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Proiectele Erasmus+ - punți de legătură între parteneri 

Colegio Manuel Bartolome Cosio din Fuenlabrada – Spania, în parteneriat cu Școala Gimnazială 

„Grigore Moisil” Satu Mare, derulează în perioada 2017-2019 proiectul Erasmus+ cu nr. 2017-1-ES01-

KA219-038115_2, intitulat I am I, You are You, but You and I are WE. 

La prima mobilitate din cadrului proiectului,  desfășurată în mai 2018, au participat 30 de elevi ai 

școlii „Grigore Moisil” Satu Mare, însoțiți de 3 cadre didactice (Sfâra Felicia, Dan Pop Alina, Mondici 

Ionela) și de directorul școlii – Mondici Claudiu. Timp de 8 zile, grupul de elevi români a efectuat o 

vizită la școala parteneră din Fuenlabrada (Madrid). 

În perioada  2 – 11 aprilie 2019 s-a desfășurat a doua mobilitate din cadrul proiectului IUWE. 

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare a găzduit vizita partenerilor din Spania, respectiv a 

grupului format din 30 de elevi ai Colegio Manuel Bartolome Cosio Fuenlabrada, însoțiți de 3 cadre 

didactice: Felisa Gomez Alonso, Ioana Cosman și Enrique Cortes Guerra. 

Obiectivele proiectului au vizat prioritar aspecte precum: schimbul de bune practici şi cunoştinţe 

în domeniul educaţiei, dezvoltarea competențelor digitale și de comunicare în limba engleză precum 

și  îmbogățirea cunoștințelor de cultură și civilizație. 

      Pe parcursul celor 8 zile petrecute în Satu Mare, elevii spanioli împreună cu elevii români au 

desfășurat activități interesante pe diferite teme educative și activități sportive. Elevii spanioli au reușit să 

cunoască orașul și județul Satu Mare prin vizite la instituțiile locale: Primăria Municipiului Satu Mare, 

Biblioteca Județeană, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Castelul Karoly din Carei, precum și 

regiunea, prin vizite la Fabrica de ciocolată din Odoreu – Mueller & Prietenii, Grădina Botanică din 

Jibou și Salina Turda.

 Proiectul este unul benefic pentru elevi, deoarece în școală fiecare muncește pentru el, ori în 

cadrul proiectului învăța să lucreze împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu toții. În 

școală accentul se pune foarte mult pe teorie, dar cultura universală nu poate fi învățată teoretic. Cu 

ajutorul proiectului, elevii au luat parte la viața de zi cu zi a unor persoane de altă naționalitate și au ajuns 

să le cunoască și să le înțeleagă mai bine cultura. 

Au învățat cum să rețină mai  multe informații prin faptul că au văzut  liber lumea, nu doar în 

imagini și prin vorbele profesorului. Nu în ultimul rând, au conștientizat că învățatul poate fi o experiență 

plăcută și distractivă. 

Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în îndeplinirea obiectivelor acestui proiect, domnului 

primar Kereskenyi Gabor, domnului președinte al Consiliului Județean Satu Mare - Pataki Csaba care a 

facilitat vizionarea orașului Satu Mare de la înălțimea turnului Palatului Administrativ, domnului 

inspector școlar general - Durla Călin, domnului inspector șef al ISU Satu Mare – Dima Nicolae, 

domnului inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare – Popa Ovidiu, domnului 

inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare – Stan Sorin, doamnei director a Bibliotecii 

Județene – Lacrima Istrăuan, precum și părinților de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” care au 

găzduit cu ospitalitate elevii spanioli. 

Reprezentații Colegiului Manuel Bartolome Cosio din Fuenlabrada ne-au asigurat că s-au simțit 

foarte bine la Satu Mare și că acest proiect poate sta la temelia unei colaborări pe termen lung între cele 

două unități de învățământ. 

Director, prof.Mondici Claudiu 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mica Unire-marea însemnătate 

 Îndrumați de profesoara de română, Șoltuz Cristina, clasa a V-a A a organizat o serbare cu tema 

Mica Unire. Informațiile științifice au fost prezentate de clasa a VIII-a B, sub îndrumare profesului de 

istorie, Junjan Cristian. 

 Sceneta a prezentat faptele istorice care au avut loc pe data de 14 ianuarie 1895. Fiecare copil din 

clasă a participat la scenetă în diferite moduri artistice, precum: grupele care caută informațiile despre 

acest eveniment, rolurile principale fiind Moș Ion Roată și Alexandru Ioan Cuza, atât  cât și țăranii, care 

ne-au făcut să ne simțim ca și cum am fi luat parte la Mica Unire. 

 Chiar dacă e vorba de Mica Unire, ea are o mare însemnătate pentru noi prin faptele cunoscute de 

noi prin intermediul scriitorilor. Ne place să-l ascultăm pe Moș  Ion Roată, un țăran sfătos care și azi 

poate să ne dea lecții despre cum trebuie să ne comportăm, pe Alexandru Ioan Cuza, un domnitor înțelep 

și cinstit care a reușit să ducă la îndeplinire visul românilor. 

 Ca să  sărbătorim am dansat hora, am cântat melodii patriotice sub îndrumarea profesoarei de 

muzică, Sentoan Raluca. 

 Deși nu pare un eveniment important, Mica Unire este importantă, un vis împlinit pentru românii 

de pretutindeni. 

 

 
 

 

Panas Cezar cls.aV-a A 

Prof. Șoltuz Cristina 



 

 
 

                          

 

Eminescu-lucruri mai puțin știute 
 

Vreți să aflați zece lucruri pe care puțini oameni le știu despre 

                                 Mihai Eminescu? 

 

1. Era cunoscător a multor limbi străine: latină, italiană, spaniolă, franceză,  

sârbă, greacă, albaneză, turcească. 

 

2. Își speria tatăl cu șerpi. Obișnuia să meargă în pădure, să adune șerpi pe  

care ulterior îi aducea acasă vii și își chema tatăl să-i vadă, spunând că sunt  

păsări. 

 

3Poezia „Pe lângă plopii fără șot” a scris-o pentru verișoara lui Caragiale, Cleopatra Leca Poenaru, de 

care Eminescu era îndrăgostit la vremea respectivă. Ea locuia pe strada Cometa, numărul 6, o stradă cu 

plopi, pe care marele poet i-a numărat și le-a dat un număr fără soț. 

 

4La început, scria poezii pe ascuns deoarece tatălui său nu-i plăceau poeții. Îi plăcea mult să scrie, însă 

nu voia să-și dezamăgească tatăl. 

 

5Există un singur film despre viața lui Mihai Eminescu, „Luceafarul”, regizat de Emil Loteanu, și apărut 

în anul 1987. 

 

6Există doar patru fotografii despre care se știe cu siguranță că îl reprezintă pe Mihai Eminescu. Cea mai 

cunoscută a fost făcută în 1869, în Piaţa Sf. Wenceslas din Praga, pe când tânărul Eminescu avea 19 ani. 

 

7Poezia "Kamadeva" este ultima poezie tipărită în timpul vieții, fiind publicată in revista ieșeană 

,,Convorbiri Literare” în data de 1 iulie 1887. 

 

8A fost cel de-al 7-lea copil al familiei Eminovici.A avut nouă frați. 

 

9Pasiunea pentru poezii nu a încetat nici măcar pe patul de moarte. Acestuia i s-au găsit 2 poezii în haina 

cu care era îmbrăcat, acestea fiind „Viața” și „Stele în cer”. 

 

10Era un naționalist înrăit. Saluta pe toată lumea cu „Trăiască nația”, salut care stârnea simpatie în 

rândul cunoscuților. 

Giurgi Ioana cls.aV-a A 

Prof,Cristina Șoltuz 
 

 

 

Felecan Oana 

Claudia 

cls.aVII-a A 

Prof. Florea Irina 



 

 
 

Mărțișor 

 
Mărțișor (mərt͡ siˈʃor) is a celebration at the beginning of spring, on March the 1st in Romania, Moldova, 

and all territories inhabited by Romanians and Moldovans. 

The word Mărțișor is the diminutive of Marț, the old folk name for March (martie, in modern 

Romanian), and thus literally means "little March". 

Mărțișor, marț and mărțiguș are all names for the red and white string with hanging tassel customarily 

given on the 1st day of March. In the olden times, the string could be red and white. Giving 

this talisman to people is an old custom, and it is believed that the wearer will be strong and healthy for 

the year to come. It is also a symbol of the coming spring. Usually, both women and men wear it pinned 

to their clothes, close to the heart, until the last day of March, when they tie it to a fruit-tree twig. In 

some regions, a gold or silver coin hangs on the string and is worn around the neck. After wearing it for a 

certain length of time, they buy red wine and sweet cheese with the coin, according to a belief that their 

faces would remain beautiful and white as cheese and rubicund as the wine, all year.  

In modern times, and especially in urban areas, the Mărțișor lost most of its talisman properties and 

became more a symbol of friendship, love, appreciation and respect. The black threads were replaced by 

red, but the delicate wool string is still a ‘cottage industry’ among people in the countryside, who comb 

out the wool, dye the floss, and twist it into thousands of tassels. In some areas, the amulets are still made 

with black and white string, to ward off evil. Related to Martisor and also symbol for spring in Romania 

is the snowdrop flower. 

Initially, the "Mărțișor" string was called the Year's Rope (funia anului, in Romanian), made by black 

and white wool threads, representing the 365 days of the year. The Year's Ropewas the link between 

summer and winter, black and white representing the opposition and the unity of opposites: light and 

dark, warm and cold, life and death. The Mărțișor is the thread of the days in the year, spun by Baba 

Dochia (the Old Dochia), or the thread of one's life, spun at birth by the Fates (Ursitoare). White 

symbolises purity, the sum of all colours, and light, while black symbolises origins, distinction, 

fecundation and fertility, being colour of fertile soil. White is the sky, the Father, while black is the 

mother of all, Earth. 

According to ancient Roman tradition, the ides of March was the perfect time to embark on military 

campaigns. In this context, it is believed that the red string of Mărțișor symbolises vitality, while white 

symbolises victory. Red is the colour of fire, blood, and a symbol of life, associated with the passion of 

women. Meanwhile, white is the colour of snow,clouds, and the wisdom of men. In this interpretation, 

the thread of a Mărțișor represents the union of the feminine and the masculine principles, the vital forces 

which give birth to the eternal cycle of the nature. Red and white are also complementary colours present 

in many key traditions of Daco-Romanian folklore. 

 

 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C8%9Bi%C8%99or 

Deac Bianca-Teodora cls.aV-a A 

https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanians
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldovans
https://en.wikipedia.org/wiki/Amulet
https://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Dochia
https://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Dochia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ursitoare
https://en.wikipedia.org/wiki/Daco-Romanian
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C8%9Bi%C8%99or


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muttertag 
 

 Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Er hat sich seit 1914, 

beginnend in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt etabliert. Im deutschsprachigen Raum und 

vielen anderen Ländern wird er am zweiten Sonntag im Mai begangen und in unserem Land, Rumänien, 

wird es am 8. Mai gefeiert.  

 Der Muttertag ist einer der wenigen deutschen Festtage, die keinerlei kirchliche Verankerung 

haben. Da das Fest stets auf den zweiten Sonntag im Mai fällt, handelt es sich auch um keinen 

gesetzlichen Feiertag. Die Tradition stammt aus den USA und wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

nach Europa exportiert. Dort war es vermutlich die Blumenindustrie, die dem Muttertag zum Durchbruch 

verhalf. 

 In Rumänien wird am 8. März der Tag der Mutter und der Frau am selben Tag gefeiert. In 

Deutschland wird der Muttertag am zweiten Sonntag des Monats Mai gefeiert. 

 Die beiden Feiern sind sehr ähnlich. Die Blumengeschäfte in den Gassen und Straßen der Städte 

müssen sich einen großen Vorrat an Blumen beschaffen, um auf den großen Ansturm der Käufer 

vorbereitet zu sein. Was ist so besonders an diesem Tag, dass so viele Blumen gekauft werden? Na klar, 

es ist Muttertag! Und alle Kinder von Müttern versuchen wenigstens einmal im Jahr inne zu werden und 

ihren Schöpferinnen zu gedenken, der Person, der sie den Schutz und die Geborgenheit der ersten 

Lebensjahre zu verdanken haben. Kinder und Ehemänner kaufen Blumen, Geschenke oder machen 

handgefertigte Geschenke für ihre geliebten Mütter, Großmütter oder Ehefrauen. 

 

                                                                                    Prof.Carla Bălaj 

 

 
 

 

 

Miclăuș  

Alessia  

cls.aII-a D          Prof.înv.primar Deac Teodora 

Dobșe Irina 

cls.aII-a D 

Prof.înv.primar Deac Teodora 
 



 

 
 

 

Primăvară multicoloră 
 

 Toată natura se pregătea pentru a sărbători plecarea iernii friguroase și în același timp sosirea 

primei zile timide de primăvară. 

 Copacii mărturiseau batăliile trecute din timpul iernii, păsările își pregăteau cele mai frumoase 

melodii, care s-au lăsat așteptate atâtea zile ca să poată fi cântate, florile, cu parfumul lor discret, se 

arătau și ele, animalele care au stat toată iarna în peșteri sau scorburi ieșeau la lumină. Datorită fiecărui 

animal, oricât de mic, ieșit la plimbare, natura mai căpăta o pată de culoare. Una magică, specială. 

 Ana, vulpea cea mică și roșcată, crescuse. La fel și Alex, lupul cenușiu. Ei erau prieteni de când 

se știau, s-au cunoscut întâmplător în pădure când au pornit sa exploreze lumea pentru prima dată. Cei 

doi au așteptat toată iarna ca să se poată juca iar împreună. Încă de la sfârșitul toamnei au stabilit să se 

întâlnească în prima zi de primăvară, la stejarul cel bătrân de lângă râu. Râul, care, de când se 

dezghețase, și-a regăsit clipocitul vesel, despărțea pădurea în care locuiau ei de o câmpie, după părerea 

lor, nesfârșită. A venit și ziua mult așteptată, iar cei doi s-au întâlnit. Când a ajuns Ana la stejar, Alex era 

deja acolo, dar el nu a observat prezența vulpiței. Se uita fix la câmpie. Ana a privit și ea câmpia, apoi a 

spus:  

 -E minunat! 

 Câmpia, care, de obicei, era doar o întindere de iarbă, acum era acoperită de mii și mii de flori. 

Cei doi prieteni au traversat râul și, cum nu plănuiseră ce aveau să facă după ce se întâlneau, și-au 

petrecut dimineața primei zile de primăvară stând la soare, lăsându-și blănița mângâiată de razele 

acestuia, adulmecând parfumul fiecărei flori și discutând. După-amiaza, copleșiți de soarele călduț, de 

mireasma amețitoare ce învăluia pădurea și de trilurile vesele ale feluriților cântăreți ai primăverii, au 

adormit visând la toate aventurile pe care aveau să le traiască până la iarna următoare.  

 Era o zi de primăvară plină de frumusețe, fericire, parfum și culoare... 

 

Ioana Giurgi cls.aV-a A 

Prof.Șoltuz Cristina 

 
 

 

Fecke Andra cls.a VIII-aA 

Prof.Florea Irina 



 

 
 

 

Povestea curcubeului 
  

 Demult, cu mult timp în urmă, într-un ținut îndepărtat, căruia îmi amintesc că i se spunea 

Ținutul Speranțelor, se iscase un război cumplit. Cine s-ar lupta cu un ținut atât de prietenos? Chiar 

Ținutul Renunțărilor. 

 După cum probabil v-ați dat deja seama, cele două ținuturi nu se înțelegeau prea bine. Erau 

chiar într-o ceartă continuă și asta de multă vreme. 

  Ținutul Speranțelor era plin de bucurie, locuitorii acestui ținut fiind prietenoși și generoși. 

Aici creșteau flori peste tot, dar exista o regulă foarte importantă. Care este aceea? Erau interzise 

obiectele care puteau răni locuitorii. De aceea, trandafirii nu aveau spini, ace nu se mai văzuseră 

demult; nici măcar ploaia nu mai apăruse de ceva vreme. În schimb, Ținutul Renunțărilor era total pe 

dos; locuitorii erau posomorâți, iar locul trist. Nimeni nu încerca nimic nou. Dacă pierdeau, renunțau. 

Nu o să mai povestim mult despre acest loc nostalgic, nu vrem să ne întristăm tocmai acum. 

 În schimb, Ținutul Renunțărilor avea pata sa de culoare minunată; o prințesă frumoasă, și 

anume Amaly. Această mirobolantă fetiță aducea speranță ținutului, încuraja locuitorii și era mereu cu 

zâmbetul pe buze. De când se născuse fetița era specială, avea părul multicolor, și anume roșu, orange, 

galben, verde, albastru, indigo, violet. Chiar dacă părinții săi încercau să o îmbrace în haine cenușii, 

pentru a-i ascunde puterea, era în zadar. Din păcate, nu a fost de ajuns. Ținutul tot precum o jumătate 

de lună  a rămas; însingurat și trist, fără pereche...  

Să ne întoarcem mai bine la fericitul și mirificul nostru Ținut al Speranțelor. Aici trăia un prinț, cu un 

suflet mare, iar dorința lui cea mai mare era de a explora Ținutul Renunțărilor. După cum probabil vă 

imaginați, părinții lui, regele și regina ținutului nostru minunat, nu îi dădeau voie să meargă. În 

schimb, eu încă  nu am înțeles de ce a vrut prințul nostru să meargă într-un ținut așa nostalgic...? Dar, 

reîntorcându-ne la poveste... 

 În Ținutul Renunțărilor prințesa noastră plângea... se uita cu ochii înecați în lacrimi spre lună; 

era doar o semilună. Am uitat să precizez că așa era mereu luna în acest ținut fără pereche. Dar era 

curajoasă, își imagina mereu cum ar fi traiul ei în Ținutul Speranțelor. Se vedea culegând o puzderie 

de flori, admirând luna plină, bucurându-se de compania oamenilor bucuroși și cu încredere precum 

ea... „De ce nu m-am putut naște prințesă în Ținutul Speranțelor? Sau măcar o fată de rând?” se 

tachina ea... 

 Dacă vă întrebați unde e prințul... Ah, tocmai ce a pornit în marea lui aventură; a mers spre 

Ținutul Renunțărilor... Bineînțeles, fără voia părinților. Câtă curiozitate pe acest prinț... 

 Nu se știe cum a făcut destinul, dar cei doi s-au întâlnit. Previzibil, nu-i așa? Se făcu că prințul 

se rotea prin jurul castelului Ținutului Renunțărilor, și se uita uimit spre iedera ce îl îmbrățișa. Spre 

casele oamenilor, lipsite de culoare. În ținutul său, fiecare casă avea o puzderie de culori. Aici, totul 

era alb-negru... Era ușor derutat. Până când prințesa, puțin înspăimântată de acel om inexplicabil de 

vesel, veni să îi dea o mână de ajutor. Desigur credeți că s-au cunoscut, au comunicat, și s-au 

îndrăgostit pe loc. Și vă pot da  dreptate; chiar asta s-a și întâmplat... 

 Un timp, cei doi au continuat să se întâlnească; ba în Ținutul Renunțărilor, ba în Ținutul 

Speranțelor. Prințesa era încântată de frumusețea, de magia ținutului prințului; era uimită și admira cu 

plăcere căsuțele modeste, multicolore, floricelele firave și mai ales soarele. Da, în Ținutul 

Renunțărilor domnea o noapte adâncă și neagră...Aici, totul era minunat!  Dar, spre nefericirea lor și a 

noastră, împărații au aflat...Of, nu putea povestea noastră să aibă un final fericit?! 

 Cum spuneam, cei doi împărați au aflat. Ce nenorocire! Desigur că au pornit imediat un război, 

chiar cel despre care vă spuneam mai devreme. Cei doi tineri erau mai nostalgici ca niciodată. Acum, 

să vedem și ce credea prințul despre acest lucru: 

„Trăiesc într-un ținut modest și vesel, Ținutul Speranțelor. Dar mereu am vrut să vizitez ținutul vecin, 

Ținutul Renunțărilor, dar tata este foarte strict cu acest lucru și nu îmi dă voie nici să mă gândesc la 

asta. Dar, într-o noapte, am fost să vizitez acel loc; totul era întunecat, în afară de prințesa ținutului. Ea 

m-a ajutat să îmi găsesc drumul prin acel labirint negru și trist. Apoi, tații noștri au aflat, pornind un 

război...” 

 
 



 

 
 

  

 Să ne întoarcem la război: sute de trupe se puteau observa, toți cu armele în mână, așteptând 

marele moment. O mulțime de emoții, oare cine va câștiga? Împărații erau chiar în frunte; se priveau 

cu dispreț unul pe altul. Vântul sufla cu putere; parcă era un semn de oprire. Toate gâzele venite se 

ascundeau pe unde apucau, de teamă să nu fie strivite. Dar unde erau toate păsărelele gingașe de pe 

jumătatea Ținutului Speranțelor? Unde au plecat toate?  Dar acele luminițe vesele? Nici măcar 

puținele vietăți adaptate la viața în Ținutul Renunțărilor nu se mai iveau; toate erau pitite și se uitau 

atente la desfășurarea acestei nenorociri. Unele își acopereau înspăimântate ochii cu lăbuțele, 

dorindu-și ca acest război teribil să ia sfârșit, când nici măcar nu a început. 

 Războiul începuse. Totul se desfășura rapid, împărații având sute de strategii, ținuturile 

rămânând din ce în ce mai pustii și goale. După câteva zile pline de lacrimi, se iscase o ploaie 

argintie. Parcă și cerul plângea din cauza acestei neplăceri. Războiul însă a continuat. Și a continuat, 

până când prințesa a strigat cu putere: 

 -Priviți!! Cerul are sute de culori! Ce splendoare! 

 Nu erau chiar sute. Dar oamenii rămaseră uimiți. Erau, de fapt, culorile din părul prințesei. 

Cât de frumos era cerul...! Împărații se uitară mirați în jur. Chiar merita acest război? Doar pierdeau 

oameni. Nu avea nici un sens. Așa că au dat mâna prietenește, le-au dat permisiunea tinerilor noștri 

să se căsătorească și s-au unit într-un singur, mare și fericit ținut: Ținutul Prieteniei. Aici toată 

lumea era veselă, prietenoasă și cu chef de joacă aproape tot timpul. 

 De atunci, curcubeul semnifică pacea dintre cele două ținuturi și pe tinerii noștri curajoși. 
 

Deac Bianca cls.aV-a A 

Prof.Șoltuz Cristina 

 



 

 
 

 

Pădurea capcanelor 

 

 Totul a început într-o zi însorită de toamnă, când frunzele ruginii împrăștiau un aer misterios, iar 

copacii bătuți de vânt parcă dansau.  

 Era o zi specială pentru clasa mea, deoarece  se organiza o excursie  în pădure. Toți colegii erau 

încântați și își pregătiseră o mulțime de lucruri și mâncare. Eu am venit doar cu un mic ghiozdan în care 

am pus doar două  sandviciuri, o bluză mai groasă, o lanternă și  cam atât. 

    Pe la ora  15:30 am ajuns.  

Era destul de frumos, dar erau foarte multe bălţi, fiindcă în urmă cu câteva zile a plouat destul de tare în 

zona aceasta.  

Ne-am aşezat cu toţii într-un semicerc pentru ca profesoara să ne spună cum să ne comportăm pe 

parcursul călătoriei şi ce să facem în cazul în care ne-am fi rătăcit sau ne-am fi întâlnit cu un animal 

periculos. 

 Dragi copii!  Mă bucur că ne-am adunat astăzi aici cu toții. Sper că ne vom înțelege și că ne vom 

distra, dar înainte vă voi citi un regulament pe care va trebui să-l semnați. 

            Profesoara ne-a citit regulamentul în care se preciza exact ce trebuie să facem dacă ne întâlnim cu 

un animal sau dacă ne pierdem de restul grupului. Ne-a dat câte o banderolă  de culoare roșie, cum poartă 

cercetașii și am pornit la drum. 

        - Hei, Tina ! Îți place în excursie? mi-a zis Monica. 

      - Da. Cel mai mult îmi place cascada visurilor. 

      - E interesant că toți cei care ajung la cascada visurilor, dacă găsesc o petală de crin pe marginea 

cascadei și o păstrează vor avea noroc. 

      - Bine ! Hai să mergem până nu ne pierdem de grup. 

     - Cred că i-am pierdut deja… Tina!!!  Ce ne facem?. 

      - Întâi, trebuie să ne păstrăm calmul și să-i așteptăm. O să observe careva că am dispărut și o să 

ne caute. 

 Eu și Monica am așteptat, și am tot așteptat,  aproximativ două ore,  dar nimic. Ne-am hotărât să 

încercăm să ieșim din pădure. Cu cât înaintam mai mult cu atât se făcea mai întuneric,  iar pădurea nu 

mai părea așa prietenoasă. Am scos lanterna, cel mai de preț obiect din clipa aceea. Monicăi îi era frig, 

dar și mie îmi era.  

 Aveam doar un singur pulover în ghiozdan. I l-am dat ei, dar nu l-a acceptat așa, așa că am 

încercat să îl rup,  dar era prea gros și nu puteam decât să îl rup în două, deoarece nu aveam foarfecă.  

   - Monica, ai din întâmplare o busolă? 

   - Nu am decât o eșarfă, telefonul și o frânghie. 

  - Am o idee!!! Vom lega eșarfa roșie pe care am primit-o în după-amiaza aceasta de un copac și 

când ne vor căuta vor găsi eșarfa și vor ști că am fost pe acolo. Hai să lăsăm frânghia în urma noastră ca 

să se poată lua după ea în căutarea noastră. 

   - Bună idee! 

  Am continuat drumul, luând frânghia după noi.  După un drum îndelungat, din greșeală   m-am 

împiedicat  de o piatră. Când m-am ridicat, ascunsă în pământ, era o bucată de hârtie. Am ridicat-o și 

spre norocul nostru era o hartă. Scria pe ea ‚,Pădurea capcanelor’’.  

Acesta era un titlu destul de înfricoşător dat unei păduri în care te simţeai ca într-un paradis natural.  

      Erau desenate pe hartă mai multe trasee care duceau în diferite locuri. Dacă mergeai  în partea de 

vest trebuia să înaintezi  prin copaci, fiindcă sunt multe mlaștini în care te poți împotmoli, și dacă alegi 

să mergi în partea de est va trebui să ai grijă la păianjenii străvezii care sunt cei mai veninoși din pădurea 

aceasta și care trăiesc doar aici. 

- În care parte să mergem? Mie nu mi se pare că o să putem pleca din această pădure nici dacă mergem 

înspre vest și nici dacă mergem înspre est. Pe hartă nu zice nimic despre nord și sud.  

    - Eu zic să mergem în partea de nord fiindcă sunt mai multe șanse să găsim o cabană acolo și cred 

că pe acolo ar fi trebuit să mergem cu clasa. 

 - Avem o mare problemă!  Fiindcă nu am legat funia de un copac când am pornit, noi am târât 

funia după noi tot timpul pe degeaba. 

     - Hai să ne scrijelim numele pe un copac. 

 
 



 

 
 

 

  - Crezi că după tot drumul ăsta mai am chef să îmi scrijelesc numele pe copaci? 

    - Nu la asta m-am referit. Putem să ne scrijelim numele și direcția în care mergem. 

  - Sau doar direcția. 

 Am făcut lucrul acesta și ne-am oprit puțin ca să mâncăm ceva  fiindcă nu mai puteam merge de 

oboseală. Ne-am făcut un cort improvizat din lemne groase sprijinite unul de celălalt și le-am legat cu 

puțină funie. Oricum, nu aveam prea multă! 

 Am tăiat funia cu o bucată de sticlă pe care am obținut-o spărgând o sticlă pe care am găsit-o pe 

jos. 

 Acesta a fost un semn că cineva a mai fost în locul acesta și că ne apropiem de ieșire, cred.  

 Am vrut să mâncăm sandviciurile, dar erau stricate așa că am mers să căutăm afine și mure. Am 

găsit și  niște ciuperci,  dar nu am pus mâna pe ele fiindcă  nu aveam de unde să știu dacă erau 

comestibile. Am mâncat doar pâinea și salata fiindcă doar acestea mai erau bune. Am ațipit puțin, dar nu 

puteam dormi de tânțarii care ne bâzâiau în urechi. 

     De oboseală, am adormit după ce am mai spus  câteva povești și niște bancuri. În această tabără 

mi-au folosit cunoștințințele pe care le-am învățat la școală. Nu a fost așa distractiv cum am crezut că o 

să fie dar acum eu și Monica avem o nouă amintire la care o să ne gândim cu drag peste câțiva ani. 

    După câteva ore, pe la opt, a ajuns poliția împreună cu doamna profesoară . 

Ne-au oferit serviciile necesare și ne-au dat îmbrăcăminte groasă.  

Nici nu mai simțeam frigul după excursia aceasta. Profesoara ne-a dat ceva fursecuri cu lămâie și câteva 

brioșe care erau așa de bune  și ne-a întrebat cum de am știut să ne descurcăm atât de bine. 

      - Să știți fetelor că sunteți foarte curajoase. 

    - Tina a avut ideea de a scrijeli direcția în care ne-am dus. 

 - Și tu ai avut multe idei bune. 

    Am ajuns la cascada dorințelor și  am găsit o petală de crin, dar nu doar o petală ci mii de petale 

aromate pluteau în aer și înfrumusețau pădurea. 

Ne-am făcut o poză toți, inclusiv polițiștii care erau în număr de trei.  

      Să nu credeți că am plecat fix acasă, ci am mai explorat puțin pădurea  și am făcut mai multe poze 

minunate împreună cu prietenii mei. 

Am văzut și un copac care avea trunchiul atât de înnodat, încât arăta ca un arc imens și am văzut niște 

fluturi cu aripi precum curcubeul, multicolore. 

    Am ajuns acasă târziu și am fost întâmpinate cu o mare surpriză. 

Pe masa din sufragerie trona liniștit și impozant Trofeul Aventurierilor, care era în formă de busolă.  

 

Larisa-Andrea Fage cls.aV-a A 

Prof. Șoltuz Cristina 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

O zi de vis 

 
    Acum câţiva ani am mers pentru prima oară la mare împreună cu părinții și fratele meu mai mare, 

student în ultimul an la drept.  

    A fost frumos, mă simţeam ca într-un vis, un vis care îmi doream să nu se mai termine, era perfect, 

totul era minunat. Eram atât de fericită încât nu am băgat de seamă nici căldura teribilă,  nici nisipul 

fierbinte care îmi ardea tălpile. 

    Marea văzută pentru prima dată mi s-a părut nesfârşită, de un albastru marin şi nespus de frumoasă. 

Era plină de valuri înpsumate, nisipul plajei era fin și argintiu, presărat de scoici mărunţite de valurile 

agitate. 

     Copiii se jucau în mare plini de voie bună. Am intrat și eu, încântată şi temătoare şi am început să mă 

joc cu noii mei prieteni. Apoi, am construit împreună castele de nisip, mari şi înalte, pe care le-am ornat 

cu scoicile găsite pe malul mării. Cu toții eram fericiți și încântați, era foarte frumos… 

      Când ne era cald, intram în mare pentru a ne răcori, apa fiind călduță și plăcută. Ieşeam apoi din apă 

pentru a mă încălzi la razele soarelui.  

       Tot în aceeaşi zi m-am dus cu mama să culeg scoici de pe malul mării; acestea erau mari şi 

frumoase. Am cules o mulţime de scoici care mai de care mai frumoase şi mai interesante, pe care mai 

apoi, le-am înşirat  într-un frumos colier. Primul meu colier din scoici, pe care îl mai păstrez şi azi în 

camera mea, într-o cutie cu amintiri magice. 

         Mai spre seară am mers din nou pe plajă pentru a vedea apusul soarelui.  

         Era cu adevărat magic spectacolul! Marea aceea nesfârșită, de un albastru cum nu mai văzusem 

până atunci, înghițea treptat soarele. Acesta, părea o minge imensă de foc de culoare roşie. A fost primul 

meu apus de soare pe malul mării. 

          Plimbarea sub clar de lună de pe malul mării şi de pe faleză a fost minunată, briza era plăcută, iar 

pescărușii țipau încântați în lumina difuză a lunii. În largul mării se zăreau vapoare luminate discret, iar  

marea devenea din ce în ce mai liniștită, sub privirile mele mirate.  

          A fost o zi cu adevărat magică, a fost și va rămâne ziua în care am văzut pentru prima oară 

marea… 
 

Vasil Marinescu Maria Elena cls.aV-a A 

Prof.Șoltuz Cristina 
 

 

Pop Denis – prof.Florea Irina 



 

 
 

 

Impresii despre prima teză 
 

            Aproape de vacanța de iarnă, și totuși atât de departe...marțea viitoare vom da teză la română. 

Încă nu știu cum e o teză, dar, cum va fi, așa va fi! 

 Vine și ziua cea mare. Atât de mult așteptată! 

 Cu o oră înainte de a da teza, era agitație mare. Toți stăteam liniștiți în bănci și ne repetam, ca să 

fim pregătiți. Intră doamna profesoară în clasă, cu același zâmbet cald ca de fiecare dată. 

  Ne ridicăm să o salutăm. Andrei o întreabă, ca întotdeauna, dacă e grea. 

 La fel ca până acum, doamna râde și ne asigură că nu e deloc grea, nu mai grea de 100 de grame. 

 Așteptăm  cu sufletul la gură să ne dea subiectele. 

            După ce a terminat de împărțit fișele, ne-a explicat 2-3 minute câteva lucruri și apoi  ne-a urat 

mult noroc.  

 Aveam mâinile reci și umede de la atâtea emoții. Eram ca  o cascadă plină de emoții. Am 

observat ca nu era așa greu la primele exerciții, dar nu m-am așteptat să fie greu nici la celelalte. 

 M-am înșelat însă, căci a fost puțin mai greu. După vreo 20-30 de minute, am terminat prima 

parte. Când am auzit glasul profesoarei care zicea că mai avem 15 minute m-am speriat și repede am 

trecut la partea mea preferată, compunerea. Aici m-am chinuit la început, apoi ideile îmi veneau mai 

repede ca formula 1.  

 Când timpul, misterul esențial, cum spune doamna, s-a scurs, profesoara a spus STOP.  

Toți am pus pixurile și stilourile jos, resemnați și epuizați.  

            Până la urmă am terminat și cu teza aceasta! 

Mai avem una la matematică, dar despre ea nu vă voi spune acum absolut nimic… poate în altă 

compunere. Cine știe?! 

 

Alessia Pop cls.aV-a A 

Prof.Șoltuz Cristina 
 

 

Zimbru Denis 

cls.aVIII-a C 

prof.Florea 

Irina 



 

 
 

 

GÂNDURI DESPRE POEZIE 
 

                                                                                                                                                21.03.2019 

 

 Poezia, cea mai pură dintre creațiile literare, sentimente crude, nefiltrate. Un râu infinit de 

gânduri, de simțiri, de trăiri și de suferințe, de bucurii și de griji. 

 Fiind poetă eu însămi, pot spune că e un mijloc de terapie, de liniștire sufletească. Lucrul cel 

mai satisfăcător mi se pare faptul că EU dețin controlul stiloului și al foii de hârtie. Eu decid cum să 

sfâșii foaia sau cum să o bandajez.  

 Când trec prin perioade grele, când mă simt vulnerabilă sau când vocile din capul și din 

sufletul meu răcnesc la nesfârșit, primul lucru pe care îl fac e să îmi pun muzica în căști la maximum 

și să îmi vărs nervii pe sărmana hârtie care, deși e inocentă, poartă acum un veșmânt făurit din 

inima mea. O port cu grijă, o transcriu în caietul meu special, ce-mi servește drept jurnal, temându-

mă parcă să îl citesc. E radioactiv; e ca o cutie a Pandorei: îl deschizi și toate necazurile lumii se 

revarsă. 

Scriu… nu știu de ce scriu. Poate să mă eliberez de captivitatea ce-o simt când glasul îmi piere. 

Poate să îi ajut pe alții. Poate să provoc o reacție. Încă nu m-am decis. Nu sunt sigură că o voi face 

vreodată. Dar nu mă pot opri din scris. 

 A devenit o dependență, o necesitate. Nu pot trăi fără poezie, la fel cum tu, cititorule, nu poți 

trăi fără aer. Totuși nu am mai scris de mult timp. Asta înseamnă că sunt bine, că m-am vindecat, că 

mi s-au cicatrizat rănile sufletului. Ironic, nu? Cum lucrul care eliberează, care te face să plutești, 

necesită durere pentru a exista. Cum cele mai frumoase cuvinte izvorăsc din cele mai adânci răni. 

 Cele mai adânci răni… ,,Copil naiv ”, mă gândeam în timp ce foaia îngălbenită de vreme se 

pierdu printre nenumăratele amintiri ascunse în sertare asemenea unor găuri negre. 

 ,,Tu și atunci când vedeai o floare pe marginea drumului sau un fluture ce dansa în aer 

începeai să zâmbești, iar în secunda următoare chipul ți se întuneca pentru că prietenul tău cel mai 

bun avea ochi pentru altcineva: fata aceea brunetă din banca de la geam. ” 

 Au trecut ani; clipele s-au înlănțuit molcome și s-au pierdut galeșe în trecut. Sentimentele au 

venit și s-au dus; nicio poezie nu a fost nemuritoare, cum credea tânărul meu suflet îmbătat de 

puterea cuvintelor, de forța lor de a modela diamantul neșlefuit al realității. 

 Poezia mi-a oferit fărâme intense de bucurie, apoi flacăra aprinsă de ea a ars mocnit, după 

care, implacabil, într-o bună zi, s-a stins. 

 Câțiva ani de faimă, apariții pe prima pagină a unor reviste literare faimoase, interpretări 

cuminți, banale ori elucubrante ale operelor, recitări pe cele mai strălucitoare scene, lansări de 

volume, autografe, o viață mondenă… Toate acestea, plătite cu o existență condamnată să rămână în 

anonimat. 

 Azi, poezia nu mai atinge suflete. Oamenii sunt adânciți în rețele sociale, în jocuri de noroc, 

în vicii și, oricât am spera, salvarea s-ar putea să nu mai vină. Ei, cei mai mulți dintre ei, nu mai simt 

arta, nu mai aud cântecul lumii. 

 Arareori mai iese cineva din transă, punând mâna pe un volum de poeme și ajungând la o 

viață despre care nici măcar nu știa că există. 

 Pentru mine, poezia s-a transformat într-o amintire a unor vremuri demult apuse. 

 Am mototolit foaia și am aruncat-o, continuând să curăț biroul. 

 ,,Copil naiv… Poezia înseamnă magie într-o lume în care magia s-a diluat și s-a digitalizat, 

metamorfozându-se în cu totul altceva, lipsit de suflet. ” 

 Apoi, cu mișcări leneșe, de felină obosită, dar vigilentă, am rupt fila din calendar: 21.03.2039. 

 

Alexandra Paula Șipoș cls.aVIII-a B 

Prof.Șoltuz Cristina 

 



 

 
 

 

Brioşica şi Gogoşica 
 

 Într-o zi frumoasă de primăvară, Ioana s-a gândit să facă nişte brioşe. Ea este singura care ştie 

să facă cele mai bune brioşe. 

        Îi place foarte mult să facă brioşe. Le face perfecte! 

        După ce a făcut  aluatul şi l-a pus la copt, a preparat glazura de ciocolată, apoi s-a dus în curte să 

se joace cu căţelul ei, Pufi. 

         A cam uitat de brioşele ei. Când s-a dus să le scoată din cuptor a sesizat ca una era arsă. A pus-o 

pe masă, deoarece urma să îi taie partea arsă. Brioşica, însă a sărit de pe masă şi a fugit. 

          A ieşit pe uşă. A ajuns într-o lume imensă. Trebuia să se furişeze, deoarece în acea lume imensă 

trăia o arătanie fioroasă şi puternică. Era câinele Ioanei, Pufi. De fapt el e un pui de două luni şi nu e 

deloc fioros, doar jucăuş şi flocos. 

       A sărit şi s-a rostogolit, iar apoi, într-un final a ajuns în vecini. Acolo s-a întâlnit cu Gogoşica, 

care avea o poveste identică, doar că ea a fost făcută de Irina, prietena Ioanei. 

       Brioşica a cugetat puţin şi apoi i-a spus Gogoşicăi: 

       - Ai dori să facem împreună o expediţie, să vedem lumea, multe locaţii noi şi interesante? Poate 

vom ajunge în Tokyo sau în New York, poate vom ajunge cunoscute. 

       -Bună idee, am putea să ne înfiinţăm o trupă de muzică clasică. Poate vom ajunge vedete. 

        Cele două prietene au pornit la drum. Au mers ele cât au mers şi au ajuns în Anglia. Brioşica a 

spus: 

       -De aici putem lua trenul Prăjiturica  rapidă care ne duce în Lumea zaharoasă. Acolo se lansează 

toate trupele de muzică formate din prăjituri. 

     -Serios, chiar există o lume în care trăiesc doar prăjituri? 

     -Eu aşa am auzit de la restul brioşelor din cuptor. Acesta este visul tuturor prăjiturilor. 

     -Ai dreptate, hai să mergem! 

    Au călătorit timp de o zi, după care s-au cazat la hotelul Prăjiturica veselă. 

    A trecut o săptămână de când au ajuns acolo, dar, din păcate s-a dovedit că Lumea zaharoasă era, 

de fapt,  frigiderul lui Pity, uriaşul care se hrăneşte doar cu prăjituri. 

    -Brioşica, strigă Gogoşica, trebuie să fugim urgent de aici! UR-GENT! 

    -Sigur că vom fugi, dar trebuie să îi ajutăm şi pe ceilalți. Toţi au ajuns aici deoarece aveau un vis, 

să devină celebri. 

    -Bine, bine, dar cum vom reuşi? 

    Brioşica a luat mai multe beţe de sărăţele, le-a lipit cu câteva  bomboane… lipicioase şi s-au urcat 

pe ele toate prăjiturile până au ajuns pe frigider. De acolo s-au despărţit şi şi-au văzut de drumul lor, 

liniștite și fericite. 

     Brioşica şi Gogoşica şi-au continuat drumul. Au ajuns în Paris. Acolo şi-au lansat primul album. În 

câteva săptămâni au ajuns cele mai celebre prăjituri din Paris, iar după numai un an, cele mai celebre 

din întreaga lume. 

     Cele două prietene au ajuns şi în Tokyo, în New York, Roma şi multe alte locaţii foarte cunoscute. 

Au fost foarte fericite! 

     Erau cunoscute şi ca Eroinele prăjiturilor de când au ajutat toate prăjiturile să scape din frigiderul 

lui Pity, uriaşul care se hrăneşte doar cu prăjituri. 

     Aceasta a fost povestea celor două prietene, Brioşica şi Gogoşica, frumoasele prăjituri care au aflat 

că dacă îţi doreşti foarte mult un lucru  îl poţi obţine, dar cu multă răbdare şi cooperare. 

 

Oana Andrea Ilban cls.aV-a A 

Prof.Șoltuz Cristina 



 

 
 

 

ÎN RAZELE CALDE ALE SOARELUI… 
 

 După ce iarna a plecat grăbită spre alte zări, primăvara încearcă să aline durerile provocate de 

alba iarnă. Toți oamenii scot cu mare greutate decorațiunile de Crăciun și le pun, nostalgici, într-o cutie, 

ca în fiecare an. 

  Natura își recreează florile minunate, cu un miros fermecător, frunzele colorate în nuanțe de 

verde deschis sau închis. Doar un mic fir de ghiocel și-a făcut timid loc prin zăpada cea grea și umedă, ca 

în tablourile din camera bunicii.  

   Insectele, flămânde și speriate, încep să își caute provizii pentru următoarea iarnă, deși mai este 

atât de mult timp... Albinele caută nectar, furnicile lucrează neobosite toată ziulica, fluturii zboară plini 

de bucurie, iar un mic cărăbuș de aramă își caută un loc mai potrivit pentru adăpost. 

    Se înserează încetișor. Acum, câteva raze jucăușe ale soarelui se mai văd printre copacii răzleți. 

Noaptea răcoroasă este binevenită pentru toți oamenii care au alergat toată ziua. Pădurea este ca un castel 

din basm, liniștit și misterios...  

    Stelele palide strălucesc sfioase. Luna are grijă de toată lumea, ca o regină dornică să fie pace în 

regatul ei, să fie bine pentru toți supușii ei. 

    Glasul strident al cocoșului se aude puternic în noapte; asta înseamnă că soarele răsare. Urcă 

vesel pe bolta senină, ca un cerc de foc al naturii, ca un stăpân absolut  peste regatul zilei. 

    Oamenii, de voie de nevoie, încep curățenia de primăvară. În fața fiecărei case se văd lucrurile 

folosite prentru sărbători, inclusiv pomul, care va sfârși la gunoi. După ce ne-a adus atât de multă 

bucurie, atâtea daruri… Copiii,  fericiți și nerăbdători, ies în curtea casei, pentru a se bucura din plin de 

căldura binefăcătoare a soarelui. 

     Două fete vesele, pe care le știu din vedere, locuiesc la două case de noi, îmi fac semne pe care 

mă bucur să le observ. Fug fericită spre ele, cu gândul că e atât de bine să ieși din casă, să alergi pe stradă 

și să te ardă razele cale ale soarelui. 

     E o primăvară atât de frumoasă... 

 

Denisa Pop cls.aV-a A 

Prof. Șoltuz Cristina 

 
 

 

Mihai Horia 

Prof.Florea 

Irina 



 

 
 

O mie şi una de pagini 

 

         Profeţia spune că o carte plină de mister şi de fantezie are o mie şi una de pagini albe ca spuma 

laptelui. Nimeni nu îşi explică, dar această carte plină de magie  poate fi citită şi poate chiar deţine cele 

mai mari mistere ale lumii : basmele s-au întâmplat în realitate şi  pe cerul care azi e pictat de mii de 

fluturi multicolori, s-au dat lupte între puternicii zmei ce aduceau cândva frica în inimile bieţilor săteni. 

         Era o problemă pe care nimeni nu o putea desluşi : cartea putea fi citită doar de un om cu o 

adevarată inimă de cititor, dar cum nimeni nu avea acel dar mai preţios decât mirosul florilor, acest lucru 

nu era cu putinţă. În final, misterul a fost dat uitării şi  nimeni nu a mai  rostit numele cărţii  ... 

         Într-un sătuc mic, pierdut în codrul rece, o fetiţă cu ochii plini de poveste şi de creativitate, stătea şi 

citea cât timp bila aurie de foc era pe cerul străveziu  de o limpezime de cristal. Toţi o credeau mai 

ciudată de felul ei, iar prietenii săi erau cărţile din biblioteca sa mică. In loc să sară coarda, ea asculta 

cântecul plăpând al izvorului şi iubea să stea în mireasma florilor de cireşi .  

         Cum citea ea aşa pe iarba de un verde crud de primăvară, observă ceva cu totul nou. Era un nume 

fără culoare, dar tot atât de interesant: ,, O mie şi una de pagini goale? ‘’ Nu mai auzise aşa ceva. Îi 

întrebă pe părinţi, mai ales pe sora sa  ce e o carte goală şi de  fiecare dată primea acelaşi răspuns ; ,,O 

carte goală ‘’ . Nu se lăsă învinsă de acest răspuns şi ştia că autorul ei a lăsat-o intenţionat goală. Dar de 

ce ? se întreba ea în neştire. 

         Stătea ore în şir citind profeţia şi ştia că trebuie să vadă cartea aceasta. Aşa că, dis- de- dimineaţă, 

porni către muzeul unde se afla. Ajunsă acolo, trecu pe lângă multe tablouri interesante, pictate în tot 

felul de culori mirifice care îţi furau privirea şi pe lângă sculpturi de care nu puteai să nu te îndrăgosteşti. 

Dar ea nu se uita la ele nicio secundă, deoarece mintea ei era la carte.  

        -Nimeni nu a citit-o vreodată, fetito ! O voce dură ca un tunet în vals cu fulgerul ce spinteca cerul, 

se auzi din spate. Crezi că tu vei reuşi ? E o glumă foarte interesantă, ca şi cartea asta !  

        -Hei ! Tu ! Cum poţi să spui aşa ceva? Măcar ai încercat să o citesti, să treci de misterul ei ?  

        -Presupun că nu … 

        -Exact ! Voi, oamenii mari, trageţi concluzii pripite . Stai să văd.  

         Fetiţa era cu ochii la carte. Era ceva ce o neliniştea. A înţeles! O inimă pură de cititor e greu de 

găsit, dar ceva în adâncul ei o mişca, o zguduia, iar în câteva clipe scoase condeiul şi scrise titlul. Lumea 

se uita mirată . Ea nu citea, ci scria:  

       -Uitaţi secretul cărţii! Poţi citi doar ce e scris şi doar un  cititor poate scrie povesti …doar unul!  

        Oamenii se umpleau de lumină, şi nu de orice lumină, ci de lumina fetiţei care pornise această 

călătorie spirituală. 

       Şi am încălecat pe o şa şi v-am spus povestea aşa . 

 

                                                                                                Mureşan Iulia cla a V-a C 

Prof. Pop Nadia 

 

 

 

Giurgi Ioana 

cls.aV-a A 

Prof.Florea Irina 



 

 
 

 

Cartea – prietenul  nostru  necuvântător 

 
 

     Cel mai bun prieten şi sfetnic al omului în a-şi dezvolta cultura este cartea. 

     Ea este o punte de legătură între noi şi strămoşii noştri. 

     Prezentul ne oferă muzee, teatre, cetăţi ,biserici, dar fără cărţi n-am cunoaşte tainele acestora. 

     Ştefan cel Mare ne-a lăsat moştenire biserici, dar, fără însemnările din cărţi, n-am şti că acestea au 

fost construite  după fiecare bătălie victorioasă. 

     Aflarea acestor poveşti ne inundă sufletul de bucurie şi mândrie patriotică. 

     Teatrele ar plânge fără comediile lui Caragiale. 

     Primii paşi ai copilăriei noastre sunt însoţiţi de poveştile lui Ion Creangă şi de ,,Amintirile din 

copilărie’’. 

     Foşnetul codrului şi murmurul izvoarelor din poezia lui Mihai Eminescu n-ar fi ajuns la urechile 

noastre atât de duios. N-am fi aflat niciodată că Ion Creangă şi Mihai Eminescu au fost foarte buni 

prieteni. 

      Lumea întreagă aşteaptă cu nerăbdare, an de an, concertul de Anul Nou de la Viena, cu melodiile lui 

Amadeus Mozart. 

 

                                                                                       Nicoară Lorena Maria cls.aV-a C 

Prof. Pop Nadia 
 

 

Rus Medeea cls.aVi-a A     prof. Florea Irina 



 

 
 

Cearta funcţiilor sintactice 
 

 
         Era iarnă. Afară vântul sufla cu putere. Stăteam lângă sobă liniştită, iar datorită căldurii ei, am 

adormit. 

         Dintr-o dată, în vis mi-a apărut un spiriduş care îmi spunea că, în lumea uimitoare a gramaticii 

urma să aibă loc un spectacol. Era trist deoarece funcţile sintactice ale substantivului au început să se 

certe chiar înainte de a intra pe şcenă. 

         Urmărindu-l, am ajuns într-o sală imensǎ, unde SUBIECTUL se ţinea mândru deoarece era 

dirijorul, dar NUMELE PREDICATIV  îl înţepa întruna spunând că el e profesorul. 

SUBIECTUL, simţindu-se jignit, l-a ameninţat că va părăsi concertul dacă va continua să îl supere.  

          În acest timp, au apărut şi cele douǎ COMPLEMENTE DE TIMP şi DE LOC , strigând întruna 

că, fără ele, spectacolul nu are niciun  farmec, hotǎrându-se sǎ fie primele care intră pe şcenă. Din cauza 

supărării, COMPLEMENTUL DIRECT şi fratele său, COMPLEMENTUL INDIRECT, s-au hotărât să 

plece, astfel trupa destrămându-se. 

          În mijlocul lor, a venit în grabă ATRIBUTUL SUBSTANTIVAL care, cu calm si înţelepciune, le-a 

spus că fraţii lui au plecat şi le-a explicat că toţi au un rol foarte important în cadrul spectacolului, chiar 

dacă SUBIECTUL este dirijorul.  

          În momentul acela, COMPLEMENTUL DIRECT şi COMPLEMENTUL INDIRECT, auzind 

aceste vorbe, s-au întors şi toţi au realizat cǎ ceea ce spunea fratele lor, era adevărat. Atunci au apǎrut şi 

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE MOD si COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE 

SCOP . Astfel, trupa a crezut că poate începe spectacolul. Din păcate, şi-au dat seama cǎ 

lipseşte COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE CAUZĂ care, din neatenţie, a căzut şi nu a putut 

ajunge la timp, dar fraţii lui i-au acoperit lipsa la timp, iar concertul a putut începe. 

           A fost un spectacol fantastic şi minunat. 

                                                            

           Totul e bine când se termină cu bine!!! 

                                                                        

                                                                                                               Filimon Odelina  cls   a VIII-a  C 

Prof. Pop Nadia 

 
 

 
Opriș Barbara cls.aV-a 

Prof.Florea Irina 



 

 
 

 

Foc şi Gheaţă 

 Peste mări şi ţări se găsea  un munte împărţit  în două regate opuse : Foc şi Gheaţă .  

 Niciodată, nobilii regatelor nu se înţelegeau, până într-o zi ce avea să schimbe totul. Prinţesa Foc 

nestins şi Aquarium erau obligaţi să se căsătorească pentru alianţe şi viitorul regatelor era déjà petcetluit. 

Ei doi nu s-au înţeles niciodată, iar din cauza lor multe conflicte s-au întâmplat. Cei doi, până la urmă, au 

înţeles ce trebuia făcut, aşa că au acceptat ideea. Nunta magică  a durat trei zile lungi, pline de bucate 

alese şi trei nopţi pline de muzică şi dans . 

 După nunta care părea a fi scoasă din poveşti, cei doi făceau ce ştiau mai bine : se certau. Dar  nu 

orice ceartă, ci una teribilă, încât Aquarius o împinse pe Foc nestins în ocean, unde inima ei de foc se 

stinse. Speriat, regele îi spuse Împăratului Phoenix cum corpul firav al fiicei sale căzu uşor în Abisul 

Albastru .  

 La vorbele acestea, regele porni un război care topea  inimile locuitorilor ţinutului de gheaţă şi 

stingea inimile aprinse de foc ale ţinutului Focului. În timp ce războiul de la suprafaţă se desfăşura cu 

cruzime, vieţuitoarele o transformaseră pe Flacăra nestinsă într-o sirenă. Nu putea sta mult timp, dar nu 

avea cum să se întoarcă. Corali multicolori colorau oceanul, iar solzii peştilor trimiteau raze colorate 

printre curenţii oceanici. Era ceva de vis .  

- Ajutor ! EU nu am ce cauta aici , ci pe uscat, la familia mea !  

Un peşte închis la culoare, ce trecea prin zonă,  i-a spus aşa : 

- De aici nu ai cum să scapi!  Un peşte pe uscat nu poate trăi .  

      Prinţesa căzu în lacrimi  amare de dor şi acestea se preschimbară în perle albe ca norii pe cer într-

o zi caldă de vară. Nu putea trăi acolo. Nu avea pe nimeni, iar singura vieţuitoare pe care o cunoştea, era 

singurul peşte fără chef  de viaţă din ocean.  

    Aquarius nu putea să vadă suferinţa mare pe care a creat-o doar dintr-un moft, aşa că hotărî  să se 

arunce în apele reci ale Abisului Albastru şi să o salveze pe Foc nestins. Ajuns în ocean, o zări pe aceasta 

plângând încontinuu şi îi dărui suflarea rece care pe ea o transformase în om, iar pe el în sirenă.  

Abia acum cei doi au înţeles iubirea. Războiul se sfârşise, dar toţi erau în doliu. Măcar acum, după o 

sută de ani, ei au fost cei care au înţeles iubirea adevărată. 

 

 

                                                                                                        Moraru Karina, clasa aV-a C 

Prof.Pop Nadia 

 
 

 
Dincă Andrei cls.aV-a 

Prof.Florea Irina 



 

 
 

 

VRABIA 
 

  

         Prima rază de soare îşi făcu apariţia în codrul răcoros. O vrabie ciripea pe o creangă înmugurită, 

plină de comorile parfumate ale primăverii. 

        Veverita cafenie, cu boticul ei umed şi catifelat, o împinse în graba sa pe gingaşa vrabie. Aceasta 

căzu pe iarba crudă în care săgeţile de foc ale soarelui se reflectau în roua rece a dimineţii. 

       -Vai, aripa mea firavă! Fără ea nu pot zbura în înaltul cerului străveziu de o limpezime de cristal, să 

dansez printre ghemurile argintii ale văzduhului de poveste şi să cânt alături de suratele mele cu vocile 

noastre dulci … 

        -Te pot ajuta eu, cu cel mai mare drag ! Un glas cald şi înduioşător se auzea împreună cu cântecul 

plăpând al izvorului rece. Biata de tine! Ca să vezi! Tu, dintre toate mândrele cu glas de aur, ţi-ai rupt 

aripioara …Stai să văd ! 

                    - Nu te apropia, stufoasă roşcată a codrului!  Pe la urechile mele,  numele tău nu l-am auzit 

de bine.  

                    - Vreau să mă schimb ... să ajut… Te pot duce la ale tale păsări. Ele, cu siguranţă, te vor 

ajuta. 

         -Şi ce vrei la schimb, Foc rosu de nestins: bogăţii nemaivăzute, florile cu cel mai frumos miros sau 

cristalele de pe fundul lacului din inima codrului? 

                    - Ceva şi mai pretios: vocea ta ! Cu ea le voi cânta vieţuitoarelor din pădure şi voi fi iubită.  

                    - Dar mă vei ajuta? 

                     - Cu siguranţă!  

         Blânda vrabie îi dărui cea mai de preţ comoară a sa: vocea ei. Cum primi vocea, şireata făcu doi 

paşi în spate şi dispăru între tufişurile de zmeură. Vrabia era singură, aşteptând un ajutor. În câteva 

minute, o broască timidă o observă şi îi dădu o mână de ajutor dânsei. 

                     De atunci, vrabia nu a mai avut încredere în oricine. 

                     Am putea spune că, în viaţă, ajutorul îţi vine de la cine nu te aştepţi.     

 

                      Mureșan Iulia, cls. a V-a                    

                                                     Prof. Pop Nadia 

 

 
 

  



 

 
 

        

          

 

          FLUTURELE ŞI FLOAREA 
 

  

 

 Plin de exuberanţă mare, 

                      Flururele se îndrepta  

                      Spre o floare copleşitoare 

                      Şi cu gândul rămânea  

                      La a-şi păstra un loc în petale. 

 

                      Căci, prieteni buni erau 

                      Şi aveau o promisiune: 

                      Să rămână în petalele ce constituiau 

                      O casă cu afecţiune, 

                      Unde floarea îl proteja. 

 

                      Dar, fluturele ajuns la destinaţie, 

                      Văzu un cap scufundat 

                      În polenul florii, ce cu discreţie, 

                      Îşi găsise adăpost perindat 

                      O albină cu graţie. 

 

                      Întristat de o asemenea întâmplare,  

                      Acesta se încumetă a o întreba: 

                      ,,Spune-mi, floare gingaşă, n-am avut o înţelegere?’’ 

                    ,,Aleg pentru beneficii şi nu pentru frumuseţea ta,’’ 

 Răspunse floarea cu îngâmfare şi impunere. 

 

 Aşadar, supărarea enormă i-a fost 

 Fluturelui juvenil, veşnic efemer,  

 Fiindcă albina s-a adăpostit fără rost 

 Unde floarea a lăsat-o sincer, 

 În locul prietenului fără adăpost. 

 

Am nevoie să zbor, am nevoie să iubesc cerul. 

                                                                                       

  Pop Sara Călina, cls. a VI-a 

Prof. Pop Nadia 

 

 

 

Van Dooren Jennifer 

            cls.aII-a D 



 

 
 

JOCUL CUVINTELOR 

Poezii compuse de către elevii clasei a III-a C 

Prof. înv. primar  Pop Loredana Alina 

 

,,Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău, pe care, altfel  le ia vântul....’’ 

 Nicolae  Iorga 
 
 

            Din nou primăvară                                     Câtă frumusețe...! 
         

 Într-o dimineață senină                             Primăvara a sosit, 

 S-a ivit o lumină...                                           Ghiocei au răsărit. 

 Era primăvara cea frumoasă,                           Păsările vin acum,  

 Ce-aduce bucurie-n viață.                                 După lungul drum. 

   

  Când soarele  a răsărit,                                 Păienjenițe harnice, 

  Florile au înflorit.                                         Simpatice, frenetice 

  Pe câmpii ies ghiocei                                    De după frunze ies: 

  Firavi, albi și mititei.                                  ,,- O pânză vreau să țes!” 

  

 Vezi lalele colorate,                    Dimineața în grădină 

 Minunate, parfumate...                                A ieșit un ghiocel, 

 Printre ele-s fluturași                                   Raze blânde de lumină, 

 Mici, frumoși și drăgălași.                           Soarele-ndreaptă spre el. 

   

  S-au ivit și-albinele                                        Copiii zburdalnici 

  Harnice ca gospodinele.                                  Și tare voinici, 

  Furnicuțe-s peste tot                                       Se joacă prin parcuri  

  Muncesc și ele cât pot...                                 Și pe la bunici. 

   

 Primăvara aduce bucurii                Floricele mici apar, 

 Și strigăte de copii.                                        Iepurași prin ele sar, 

 Mii de narcise aurii,                                      Tare veseli sunt și ei, 

 Pentru noi, oamenii!                                      Ca și ai mei doi căței! 

   

  DAVID  MIRUNA                                                       BAN  IRIS 

 

 
 

 

Mihaela Natalia 

cls,aVI-a A 

Prof.Florea Irina 



 

 
 

         

  

 

         Natura reînvie!                                                  Urare de 8 Martie 
 

 Buburuze fine,                                Vorba ei cea dulce,pare 

 Zboră pe câmpie,                                    Că-mi aduce alinare...    

 Fluturași o mie,                                         De mă ceartă, nu-i nimic! 

 Natura reînvie!                                           Eu repar ce am greșit! 

  

  Soare, viață, energie,                                         Zână a învățăturii, 

  Și-un pachet de bucurie!                             Dar și a iubirii, 

  Toate sunt în armonie,                                Mă învață multă carte, 

  Natura reînvie!                                            De fericire să-am parte! 

  

 Harnice gospodine,                                     O iubesc pe doamna învățătoare! 

 Sute de albine,                                           S-o mulțumesc vreau tare... 

 Muncesc în a lor gospodărie...                     De 8 Martie-i mărturisesc 

 Natura reînvie!                                               Cât de mult o prețuiesc! 

  

  Tril de păsărele,                                        NISTOR FLAVIA 

  Grabă de furnici, 

  În grădină la bunici...                                                    

  Natura reînvie!                                                                Martie                
  

 Mărțișor cu drag,                                  Martie e astăzi prima                              

 Prins într-un șirag                                      Ce ne-aduce bucurii, 

 Semn plin de iubire                                     Luna în care și vremea 

 Natura reînvie!       Ușor se va încălzi. 

  

  Zarzăr în floare                                                      Toate ne sunt cunoscute 

  Plin de culoare                                                        Și atât de dragi, și dulci;           

  Dă lumii de știre                                                       Nimeni nu poate să uite 

  Natura reînvie!                                                           Ce frumoase zile-aduci! 

  

 Primăvară, bine te-am regăsit!                                  Ești luna deosebită 

 Nu știu ce mi-ai pregătit,                                              Pentru mame și copii... 

 Sper să fie însorit!                                                         Primăvară, ești iubită 

 Mă bucur că ai venit!                                                    Ori de câte ori revii! 

   

  CRISTEA MARIA                                                               POP  RUXANDRA 

 



 

 
 

Rodul  fructului  primăvăratic  

Pe marginea unui drum doi oameni mâncau un fruct, ce nici eu nu ştiu cum se numea. Dar, în 

poveste va avea numele de fructul primăvăratic. 

Unul dintre ei a scăpat un sâmbure din fructul primăvăratic. Nu l-a observat şi a plecat mai 

departe. Peste doi-trei ani, în locul acela a crescut un pom foarte înalt. În vârful acestuia se afla o căsuţă 

foarte mare. Era un palat şi în el se afla o zână.  

  Ea avea părul blond şi buclele îi ajungeau până la mijlocul spatelui. Avea ochii albaştri ca marea, 

iar genele arcuite. În obrăjori avea doi bujori roşii ca racul fiert. Era suplă, iar aceasta, chiar dacă era în 

pom doar de trei ani, parcă avea douăzeci. 

Zâna aceasta, Cristalina, se îmbrăca mereu cu o rochie albă de dantelă, iar pe cap avea o 

coroană din cristale. 

Locuia cu servitorii ei, care o slujeau întruna. 

Într-o zi, pe lângă palatul ei trecu prietenul meu, Andrei. El văzuse acest palat şi se minună. 

Observă că în pom nu erau flori, ci cristale. De curiozitate se urcă în copac, până la castel, unde sună 

dintr-un clopoțel din cristal.  Îi răspunse chiar Cristalina:  

- Cum te cheamă?, întrebă Cristalina. 

- Eu sunt Andrei. Presupun că tu eşti Cristalina. Am auzit de tine.  

Atunci Cristalina se miră. Credea că nimeni nu auzise de ea. 

- Da, eu sunt!, zise Cristalina. Ce cauţi aici? 

- De curiozitate, am intrat. E un deranj? 

- Desigur că nu!, zise ea. 

Apoi intră şi Andrei înăuntru, unde văzu ceva ce n-a mai văzut niciodată în viaţa lui: un 

candelabru de cristal. 

- Ce frumos e!, se miră el. Ca şi tine! 

Deodată, Cristalina se înroşi la faţă. 

Îl duse pe băiat într-o camera cu dulciuri din zahăr de cristal. Andrei se minună de cele văzute. 

- Vrei o brioşă? 

- Nu, mulţumesc! Eu nu mănânc dulciuri. 

- Nu ştii cumva cine a fost cel care a scăpat sâmburele fructului primăvăratic? întrebă ea.  

- Să ştii că eu cred ca acela a făcut-o intenţionat, răspunse Andrei.  

Dar Andrei ascundea adevărul. Chiar el fusese băiatul ce scăpase sâmburele. 

Pentru că este prietenul meu, mi-a povestit totul. Aşa a ajuns povestea la urechile voastre. Nu 

eu am inventat-o… 

                                                                                                               BAN  IRIS 

 

 

Ilban Oana Andrea 

cls.aV-a A 

Prof.Florea Irina 



 

 
 

 

 O vezi c-apare,                                          O lacrimă verde înmugurește 

 O simți că vine...                                        Și crește,tot crește.... 

 Învie câmpul,                                              Până se desăvârșește. 

 Înalță gândul!                                               Iar vântul o iubește!                        

 Miroși o floare...                                                                  (frunza) 

 Cine e oare!? 

                 (primăvara) 

  

 Mi-e înger, mi-e lumină!                             Un domn cu pălărie albă, 

 Îmi face viața plină.                                    Vrea să-ți dăruiasc-o salbă. 

 E mereu senină                                            Primăvara primenește, 

 Iute ca o albină.                                           Învierea o vestește! 

                     (mama)                                                            (ghiocelul) 

                                                              

 Gorgan Gabriel Alexandru 

cls.a III-a C 

prof.înv.primar Pop Loredana 

 

 

 

   Nervo Camilla cls.aII-a D 

Prof.înv.primar Deac Teodora 



 

 
 

 

 

       

 

 

Rândunica 

Neagră, măreață, 

Zburând, căutând, clocind, 

Are coada precum furculița. 

Rapiditate 

Laleaua 

Delicată,aurie, 

Parfumând, unduind, bucurând, 

Încântă privirea și sufletul. 

Splendoare 

 

 

 

 

Dumitru Naomi 

Prof.Florea Irina 

Vaida Karina 

Prof.Florea Irina 

Ban Iris cls.a III-a C 

Prof.înv.primar Pop Loredana 



 

 
 

 

 

 

 

 

Sfintele Paşti - Sărbătoare celei  mai  mari  minuni 

Prof. înv. Primar Pop Loredana Alina 

Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Satu Mare 

 

                 Paştele este sărbătoarea sărbătorilor, deoarece ne aminteşte de Învierea Mântuitorului, cea mai  

mare minune înfăptuită pe Pământ. De aceea, credincioşii creştini, inclusiv cei români, poartă o grijă 

deosebită acestei sărbători. 

                   Buna Vestire (25 Martie) este tot aşa de însemnată ca Paştele, serbându-se cu cea mai mare 

sfinţenie, mai ales de către femei, pentru vestea cea îmbucurătoare adusă Prea Curatei că va naşte pe 

Mântuitorul lumii. După cum va fi timpul în această zi,  aşa va fi şi prima zi de Paşti. În această zi se 

dezleagă limbile păsărilor, cu deosebire a cucului, care, se spune, toată iarna a fost uliu. 

                  Floriile – intrarea Domnului  în Ierusalim - una dintre cele douăsprezece sărbători împărăteşti 

ale anului, cade întotdeauna cu o săptămână înainte de Paşti. Numele de Florii a fost dat în amintirea 

intrării Domnului Nostru Iisus Hristos în Ierusalim, când poporul l-a întâmpinat cu ramuri înflorite de 

finic, salcie şi palmier. Intrând ca împărat în Ierusalim, Iisus anticipează apropiata sa biruinţă ca şi 

victoria finală a omenirii pe care o poartă în bine. Pentru că la noi nu cresc finic şi palier, oamenii culeg 

crenguţe de salcie cu mâţişori. De ce salcie? Se spune că atunci când Fecioara Maria a vrut să treacă un 

râu, o salcie s-a aplecat peste ape, ca să treacă Preacurata. Maica Domnului a binecuvântat salcia, făcând-

o să nu ajungă niciodată cărbune şi sortindu-i să fie adusă în fiecare an la biserică. Ramurile verzi din 

această zi, întrebuinţate atât în ritualurile casnice cât şi în cele bisericeşti, întruchipează simbolul 

castităţii şi al renaşterii anuale a vegetaţiei, un substitut fitomorf al zeiţei Flora, dar şi ramurile cu care a 

fost înntâmpinat Iisus la intrarea sa în Ierusalim. 

 Pentru buna desfăşurare  a sărbătorii Floriilor, cu o zi înainte se strâng ramuri de salcie înmugurită, se 

leagă în snopi şi se duc la biserică pentru a fi sfinţite de preot. După sfinţirea acestora, ramurile sunt luate 

acasă de către credincioşi pentru a împodobi cu ele icoanele, uşile, ferestrele, intrarea în grajduri sau 

pentru a le pune la fântâni şi la streşinile caselor. Se obişnuieşte şi astăzi să fie înfipte în straturile 

proaspăt semănate sau să le aşeze pe morminte.  

Aceste ramuri sfinţite se păstrează peste an fiind folosite în tămăduirea diferitelor boli. În scopuri 

profilactice, oamenii se încing cu ,,mâţişorii” sfinţiţi, pentru a nu-i durea mijlocul. Aceştia sunt folosiţi 

însă şi în vrăji sau descântece. Importanţa sărbătorii este dată şi de severele interdicţii de muncă, precum 

şi de sacrificiul ritual al peştelui, ziua fiind cunoscută ca şi dezlegare la peşte. 

De ziua Floriilor se înfrumuseţează natura, iar românii sărbătoaresc şi ziua acelora dintre noi care poartă 

nume de floare. 

 Floriile deschid săptămâna cea mai importanţă pentru pregătirile de Paşti.  

 

 

 



 

 
 

            

   Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este cea mai importantă perioadă a momentului. 

Acum se fac ultimele pregătiri pentru marea sărbătoare şi fiecare se străduieşte să o întâmpine cu 

curăţenie  trupească şi sufletească. 

În acest sens, credincioşii merg la mărturisire pentru ca astfel să-şi spovedească păcatele pe care, la 

îndemnul celui rău, cu ştiinţă sau neştiinţă, le-au săvârşit pentru satisfacerea poftelor trupeşti şi să ceară 

iertare Prea Măritului Stăpân, că nu e bine să iei pască având trupul pângărit de păcate.  

           Conform tradiţiei populare, mai trebuie ţinut minte că în această săptămână nu se mănâncă oţet 

pentru că Iisus Hristos a fost adăpat cu oţet în timpul patimilor sale şi atunci nu se cade ca noi să-l 

folosim la mâncare. Nici urzici nu se gătesc în aceste zile din Săptămâna Patimilor, căci cu urzici şi spini 

a fost lovit Hristos. 

          Cele din urmă zile ale postului sunt rezervate mai ales pentru pregătitul păştilor, cozonacilor şi 

înroşitul ouălor. Că nu poate fi creştin care să nu aibă pe masă o pască care înfăţişează faţa lui Hristos şi 

câteva ouă roşii pe care să le ciocnească la Sfânta Înviere, că doar ele ne amintesc de sângele 

Mântuitorului vărsat pe cruce. 

          În  Joia  Mare –a morţilor-  biserica prăznuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitor, 

dându-le prin acesta lor şi nouă pildă de smerenie, Cina cea de taină, adică aşezarea sfintelor 

cuminecături şi vinderea Domnului de către Iuda pentru 30 de arginţi. Este ziua când slujitorii lui Caiafa 

au făcut în curtea arhierească un foc la care să se încălzească.  Există tradiţia în diferite locuri din ţară, ca 

focul morţilor se fac în Joia Mare, când sufletele celor morţi se încălzesc la el.  Tot în acestă zi, 

gospodinele de la ţară se apucă de copt şi fiert. 

Toate slujbele, pomenirile şi parastasele care au început în prima sâmbătă a Postului Mare, durează 

numai până în Joia Mare.  La ţară, o femeie bătrână, considerate fără păcate, frământă pâinea pentru 

Paşte şi o duce la biserică cu lumânări şi vin pentru a fi pregătită din ea Împărtăşania Mică şi Anafura. 

Tot în această zi se înroşesc şi ouăle deoarece există credinţa că ouăle înroşite şi fierte în acestă zi nu se 

strică niciodată. O altă tradiţie legată de acestă zi este ,,nunta urzicilor”, ceea ce înseamnă înflorirea şi 

implicit, încetarea acestora de a mai fi bune de mâncat.  În decursul Săptămânii Mari sunt trei 

priveghiuri. Cel mai însemnat este în noaptea de Joimari, când se citesc cele douăsprezece evanghelii. 

De la Joimari şi până înziua de Paşti  nu se trag clopotele la biserică, ci numai se toacă.  

În seara de Vinerea Mare, credincioşii merg la biserică să asculte prohodul  şi să ia parte la sjlujbele de 

îngropare a Domnului. Cei care au ţinut post sec ăn acestă zi, iau anafură de la preot. În amintirea 

chinurilor răbdate de Mântuitor în acestă zi, trebuie să ne înfrânam şi noi poftele trupului. 

              După ce toate au fost puse la cale pentru sărbători, nu trece mult şi iată se aude glasul  tărăgănat 

al clopotelor  care străbate în unde metalice, convingătoare, întunericul nopţii chemând credincioşii la 

slujba Învierii. Ca la poruncă cerească, oamenii se pregătesc de placare spre biserică. Când clopotele 

sună pentru a treia oară, biserica e îndesată de norod şi de la o vreme nu găseşti loc să te strecori 

înăuntru. Slujba începe la miezul nopţii când se sting lumânările şi preotul îmbrăcat în odăjdii sfinte, iese 

din altar cu o făclie aprinsă împărţind tutturor ,, lumină din lumină” şi vestindu-le că ,,Hristos a Înviat!”, 

la care într-un glas cu toţii răspund,, Adevărat a Înviat !” 

             SLAVĂ ŢIE, MÂNTUITORULE, PENTRU  NEGRĂITA  MINUNE  A  ÎNVIERII  TALE ! 
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