „ Așază-te, lasă-ţi gȃndurile liber să plece ca să se-ntoarcă la tine doar cele de care 

ai nevoie cu adevărat ! ” 
 

Cumva, în urma constatării 
că suntem purtaţi în direcţii care 
nu ne reprezintă,  care ne obosesc 
inutil … 

 Cumva, pentru neputinţa 
de-a mai putea fi noi înșine  în 
păstrarea valorilor în care ne-am 
născut … 

Cumva, pentru a ne separa 
de tot ce se întȃmplă cu noi fără 
ca noi sa ne dăm seama … 

 S-a născut în mine 
reflecţia și… 

 



 

Am terminat clasa I 

 

 Pentru mine, „Clasa I” a 
fost un an ușor, vesel, educativ, plin de 
creaţie. Mi-am făcut prieteni buni   
între colegi, am mers în excursii și mi-
am pus în sertar multe amintiri și 
emoţii plăcute. 

 Cel mai haios moment a  
fost cȃnd în săptămȃna “Şcoala Altfel”, 
am mers la Grădina ZOO chiar de ziua 
mea de naștere. 

 La sfȃrșit de an școlar, 
deși așteptam cu nerăbdare vacanţa, în 
inima mea regretam deja despărţirea 
de colegi și mai ales de doamna 
învăţătoare, chiar și pentru cȃteva luni.  
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Autor: Ştefan Olivia,  clasa a II-a C  
 

Impresii de vacanță 

 

În această vacanță de vară am vizitat 
multe locuri frumoase din România și din 
străinătate. 

În România am fost în mai multe 
locuri, în special la munte, unde m-am 
distrat alături de familia și prietenii mei. 

În afara de țara noastră, am vizitat și 
Parisul, capitala Franței, unde am participat 
la un festival internațional de dansuri 
folclorice.  

A fost minunat! Nu-mi venea să cred 
că sunt acolo!  

Pur și simplu nu realizam!  
Nu realizam că am ajuns în locul unde 

îmi doream de mică să ajung. 
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Acolo am stat doar patru zile dar tot am 
vizitat multe locuri interesante și fascinante 
precum: Notre-Dame, Sacre-Coeur, Muzeul 
Louvre, Turnul Eiffel care m-a făcut să mă simt 
foarte mică în comparație cu măreața 
construcție în fața căreia mă aflam. 

În jurul bisericii Sacre-Coeur, pe 
străduțele micuțe și înguste, se aflau mici 
magazine din care puteai cumpăra fel și fel de 
suveniruri, care de care mai interesante.  

De aici am cumpărat suveniruri pentru 
familia mea. 

Toate obiectivele turistice erau 
împânzite de o mulțime de turiști din toate 
colțurile lumii, care admirau arhitectura 
inegalabilă specifică acestui loc.  

Eu m-am bucurat de cerul senin si de 
soarele arzător, petrecând clipe frumoase 
alături de prietenii mei.  

Mi-a plăcut foarte mult și cu siguranță 
dacă voi mai avea ocazia să merg în locurile în 
care am fost vara aceasta aș merge cu plăcere. 

 

Ce mi-a plăcut la aceasta vară 

 

Eu în această vară am fost la mare, în Cluj 
și la bunici.  

Clujul este un oraș frumos. Clădirile vechi 
din centrul orașului mi-au plăcut foarte mult. 
Parcă eram într-o altă lume. Am vizitat și grădina 
botanică. Aici am rămas impresionat de 
frumusețea florilor. La întoarcerea din Cluj am 
oprit la Călimănești și am vizitat mănăstirea 
Cozia.  

Apoi am ajuns la bunici. La bunici, mereu 
m-am simțit foarte bine. Ei locuiesc într-un sat 
din județul Vâlcea. Bunicii au o grădină parcă 
desprinsă din poveste.  

Al treilea loc unde am fost în această vară 
a fost la mare. Zilele însorite de la mare au trecut 
foarte repede.  

Vacanța de vară a fost foarte frumoasă! 

Autor: Isar Teodora,  clasa a VII-a B  
 

Autor: Popescu Andrei Robert,  clasa a VII-a B  
 



 
 
 

 

Anul acesta mi-am petrecut o parte din vacanță la mare. Am fost în Bulgaria, dar și în 
România. 

Mi-a plăcut foarte mult să mă plimb seara pe plajă, alături de familie, având în față un peisaj 
încântător, apusul. 

Am înotat și în piscină și în mare, apa fiind incredibil de caldă. Am văzut și ceva nou. În apă 
erau două meduze care m-au speriat foarte tare.  

Chiar dacă drumul până la mare a fost obositor, cred că a meritat. 
În vacanță m-am reîntâlnit cu prietenii mei dragi, ceea ce m-a făcut fericită, deoarece am 

putut discuta despre locurile noi întâlnite . 
Mă bucur că avem o astfel de vacanță, deoarece putem să ne destindem , luând o pauză 

pentru odihnă. 
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Vacanța de vară 

Autor: Ifrim Giulia, clasa a VI-a A 

Vacanța de vară 

În primele săptămâni din vacanța de vară am stat acasă și m-am jucat pe calculator . După 
aceea am plecat în prima tabară în care m-am distrat pe cinste .  

Am câştigat la:  
• şah- medalie de aur  
• footbal -medalie de aur  
• stadiu bliblic- cupa de aur  
 După aceea am mers la sora mea care stă în Ceptura și am stat cu nepoțica mea cu care m-

am jucat foarte mult! 
M-am întors apoi și am plecat în cea de-a doua tabără. 
După ce am revenit din tabără, am mers în vizită la surorile mele de câteva ori . 

Autor: Roșca Sebastian Ruben, clasa a VI-a A 

Vacanța de vară 

Eu în vacanța de vară am fost împreună cu părinții mei în mai multe locuri.  
Prima dată am mers la  bunici, iar acolo m-am jucat cu fratele meu și cu verișorii noștri 

multe jocuri distractive. 
După aceea, am fost la mare și m-am bucurat de soare și de valurile mării.  
La finalul vacanței am fost la munte, în Sinaia, unde am vizitat Castelul Peleș și ne-am 

delectat cu priveliștea minunată a munților! 

Autor: Arapalea Dalia Nina, clasa a VI-a A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Poate cea mai talentată și ambițioasă generație a ASSG 143 din istorie!!! 
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Da, acest titlu se poate adeveri într-o bună zi, încununată de o participare cu rezultate la 
faza națională sau se poate pierde foarte bine, așa cum s-au pierdut și altele la un nivel mult mai 
mare. 

Luna octombrie a fost una plină de fotbal pentru mai multe categorii de vârstă, pentru ASSG 
143. 

În cadrul ONSȘ, ASSG 143 s-a prezentat la respectiva competiție, la Școala Gimnazială 
Nr.114 , Principesa Margareta, gazda competiției cu trei jucători de clasa a III-a  care de altfel au 
fost și experimentații lotului, Darius Știrbu, Leo Mulțescu și Mihai Cincă, aflându-se la al doilea an 
consecutiv în tricoul echipei școlii. În rest, doar debutanți, toți clasa a II-a, mici, dar ambițioși, 
talentați și lipsiți de teama eșecului în fața competiției oficiale. Nu putem da un singur nume 
pentru viitor, toți aspirând la câștigarea fiecărui meci, indiferent de natura lui, amical sau oficial. 

Primul meci din viața lor (care le 
va rămâne pe veci în memorie), nu avea 
să fie și ultimul, ținând cont că am avut 
cea mai tânără echipă la acest turneu, dar 
și că am fost nevoiți să debutăm chiar 
împotriva echipei gazdă, nu avea să ne 
sperie, băieții noștri demonstrând tărie 
de caracter de la o vârstă fragedă, tonul 
dându-l cei trei menționați mai sus, 
combativitate și spirit de echipă, 
’’ingrediente’’ ce aveau să ne aducă 
victoria mult dorită și meritată. În același 
timp, sărbătoritul zilei, Mihai Păun (clasa 
a II-a B), reușind să-și facă cel mai frumos 
cadou la împlinirea celor 9 anișori cu o 
dublă în poarta adversă, chiar la debutul 
pentru ASSG 143. 

Olimpiada Națională a Sportului Școlar – ONSȘ 2018  
Fotbal băieți 

Meciul din semifinală împotriva echipei Școlii Gimnaziale Nr.139 a venit ca un bonus pentru 
băieții noștri, chiar dacă aceștia n-au mai putut ține pasul cu mult mai puternicii noștri adversari, 
experiența acestora spunându-și cuvântul. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Așa cum ne-au obișnuit , fetele noastre de aur au reușit și de această dată un meci 
bun, consistent din toate punctele de vedere, putând câștiga încă din timpul regulamentar 
de joc, însă neatenția și lipsa de concentrare din unele momente, ne-a privat de o victorie 
lejeră și fără prea multe emoții, drept pentru care ne-au trebuit trei lovituri de departajare 
pentru a ne putea bucura la final. 
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Greul la acest turneu  a căzut pe cei trei sportivi ai noștri, cei de la clasa a III-a, ei 
neavând deocamdată suficienți colegi dornici să demonstreze că pot îmbrăca tricoul echipei  și 
care pot alcătui alături de cei trei o echipă de aceași vârstă. 

Din păcate, din motive medicale, echipa fetelor nu s-a putut deplasa la respectiva 
competiție. 

 

Dar iată-ne jucând finala mică 
cu o echipă proaspătă din orice punct 
de vedere, lipsită de orice fel de 
experiență, ceea ce pentru prima 
participare nu poate decât să ne 
bucure. 

Locul IV pe sector pentru 
băieții noștri la prima participare este 
unul dătător de speranțe, dar mai 
mult decât atât, contează că cei mici 
(clasa a II-a) au demonstrat o 
abnegație și o vivacitate ieșite din 
comun pentru vârsta lor, în condițiile 
în care toți cei  care au debutat nu 
sunt încă legitimați la vreun club 
particular. 
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KIDS FESTIVAL 2018 
FOTBAL FEMININ 

Adversarul scos în cale de sorți a fost unul total necunoscut pentru noi, din acest motiv și 
fetele au abordat o partitură ceva mai defensivă decât alte dăți, ceea ce ne-a adus un 0-0 la pauză 
în fața unei echipe cu o medie de vârstă mult peste a noastră și cu o sportivă cu experiență într-
ale fotbalului. 

Fără rezerve la acest meci, fetele noastre au fost nevoite să strângă din dinți ori de câte ori 
oboseala își spunea cuvântul și să strângă rândurile pentru un nou raid către poarta adversă.  

Cum în pauza competițională am rămas fără portar, Lizi Căzănescu a fost prima sacrificată 
pentru a apăra buturile porții noastre în primul mitan, Aura Badea luându-i locul în partea 
secundă cu destul de mult succes. 

O neatenție pe final ne-a costat eliminarea din competiție, cu toate că Aura apărase pe 
parcursul reprizei secunde și o lovitură de la 7 m. 

Așadar, debutăm cu o înfrângere la Kids Festival Sport, dar trebuie să ținem cont de faptul 
că s-a schimbat generația, plus că fetele au pierdut un meci la mustață, dintr-o neatenție ce poate 
fi corectată pe viitor. 

Liceul ’’Școala Mea’’ – ASSG 143 1-0 (0-0) 

Dacă anul trecut ne prezentam la 
respectiva competiție cu o echipă 
preponderent formată din fete de la clasele 
mari (a VII-a și a VIII-a), anul acesta am 
promovat în masă fosta vicecampioană a 
capitalei de anul trecut, mai exact fetele de la 
clasa a V-a, (singura excepție fiind Bianca 
Băran VII C, o elevă de mare calitate, despre 
care vom detalia într-un viitor număr al 
revistei noastre) cele care anul trecut ne-au 
adus atâtea bucurii și care începând cu acest 
an vor reprezenta ASSG 143 la toate 
competițiile destinate ciclului gimnazial. 
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Autor: 
Prof. Dorinel Rădoi  

Într-adevăr, s-au schimbat generațiile, dar totuși parcă prea puțin, din fosta echipă 
rămânând doar trei componenți, Adriano Dobrogeano (a VI-a B), Mihai Stroe (a VII-a B), care anul 
trecut chiar marcau la turneul final al Olimpiadei Gimnaziilor pentru prima oară pentru echipa 
mare și mult mai experimentatul Marin Louis (a VIII-a A), cel care ar fi trebuit să tragă după el 
echipa, așa cum făcea anul trecut Mario Crăciun, dar din păcate nu s-a întâmplat așa... 

Anul acesta la Festival Kids, în primul meci am întâlnit o echipă al cărei număr de școală, 
parcă le-a purtat ghinion încă din primul joc (Școala Gimnazială Nr.13), 8-0 pentru ASSG 143, meci 
fără istoric, ai noștri marcând din toate pozițiile și ori de câte ori și-au dorit acest lucru. 

Turul următor am întâlnit o vecină de sector, anume Școala Gimnazială Nr.150, mai vechea 
noastră adversară de la Tymbark 2018, U8 băieți, atunci eșec la limită (0-1), acum eșec la două 
goluri diferență, un adversar pragmatic, care și-a dozat perfect efortul în raport cu calitățile 
fotbalistice ale grupului. Ai noștri, poate ușor cu nasul pe sus după acel 8-0, deconcentrați la 
finalizare, fără viziune și lider în teren, spun ’’la revedere’’ turneului într-o etapă prematură...păcat, 
se putea mult mai mult, mai ales că pentru cei de clasa a VIII-a, acesta a reprezentat ultimul turneu 
pentru ASSG 143.  

În concluzie un an ’’mort’’ pentru băieții mari (clasele V-VIII), după ce anul trecut defilam pe 
sector și ne clasam pe un meritoriu loc 4 pe municipiu, ultima speranță rămânând echipa claselor 
V-VI la Cupa Tymbark, turneu ce se va desfășura la finele lunii ianuarie 2019.   

Eșec pe linie 
După dezamăgirea trăită pe teren 

propriu la competiția Olimpiada Gimnaziilor, 
când n-am reușit nici măcar califiarea în 
turneul final, alt eșec dureros ne-a readus cu 
picioarele pe pământ, față de anul trecut când 
spulberam tot ce întâlneam în cale și ne 
încoronam Campionii Sectorului 5. 

Dacă anul trecut băieții ajungeau până 
în faza optimilor de finală, anul acesta au jucat 
doar două tururi și cam atât. 

FETIVAL KIDS SPORT 
FOTBAL BĂIEȚI 

 


