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“Sentimentul colorează, nu pensula. Poţi colora c-o bucă-
ţică de cărbune, şi toate tuburile din lume nu-ţi dau albas-
trul unei flori de inişor, dacă nu-l ai în suflet.”

“Fă ce simţi, şi atâta cât simţi — unde nu te mai mişcă,
lasă paleta jos: lucrul tău, fiind numai sinceritate, va creşte
şi se va desăvârşi în sufletul celorlalţi. Va trăi. Altfel, vrând
să-l isprăveşti, îl omori.”

“ trebuie să pictezi aşa precum păsările cântă, absolut tot
ce îţi iese în cale şi îţi place, niciodată să nu-ţi baţi capul în
căutarea unui motiv, atunci când totul în jurul tău este mi -
nunat ”

“Cu acul ne-a crescut biata mama. şi, o dată n-am auzit-o
plângându-se sau blestemând, ori spunând vreo vorbă rea.
S-a trudit sărăcuţa de ea şi a-nvăţat singură să citească şi să
scrie ca să ne poată-nvăţa şi pe noi puţină carte. Că ce şcoli
erau pe vremea aia?… De dimineaţă până în noapte
muncea şi se îngrijea  s-avem de toate”

vezi și coperta 3
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Studiile întreprinse de
specialiștii în pedagogie au
demonstrat că rolul școlii nu tre-
buie minimizat și că educația șco-
lară motivează și sensibilizează
elevul. Nu există o metodă mai
bună de socializare și integrare
decât prin intermediul școlii. Rolul
școlii este determinant, ea reprez-
intă unitatea de bază a  sistemului
de învățământ. În țara noastră,
toate unitățile școlare își des-
fășoară activitatea conform regula-
mentelor cuprinse în legea
învățământului. Anul 2011 a debu-
tat cu o nouă lege pentru în-
vățământul românesc. După
luptele din 2010, noua Lege a Ed-
ucației Naționale a fost pusă în
aplicare începând cu 9 februarie.
Cine are de câștigat și cine are de
pierdut ? Este greu să anticipezi în
acest moment.

E pentru prima dată când
citesc un text de lege. Am accep-
tat această provocare pentru că în
fond, e o problemă care ne
privește pe noi toți, elevii. Am reușit
să parcurg, cu greu, partea din
lege care se referă la învățământul
preuniversitar. Exprimarea nu e de
multe ori prea clară pentru mine,
dar am reușit totuși să conturez
câteva idei atât pozitive cât și neg-
ative, precum și câteva noutăți pe
care această lege le aduce. Noua
lege a educației se vrea a fi una
modernă, în pas cu vremurile,
compatibilă cu școala europeană. 

Învăţământul primar va
avea o durată de cinci ani, fiind for-
mat din clasele I-IV, plus clasa
pregătitoare, care devine obligato-
rie. Învăţământul general obligato-
riu se va opri la clasa a IX-a, la
finalul gimnaziului. Clasa pregăti-
toare e inclusă în învățământul
obligatoriu, deci se instituie în-

vățământul obligatoriu de la vârsta
de șase ani. Potrivit studiilor inter-
naționale, cu cât un copil merge
mai devreme la școală, cu atât
rezultatele învățării sunt mai bune,
iar vulnerabilitățile sale sunt mai
mici. Măsura introducerii clasei
pregătitoare în învățământul primar
va intra în vigoare abia din anul
școlar 2012-2013. 

Clasa a IX-a trece la gim-
naziu, consecința acestui fapt fiind
cu siguranță o rată a abandonului
școlar mult redusă, având în
vedere că cea mai mare rată a
abandonului școlar în România se
înregistrează atunci când copiii
trec de la clasa a VIII-a la clasa a
IX-a. De asemenea măsura intro-
ducerii acesteia se aplică începând
cu anul școlar 2011-2012. O prob-
lemă pentru unele școli ar putea
apărea acolo unde nu vor exista
suficiente săli de clasă. Școlile nu
se vor aglomera prea mult ?

O altă noutate este cea
referitoare la evaluarea prin inter-
mediul unui portofoliu pentru
fiecare materie în parte. Se va ține
seama, din câte am reușit eu să
înțeleg, de comportament, ab-
sențe, atitudine, dorința de în-
vățare, implicarea la ore. Ce ne
facem însă dacă acest portofoliu
depinde de obiectivitatea profe-
sorului ? Și un alt motiv care ar tre-
bui să ne pună pe gânduri ar fi
aspectul referitor la înscrierea într-
un liceu cu concurență ridicată. La
admiterea într-un astfel de liceu
70% din media de admitere la liceu
va fi formată din portofoliu împre-
ună cu testele de evaluare, iar
restul va fi ponderea unei evaluări
suplimentare. Deci în proporție de
o treime, liceele vor deține con-
trolul candidaților pe care îi vor tria.

O modificare binevenită din
punct de vedere al elevului este

d i m i n u  -
a r e a
număru-
lui de ore,
o r a r u l
școlar ur-
mând să aibă 20 de ore pe săp-
tămână în cazul claselor I-IV, 26 de
ore în cazul gimnaziului si 30 de
ore în cel al liceului. Reducerea
numărului de ore este normală
deoarece intervine oboseala, motiv
pentru care elevii nu se mai pot
concentra la cursuri și pierd din re-
ceptivitate.

Mai sunt aspecte pozitive:
- elevii cu performanțe școlare ex-
cepționale pot promova 2 ani de
studii într-un an școlar.
- înființarea Bibliotecii Școlare Vir-
tuale si Platforma școlară de e-
learning, care includ programe
școlare, exemple de lecții, exemple
de probe de evaluare.
- elevii pot beneficia de tarife re-
duse cu 75% pentru accesul la
muzee, la concerte, la spectacole
de teatru, operă, film și la alte man-
ifestări culturale și sportive organi-
zate de instituții publice.

Nouă nu ne rămâne decât
să vedem dacă toate acestea și
multe altele pe care nu am ajuns
să le amintesc în articolul de față
vor aduce o față nouă în în-
vățământul românesc vlăguit de
schimbările fiecărei clase politice
care s-a perindat pe la putere, pen-
tru că ei au venit, au reformat (zic
ei) și au plecat, iar noi și distinșii
noștri dascăli am suportat cu sto-
icism (mai mult ei decât noi) tot ce
au încercat ei să pună in practică.
Le mulțumim că sunt alături de noi,
deși în zilele noastre ne și între-
băm de unde mai au răbdarea si
dăruirea necesară să intre la clasă,
să pună atâta suflet în ceea ce fac.

LEGEA LEGEA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUIÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Ioana Gheran

Editorial



Imnul şcolii “Alexandru Vaida-Voevod”
Muzică şi text - prof. Liana OPRIŞ
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Scurt istoric al şcoliiScurt istoric al şcolii
“Alexandru Vaida-“Alexandru Vaida-

Voevod”Voevod”

În septembrie 1994 în municipiul Cluj-
Napoca lua fiinţă o nouă unitate de învăţământ,
\coala Nr. 24, formată prin desprinderea a 55 de
clase (ciclu primar şi gimnazial) din Colegiul Pe -
dagogic „Gheorghe Lazăr”.

Unitatea şcolară nou înfiinţată a funcţionat
timp de şapte ani, cu efective de peste 1000 de
elevi, într-o locaţie provizorie, într-un spaţiu im-
provizat în clădirile – cămin ale Grupurilor \co-
lare „Alexandru Borza” şi „Spiru Haret”.

În condiţii logistice improprii desfăşurării

activităţii şcolare, colectivul didactic a depus efor-
turi considerabile pentru depăşirea neajunsurilor
implicate de situaţia precară a bazei materiale.
Prin profesionalism şi un demers didactic de cal-
itate a fost asigurată elevilor o pregătire şcolară
optimă, reflectată în rezultatele obţinute de aceş-
tia la examene şi concursuri şcolare. În anul
1996/1997 \coala Nr. 24 se situa pe locul III la
nivelul municipiului Cluj-Napoca prin rezultatele
obţinute de elevii săi la faza naţională a
olimpiadelor şcolare.

În 6 octombrie 2001, elevii şi cadrele di-
dactice ale \colii Nr. 24 au devenit beneficiarii
unui local de şcoală propriu, o clădire nou con-
struită, modernă, care asigură condiţii optime

desfăşurării procesului de învăţământ.
Odată cu inaugurarea noului local, şcolii 

i-a fost atribuit şi noul său nume, „Alexandru
Vaida-Voevod”, intrând astfel sub patronajul spi   -
ritual al unuia dintre cei mai reprezentativi făuri-
tori ai Marii Uniri.

Octombrie 2001 marchează o etapă nouă
în viaţa şcolii noastre, o altă filă a istoriei sale. În
deceniul scurs deja, elevi, părinţi şi dascăli îm-
preună i-am scris povestea, dându-i viaţă prin
truda noastră cea de fiecare zi, înfrumuseţând-o
mereu, adunând momente de neuitat şi roade ale
muncii noastre. 

\coala „Alexandru Vaida-Voevod”  şi-a
afirmat pas cu pas identitatea, şi-a creat o carte
de vizită care i-a adus apreciere şi recunoaştere,
fiind azi o şcoală de prestigiu, care îmbogăţeşte
şi onorează învăţământul clujean.  

VIZIUNEA NOASTRĂ: 

Educaţia formează oameni, oamenii
înseamnă caractere, caracterele înseamnă va-
lori. A  EDUCA înseamnă a dărui fiecărui copil
şansa de a deveni un OM, un CARACTER, o
VALOARE.

„Dacă te gândeşti la anul următor, 
Însămânţează pământul!

Dacă te gândeşti la următorii zece ani,
Plantează un copac!

Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani,
Educă oamenii!”



DEVIZA NOASTRĂ: 
„\anse egale pentru fiecare elev”

MISIUNEA NOASTRĂ: 

\coala „Alexandru Vaida – Voevod” 

� oferă un mediu educativ sigur, de cal-
itate, într-un climat cald, primitor şi stimulativ, în
care fiecare elev este ajutat să se dezvolte core-
spunzător calităţilor şi aptitudinilor sale, să-şi
formeze o imagine de sine pozitivă, să aibă în-
credere în capacităţile şi şansele sale de reuşită
în viaţă;

� valorizează fiecare elev şi răspunde
nevoii acestuia de a se simţi  competent într-o so-
cietate dinamică, deschis spre schimbare, în-
văţare şi respectarea valorilor unei societăţi
democratice şi pe cele ale cetăţeniei europene;

� asigură un cadru propice pentru for-
marea competenţelor necesare continuării studi-
ilor în forme superioare de învăţământ;

� este  un factor educativ activ pentru
întreaga comunitate, în care „triunghiul” şcoală-
elev-familie trebuie să promoveze aceleaşi valori
şi să acţioneze armonic, dinamic şi eficient.

Educaţie, formare, informare, dezvoltare

Pentru ce? . . .
a învăţa să înveţi
a învăţa să ştii
a învăţa să fii
a învăţa să vrei
a învăţa să poţi
a învăţa să reuşeşti

Cum? . . .
deschide inimi pentru a educa
deschide minţi pentru a forma
deschide ochi pentru a vedea
deschide braţe pentru a înălţa

Pentru cine? . . .
pentru toţi cei care au nevoie de noi

FINALITATE ...

„Educaţia este ceea ce rămâne 
după ce tot ceea ce a fost învăţat a fost uitat”

(B. F. Skinner)

Director adjunct, 
prof. Camilia Zanc
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Prima zi de școalăPrima zi de școală
Lucia Ciovicescu

Sunt una dintre numeroşii oameni pentru care
toamna începe cu adevărat, abia, odată cu şcoala. Cred
că în fiecare an am observat primele frunze ruginii şi
schimbarea anotimpurilor abia în prima zi de şcoală.

Dincolo de nostalgii, în prima zi de şcoală, mă
gândesc cu drag la toţi cei care au păşit în băncile şco-
lilor pentru prima oară şi le doresc un an şcolar cât mai
reuşit.

Începutul fiecărui an şcolar îmi readuce în
minte PRIMA MEA ZI DE ŞCOALĂ. Viaţa mea, ca

şcolar, a început în data de 15 septembrie 2003. A fost
o zi importantă şi specială din viaţa mea, o zi care a de-
schis noi orizonturi pentru mine. Şcoala mare, im-
punătoare şi cu ferestre mari a apărut în faţa ochilor
mei miraţi.

Emoţia pe care am simţit-o când mi-am văzut
pentru prima oară învăţătoarea, nu se poate explica în
cuvinte... nu mai văzusem niciodată un răsărit de soare

atât frumos decât cel
din ochii ei... un sen-
timent atât de pur şi
inocent, pe care l-am
simţit până în adân-
cul sufletului meu de
copil, pentru cea care
urma să-mi fie alături
în următorii patru ani
de şcoală. Am prins
curaj atunci când mi-a cuprins mâna micuţă în mâna ei
şi am trecut împreună, pe sub tunelul de flori care ne
călăuzea paşii spre intrarea în şcoală.

Emoţiile m-au copleşit din nou în momentul
când am intrat pentru prima oară în clasă. M-am aşezat
în bancă. Totul era atât de interesant şi misterios...
mirosul cu totul nou, trandafirul roşu care mă aştepta

pe bancă, un plic cu două bomboane şi un bileţel roz
cu câteva cuvinte de bun venit... auzeam ca prin vis
cuvintele doamnei învăţătoare. Avea un glas cristalin,
cu un timbru cald şi suav. Glasul ei mi-a fost sprijin în
anii care au urmat. Ea, învăţătoarea mea, mi-a fost
dascăl, părinte şi prieten drag, atunci şi acum.

Anii au trecut şi, în curând, voi părăsi şcoala pe
care am îndrăgit-o atât de mult.



Ziua Europeană a
Limbilor Străine

În data de 26 septembrie,
Europa celebrează diversitatea sa
lingvistică. Organizată în fiecare an
începând cu 2001 de către Consil-

iul Europei, Ziua Europeană a Lim-
bilor Străine vizează atragerea
atenţiei publicului asupra impor-
tanţei învăţării limbilor străine şi
sensibilizează, de asemenea, cu
privire la existenţa şi valoarea tu-
turor limbilor vorbite în Europa, în-
curajând învăţarea lor de către
toate categoriile de vârstă.

Cum probabilitatea ca o
persoană să vorbească o limbă
străină creşte odată cu înaintarea
în vârstă a acesteia, merită să ne
unim eforturile în încercarea de a
stimula şi motiva tânăra generaţie
pentru studiul limbilor străine.

În contextul actual, în-
văţarea mai multor limbi străine, in-
cluzând şi dimensiunea lor

culturală, nu este un lux, ci core-
spunde unui scop bine determinat.
Deschide numeroase oportunităţi
către o carieră mai bună, oferă
şansa de a locui, munci sau studia
în altă ţară sau pur şi simplu de a
călători.

După cum spune şi bine-
cunoscutul proverb slovac,
„Numărul de limbi străine pe care
îl cunoşti îţi arată de câte ori eşti
om”.

În acest an şcolar, sub
semnul acestui eveniment la nivel
european, în 17 septembrie 2010,
şcoala noastră a primit vizita
reprezentanţilor CCF din Cluj-
Napoca, domnul François
Richerme, ataşatului de cooperare
lingvistică al Franţei la Cluj  şi
doamna prof. Eva Delcea.

Pe parcursul vizitei, distin-
sul oaspete a avut discuţii cu
doamna director Lavorica \erban
şi unii profesori din şcoala noastră,
fiind interesat să ne cunoască mai
bine şi dornic să ne propună noi
colaborări.

În cursul discuţiilor s-a evi-
denţiat faptul că, de-a lungul tim-
pului, şcoala noastră a avut o
colaborare constantă şi eficientă
cu CCF, că e una dintre puţinele
şcoli generale din Cluj-Napoca în
care studiul limbii franceze în
regim intensiv a avut o longevitate
atât de ridicată. Doamna director a
subliniat rolul determinant avut în
realizarea acestei performanţe de
către  doamnele profesoare
Daniela Lăluţ şi Silvia Mogoşan,

acum pensionare, care prin profe-
sionalism şi pasiune au reuşit să
„sfideze” timpurile moderne, noile
tendinţe.

Tot cu această ocazie,
domnul François Richerme, înar-
mat, ca de obicei, cu umor şi bună
dispoziţie, a stat de vorbă, „en
français, bien sûr”, cu elevii clasei
a VIII-a A,  apreciind felul cum
vorbesc, dar şi cum cântă, mai
ales „ Les Champs-Elysées” de
Joe Dassin, acompaniaţi cu
măiestrie, la chitară, de doamna
profesoară de muzică Liana Opriş.

În final, ne-a propus partic-
iparea la evenimentul organizat de
CCF sub egida Zilei Europene a
Limbilor, „Ateliers de sensibilisation
au français à l’école primaire”. Ele
s-au derulat în 20 de şcoli din Tran-

silvania, una dintre acestea, în vir-
tutea acceptării propunerii, fiind si
şcoala noastră.

Propunerea s-a material-
izat luni, 27 septembrie 2010, într-
o frumoasă şi reuşită activitate,
desfăşurată cu elevii clasei a IV-a
A, îndrumaţi de d-na înv. Valentina
Nap şi 
s-a bucurat de un real succes, ele-
vii participând cu mare interes la
aceasta. Merită din plin toate felic-
itările pentru felul în care s-au im-
plicat şi au demonstrat că într-o oră
pot să înveţe multe lucruri, printr-o
serie de activităţi ludice specifice.
Cea mai mare problemă a fost însă
momentul despărţirii, acela în care
elevii au fost nevoiţi să spună „Au
revoir!”. 

Prof. Magdalena  Giurgiu
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Planeta dragosteiPlaneta dragostei
Andrei Zăpârțan 

Planeta Dragostei se află în galaxia Drăgălaşa.
Pe această planetă sunt doar oameni care se iubesc la nebunie. Acolo oamenii mor doar

atunci când se despart de persoana iubită. Planeta dragostei are patru continente. Două sunt in
formă de inimă si două sunt ovale.

Cele două in formă de inimă au culoarea roşu aprins si semnifică dragostea dintre locuitori.
Celelalte două sunt albastre si semnifică pacea dintre oameni. 

Pe această planetă nu există şcoală, deoarece e locuită doar de adulţi. În galaxia Drăgălaşa
mai sunt incă trei planete : Dragostinia, Sufleţel, Iubirian. 

Pe toate cele patru planete nu există nici macar un om rău. Toţi sunt paşnici şi prietenoşi cu
ceilalţi.

Galaxia Drăgălaşa trăieşte datorită iubirii dintre oameni si pentru că ei sunt foarte buni la su-
flet.
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Ioana Gheran

Totul a început într-o frumoasă zi de oc-
tombrie, când eram cu toţii la şcoală, în forfota şi
agitaţia din clasă. În timpul orei de istorie am aflat
că noi, elevii clasei a VIII-a B, am fost desemnaţi
să luăm parte la o activitate de aducere aminte
şi comemorare a victimelor Holocaustului. Cu toţii

am fost fericiţi să auzim acest lucru, deoarece ni
s-a părut o provocare, peste care eram convinşi
că o să trecem cu bine. Cu această ocazie, am
descoperit povestea Annei Frank, o poveste trag-
ică, dar adevărată, care ne-a impresionat pe toţi.
Ne-a făcut să ne gândim mai profund la teroarea,
frica şi neliniştea provocate de acest genocid şi la
câti oameni nevinovaţi s-au stins din viaţă.
Speram ca prin ceea ce urma să facem să le
putem transmite acest mesaj şi celorlalţi. \tiam
că nu avem 
mult timp la dispoziţie, aşa ca eram gata să în-
cepem cât mai repede posibil pregătirile, pentru
ca totul să iasă aşa cum ne doream. Din această
cauză, am început chiar în ziua urmatoare.

Activitatea cuprindea mai multe părţi. 
Eram cu toţii implicaţi. Fiecare avea un rol. Cinci
fete urmau să recite frangmente din „Jurnalul”
Annei, un baiat făcea trecerea de la un fragment
la celalalt, un altul asigura sunetul şi imaginea,
iar ceilalţi erau trecătorii pe străzile Amsterdamu-
lui, tot mai puţini odată cu trecerea timpului în
„Jurnalul” Annei. Toate detaliile ne-au fost expli-
cate cu răbdare de către domnul profesor Nicolae
Zota.

După multe pregătiri, a venit şi ziua
cea mare. Cu toţii ne-am implicat foarte mult.
\tiam fiecare ce avem de făcut şi ne-am pregătit
cu grijă costumele special alese pentru locul, tim-
pul şi personajele scenetei. La repetiţia finală,
emoţiile au început să se vadă din ce în ce mai
tare. Toţi voiam să iasă totul perfect şi să nu
dezamăgim pe nimeni.

La ora 13, sala începea deja să se
umple. Noi, fetele care aveam de recitat acele
fragmente, repetam textul şi fugeam la baie sau
în clasă, pentru a ne asigura că nu o să uitam
nimic. Pentru a semăna una cu cealaltă, ne-am
împletit câte doua codiţe. Cu ajutorul doamnei di-
riginte, am fost gata la timp. Ea ne-a sprijinit şi a
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fost mereu alături de noi. Când ne-am ocupat
fiecare locul, totul a început. Prezenţi la aceasta
activitate au fost elevii claselor a VIII-a şi a VI-a,
şi câţiva profesori. Doamna director adjunct a de-
schis programul spunând câteva cuvinte intro-
ductive, după care au intrat trecătorii. In timp ce
elevele Lavinia Negruş, Casandra Tarcea, Oana
Vînca, Diana Pupeză şi Ioana Gheran au recitat
fragmentele din jurnalul Annei Frank, în sală era
linişte deplină. Se putea citi pe chipurile uimite
ale celor prezenţi atenţia cu care ascultau totul şi
urmăreau backroundul de imagine şi sunet, care
au fost asigurate de catre elevul Andrei Balaj. La
sfârşit, am fost fericiţi să vedem să totul a ieşit
aşa cum ne-am dorit şi toţi cei prezenţi ne-au

aplaudat pentru munca noastră şi ceea ce real-
izasem. Eram impresionaţi.

Povestea Annei Frank este o poveste ade-
vărată, tristă, dramatică, dar o lecţie de viaţă şi
de înfruntare a morţii prin speranţă. Anne a trăit
cu speranţa că va supravieţui, că viaţa îi va
aduce împlinirea viselor.

Holocaustul i-a curmat destinul şi Anne a
pierit în lagăr. Pentru noi însă, Anne e aici şi
peste tot. Prin amintirea şi idealurile ei, a învins
moartea şi timpurile.

Am ales să numim activitatea „Jurnalul
Speranţei”.
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Termenul de ”toleranță” definește respec-
tul libertății altuia, al modului său de gândire și de
comportare, precum și al opiniilor sale de orice
natură.

Noțiunea de ”toleranță" apare în istoria
culturii europene la începutul secolului al XVI-lea,
în strânsă legătură cu gândirea umanistă, în-
truchipată în persoana lui Erasmus din Rotter-
dam.
Toleranța este inclusă în "Declarația Universală
a Drepturilor Omului" din 1948 a Organizației
Națiunilor Unite. 
Toleranța are limitele sale în normele de drept,
care reglementează conviețuirea membrilor so-
cietății, pentru apărarea demnității și libertății oa-
menilor.
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Ști-
ință și Cultură a proclamat Ziua Internațională a
Toleranței în data de 16 noiembrie 1995.

Ziua de 16 noiembrie ne aduce aminte să
fim toleranți.

A practica toleranța semnifică acceptarea
faptului că ființele umane, care se caracterizează
printr-o diversitate a aspectului fizic, a modului de
exprimare, comportamentului și valorilor, au
dreptul de a fi ele însele.

Toleranța rasială este foarte bine reflec-
tată de către Nichita Stănescu în poezia
„Bunicul și cele patru rase”: 

Rasa galbena, se știe,
Are pielea argintie

Și parul extrem de lung,
ȘiT lucrează la un strung.
Rasa neagra, cum se știe,

Are pielea alburie                                                
Și parul extrem de lung

ȘiT lucrează la un strung.
Rasa roșie, se știe,                                            
Are pielea albăstrie

Și parul extrem de lung
ȘiT lucrează la un strung.

Rasa alba, cum se știe,
Are pielea vișinie

Și parul extrem de lung
ȘiT lucrează la un strung.

Asta este, dragi nepoți,
Toți sunt oameni,T oameni toți!
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Azi s-au întâmplat o mulțime de lucruri. În seara asta
am ieșit afară împreună cu prietena mea cea mai bună, cu vărul
ei și cu încă câțiva prieteni cu care ieșeam destul de des.

Eu am făcut cunoștința cu vărul prietenei mele care, la început mi s-a părut un puști
destul de imatur și cu nasul pe sus și aveam impresia că vrea să își bată joc de mine.

La un moment dat, Bobo, unul dintre băieți a sugerat să ne jucăm Mâță, jocul pe
care îl practicam când ieșeam afară. Deși de fiecare dată eu eram sufletul jocului, azi nu
aveam chef de nimic. Nu știu ce era cu mine, poate eram prea obosită, poate aveam prea
multe pe cap, poate era de vină băiatul cel nou...

Deși eu am preferat să stau pe bancă până se satură prietenii mei de jocul care până
ieri mi se părea și mie amuzant. Spre surprinderea mea, Cătă, vărul prietenei  mele, a pre-
ferat sa-mi țină companie decât să se joace cu ceilalți. Eu în gândul meu: ,,Nesuferitul, a
venit să-și bată joc de mine, nu-și dă seama că din vina lui nu m-am jucat și eu?!” Cu toate
astea intrând în vorbă cu el mi-am schimbat părerea proastă pe care mi-am făcut-o la în-
ceput fără nici un motiv. Acum mi se părea cu totul un alt băiat, chiar îl simpatizam.

Am stat toată seara doar noi doi și îmi doream ca prietenii mei să nu se sature de
joc, parcă voiam să-i ascult la nesfârșit poveștile, vocea lui mă fermeca. Mă simțeam atât
de bine alături de el...

Dragă jurnal, numai ție am curajul să-ți spun, mie îmi plăcea de la început de Cătă,
de când am făcut cunoștință cu el, dar când l-am văzut atât de cu nasul pe sus m-am
gândit că nu are rost să mă amestec cu asemenea tipi pentru că s-ar putea să am de sufe-
rit.

Acum gândul îmi zboară doar la el , deja simt nevoia să-l văd, să vorbim. Nu știu
ce s-a întâmplat cu mine.

Poate nu trebuia să-l cunosc,
de fapt nu-mi pare rău că l-am cu-
noscut... Poate ar trebui să nu-l mai
văd niciodată, poate ar fi mai bine
să uit de seara asta, să uit de tot, dar
nu pot. Abia aștept să-l văd mâine
din nou dar eu voi încerca să nu-i
mai arăt sentimentele puternice
care le simt pentru el.  Nu vreau să
stric prietenia care abia a început
dar care poate fi o prietenie foarte
strânsă , am putea fi buni prieteni,
dar totuși abia ne-am cunoscut, nu
se știe niciodată ce ne rezervă viito-
rul...
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Dragă jurnal,

Negruș Lavinia aVIII-a B



Valenţele psihologice
ale jurnalului

În copilărie,  în adolescenţă sau poate
mai târziu, foarte mulţi dintre noi am ţinut un jur-
nal, acel ,,caiet” personal  în care am scris de-
spre primele iubiri sau despre primele
dezamăgiri, despre frământările care ne-au clădit
încetul cu încetul  personalitatea. Acele clipe sur-
prinse cu stângăcie, pe care aveam iluzia că le
retrăim recitind paginile jurnalului, ne-au conturat
intimitatea şi  imaginea de sine.    

Termenul de jurnal provine din limba
franceză veche- journal, care descinde din lati-
nescul diurnalis şi se referă la scrierile ce
cuprindeau, în ordine cronologică,  întâmplări pe-

trecute în viaţa unor persoane.
Cele mai vechi jurnale aparţin cul-

turii japoneze şi sunt celebrele ,, caiete de pernă”
Makura no soshi –Însemnările de căpătâi ale
doamnei Sei Shonagon care prezintă viaţa aces-
teia, dar şi  scene ale vieţii de la Curte. La fel de
vechi sunt jurnalele răspândite în China, Japonia
şi Coreea-  scrieri numite de englezi travel log-
jurnale de călătorie.

Astăzi, termenul de jurnal nu se

referă doar la jurnalul intim al unei persoane ci şi
la jurnalul ca specie literară autobiografică(jur-
nalele intime ale unor scriitori) sau ca formă  de
exprimare a mass-mediei- jurnalul de presă.

Ca gen literar, adesea pus sub sem-
nul întrebării, fie de critici, fie chiar de către autori,
jurnalul s-a remarcat  în perioada Renaşterii,
când importanţa individului a crescut foarte mult.
Pe lângă puterea de a releva personalitatea celui
care îl scria, jurnalul literar  şi-a dovedit impor-
tanţa şi datorită informaţiilor istorice sau  sociale
pe care le surprindea: momentele unor expediţii
istorice sau ştiinţifice, ale unor călătorii-jurnale de
bord. 

În limba română, printre autorii de
jurnale literare se numără  Octavian Goga, Liviu
Rebreanu, Mircea Eliade, Geo Bogza, Nicolae
Steinhardt, Paul Goma, Mircea Cărtărescu s.a.
Primul autor al unui jurnal autobiografic în sens

modern a fost  criticul literar Titu Maiorescu, au-
torul celui mai lung jurnal din literatura română,
întins pe  aproximativ 50 de ani.

În paginile unui jurnal intim viaţa se
reconstituie zi de zi ca-ntr-o oglindă, nu se mod-
ifică, nu se comentează, pur şi simplu se aşterne.
Unii autori de jurnale atribuie jurnalului rolul de
prieten, un prieten special care primeşte chiar şi
un nume .

Celebra fetiţă evreică, Anne Frank,
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care  a supravieţuit ani de zile în timpul celui de-
al doilea război mondial, într-o casă din Amster-
dam,  şi-a botezat jurnalul ,,Kitty”. Anne, copil
maturizat de război şi teroare , este, la doar 15
ani, autoarea  unui jurnal-document al holocaus-
tului, un jurnal  pe care l-a scris înainte de a fi
arestată şi trimisă în lagărele germane, unde şi-
a pierdut viaţa.

De ce un jurnal ca formă de confesiune
şi nu prieten sau un membru al familiei? Pentru
că în jurnal oricine poate fi doar el cu el, pentru că
poate vorbi, poate simţi, poate trăi fără teama că
va fi judecat sau trădat.

Adolescenţa, perioada din viaţă cea
mai plină de nelinişti, izvorâtă din întrebări care
îşi caută răspunsul, este vârsta când se  con-
struieşte  percepţia de sine. Spaţiul psihologic al
adolescentului este tuburat de un echilibru
emoţional instabil, adolescentul are nevoie să-şi
exprime trăirile într-un mod lipsit de îngrădire, iar
jurnalul devine acum poate modul cel mai potrivit
pentru asta. În paginile jurnalului adolescentul
are libertatea de a scrie despre bucurii şi tristeţi,
despre cei dragi, despre prietenii şi rivalităţi, de-
spre tot ceea ce l-a surprins pentru un moment
dat si îi aparţine doar lui.

Efectul psihologic al jurnalului crează
autorului senzaţia unui ascultător ideal, un as-
cultător care nu pune întrebări şi nu dă sfaturi in-
diferent ce poveşti de viaţă i se încredinţează.
Atunci când un tânăr aşterne momente de viaţă

în paginile unui jurnal trăieşte momente de re-
flecţie asupra propriei vieţi, parcurge un traseu
de autocunoaştere, se autodefineşte emoţional.

Jurnalul este o importantă sursă de
cunoaştere a personalităţii  autorului .  În psi-
hoterapie, jurnalul este utilizat mai ales ca
tehnică de autobservaţie şi automonitorizare a
unor comportamente, a frecvenţei, intensităţii şi
mai ales a contextelor în care aceste comporta-
mente  se produc. Acest tip de jurnal este unul
sugerat de terapeut şi devine necesar în  scopul
identificării acelor factori care declanşează,
menţin şi precipită comportamentele nepotrivite,
dezadaptative. Uneori, simpla identificare a aces-
tor factori poate determina modificarea unui com-
portament, mecanismul bazându-se pe faptul că
persoana se focusează asupra propriei vieţi ca şi
cum ar utiliza o lupă prin care observă mai atent
ce i se înâmplă , ce face, ce simte,  cum percepe
sau cum reacţionează în diferite situaţii şi astfel
poate mai uşor să ia decizii asupra a ceea ce
este necesar să fie schimbat.

Jurnalul rămâne  modalitatea prin  care
cineva poate să păstreze pentru toată viaţa gân-
duri, trăiri, sentimente.. amintiri, este poate forma
cea  mai potrivită  de a vorbi cu tine despre tine,
despre viaţa ta, despre toate frământările care te-
au marcat . 

Prof. psiholog,
Dana Pupeză 
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PETRU?IU PAULPETRU?IU PAUL GABRIELGABRIEL

Petruţiu Paul Gabriel este un elev al şcolii ”Alexandru Vaida-
Voevod”, are treisprezece ani și este în clasa a şaptea C.

El a caştigat premiul al doilea la concursul Cangurul Matem-
atic. Paul este cel mai bun elev din clasa lui la matematică, fizică si
chimie avându-i ca profesori pe: domnul profesor Hodrea Vasile,
doamna profesoară Anca Mora si doamna profesoară Balaj Lavinia.

Paul joaca baschet la un club sportiv foarte bun, numit ‘’FOR
YOU’’. Paul joacă baschet la acest club de mai mult de patru ani.

Eu îl cunosc pe Paul pentru că jucăm amândoi basket la
acelaşi club sportiv. Paul este bun la aruncările libere şi de la semi-
distanţă.

Portret realizat de Paul Cistelecan
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tabăra de la Poiana Pinului



Reporter: Bună, Victor! Mă bucur că îmi acorzi acest interviu. Mai întâi aș vrea să te felicit pentru locul
al III-lea naţional, obținut la concursul de istorie “Memoria Holocaustului”şi apoi, să vorbim puţin de-
spre acesta.   
Victor: Bună! Plăcerea este de partea mea să discutăm despre acest subiect şi8 mulțumesc pen-
tru felicitări.
Reporter: Unde s-a desfăşurat faza naţională a acestui concurs?
Victor: Concursul s-a desfășurat în această vară, în perioada 12-15 iulie, în oraşul Brașov.
Reporter: Ce trebuia să prezinți la concurs?
Victor: În cadrul concursului au fost două probe: proba verificării cunoștințelor despre Holocaust,
iar a doua, a constat în prezentarea Holocaustului într-o formă plastică.
Reporter: Ce te-a determinat să te implici într-un astfel de concurs?
Victor: M-a atras bibliografia deosebit de bogată şi interesantă.
Reporter: Ce înseamnă pentru tine locul al III-lea obținut la acest con-
curs?
Victor: Pentru mine a însemnat o mare bucurie şi satisfacţie,
deoarece am reușit să fiu printre cei mai buni elevi din țară la acest
concurs.

Reporter: Ce impresii ai după acest concurs?
Victor: Am rămas profund impresionat de nivelul ridicat al competiției, mă bucur că mi-am făcut mulţi
prieteni acolo, că în acelaşi timp am avut şansa să vizitez locuri frumoase din Brașov şi din împre-
jurimi.
Reporter: Cum ai trăit momentul decernării premiului? Te așteptai?
Victor: Momentul acela a fost mai emoționant decât concursul în sine. Mă așteptam la un rezultat
bun și am simțit o mare încântare când am aflat că am luat locul al III-lea.
Reporter: Care consideri că a fost cel mai important factor ce a condus la succesul tău?
Victor: M-au ajutat foarte mult în pregătirea mea sfaturile primite de la doamna profesor director ad-
junct, Camilia Zanc, materialul pe care mi l-a pus la dispoziție pentru a mă pregăti și încurajările
colegilor și ale familiei.
Reporter: A fost dificilă pregătirea concursului ?
Victor: Da, mi-a luat mult timp parcurgerea bibliografiei şi invăţarea ei.
Reporter: Există o diferență între plăcerea cu care ai pregătit proba de cunoștințe și cea cu care ai
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Posterul realizat de Victor la
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pregătit proba plastică?
Victor: Mi-e greu să fac o diferență. De fapt, am pregătit cu aceeași plăcere ambele probe ale con-
cursului.
Reporter: Ce avantaje ai când obții locul al III-lea la un concurs naţional?
Victor: Am fost foarte satisfăcut de premiile pe care le-am primit după concurs, atât la Braşov, cât și
din partea şcolii.
Reporter: Ai mai obţinut astfel de performanţe şi la alte concursuri sau olimpiade şcolare?
Victor:  A fost prima mea participare la un concurs la faza națională. Dar, la nivel judeţean, am obţinut
premiul  întâi la acelaşi concurs, rezultat care mi-a adus, evident, calificarea la faza naţio -nală.
La olimpiade însă, am participat încă din clasa aV-a, când am obţinut o menţiune la Educaţie tehno-
logică, la faza judeţeană, iar anul trecut şcolar am obţinut premiul al treilea, la Olimpiada de Ge-
ografie. 
Reporter: Ce faci în timpul liber? Ce hobby-uri ai?
Victor: În timpul liber ies cu prietenii la câte un meci de fotbal, iar acasă citesc sau cânt la clarinet. 
Reporter: Îți mulțumesc pentru timpul acordat și îți urez mult succes în continuare!
Victor: Cu multă plăcere, şi eu îţi mulţumesc!

(Interviu realizat de Andra Loşonţi din clasa a VII-a B)
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HHaalllloowweeeenn  ,,  tthhee  ssppeecciiaall  nniigghhtt

1199 TThhee  EEnngglliisshh

WWhheenn  tthhee  nniigghhtt  ffaallllss  ddoowwnn  tthhee  cciittyy  

II  hhooppee  yyoouu  wwiillll  bbee  ddrreesssseedd  pprreettttyy  

BBeeccaauussee  ttooddaayy’’ss  aa  ssppeecciiaall  nniigghhtt  

AA  ssccaarryy  oonnee  aanndd  bbrriigghhtt..

IItt’’ss  HHaalllloowweeeenn,,  yyoouu  kknnooww  iitt  wweellll  

WWaaiitt  ttoo  hheeaarr  tthhee  rriinngg  ooff  bbeellll

AAtt  tthhee  ccoorrnneerr  wwee  wwiillll  mmeeeett

TToo  ggoo  oouutt  wwiitthh  ““ttrriicckk  oorr  ttrreeaatt””..

SSoouunndd  ooff  cchhaaiinnss  iinn  nneeiigghhbboorrhhoooodd  ,,

ZZoommbbiieess,,  gghhoossttss  aanndd  RRoobbiinn  HHoooodd  ,,  

FFaakkee  bblloooodd    aanndd  ffoogg  sspprreeaadd  oonn  tthhee  ssttrreeeett  ,,

CChhiillddrreenn  aasskkiinngg  ffoorr  mmoorree  cchhooccoollaattee..  

AAllll  tthheessee  tthhiinnggss  ooff  cceelleebbrraattiioonn  

HHaalllloowweeeenn  eexxhhiillaarraattiioonn  ……

DDiiaannaa  PPuuppeezzăă



At night

Diana Tămaş

Looking at the stars at night,
I keep wondering why

My heart opens at this sight
And my lips forget the lie.

I see love in plastic bags,
Dreams for free in supermarkets.
“Have some “, the salesman says,
And you will achieve your targets.

Looking at the stars at night,
I know it’s no wonder why

My eyes see this magic sight
And I hear a distant cry.
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În data de 6 noiembrie 2010, doamnele di-
riginte a claselor VII-A, VII-D, VIII B și VIII D au
organizat o excursie pe plan cultural în Județul
Sebeș. Prima oprire a fost în comuna Lancrăm, la
casa memorială „Lucian Blaga”.

Lucian Blaga a fost un filozof, poet, dra-
maturg, traducător, jurnalist, profesor universitar
și diplomat român. El a fost al nouălea copil al
unei familii de poeți, născut și crescut la Lancrăm.
Poetul mărturisește mai târziu că a avut o
copilărie sub semnul unei fabuloase „absențe a
cuvântului", el neputând să vorbească până la

vârsta de patru ani, dar în ciuda acestui fapt a de-
venit un mare și iubit poet ardelean.

Casa memorială „Lucian Blaga” se află în
comuna Lancrăm, lângă județul Sebeș. Este o
casă modestă, cu trei încăperi și un hol mic. În
fiecare dintre aceste încăperi există lucruri păs-
trate încă de pe vremea poetului, inclusiv vasele
din care el mânca. În bucătărie, o încăpere mică
și joasă, se află o sobă mică, deasupra ei fiind
niște vase, iar într-un colț se află un război, pe
care mama poetului deseori îl folosea. Din
bucătărie, pe o ușiță joasă și două trepte de lemn
se urcă pe un hol mic  unde se află o masă, două
scaune și un pat într-un colț. Din hol se coboară
într-o cameră în care se aflau cărți cu operele și
creațiile literare ale poetului, originale și păstrate

p e s t e
ani în
m a i
multe vitrine. 

De asemenea, pe o masă mare într-un
caiet, cei care treceau pe acolo puteau lăsa în
scris câteva gânduri bune. În următoarea cameră
se află o sobă mare, verde, iar pe geam era
scrisă poezia,,Lumina" și de asemenea încă o
ieșire în curte.  În ultima cameră era un birou,
unde poetul își scria operele, tablouri și în cuier
haina si pălăria sa, păstrate foarte bine de-a lun-
gul a mulți ani, de pe vremea când însuși poetul
le îmbrăca. 

În curtea casei se află o fântână și grajdul
de demult, în locul căruia azi s-a construit o altă
casă, unde poeții zilelor noastre vin pentru a crea
opere într-o cameră relaxantă. Pe această casă
era inscripționată scrisă mare expresia ,,Laudă
semințelor, celor de față și-n veci tuturor !" .

Casa în care marele poet Lucian Blaga a
trăit nu este o casă mare, dar are o importanță
mare prin faptul că poetul s-a născut și a crescut
în ea. O casă care merită vizitată de oricine și a
cărei  amintire să ne rămână în suflet împreună

cu amintirea poetului care ne-a dăruit atâtea
opere literare în urma cărora toți avem de învățat
câte ceva. Lucian Blaga a fost și va rămâne un
deosebit poet ardelean !                                                                                               
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Vizită la casa memorialăVizită la casa memorială
”Lucian Blaga””Lucian Blaga”

Oana Vînca și Bogdan Fuia 
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Încă de la vârste fragede, copiii
merg la şcoală. Elevii sunt minunile fie-
cărei şcoli, viaţa şi viitorul unei naţiuni.

Şcoala ”Alexandru Vaida-Voe-
vod”, din Cluj-Napoca, are bucuria de a
avea elevi minunaţi, ca Groza Antonia
din clasa a VI-a A.

Antonia a obţinut anul trecut 98
de puncte la olimpiada de limba şi lite-
ratura română. A participat de aseme-
nea la concursurile şcolare ,,Cangurul
Matematician” , ,,Evaluare în educaţie”
la limba şi literatura română, unde a
obţinut 92 de puncte şi medalia de
bronz.

A avut punctaje mari şi a obţinut
numeroase diplome pentru revista  de 

matematică din Constanţa.
În acelaşi an şcolar, a obţinut

locul I la concursul de desen ,,The Chil-
dren`s Art Gallery”, cu un desen capti-
vant, remarcabil.

Privind în jurul nostru, observăm
lucruri care ne plac şi pe care dorim să
le cuprindem în spaţiul unei coli de hâr-
tie, cu creioane colorate, carioci, acua-
rele sau chiar prin intermediul unei
fotografii.

Senzaţia de rece a peisajului în-
gheţat, a bălţii de lângă casă, liniştea
degajată, curăţenia aerului proaspăt,
totul cuprins cu culorile pale, paste-
late, a unei zile calme de iarnă.
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Antonia Groza este 
câștigătoarea concursului 

Children’s Art Gallery

PPPPoooorrrrttttrrrreeeettttuuuu llll     uuuunnnnuuuuiiii     eeeelllleeeevvvv    
rrrreeeemmmmaaaarrrrccccaaaabbbbiiii llll

Lucia Ciovicescu 



În nemărginitul Univers există atât de
multe lucruri care merită să fie descoperite, cerc-
etate, cunoscute. Multe stau încă sub semnul în-
trebării, fiind doar elementele unui mit sau ale
unei teorii necercetate îndeajuns. 

Dacă ne oprim asupra unui lucru care în
aparenţă e neînsemnat, dar  pe care  considerăm
că-l cunoaştem îndeajuns, vom descoperi că mai
sunt încă multe întrebări al căror răspuns n-a fost
pătruns.

Uneori, în nopţile senine de vară, încerc
să pătrund în imensitatea acelor lumi şi dimensi-
uni necunoscute ale Universului, dar gândul meu
se întoarce spre mine, spre oameni, spre su-
fletele lor, spre acele universuri care îmi sunt
aproape şi de a căror cunoaştere sunt mult mai
fascinată. \i ... care este poarta  spre sufletele
oamenilor?...Ochii!

Ochii, simbolul misterios al vegherii, sunt
cheia către cele mai profunde suflete, pot spune

adevăruri şi pot transmite sentimente nebănuite.
Culoare şi profunzimea lor pot creea iluzii şi mis-
tere. Ochii albaştri ascund limpezimea cerului re-
flectată de luciul clar al mării, cei negrii ascund
gustul intens şi durabil al cafelei aromate savu-
rată dimineaţa, ochii căpriu sunt ca mierea strălu-
cind în razele calde de soare, iar cei verzi aduc
surâsul viu al primăverii, esenţa şi speranţa vieţii.

Pupila, mica portiţă către un nou univers,
deschide o lume indviduală şi particulară, de di-
mensiuni imense, înghesuită în câţiva centimeri-
impresii, vise, imagini, iluzii. Când privirile se în-
tâlnesc, universurile se conectează şi  aşteaptă
doar să fie descoperite.

Trebuie să fii concentrat şi  vei descoperi
imensităţi  în ochii celuilalt, dar niciodată nu vei
putea afla dacă ochii ascund Universul sau Uni-
versul ascunde ochii...Ei, ochii,  vor rămâne
mereu misterul Universului.
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Misterul UniversuluiMisterul Universului
Diana Pupeză



Poate că, fără să ne dăm seama, ochii
sunt cei care spun cele mai multe lucruri despre
noi. Aceştia arată puritatea şi sinceritatea unei
persoane, simbolizând mereu
adevărul. Pot fi consideraţi
uneori nişte “trădători”,
deoarece oricât ai încerca să
ascunzi ceva, aceştia te dau
de gol mereu, nefiind capabili
să mintă. Mai mult decat rolul
obişnuit pe care îl au şi pe
care îl cunoaştem cu toţii,
ochii pot fi de asemenea con-
sideraţi un al doilea glas. 

Un glas diferit, neobiş-
nuit, si din păcate prea dificil
şi mult prea lipsit de importanţă pentru unii, însă
un glas valoros, care trebuie preţuit şi înteles
deoarece de multe ori este mult mai sincer decât
cel real. Trebuie să înveţi să îi cunoşti şi să îi
urmezi deoarece aceste mistere ale universului,

te pot duce pe un infinit de
drumuri, fără a avea un
punct de sosire sau un

obiec-
tiv anume, şi te pot face să
cunoşti o mulţime de senti-
mente, pe care nimic altceva
nu le poate trezi în tine. Te
pot face să râzi, să plângi, să
iubeşti, să regreţi, să speri,
să visezi, să lupţi, să
preţuieşti şi poate, cel mai
important, în adâncul lor să
te regăseşti pe tine.
\i nu uita! Ochii sunt oglinda
sufletului tău, o oglinda pe

care trebuie să o îngrijeşti şi să o cureţi perma-
nent, deoarece doar asa aceasta va putea re-
flecta toată frumuseţea care stă ascunsă în tine
şi pe care trebuie să o vadă şi ceilalţi, pentru a-şi
da seama ce fel de persoană eşti tu cu adevarat.
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MMMMiiiissss tttteeeerrrruuuu llll     mmmmiiiissss tttteeeerrrreeee lllloooorrrr
Ioana Gheran 

Ochii...
Oana Vînca

Este curios cum ochii ,aceste două organe mici, prezente încă de la
nașterea fiecărei ființe sunt atât de esențiali și importanți. Ochii văd, ochii
plâng, ochii râd. Prin ochii oricărei persoane poți vedea starea în care este

în acel moment, dacă este fericit sau trist. Din ochii fiecărei persoane au
curs lacrimi încă din prima clipă a vieții. Ori lacrimi de tristețe sau fericire.

Ochii sunt frumusețea feței , fiecare persoană având ochi speciali în felul
lor. Indiferent de culoare , albaștrii , negrii , verzi sau căprui ochii au limba-
jul lor specific. Prin ochii frumoși ai unei persoane îți oglindești propriul trup.
Ochii nu pot minții. Ei te pot face să te îndrăgostești , te pot cuceri doar
printr-o singură privire. Dar cel mai important la acești doi ochi ai fiecăruia:
cu ochii vezi! Fără de ochi am fi într-o lume specifică fiecăruia, deoarece cu
ajutorul acestor doi ochi iți croiești drumul. Drumul parcurs zi de zi sau dru-
mul în viață. Ochii, pe cât de mici în alcătuirea corpului, pe atât de mari în
importanța lor creeând un adevărat mister. Ochii sunt misterul Universului.



Povestea bunicului

RRRReeeeţţţţeeeettttaaaa    ppppââââiiiinnnn iiii iiii     ffffeeeerrrrmmmmeeeeccccaaaatttteeee
Damaris Dolha

Într-o zi, m-am hotărât să-l vizitez pe bunicul meu, în localitatea Dej.
L-am găsit în mica lui brutărie fermecată, în care domnea/domneste
dragostea lui de a prepara pâinea. Aşa cum un magician are bagheta sa magică, tot aşa şi bunicul
meu are reţeta lui specială pe care numai el o ştie. Bunicul m-a invitat să gust din produsele scoase
de curând din cuptorul încins ca para focului şi aşezate pe o masa special amenajată. Erau de toate
: pâine, franzelă, cozonaci, cornuri şi alte specialităţi; toate arătau atât de bine încât vroiam să le
mănânc pe toate, darT  

Erau nemaipomenit de bune ! Se simte câtă dragoste a pus la prepararea lor. \i, înfulecând
pe nesăturate, l-am întrebat pe bunicul cum a reuşit să le prepare atăt de bine. Mi-a spus că în
mintea lui păstrează o reţetă fermecată, pe care a primit-o şi el de la bunicul său. 

Pentru că bunicul meu ţine foarte mult la mine şi suntem buni “prieteni”, mi-a spus că îmi
destăinuie reţeta cu condiţia să o păstrez şi eu în minte şi atunci când voi fi mare să prepar pâinea
după această reţetă la fel de bine ca si el. Apoi, m-a luat de mână şi m-a dus aproape de masa lui
de lucru. În imensa cuvă arunca cu blândeţe făină, apă proaspătă, drojdie şi sare şi, după o ameste-
care de câteva minute bune, adauga ingredientul ce creştea aluatul. După un anumit timp de lăsat
la dospit, l-am văzut pe bunicul cum lua câte-o mână de aluat şi punând suflet la modelarea lui, îl
transforma în forme rotunde, alungite sau spirale pentru a le introduce în cuptor. Cuptorul încins
cocea aluatul modelat în timpul stabilit de bunicu. Când am văzut ce scotea  din cuptor în compara-
ţie cu ce a introdus în acesta, am rămas uimită... Cât de mari s-au facut/au crescut  pâinea şi cele-
lalte produse! Ce culoare minunată aveau! Ce formă deosebită! 

Uimită/impresionata de tot ce am vazut si tot ce s-a întâmplat, l-am întrebat pe bunicul cum
reuşeşte să producă aşa bunătaţi, iar el mi-a spus că, întotdeauna, în lucrul pe care-l fac să pun
multă, multă dragoste. 

Deoarece i-am promis că nu voi spune nimănui reţeta fermecată, nu vă voi 
destăinui decât unele lucruri generale, pe care orice reţetă le are.
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REŢETA
(pentru un kilogram de produs)

În mod obişnuit, pentru prepararea unei
pâini aşa gustoase şi sănătoase precum
o pregăteşte bunicul meu, avem nevoie
de următoarele materiale :

făină : 750 g ;
drojdie : 15 g ;
sare : 11 g ;
apă : 250 ml .

În funcţie de anotimp, se măreşte sau
se micşorează consumul de drojdie şi
sare. Pâinea se coace la temperatura
de 250°. 



Rețeta bunicii

Sirop atomic de vișine...  
...iei o gură și rămâi fără de măsele
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Ingrediente (pentru o porție/
1 sticlă)

-500 g. vișine
-1 kg. zahăr
-1 aspirină
-500 ml apă
+ ingredientul secret

(necunoscut mie)

Mod de preparare:
I. Se toacă vișinele mărunt prin mașină.
II. Se pun la fiert împreună cu apa și sucul rezultat.
III. După 15 minute se adaugă ½ din cantitatea de
zahărpasul
Pasul I. Se amestecă de 5 ori în sensul acelor de
ceasornic și de 10 ori în sens contrar acelor de cea-
sornic.
IV. După 15 minute se adaugă restul de zahăr.
V. Se fierbe 3 ore amestecând conform cu pasul I.
Vi. Se pisează aspirina și se pune în compoziție.

Se amestecă o dată, apoi se pune în sticlă.
VII. Se lasă la așezat o perioadă de 1-2 săptămâni.

Rețetă culeasă de elevul Ungurean Tudor
de la bunica lui



Nașterea Domnului
nostru Iisus Hristos

Pentru ca să simțim deplin bucuria Crăci-
unului, patruzeci de zile ne-am pregătit cu post și
rugăciune, așa cum se pregătește fiecare om
când așteaptă vizita unui musafir deosebit, sau
când așteaptă să se întâlnească cu familia lui, cu
copiii lui, după o lungă călătorie în țări străine,
purtând în sufletul lui dorul de casa lui, de familia
lui, de țara lui, în care s-a născut, în care a cres-
cut. Pentru reîntâlnirea cu ei se pregătește su-
fletește și din munca lui se
îngrijește, să le aducă unele
daruri, prin care vrea să le
arate cât de mult îi iubește,
prin care vrea să le arate că
nu i-a uitat, că și-a păstrat
inima și sufletul curat.

Așa ne pregătim și noi
în fiecare an pentru întâmp-
inarea Nașterii Domnului cu
post și rugăciune, pe care le-
am exprimat și în postul
acesta prin cântece fru-
moase, prin colindele noas-
tre vechi pe care le-am
moștenit de la părinții și
străbunii noștri.

Prin colinde ne-am
curățit și ne-am întărit gân-
durile, prin post ne-am sfințit
sufletul și trupul, ne-am dezbrăcat de hainele cele
rele și ne-am îmbrăcat cu hainele faptelor bune,
adică a virtuților bine plăcute lui Dumnezeu.

Și așa, ne apropiem de seara de Crăciun,
care este cea mai frumoasă seară din an. În
această seară, tot creștinului i se pare că s-a în-
tâlnit cu Dumnezeu. Casa bogatului sau casa
săracului, de-a lungul timpului, în această seară
se prefăcea în palat împărătesc, ograda satul sau
orașul, în această seară, parcă era un rai prin
care se auzeau pașii lui Dumnezeu, se auzea
glasul lui Dumnezeu strigându-l pe fiecare om,
așa cum Dumnezeu l-a strigat pe Adam în Rai:

„Adame, unde ești?” (Fac. 3,9). Deoarece, pentru
Dumnezeu fiecare om este un Adam, fiecare om
este un fiu al Său, un fiu al lui Dumnezeu.

În seara de Crăciun, Adam, adică Omul,
vede în fața lui drumul deschis spre Rai, vede că
Raiul îl așteaptă cu porțile deschise. Îngerul cu
sabie de foc nu-l mai așteaptă pe om cu mânie,
ci îl așteaptă cu brațele deschise ca pe un frate
ce a fost alungat din Rai, pentru că Tatăl S-a în-
durat acum și a trimis pe Fiul Său să îmbrace trup
omenesc, să se nască într-o peșteră, săracă,
dintr-o Fecioară Preacurată.

Tatăl, pe Fiul Său L-a trimis să se nască
și să crească, să ne mântuiască, după cum se
zice în colindele noastre frumoase. De aceea, de
când S-a născut Fiul lui Dumnezeu pe pământ,
de când Împăratul Cerului S-a născut în lume,

toate s-au umplut de lu-
mină. Cerul s-a deschis,
îngerii au coborât de
acolo de sus, cântând:
„Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu și pe pământ
pace, între oameni
bunăvoire” (Lc. 2,14).

Smeriți să ne
aplecăm frunțile și să-i
mulțumim lui Dumnezeu,
pentru toate binefacerile
Sale și mai ales pentru
cea mai mare binefacere
pe care Dumnezeu Tatăl a
făcut-o pentru noi, când l-
a trimis pe Fiul Său să
caute oaia cea pierdută,
să caute pe fiul cel rătăcit,
să cheme și să adune oile

cele rătăcite.
La acest Praznic, copiii și tinerii devin ca

niște bătrâni înțelepți ce pleacă din casă în casă
ca să vestească tuturor că „astăzi S-a născut Cel
fără-nceput, cum au spus proorocii”.

Cu umilință și cu credință să-i mulțumim
lui Dumnezeu, pentru mântuirea și fericirea
veșnică pe care ne-a pregătit-o prin venirea și
nașterea Fiului Său.

Profesor de religie,
Voichița Șimon
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Un obicei străvechi, care vine din vre-
murile precreștine, se păstrează în Munții
Apuseni, în zona satului Mărișel. Este vorba de
Colindul Junilor, care începe în Ajunul Crăci-
unului și care ține până la Anul Nou, după o
tradiție riguroasă.

În Mărișel, înainte de Crăciun, se
formează două cete, din câte 10 tineri neîn-
surați, care poartă pălării verzi. Aceștia sunt
conduși de un staroste mai în vârstă, care
poartă la căciula din blană de miel o pană de
fazan. Ei plătesc muzicanți și încep să colinde
casele. Prima colindă are loc în curtea bisericii,
unde cele două cete de juni se întrec în
dansuri, iar ceilalți săteni le admiră măiestria.

Tinerii stau mai mult în casele în care
sunt fete de măritat și unde sunt cinstiți din
belșug cu țuică și vin. Până când nu își termină colindul, Junii nu au voie să doarmă.

Etnologii spun că această tradiție este deopotrivă un rit de trecere în noul an și unul de pu-
rificare. Muzica și jocurile junilor au rolul mitologic de alungare a spiritelor rele, iar urările făcute la
sfârșit, au rolul de a asigura o trecere în bune condiții în noul an.

Tradiții și obiceiuri de Crăciun din
satul Mărișel
Județul Cluj

Horațiu Călin Groza 
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Mă numesc Dragoste Florin şi am 11 ani. Învăţ la \coala ,,Alexandru Vaida-Voevod”. 
Mama şi-a dorit foarte mult să învăţ la această şcoală pentru că este nouă, modernă şi cu

dascăli pe măsură.
Mi-a plăcut să particip de mic la concursuri, fiind susţinut şi încurajat de părinţii mei şi de în-

văţătoarea mea, Tite Valeria.
Îmi plac toate materiile, dar matematica e preferata mea. Am fost in fiecare an la concur-

surile de matematică şi am obţinut punctaje bune, dar in clasa a IV-a am realizat ceva deosebit.
Am primit medalia de aur şi o diplomă de merit, clasament naţional la concursul Evaluare în edu-
caţie – matematică.

Am apărut constant în toate numerele Revistei de matematică si informatică-Constanţa, în-
cepând cu clasa a III-a, la rubrica rezolvitorilor de probleme.

Pasiunile mele, pe lânga matematică sunt: fotografia, călătoriile si calculatorul.

Medalia de aur
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20.12.2010
Navan, Meath 

Irlanda

Dragii mei colegi din clasa  a VI-a A,

Sunt fosta voastră colegă, Bere Patricia si
vă scriu, cu dor ,  din Irlanda. 

Pe aici, pe unde mă aflu eu acum cu fa-
milia mea, viaţa este destul de uşoară faţă de cea
din ţara noastră . 

\i la şcoală este  mult mai uşor decât în
România, spre deosebire de cele auzite despre
învățătura de la voi. Aici, vinerea de exemplu,
clasele I-VI nu primesc teme pentru weekend.
Astfel, mi-a fost mult mai uşor in primii ani. M-am
integrat repede şi, pentru colegii mei de aici, sunt
o bună prietenă, mă înţeleg bine cu toţi, dar nu-i
pot  compara totuşi cu voi. Aţi fost primii mei
colegi, am împărţit primii ani de şcoală cu voi şi
nu voi uita niciodată toate peripeţiile şi timpul pe-

trecut impreună. Îmi amintesc cum desenam cu
câteva colege în pauzele prea scurte, din păcate.
Eram nevoită să-mi împart păpuşile cu celelalte
fete, fie că-mi plăcea sau nu.  

Mi-aş dori să revin la şcoală în România,
să readuc la viaţă amintirile, dar  să fie la fel de
uşor ca şi aici, în Irlanda. 

După cum ştiţi,vremea în această ţară este
foarte urâtă toamna şi iarna. Mi-e dor de cerul în-
sorit de la noi, mi-e dor de ninsoarea pufoasă şi
de căldura din serile de vară pe care obişnuiam
să le pierd încet, regasindu-mă în răsărit. Dar,
mai ales, mi-e foarte dor de voi  şi sper ca din
aceste rânduri să reiasă faptul că voi sunteţi încă
prezenţi în mintea şi sufletul meu şi că nu vă voi
uita niciodată.                            

Aştept cu nerăbdare să revin la vară în
ţară şi să vă reîntâlnesc.            

Până atunci să aveţi grijă de voi ! 

Vă imbrăţişează cu multă dragoste, 
Patricia                             

Bere Patricia

Navan, Meath

Irlanda
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Dragă tată,

În primele rânduri din scrisoarea mea vei

afla despre mine că sunt bine, sănătos. Cu

școala sunt bine.

M-aș bucura să aflu despre dumneata ce faci? Și

cum iţi m
erge munca?

Dragă tată, dacă vii acasă te rog frumos să îmi

aduci un telefon mobil ca să te pot suna. îţi d
oresc

sănătate și p
utere de muncă.

Cu drag,      
       

       
       

       
       

       
       

       
       

      

iubita ta fiică Veronica 

Dragul meu tată,La începutul scrisorii mele, îţi aduc la

cunştinţă că sunt bine şi am avansat la învăţă-

tură.
Să ştii că îmi este dor de dumneata, nu

ştiu ce faci, cum eşti cu sănătatea şi te întreb,

când vii acasă?Vreau să îţi spun că îmi doresc să vii

acasă de Sfintele Sărbători pentru a petrece îm-

preună.
Acum la încheiere îţi doresc mult bine şi

să ne vedem în curând.

Te îmbrăţişez cu drag,

Viorica

Dragă tată,

Te iubim toţi. Eu mă descurc foarte bine la şcoală. Mi-e cel mai greu să

învăţ la mate. La istorie, ştiinţe şi geografie nu mă prea descurc, dar în rest

merge bine. Chiar azi am luat un FB la limba română şi un FB la limba engleză.

Am primit de la Nicu un cadou. Tată, tu nu ştii câte minuni mi s-au întâm-

plat! Când vii înapoi îţi voi povesti tot. Eu m-am cuminţit mult mai mult. A, să ştii

că a fost ziua unchiului Ion. A făcut chef mare!

Acum lumea se pregăteşte de Crăciun. La şcoală începem să facem

decoraţiuni de Crăciun pentru geamuri şi brad. Totul merge bine, doamna în-

văţătoare este un pic mai bună.

Eu te iubesc mult şi sper să petrecem Crăciunul împreună. Dacă nu vei

putea veni, eu tot o să mă gândesc la tine. Îţi doresc spor la lucru şi numai bine.

Eu sper ca Moş Crăciun să îmi aducă cadouri multe, dar să te aducă şi

pe tine ca să petrecem Crăciunul împreună.

Te iubesc!

Cu mult drag,Fibia

P.S.
Te iubesc şi sper să petrecem Crăciunul şi Revelionul împreună.

“Lupt împotriva neputinţei pe care o simt în încercarea de a vă
transmiteîntregul conţinut al ideii mele”

Iulia Hasdeu



Antoniu Mihai Suciu, elev în clasa a doua s-a  afirmat cu siguranţa şi inteligenţă încă din
prima zi de scoala a clasei I, cu un bun simţ şi o modestie aparte, parcă transmisă din generaţie în
generaţie. A avut numai calificative de FB în clasa întâi, dar în clasa a doua, printr-o munca in-
tensă şi susţinută, şi-a depăsit nivelul de cunoştinţe, participând la o mulţime de concursuri, prin
care şi-a pus în valoare atât abilităţile si aptitudinile lingvistice, cât si cele matematice, obtinând
premii.

În ceea ce priveşte comportamentul elevului, sunt bucuroasă să descopăr un elev care asimi-
lează cu exactitate toate informatiile si sfaturile
pe care i le transmit. Printr-o exprimare verbală
unică, originalitate misterioasă şi creativitate
constructivă,  ii uimeşte pe cei cu care intra în
contact. Ca urmare a acestor fapte, reuşitele lui
sunt spectaculoase: 

1. Concursurile Nationale Proeducatia,
Concursul Libria, ediţia noiembrie 2009 obţine
Premiul I.

2. Concursul National Media Kinder, ediţia
a II-a,  Premiul I .

3. Cangurasul Matematician, calificativul
Excelent.

4. Concursul National Micul Matematician
cu Premiul I.       

Portret realizat de înv. Viorica Cristolțan
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Premiantul de 
serviciu



Casuţa meteoT
magică

Raluca Mureșan

Vrei să ști cum va fi timpul azi? Va fi soare?
Sau... va ploua? Te ajutăm să-ți construiești o că-
suță magică. 

Ai nevoie de : -fir de ață chirurgicală (catgut)
-materiale reciclabile  (bucăți

de lemn, carton, polistiren)
-hârtie, creioane

Ce  vei face? Construiește căsuța, cât mai
frumoasă- coloreaz-o. Atârnă firul de tavan, iar de
fir, un bețișor orizontal de care atașezi bucata de
carton/ hârtie împărțită în două. 

Firul e  meteo-sensibil; el se răsucește în
funcție de presiunea de afară. Când e vreme fru-
moasă și călduroasă, pe partea de carton care
vine în față desenează un soare. Pe partea
cealaltă, desenează un nor și picături de ploaie.
Umiditatea aerului va influența poziția firului care
va roti cartonul.
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Privește cu atenție jucăriile realizate
de colegii tăi din clasa a VIII-a C. Vezi ce
materiale variate au folosit? 

E greu ? Nu !!!!!! Încearcă și tu !!!! 



Reporter: Bună. Mă numesc Pop Andrei şi aş dori,
dacă îmi permiţi, să îţi iau un interviu pentru revista
şcolii.
Roxana: Desigur.
Reporter: În primul rând aş dori să te întreb cum te
numeşti şi în clasă eşti.
Roxana: Mă numesc Mureşan Roxana Denisa şi
sunt în clasa a III-a A.
Reporter:Ai putea să ne spui care este cea mai mare
pasiune a ta?
Roxana: Cu siguranţă că baschetul.
Reporter:Spune-mi, te rog, mai multe despre pasiu-
nea ta pentru baschet.
Roxana: De mic copil mi-a plăcut sportul.Mi-a plă-
cut să mă joc cu mingea cu prietenii mei, aşa că mi-a
fost uşor să descopăr frumuseţea baschetului în mo-
mentul în care am intrat în echipa de baschet “Galac-
tica”. De atunci iubesc baschetul şi echipa cu care
mă antrenez.
Reporter: Poţi îmbina pasiunea pentru baschet cu
cea pentru şcoală?Cum anume?
Roxana: Scoala îmi place şi de aceea rezolv mai
întâi tot ce ţine de şcoală, adică de citit
şi de scris, după care timpul liber îl folosesc în mod
util la antrenamente, unde particip 
activ cu mare plăcere şi bucurie.
Reporter: Ai câştigat premii în urma practicării bas-
chetului? Care ar fi acelea?
Roxana: Desigur... am câştigat trei medalii de aur,

trei de argint , trei de
bronz şi o cupă
de cea mai bună ju-
catoare de baschet.
Reporter: Ai putea
să îmi spui care este,
după tine,cea mai
mare realizare, în
cadrul acestui sport,
pe care ai obţinut-o?
Roxana: Cu sigu-
ranţă că cea mai
mare realizare este câştigarea cupei de cea mai bună
jucătoare de baschet.
Reporter: Te vezi peste 10 poate 15 ani practicând
în continuare baschetul?
Roxana: Da! În primul rand pentru că este ceea ce
imi place cel mai mult şi am ambiţia de a ajunge cea
mai bună jucătoare.
Reporter: Spune-mi, te rog, şi câteva cuvinte despre
tine şi familia ta.
Roxana: Păi... sunt un copil fericit, îmi place să mă
joc şi părinţii mă susţin în tot 
ceea ce fac şi se bucură intotdeauna de reuşitele
mele.
Reporter: Îţi multumesc pentru timpul şi răbdarea
acordată şi îţi doresc mult succes în sport şi în viaţă.
Roxana: Cu multă plăcere şi sper să ne revedem cu-
rând.

Interviu cu o campioanăInterviu cu o campioană
în devenireîn devenire

Andrei Pop
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THE  CHILDREN’S ART GALLERYTHE  CHILDREN’S ART GALLERY
CONCURS: Scrieţi numerele primelor trei desene preferate, puneţi-le într-un plic şi CONCURS: Scrieţi numerele primelor trei desene preferate, puneţi-le într-un plic şi 
predaţi-l colegelor voastre Andra Loşonţi - VII B sau Vânca Oana - VIII B, până în data depredaţi-l colegelor voastre Andra Loşonţi - VII B sau Vânca Oana - VIII B, până în data de
15 mai. Rezultatele concursului vor fi anunţate în data de 1 iunie.15 mai. Rezultatele concursului vor fi anunţate în data de 1 iunie.
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Prieteni în vizită

01.04.2010, Cluj-Napoca
Merci infiniment pour votre accueil, des/de

plus chaleureux dans votre école. Ces deux se-
maines ici furent pour moi une expérience très
agréable et très enrichissante. J’ai beaucoup appré-
cié de pouvoir travailler avec des élèves volontaires,
motivés, souriants et très attachants. J’ai aussi été
très heureuse de rencontrer d’autres professeurs
très accueillants et très intéressants. Merci de
m’avoir permis de découvrir votre pays et votre cul-
ture ! Je vais rentrer en France en gardant un sou-
venir merveilleux de la Roumanie !

Encore merci pour tout ! Mulţumesc foarte mult !
A très bientôt !

Laurène Gravier 
(professeur stagiaire française)

Mulţumesc foarte mult pentru primirea pe care mi-aţi făcut-o, una dintre cele mai
călduroase în şcoala voastră. Aceste două săptămâni petrecute aici au fost pentru
mine o experienţă foarte plăcută şi din care am învăţat foarte mult. Am apreciat foarte
mult faptul că am putut lucra cu elevi voluntari, motivaţi, zâmbitori şi foarte prietenoşi.
De asemenea, am fost foarte bucuroasă să întâlnesc şi alţi profesori foarte primitori şi
foarte interesanţi . Mulţumesc că mi-aţi permis să vă descopăr ţara şi cultura ! Mă voi
întoarce în Franţa păstrând o amintire minunată despre România!

Vă mulţumesc încă o data pentru tot ! Mulţumesc foarte mult!
Pe curând!

Laurène Gravier 
( profesoară stagiară din Franţa )

Traducere în limba română de 
Bianca Giurgea



Vrabia din mână şi cioara de
pe gard sau 

despre şcoala din pădurea
tânără

Felix DOBOCAN

Am întâlnit numeroşi părinţi care se
făceau luntre şi punte ca să-şi înscrie odraslele la
liceele din centrul Clujului. Erau părinţi respon-
sabili, grijulii, stăpâniţi de ambiţia de a alege tot
ce poate fi mai bun pentru copiii lor. Întrebau, în
stânga şi-n dreapta, dacă nu are cumva, cineva,
vreo cunoştinţă care ar putea să-i ajute. Îi ştiam,
aşa cum îi ştiu şi acum, oameni inteligenţi, in-
struiţi, care au reuşit să se descurce bine în viaţă.
M-am întrebat dacă n-ar fi bine să le urmez ex-
emplul: „nu te joci cu educaţia copiilor”, aşa spun
oamenii responsabili. O fostă colegă s-a oferit să
mă ajute să-mi înscriu băiatul la „Bălcescu”.
Multă vreme am fost tentat să dau şi eu din
coate. Or fi mai pricepuţi profesorii acolo, în cen-
trul Clujului, or fi mai inteligenţi elevii... n-am de
unde să ştiu. Poate că renumele şcolii are put-
erea de a-i motiva, atât pe unii cât şi pe ceilalţi...
Pe de altă parte, dacă acolo se adună „crema”
societăţii, apar şi alte avantaje. Am cunoscut
părinţi cu copiii înscrişi la o astfel de şcoală care
mi-au mărturisit că au pătruns, astfel, într-un ade-
vărat club de afaceri: „îţi dai seama că la şedinţa
cu părinţii mă întâlnesc cu directorul de la mai
ştiu ce instituţie, cu patronul de la cine ştie ce
firmă şi, cumva, tot iese de vreun contract, două,
trei...”, mi-a spus un astfel de tătic.

Pe undeva, însă, toată acestă goană după
blazonul unei şcoli de renume mi s-a părut
comică, dacă nu chiar caraghioasă. Mi-am am-
intit de un prieten din tinereţe care era printre cei
mai buni studenţi la una dintre cele mai grele fac-
ultăţi din România: facultatea de Aeronave a Po-
litehnicii din Bucureşti. Acest student de elită
absolvise şcoala generală şi liceul agroindustrial
din comuna Bozovici, judeţul Caraş-Severin.
Avea chiar permis de conducere pentru tractoare
agricole. Colegii lui de facultate urmaseră cele
mai reputate licee de matematică–fizică din toată
ţara. El îi depăşea însă pe cei mai mulţi. Nu se
considera deloc superior, ci era obişnuit să
muncească: îşi pregătea toate examenele şi lu-

crările în cele mai mici detalii. A fost primul om
care mi-a zdruncinat credinţa în mitul şcolilor cu
faima pe etichete.

Din neplăcuta stare de nehotărâre m-a
scos o hazlie vorbă din popor: cea cu vrabia din
mână şi cioara de pe gard. Aveam uşile deschise,
la fel ca toţi locuitorii acestei zone, la una dintre
cele mai noi şcoli din Cluj: \coala „Alexandru
Vaida-Voevod”. „\coală de cartier”, ar face mof-
turi un părinte cu ambiţii şi la o privire superficială
asupra situaţiei. Să vedem, însă, ce înseamnă
„cartier” în cazul nostru. Nu am la-ndemână sta-
tistici oficiale, dar se vede „cu ochiul liber”, că
zona „Între Lacuri” are, poate, cea mai mare den-
sitate de familii tinere din tot Clujul. Locurile de
joacă sunt pline de copii în fiecare după-amaiză.
Aici ia naştere cea mai mare parte din energia
care-i va propulsa în viaţă pe aceşti copii. În re-
laţiile cu cei de aceeaşi vârstă îşi dă seama
fiecare, cine este, cât poate, şi ce aşteaptă ceilalţi
de la el. E la fel ca-ntr-o pădure: puieţii nu cresc
bine nici izolaţi şi nici dacă deasupra lor îşi întind
coroanele prea mulţi copaci maturi. Oricât de
înţelepţi am fi noi, cei mari, şi oricât de bine i-am
educa pe cei mici, nu putem înlocui energia şi
motivaţia pe care le-o dă confruntarea spontană
cu cei de aceeaşi vârstă. Bine-nţeles că acest
proces duce şi la greşeli, dar sunt greşeli din care
se poate învăţa. Dacă nu ţinem seama de acest
fapt, vom continua să creştem generaţii de pre-
mianţi la şcoală care ajung să rateze în viaţă. Am
convingerea că energia care fierbe aici, unde
gălăgia copiilor întrece zgomotul maşinilor, se
resimte şi în şcoala la care merg aceşti copii. De
asemenea, am convingerea că, la „Vaida-Vo-
evod”, profesorii şi învăţătorii ştiu să le transmită
elevilor, nu că sunt mai deştepţi decât cei de la
alte şcoli ci că trebuie să muncească mai mult
decât elevii altor şcoli. Astfel, ştiu că premianţii
de la „Vaida-Voevod” se află doar la primele din-
tre numeroasele succese care îi aşteaptă de-a
lungul vieţii. Pentru toţi elevii, însă, această
şcoală poate fi locul în care învaţă să-şi apre-
cieze şi să-şi drămuiască forţele în mod corect,
să-şi găsească scopul pentru care să muncească
în mod susţinut, fără a se baza pe eticheta insti-
tuţiei sau pe marca maşinii cu care au fost aduşi
la ore. Am ajuns la acestă convingere urmărindu-
i cum cresc: ca o pădure tânără.
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\coala “Alexandru Vaida-Voevod”, 
Cluj- Napoca

“Spiritul copiilor nu este un vas pe care trebuie să- l umplem
, ci o vatră pe care trebuie s-o încălzim”. 

(Johann Heinrich Pestalozzi)

Bcoala noastră îşi propune să fie în pas cu timpul şi ur-
mărește crearea unui climat educaţional optim, în vederea
pregătirii tinerei generaţii cu acele cunoştinţe teoretice şi prac-
tice necesare adaptării la o societate în perpetuă schimbare.

Toate acestea se pot realiza  prin resursele umane şi
materiale de care dispune şcoala, în vederea realizării unui pro-
ces de învăţamânt eficient şi modern, într-un cadru institutional
plăcut şi favorabil învăţarii.

Personalul didactic al şcolii încearcă să realizeze “un
învăţamânt pentru fiecare”, să înlăture individualismul şi să în-
curajeze munca în echipă: cadre didactice, elevi, părinţi.

Rezultatele muncii noastre se concretizează în impor-
tante premii şi menţiuni obţinute la diferite olimpiade şcolare şi
concursuri.

Bcoala noastră, una dintre cele mai moderne şcoli din
Cluj- Napoca, atrage  deopotrivă şi părinţii şi elevii prin baza
materială deosebit de bogată de care dispune: 26 săli de clasă,
bibliotecă, sală de lectură, laboratoare spaţioase de fizi-că şi
informatică (dotate cu table SMART), de biologie şi chimie, cab-
inete de istorie, psihologie, logopedie, un cabinet pentru ac-
tivitatea de sprijin, unul medical, o sală multimedia, o sala de
sport dotată cu echipament modern şi terenuri de sport ame-
najate cu gazon artificial.

An de an organizăm variate şi foarte atractive activităţi
curriculare şi extracurriculare, diversificate în funcţie de pro -
punerile elevilor, la care aceştia participă cu multă plăcere şi
entuziasm.

Prestigiul şcolii noastre a crescut constant şi odată cu
implicarea tot mai multor cadre didactice şi elevi în proiecte şi
parteneriate locale, naţionale şi internaţionale.

Director, 
prof. Lavorica Berban
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Dramatizarea jurnalului Annei Frank


