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    RAZE CALDE  
           DE APRILIE 

Aprilie, ca un copil năvalnic 
Ce 'nalţă zmeie, ochii-i 
surâzând, 
Mi-atinse chipul c-un sărut 
şăgalnic 
Şi m-am trezit de viaţă 
fremătând. 
 
Aprilie, frumos ca o fecioară, 
Când palidă, când rumenă-n 
obraji, 
Cu-ale lui toane-n treacăt 
mă-nfioară, 
Cu flori-zulufi şi ram de 
tineri paji. 

Autor: 
Mihaela Banu 

Rândunicile-au venit 
Și berzele au sosit.  
Mulți copii se joacă-afară,  
Fiindcă este primăvară.  
 
În copaci sunt mii de muguri,  
Pe câmpie, mii de fluturi,  
Ghioceii-au înflorit,  
Soarele i-a încălzit.  

Însă n-am văzut decât  
O lalea frumoasă, când  
Petalele-și deschidea,  
Lumea s-o poată vedea. 
 
Toți oamenii s-au trezit,  
Și spre câmp ei au pornit 
La arat, la semănat  
Legume și zarzavat.  
 
Câmpul este mult mai verde,  
Soarele-n văzduh se pierde.  
Copiii așteaptă cu nerăbdare  
Să vină vacanța mare. 

Primăvara 

Autor: 
Ștefan Ana, Semiinternat, Clasa a IV-a B 
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Primăvara este prima fiică a anului. 
Ea vine pe meleagurile noastre, pe razele 
calde ale soarelui care topeşte zăpada, 
după ce iarna, cu ochii ei de gheaţă, şi-a 
dezbrăcat ultimul cojoc de zăpadă. 

Primăvara poartă pe cap o coroniţă 
împletită din flori alb-argintii, trena ei este 
verde, ochii albaştri, zâmbetul îngeresc. 

În zilele din ce în ce mai lungi şi 
nopţile mai scurte, cerul, ca o cupolă 
albastră, mărginită de dantela norilor, care 
nu mai sunt plumburii, revarsă lumină şi 
căldură readucând totul la viaţă. Iarba de 
un verde crud se înalţă umedă şi plăpândă 
acoperind totul ca un covor. 

Florile, zâmbete ale pământului, 
delicate, gingaşe, mângâiate de razele 
soarelui, ghiocei, viorele, toporaşi, 
micşunele, brebenei, mărgăritare, umplu 
aerul de miresme. 

Primăvara 

Autor: Bârzu Daniel 
Clasa: a V-a  
Profesor îndrumător: Puncioiu Ana 

Caişii, piersicii, zarzării, prunii, corcoduşii par mirese gătite pentru a întâmpina cel mai 
frumos anotimp. La adierea caldă a vântului, petalele înnobilează pământul şi-l sărută. Păsărelele 
călătoare, întoarse din ţările calde, ciripesc bucuroase că au revenit în sfârşit acasă. 

Pădurea şi-a îmbrăcat haina de primăvară, pomii, care până ieri păreau să-şi ridice crengile 
goale către cer, implorând mila divină, acum sunt fericiţi ascultând cântecele păsărelelor. 

În întreaga natură este exuberanţă, entuziasm, speranţă, dor de viaţă; bucuria reînvierii este 
în toate vietăţile. Duhul primăverii a revărsat valuri de întinerire atât în natură, cât şi în sufletele 
oamenilor. Ce păcat că trupeşte oamenii nu reîntineresc precum natura în fiecare primavera. 

Primăvara este Zâna Florilor si a Cântecului. 

 

Cui îi adresez recunoștința  
Și oare ce înseamnă această? 
Ei bine, recunoștința i-o adresez unei ființe 
Ce ar fi dat totul pentru a mea cinste! 
 
Recunoștința e o mulțumire sufletească,  
Iar ființa căreia i-o adresez este MAMA! 
Unde greșesc, ea mă oprește  
Unde excelez, ea mă aclamă.  
 
 

MAMA este cea mai iubitoare ființă, 
Dar să nu uităm și de TATA! 
Ei îmi poartă multă credință,  
Și eu am pentru ei o mare recunoștință! 
 
Cam atât am să vă spun, 
Și să nu uitați nimic din ce vă zic acum! 
Părinții sunt cei mai buni prieteni 
Pe care poți să îi ai tu vreodată! 

                      Recunoștința 

Autor: Șarvarin Bianca Maria,  
              clasa a VI-a B 
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Lumea poveștilor… întotdeauna o lume la 
care ne gȃndim cu emoţie în suflet. 
 Pentru adultul de astăzi, lumea poveștilor 
înseamnă întoarcerea în timp spre universul 
familial în care, copil fiind,  retrăiește clipele  cȃnd, 
prin păienjenișul ochilor prinși în mreaja somnului 
de seară, străbătea vocea domoală a mamei sau a 
bunicii ducȃndu-l pe cărarea unui vis frumos. 
 Pentru copilul de astăzi, lumea poveștilor 
înseamnă evadarea pe un tărȃm cu întȃmplări 
imaginare fantastice la care el poate participa 
atături de eroii preferaţi sau însuși el se poate 
identifica cu unul dintre personajele acţiunii.  
 Lumea poveștilor nu va dispărea niciodată ! 

Este un lucru minunat faptul că poveștile 
poartă încă în ele o forţă de chemare a copilului 
către acest univers. Multitudinea de cărţi oferă 
copilului posibilităţi nenumărate de dezvoltare a 
cititului, a îmbogăţirii vocabularului, a însușirii unei 
exprimări literare, a stimulării imaginaţiei, a 
dobȃndiriii unor valori morale comportamentale.  
 

 

 

Povești cu sare și piper 

 Cu puţin efort din partea adulţilor, mai ales a cadrelor didactice, căci se impune o selecţie a 
poveștilor care circulă acum pe piaţă, copilul va cunoaște atribute morale valoroase pe care le va 
adăuga în formarea  personalităţii sale viitoare.  
 În mȃna cadrului didactic  poveștile sunt instrumente cu potenţial fantastic în realizarea 
obiectivelor cele mai diverse. Tocmai de aceea, dorind ca literatura romȃnă clasică să ocupe un loc 
confortabil în cultura generală a copiilor, am propus, organizat și desfășurat, în cadrul proiectului 
„Pastel-dialoguri colorate”, aprobat CAERI 2019, concursul„ Povești cu sare și piper”. 

 

De ce acest titlu ? Deoarece  el însuși 
direcţionează participanţii, cititorii, în 
căutarea acelor opere literare cu conţinut 
închegat , bogat, fără lipsuri de formă sau 
fond.  

Mai mult, regulamentul cerȃnd ca 
lucrările să fie concepute pornind de la o 
poveste romȃnească, am dorit ca 
participanţii să cinstească prin citit 
scriitorii romȃni valoroși, să simtă, într-un 
limbaj cunoscut, glasul pămȃntului natal, 
inteligenţa și spiritualitatea poporului 
surpinsă în operele literare romȃnești și 
astfel să se raporteze corect la rădăcinile 
natale atȃt de valoroase. 
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Gȃndit la nivelul a două secţiuni, „creaţie plastică” și „creaţie literară”, concursul și-a atins 
scopul., acela de dezvoltare a unor comportamente pozitive  prin extragerea  mesajului transmis 
de un text literar romȃnesc.  

Ne-am bucurat de un număr nesperat de 
participanţi. Au sosit lucrări din București, Timiș, 
Constanţa, Prahova, Brăila, Argeș, Maramureș, 
Tulcea, Brașov, etc.  

Au existat, firesc, în urma jurizării, premiile 
I, II, III și menţiuni, dar considerăm că 
participarea în sine este un cȃștig  deoarece 
fiecare lucrare  a fost rezultatul apropierii 
copilului de opera literară moralizatoare, deci… 
iată cȃștigul. 

Elevii au desprins învăţătura textului citit 
și, prin creativitate și imaginaţie, au realizat 
planșe în culori sau au ţesut propriile povești 
pornind de la morala textului sau de la proverbe 
romȃnești, întărind adevărul acestora. 

Expoziţia cu lucrări a constituit un prilej de schimb de experienţă atȃt la nivelul cadrelor 
didactice, cȃt și la nivelul elevilor, turul galeriei oferind indicii despre preferinţele elevilor, despre 
gradul de înţelegere a textului, despre abilităţile creative, despre potenţialul imaginativ și 
frumuseţea  de exprimare scrisă etc. 

 

 

Concursul a fost o cărare facilă în a-i 
motiva pe elevi să citească, să descopere, să 
compună. Am constatat,  de-a lungul desfășurării 
unor activităţi de acest fel, că motivaţia 
intrinsecă a acestora apare în contextul 
activităţilor de tipul celor extrașcolare.  Reflexiv, 
ne punem adeseori întrebarea : „Ce îi face pe 
copii să-și dorească… ?„  
Apoi, reflectȃnd din nou, apare rășpunsul în 
firescul lucrurilor bine făcute atunci cȃnd 
alegerile par a fi luate de ei înșiși, fără 
constrȃngeri, inoculȃndu-le ideea de liberă 
alegere a lucrului. 

Aici stă, credem, toată măiestria unui 
cadru didactic- în a însămȃnţa în elev 
încredere, dorinţă, entuziasm sub o cupolă 
construită strategic  astfel încȃt elevul să 
simtă că are putere de decizie.  

Pentru acest fapt, în școala noastră 
desfășurăm multe activităţi extrașcolare și 
ne bucurăm din plin de entuziasmul cu care 
elevii noștri participă demonstrȃnd cu succes 
transferurile de cunoștinţe acumulate la 
orele de curs. 
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Cadrele didactice duc munca de culise, alocă timp și efort sporit  în exercitarea profesiei 
pentru ca elevii să se bucure de reușită, să poată să împartă cu ceilalţi din talentul lor creativ, 
considerȃnd că pentru copii este important să activeze în zona în care talantul dat la naștere să 
poată fi valorificat.  

Concursurile și activităţile extrașcolare fac această diferenţă și le dau ocazia de a fi 
descoperiţi și chiar de a se autodescoperi. Așa s-a întȃmplat și cu  „Povești cu sare și piper”,  
concurs care s-a dovedit a fi o rampă de lansare a celor talentaţi și totodată, o întărire a imaginii de 
sine și o certificare a calităţii muncii lor. 

La final, privind în urmă la ceea ce a 
însemnat provocarea de a intra în lumea 
poveștilor,  ne place să reconfirmăm faptul că 
lumea poveștilor va exista întotdeauna, că ideea 
pentru acest concurs a prins și a cuprins adulţi 
și copii laolaltă. 

 Concursul a făcut ca toţi 
participanţii să se gȃndească cu emoţie în suflet 
la lumea poveștilor. 

 

Autor:         
Prof. înv. primar- Oprea Mihaela Adelina 

  Dino Park Râşnov 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, împreună cu 
părinţii, am dat o fugă până la Râşnov, unde am vizitat 
mai multe locuri, printre care şi Dino Park. 

Dino Park este cel mai mare parc cu dinozauri în 
mărime naturală din sud-estul Europei. Urmărind 
traseul, descoperim 100 de dinozauri şi, spre distracţia 
turiştilor, mascota parcului, un mic Dino portabil. 
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În pădurea magică a dinozaurilor, 
întâlnim mai mulţi arbori, fiecare având o 
plăcuţă de prezentare haioasă. Amintim: 
„Bradul cel voinic“, „Gorunul vesel“, 
„Carpenul singuratic“, „Molidul vorbăreţ“. 
Marea familie a arborilor din parc este 
prezentată de „Bătrânul pădurii“, care ne 
aşteaptă impunător la poartă. 

La intrare în parc se află un lac 
artificial cu dinozauri acvatici. De jur 
împrejur găsim locuri de joacă, căsuţe 
destinate atelierelor pentru copii, expoziţii 
şi un labirint-laser. De asemenea, există un 
magazin de suveniruri, terase în aer liber, 
tiroliene. Cel mai mult mi-a plăcut 
labirintul-laser. În acest labirint trebuia să 
sărim peste raze laser, sub atenţia 
cronometrului. 

Din această aventură am învăţat 
lucruri interesante despre lumea 
dinozaurilor, precum şi informaţii despre 
arborii care trăiesc în zona de munte din 
România. Să nu-l uităm pe micul vulcan din 
parc care erupe la fiecare 3 minute, ajutat 
de turişti, chiar prin zgomotul produs de ei, 
printr-un mecanism special. 

 

 

  

Autor:         
Lazăr Sophia, Clasa a IV-a B 
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    CUPA TYMBARK 2019 
U 8 FETE – Locul III pe municipiu 

Pentru a doua oară consecutiv 
campioanele sectorului 5, fetele de la 
categoria U8 aveau să se bucure pentru 
reîntâlnirea cu îndrăgita mascotă Tedi, ce 
urma să aibă loc la turneul final, desfășurat 
ca în fiecare an la baza sportivă a Liceului 
cu program sportiv Mircea Eliade. 

Dar pe lângă distracție, cadourile 
primite din partea organizatorilor și pozele 
cu Tedi, fetele noastre nu au uitat niciodată 
obiectivul principal, și anume fotbalul și 
încercarea de a urca pe cea mai înaltă 
treaptă la finalul turneului, devenind țelul 
principal. 
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Primul meci, prima victorie! 
 
Echipa noastră începe foarte motivată acest turneu și reușește de la debut să-și 

demonstreze valoarea și ambițiile. Cu ceva emoții inerente înaintea startului, reușim să conducem 
cu 2-0 după 5 minute de joc, prin reușitele Andreei Balaș și Oliviei Ștefan și meciul părea că se 
îndrepta spre o singură direcție. 

Dar cum 2-0 în fotbal se spune că este cel 
mai periculos scor, după o relaxare prematură și o 
nesincronizare în apărare, echipa adversă reușește 
să marcheze un gol nesperat și intră din nou în 
meci.  

Moment în care iese la rampă Olivia Ștefan, 
care de altfel a făcut un turneu foarte bun, ea 
aflându-se printre debutante la echipa școlii, 
aceasta își mai trece în cont alte două reușite și 
astfel victoria nu ne mai poate scăpa. Pe final mai 
primim un gol, acesta reprezentând o palidă reacție 
de orgoliu a adversarului. 

 

 

Victorieee! ASSG 143 – Sc. Liviu Rebreanu 4-2, cu un meci foarte bun făcut de toată echipa, 
dar greul abia acum începea. 
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ASSG 143 - Șc. Gim. Nr 97 1-1 

 

Mult mai greu decât în primul meci, 
oboseala spunându-și și ea cuvântul, două 
echipe echilibrate, fete ambițioase și 
talentate de ambele părți, 0-0 la pauză, ne 
vedem conduși chiar din startul mitanului 
secund, după ce în prima repriză debutanta 
Ștefania Bordea ratase o ocazie colosală de a 
deschide scorul. 

Fetele se adună și imediat restabilim 
egalitatea prin Andreea Balaș, după o 
lovitură liberă, excelent executată. În 
continuare se joacă pe contre, dar nicio 
echipă nu reușește să pună cu adevarat în 
pericol poarta adversă. 

Se termina 1-1, un punct câștigat pentru ambele echipe. A urmat meciul dintre cele două 
adversare, unde am sperat la un egal sau o victorie cu 1-0 pentru oricare echipă, fapt ce ne-ar fi 
propulsat în câștigătoarea grupei și implicit am fi jucat finala mare a competiției. 

 

Din păcate pentru noi, pentru un 
singur gol primit, fetele noastre nu au 
prins finala mare. Șc. Gim. Nr. 97 a învins 
în cele din urma cu 4-1 și astfel am pierdut 
la golaveraj locul I din grupă, rămânându-
ne să disputăm finala mică. 

Momentul de dezamăgire după 
acest episod a durat puțin și fetele noastre 
s-au mobilizat din nou exemplar pentru 
această finală. 

Adversarul modest din finala mică 
nu știrbește cu nimic efortul depus de 
fetele noastre pe tot parcursul competiției. 

 

Meciul doi a urmat după o binemeritată pauză pentru fetele noastre, adversar fiindu-ne 
echipa Școlii Gimnaziale Nr. 97. 

Spectacol total, goluri multe și frumoase, nu mai puțin de 6 marcate de fetele noastre în 
ultimul meci de la acest turneu, prin Andreea Balaș 3, Olivia Ștefan 2 și Ștefania Bordea 1. 
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Rămânem cu o ușoară 
amăraciune a acelui gol care a făcut 
diferența în grupă, ocupând locul III la 
finalul competiției, câștigul 
reprezentând experiența acumulată de 
această generație pentru viitoarele 
competiții, acolo unde cu siguranță fetele 
noastre își vor propune din nou cea mai 
înaltă treaptă. 

Felicitari tuturor componentelor 
lotului pentru implicare și performanța 
realizată! 

Pentru generația care de-a lungul timpului ne-a adus atâtea satisfacții, iată că a venit 
momentul și unui turneu mai puțin reușit, unde fetele n-au mai ajuns pe podium, așa cum ne 
obisnuiseră în anii precedenți, un motiv fiind acela ca au făcut pasul la echipa mare (ciclul 
gimnazial), ele reprezentând trecutul, prezentul și viitorul, de la clasele VII – VIII nicio altă fată 
nemaiprinzând nici măcar lotul de 10 jucătoare. 

Primul meci din grupă a avut loc în compania Șc. Gim. Sf. Andrei, echipă echilibrată din mai 
toate punctele de vedere. Căpitanul Lizi Căzănescu a tras și de această dată echipa după ea, reușind 
în scurt timp de la primul fluier al arbitrului să marcheze în poarta adversă, 1-0 și prima victorie se 
contura.  

Dar nu a fost ziua fetelor noastre, după o mare ocazie ratată de Aura Badea, când se putea 
face 2-0 și meciul aproape se jucase, contrar cursului jocului, pe o greșeală colectivă, primim gol și 
la pauză intrăm ușor demoralizați. Fetele încep crispate mitanul secund, nici adversarele nu au altă 
replică, un joc anost la mijlocul terenului, nimic nu anuța ce avea să ne rezerve finalul de meci. 

Două minute până la final și Maia Budacă, proaspăt intrată în teren, scapă singură cu 
poartarul advers, dar graba și probabil emoțiile o fac să rateze cea mai mare ocazie a meciului, 
aceasta șutând în bară, de unde portarul respinge în corner. Și așa ratăm o imensă șansă ce putea 
reprezenta biletul nostru de a juca finala. 

 

Finala mică: 

ASSG 143 - Șc. Gim Liviu Rebreanu 6-0 
 

U 12 fete – Un turneu nereușit 



 

Autor: 
Prof. Rădoi Dorinel 
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După acest eveniment soarta meciului se schimbă în defavoarea noastră, la ultima fază 
adversarele noastre profitând de o lovitură liberă indirectă, marchează golul victoriei, mingea 
buclucașă ricoșând rând pe rând o jucătoare adversă și pe Denisa Biro aflată în zid, pentru ca 
mai apoi să se oprească în poarta apărată de Maria Mitruț. 1-2 și pierdem primul meci din 
grupă, privind cu șanse minime spre obiectivul nostru. 

ASSG 143 – Șc. Gim. Sf. Andrei 1-2 

Minunea care nu s-a mai produs 
 

ASSG 143 – Șc. Gim. Nr 162  3-1 
 
Victoria cu 3-1 reputată împotriva Șc. Gim. Nr. 162 a venit ca o revanșă pentru prestația 

din meciul precedent,  Lizi & Co trezindu-se parcă prea târziu. 
 

Șc. Gim. Sf. Andrei – Șc. Gim. Nr. 162 5-1 (după ce Șc. 162 a condus 3 
minute cu 1-0) 
 

Golul marcat repede de fetele de la Șc. Gim. Nr. 162 ne-a făcut să visăm că s-ar putea 
întâmpla un miracol și am putea termina pe primul loc în grupă datorită jocului rezultatelor, 
însă după 3 minute golurile au început să curgă în poarta echipei Șc. Gim. Nr 162 și ne-am 
resemnat de tot, la această categorie nemaijucându-se finala mică, câștigătoarea turneului 
calificându-se la faza națională. 

 

Una peste alta un turneu 
nereușit pentru fetele noastre, care 
au părut ușor descumpănite și 
speriate de faptul că ele vor 
reprezenta ASSG 143 la toate 
competițiile de la ciclul gimnazial 
(disciplina fotbal) începând de anul 
acesta. De menționat că 90% din fete 
sunt clasa a V-a, lotul având doar 3 
implanturi de la clasa a VI-a, de care 
însă nu suntem foarte siguri că vor 
rămâne alături de noi pe viitor. 

 


