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Primavara în versuri
Primăvara

Primăvara

Primăvara a sosit
Păsărele au venit
Florile au înflorit
Pomii au înmugurit.
Ghioceii strigă tare,
Strigă, strigă-n gura mare
Să se-audă până-n zare
Iarnă, pleacă la plimbare!
BUDA Viorica
cls. a VII-a A

Primăvara a sosit
Și copiii au zâmbit.
Pomii sunt înfrunziți
Și cu flori împodobiți.
Albinele roiesc în stup,
Mielușeii iarba rup,
Copiii au ieșit prin sat
Și de joc s-au apucat.
Soarele fericit,
Strălucește-n infinit
Și-ncălzește tot pământul
Alungând de tot vântul.
OPRIȘ Iosif
cls. a VII-a A

Primăvara
Primăvară, primăvară,
Ai sosit la noi în țară
Cu flori și soare dulce
Te rugăm nu te mai duce!

Primăvara caldă

Te rugăm să nu mai pleci,
Să rămâi aici pe veci
Că de iarnă grea ce-a fost,
Ne-am săturat de ea de tot!

Peste tot ceva se-ntâmplă,
Codri, dealuri se frământă
Totu-n jur înmugurește
Firul ierbii frumos crește.

C-a fost grea și cam geroasă,
Dar a fost și frumoasă,
Însă noi te-am așteptat
Cu un dar de neuitat.

Primăvara a venit
Florile au înflorit
Păsările au sosit,
Soarele a încălzit.

ISPAS Andreea,
cls. a IV-a
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PRECUP Laurențiu
cls. a III-a A
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Primavara în versuri
Primăvara

Primăvara

Primăvara a sosit,
Soarele cald a ieșit,
Dintre norii-ntunecați
Peste dealuri aruncați.
Păsările călătoare
Au venit din depărtare
Ca să-și facă cuibușor
Printre verzii pomisori.
Firul ierbii a crescut,
Ghiocelul a ieșit,
Din pământul friguros
La soarele luminos.
Prin păduri de brad și fag,
Cucul cântă cu mult drag
Și dă știre-n toată țara
Că a venit primăvara.
TRĂSCĂIAN Simona,
cls. a VIII-a B

Vine primăvara!

Primăvară ne-ai lipsit.
După lunga iarnă grea,
Iată, acum tu ai sosit!
Ghioceii au înflorit,
Fluturi albi iar au venit,
De peste lume s-au ivit.
Să ne jucăm cu ei,
Veseli sănătoși
Cu fluturași frumoși.
PÂCLIȘAN Bogdan,
cls. a III-a

Primăvara
Primăvara a sosit!
Natura toată s-a gătit,
Albinele s-au înmulțit
și garofița a ieșit.
În trilul dulce al reînvierii
Natura toată e-mbrăcată
Iar păsările călătoare
Încep să-și facă sezătoare
Sub soarele strălucitor
Un bețișor cu bețișor.

Vine primăvara!
Vine căldura!
Ghiocelul crește,
Zăpada se topește.
Mergem la plimbare-n parc,
Păsări se întorc în prag,
Flortile înfloresc,
Iar copiii le iubesc.

BOITOR Ioan Flavius,
cls. a VII-a

MANOILĂ Andreea,
cls. a IV-a
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Primavara în versuri
A sosit primăvara
Ghiocei și lăcrimioare,
Hai, suratelor la soare!
C-a venit la noi în țară
Un miros de primăvară.
Plapuma asta de nea,
Haideți, să scăpăm de ea,
Un pic să ne încălzim
Și apoi să înflorim.
S-auzim cântul de dor,
Cântul păsărelelor.
Cip-cirip, cip-cirip,
Haideți să cântăm un pic.

După iarna grea
După atâta iarnă grea
De sub pătura de nea
S-a ivit un ghiocel
Mititel cât un cercel
Că dorita primăvară
A venit din nou în țară
Cu căldură și cu soare
Pentru fiecare floare.
ISPAS Andreea,
cls. a IV-a

Multe păsări călătoare
S-au întors din depărtare,
Repede s-au apucat,
Cuibul de l-au reparat.
Fluturașii maronii,
Zboară-n vânt peste câmpii.
Cucul cântă într-un pom,
Toate s-au trezit din somn...
Primăvară ești o zână,
Ne-ai adus iar vreme bună,
Soare cald și minunat
Cât de mult te-am așteptat!

NEGREA Denisa
cls. a VIII-a

Primăvara
Vine primăvara...
Înflorește toată țara!
Copăceii înmuguresc,
Păsările ciripesc.
Copilașii adună veseli
Floricele parfumate
Și se bucură duios
C-a sosit timpul frumos.

ALBU Amalia,
cls. a IV-a
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Primavara în versuri

Primăvara
Câmpul iar a înverzit,
Rândunelele au venit,
Totul s-a trezit la viaţă
Într-o bună dimineaţă

Primăvara
Primăvară, primăvară,
Bine ai venit!
Odată cu tine
Şi eu sunt fericit.

Păpădia e în iarbă
Ca nişte bănuţi în salbă.
Toată ziua printre noi
Păsări ciripesc vioi.

Odată cu tine
Şi razele de soare ,
Au început să apară
Bucurie mare.

CIORAN Paula,
cls. a III-a

Copacii arginti
Acum au înverzit,
Iar bobocei toţi
Acum sunt mii şi mii.

Primăvara
De sub stratul de zăpadă,
A ieşit de ieri afară
Un mic ghiocel plăpând ,
Firav, mititel, zâmbind.

Czako Denis,
cls. a IV-a
Martie

Tuturor le dă bineţe
Bucurie, veselie,
Alungă iarna cu zdrenţe
Iar pe oameni îi scoate la glie.
Iarnă pleacă acum departe
Ghiocelul ne-a vestit
Primăvara e aproape
Mergi de unde ai venit!
Moldovan Gabriela,
cls. a III-a
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Martie e așadar
Prima lună-n calendar
Care-o anunță-n toată țara
C-a sosit iar primăvara!
Și din prima zi,se știe!
E motiv de bucurie
Mărțișoarele apar,
Mici minuni aduse-n dar
Prinse-n șnurul impletit
Sunt gata de oferit!
Bucurie și noroc
Aduc tuturor pe loc!
CIULEA Andreea, cls. a VI-a B
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Mama – icoana copilariei
Mama mea

Mamei...

Mama m-a crescut în poală
De la leagăn până la școală
Zile-ntregi și nopți de-a rândul
mi-a vegheat somnul și gândul.
m-a învățat cum să vorbesc,
să zic mama...,
să zâmbesc.
Apoi m-a învățat prin casă
Primii pași până la masă.
m-a născut și m-a crescut,
grijă multă a avut,
ca să nu fac nimic rău
Și să cred in Dumnezeu.
Mamă dragă-ți mulțumesc
Și să știi că te iubesc!

Tare aș vrea măicuță bună
De-aș putea să-ți dăruiesc,
Toate florile din lume,
Poate ele pot a-ți spune
Cât de mult eu te iubesc;
Dacă stau și mă gândesc:
-Florile nu se-ofilesc?
-Cum mai pot ele să-ți spună
Cât de mult eu te iubesc?
Lasă-mă să-ți sărut mâna
Așa să îți mulțumesc
Și să-ți spun:
Măicuță bună, nici nu ști cât te iubesc
CREȚIU Dana Maria
cls. a VIII-a B

TRĂSCĂIAN Simona
cls. a VIII-a B
Măicuțo...
8 Martie
8 Martie a venit
Și un dar ți-am pregătit
Din suflet dragostea mea
Pentru tine mama mea.
Mamă eu ți-am dat o floare
Tu ești raza mea de soare,
Raza mă călăuzește
Și din suflet mă iubește.

DRĂGAN Petronela
cls. a II-a
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De ziua ta măicuțo
Îți dau inima mea
Ce cuprinde în ea toată dragostea
mea.
Și-ți dau o sărutare dulce
Fiindcă mă-ngrijești mereu
Și sunt cu tine în gând
Oriunde aș păși mereu.

BUDA Viorica,
cls. a VII-a A
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Mama – icoana copilariei
Mama mea

Mamei

Mămico, azi de ziua ta
Îți dau în dar inimioara mea,
Lângă ea un ghiocel
și un pupic mititel.

De dragul tău pământul
De ghiocei e plin
Și vin cocori în zare,
Și cerul e senin.

Eu sunt mic, dar te iubesc
N-o să te mai necăjesc
Și îți spun de ziua ta
La mulți ani, mămica mea!

Și-ntâiul fir de iarbă
A răsărit în prag
Și-nmugurește crângul
Să-ți fie ție drag.

TRĂSCĂIAN Adrian
cls. a II-a

Învață-mă ce-i bine,
Ferește-mă de rău,
Iar eu voi crește vrednic
Și bun de dragul tău.
VLAD Cristina
cls. a V-a

E primăvară...
Mamă, hai puțin afară,
Hai să vezi... e primăvară!
Dacă număr pân' la trei,
Din zăpezi ies ghiocei.
Dacă număr pân' la șase,
Pomii toți își pun cămașă.
Dacă număr pân' la zece
Ploaia a venit și trece...
Mama blând mă ia de umeri:
-Vezi ce bine-i dacă numeri?
Hai să zicem că nu știi:
-Iarna n-ar pleca de-aci,
Nu-i așa copii?

Nu știu...
Nu știu ce-i dragostea,
Ce-nseamnă să iubești,
Să simți că zbori spre cer,
Să simți că trăiești...
Să vezi dincolo de nori,
Să mori iubind,
Să fii un înger călător,
Din visele-ți trăind.
PÂCLIȘAN Iulia,
cls.a V-a

DRĂGAN Marius
cls. a V-a
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Balada greierasului
Trist suspină-un greieraș
Sub o frunză ruginită,
Iarna stă să îl cuprindă,
Iar el... cântă pătimaș.
Vântul suflă mai cumplit,
Mai cu dor răsună struna...
De n-ar fi iarna, nebuna
Cum aș fi eu fericit!
Lele iarnă, plete sure
Te arăți în vârf de coastă
Și ne-aduci numai năpastă
Și lași gerul să ne fure.

Ghiocelul
În zumzet de primăvară,
1 Martie coboară
Și ne-aduce tuturor
Ghiocelul zâmbitor.
Ghiocel, tu, floare rară,
Ești simbol de primăvară,
Din omătul cel topit
Tu iarăși ai răsărit.
Ghiocel, gingașă floare
Astăzi, când ai răsărit
Cu flori de primăvară
Eu îți zic "Bine ai venit".

Mi-a înțepenit de tot,
Scripcea mea, măi frate dragă
Căci cu iarna nu-i de șagă
Și-a glumi nici că mai poți!
Hai degrabă mă gândesc
Să m-ascund căt pot de bine
Că de mult e vai de mine...
Iar la vară-am să muncesc.

BĂLĂUCĂ Anastasia,
cls. a VI-a A

CIULEA Andreea,
cls. a VII-a B
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Dragobetele, cap de PRIMAVARA
- sărbătoare tradițională Cine a fost cupidon?
Eros, în mitologia greacă,
zeul iubirii (Cupidon sau Amor
în mitologia romană).
Era fiul lui Hermes
(Ares sau Zeus) şi al
Afroditei (Venus), şi frate cu Anteros. Sub
înfăţişarea unui copil frumos, uneori înaripat, se
ascundea un zeu temut. Cu săgeţile lui care nu
greşeau niciodată ţinta, Eros semăna chinurile
mistuitoare ale dragostei atât printre zei, cât şi
în rândul muritorilor. Însăşi Afrodita se ferea de
fiul ei cel capricios şi necruţător.
Figura zeului Eros apare în numeroase
episoade legate de Heracles, Apollo, Zeus etc.
Cel mai cunoscut în constituie însă dragostea
dintre Eros şi Psyche.
Ce înseamnă la romani Dragobete?
În calendarul popular românesc apare ca
şi sărbătoare a iubirii, similară sărbătorii de
împrumut, Sfântul Valentin, Dragobetele. Pe
vremuri, 24 februarie însemna pentru omul
arhaic începutul primăverii, ziua când natura se
trezeşte, ursul iese din bârlog şi păsările îşi
caută cuiburi. Oamenii, în special tinerii
trebuiau să participe şi ei la bucuria naturii,
sărbătorind
astfel,
Dragobetele
(Ziua
Îndrăgostiţilor, Cap de primăvară, Logodnicul
Păsărilor).
Divinitate mitologică similară lui Eros, zeul
iubirii în mitologia greacă sau lui Cupidon, zeul
iubirii în mitologia romană, Dragobete este
considerat a fi fiul Dochiei. Acesta reprezintă,
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în opoziţie cu baba Dochia, principiul
pozitiv, fiind purtătorul dragostei şi al
bunei dispoziţii. Preluat de la vechii daci,
unde Dragobetele era un peţitor şi un naş
al animalelor, românii au transformat
Dragobetele în protectorul iubirii.
Ce se intampla în ziua de Dragobete?
De Dragobete, fetele şi băieţii se întâlnesc
pentru ca iubirea lor să ţină tot anul, precum a
păsărilor ce se "logodesc" în acesta zi. Tot în
această zi se fac legăminte de prietenie. Obiceiul
cere ca tinerii să schimbe vorbe de dragoste
pentru a le merge bine şi a fi iubiţi tot anul.
Dacă timpul este favorabil, fetele şi băieţii se
adună în cete şi merg în pădure pentru a culege
ghiocei, viorele şi tămâioare. Florile sunt
folosite pentru farmece şi descântece în timpul
anului sau sunt făcute buchete şi date pe apă
Tradiţia spune că împreunarea floril or surori,
vitregite de natură să nu se întâlnească
niciodată, echivala cu o faptă bună. La prânz,
fetele încep să coboare spre sat în fugă, aceasta
goană fiind numită "zburătorit". Fiecare băiat
urmăreşte fata care îi place. Dacă flăcăul este
iute de picior şi fetei îi place
respectivul urmăritor, atunci are
loc o sărutare în văzul tuturor.
Sărutul reprezintă logodna
ludică a celor doi, cel puţin
pentru un an de zile.
Material realizat de ISPAS Darius,
cls. a V-a
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William Shakespeare
(1564 – 1616)
William Shakespeare s-a născut în 23 aprilie
1564 și a murit în 23 aprilie 1616 a fost un
dramaturg, poet şi creator de sonete
englez, care este considerat a fi cel
mai mare scriitor al literaturii de
limba engleză. Ca dramaturg, a
scris câteva dintre cele mai
puternice tragedii şi numeroase
comedii. De asemenea, a scris 154
de sonete şi numeroase poezii.

Passionate Pilgrim, The Phoenix and the Turtle,
A Lover's Complaint.
Apocrife: Eduard al III-lea,
Sir Thomas More

Opera sa include 37 de piese
de teatru, între care 17 comedii,
piese istorice, tragedii, sonete.
Comedii: Furtuna, Doi gentlemeni din
Verona, Nevestele vesele din Windsor, Măsură
pentru măsură, Comedia erorilor, Mult zgomot
pentru nimic, Zadarnicele
chinuri ale dragostei, Visul
unei nopţi de vară.
Istorice: Regele Ioan,
Richard al II-lea (piesă),
Henric al IV-lea, Henric al Vlea, Henric al VI-lea, Richard
al III-lea, Henric al VIII-lea.
Tragedi: Romeo şi
Julieta, Troilus şi Cresida,
Coriolan, Titus Andronicus,
Timon din Atena, Iulius
Caesar, Macbeth, Hamlet,
Regele Lear, Othello (piesă),
Antoniu şi Cleopatra.
Piese pierdute: Love's
Labour's Won, Cardenio, Richard al II-lea,
prima parte.
Poeme: Sonetele lui Shakespeare,
Venus şi Adonis, The Rape of Lucrece, The

„Iubirea este ca un copil care
tânjeşte după tot ce poate atinge.”
„Să înveţi a citi ce-ţi scrie iubirea care tace, şi
să auzi cu ochii, astea nu le poate face decât
gingaşul simţ al iubirii.”

Romeo și Julieta
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Citate:
„Pe fiecare află-l ce gândeşte, dar
nu-i destăinui ce cugeţi tu.”

”Virtutea-i frumuseţe! Omul
rău e cel mai urât. Cu nimic nu
se mai însoţeşte mai bine
frumuseţea decât cu cinstea.”
”Prin dăruire te păstrezi de-a
pururi,
Şi-așa rămâi, cum ştii să-ţi dai
contururi.”
„De
coasa
vremii
n-ai
apărători; doar prin urmaşi onfrunţi când o să mori!”

Material realizat de NEGREA Denisa,
cls. a VIII-a
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Vulcanul

Eyjafallajokull

Acest vulcan s-a format prin ridicarea
scoarţei alcătuind “conul vulcanului”, sub
presiunea gazelor şi magmei. Materiile
incandescente ies la suprafaţă printr-un crater
puţin adânc se numeşte pateră.
Fenomenul ieşirii
magmei la suprafaţă este
denumit erupţie şi are loc
acolo unde scoarţa terestră
opune cea mai mică
rezistenţă. Acest punct de
rezistenţă
redusă
este
reprezentat de crăpăturile din scoarţă sau de
limitele dintre plăcile tectonice continentale.
Erupţia vulcanului este însoţită de
cutremure de pământ, erupţie de gaze, cenuşă,
bombe vulcanice şi lavă care se solidifica prin
răcire.
Vulcanul Eyjafjallajökull din Islanda a
erupt şi în 1821, fenomenul durând mai bine de
un an, iar vulcanii din
Islanda sunt responsabili
şi pentru un alt fenomen
important din istoria
modernă. “În perioada
cunoscută sub numele de “Mica Eră Glaciară”,
cu vârful în perioada 1645 – 1715, a crescut
frecventa erupţiilor vulcanice puternice, care au
corespuns cu cei mai reci ani din această
perioadă, mulţi cercetători considerând că răcirea
climei în această perioadă se datoreaza în
principal erupţiilor masive din Islanda”.
Vulcanul islandez Eyjafjallajokull a
început să erupă cu aproximativ o
lună în urmă, însă a captat atenţia
întregii lumi abia miercuri, când a
împroşcat în aer un nor de cenuşă
care a paralizat traficul aerian în
Europa. De asemenea, erupţia vulcanului ar
putea dura câteva luni, ba chiar un an întreg.
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Ultima erupţie, din 1821, a durat doi ani, astfel
că experţii au început să analizeze efectele pe
care fenomenul le va avea asupra climei terestre.
Erupţia vulcanilor proiectează în stratosferă
dioxid de sulf, iar gazul se transformă ulterior în
picături minuscule, cunoscute sub
numele de aerosoli, de acid sulfuric,
care reflectă lumina solară. De-a lungul
istoriei, erupţiile vulcanice masive au
declanşat perioade de răcire globală, iar
climatologii spun că acest lucru ar putea
să se întâmple şi acum, dacă
Eyjafjallajokull va continua să erupă.
Până atunci, există temeri că norul de
cenuşă vulcanică va avea efecte asupra
oamenilor. o serie de experţi în domeniul sunt
convinşi că aceasta nu va efecte negative asupra
sănătăţii oamenilor. Vulcanul care a erupt
miercuri în Islanda a împroşcat în aer un nor
uriaş de particule microscopice de bazalt, care
pluteşte la o înălţime de aproximativ 6.000 de
metri şi nu poate fi văzut
de la sol.
Persoanele aflate
în apropierea vulcanului
care erupt au inhalat
aceste particule, fapt care duce la iritaţii la
nivelul plămânilor chiar şi în cazul indivizilor
sănătoşi. Cei care s-au aflat la o depărtare
considerabilă au fost însă în afara oricărui
pericol, susţin experţii.Circa 600 de persoane au
fost evacuate, multe strazi au fost inchise si
zboruri anulate.

Material realizat de : PÎCLIȘAN Ionela
cls. a VII-a C
pagina 12

SUFLET DE COPIL
- sceneta Povestitorul: - Inimioare! Cine mai cumpără
inimioare de turtă dulce? Aşa striga un negustor
cu luleaua în colţul gurii şi cu pălăria
mare. Un băieţaş se apropie de dânsul
şi alese o inimioară de turtă dulce
presărată cu bomboane colorate.
Băieţelul nu luă inimioara pentru a o
mânca el, ci pentru mama lui care se
îmbolnăvise de inima rea. Aşa a auzit el pe
cineva din casă spunând. De aceea îşi făcu
repede socoteala: “ Îi va duce mamei inima aceea
de turtă dulce, ca să şi-o pună în locul inimii rele
şi să se facă sănătoasă.”
Copilul:- Cât ceri pe inimioara asta?
Vânzătorul:- Zece lei.
Copilul:- E prea scump pentru mine!
Vânzătorul:- Dar, câţi bani ai tu?
Copilul: (se caută în buzunar)- N-am zece lei,
am doar cinci lei.
Vânzătorul:- Pentru cine o cumperi?
Copilul:- Pentru mama. Este bolnavă de “inima
rea.”
Vânzătorul:-Ţine turta, ţi-o dau fără bani dacă
este pentru mama ta.
Copilul:- Mulţumesc. Vă mulţumesc mult.
Povestitorul: Copilul aleargă într-un suflet
acasă.
Copilul:- Mămico, mămico! Ţi-am adus altă
inimă, arunc-o pe cealaltă, care e rea , şi pune-o
pe asta ca să te faci sănătoasă!
Mama:- Să trăieşti dragul mamei! Eşti un baieţel
bun. Nu înţeleg de ce vrei să o arunc pe cealaltă.
Copilul:- Fiindcă toţi din casă spun
că te-ai înbolnăvit de “inimă rea”;nu-i aşa că am făcut bine maicuţă?
Mama:- Foarte bine, băiatul meu
drag (îl mângâie), dar să ştii că
inimile oamenilor nu se pot schimba
cu inimi de turtă dulce. Eu mă voi face bine dacă
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tu vei mânca în locul meu inimiora asta de turtă
dulce.
Povestitorul: La început, băiatul nu a
vrut să se atingă de ea, dar până la
urma o mâncă, dar, îi dădu şi mamei
sale. Mama din ziua aceea începu să
se simtă mai bine şi putea să iasă
afară. Ea se duse
împreună cu fiul său la vânzătorul de turtă dulce.
Copilul:- Bună ziua, nene!
Vânzătorul:- Bună ziua, băieţele! Ce doreşti?
Copilul:- Nimic. Uite ţi-am adus-o pe mămica.
Vrea să-ţi mulţumească pentru inima din turtă
dulce pe care mi-ai dat-o şi care a făcut-o
sănătoasă.
Vânzătorul:- Care turtă dulce?
Povestitorul:- Mama băiatului îi spuse în câteva
cuvinte cum stăteau lucrurile.
Mama:- Am fost foarte bolnavă. Într-o zi
copilaşul meu a venit la dumneata să cumpere o
inima de turtă dulce, cu care să mi-o înlocuiască
pe a mea.
Vânzătorul:- Da! Da! Aşa e ! acum îmi
amintesc.
Mama:- Tocmai de aceea am venit să vă
mulţumesc încă o dată. E drept că băiatul meu
are o inimă bună ,dar şi dumneata eşti un om de
ispravă.
Povestitorul: Apoi îşi luă băieţelul de mână şi
porni la plimbare, prin parc. Copilului îi sălta
inima de bucurie. Era mândru că mergea alături
de mama lui, care era tânără, frumoasă şi
sănătoasă.
“Şi oare cum să nu te faci sănătoasă,
când ai un copil cu o inimă atât de
bună?!”

Ed. Mihaela Maria ROTARU
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Din activitatea noastra...
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Din activitatea noastra...
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În loc de sfârsit...
Sub o noua infatisare revista
„Orizonturi deschise spre
Europa” lanseaza al XIII-lea
numar.
Elevii au dat dovada de implicare
în realizarea acestei reviste,
deaceea colectivul de coordonatori
felicita participarea activa a
acestora.
Vacanta placuta!
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