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              Cei doisprezece din poŞtalion 
                                                    După o poveste de Hans Christian Andersen 

 În seara aceea, era un frig de crăpau pietrele. Cerul era atât de senin, că stelele 

scânteietoare păreau desprinse de pe bolta cerească. Se aşternuse liniştea. Deodată, bum! 

Un borcan de cenuşă fu aruncat într-o uşă, şi-apoi altul.Și bam! Începuse să se-arunce cu 

petarde. 

Era noaptea de Anul Nou şi 

se auzeau cele douăsprezece bătăi 

de ceasornic.Oamenii ridicau 

veseli paharele şi în toate casele 

se auzea: 

  — La mulţi ani cu sănătate! 

S-aveţi parte de iubire şi de bani şi 

toate necazurile să ia sfârşit! 

În acel moment, poştalionul se 

opri la porţile oraşului cu 

doisprezece pasageri, doisprezece 

călători… 

Oare cine erau aceştia? Aveau cu 

ei paşaport şi bagaje, cadouri 

pentru tine şi pentru mine, şi 

pentru toată lumea din oraş. Dar 

oare ce doreau aceşti străini şi ce 

aduceau cu ei? 

— Ziua bună, îl salutară ei 

pe paznicul ce se afla lângă porţile 

oraşului. 

— Ei, da, ziua bună! le răspunse acesta, căci miezul nopţii bătuse deja. Cum vă 

numiţi? Ce profesie 

aveţi? îl întrebă paznicul pe primul călător care coborâse din poştalion. 

— Uitaţi paşaportul meu! Eu sunt… eu! 

Era un flăcău înalt, îmbrăcat cu o blană de urs şi cu cizme de zăpadă. 
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— Eu sunt cel care îndeplineşte toate dorinţele! Vino cu mine şi-ai să vezi ce 

înseamnă Anul Nou! Eu aduc daruri şi dau nişte petreceri care m-au făcut faimos! Sunt 

generos, magnific, îmbelşugat! 

Mă numesc Ianuarie şi-n bagaj am doar facturi! 

După care se prezentă cel de-al doilea călător. Acesta era un farsor, organizator de comedii, 

baluri mascate şi de tot felul de petreceri pe care ţi le-ai închipuit vreodată! Prinţul Carnaval! 

— Vedeţi dumneavoastră, viaţa mea e prea scurtă! spuse Februarie. Din toată 

familia, eu trăiesc cel mai puţin! Aşa că de ce să nu profit? N-am decât douăzeci şi opt de 

zile! Hai, douăzeci şi nouă, dacă mi se acordă una în plus! Ura! 

Veni şi-al treilea călător. Era palid, ţinuse tot Postul Mare, şi înainta încă ud de la atâtea ploi 

torenţiale. Purta la butonieră un bucheţel de violete. 

— Marş, Martie! Marş, Martie! intonă cel de-al patrulea călător, împingându-l de la 

spate pe cel de-al treilea. Intră în postul de pază. Presimt eu că te-aşteaptă un cocktail! 

Bineînţeles că nu era aşa! Era doar o păcăleală de 1 Aprilie! Aşa se prezentă, în felul său, cel 

de-al patrulea străin. 

— Am o stare când mai bună, când mai rea! spuse el dintr-odată. Ploaie şi soare, 

veniri, plecări. Sunt capricios! Dau din râs în plâns şi, chiar dacă am haine de vară în 

geamantan, ar trebui să fiu nebun ca să le port! Prier îţi prieşte, dar te şi ciupeşte! 

Apoi coborî din poştalion o tânără elegantă. 

— Eu sunt… domnişoara Mai. Dar puteţi să-mi spuneţi mai pe scurt May! 

Purta o rochie de vară din mătase verde ca frunzele de fag şi avea anemone prinse în păr. 

Parfumul său, „Lăcrămioare de câmp“, era atât de ameţitor, că paznicul nu se putu abţine şi 

strănută! O fiinţă extrem de încântătoare, era cântăreaţă şi scena ei era pădurea. Cânta în 

răcoarea poienilor numai pentru plăcerea ei. 

— Și acum soseşte „la Donna“, strigară călătorii rămaşi în poştalion. Venea 

domnişoara Iunie, tânără şi distinsă. Era născută să se trezească târziu! Se vedea de la o 

poştă. În fiecare an, ea dădea câte o petrecere în cea mai lungă zi a anului, 21 iunie, pentru 

ca lumea să aibă timp să mănânce toate felurile pregătite, şi nu călătorea niciodată singură! 

Era însoţită de fratele ei mai mic, Iulie. Acesta era lat în umeri şi se plimba în ţinută de vară, 

cu o pălărie de paie pe cap. Călătorea cu puţine bagaje. 

— Căldura e greu de suportat! spunea el. Dar avea întotdeauna la el o cască de înot şi 

un costum de baie!  

Apoi veni mama lor, doamna August, negustoreasă de fructe, dar o doamnă de la 

ţară în mare ţinută. Era rotofeie şi abia mai respira din cauză că alergase pe o aşa caniculă, 

dar nu era o problemă! Era o cumătră pe cinste, care se amesteca în toate, vorbea de toate, 

ştia tot! 

 În urma ei, se prezentă un pictor: maestrul culorilor, Septembrie. Cunoştea toată 

gama de tonuri calde şi îşi exersa penelul în pădure. Galben, roşu, brun! Frunzele îşi 
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schimbau nuanţele după placul lui, dar totul era mereu foarte frumos. În acea seară, el avea 

ca bagaj doar o cutie de culori. 

Veni rândul „marelui latifundiar“, Octombrie, care nu se gândea decât la arat şi 

semănat, ca să nu mai vorbim de vânătoare, pasiunea lui! Avea cu el doar puşca şi câinele, 

dar nimeni nu înţelegea ce spune, din cauza strănuturilor lui Noiembrie. 

— Hap… ciu! 

Noiembrie era atât de răcit, că ajunsese să-şi sufle nasul într-un cearşaf! Și mai avea 

atâta treabă! Trebuiau tăiate lemne pentru iarnă, nu era un fleac! 

În sfârşit, apăru o bătrână cu o buiotă. Era Decembrie. Tremura de frig, dar ochii îi 

sclipeau ca nişte steluţe şi ţinea în braţe un brăduţ. 

— O să am grijă de el ca să se facă mare şi maiestuos până în seara de Crăciun! 

spunea ea. Și să vedeţi cât de împodobit o să fie cu lumânări şi dulciuri, cu mere rumene şi 

turtă dulce! Apoi o să-mi deschid cartea de poveşti, iar copiii o să se strângă roată şi o să mă 

asculte cu gura căscată! 

— Bine, bine! spuse căpitanul cazărmii. Avem doisprezece! Acum lasă-i pe călători să 

intre pe rând, unul câte unul! Paşaportul lor este valabil câte o lună pentru fiecare, iar la 

sfârşit o să notez pe el cum s-au comportat! Pentru început, să intre domnul Ianuarie! 

                                       24 de poveşti în aşteptarea Crăciunului –Editura Curtea Veche
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Din creaţiile noastre 

   BUCURIILE IERNII 

       

                     SORINA                            RIHANA                              RIHANA    

    

                        ANDREI                                                                 SORINA 

                                          

                            ANDREI                                                                             SORINA  
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Era o zi frumoasă de iarnă. Razele soarelui decorau albastrul curat al 

cerului și luminau plapuma de nea a pământului. Eu și colegii mei 

așteptam nerăbdători clinchetul clopoțelului ce urma să vestească sosire 

vacanței de iarnă. Într-o clipă revăd zilele de școală, cu emoțiile în fața 

testelor, fascinația în fața cunoștințelor noi și momentele năstrușnice 

alături de colegi. 

Încet, încet lumea reală e asediată de lumea poveștilor. 

Prin fața ochilor îmi defilează personaje din povești, simboluri ale calităților și defectelor umane, iar 

basmele îmi par adevărate lecții de viață. 

Dacă ne gândim la Albă-ca-zăpada sau Cenușăreasa vorbim 

despre frumusețe, blândețe, bunătate, iar ceea ce învățăm de la ele este să 

fim răbdători, buni unii cu alții căci cea mai mare virtute este dragostea 

pentru semenii noștri, mai ales pentru familie. 

Ursul din povestea Ursul păcălit de vulpe ne învață să nu fim 

naivi și să analizăm bine lucrurile înainte de a le face pentru a nu ajunge să 

suportăm consecințele propriilor greșeli. 

Cocoșul din Punguța cu  doi bani ne-ar sugera să nu ne 

gândim că suntem mici și nesemnificativi, ci să ne folosim toate calitățile pe care le avem  ca să putem 

birui în viață. Nu trebuie să abandonăm ceea ce Ne-am propus la primul obstacol întâlnit. Dacă vrem să 

reușim, trebuie să fim perseverenți. 

Chiar și personajele negative au ceva să ne transmită. Lupul din Scufița 

roșie ne-ar sfătui să nu luăm decizii pripite ca el, căci de-ar fi știut ce va urma, nu s-

ar mai fi lăcomit. 

Din pățania zmeilor din Prâslea cel voinic și merele de aur reiese 

cât de important este să fim uniți, fiindcă l-ar fi putut învinge pe Prâslea dacă ar fi 

luptat împreună. Lăcomia și egoismul conștientizate pot fi transformate în 

generozitate și altruism. 

Dacă și în lumea reală, totul s-ar încheia cu binele care învinge răul 

am fi mai fericiți. Fiecare dintre noi este liber să-și aleagă propriul drum în viață, 

propriul model din basme sau din realitate. 

                                                                                                                                        

Mioara Piciorea, clasa a VII-a A 
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În țara poveștilor 

Februarie, iarnă cumplită. Gerul îmi pătrunde prin haine. Mă îndrept către casă, după o zi 

grea de școală. Strada este pustie, vântul spulberă zăpada și șuieră prin brazii înveliți în alb. Țurțurii mari 

par amenințători, adevărate săgeți de gheață. 

Iată-mă acasă! Am ajuns cu bine. Căldura casei îmi îmbrățișează trupul înghețat. Mă așez pe 

canapeaua pufoasă și intru într-o plăcută trăire. 

Îmi pare că aud ceva. Mă îndrept spre ușă. Dincolo de ea descopăr un loc colorat, unde 

soarele îmi zâmbește vesel, unde mirosul florilor îmi aduce fericire. Ca în povești, îmi spun... 

Merg pe o potecă ce șerpuiește printre brazi. Vântul împrăștie miresme de primăvară, iar 

păsările ciripesc într-o adevărată simfonie. Deodată un glas zglobiu îmi strigă: 

                - Aici, aici! 

Îmi continui drumul crezând că doar mi s-a părut. Fac câțiva pași și aud din nou: 

               - Aici, aici! 

Mi-am dat seama! Sunetul se aude dintr-un tufiș roz foarte frumos. Mă îndrept ușor, confuză spre el și 

dintr-o dată dincolo de el observ o adevărată împărăție a jucăriilor. Vocea era a unei fetițe. Îmi pare tare 

cunoscută, dar nu știu de unde o cunosc. Așezată pe o păturică, se joacă cu o păpușă. E păpușa mea 

preferată, care mi-a fost tovarășă în copilărie, îmi zic, sau poate doar seamănă. 

- Cine ești? Cum te cheamă și cum ai ajuns aici? o întreb încet.  

-Eu? Îmi răspunde ea mirată. Tu m-ai adus aici! 

- Ce tot spui? Cum să te aduc aici, dacă nici măcar nu te cunosc? 

- Știu foarte bine ce spun! Mă cunoști mult mai bine decât crezi! Vei vedea!  

Fetița îmi întinde mâna și mă poartă printre jucăriile ei favorite, îmi povestește despre personajele ei 

favorite, din poveștile citite de mama sa. Mă regăseam în tot ce spunea. Dintr-o dată tresar, căci cineva îmi 

strigă numele: 

- Miru, Miru! 

Brusc, deschid ochii. Era mama. Îmi adusese ciocolată caldă pentru a mă încălzi, căci abia venisem de 

la școală. Daaa, de la școală! A fost un vis! Un vis care m-a purtat pe aripile copilăriei. Fetița eram eu, cea 

de altădată! Ea m-a purtat într-o lume magică, ce mi-a încălzit 

sufletul și trupul. Acolo m-aș întoarce mereu. Ce poate fi mai 

frumos decât oportunitatea de a evada în lumea poveștilor ca 

în copilărie, de a avea mereu sufletul din copilărie?  

 

Șerban Miruna 

Clasa a VII-a A 
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   LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!!! 

 

La sărbătorirea zilei de 1 DECEMBRIE ne-am prins cu toţii într-o  

horă a prieteniei şi a păcii, apoi am participat şi la programul artistic 

organizat de doamna Adriana Bălănică în holul liceului 
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             15 ianuarie    Ziua Culturii Naționale    

     

 

                                                    

 

 

        

În cadrul ZILEI CULTURII NAŢIONALE am desfăşurat anul acesta o activitate ce va 

rămâne, cu siguranţă, în inimile elevilor: ,,DOR DE EMINESCU”.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La activitate a participat, aşa cum ne-a obişnuit, doamna bibliotecară Anghelache 

Mihaela. 
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Trebuiau să poarte un nume,  
                                       Marin Sorescu 

 

Eminescu n-a existat. 

 

A existat numai o ţară frumoasă  

La o margine de mare 

Unde valurile fac noduri albe,  

Ca o barbă nepieptănată de crai 

Şi nişte ape ca nişte copaci curgători  

În care luna îşi avea cuibar rotit. 

 

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli  

Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, 

Sau mai simplu: ciobani şi plugari,  

Cărora le plăcea să spună, 

Seara, în jurul focului poezii Ź- 

"Mioriţa" şi "Luceafărul" şi "Scrisoarea             III". 

 

Dar fiindcă auzeau mereu  

Lătrând la stâna lor câinii,  

Plecau să se bată cu tătarii 

Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii  

Şi cu turcii. 

 

În timpul care le rămânea liber  

Între două primejdii, 

Aceşti oameni făceau din fluierele lor  

Jgheaburi 

 

Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,  

De curgeau doinele la vale 

Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei  

Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei 

Şi ai altor ţări româneşti. 

 

Au mai existat şi nişte codri adânci 

Şi un tânăr care vorbea cu ei,  

Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt? 
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Acest tânăr cu ochi mari,  

Cât istoria noastră,  

Trecea bătut de gânduri 

Din cartea cirilică în cartea vieţii, 

Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai iubirii,  

Care îi ieşeau mereu fără soţ. 

 

Au mai existat şi nişte tei,  

Şi cei doi îndrăgostiţi 

Care ştiau să le troienească toată floarea  

Într-un sărut. 

 

Şi nişte păsări ori nişte nouri  

Care tot colindau pe deasupra lor  

Ca lungi şi mişcătoare şesuri. 

Şi pentru că toate acestea  

Trebuiau să poarte un nume,  

Un singur nume, 

Li s-a spus Eminescu. 
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     ZIUA INTERNAŢIONALĂ  

                     A CITITULUI ÎMPREUNĂ 

           16 FEBRUARIE    
                                                   ******** 

      ,,Nu trebuie sa arzi cartile pentru a distruge o cultura. Tot ce ai de facut 
este sa opresti oamenii sa le citeasca." 
 Ray Bradbury 

      ,,A invata sa citesti este ca si cum ai aprinde un foc; fiecare silaba 
pronuntata este o scanteie." 
 Victor Hugo 

"Un cititor traieste o mie e vieti inainte de a muri. Cel care nu citeste niciodata 
traieste doar una." 
 George R.R. Martin 

    ,,Lectura, iată învăţătura cea mai bună.” 

Puşkin 

                            ***************** 

         Pe 16 februarie, anul trecut, am avut musafiri!  

             Paula şi Cătălina, eleve în clasa a XII-a M.I, au venit la noi în 
clasă şi ne-au citit  câteva capitole din romanul ,,Misterul de la London 
Eye”  Ne-a fascinat lectura fetelor! Le-am chemat şi a doua zi pentru 
a le arăta desenele noastre cu tema: Unde credeţi că era Salim?  

Misterul de la London Eye este cel de-al doilea roman al lui Siobhan 
Dowd, apărut la Editura David Fickling Books. A câștigat Premiul NASEN 
& TES 2007, la secțiunea Cartea pentru copiii cu nevoi speciale. Primul 
său roman, A Swift Pure Cry, a câștigat Premiile Branford Boase și Eilís 
Dillon și a fost nominalizat pentru Medalia Carnegie și Premiul Booktrust 

Teenage. Cel de-al treilea roman, Bog Child, a apărut la Editura David Fickling 

Books în februarie 2008. 
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PUIUL DE CĂPRIOARĂ 

                              de Virgil Carianopol 

Ninsese toată ziua şi straturile de zăpadă se aşezaseră unele peste 

altele, aşa că troianul ajunsese până la ferestrele caselor. 

Către seară, a început să viscolească atât de puternic încât, prin 

vârtejuri, nu se mai putea vedea om cu om. Vântul urla şi ridica zăpada în sus, 

purtând-o zănatic, din loc în loc. 

Mihăiţă, ghemuit după sobă, asculta povestea bunicii... „Şi atunci, 

dragul meu, spunea bunica, Preda Buzescu s-a luat la trântă cu hanul tătarilor 

şi s-au smucit şi s-au smucit, până ce Buzescu l-a răpus pe duşman şi oastea 

tătărească a luat-o la fugă.” 

- Şi ce-a mai fost pe urmă, bunicuţo? a îndrăznit să întrebe 

băiatul. 

- Apoi, ce să fie, i-a răspuns bătrâna, trăgând cu urechea spre 

fereastra, unde parcă auzise un  

plânset de copil, n-a mai fost nimic.  

- Dar Preda ăsta era atât de voinic? 

Când să răspundă, bunica rămase cu răspunsul pe buze. Un 

urlet îndepărtat, venind din afară, îi  

înfioră pe amândoi. Bunica scăpă din poală ghemul de lână, care începu 

să se deşire, ducându-se de-a dura până sub pat. 

 Un timp, nici unul nu mai scoase o vorbă, cu urechile aţintite spre fereastră. Nu se 

desluşea mare lucru. Cu toate acestea, din când în când, 

parcă cineva, parcă o mână înmănuşată, bătea uşor în 

geam. 

- N-o fi tata, bunicuţo? 

Bătrâna se ridică şi se apropie mai mult de fereastră. 

- Mai bine să stingem lampa, spuse Mihai. De la 

întuneric se poate vedea mai bine afară. 

Aşa făcu femeia, şi-şi lipi faţa de geam, căutând să 
deosebească ce se petrece în curte. O clipă, nu-i  veni să creadă ce vedea; pe urmă, 
descumpănită, se dădu câţiva paşi îndărăt. 
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- Ce e, maică-mare? 

- Lupii, mamă, lupii fugăresc o căprioară! 
Mihai se sculă de după sobă şi se strânse lângă bătrână. 

- Sunt mari, bunicuţo? 
Femeia nu-i răspunse şi atunci băiatul se ridică pe vârfuri să-i poată vedea şi el. 

Două mogâldeţe, ca nişte câini ciobăneşti, cu ochii lucind ca jarul, săreau prin zăpadă, căutând 
să încolţească biata căprioară, care, se vedea bine, nu mai putea fugi mult. 

- Bunicuţo, spuse Mihai, să-i deschidem uşa să intre în casă! Altminteri o sfâşie 

dihăniile. 

- Vezi de treabă, copile, îngână bătrâna, să nu se întâmple vreo nenorocire. 
Fără să mai aştepte însă altă încuviinţare, băiatul aprinse lampa, găsi o cămaşă ruptă, o înfăşură 
pe un lemn, turnă gaz peste ea, îi dădu foc şi deschizând uşa, aruncă făclia departe, în zăpadă.  

 Ca prin farmec, lupii se opriră , iar căprioara trecu pragul casei, tremurând şi răsuflând 
din greu. 
 Era un pui cu ochii mari şi lucioşi, de parcă ar fi fost muiaţi în untdelemn. Abia se mai 
putea ţine pe picioare. 
 Băiatul, după ce închise uşa cu grijă şi trase zăvorul, se aplecă asupra lui, mângâindu-l. 
 Puiul închidea ochii, mlădiindu-se după mâna copilului, în timp ce lacrimi cât boabele de 
porumb i se prelingeau spre botul umed şi cald. 

- Dar de unde ai ştiut tu, Mihăiţă, că lupii fug de lumină şi de foc, iar căprioara 

nu? întrebă  bătrâna. 

         -Apoi, bunicuţo, nu mi-ai spus tot matale povestea aceea cu Ionică, băiatul care a scăpat 

de lupi  turnând bidonul cu gaz la rădăcina unui copac 

dându-i foc? 
 ...Târziu, când nea Alexe a venit de la oraş şi a găsit puiul de 
căprioară în casă, s-a minunat peste seamă. Toată iarna puiul 
de căprioară n-a mai fost lăsat să iasă din casă. Mihăiţă  i-a 
făcut un culcuş de paie în iatacul în care nu mai dormea nimeni, 
îngrijindu-se de el ca de un frate bun.  

 În primăvară însă, când a început să dea colţul 
ierbii, într-o dimineaţă, Mihai i-a deschis uşile şi a dat poarta la o parte. Peste tot era soare, şi pădurea, 
numai la un pas, îi trimitea pretutindeni mireasma ei  răscolitoare.  

Puiul de căprioară a păşit sfios afară, a mai primit încă o dată mângâierile băiatului, apoi a    luat-o la 
fugă spre pădure. 
 De atunci a trecut mult timp şi nu l-a mai văzut nimeni din ai casei, dar oamenii satului, care au 

aflat povestea cu puiul de căprioară, spun că, din când în când, un cerb iese din singurătăţile pădurii 

şi se uită lung spre casa lui nea Alexe. 

  - Ce spui, bunicuţo? o întrebă Mihai de câte ori aude vorbindu-se despre cerb, n-o fi 

tocmai el  puiul nostru de căprioară? 

 Bunica se uita la nepot, apoi îl săruta cu blândeţe pe părul ca spicul grâului copt, şi îi răspundea    

într-un târziu: 

    -De, maică, ştiu eu...se poate, apoi întorcându-se, să n-o vadă Mihăiţă, îşi şterge pe   

furiş ochii de  lacrimi, la amintirea acelei nopţi.  
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Noi ce mai citim? 

 

 Întrebarea zilei este: ,,Noi ce mai citim?’’. Ei bine, într-o lume condusă de 

tehnologie, într-o lume în care elevii se plimbă cu nasul în telefoane, într-o lume în care 

o oră fără telefon este un calvar, această întrebare pare un arhaism şters de indiferenţa 

noastră. Eu am reuşit să evadez din acest univers al tehnologiei şi să mă bucur de câteva 

cărţi. Aşa că, am selectat pentru voi două dintre ele. 

 Prima dintre ele este ,,Războiul care mi-a salvat viaţa’’, scrisă de Kimberly 

Brubaker Bradley. Acesta se încadrează în categoria cărţilor history. Acţiunea are loc pe 

timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, într-o lume în care însuşi echilibrul nu mai are 

echilibru şi în care libertatea este pusă în pericol. Protagonista, o fetiţă pe nume Ada, nu 

se concentrează pe haosul din jur, ci pe războiul ei, războiul pe care îl are ea de dus 

pentru a dovedi că nu e cu nimic diferită de ceilalţi. Având un handicap fizic, Ada este 

ţinută ca într-o cuşcă de către mama ei, o femeie lipsită de sentimente, care o umileşte 

şi o tratează groaznic. Aceasta profită de răsturnările de situaţie cauzate de război şi 

fuge împreună cu toţi copiii din oraş. Fără să cunoască destinaţia, aceştia ajung într-o 

regiune rurală, ferită de suflul întunecat al obuzelor. Ei sunt expuşi asemenea unor 

animale, aşteptând să-şi găsească ,,stăpânii’’. Ada şi fratele ei nu sunt aleşi de nimeni. 

Lipsiţi de speranţă, aceştia ajung în casa enormă a domnişoarei Susan Smith, o femeie 

sobră, dar care se deschide în faţa celor doi, pe care ajunge să  îi iubească de parcă ar fi 

copiii ei. Aceasta îi oferă micuţei şansa de a-şi îndrepta defectul fizic, dreptul de a învăţa 

şi trezeşte în ea dragostea pentru cai. Dar, cel mai important, domnişoara Smith îi oferă 

Adei încrederea şi dragostea de care nu a avut niciodată parte. Astfel, pe un fundal 

zgomotos, plin de lacrimi, durere şi nesiguranţă, Ada învaţă ce este dragostea, 

încrederea, respectul şi libertatea.  

 Cea de-a doua, ,,Absolut tot’’, scrisă de Nicola Yoon, este o carte total diferită 

faţă de cea prezentată anterior. Madeline, personajul principal, este o fată diagnosticată 

cu o boală foarte rară: aceasta este alergică la lumea exterioară. Orice fir de praf îi poate 

face rău. Astfel, Madeline, care se află în pragul vârstei de 18 ani, nu a văzut natura 

decât pe fereastră sau pe internet. Situaţia, deşi monotonă şi tristă, se află sub control. 

Mama lui Madeline şi Carla, sora medicală, au grijă ca aceasta să nu aibă nicio problemă. 
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Nimeni nu ştie, însă, că Olly, noul vecin, îi va schimba total viaţa lui Madeline, iar ea îşi 

dă sema de asta din momentul în care îl vede. Astfel, începe o minunată poveste de 

dragoste, care va scoate la iveala lucrurile pe care autoarea vrea să le accentueze: 

curajul, dragostea, libertatea. La început, aceştia comunică pe reţelele de socializare, 

undese cunosc mai bine. Prinzând sentimente unul pentru altul, Madeline şi Olly încep 

să comunice faţă în faţă, dar tot la distanţă, din cauza bolii sale. În timp, Madeline 

devine tot mai nesigură în ceea ce priveşte situaţia ei medicală, dar riscă tot pentru 

fericirea ei şi fuge cu Olly într-o excursie  de neuitat în Hawaii. Starea de sănătate a fetei 

se înrăutăţeşte, iar aceasta ajunge la spital. Mama ei, îngrijorată şi speriată, o întoarce 

pe Madeline împotriva lui Olly. Această refuză să-i mai răspundă la mesaje, iar când el se 

mută din oraş, Madeline află că nu a fost niciodată bolnavă. Încercând să o ierte pe 

mama ei, tânăra pleacă în New-York, unde, bineînţeles, îl reîntâlneşte pe Olly, iar 

povestea are un final fericit.  ,,Absolut tot’’ este o poveste fascinantă, despre cât de 

important este să ai curaj şi să nu renunţi niciodată la ceea ce iubeşti.  

                                                                                                Adriana Piciorea VIII-A 
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              Din activitatea noastră  

               Prof. înv. primar Corina Tolea , clasa a III-a B, 

      Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul 

Comarnic 

Elevii clasei  a III-a B sunt harnici, curioşi, frumoşi, cu dragoste şi 

interes faţă de şcoală. În primii  ani de școală au acumulat noi experienţe, 

emoţii şi împliniri. Nu a fost uşor, dar prin muncă,  prin cultivarea propriilor 

pasiuni şi înclinaţii, am realizat activități şcolare şi extraşcolare ce merită a fi 

cunoscute şi pe care le veţi descoperi în paginile acestei reviste.  

În acest an școlar, clasa noastră a participat la activități extracuriculare 

pentru a marca evenimente importante cum ar fi: Ziua Națională a României, 

obiceiuri și tradiții de Crăciun, nașterea marelui poet Mihai Eminescu, 

Unirea Principatelor Române, norme de circulație rutieră pentru cei mici. 

În cadrul activității “Circulație rutieră…pentru cei mici”, am urmărit 

perfecționarea unor deprinderi de comportare civilizată pe stradă, înțelegerea 

necesității respectării semnelor de circulție și a consecinţelor nerespectării 

acestora. Activitatea s-a  bazat pe învățarea prin cooperare si joc. 
           

 

                        

Sărbătorile de iarnă au fost prilej de 

bucurie, atât pentru cei mari, cât și pentru 

cei mici. Bucuria datinilor și a obiceiurilor 

de Crăciun și Anul Nou ne-a determinat să 

desfășurăm în această perioadă, activități 
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specifice anotimpului iarna, stimulând elevilor talentele în plan artistico-

plastic, literar și practic. 

  

1 Decembrie și 24 

Ianuarie -  au reprezentat bune 

ocazii în a implica elevii în 

activități care oglindesc 

evenimentele istorice și 

dragostea fața de stramoșii 

noștri. Cu această ocazie, elevii 

au participat cu dragoste şi 

interes la activităţile propuse. Astfel, ei au 

realizat desene, ecusoane și 

stegulețe pentru a marcarea acestor 

evenimente istorice. 
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    O altă activitate, care a stârnit 

interesul elevilor, a fost activitatea 

dedicată marelui poet național - 

Mihai Eminescu, activitate finalizată 

cu un concurs de recitare la nivel de 

clasă și  realizarea unor lucrǎri 

plastice inspirate din versurile 

poetului. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Centrate pe elevi, aceste activități extracurriculare devin mijloace eficiente 

de atingere a obiectivelor educaționale,  de modelare a caracterelor și 

spiritului civic. 

       Consider că, activitățile extracurriculare sunt o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i 

acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare a activităţilor, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel 

o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  
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  ŞTIAŢI    CĂ….. 

                                             Ţinuturile îngheţate 

Pământul are doi poli: Nord și Sud. Deși acolo soarele luminează din plin, e 

mereu frig, iar suprafața pământului rămâne rece. Chiar și atunci când ziua polară 

domnește câteva luni în șir, zăpada și gheața nu se topesc. Deși la ambii poli clima e la fel 

de rece și nemiluită, animalele care locuiesc la Polul Sud sunt cu totul altele decât cele de 

la Polul Nord. De exemplu, urșii albi viețuiesc numai în Arctica (Polul Nord), iar 

pinguinii numai în Antarctida (Polul Sud). 

    Pinguinii 

 Numele pinguinilor vine de la „pinguinos”, ceea ce înseamnă grăsime. 
Toţi pinguinii trăiesc în colonii, în emisfera sudică, mai exact în Antarctica, sudul Americii 

de Sud şi sudul Africii. Le place să-şi ducă viaţa pe bucăţi mari de gheaţă şi să înoate într-un 

ocean cu apă foarte rece, fiind adaptaţi pentru un astfel de trai. Singura specie de pinguin din 

lume care trăieşte în emisfera nordică (la Ecuator) este pinguinul Galapagos, de talie mică.  

- Cel mai mare pinguin este cel Imperial, care poate ajunge la o greutate de 30 

kg şi la o înălţime de 1,20 m. Cam cât un liliputan... Poate fi recunoscut după 

petele galbene de pe o parte şi alta a capului. Şi cel Regal este aproape la fel de 

mare, dar se remarcă în special prin coloritul lui: are gulerul portocaliu şi pete 

galbene de jur împrejur.  

- Femelele din ambele rase (Imperial şi Regal), după ce depun ouă, se duc la 

ocean să se hrănească, iar masculii rămân să protejeze ouăle de frig. Lor le vine 

rândul să intre în ocean după ce se întorc femelele. 

       - Pinguinul Imperial rezistă şi la temperaturi de -40 grade 

Celsius, dar şi la vânturi care bat cu 300 km la oră. 

  - Cel mai mic pinguin din lume este Micul Pinguin Albastru 

(Eudyptula minor), de mărimea 

unei raţe mici: 1,2 kg şi doar 38 

de cm. E ca o jucărie... vie. Are 

pe spate o dungă gri-albastră, 

iar picioarele sunt rozalii.  

        - Pinguinii înoată cu ajutorul aripilor rigide care sunt pe 

post de înotătoare şi al labelor lungi şi plate. În apă îşi 

dovedesc măiestria: când înoată, pot atinge viteze destul de 

mari - chiar şi 35 km la oră, fac sărituri spectaculoase în aer, de 

până la 2 m înălţime şi 3 m în lungime. Pe uscat în schimb sunt foarte înceţi, mergând cu o viteză 

de 1-2 km pe oră.  
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          - Ei nu au oase pneumatice, ca alte păsări. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care 

nu pot să zboare. Înainte să se scufunde, pinguinii înghit pietre, ca să poată sta sub apă, dar şi 

pentru digestie.  

- în timpul furtunilor se adună în șiruri concentrice pentru a se apăra de vânt și apoi, pe rând, 

șirurile din mijloc iau locul celor din exterior. 

Ursul polar 
  - Urşii polari trăiesc în ținurile îngheţate din 

Arctica, Canada, Alaska, Rusia, Groenlanda sau 

Norvegia. 
-Sunt unele dintre cele mai mari mamifere care trăiesc 

pe pământ. La maturitate, un urs polar atinge lungimea 

de 2.5 metri şi greutatea de 680 de kilograme. 

- Urşii polari sunt carnivori. 

- Se adaptează cu uşurinţă la condiţii grele de trăi, pentru că sub blană au un strat gros de 

grăsime care îi apară de temperaturile scăzute şi îngheţ. 

-Urşii polari au simţul mirosului bine dezvoltat şi au capacitatea de a mirosi ceva chiar şi de la o 

distanţă de 16 metri. 

- Urşii polari se hrănesc uneori şi cu alte mamifere marine, inclusiv balene şi morse. 

-Pot înota pe distanţe lungi. Au fost descoperiţi chiar şi la 100 de kilometri depărtare de ţărm. 

- Ursul polar nu are blana albă, aşa cum ar crede mulţi, ci este transparentă. 

- Ochii lor sunt aparati de de un fel de membrana care are rolul de a atenua lumina orbitoare 

reflectata de zapezile nordului. 

- Schimbările climatice cu care se confruntă acum 

întreaga planetă reprezintă cea mai mare 

ameninţare pentru această specie de animale. 

Creşterea temperaturii duce la topirea rapidă a 

gheţarilor, iar urşii polari au astfel mai puţin timp 

pentru a-şi procura hrana. 
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  Vulpea polară  

-Vulpea polara sapa viziuni adanci in partea laterala 

a stancilor. Acest animal este cunoscut si pentru 

faptul ca traieste in pesteri sau vizuine. Blana ei are 

culoarea zapezii, ceea ce o ajuta sa scape de unele 

pericole. 

- Este un animal nomad. Se muta din loc in loc in 

cautarea hranei. In perioada verii traieste in grupuri 

care sunt alcatuite in mare parte din masculi si 

cateva femele care isi aduc puii. 

- Se foloseste de anumite sunete pentru a 

comunica cu celelalte vulpi. Acestea pot varia de la 

urlete zgomotoase (daca distanta e mare) pana la 

sunete ascutite (atunci cand trebuie sa avertizeze puii 

in caz de pericol). 

-Vulpea poate fugi cu o viteza de pana la 48 km/h. 

Este cunoscuta si pentru faptul ca stie sa alunece pe 

gheata. 

- Are si cativa dusmani, precum ursii polari si lupii. Lupii si bufnitele polare ataca mai ales 

puii de vulpe. Ursii Grizzly sunt, de asemenea, o alta amenintare la adresa acestei specii.  

- Este singura specie de vulpe care isi schimba culoarea blanei. 

-Vulpea polara este omnivora. Se hraneste cu iepuri polari, pesti, soareci, veverite si fructe 

de padure, in special in perioada verii. In timpul iernii, mananca resturile lasate lupi sau de ursii 

polari (daca nu poate sa vaneze). Sapa gauri in pamant in care depoziteaza mancarea. 

Exemplarele care traiesc in zona de coasta consuma ouale pasarilor marine sau chiar puii.  

 

 

 

 

 

http://www.animalutul.ro/mamifere-mari/specii-exotice/ursii-polari-ursus-maritimus/1180/
http://www.animalutul.ro/favorite/portret/bufnitele-polare/564/
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Parcul natural Bucegi  

Parcul Natural Bucegi este situat pe 

teritoriul județelor Prahova, 

Dâmbovița și Brașov. Acesta a fost 

înființat în anul 1974 și a devenit arie 

protejată de lege în anul 2000, 

datorită formațiunilor geologice (roci 

calcaroase, șisturi cristaline) din care 

este formată și a biodiversității 

bogate. 

Aici pot fi întâlnite păduri cu arbori 

foarte vechi și rari, dar și vegetație 

specifică zonei montane, ce include și floarea de colț. De asemenea, în parc trăiesc și 

numeroase specii de animale specifice zonei de munte, dintre care amintim doar ursul 

carpatin, râsul, cerbul lopătar, capra neagră, liliacul cu urechi, cocoșul de munte, acvila de 

munte sau vulturul pleșuv sur. 

Pe lângă fauna și flora, aici există și numeroase formațiuni carstice unice în țară, dar și peșteri, 

chei, cascade impresionante și lacuri. În Parcul Natural Bucegi sunt amenajate și câteva zeci 

de trasee montane marcate, unele dintre ele accesibile tot timpul anului. 

Accesul la 

Parc este caracterizat 

printr-un grad ridicat 

de accesibilitate. Se 

poate face prin 14 

puncte de intrare din 

care 2 destinate 

transportului pe cablu 

(Sinaia spre cota 

2000, Busteni spre 

cabana Babele si 

Pestera), cu 

autoturismul pe 

drumurile nationale 

pana in localitatile 

Moroieni, Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Bran, Rasnov, Moieciu, etc., cat si cu trenul pana 

la statiile- Sinaia, Poiana Tapului, Busteni, Azuga, Predeal.  

 

http://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-

prahova/ 

http://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-brasov/
http://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-prahova/
http://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai-frumoase-locuri-din-judetul-prahova/
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Castelul Peleş- Sinaia  
Castelul Peleș din Sinaia, 

reședința de vară a 

regilor României, a fost 

construit la dorința 

regelui Carol I al României 

(1866-1914) având 

caracter de unicat și este, 

prin valoarea sa istorică și 

artistică, unul din cele 

mai importante 

monumente de acest fel 

din Europa celei de-a 

doua jumătăți a secolului 

al XIX-lea. 

*** 

 

Principele Carol I, ales domn al României în 1866, vizitează pentru prima dată Sinaia 

în luna august a acelui an, rămânând încântat de frumusețea locurilor. Pe vremea aceea, Sinaia 

era un mic sat de munte, numit Podul Neagului. Domnitorul hotărăște construirea unui castel 

într-un loc retras și pitoresc: Piatra Arsă. Câțiva ani mai târziu, în 1872, el cumpără terenul 

(1000 de pogoane), iar lucrările încep în 1873, sub conducerea arhitecților Johannes Schultz, 

Carol Benesch și Karel Liman.  

Mai întâi, lucrătorii au depus eforturi pentru a stăpâni elementele capricioase ale 

naturii: cursurile subterane de apă sau alunecările de teren.      

 Celor 300 de muncitori care au lucrat aici le-au trebuit doi ani pentru terminarea 

amenajărilor; în tot acest timp, domnitorul a supravegheat personal, în detaliu, lucrările. În 

1875 se pune piatra de temelie a castelului, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de 

aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I.   

În 1883 are loc inaugurarea oficială a Peleșului, pe care domnitorul l-a văzut ca pe un 

„sediu” al noii dinastii”. Iar așezarea sa pe Valea Prahovei nu era întâmplătoare. Nu departe, 

la Predeal, era pe vremea aceea granița României cu Austro Ungaria. Dar, ulterior, după 

unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat, castelul a ajuns să fie amplasat chiar în inima țării.

 Peleșul a căpătat apoi o tot mai mare importanță, devenind reședința de vară a familiei 

regale române, care petrecea aici destul de multă vreme, de obicei din mai până în noiembrie. 

Aici s-au ținut importante întruniri politice, cum au fost Consiliile de Coroană din 1914 (când 

s-a hotărât neutralitatea României din primul război mondial, care tocmai începuse) și 1925.

 Castelul a găzduit multe personalități ale vremii, scriitori, muzicieni, dar și regi și 

regine. Cea mai importantă vizită a fost aceea a bătrânului împărat al Austro-Ungariei, Franz 

Joseph, în 1896. Acesta a făcut o mulțime de fotografii cu acel prilej, fiind impresionat de 

frumusețea și bogăția castelului. În 1906 se aștepta o nouă vizită a împăratului, cu ocazia 

sărbătoririi a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Cu acest prilej a fost amenajat la castel 

apartamentul imperial, însă vizita lui Franz Joseph nu a mai avut loc. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/1866
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Benesch
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/1883
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Predeal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro_Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vechiul_Regat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_de_Coroan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph
https://ro.wikipedia.org/wiki/1896
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I
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Chiar după inaugurarea sa din 1883, Peleșul a mai suferit modificări, extinzându-se 

mereu. La forma actuală s-a ajuns abia în 1914 (anul morții regelui Carol I). Castelul are 160 

de camere și mai multe intrări și scări interioare. Turnul central măsoară nu mai puțin de 66 

de metri înălțime. Pe lângă Peleșul propriu-zis, în zonă au mai fost înălțate încă două 

construcții mai mici, Pelișorul și Foișorul, Casa de vânătoare, Corpul de gardă, Uzina 

electrică. Până la terminarea castelului (1883), Regele Carol I și Regina Elisabeta, au locuit la 

casa de vânătoare, terminată înaintea castelului. Datorită uzinei electrice proprii, Peleșul a fost 

primul castel complet electrificat din Europa.      

Peleșul are și o sală de teatru, cu o mică scenă și 60 de locuri, plus loja regală. Castelul 

avea dotări foarte moderne pentru epoca în care a fost construit. De exemplu, plafonul de 

sticlă al holului de onoare este mobil, putând fi acționat de un motor electric. Încă din 1883, 

castelul are încălzire centrală.         

Castelul a avut o importanță deosebită pentru istoria țării noastre. Aici s-a născut, în 

1893, viitorul rege Carol al II-lea (1930 - 1940), primul rege al dinastiei născut pe pământ 

românesc și primul botezat în religia ortodoxă. În 1921, la Foișor, s-a născut fiul său, regele 

Mihai I. În 1921, are loc la Peleș, nunta principesei Ileana, una dintre surorile lui Carol al II-

lea, la care participă o mulțime de personalități ale vremii, inclusiv Nicolae Iorga. Doi ani mai 

târziu au loc serbările semicentenarului castelului Peleș (50 de ani de la începerea lucrărilor). 
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