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„Arta e muncă ajunsă la libertate și fericire.” (Tudor Vianu)

Arta în școala primară
Prof.înv.primar Petronela LUCA
Prof.înv.primar Cristina POENARU
Analizând ARTA prin prisma modelatorului de caractere, am întrebat șipe copii la ce
se gândesc atunci când aud cuvântul artă și am primit răspunsuri previzibile, care nu m-au
uimit deloc. Diversitatea răspunsurilor venea în completarea a ceea ce se percepea a fi: desen,
relaxare, frumos, dans, melodie, idee, imagine, text creativ, recreere, modelare, imaginație,
modă.
Copiii mi-au răspuns că arta nu este rigidă este mai tolerantă cu ei, mai prietenoasă și
foarte flexibilă.
Am realizat cât de mult contribuie arta prindiversitatea activitățilordesfășurate la clasă
(educație muzicală,educație civică, joc și mișcare, limba română, abilități practice, etc. )la
dezvoltarea personală a copilului, la dezvoltarea imaginației, creativității și nu în ultimul rând
la exteriorizarea sentimentelor.
Tot artă, e atunci când dansăm, pictăm, modelăm, jucăm un rol dintr-o scenetă,
confecționăm costumele unor personaje...și... tot artă e atunci când ne jucăm chiar propriul rol
de elev.
Aceste activități nu numai că îi relaxează pe copii, dar îi pregătesc pentru viitoarele
meserii, pentru viitoarele oportunități. Copiii au felul lor de a vedea lumea și sunt singurii
cărora nu le este frică de viitor. Ei, acum la această vârstă, își organizează viața pe fantasme,
iarbasmele, unde binele învinge răul, se transformă în realitatea lor.
Care discipline nu sunt prietene cu arta? La primul impuls au răspuns: matematica,
dar, fără a forța lucrurile, putem demonstra ce legătură strânsă există între geometrie și
arhitectură, acolo unde calculul precis se îmbină armonios cu design-ul, imaginația,
creativitatea.
Când vorbim despre substanțe la științe ne gândim la arta de ale combina pe unele din
ele în rețete de bucătărie.
Copiii au nevoie doar de șansa de a-și demonstra creativitatea, căci tot ea, ARTA, este
cea care le permite copiilor să privească lumea din jurul lor și să ofere interpretări într-un mod
creativ.
Dacă admitem că, avem într-o clasă, cel puțin doi copii care vor să deseneze un copac,
spre exemplu, realitatea ne demonstrează că vor exista cel puțin două reprezentări şi două
viziuni total diferite.
Copilul, până când nu începe să creeze, nici nu va şti câte posibilităţi există pentru a
reprezenta un anumitobiect. Și, abia acum, pe tine ca persoană, te obligă să găseşti soluţii, să
vezi mai departe de rezultatul imediat, să te descoperi şi să înţelegi ce ţi se potriveşte și la ce
eşti bun cu adevărat.
Copilul este curios din fire și tu, dascălul, cel ce ai în grija ta modelarea personalității
acestuia, te simți dator să îi fii alături și să îi prezinți lumea astfel încât să nu-i fie teamă de
necunoscut și mai ales să simtă că treptat o ia în stăpânire.
Nu este suficient să dăruim doar ceea ce avem noi, grație pregătirii noastre
profesionale (cunoștințe, capacități, deprinderi), ci mai mult decât atât, să ne dăruim și pe noi
înșine.
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Fiecare copil este diferit și nu poate fi comparat decât cu sine însuși.El trebuie să știe
că orice face în viaţă, trebuie să facă cu plăcere, trebuie să facă cu drag, cu pasiune și bucurie.
Trebuie să fie foarte implicat și consecvent și, ca de fiecare dată, rodul muncii lui, nu
va întârzia să apară.
Copilul de azi, va deveni adultul de mâine, care, va înţelege competiţia ca pe o
îmbunătăţire permanentă a sinelui, astfel încât să fie mereu extraordinar şi să nu se teamă de
concurenţă.
El știe cine este, ştie ce poate, dar învață să-şi accepte limitele și găseşte soluţii pentru
a fi mai bun. Trebuie să fieîmpăcat cu propria persoană,să își propună aşteptări realizabile şi
să înveţe să-și gestioneze emoţiile în situaţiile neaşteptate şi neplăcute.
Primul lucru pe care îl învaţă copiii prin studierea artei, este acela că nu există
concurenţa, sau,mai bine zis, că nu ar trebui să existe.
Scopul artei este să ofere multiple posibilităţi de aînfățișa pe fiecare aşa cum este și să
se renunţe la comparaţii.
El, copilul, va învăţa să facăaprecieri şi încurajări, să ofere şi să primească feedback
pozitiv, să înţeleagă sentimentul de unicitate şi să aprecieze munca celorlalţidar şi colaborarea
într-o echipă.
Iată doar câteva dintre abilităţile de care copilul va avea nevoie pentru a face mai uşor
faţă lumii viitorului.
Tot prin artă, copiii înţeleg cum acțiunile lor, îi afectează și pe ceilalți. Munca în
colectiv îi face mai responsabili nu doar pentru acțiunile lorcât și pentru greșelile lor.
Spre exemplu, printr-o piesă de teatru, copilul poate vedea cum se simteîn întreaga
echipăo atmosferă nesigură,creată de el, deoarece nu s-a pregătit suficient.
Acest lucru este foarte important în dezvoltarea lui ca adult implicat și responsabil
pentru acțiunile sale, care ştie să lucreze în echipă, știe să ajute, știe să primească ajutor şi să
vrea permanent să își depășească limitele.
Tot arta îl învaţă pe copil să fie mai bun azi decât a fost ieri, dar nu neapărat să intre în
competiție cu alții.
Copilul va deveni un adult care va înţelege competiţia ca pe o îmbunătăţire
permanentă a sinelui, aşa încât să fie mereu extraordinar şi să nu se teamă de concurenţă.
Practic, prin artă, copilulse pregăteşte pentru adultul de succes, care totodată învaţă şi cum să
transforme eşecul într-o experiență ce se va fructifica în acțiunile sale viitoare.
Dragi copii, îndreptați-vă către o artă! Fie ea vizuală (pictura, sculptura, filmul, fotografia),
muzicală, teatrală, marțială, culinară....Țineți cont de înclinațiile voastre, de ceea ce vă doriți,
de ceea ce v-ar putea oferi beneficii pe termen lung!
Bibliografie: https://tikaboo.ro/
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Cum ne poartă viaţa...
Marian-Sebastian PARASCA, 11 A
IUNIE 2019: Tocmai ce aflasem notele de la Evaluarea Națională, eram destul de
împăcat cu rezultatele așa că am mai rămas cu câțiva colegi de gimnaziu în parc. La un
moment dat, apare un nou grup de persoane, printre care și Ionuț; sincer vă spun, nu credeam
că o să ajung să mă înțeleg așa bine cu el, având în vedere că nu am avut multe de discutat in
acea zi.
SEPTEMBRIE 2019: Începuse școala, trec preselecțiile de la Balul Bobocilor, o
experiență de neuitat, ne facem primele amintiri împreună, deja se lega o prietenie. Dar,
momentul culminant a fost în luna noiembrie a aceluiași an; ne-am oferit să facem un proiect
PowerPoint la fizică, sub îndrumarea doamnei profesoare Poenaru Dumitriu Gabriela, pe care
urma să-l prezentăm la Coșna, în cadrul unui concurs județean. Am făcut o echipă bună, ba
chiar am plecat premiați. Nici nu îmi dau seama cum am terminat clasa a IX-a, a trecut prea
repede; de vara ce a urmat nu am ce povesti, sincer să fiu, nu am prea multe amintiri, doar
trăiesc momentele.
FEBRUARIE 2021: având în vedere faptul că participam la ore in mediul on-line, am
decis să mă alătur clubului de atletism din care făcea parte Ionuț, probabil una dintre cele mai
bune alegeri din viața mea. Întradevăr, este greu, trebuie să înveți să-ți depășești atât limitele
fizice, cât și cele psihice.
11 APRILIE 2021: primul nostru concurs, Câmpulung Moldovenesc, alergare
montană, traseu de puțin peste 2 km, foarte greu, un deal și o pantă foarte abruptă legate de o
porțiune dreaptă; am terminat amândoi în top 10.
8 MAI 2021: Ilișești, etapa de cros, 1.6 km, 4 ture×400 metri. Eram în jur de 12 băieți
la start, atleți legitimați, ce ne încercam norocul, punând în aplicare ce am învățat până atunci.
Ne urăm succes, promitem să dăm ce e mai bun și începem. Startul e destul de rapid,
concurența era mare, dar dorința noastră de a câștiga ceva era și mai mare. Când începusem
ultima tură ne aflam la jumătatea clasamentului, apoi auzim cuvintele doamnei antrenoare,
Cojocaru Daniela, ce striga la noi să tragem cât mai tare. Așa am și făcut, amândoi trecem în
viteză pe lângă ceilalți participanți, astfel încât, în ultimii 200 de metri, Ionuț era pe locul 3 iar
eu pe 4. Dar nu ăsta a fost sfârșitul, îl depășim și pe al doilea băiat: ultimii 10 metri, Ionuț pe
2, eu pe 3, la o distanță de maxim 2 metri unul de celălalt, mă uit în spate, nicio amenințare,
ăsta a fost concursul, s-a terminat.
13 IUNIE 2021: ,,Rădăuțiul aleargă”, concurs județean, diverse probe. Ajungem acolo
și suntem întâmpinați de o ploaie torențială, credeam că totul va fi anulat dar după lungi
așteptări, am fost înscriși: Ionuț la probele de 400/800, descurcându-se mai bine la rezistență,
eu la 100/200, dând randament mai bun la viteză. Abia apuc să mă schimb și sunt trimis să fac
încălzirea, începeau emoțiile. Ulterior, doamna antrenoare îmi arată tehnica de plecare din
5

blocstart, eram pregătit. 12.73 de secunde, atât a durat proba ce mi-a adus medalia și diploma
cu locul al doilea. Urmează probele lui Ionuț, la care, sincer să fiu, nu aș fi făcut față; am
strigat la el și a reușit să termine pe primul loc la 800 de metri. Ultimul moment al zilei a fost
marcat de proba mea de 200, care, în ciuda unei accidentări, mi-a adus locul 3. Poate o să vă
povestesc altă dată faza cu accidentarea.
De la străini am ajuns cei mai buni prieteni, ne antrenăm și ne menținem unul pe altul
cât mai sus pentru a ajunge unde ne-am propus.
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Ansamblul ”Izvorașul” Liteni
Prof. Dan-Ilie MATACHI
Ansamblul ”Izvorașul” din Liteni a luat ființă din dragostea și prețuirea pentru
spiritualitatea autentică. Acesta își propune să facă cunoscute și să transmită generațiilor
viitoare cântecele, jocurile și tradițiile specifice zonei, fără a diminua veridicitatea aparte a
dansului și a impresionantul melos local.
Primele repetiții ale acestui ansamblu au început în toamna anului 2006, iar până în
prezent, repertoriul propriu s-o îmbogățit considerabil: suite de dansuri de pe Valea Siretului,
cât și jocuri populare din întreg arealul coregrafic al Moldovei. Ansamblul are în componență
și soliști vocali recunoscuți la acest moment pe plan județean și național, ce fac cinste
localității ducând pe marile scene cântece inspirate din frumusețea acestei vetre folclorice.
Printre primii membri ai ansamblului nostru se numără și soliștii vocali Florin Costan
și Simona Matachi, cu cea mai longevivă activitate în acest grup folcloric.
Florin Costan este absolvent al Academiei de
Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Foarte
ambițios, cu mult bun simț și dăruire, a marcat de-a lungul
timpului nenumărate reușite în cariera sa de interpret. Nu de
mult timp, Florin s-a numărat printre participanții
concursului de folclor televizat la TVR 1 ”Vedeta
Populară” , unde a reușit să impresioneze cu talentul său.
Nu este aceasta singura realizare, tânărul fiind laureatul
multor festivaluri: premiul I la Festivalul Național ,, Pe deal
la Teleormanel”, parti-pant la festivalurile ”Strugurele de
Aur”, ”Maria Lătărețu”.

Simona Matachi este studentă la Facultatea de
Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină
și Farmacie ”Gr.T. Popa” din Iași, dar și absolventă a
Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” din Suceava.
Deși se pregătește să devină medic, pasiunea pentru
muzică, sădită încă din copilărie, ocupă un loc foarte
important în inima sa. Aceasta afirmă: ”Folclorul mi-a
fost și n al copilăriei, și joc, și bucurie și alinare, iar
muzica rămâne pentru mine modalitatea autentică și
sinceră de a dezvălui lumii trăirile proprii. Sper ca
glasul meu să aline sufletul oamenilor, iar prin profesia
mea, să contribui la vindecarea lor.” Activitatea sa
artistică a fost încununată de obținerea a numeroase
distincții: trofeul Festivalului Internațional de muzică
populară ”Mugurelul” Dorohoi ediția XIV, locul I la Festivalul Internațional de muzică
populară românească ”În grădina cu flori multe” Cernăuți ediția XII.
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Membrii ai ansamblului ”Izvorașul” sunt și solistele vocale Elisa Tîrgovățu și Claudia
Țibichi. Elisa Tîrgovățu este studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din
cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Aceasta a obținut multe premii printre
care amintim: Premiul II la Festivalul ”Satule, mândră grădină”, Premiul II la Festivalul
”Floare de lotus” și premiul I la Festivalul ”Moștenite din bătrâni”. Claudia Țibichi a studiat
la Facultatea de Biologie din cadrul
Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din
Iași și a fost laureată de-a lungul timpului
la
numeroase
festivaluri:
Trofeul
Festivalului
Național
”Maria
Dragomiroiu”.
Ne mândrim cu toți cei amintiți, ne
bucurăm de realizările lor artistice și le
urăm mult succes în tot ce își propun!

Nuanțe de gri
Diana GÎTMAN, 10 B
Coordonator: prof. Simona TOFAN
Și-i totul gri, un gri închis
Ce-mi transmite fiori.
Și pielea mea, de-un gri deschis,
Totul e-n non-culori.
N-auzi nimic, bate doar vântul,
Nici eu nu mă aud...
Mi-au tăcut toate, vocea, gândul,
Nu pot să mă adun!
E frig, pășesc ca prin pustiu
Mă pierd în monoton.
Nu văd să fie nimic viu,
Doar gri, singurul ton.
Nu pot să simt, nu pot vorbi,
Nu cred că mai exist...
Din tot ce văd, tonuri de gri,
Lumea s-o fi sfârșit.
Nici lacrimi nu mai am să plâng,
Nu-mi amintesc culori.
Totul mă strânge și îngân:
Mă-nec în non-culori!
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Proiect Erasmus+ A Journey into Creative Writing
Miruna TANASĂ, 10 B
Georgiana BOTÎRCĂ, 10 B
Coordonator: prof.Cerasela MARLENEANU
Criza sanitară Covid a creat și, din păcate, încă mai creează o mulțime de anxietate.
Pentru a face față acestei perioade dificile, platforma eTwinning si programul Erasmus+
deschide noi perspective atractive pentru elevii prin creativitate ca formă de escapism. Pentru
a aborda situațiile de izolare, este necesar să ne implicam în activități de învățare și recrearea
legăturilor sociale. Dorim să continuăm să călătorim, chiar dacă acest lucru nu înseamnă
neapărat mobilitate fizică. Elevii, mai mult ca niciodată, trebuie să continue să viseze, să-și
imagineze, să creeze, să scape și să treacă granițele - indiferent dacă sunt reale sau imaginare.
Proiectul nostru intitulat "O călătorie în scrierea creativă" care se va desfășura între anii
școlari 2020-2021 și 2021-2022 ne conduce într-o călătorie de ateliere care gravitează în jurul
scrierii creative - în tradiția țărilor vorbitoare de limba engleză. Acesta ne oferă posibilitatea
de a crea și de a interacționa cu colegii din alte doua scoli europene, Franța si Italia. Împreună
vor crea o mică revistă bilunară, vor publica o antologie a scrierilor la sfârșitul proiectului,
vom citi produsele finale și vor face un podcast, vor organiza un ‘hackathon’ (un hackathon
pentru școală este atât o competiție, cât și o provocare care are ca scop crearea unei producții
într-o perioadă limitată de timp. Acesta este centrat pe munca în echipă. Hackathon-urile oferă
studenților o oportunitate unică de a-și îmbina ideile creative cu abilitățile lor tehnice pentru a
construi ceva nou și exemplar). Acest proiect motivează elevii și le va dezvolta abilitățile
lingvistice, dar și sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană.
Vineri 26.03.2021 clasa a IX-a B a participat la o activitate online deosebită. Aceasta a
presupus participarea elevilor din Italia și respectiv Franța. În cadrul acesteia am avut doua
activități. Pentru început am fost întrebați diferite lucruri cum ar fi: ‘Dacă ai fi un obiect ce ai
fi?’, astfel socializând. În cea de a doua parte a activității ne-am jucat doua adevăruri și o
minciună" (two truths and a lie). Aș putea sa zic ca a fost foarte interesantă deoarece am
început să ne cunoaștem între noi.Activitatea a fost foarte educativă și productivă după
părerea mea deoarece am cunoscut persoane noi si am reușit să socializăm în altă limbă în
afară de cea natală ceea ce este o reușită și un început promițător pentru viitor, limba engleză
devenind o necesitate în viața noastră. Cu toții am fost încântați și nerăbdători pentru
următoarea activitate.:)
In luna mai am participat la o noua activitate . Obiectivul acestei activități a fost
dezvoltarea abilitaților de a scrie in limba engleză . In timpul acesteia am jucat un joc ce a
presupus scrierea unor povesti cu ajutorul unor imagini afișate folosind aplicația
davebirss.com story dice pe ecran. S-au scris multe povesti super amuzante si interesante. Am
folosit pentru videoconferințe platforma Jitsi Meet. A fost o activitate plăcută ,interesanta,
dar și educativăîn același timp. Încurajez pe toata lumea să participe la astfel de activități
deoarece poți exersa si perfecționa vorbirea în limba engleză, cunoaște oameni noi și ai parte
de experiențe pe care le poți povesti prietenilor și nepoților la bătrânețe.
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Oraşul Liteni
Andreea-Elena DASCĂLU, 7 B
Coordonator: prof. Iuliana RĂILEANU
Liteni este un oraş din judeţul Suceava, România. Din structura oraşului Liteni fac
parte următoarele sate: Corni, Roşcani, Rotunda, Silişteaşi Vercicani. Localitatea a fost
înfiinţată la data de 31 iulie 1463. Această localitate are o populaţie de peste 10.000 de
locuitori.
Liteni este aşezat în partea central-estică a Podişului Sucevei, în depresiunea cu acelaşi
nume, subunitate a Podişului Moldovei, la confluenţa râului Suceava cu râul Siret.Faţă de
reşedinţajudeţului, municipiul Suceava, Liteni este situat la o distanţă de 29 km.
Localitatea are o mică industrie proprie reprezentată de fabrica de lactate Dani-Cost,
abatorul AvaStar, o balastieră şi altele.
Confesiunea etnică a oraşului Liteni este formată din români - 97,25%, etnie
necunoscută - 2,51% şi altă etnie - 0,22%. Componenţa confesională a oraşului Liteni este
formată din 4 religii: Ortodocşi - 94,29%; Penticostali - 1,72%; religie necunoscută - 2,56%;
Altă religie - 1,4%.
Obiectivele turistice din Liteni pot fi: Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Liteni, Biserica
Sfântul Nicolae din Liteni, Casa Vârnav-Liteanu, Monumentul eroilor din Primul Război
Mondial, Gara veche din Liteni - construită de austrieci în a doua jumătate a secolului al XIXlea.

Biserica Sfântul Nicolae din Liteni

CasaVârnav-Liteanu

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Liteni

Oraşul Liteni
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Monumentul eroilor din Primul Război Mondial

Iertarea...
Elisa SCUTELNICU, 7 B
Coordonator: prof. Iuliana RĂILEANU
Dincolo de orice luptă,
Dincolo de-a mai spera,
Fiecare om, în suflet,
Are frumusețea sa.
Însă sfânta-i strălucire
În timp se poate ofili,
Dacă-n lupte se va pierde
Dorul vieții de-a iubi.
Mai rămâne doar o torță
Spre a regăsi cărarea,
Să accepte fiecare
Necondiționat iertarea...
Libertatea sufletească
Are rădăcini divine,
Căci atunci când ierți pe altul
Tu de fapt te ierți pe tine.
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Cei doi feciori
Ionuț Tîmpăscu, 7 B
Coordonator: prof. Iuliana RĂILEANU
A fost odată un țăran sărac ce trăia într-o fermă la marginea unei păduri falnice. El
avea doi feciori, pe nume Vasile și Ion.
Într-o zi, țăranul a plecat la un târg din alt sat de unde a vrut să cumpere două vaci. La
o săptămână de la plecarea acestuia, văzând că nu se mai întoarce, Ion și Vasile și-au dat
seama că s-a întâmplat ceva cu tatăl lor, motiv pentru care au pornit în căutarea sa. După două
zile de căutări, feciorii și-au găsit tatăl mort într-un șanț, lângă vitele care erau legate de un
copac. L-au luat acasă și l-au înmormântat creștinește, iar apoi au decis că ar fi bine să
împartă frățește ceea ce le-a rămas de la părintele lor și să pornească fiecare pe drumul lui în
viață. Zis și făcut. Au vândut gospodăria și au împărțit puținii bani, apoi Vasile îi spune lui
Ion:
-Dragă frate, ia tu această vacă, iar eu o voi lua pe cealaltă!
-Bine! S-o luăm pe căi diferite și după un an să ne întâlnim la vechea moară de grâne!
Au făcut întocmai cum au discutat. Vasile a luat o vacă, Ion pe cealaltă și au plecat
amândoi pe câte un drum. După un timp, Vasile, cel mai mare dintre frați, a vândut vaca
moștenită pentru a-și cumpăra o casă și s-a angajat ca și pădurar. În schimb, Ion, fratele mai
mic, a folosit banii obținuți din vânzarea gospodăriei pentru a-și ridica o cabană. A cumpărat
lemne de la fratele său și a ridicat-o singur pentru că era foarte harnic și priceput. El a păstrat
vaca pentru a vinde laptele în târgul în care mergea și tatăl său.
După un an, feciorii s-au reîntâlnit cu lacrimi în ochi din cauza dorului. Și-au luat
amândoi câte o nevastă și au trăit fericiți până când bătrânețea le-a bătut la ușă.

Abia aştept să te cunosc
Grecu Andreea, 12 A
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA

Abia aștept să te cunosc, iubire adevărată!
Căci toți ceilalți m-au lăsat cu inima sfâșiată.
Abia aștept să te-apropii, să simt timpul cum se-oprește,
Și să nu-mi mai fie frică, să iubesc un om orbește.
Și cât ard de nerăbdare să-nțeleg măcar odată,
De ce-a trebuit să fiu mințită și apoi abandonată.
Să dai sens lacrimilor mele, ce azi nu le mai pot plânge,
Să simt victoria noastră, când în brațe te voi strânge.
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Dragule, nu vrei să știi, cum în vise mă ȋnecau,
Mă iubeau numai din vorbe, iar apoi, pe rând, plecau.
Nu pot să fiu ipocrită, m-au făcut și să zâmbesc,
Iar pierderea atâtor oameni, m-au făcut să te doresc.
Abia aștept să fii cu mine, Soare frumos și iubit!
Și să îmi șoptești în noapte ,,Luna mea, ai reușit!"
Abia aștept să ȋți dau totul, totul poate și ȋncă un pic,
Și să nu mai trebuiască, vreodată să mă ridic.

Conexiune dincolo de internet

Nu e doar un click pe mouse, nu e doar o tastatură,
Netul e chiaradăpost, când ,,afară" este ură.
E greu de crezut, dar te mai atașezi de persoane,
Care, ghici cum sunt? la fel, dincolo de monitoare.
Gamerii nu-s singuri, căci au toată echipa-n spate.
Nu știi, dar mulți joacă,ca să-și țină gândurile ocupate.
Alți indivizi preferă scrisul și-ṣi aștern gândurile-n bloguri,
Se- mprietenesc cross-line,cu cei din diferite locuri.
Mulți dintre cei din urmă cred că asta-i o prostie,
Doar c-amicul virtual ți-e adesea terapie.
Să vă-mpărtășiți citate, meme-uri ṣi alte of-uri,
Este despre evadare, nu doar desprealte jocuri.

Nu vreau să fim ȋn contrast

Nuanță deschisă și blestemată,
Oprește-te din a-ncerca,
Să mă modifici disperată
Și în lumină a mă îneca!
Tu vrei să mă schimbi cu totul,
Din incolor să faci curcubeu,
Dar nimeni nu mi-ar lua locul.
Cine ar radia cum radiez eu?
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Pune tu rozul aprins
Pe tristul tablou să stea!
Nu-i așa că arta s-a stins?
Nuanța mea se potrivea...
Fii tu galben și pentru mine!
Eu viața mea gri o acord,
Cu a mea armă albă și-n vine
Sânge negru, mândră le port.
Nu veni tu să mă amesteci,
Printre lumini orbitoare,
Și-mi tulbura tonurile reci,
Cu nerușinate culori țipătoare.
De nuanțe deschise-am tot dat
Cum le vedeți voi, ,,distinse",
Tonul toate și l-au schimbat,
Cum au dat de culori închise.
Prefer negrul inconfundabil,
Albastrul nopții așa profund,
Movul atât de elegant și nobil
Sunt toate astea și nu mă ascund.

Amatorul ȋn faţa cuvȃntului
Ţȋrdea Emanuela, 12 A
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA
Plouă în versuri demult uitate
și picură în simfonie de poeți triști.
Fulgeră! e urlet de scriitor ratat;
și tună… câtă disperare!
Era atât de senin dimineață
când s-a așezat la birou visător,
nerăbdător,
hipnotizat de jocuri literare.
Era atât de senin când au început poeții să descopere cuvintele!
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O tastă, galvanizată inspirație!
Prima propoziție;
muncă de geniu nerecunoscut,
talent nedescoperit, voalat în trup de muritor.
Curg frazele- e festival de creații fabuloase.
Poetul privește în gol, meditează.
Adaugă un alt cuvânt, surâzând,
rânjind sălbatic, beat, ambițios.
A biruit scrisul! râde, recitește, se bate pe umăr.
Revine la condei;
furtuna-i cântă semnale.
Pufnește- nepăsător, încrezător.
Blesteamă diavolul, înalță arta,
fălindu-se-n slave îngerești.
Zâmbește, ce naiv!
Apasă un ”t”. Se blochează…
Unde-i zâna de-i șoptea stele și podoabe?
Apasă un ”e” puternic, dominator,
dar nu cucerește nici măcar un ”i” azi.
Și se retrage, capu-i plecat,
I-a înghețat ultimul vers pe buze.
Revine vreodată?
Nu, n-a prins șiretlicul.
Nu a știut să se vândă nebuniei.
MUT
Oftează copacii de dorul primăverii;
Plâng frunze vestejite în agonia sorții
E anotimp de plumb, de tristă simfonie,
Când oamenii grăbiṭi
Gesticulează-n nebunie
În amurgul galben...
Oftez și eu!
—Of!...
Un amator poet contemporan
Într-un cavou negru, inuman.
Aștept o rază izolată,
Dormind pe-o vioară prost acordată.
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Am amuțit strigând...
Doar vioara mai urlă, râzând!

VIS DE APUS
Dacă aṣ fi o stea
Aș cădea în negura grea,
Abanonându-mă în infinitate
Cu o ultimă rugăciune pentru umanitate.
Dacă aṣ fi o carte
Aș fi scrisă-n versuri de dor
Pentru un suflet gol,
Pierdut în obscuritate
Și dacă aș putea să fiu furtună
Aș cânta fulgere sub lună
Și sunete sub soare
Când îndrăgostiții-și dăruiesc o floare.

Soarele şi luna
Ioana BALAN, 11 A
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA
A fost odată ca niciodată o poveste de dragoste ce a început încă din cele mai vechi
timpuri și nu se va sfârși decât la apusul lumii și a Universului. Povestea Soarelui și a Lunii
poate fi descrisă prin frumuseţe, sacrificiu și devotament, trăsături esențiale în crearea unei
lecturi ce poate aduce încântare inimii și alinare sufletului.
Se spune că, demult, Soarele si Luna locuiau pe pământ. Cei doi trăiau o dragoste
profundă, în fața căreia toți erau împotrivă. El era de spiță regală, bogat și puternic; ea făcea
parte dintr-o familie modestă, greu încercată, iar vremurile de atunci nu permiteau o astfel de
relație. Se spunea că e lipsită de onoare.
Sătui de certuri și de obstacole, Soarele și Luna au decis să își ia viața în propriile
mâini. Astfel că, într-un moment de „nebunie", cei doi au fugit împreună, singuri, pregătiți
pentru un nou început, într-o noua lume, ce nu îi cunoștea. Însă viața lor nu a fost atât de
ușoară pe cât se așteptau. Fără prea mulți bani, cu greu și-au găsit un acoperiș deasupra
capului si de mâncare. Nimeni nu-i cunoștea si nimeni nu le-a putut oferi o mână de ajutor.
Prin răbdare si ambiție, au reușit să-și găsească cele necesare, dedicându-se amândoi muncii,
pentru crearea unui viitor ȋmpreună.
Însă provocările celor doi tineri nu încetau să apară. La ceva timp după plecare, Luna a
fost răpusă la pat de o boală, ce o distrugea în fiecare zi, din ce în ce mai mult. Pus în fața
unei astfel de încercări, Soarele era distrus. Dragostea lui pentru ea nu cunoștea limite. Ar fi
făcut orice pentru binele ei; chiar să-și dea viață, dacă era nevoie.
Într-o noapte, pe când veghea la capul bolnavei, tânărul, doborât de oboseală și de tristețe,
adormi. În somn, avu un vis profetic. O voce necunoscută, ce nu se știa de unde vine, cu un
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ecou puternic, răsună în mintea Soarelui. Aceasta voce îi oferi șansa ca iubita lui să trăiască:
dacă el accepta să se transforme în străjerul zilei și să lumineze calea oamenilor, sus pe cerul
curat, ea putea deveni regina stelelor, ca să vegheze pe timp de întuneric Pământul. Ȋnsă nu se
vor mai putea vedea niciodată și vor apărea pe bolta cerească ca pe un balansoar: când el va
disparea arzând ȋntr-un colţ, ea se va ridica luminoasă ȋn celălalt.
Gândul că va găsi o cale de nu o pierde pe cea iubită, îl făcu pe tânăr sa accepte
imediat. Ar prefera să moară în fiecare seară pentru a o lăsa pe ea să strălucească până
dimineaţa. O va putea privi din umbră, iar stelele le vor fi mesageri. Știa si simțea că ea ȋi va
fi alături și că nu se vor despărţi cu adevărat niciodată. Totul s-a ȋntâmplat aievea ṣi tânara ṣi-a
revenit, ȋnsă nu l-a mai găsit alături pe iubitul ei frumos.
Cu timpul, soarta se îndură de ei. Astfel că, o dată ȋn veac, într-un cadru de un fermec
aparte, cei doi ȋndrăgostiṭi își dau întâlnire în fața întregii lumi: ziua devine noapte ṣi inimile
lor se suprapun. Cu toate că relaṭia lor a fost interzisă, preṭ de câteva clipe, triumfă puterea
dragostei. Furtunile ȋmprăṣtie neputinṭa ce-i domină pe cei doi, tunetele devin strigătele lor de
dor, fulgerele au intensitatea scurtă a ȋntâlnirilor, iar picurii de ploaie, adună lacrimile ce cad
din norii plini de suferință.

Educaţia altfel în spaţiul CDI
Iuliana-Roxana SAGHIN, 12 A
Coordonator: prof. Cecilia SBURLEA
Învăţământul cunoaște permanent noi tendinţe, orientări și dimensiuni. Datorită
acestor deschideri au apărut în școli activităţile interdisciplinare, care au ca scop principal
asimilarea unor conţinuturi valoroase prin intermediul practicii de tip atelier, dezbateri, mese
rotunde, într-un cadru cât mai primitor. Spre exemplu, în liceul nostru, spaţiul modern al
Centrului de documentare și informare (CDI) facilitează demararea unor astfel de activităţi
din varii domenii.
CDI a devenit, pentru noi elevii, mai mult decât un loc în care ne întâlnim pentru
documentare și informare. Este locul în care ne descoperim, ne cunoaștem, colaborăm și cel
mai important, învăţăm împreună. Consider că acest spaţiu de întrunire aduce doar avantaje.
Prin activităţile desfășurate aici, elevii sunt solicitaţi uneori să lucreze ȋn echipe, să-și prezinte
ideile diferit și să-și controleze emoţiile în situaţii ce implică exprimarea într-un public mai
larg. Activităţile din CDI se desfășoară într-un spaţiu adecvat ȋnvăṭării altfel, care îi
determină pe elevi să participe activ ṣi responsabil. Este necesară implicarea noastră, deoarece
activităṭile sunt dedicate celor care au lucruri ȋn comun, precum dorinţa de a fi parte a unui
grup important și de a pune în practică noi tehnici de învăţare eficientă. De asemenea, ne
simṭim mândri la final, căci participarea este premiată în funcţie de gradul de implicare a
fiecărui elev.
În ceea ce privește liceul nostru, activităţile desfășurate în cadrul CDI ȋn 2019-2020 au
fost numeroase ṣi s-au adresat tuturor elevilor, fiind propuse teme de mare interes. Am
participat cu plăcere la cele mai multe dintre ele, ȋn special cele din domeniul filologic, legate
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armonios prin ṣtiinṭa comunicării, ateliere de lectură, de traduceri, de bună practică valorizând
istoria, arta ṣi cultura noastră, învăţând lucruri care m-au ajutat să mă dezvolt din punct de
vedere personal. Mă implic activ de fiecare dată și nu regret timpul suplimentar petrecut cu
colegii mei, mai mari sau mai mici, alături de profesorii dedicaṭi care ne coordonează.
Voi aminti doar câteva dintre activităṭile desfăṣurate pe parcursul anului 2019 ȋn
cadrul CDI. De exemplu, de Ziua Culturii Naţionale, ȋn 15 ianuarie, care reprezintă pentru noi
toṭi nașterea ,,Luceafărului poeziei românești", ne-am propus să promovăm literatura
naṭională printr-un medalion dedicat marelui poet. Împreună cu colegii mei de clasă, alături
de doamna bibliotecară Onisii Mihaela ṣi de doamna dirigintă, printr-un schimb de bune
practici literare, am asimilat informaţii importante despre opera celui care a dat sens culturii
româneṣti. Cu toṭii am luat parte mai apoi la un recital de poezie încărcat de emoţii și de
recunoștinţă. Am celebrat prin această activitate, așa cum se cuvine, un moment valoros din
istoria literaturii române.
Prima zi a lunii februarie ne-a adus din nou în spaţiul CDI, marcând Ziua
internaţională a cititului împreună, alături de colegii mei mai mici, elevi de clasa a VIII-a,
coordonaṭi de doamnele profesoare Sburlea Cecilia și Poenaru Gabriela. Această activitate a
avut ca scop promovarea lecturii în rândul elevilor, prin prezentarea unor cărţi preferate și
împărtășirea impresiilor despre importanţa cititului în viaţa adolescenṭilor. Din această
activitate, elevii au învăţat că lectura ocupă un loc foarte important în dezvoltarea lor
personală și că o carte ar trebui să reprezinte pentru toți un prieten care va fi mereu aproape la
nevoie ṣi pe care se pot baza ȋn toate circumstanţele vieṭii lor.
De Sfântul Valentin, ȋn data de 14 februarie, elevii clasei a XI-a A și reprezentanṭii
Consiliul Şcolar al Elevilor, coordonaţi de doamnele profesoare: Briana Belciug, Sburlea
Cecilia și Atănăsoaie Alexandra, au demarat, în cadrul CDI, cea de-a 3-a ediţie a activităţii
Dă-ţi întâlnire cu o carte!.
Elevii au împachetat peste 40 de cărţi interesante, astfel încât titlul să nu fie vizibi,
oferind cititorilor curioṣi indicii doar asupra temei. Scopul activităţii a fost ȋndeplinit, elevi ṣi
profesori deopotrivă au simṭit bucuria de a se ȋmprieteni cu o lectură valoroasă. Ulterior, în
cadrul activităţii O carte, un ceai, o prăjitură, desfășurată în data de 16 aprilie, elevii care ,,șiau dat întâlnire cu o carte" au împărtășit experienţele lor tot la CDI, ȋntr-o atmosferă caldă,
amicală care a facilitat o discuţie literară fructuoasă.
O altă activitate demarată în cadrul CDI, cu un mare impact asupra elevilor, a fost cea
din 9 Mai, când am sărbătorit, cu un mare interes Ziua Europei, în special relaţiile stabilite
între România ṣi Franţa în trecut, prezent și pentru un viitor împreună. Activităţile au fost
desfășurate de către elevi de liceu, îndrumaţi de doamnele profesoare: Belciug Briana, Sburlea
Cecilia, Dochia Lenuţa, Oprea Viorica ṣi Marleneanu Cerasela. Scopul principal a fost de a
prezenta elevilor semnificaţia zilei de 9 mai pentru români, ca cetăţeni europeni. În final, am
asistat la o dezbatere privind evoluţia relaţiilor franco-române în care s-au accentuat
elementele comune între România și Franţa, ȋn special asemănarea limbii române cu limba
franceză, acestea fiind unite de același substrat latin.
Ȋn mod cert activităţile interdisciplinare îi ajută pe elevi să perceapă mai bine
informaţii din diferite domenii prin punerea lor în conexiune. În fapt, aceste activităţi practice
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reprezintă un model al diversităţii și al integrării în școala viitorului. La finalul fiecărei
activităţi am văzut elevi bucuroṣi și mândri de efortul depus, de mulṭumirea profesorilor, de
recunoaṣterea celorlalṭi. Având această deschidere, dorinṭa de a participa și de a se implica e
din ce în ce mai mare.
După cum afirma filosoful Benjamin Franklin ,,Spune-mi și voi uita, arată-mi și-mi
voi aminti, implică-mă și voi învăţa!", implicarea nu poate aduce decât lucruri pozitive în
viaţa tânărului, lucruri din care acesta învaţă, pentru că procesul de învăţare se desfăṣoară pe
ȋntreg parcursul vieţii.
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