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Prof. Daniela Ilincăi
Pe strada Sucevei, dintre blocuri
aliniate cuminți, se observă silueta unei

clădiri cu o istorie adevărată în spate. Este
corpul vechi al școlii, care, ca un far al

Încărcată de pagini scrise sau nescrise de

educației fălticenene, a călăuzit timp de 175

un trecut glorios, școala de astăzi continuă mai

de ani generații de copii spre lumina

departe menirea lăcașului de cultură, dorind să

cunoașterii.

transmită valorile promovate de generații de

De aproape două veacuri, zidurile

acestei

clădiri

au

fost

martore

cadre didactice emerite, prin vocile actuale ale

ale

unui corp profesoral întinerit, valori împletite și

transformării acestor țânci, care odată ce i-au

armonizate cu așteptările noii generații de copii

pășit pragul și au pornit pe drumul deslușirii

și părinți.

slovei, nu l-au mai putut abandona. Așa se

Pentru a ajunge la performanță este

face că nume sonore în literatură, scriitori,

nevoie

folcloriști, publiciști, foști elevi ai școlii, s-au

responsabilitate. Școala de astăzi este suma

folosit de forța cuvântului pentru a-și aduce

tuturor acțiunilor mici: muncă și ambiție,

aportul la evoluția domeniilor amintite. Ba

creativitate

chiar, unii dintre aceștia s-au întors la școala

înțelegere

pe care au absolvit-o cu ceva ani în urmă,

desăvârșesc formarea caracterelor frumoase și

aducând o valoroasă contribuție, dar de data

echilibrate. Succesul constă în colaborarea celor

aceasta de cealaltă parte a catedrei, în calitate

implicați

de dascăli.

profesori- părinți, demonstrând astfel că un

de

implicare,

și
și

în

devotament

și

talent,

pasiune

și

dăruire,

toleranță.

Toate

la

un

procesul

de

educație:

loc

elevi-

Cu siguranță, foștii elevi, astăzi

întreg este mai mult decât suma tuturor părților.

părinți la rândul lor, trec pragul școlii plini

Elevii de astăzi vor aduna experiențe și

de emoție, pentru că nemilosul timp, își

cunoștințe care să le permită transformarea în

continuă mersul, transformînd în oameni

adulți frumoși la trup și suflet. Lor le este dată

mari, niște copii plini de vise și entuziaști.

spre păstrare și transmitere, cheia reușitei:

Școala

începe

munca! Să onoreze cei 175 de ani de stăruință și

luminarea minții! Aici artiști meticuloși,

implicare, de căutări creatoare și reușite, care să

contribuie

îi oblige să contribuie la scrierea paginilor de

la

este

locul

cizelarea

unde

învățăceilor

cu

consecvență și profesionalism. Elevi ce dau
dovadă de perseverență în lupta cu buchiile
încâlcite ale cărții, dascăli ce transformă
neștiința în cunoaștere și întunericul în
lumină, alături de părinți iubitori, dau sens și
rost acestui lăcaș de cultură.
Pagina 1

istorie actuală.

Copiii sunt degetele cu ajutorul cărora atingem
norii şi pipăim universul...

Copiii mei, bucuria inimii mele...
învăţ să vă cunosc! Învăţ să vă respect şi să
vă îmbogăţesc cunoaşterea cu fiecare zi ce
trece.
Am aşteptat o vară întreagă să vă
întâlnesc pe fiecare... Ştiam în inima mea că
sunteţi cei mai potriviţi mie, ştiam că m-aţi
ales şi nu la întâmplare.
Împreună cu voi redescopăr copilăria,
reînvăţ să mă joc, învăţ să cer insistent, aflu
ce minunată e lumea la vârsta de 6 anişori....
Voi sunteţi împreună o mică
personalitate, un calapod pe care trebuie să
mă mulez perfect. Învăţ să zic nu, atunci
când trebuie. Cu diplomaţie şi cu multă
dragoste. Mă străduiesc să fiu pentru voi un
bun învăţător şi un bun psiholog, pentru a vă
descifra tainele sufleteşti, ale fiecăruia în
parte, dar şi prieten, şi părinte, la nevoie
poliţist şi chiar actor. Cred că acesta este
secretul prieteniei noastre. Ne desăvârşim
împreună şi ne creştem reciproc. Copiii mei,
promit şi încerc să îmi retrăiesc propria
copilărie, alături de voi.
Promit să nu fiu prea ursuză, nici prea
băgăcioasă şi nici prea dură în toate acţiunile
mele. Pentru ca la sfârşitul fiecărei zile să nu
vă fie greu să mă iubiţi.

Haide să facem un acord: voi să aveţi
încredere totală în mine şi eu promit să vă
înţeleg şi să vă respect.
Aveţi grijă de voi, şi grijă unii de
alţii! Iubiţi-vă unii pe alţii, aşa cum vă iubesc
eu pe toţi şi veţi vedea că nimeni nu poate să
vă facă rău! Însă, dincolo de toate vă mai
trebuie si cunoaştere, învăţătura adâncă a
lucrurilor, care să vă facă puternici şi plini de
reuşită în vieţile voastre. Eu vă promit să vă
sădesc în inimi
şi disciplina. Voi să-mi
promiteţi că îmi veţi răspunde cu încredere şi
respect şi că veţi urma sfaturile mele.
Nu vă rog decât să daţi ce-i mai bun din voi
şi să nu renunţaţi. V-aţi pregătit pentru asta
încă de la grădiniţă și acum sunteţi pregătiţi!
Eu cred în voi!

Voi sunteţi o mică lume: LUMEA
MEA. Dincolo de voi, se desfăşoară marele
cerc al vieţii mele şi poate câteodată o să vă
invit să păşiţi şi voi alături de mine în viaţa
mea. Voi sunteţi cei care mă faceţi să îmi
doresc să retrăiesc anii copilăriei!
Prof. Luminița Pavel
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Petale de suflet
E o zi caldă de toamnă; soarele blând
al lunii septembrie mângâie cu dragoste
fiecare frunză, fiecare ac al ierbii. Pregătește
parcă toată suflarea pentru cel mai important
moment de trei luni încoace: începe școala și
pentru unii ... e mult prea devreme...
Zumzet ca de albine, agitație, glasuri
vesele, bunici, părinți, copii – mai mari sau
mai mici –ascunși după buchetele proaspete
de flori; îmi îndrept privirea către grupul
viitorilor mei elevi din clasa a V- a A. Mi-aș
fi dorit să fiu lângă ei, să le dăruiesc o primă
îmbrățișare, să vorbim, dar toate acestea se
vor petrece după ce festivitatea se va încheia.
Recunosc, cu sinceritate, că emoțiile
sunt foarte mari. Mă simt ca un profesor la
început de drum, deși firele albe mărturisesc
un alt adevăr. Făcusem acest lucru de atâtea
ori... Și totuși, întâlnirea cu o altă generație de
copii și de părinți îmi dă sentimentul că sunt
un școlar ascultat pentru prima dată. Cum
mă vor privi? Voi reuși să le câștig
încrederea? Vor regăsi în mine ceva din
chipurile doamnelor învățătoare? Voi deveni
poate, modelul lor?

Pășesc în sala de clasă. Zeci de ochi se
îndreaptă către mine. Zâmbesc, căci realizez
că mi-era dor să fiu din nou doamna dirigintă
– să-i ajut să devină adolescenții cu care
mâine ne vom mândri, să le fiu alături și să-i
sprijin atunci când le e greu, dar în același
timp să fiu consecventă și să-i învăț, în primul
rând, lecția toleranței.
Zilele trec pe nesimțite. Fiecare oră e
diferită; am învățat despărțirea cuvintelor în
silabe după reguli, ne-am dat întâlnire cu
Apolodor și prietenii lui, am fost emoționați
citind narațiunile lui Emil Gârleanu, am pășit
în lumea minunată a Fantaziei... Ne pregătim
conștiincioși, căci va urma lupta cu părțile de

vorbire
și
din
experiență, știu că
Clasa
verbele ne vor da
a V-a A
mari bătăi de cap...Iar
la orele de limbă
străină
citim,
conversăm și exersăm
continuu, realizăm proiecte inedite, doar
suntem elevi în primul an de studiu în
regim intensiv al limbii engleze, nu? Iar
așteptările de la noi sunt mari!

Ne apropiem de sfârșitul semestrului
I. Cei 31 de învățăcei nu cred că mă vor
dezamăgi. Dincolo de lacrimile vărsate
pentru vreo notă sub așteptări, dincolo de
privirile șovăielnice când le explic unde au
greșit, dincolo de chiotele de bucurie când îi
anunț că nu au teme pentru acasă, am
descoperit niște ființe fragile, cu suflete
pline de lumină și de inocență, din care
zilnic mă hrănesc. Ei îmi dau puterea să
merg mai departe, chiar dacă nu e
întotdeauna ușor, ei îmi stârnesc râsul când
mă simt copleșită și, de
multe ori,
dovedesc o înțelepciune și o maturitate pe
care mi-aș fi dorit să le întâlnesc mai mult,
la părinți.

Prof. Dana Crăciun
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La ceas aniversar, rodnic
bilanţ pentru şcoala mea

E greu la ceas aniversar să jubilezi şi
să-ţi treci în revistă toate izbânzile vieţii de
şcolar, când ai doar un deceniu de viaţă –
adică eşti elev în clasa a IV a B, iar jumătate
din vârstă ţi-ai petrecut-o pe băncile acestei
prietenoase şcoli.
Comparativ cu cei 175 de ani de existenţă
ai Şcolii Gimnaziale „Al. I. Cuza” din
Fălticeni, judeţul Suceava, vârsta mea
biologică s-ar pierde în neant …..numai că,
ultimii 5 ani de existenţă ai şcolii, se pliază şi
metamorfozează cu cei cinci ani din viaţa mea
de şcolar….şi ţin să vă precizez că pentru
mine …..înseamnă enorm de mult!!
Am încercat prin toate activităţile/
acţiunile clasei noastre să ducem numele şi
renumele acestei instituţii departe pe plan
local, judeţean, naţional, şi de ce nu…
internaţional.
În rândul activităţilor ce au avut un
oarecare ecou se numără următoarele:
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR cu
sloganul „Şi nouă ne pasă!”, precum şi
participarea la un concurs internaţional de
creaţie sub denumirea ,,Oraşul meu de
suflet”.
Menţionăm că participarea noastră
firească de-a lungul anilor la primul proiect
menţionat s-a soldat cu următoarele premii,
dar şi cu recompense:
* clasa I B – premiul al III lea pe şcoală – o
tablă şcolară gen avizier;
* clasa a II a B – premiul al II lea pe şcoală –
un videoproiector;
* clasa a III a B – premiul I pe şcoală (iar
școala noastră premiul III pe localitate) – un
laptop de ultimă generaţie.
......Şi încă nu am subliniat totul. Ca urmare
a proiectului Eco-Şcoala, la finele anului
Pagina 4

trecut am desfăşurat un
proiect de clasă ce s-a
conturat sub numele
de
,,Strada
şcolii
noastre”. Acest proiect
inedit dsfăşurat de întregul colectiv, a fost
înglobat înt-un volum omagial –în acest an
şcolar 2016 - 2017 („Responsabili pentru un
mediu sustenabil”), care este produsul unui
seminar naţional (Seminarului Naţional
„Parteneriat în educaţia pentru mediu”) ce-şi
revendică autoritatea la nivel de ecologie,
aşa după cum atestă următoarele date
(Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
realizează, în parteneriat cu Editura
„Decesfera Media”, un nou volum (al XIXlea) cu articolele profesorilor din ţară,
privind exemple de bună practică din
experienţa personală ȋn educaţia pentru
mediu).

Cea de-a doua reuşită (dintre multele
altele) a colectivului nostru din acest an
şcolar este şi participarea câtorva colegi la
Concursul Internaţional ,,Oraşul meu de
suflet’’- un mijloc de promovare a localităţii
unde ne-am născut -desfăşurat în parteneriat
cu următoarelor instituţii: Şcoala Raională
de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din
Telenești -Republica Moldova şi Asociația
Cultural – Științifică ,,Pleiadis” din Iași –
România.
Participarea noastră la acest concurs s-a
soldat cu următoarele premii: la creaţie
literară – un premiu I şi un premiu II; la
grafică - un premiu III şi trei menţiuni.
Sperăm ca perioada viitoare să aducă
alte multe premii la concursurile la care vom
participa, alături de ceilalţi elevi ai şcolii
noastre.
Prof. Ştefan Florentina

Clasa I constituie o treaptă de
referinţă în realizarea cu succes a
alfabetizării, în însuşirea de către micii
şcolari a cititului şi a scrisului. Datorită
introducerii în parcursul micii şcolarităţi a
clasei pregătitoare, elevii sunt pregătiţi
pentru această nouă etapă în care îşi însuşesc
literele mari şi mici de mână care vor
definitiva procesul scrierii. Scrisul este o
carte de vizită pentru o persoană şi de aceea
trebuie acordată o mare atenţie modului cum
micii şcolari se supun rigorilor unei scrieri
corecte şi caligrafice. Tot în clasa I apare şi
responsabilitatea efectuării temelor pentru
acasă, o obligaţie care la început va fi privită
de copii cu neîncredere sau chiar cu teamă,
întrucât această activitate este obligatorie şi
verificată şi poate atrage după sine obţinerea
de calificative bune sau mai puţin bune.
Tema pentru acasă are o anumită pondere în
evaluarea achiziţiilor unui elev şi de
asemenea oferă informaţii tuturor factorilor
implicaţi în procesul educației asupra
cantităţii şi calităţii cunoştinţelor însuşite de
aceştia.
Dacă în clasa pregătitoare principala
metodă de învăţare era pe cale intuitivă şi
avea la bază jocul, în clasa I se trece şi la

abstractizare,
unele
noţiuni
predându-se
Clasa
fără suport practic. Este
IB
totuşi uşoară această
trecere, întrucât în clasa
pregătitoare, elevii au
dobândit nişte deprinderi, şi-au format
comportamente, au învăţat să diferenţieze
mediul şcolar de cel preşcolar şi sunt
dornici de a asimila noul din orice
domeniu. Sunt încântaţi atunci când
reuşesc să descifreze ,,buchiile” din
abecedar şi când pot să scrie prima lor
scrisoare adresată lui Moş Crăciun. În
spatele acestei bucurii se ascunde însă o
mare responsabilitate pe care o are cadrul
didactic în scopul dobândirii acestor
cunoştinţe de bază de către micii şcolari,
întrucât trebuie să găsească strategia
optimă prin care achiziţiile să se acumuleze
cât mai uşor şi să-i atragă pe copii în lumea
învăţării fără a face din aceasta o corvoadă.
Predarea
integrată
ajută
la
închegarea achiziţiilor dobândite întrun ,,tot”, cunoştinţele acumulate nu mai
sunt dispersate şi capătă o formă conturată
în mintea şi în sufletele copiilor şi de aceea
putem spune că activitatea unui învăţător
este încununată de succes dacă o faci cu
sufletul. Suflet am pus în toate activitățile
desfășurate în școală sau în afara ei.
Suntem mândri de rezultatele
noastre obținute la concursurile din anul
trecut (375 de premii la nivel internațional,
național sau județean, 101 medalii de aur și
24 de argint), de proiectele în care am fost
implicați împreună cu părinții și de felul în
care am reușit să fim un colectiv unit,
puternic și plin de energie.
Prof. Dumitrița Clipa
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Un an școlar cu multe împliniri
Școala este locul unde fiecare dintre
noi se formează ca om.
Integrarea cu succes a copilului la
activitatea școlară reprezintă unul din
momentele cele mai importante în
dezvoltarea sa psihică, intelectuală, morală și
socială.
Prin activitățile desfășurate în școala
noastră – Școala Gimnazială ,,Al.I.Cuza”școală aflată acum la ceas de sărbătoare,
împreună cu elevii clasei a II-a B, am avut ca
obiective stimularea curiozității, a plăcerii de
a ști mai mult, a perseverenței, a spiritului de
observație, am urmărit cultivarea talentelor, a
dorinței de a învăța, de a fi mai bun.

Pentru micii școlari ai clasei a II- a B,
anul școlar precedent și cele patru luni ale
anului școlar actual, au însemnat un timp al
încercărilor, al eforturilor, dar și al
realizărilor și al împlinirilor.
Au descoperit tainele literelor și ale
cifrelor, au învățat să scrie, să citească, să
socotească, să deseneze, să cânte, să se joace,
să se respecte.
Au
participat
la
concursurile
școlare
,,Amintiri
din
copilărie”,
,,Eurojunior” și ,,Comper”, obținând mai
multe premii și medalii, lucru ce reflectă
faptul că sunt copii isteți.
Prin activitatea educativă ,,Civilizați în
trafic”, desfășurată în colaborare cu Poliția
Rutieră Fălticeni, elevii au conștientizat
necesitatea
respectării
permanente
a
normelor rutiere, în calitate de mici pietoni,
iar prin activitatea practică desfășurată în
colaborare cu Serviciul de Ambulanță
Fălticeni, au înțeles modul cum se acordă
corect primul ajutor unei persoane
accidentate.
Au vizionat mai multe spectacole
pentru copii și au pregătit serbările școlare
„Magia
Crăciunului” și „Serbarea
Pagina 6

Clasa
a II-a B
Abecedarului”, oferindu-le
părinților momente de
bucurie.
Talentatul elev Alexandru Livadaru a
obținut premiul al II-lea la faza municipală
a concursului ,,Ai și tu talent!” și premiul
al II-lea la concursul de recitare „Din lirica
eminesciană”, concurs organizat de către
Asociația Culturală ,,Fălticeni”.
Prin vizitarea fabricii de pâine a S.C.
„Pâine la Larisa”, a Școlii de Subofițeri
Jandarmi ,,Petru Rareș” și a Judecătoriei
Fălticeni, elevii au învățat să aprecieze
valoarea muncii, a produselor obținute prin
muncă, să fie toleranți și să-și dezvolte
spiritul civic.
Copiii au înțeles necesitatea protejării
mediului înconjurător, participând la
activități
desfășurate
în
cadrul
proiectului ,,Eco Școala”: vizitarea
Muzeului Apelor
„Mihai Băcescu”,
activități de ecologizare, colectarea de
materiale reciclabile, realizarea de desene
care prezintă efectele poluării mediului,
drumeții, jocuri în aer liber.
Jocul a fost cel care ne-a însoțit, atât în
cadrul lecțiilor, cât și în activitățile
extrașcolare, elevii
fiind mereu în
competiție cu sine și cu ceilalți colegi.
În toate activitățile clasei, i-am avut
alături, ca parteneri de încredere, pe
părinți.

Elevii clasei a II-a B, împreună cu
părinții și învățătorul lor, urează Școlii
Gimnaziale ,,Al.I.Cuza”, la aniversarea a
175 de ani, La mulți ani!
Prof. Victor Tofan

Din stupul albinuţelor

Drumul nostru împreună, început acum
trei ani, este un drum al cunoaşterii şi al
autocunoaşterii. Avem succese, ne bucurăm,
ne mai şi întristăm, întâmpinăm dificultăţi pe
care le biruim, dar cel mai important este că
descoperim lumea din jurul nostru şi că
învăţăm să privim în noi înşine pentru a ne da
seama ce vrem şi cum să dobândim ceea ce
ne dorim.
În demersul nostru de a sădi în suflete
încrederea, respectul, iubirea, binele,
adevărul, speranţa, munca, am participat la
mai multe proiecte pe care le-am încheiat cu
succes, altele fiind în curs de desfăşurare.
Primul proiect din acest an şcolar a
fost „Rapsodii de toamnă”, organizat de către
Smart Media Education. Scopul a fost
desfăşurarea unor activităţi menite să
dezvolte atitudinea pozitivă, conştiinţa şi
conduita ecologică. La expoziţia naţională
organizată cu acest prilej, patru colegi de-ai
noştri au obţinut premii.
Clasa noastră a participat la concursul
regional „Gând pentru toamnă” organizat de
Şcoala Gimnazială Sireţel, judeţul Iaşi şi la
concursul internaţional de creaţie „Toamna
inspiră şi dăruieşte”, organizat de Şcoala
Gimnazială nr.10 Galaţi. Astfel, elevilor le
este stimulat potenţialul artistic şi creativ.
Aşteptăm cu viu interes decernarea premiilor
de la aceste concursuri.
Activitatea din clasă este extrem de
interesantă. Recent, am încheiat proiectul
„Cartea mea de poveşti”. Ne-am transformat
pentru două săptămâni în mici scriitori şi am
dovedit creativitate, interes, imaginaţie,
îmbogăţindu-ne biblioteca din clasă cu 31 de
cărţi scrise de către noi.

Cu ocazia zilei de
Clasa
1 Decembrie ne-am unit
a II-a A
inimile într-un tricolor,
sărbătorind Ziua Naţională
a României în cadrul
atelierelor de lucru. Partea practică a
activităţii a fost concretizată în realizarea
unor compoziţii tematice.

O carte dăruită poate însemna o
chemare către întoarcerea la rădăcini,
întrucât este consfinţit de istorie adevărul că
un neam este unit prin limbă. Astfel, am
participat la Campania publică de strângere
de cărţi în limba română, demarată de către
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei împreună
cu Biblioteca Bucovinei
„I.G. Sbiera”
din Suceava. Donaţiile vor ajunge la copiii
care participă activ la cursurile şcolilor de
limbă şi tradiţie românească din diaspora.
Copiilor de la Grădiniţa Specială din
Fălticeni le vom aduce zâmbetul pe buze,
cântând colinde în cadrul spectacolului
caritabil „Şansa de a dărui”, de pe data de 16
decembrie.
Participăm în cadrul proiectului educaţional
naţional „Mirajul sărbătorilor de iarnă”, la
concursul „Ghetuţa fermecată a Moşului
Nicolae” şi sperăm să fim premiaţi pentru
lucrările noastre.
Desigur că nu neglijăm activitatea
cea mai importantă şi anume: învăţătura.
Suntem fruntaşi la învăţarea tablei înmulţirii,
dobândim cu mult interes cunoştinţe în
cadrul orelor de comunicare în limba
română, iar calificativele din catalog
dovedesc că învăţăm temeinic.
Şcoala nostră este frumoasă şi curată,
înzestrată cu tot ceea ce este necesar
desfăşurării unui învăţământ modern şi de
calitate, de aceea prioritatea cea mare
rămâne dobândirea temeinică a noilor
cunoştinţe.
Prof. Carmen Elena Benke
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Chipul copilăriei
Școala nu are viață în lipsa copiilor.
Băncile sunt ca niște insule solitare, dacă nu
sunt în ele trupurile fragile și totuși pline de
energie ale școlarilor. Clasele sunt reci și
neprimitoare în lipsa suflețelelor, ce animă cu
râsete și strigăte cele dintâi ore ale dimineții,
până pe la prânz. Ca un ritual, zilele trec
alternând liniștea cu freamătul vieții, purtat
cu nestăpânirea mesagerilor tinereții. Printre
ei se află și elevii clasei a III-a A.

Îmi sunt tare dragi! Nu că ar fi
speciali, dar prezența lor dă farmec și sens
zilelor de școală! Vivacitatea lor îmi umple
inima de sentimente amestecate: de protecție
exagerată împletită cu încredere. Le veghez
din umbră, cu stăruință, pașii neîncrezători
spre independență și autocunoaștere. Îi
încurajez să facă propiile alegeri, fără teama
unui eșec, oferindu-le oportunități de învățare
chiar și din greșeli.
Ce dragi îmi sunt chipurile lor atunci
când mă urmăresc, când explic, când
discutăm și argumentăm situații noi de
învățare! Dar sunt și zile cu nori, atunci când
pixul roșu se zgârcește să scrijelească pe
foaia de test, râvnitul „FB”. Atunci e mai
greu să mă fac înțeleasă: că aprecierea mea
pentru ei, nu depinde de un calificativ, ci din
contră, dezamăgirea lor este și a mea.

În clasă s-au legat
Clasa
prietenii frumoase între
copii cu chipuri porțelanate
a III-a A
(Fabian, Maria și Rafael),
sau copii responsabili (Ioana
-Roxana,
Denisa,
Georgiana). Băieții sensibili (Teodor, Marius
și Iustin I.), împart aceleași emoții alături de
cei energici (Sebi, Dragoș, Cosmin). Demne
de toată încrederea sunt acele perechi de
copii, care împart cu toată ființa lor o
prietenie frumoasă și rezistentă: Antonia cu
Sabin, Sabina cu Ami, Ioana cu Sara. Puritate
vezi în chipul Anei, al Anastasiei și al lui
Iustin Cucu. Dragostea pentru muzică este
împărțită de Teodora, Iasmina, Alex și Amos,
iar culorile prind viață sub pensoanele
Giuliei, ale lui Damian și ale lui Iustin
Corduneanu. Sportul este o pasiune împărțită
de Ianis, Ștefan și David.

Toți sunt ai mei! Toți îmi sunt dragi!
Dacă până acum doar bănuiau acest lucru, de
acum totul devine certitudine! Și să va spun
un secret: copilăria are chipul lor! Abia aștept
să văd cum vor ajunge și ei oameni frumoși,
drepți, echilibrați și capabili să-și transforme
visele în realitate, călăuziți de dragostea
părinților și a dascălilor, ce contribuie
deopotrivă la împlinirea lor.
Prof. Daniela Ilincăi
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Împreună putem reuși

În calitate de dascăl al acestei
instituții am promovat mereu valorile
morale în care cred și am luptat pentru
obținerea unor rezultate excepționale la
diferite concursuri și olimpiade școlare
promovând astfel talentul și creativitatea
elevilor. Consider că a fi dascăl este în
primul rând o chemare, o meserie de suflet,
o oportunitate de a semăna în sufletul
viitoarelor generații valorile etice, morale
și culturale ale societății. Cu fiecare
generație am avut satisfacții profesionale și
împliniri și astfel am putut merge mai
departe. În tot ceea ce am făcut am pus
pasiune și munca mea a dat roade, a
însemnat ceva pentru cei din jur.

Clasa
Ce contează pentru
a VI-a A
mine, ca dascăl este faptul
că am reușit să le insuflu
elevilor mei, din clasa a VIa A, credința în reușită și în
performanță,
am împărtășit
împreună
entuziasmul, umorul, voioșia, dar și emoțiile,
grijile și „umbrele” din ochii lor.

Prin activitățile pe care le-am
organizat și la cele la care noi am participat,
alături de alți elevi ai școlii, am demonstrat că
dispunem de calități deosebite, de talent, că
suntem capabili să ne implicăm în derularea
multor proiecte frumoase, dar cel de suflet
rămâne parteneriatul încheiat cu biserica sub
genericul „Educația prin credință”.
Acum, în prag de sărbători, să nu ne
pierdem puritatea, frumusețea și să nu uităm
că Hristos se face Om de dragul nostru.
La mulți ani!
Prof. Adelina Haidău
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Din propria experiență, de mai mult
de 28 ani, aș putea recunoaște că de multe
ori am luat în derâdere problemele copiilor,
pe care le-am trecut cu vederea zicând că
„ei se ceartă, ei se-mpacă”, că sunt puerile,
că se vor juca împreună și că vor uita.
Obrăzniciilor nu le-am acordat atenție în
ideea de a nu le amplifica, dar, gândind în
profunzime, atunci când am rămas cu
propria-mi persoană, am înțeles sursa
acestor răspunsuri care nu-și aveau locul.

Totdeauna mi-am propus să fiu o
învățătoare bună, dar din când în când
renunțam la acest rol și (re)deveneam o
„persoană”. Atunci relația dintre mine și
elevii mei se schimba, eram din ce în ce mai
apropiați, mai firești. Îmi aminteam de
vechile învățături, de a păstra distanța,
familiaritatea ducând către dispreț. De
multe ori mi-a fost teamă că voi pierde
controlul dacă elevii mei mă vor cunoaște
cum sunt.

artistică este și ea de
Clasa
lăudat pentru că și aici
a II-a C
au
participat
la
concursuri, dar cel mai
important este locul II
obținut la Concursul județean de folclor
„Tezaur Folcloric Bucovinean”.

Aceste tipuri de activități vin ca o
adaptare a instituției sociale ȘCOALĂ, cu
toate caracteristicile ei limitative, la nevoile
vitale și umane, pentru a produce educație.

Orice tip de comportament al elevului
trebuie mai întâi acceptat de profesor și
folosit ca o oportunitate de corecție, de
schimbare, de exemplu, de educare și de a
produce pe viitor comportamente generate de
conștiință, valori morale și sociale.
Prof. Maria Vasilache

Cu toate acestea, trebuie să recunosc
că momentele acelea în care suntem „noi”,
fără roluri și măști, sunt momentele cele
mai productive, atât ale predării, cât mai
ales ale învățării reale.
Elevii clasei a II-a C au paticipat la
diverse concursuri, unde au dovedit că au
acumulat un bagaj de cunoștințe ceea ce s-a
materializat în diplome și premii. Partea
Pagina 10

O altă filă – aceeaşi poveste
Elevii clasei a III-a C îşi continuă
propria poveste, punând în paginile ei toată
bucuria, strădania, priceperea şi dorinţa de a
construi un nou capitol din viaţa de elev.
Astfel, bucuria de a păşi zilnic pragul şcolii cu
scopul de a mai adăuga o lecţie în buchetul
învăţăturii, strădania de a descoperi noi
provocări ale cunoaşterii, priceperea de care
pot da dovadă în a-şi însuşi cunoştinţe utile şi
dorinţa de realizare a unei personalităţi
complexe, sunt ipostaze care creionează
portretul generaţiei viitoare din care ei, cu
mândrie, vor face parte.

Pulsul fiecărei zile de şcolar se
măsoară în activităţi de învăţare, activităţi de
formare a unor deprinderi, prin joc, prin artă şi
lectură. Şi cel mai bine se simt atunci când
citesc şi povestesc ceea ce au citit, când îşi
prezintă în faţa clasei propriile creaţii, în care
unii băieţi mai năstruşnici sunt personaje
pozitive sau negative, iar aceştia apreciază
preocupările scriitoriceşti ale colegilor lor.
Şi dacă veni vorba de lectură, aici avem cu ce
ne lăuda, întrucât palmaresul cărţilor citite de
elevii clasei a III-a C, este unul destul de

generos, în care şiau făcut loc titluri de
Clasa
marcă din literatura
a III-a C
română şi universală
precum: Ferbonia,
Narnia,
Magia
copacului depărtărilor, Marele uriaş
prietenos, Mathilda, Insula delfinilor
albaştri, Pălăria vrăjitorului, Harry
Potter, Aventurile lui Tom Sawyer,
Minunata călătorie a lui Nils Holgersson
prin Suedia. Acum citesc cu mare interes
povestea unui copil cu un destin aparte –
Minunea.
Cei mai fericiţi sunt atunci când
păşesc în lumea cărţilor în biblioteca
şcolii, şi se aşază în colţul lor, amenajat cu
atâta suflet de doamna bibliotecară, îşi
deschid cărţile achiziţionate în cadrul
clubului de lectură şi citesc sau povestesc
capitole care i-au impresionat. E o
atmosferă minunată în Clubul Licuricilor
şi o imagine înălţătoare , cu atât mai mult
cu cât în societatea IT-istă în care trăim, un
grup de copilaşi citesc cu atâta drag,
preferând să simtă pulsul cărţii şi nu al
calculatorului. Sunt şi vor fi mai câştigaţi
şi sper din tot sufletul să citesc acest câştig
în realizările lor viitoare.

Aceştia suntem noi, elevii clasei a
III-a C la moment de bilanţ, dar povestea
noastră continuă şi ne pregătim pentru
următorul capitol.
Va urma !
Prof. Mariana Oșlobanu
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Un mic univers de inocență,
lumină și culoare
Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan
Cuza” reprezintă pentru mine locul unde
m-am maturizat profesional și am trăit, în
cei peste 25 de ani de activitate, momente
pline de satisfacție și împlinire, alături de
copiii mei.
Cu fiecare generație de elevi pe care am
îndrumat-o, am adunat amintiri de neuitat.
Cu elevii mei am învățat să zâmbesc,
să iubesc, să laud, să încurajez, să admir,
să aprob, să cooperez, să fiu dreaptă și
loială, sinceră și onestă, să apreciez.
Drumul către succes este anevoios, cere
multă răbdare și pricepere, consumă multă
energie și are nevoie de mult efort și multă
dăruire de sine.
În munca de modelare a personalității
micuților elevi, i-am avut mereu aproape pe
părinți, cărora le mulțumesc că mi-au fost
alături și m-au sprijinit.

Clasa I A este un ,,mic” univers de
inocență și culoare, în care, împreună,
învățăm să ne acceptăm, să colaborăm, să
muncim, să ne ajutăm.
Am lăsat în urmă clasa pregătitoare și
am luat cu noi amintirile frumoase, în care,
copii, părinți și bunici, am trăit primele
emoții, sărbătorind Crăciunul Copiilor, neam oferit inimioare și felicitări de Mărțișor,
ne-am bucurat de Ziua Copilului, la
„Carnavalul personajelor” din lumea
poveștilor animate.
Am participat la primele concursuri
din viața de elev, ne-am însușit primele
lecții de educație rutieră și de prim ajutor,
am învățat cum trebuie să protejăm mediul
înconjurător și cum să selectăm corect
deșeurile.
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Acum, în clasa I, ne
IA
continuăm călătoria în
lumea literelor și a
cifrelor,
încercând să
deslușim tainele cititului, a scrisului și ale
socotitului, ne implicăm
în activități
extrașcolare, plăcute și utile, care ne oferă
încredere
și
ne
aduc
satisfacții,
demonstrându-ne
nouă,
colegilor
și
părinților noștri că suntem talentați și
pricepuți.

Anul acesta suntem implicați în
Programul Educațional Național „Tedi Școala Siguranței”, unde învățăm cum să
fim în siguranță pe stradă, acasă și la
școală, participăm la concursuri școlare, la
cercurile de la Clubul Copiilor, iar unii
dintre noi, cei mai talentați, ne pregătim să
devenim viitori artiști.
Ce este școala? micuții mei școlari s-au
întrebat.
„Şcoala e casa cu suflet de lumină.
Școala e a doua mea casă.
Şcoala e a cărţii împărăţie.
Şcoala e leagănul copilăriei. ”

La zi aniversară, îți urăm ,,La mulți ani,
Școală dragă!”
Prof. Mioara Tofan

Fiind
an
terminal,
emoţiile
Clasa
sunt
copleşitoare,
a IV-a A
nostalgia despărţirii,
dorinţa de reuşită a
tuturor şi, de ce nu,
ataşamentul dezvoltat în timpul petrecut
împreună ne dau târcoale cu fiecare zi ce
trece.

Au trecut deja cinci ani de când am păşit
pentru prima dată, în calitate de cadru
didactic, în şcoala care acum mai bine de
cinsprezece ani mi-a deschis porţile
cunoaşterii.
Teama de necunoscut şi mândria întoarcerii
în locul unde visul de a deveni învăţător a
prins contur, datorită doamnei mele
învăţătoare Sofia Elena, m-au cuprins încă de
la intrare.

Păşeam într-o şcoală mai frumoasă, mai
luminoasă şi modernă alături de aproape
treizeci de sufleţele ce mă priveau cu
admiraţie şi curiozitate. Au trecut anii şi
„piticii atomici” au crescut frumos şi în
curând se vor îndrepta spre alte aripi
ocrotitoare.

Ne-au fost alături şi ne-au sprijinit în
toate activităţile, părinţii copiilor, oameni
minunaţi care au fost deschişi şi disponibili
oricând au fost solicitaţi.

„Dragii mei, să fiţi la fel de cuminţi,
deschişi, respectuoşi, dornici de cunoaştere
şi toate drumurile vi se vor deschide! Voi
veţi pleca, dar eu voi rămâne tot aici, să
întâmpin alte minuni, să creştem împreună,
însă voi avea mereu timp pentru voi, „piticii
mei atomici”.
Prof. Prisacariu Daria
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Gândurile unui dascăl...pentru
clasa a VIII-a, promoția 2017
De câțiva ani încoace trăiți un vis
frumos la care își aduc contribuția 24 de
persoane -fără a pune la socoteală pe domnii
profesori sau pe părinți, care, între noi fie
vorba, v-au suportat uneori gurile prea mari,
bilețelele, neatenția la ore, dar care peste
câteva luni vor trece prin fața sălii nr. 2 de la
parterul școlii și își vor aminti de voi, clasa
a VIII-a A.

La prima vedere nimic neobișnuit;
doar un grup de adolescenți pe care dacă i-ai
privi cu atenție,nu a-i zice că au ceva în
comun. Dar au: PRIETENIA – o prietenie
care nu s-a închegat de azi pe mâine, ci pe
parcursul celor 8 ani de școală gimnazială,
ani în care, pe lângă faptul că au împărțit
aceeași clasă, au împărțit și reușite și
eșecuri, toate lăsând semne în sufletul lor și
al meu, ca dascăl.

Vă mulțumesc pentru toate clipele
petrecute împreună, pentru că de la fiecare
în parte am învățat ceva și tot ceea ce am
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realizat împreună și-a pus
a VIII-a A
amprenta asupra mea ca om
și ca profesor. Mulțumesc
pentru momentele de neuitat
și pentru emoțiile încercate, pentru fluturașii
din stomac sau pentru zâmbetul pe care l-ați
adus pe fața mea, nu de puține ori!

Acum, când ne apropiem de sfârșitul
acestei etape importante din viața voastră, tot
ce pot să vă spun este să încercați să faceți
lucruri care vă aducă fericire, pentru că astfel
veți ști cum să transformați visurile în
realitate. Fericirea există peste tot, doar că
nu-i dăm atenție. Fie ca norocul și fericirea să
vă fie tovarăși de drum mereu, să fiți sănătoși
și împliniți! Nu uitați să mulțumiți pentru
ceea ce vi se întâmplă frumos, dar mai ales,
nu uitați să fiți în continuare la fel de
frumoși, veseli și curajoși, așa cum vă știu
eu!

Priviți în jurul vostru și veți vedea că
fiecare clipă, fiecare zi și noapte sunt unice cum unici sunteți și voi! Ascultați glasul
vieții, ascultați cum lovește apusul de soare
pământul, ascultați norii cum plâng, ascultați
cum trece aerul pe lângă chipul vostru,
ascultați apa susurând și iarba crescând și veți
vedea
că
totul
are
un
rost...
Prof. Brînduşa Nisioi

Toamna poveştilor
„Copii sunt mesaje vii pe care le
trimitem unor timpuri pe care nu le vom
mai apuca.” ( Neil Postamn)

mai zvăpăiaţi, copii
care au fost împreună
încă
din
clasele
pregătitoare, dar şi
unii care s-au alăturat
abia acum colectivului.

Clasa
a V-a C

Un grup de micuţi, cu privirile
întrebătoare, unii cu lacrimi în ochii, alţii cu
zâmbete ştrengare m-au întâmpinat la
începutul acestui an şcolar; erau elevii
clasei a V-a C.

Am făcut împreună incursiunea în
lumea poveştilor, am învăţat cum să
mâncăm sănătos, dar şi cum să circulăm
corect. Ne-am propus şi alte activităţi în
acest an; vreau să cunoaştem copii de
vârsta noastră de la alte şcoli; să explorăm
frumuseţile zonelor învecinate şi nu numai.
Urma să formăm o echipă care să
plece la drum împreună, sperăm pentru
următorii patru ani. Misiune grea, mai ales
că, aceşti copii aveau deja în mintea lor un
model, un om minunat în persoana d-nei
învăţătoare Luminiţa Pavel.

Suntem convinşi că vom reuşi să
realizăm tot ceea ce ne-am propus şi mai
ales, vom dovedi că suntem o adevărată
echipă.
Şi.... am început; cu bune, cu rele, au
trecut primele luni de şcoală. Am descoperit
copii foarte buni la învăţătură şi copii cu
mici probleme, copii cuminţi, dar şi copii

Prof. Valentina Irimia
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Emoţii…
Vara a trecut repede pentru noi. Am
petrecut momente frumoase alături de
familie şi de prieteni. Dar iată că începe
şcoala, din nou.
Ne-am trezit entuziasmaţi în
dimineaţa zilei de 12 septembrie. Urma să
ne întâlnim cu foştii colegi de clasa a IV-a,
dar şi cu cei noi, de clasa a V-a. Urma să
facem cunoştinţă cu profesorii care ne vor
călăuzi spre tainele cunoaşterii în următorii
patru ani.

Şcoala părea mai mare decât am lăsat
-o în iunie, iar noi mici, acum printre ceilalţi
elevi de gimnaziu. Le-am revăzut cu plăcere
pe doamnele noastre învăţătoare. Aveau
alături câte un colectiv de bobocei de clasa
pregătitoare. Ne-am amintit că şi noi am fost
aşa.
În timpul festivităţii de deschidere a
anului şcolar am avut-o alături pe doamna
dirigintă, Tumuleanu Alexandra care ne
supraveghea, iar noi urmăream orice mişcare
a dascălilor noştri.

Am păşit cu
emoţie în noua noastră
Clasa
clasă. Pe bănci ne
a V-a B
aşteptau manualele. Leam răsfoit pe fiecare în
parte încă din prima zi.
Abia aşteptam prima oră a fiecărei discipline
în parte. Să revedem un fost profesor şi să-i
cunoaştem pe cei noi. Ne-a fost greu la
început. Noi, care eram obişnuiţi cu doamna
învăţătoare, acum aveam câte un învăţător
nou la fiecare oră. Dar ne-am obişnuit şi ne
pregătim cu plăcere pentru fiecare disciplină
în parte.
Ne-am mobilizat şi am reuşit să
adunăm atât maculatură, cât şi peturi. Sperăm
să ne clasăm pe primele locuri.
Alături de domnul profesor de istorie
şi geografie, Vieru Adrian şi de doamna
profesoară de limba engleză, Nisioi Brînduşa,
am vizitat Judecătoria din Fălticeni. Am fost
impresionaţi de sala de judecată, de arhivă,
dar şi de camerele de la subsol.
De asemenea, am vizionat, în cadrul
unui program susţinut de Orange România, o
serie de experimente chimice realizate de
elevi mai mari, într-o sală a Muzeului de
Geologie din Bucureşti.

În cadrul orelor de dirigenţie învăţăm
cum să ne comporăm, cum să ne stăpânim
emoţiile, cum să ne acceptăm unii pe alţii, să
ne tolerăm şi cum să devenim oamenii cu care
şcoala se va mândri peste ani.
Anul viitor, vă vom povesti ce am
realizat în timpul clasei a V-a.
Tumuleanu Alexandra
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Un nou început
12 septembrie 2016 – bucuria
începerii unui nou an şcolar. 32 de copii
minunaţi, 16 fetiţe şi 16 băieţei drăgălaşi
încep aventura cunoaşterii: vor fi şcolari
alături de mulţi alţi copii de vârsta lor.
Părinţii i-au condus la şcoală la marea
întâlnire cu doamna învăţătoare. Au buchete
mari de flori în mâini şi sunt nerăbdători.
Părinţii – emoţionaţi. Nu ştiu prea multe
despre ce va urma. Oricum, acest moment va
rămâne în amintirea tuturor ca unul
emoţionant şi unic.
Festivitatea de deschidere a anului
şcolar îi transformă pe micuţi în eroii zilei:
trec pe sub un pod de flori, format de braţele
elevilor claselor a IV-a. Toată mulţimea de
dascăli, elevi şi părinţi îi conduce cu privirea
până la intrarea în clasă. Aici, minune:
doamna învăţătoare le-a pregătit un decor de
vis, un spaţiu unde micii şcolari să găsească
lucruri familiare lor de la grădiniţă, dar să le
faciliteze şi adaptarea la noul rol de şcolar.
Grupul de învăţare nou format va purta un
nume
predestinat
cunoaşterii:
EXPLORATORII. Doamna învăţătoare le-a
dedicat cu acest prilej câteva versuri care să-i
ajute să-şi definească transformarea şi

viitoarea lor activitate principală:
„Ştiţi? De astăzi dimineaţă-n zori
Aţi devenit… exploratori!
Adică, clar: veţi căuta, veţi cerceta
Şi sigur apoi veţi afla
Tot ce-i frumos în lumea noastră mare,
Tot ce-i interesant sub soare,
Iar clasa B pregătitoare
De azi e casă primitoare:
E casa voastră, dragii mei voinici,
De astăzi – voi sunteţi stăpâni aici!!!”
Primele două săptămâni de şcoală au
fost dificile. Debutul şcolarităţii, adaptarea la
un nou mediu, la un nou grup de învăţare
ridică probleme cu atât mai mult cu cât în
condiţiile trecerii clasei pregătitoare de la

grădiniţă la şcoală,
vârsta micilor şcolari e
mai mică cu un an.
Urmează
însă
ca
organizând
şi
desfăşurând activităţi
de autocunoaştere şi
dezvoltare personală, să conturăm împreună
profilul copilului matur şi capabil de
adaptare la activitatea de bază care acum nu

mai este jocul, ci învăţarea.
Treptat, copiii s-au obişnuit cu noul
lor drum spre şcoală, cu noua lor „doamnă”,
cu
noii
colegi,
capacitatea
de
interrelaţionare socială specifică nouă,
oamenilor, făcând ca totul să intre pe
făgaşul normal, de manifestare a unui
comportament dezirabil la nivelul întregului
grup de învăţare nou- format. Învăţarea este
cu atât mai facilă; cu cât activităţile sunt
organizate sub formă de joc, copiii lucrează
deja pe echipe, sunt organizate şi se
desfăşoară
activităţi
extracurriculare,
concursuri, mediul de formare oferit fiind
unul metacognitiv, extins şi dincolo de
pereţii şcolii, spre lumea reală pentru care
şcoala îi pregăteşte de fapt pe copii. Putem
deja vorbi de depăşirea cu brio a şocului
debutului şcolarităţii, copiii manifestând
plăcere pentru activităţi, integrându-se bine
în noul mediu şcolar, devenit peste noapte
locul lor, cel mai frumos loc unde se vor
forma ca oameni de calitate, sub
supravegherea părinţilor şi atenta îndrumare
a profesorilor lor.
Mult succes, Exploratorilor, în
drumul vostru spre lumina cunoaşterii!!!
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Copilăria, între pasiune și învățătură
Activitățile extrașcolare contribuie la
formarea
personalității
elevului,
sunt
importante și utile. Prin ele, elevii își pot
dezvolta anumite competențe și abilități
necesare pentru o bună integrare în societate.
Pasiunile copiilor trebuie descoperite
și încurajate. Pornind de la această idee, am
inițiat în luna octombrie Carnavalul toamnei,
activitate în cadrul căreia am sărbătorit cel
mai colorat anotimp. Toamna ruginie a fost
tema unor compuneri, Hora fructelor,
genericul unei expoziții de fructe aromate și
desene inspirate, Parada costumelor, prilej de
mândrie pentru fetele cochete.

să se implice în rezolvarea
de
probleme,
să-și
argumenteze ideile și
atitudinile. Aceste lucruri
se pot învăța cu ușurință și
cu plăcere în cadrul
activităților extrașcolare.

Clasa
a VII-a A

O sărbătoare importantă este
1
Decembrie, zi în care fiecare suflet de român
vibrează la tot ceea ce înseamnă tradiție,
patriotism, iubire de neam și țară. Promovând
valorile naționale, am învățat să ne apreciem
trecutul și prezentul, jertfa strămoșilor și a
părinților. Elevii clasei a VII-a A au desenat
în trei culori, au cântat și au dansat Hora
Unirii, în amintirea celor care au fost, dar și
pentru cei care vor veni.
Luna noiembrie ne-a amintit de Mihail
Sadoveanu. Am organizat o vizită la Galeria
Oamenilor de Seamă din Fălticeni, care a fost
o bucurie pentru suflet și ochi. Casa donată de
familia Lovinescu, monument istoric ce
adăpostește comori de simțire românească, ne
aștepta răbdătoare. După ce am aflat detalii
din viața și activitatea
a peste 50 de
personalități din zonă, ne-am oprit la
Sadoveanu. Am discutat despre vasta lui
operă și anii petrecuți la Fălticeni. Scriitorul
ne-a zâmbit cu îngăduință de sub pălăria lui
cea mare.
Această vizită a deschis copiilor
apetitul pentru lectură. În mod firesc, ne-am
reîntâlnit la biblioteca școlii. Aici am citit
Oameni și locuri, am povestit și ne-am expus
părerile. Elevii au completat fișe de lectură și
au realizat un panou cu desene inspirate din
cărțile lui Sadoveanu. Dramatizarea unor
fragmente din Hanu-Ancuței la orele de
opțional au întregit activitatea.
În școală, elevii nu trebuie doar să
răspundă la întrebări, ci să învețe arta
comunicării: să inițieze și să poarte o
conversație, să-și exprime punctele de vedere,
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Prof. Simona Păduraru

Școala mea –
„sculptor” de caractere
„Menirea firească a școlii nu e să dea
învățătură, ci să deștepte cultivând
destoinicirile
intelectuale
în
inima
copilului, trebuința de a învăța toată
viața.” (Ioan Slavici)

Clasa
dezvoltarea unei conduite
a VI-a B
responsabile
față
de
societatea în care trăim,
înțelegând trebuința de a
învăța întreaga viață. Neam propus ca, începând cu noi înșine, să
aducem un suflu nou, să construim o lume
mai bună.

Periplul nostru prin tainele învățării
continuă și în acest an. Toate temerile de la
începutul clasei a V-a încep să pălească și să
lase loc unor noi sentimente și emoții:
entuziasmul de a ne reîntâlni, aspirația spre
nou, dorința de a descoperi mai mult.

Clasa a V-a a reprezentat o etapă inițiatică,
menită să facă mai ușoară trecerea de la
copilărie la adolescență. În decursul anului
trecut, am avut ocazia de a ne cunoaște, de a
împărtăși emoții, de a depăși mici obstacole,
de a ne bucura împreună. Am legat prietenii,
am descoperit lucruri noi, am pășit pe
urmele tradiției și am pătruns tainele
cunoașterii cărturărești. Împreună, elevi,
profesori, părinți, am pornit într-o călătorie
spre (ne)cunoscut.

Activitățile realizate au avut scopul
de a forma și dezvolta valori și atitudini
pozitive asupra lumii înconjurătoare. În
orele petrecute lalolaltă, am încercat să dăm
dovadă de creativitate și flexibilitate în
cadrul schimbului de opinii și idei, ne-am
arătat interesul față de înțelegerea și
acceptarea diferențelor și am descoperit
importanța covârșitoare a toleranței și a
respectului în relația cu ceilalți. Am inițiat

Călătoria noastră continuă și în acest
an alături de noi prieteni. Am revenit din
vacanța de vară cu forțe proaspete și idei
inovative. Am crescut, am început să ne
maturizăm, am devenit mai chibzuiți, mai
atenți la ceea ce ne înconjoară. Ne-am păstrat
surâsul, bucuria pentru frumos și, să
recunoaștem, spiritul ghiduș, care, uneori îi
pune în mici dificultăți pe adulți.

În acest an, ne-am propus să facem
față noilor provocări și să îmbunătățim
devenirea noastră. Am decis să învățăm ce
înseamnă să înveți. Dorim să transformăm
școala în instrumentul menit să cultive în noi
interesul față de frumos, față de bine, față de
educația noastră ca oameni morali și sociali.
Și ne-ar plăcea, dragă cititorule, ca la finalul
acestei călătorii, să privim școala drept locul
unde am dobândit mai mult decât un bagaj de
cunoștințe, să vedem școala drept locul care
ne-a ajutat să devenim...oameni.
Prof. Alina-Dana Ciornei
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175 de trepte...spre cunoaștere
24 Ianuarie este o zi cu rezonanță în
istoria nemului românesc, dar și a Școlii
Gimnaziale „Al. I. Cuza” Fălticeni.
Este ziua școlii noastre! Nu porți întâmplător
acest nume, școală dragă! El, Domnul Țării,
Alexandru Ioan Cuza, te-a vizitat de două
ori în timpul domniei.
Generații și generații de elevi, părinți și
profesori au făcut ca numele tău să fie
cunoscut. Ai dăruit comunității fălticenene
175 de ani de instrucție și educație. Ai
luminat minți, inimi și suflete iar când norii
negri s-au abătut peste țară ți-ai deschis larg
ușile și ți-ai transformat sălile de clasă în
saloane medicale.
La o întâlnire cu absolvenți ai școlii,
unul dintre ei spunea: „aș vrea ca fiecare
elev al acestei școli, atunci când se va
prezenta la primele ore de colegiu, să simtă
bucuria pe care am simțit-o eu când am spus
numele școlii absolvite și am văzut reacția
profesorilor mei.”

Și noi, elevii clasei a VII-a B,
participăm la această sărbătoare, prezentând
câteva dintre activitățile desfășurate.
Am participat la olimpiadele școlare, faza
județeană la matematică, tehnologie, religie,
educație fizică și la alte concursuri școlare.
Premiul I în clasa a V-a și premiul al II-lea
în clasa a VI-a l-a obținut Roberto
Alupoaicei, sub îndrumarea doamnei
profesor Adelina Haidău.

Clasa
Suntem
a VII-a B
beneficiari
ai
mijloacelor moderne
folosite în educație
precum calculatorul,
internetul, multe dintre activtățile desfășurate
având loc în laboratorul AeL.

O preocupare permanentă este aceea
de a avea un mediu curat și pentru aceasta
punem accent pe colectarea selectivă a
deșeurilor. Am participat la concursul
„Participă activ, colectează selectiv”
organizat de Primăria Fălticeni, fiind și noi
printre cei premiați. Am învățat să ne
comportăm în caz de cutremur sau incendiu.
Pregătirea pentru viață este pe primul loc.
Știm că tradițiile sunt rădăcinile străbunilor;
colindele, plugușorul, steaua, sorcova, ne
sunt familiare.
Am vizitat Muzeul „Mihai Băcescu”
Fălticeni, muzeul comunei Baia, Cetatea de
scaun a Sucevei, salina Cacica, monumentele
de arhitectură medievală Voroneț și
Dragomirna.
Proiectul „Bucuria de a citi” s-a
desfășurat pe perioada anului școlar
precedent. Charles Dickens și Mox Lucando
ne-au convins că lectura este o călătorie în
lumea cărții, iar cartea este cel mai bun
prieten.

Privind la cele „175 de trepte… spre
cunoaștere ale școlii, pot spune: „La trecutuți mare, mare viitor!”
Prof. Gheorghița Balaci
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Clasa a III-a. Un nou an școlar,
un nou început de drum. Un an şcolar plin
de emoţii, aşteptări şi speranţe. Un an în
care vom învăța multe, nu numai din
activitățile școlare, ci și din cele
extrașcolare.
Activităţile extraşcolare oferă
modalităţi eficiente de formare a
caracterului copiilor încă din clasele
primare, deoarece reprezintă unul din
factorii educativi apreciaţi şi accesibili
sufletelor acestora.
E luna decembrie. În această
perioadă noi, micii români am sărbătorit
Ziua Naţională a României. Este datoria
fiecăruia dintre noi de a cinsti această zi,
de a-şi aminti că este român.

Cu toții ne-am pregătit pentru
activitate. Așa că am vorbit despre ce
înseamna ziua de 1 Decembrie, am inițiat
un joc în urma căruia, completând cuvinte
lipsă, am aflat cum s-a realizat Marea
Unire.

Prin activităţile
Clasa
desfăşurate în cadrul
proiectului educaţional
a III-a B
“Eco-scoala”
se
dezvoltă atitudini şi
sentimente pozitive faţă
de natură şi mediu, antrenând copiii în
diverse acţiuni de reciclare a deseurilor.
Elevii clasei a III-a B au adus la școală peturi, hârtie, baterii și becuri. Educaţia
ecologică a şcolarilor este importantă
pentru dezvoltarea unor sentimente faţă de
tot ceea ce-i înconjoară, pentru transmiterea
de noi cunoştinţe şi pentru corectarea celor
pe care le au din alte surse.

O altă activitate interesantă s-a
desfășurat de Halloween când am realizat
un bal al personajelor. Copiii s-au costumat
în diferite personaje, au adus dovleci
decorați și s-au simțit minunat. Orice
activitate care implică în mod direct
copilul, este un succes.
Prof. Simona Octavia Negre

Ultima lună a anului e plină de
sărbatori, fiecare țară având tradiții diverse.
Orice sărbătoare e motiv de bucurie. 6
Decembrie, Sărbatoarea lui Moș Nicoale
marchează începutul sărbătorilor de iarnă.
De ziua lui, Moșul vine pe la geamuri pe
un cal alb și își scutură barba - semn că
trebuie să înceapă ninsoarea. În seara de 5
spre 6 decembrie se spune că Moș Nicolae
vine pe la geamuri și vede copiii care dorm
și sunt cuminți lăsându-le daruri în ghetuțe.
Aceasta este o scurtă poveste a lui Moș
Nicolae... Ne-am pregătit și noi pentru
venirea lui desenându-i chipul și realizând
o ghetuță.
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Drumul continuă
Perseverenţa, optimismul, încrederea
în forţele proprii, muncă şi iar muncă
reprezintă caracteristici ale reuşitei în viaţă.
Ne aşteptă un examen important şi elevii
clasei se pregătesc permanent.

Dornici de a cunoaşte frumuseţile patriei
am organizat o excursie în judeţul Iaşi şi am
vizitat Palatul Culturii, Grădina Botanică şi
alte obiective turistice importante, care acum
reprezintă pentru noi amintiri frumoase.

Am participat la „Curăţenia de toamnă” în
oraşul Fălticeni şi avem în continuare grijă
ca spaţiile din jurul şcolii să fie cât mai
curate. Ne implicăm astfel pentru a păstra
solul, apa, aerul nepoluate. Cu toţii suntem
responsabili de sănătatea Pământului.
Importanţa acestuia fiind enormă, deoarece
aerul pe care îl respirăm are numeroase
efecte asupra stării noastre de sănătate.
Având în vedere că cea mai de seamă
resursă a planetei este apa, am vizitat
Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”, activitate
realizată prin parteneriatul Muzeu - Şcoală.
Aici am diseminat proiectul „Alimentaţie
sănătoasă” – proiect educaţional cu care am
obţinut locul al II-lea la Concursul judeţean
de chimie Descoperă şi Tu! Consumul de
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Clasa
alimente bogate în
a VIII-a B
minerale şi vitamine
este benefică pentru
sistemul
imunitar,
sistemul
nervos
central,
metabolism,
împiedicând
demineralizarea osoasă şi astenia. Vitamina
B12 se gaseşte în ficat proaspăt, lapte, carne,
peşte şi e necesară pentru formarea
globulelor roşii.

Trăim într-o lume foarte ocupată.
Ritmul vieţii este uneori trepidant, mintea
fiind mereu ocupată deoarece suntem prinşi
în diverse activităţi. Calea spre cunoaştere
continuă.
Prof. Ana Arcip

Anastasia Tofan

Primii pași
Septembrie… Glasul vesel al
clopoțelului i-a adunat pe boboceii din CP
A pentru prima oară în curtea școlii. Cu
inima bătând puternic și cu emoții mari au
pășit pentru prima oară pragul școlii și au
pătruns într-o nouă lume, cu noi prieteni,
noi colegi. Este începutul marelui zbor al
cunoașterii pentru boboceii din clasele
pregătitoare şi aripile lor firave au nevoie,
ca să devină puternice, de căldură,
dragoste şi dăruire din partea celor care îi
vor sprijini în perioada școlarității.
Ca la orice început, primii pași au
fost timizi, dar, încet-încet, micii învățăcei
au prins curaj și s-au acomodat cu noua
familie-școala, cu sala de clasă primitoare,
pregătită să-i găzduiască în haine noi pe
micii școlari.
Zi de zi, ne-am jucat, am cântat, am
muncit, am învățat lucruri noi prin
activități care au permis exprimarea liberă
a copiilor, care le-au oferit ocazia să se
arate așa cum sunt ei, să dobândească
încredere în ei, să poată valoriza ceea ce ei
înșiși au creat. Micuții școlari au avut
posibilitatea de a se mişca, de a
interacţiona, de a se relaxa, de a se
exprima liber şi de a descoperi,
experimenta.
Ne-am implicat în colectarea
selectivă a deșeurilor pentru a înțelege
necesitatea refolosirii acestora. Am
surprins culorile minunate ale toamnei
pictând copăcei, fructe, crizanteme și
aplicând ștampile din frunze.

Am descoperit cât
de frumos se lucrează în
echipe și am realizat
machete-Vine
Moș
Nicolae!. Aceste activități
nu
impun,
precum
activitățile școlare, o delimitare clară urat/
frumos, ci lasă loc unei exprimări în
conformitate cu nevoia copilului. Pe de alta
parte, contribuie la creșterea încrederii în sine,
la creșterea spontaneității si creativității, la
dezvoltarea unor păreri si a unor inițiative.
Prin tot ceea ce face copilul ne arată că are
capacitatea de a ne transmite în ce se poate
implica. A experimenta și a cunoaște liber îi
poate permite apoi să simtă ceea ce este
potrivit pentru el.
Am învățat cât de important este să
comunicăm, să fim prietenoși, să colaborăm,
să ne respectă unii pe alții, pentru ca, sprijiniți
cu dragoste de către adulți, să facem viitorul o
lume mai bună, mai frumoasă.
Prof. Adriana –Mihaela Negre
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Rolul activităţilor extraşcolare în formarea personalităţii elevului
Societatea modernă prin dinamismul
său, prin flexibilitatea sa, prin deschiderea
spre inovaţii solicită un model al
personalităţii umane ce ar fi capabil să facă
faţă cerinţelor secolului XXI, care s-a
anunţat ca unul al schimbărilor continue.
Educaţia devine imboldul progresului social,
exigenţele timpului aparând an de an cu noi
abordări şi
valorificări ale ştiinţelor
pedagogice, psihologice, politice, sociale,
economice în scopul formării unei generaţii
tinere capabile să asigure în continuare un
nivel de bunăstare a vieţii, o interacţiune
socială sporită, condiţii optime pentru
dezvoltarea umană.
Activitatea în afara clasei, cea
extraşcolară ocupă un loc foarte important în
ansamblul influenţelor educative. Astfel în
Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Făltieni
elevii
sunt
antrenaţi
în
activităţi
extracurriculare, evenimente şi serbări
şcolare, excursii, acţiuni de voluntariat,
proiecte si programe educative, menite să
contribuie la formarea unor competenţe
sociale şi civice, orientând copiii şi
tinerii
noştri spre succes. În instituţie s-a dezvoltat în
ultimii ani un sistem de activităţi extraşcolare
care se perfecţionează în permanenţă, tendinţa
de dezvoltare a acestui sistem fiind orientarea
spre satisfacerea intereselor şi opţiunilor
individuale ale elevilor.
Ne axăm în activitatea noastră pe
ideile elevilor, dorindu-ne să creăm o
comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi
valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare,
stimulează participarea şi are o imagine
proprie. Un rol foarte important în realizarea
activităţilor extraşcolare îl au părinţii, în
opinia lor, acestea reprezentând un mod prin
care copiii îsi „diversifică cultura, îsi dezvoltă
intelectul, fiind în acelasi timp şi distractive”.
Sunt văzute cu ochi buni și binevenite în viaţa
scolarului modificând comportamentul social,
ajutând la întreţinerea si legarea unor relaţii.
În acelasi timp, în opinia lor, aceste relatii pot
consolida şi conduce la bunăstarea unei zone
şi la instaurarea unui sistem de cooperare, iar
activităţile
extraşcolare
sau
educarea
nonformală reprezintă un mod de a-ţi dezvolta
anumite abilităţi, cât si de a deschide anumite
orizonturi, de a crea perceptii reale asupra
vieţii, de a facilita introducerea într-un anumit
cerc, grup. Comunitatea de învăţare este
mediul de formare a atitudinilor, capacităţilor
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Coordonator programe și proiecte educative:
prof. Brînduşa Nisioi

şi competenţelor elevului.
Participând şi cooperând, demonstrând
interes
pentru
studii,
pentru
propria
autodezvoltare, pentru viaţa comunitară, elevul
trăieşte o continuă schimbare de comportament,
acumulează experienţe prin care îşi racordează
existenţa personală la dinamismul vieţii sociale
actuale şi viitoare în interesul propriu şi al
societăţii. Aceste acivităţi le oferă destindere,
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei
posibilitatea unei afirmări si recunoaştere a
aptitudinilor. Activitatea educativă şcolară si
extrascolară dezvoltă gândirea critică şi
stimuleazaă implicarea tinerei generaţii în actul
respectării drepturilor omului și al asumării
responsabilităţilor sociale.
Printre proiectele de succes care se
derulează în şcoală merită cu siguranţă să
amintim de programul „Să ştii mai multe, să fii
mai bun!”, care an de an însumează activităţi din
cele mai diverse şi care vizează domenii de
activitate cât mai variate. Alte programe şi
proiecte educative derulate în şcoala noastră:
 Programul mondial, Eco- şcoala;
 Săptămâna Educaţiei Globale;
 Club Europa Casa noastră;
 Porţi spre prietenie;
 Un pas de la grădiniţă la școală;
 Mişcare, ecologie, sănătate;
 Pe urmele povestitorului Ion Creangă;
 Sport, toleranţă, performanţă;
 Artă şi credinţă;
 Copilărie-vis şi inocenţă;
 Mici artişti, mari talente.
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Sport, mișcare, sănătate
Pe parcursul copilăriei, educaţia
fizică în şcoală oferă o oportunitate
excelentă pentru a învăţa şi practica
abilitățile necesare pentru îmbunătățirea
stării fizice și a sănătății, pe tot parcursul
vieţii. Ea oferă elevilor posibilitatea de a
învăţa să preţuiască sănătatea deoarece este
bunul cel mai de preţ pe care îl are omul.

Activităţile de educaţie fizică și sport
practicate regulat ajută la creşterea și
dezvoltarea armonioasă a organismului
copiilor, asigură un raport optim între statură
şi greutate, favorizează construcţia osoasă,
permite o bună dezvoltare a inimii,
plămânilor și muşchilor.
Printr-o paletă largă de activităţi,
elevii au învaţat despre faptul că exercițiile
fizice organizate au efecte benefice asupra
stării fizice și mentale a copiilor. Ei au fost
puşi în situaţia de a discerne în luarea unor
decizii,de a selecta variantele corecte în
adoptarea unor atitudini.

Prin Asociaţia Sportivă din şcoală,
elevii, conduşi şi pregătiţi de profesorii de
educaţie fizică, au participat la Olimpiada
Naţională a Sportului Şcolar- cros, tetratlon,
tenis de masă, şah, volei băieţi, fotbal băieţi,
obţinând premii şi menţiuni. Nevoia
de
mişcare a elevilor este foarte: ei ştiu să
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meargă, să sară, să se caţere, să alerge; sunt
capabili să înveţe jocuri, cântece, să se
concentreze asupra lucrurilor, mai ales
asupra acelora care pe ei îi amuză. Ținând
cont de această constatare, în cadrul orelor
de educaţie fizică și sport, abordăm
activităţile, uneori,
într-o manieră
distractivă. Astfel, în timpul orelor antrenăm
copiii în diverse jocuri distractive care
presupun bineînțeles, mișcarea. Activităţile
au un caracter complex, sistematic, adaptate
la particularităţile de vârstă şi individuale
ale copiilor şi la condiţiile de desfăşurare:
influenţa factorilor de mediu, dotarea
specifică etc.
În formarea tânărului de mâine o
contribuţie importantă o are şi participarea
elevilor la diferite activităţi sportive
extraşcolare, cum ar fi: campionate pe
şcoală între clase, parteneriate şcolare cu
şcoli din oraş şi de la sate (Hîrtop, Rîşca,
Fântâna Mare). Cu ocazia Zilei Naţionale a
Sportului Şcolar am desfăşurat diferite
concursuri sportive: fotbal, handbal, alergare
de viteză şi rezistenţă.

Cu toate acestea, educaţia fizică nu
se limitează la formarea abilităților fizice,
având mai mult decât o dimensiune
recreativă. Implicarea în diverse activităţi
fizice aduce un tip de cunoaştere şi
înţelegere axat pe principii şi concepte, ca
de exemplu „regulile jocului”, fair-play şi
respect, conştientizare tactică şi fizică și
conştientizarea
socială
corelată
cu
interacţiunea personală şi cu efortul realizat
în echipă, în multe dintre sporturi.
Obiectivele, care nu se limitează doar la
educaţie fizică şi sport - precum o stare bună
de
sănătate,
dezvoltarea
personală
armonioasă şi incluziunea socială – dau o
mai mare greutate importanţei includerii
acestei discipline în curriculumul şcolar.
Prof. Alexandra-Elena Tocănel
Prof. Ionuţ- Bogdan Tanasă

English is FUN tastic
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„Învățând o limbă străină nu învățăm numai cum gândesc și cum simt alte
societăți, ceea ce au experimentat, valorile și cum se exprimă, ci avem totodată
o oglindă culturală în care putem să vedem mai clar propria noastră
societate.”
Edward Lee Gorsuch
Învățarea
unei
limbi
străine
reprezintă o mare provocare. În urmă cu trei
ani, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” a
început frumoasa colaborare cu Foreign
Language Center Iași, devenind centru de
studii pentru copiii doritori să pătrundă în
universul lingvistic-cultural englez și
german.
Cursurile organizate promovează
conceptul de învățare a unei limbi străine
prin joc, muzică, cooperare și comunicare.
Studiile de specialitate arată faptul că
utilizarea jocurilor, a cântecelor, a poveştilor
în combinaţie cu alte metode, constituie un
mijloc eficient de predare şi însuşire a
limbilor străine. Prin urmare, prin
activităţile întreprinse, copiii dobândesc o
atitudine mai degajată şi mai sigură ca
vorbitori, învățând limba engleză și germană
din plăcere.
Aceste cursuri se adresează copiilor
cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani. Lucrul
pe grupe cu un număr mic de participanți
sporește eficiența comunicării, activităţile
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proiectate fiind concepute astfel încât să
plaseze elevii în situaţii de comunicare
similare celor din viaţa reală, stimulându-le
dorinţa de a interacţiona verbal cu cei din jur
şi, totodată, încrederea în sine, creativitatea.
O limbă străină presupune o nouă
lume, iar această lume care se deschide în fața
lor capătă contur o dată cu primele cuvinte. În
cadrul fiecărui curs, încercăm să reunim
elemente care oferă copiilor posibilitatea de a
se dezvolta propice, de a explora o lume nouă
și de a o înțelege.
Într-un cadru non-formal, copiii au
ocazia de a dezvolta abilități de comunicare
scrise și orale menite să completeze
cunoștințele dobândite anterior.
Aceste cursuri propun o îmbinare
armonioasă a utilului cu plăcutul, a învățării
cu jocul. Prin intermediul studiului în grup, a
interacțiunii și a cooperării, copiii reușesc să
dezvolte
abilități
de
comunicare
interpersonală, de autocunoaștere și evaluare.
Prof. Alina-Dana Ciornei

ALEXANDRU IOAN CUZA – ISTORIA UNUI MARE DOMNITOR
prof. Adrian Vieru
Alexandru Ioan Cuza s-a născut pe data de 20 martie 1820 la Bârlad, fiind fiul lui Ioan
Cuza și al Sultanei Cozadini, o familie veche de boieri mici și mijlocii din județul Fălciu (astăzi în
județul Vaslui). Primele studii le face la pensionul condus de francezul Victor Cuenin din Iași,
unde îi are colegi pe Mihail Kogălniceanu și Vasile Alecsandri, apoi obține diploma de bacalaureat
la Paris, în anul 1835. Urmează studii universitare de drept și medicină, pe care nu le finalizează.
Activează ca președinte al judecătoriei Covurlui și participă la evenimentele de la 1848 din
Moldova, fapt ce îi atrage exilul în Turcia. Revine în țară odată cu numirea noului domn în
Moldova, Grigorie Alexandru Ghica, ocupând funcțiile de președinte al judecătoriei Covurlui,
director al Ministerului de Interne și pârcălab (prefect) de Galați. Își dă demisia, ca semn de
protest după ce află de măsluirea alegerilor pentru Divanul Ad-hoc din Moldova.
Demisia, care a avut un puternic răsunet la Galați, în întreaga Moldovă, chiar și în
străinătate, îl dezvăluie pe Cuza în ochii națiunii într-o aură de onestitate, verticalitate, demnitate,
curaj și înalt patriotism. Cuza a fost propus candidat la 4 ianuarie 1859 și desemnat de membrii
Adunării ca domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1859.
La 24 ianuarie 1859 este ales domnitor și în Țara Românească, realizându-se astfel
dezideratul românilor munteni şi moldoveni, de unire.
Școala mea
Școala ,,Alexandru Ioan Cuza'' este un fel de...a doua mea casă. Spun asta deoarece
aproape jumătate din zi o petrec aici, unde doamna dirigintă ține locul mamei.
Sunt și alte școli bune la noi în oraș, dar cum este Școala „Al. I. Cuza” nu este niciuna.
Copiii au rezultate bune, alții sunt olimpici iar alții cu rezultate bune la activități extrașcolare,
bineînțeles susținuți și îndrumați de cadrele didactice. Nu suntem degeaba școala NUMĂRUL 1.
Vin cu plăcere și emoții la școală știind că bagajul de cunoștințe care îmi vor ghida pașii mai
târziu în viață, acum le strâng în clasele gimnaziale.
Un exemplu fiind și părinții mei care au învățat tot aici, iar acum sunt oameni realizați,
ceea ce dovedește că educația primită la școală combinată cu educația primită în familie au dat
roadele cele mai bune și sănătoase.
Raluca Onea, 6A
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Emoție, trăire, recunoștință
Cuvântul părinților și al foștilor elevi
„Şcoala este locul unde se formează cetăţeanul de mâine. Pentru copiii mei
am ales Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” deoarece este ştiut faptul că aici s-au
format generaţii de elevi cu rezultate foarte bune la învăţătură.
Spre marea mea bucurie, aşa am cunoscut-o pe doamna profesoară
Alexandrina Trişi. Este un cadru didactic deosebit care ştie să lucreze cu copiii, ştie
să-i modeleze astfel încât rezultatele muncii cu ei să fie cele dorite de ea dar şi de
noi, părinţii elevilor. Ţine o permanentă legătură cu noi şi ne îndrumă cum să ne
ajutăm copiii în munca noastră cu ei, acasă. Pune un accent deosebit pe creativitate
dezvoltându-le o mare plăcere de a studia. Numai aşa reuşeşte să dea generaţii de
elevi foarte bine pregătiţi pentru viaţă. Îi mulţumesc pe această cale, în nume
personal pentru tot ce a făcut şi face în continuare pentru cei doi copii ai mei,
Alexandru şi Robert, dar şi în numele celorlalţi părinţi care sunt în asentimentul
meu.
La ceas aniversar, urez multă putere de muncă întregului colectiv de cadre
didactice al şcolii, şi din inimă, un sincer LA MULŢI ANI!”
Georgeta- Filareta Ţolescu –părinte CP B

Spre școala aceasta, care poartă nume de domn român vizionar, se îndreaptă
în fiecare zi sute de copii din Fălticeni, cu sacul speranțelor plin. Cei mici, de la
„pregătitoare” cu sentimente confuze: de bucurie și de teamă, de speranță și de
emoție. Sunt convinsă că le-au încercat mai ales în prima zi de școală, asemenea lui
Alex, când școala li s-a părut enormă și misterioasă, iar profesorii pe care nu i-au
văzut niciodată, puteau în orice moment să te pună să citești o lecție sau să te
întrebe tabla înmulțirii......
Abia atunci, când asemenea unei mame, doamna învățătoare i- a luat de
mână și i-a privit în ochi, mogâldețele de șase ani au văzut deschizându-li-se poarta
magică a tainelor lumii. Pas cu pas, alături de doamna au început să înțeleagă ce e
respectul de sine, bunătatea, prietenia. Călăuziți de ea vor descoperi lucruri și mai
minunate și vor „primi lecții” cât mai rar. Și încet, încet, vor transforma oglinzile în
ferestre...
Sunt gânduri de părinte îndreptate spre toți cei care, într-un fel sau altul,
calcă zi de zi pragurile Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”: elevi, profesori,
personal auxiliar. La ceas aniversar le urăm tuturor „La mulți ani!”, putere de
muncă, sănătate și le dorim ca fiecare zi petrecută în această școală să fie pentru
ei o sărbătoare.
Prof. Paula Agavriloaei -părinte I B
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„Un pedagog despre care auzisem...
Orice părinte își dorește tot ceea ce este mai bun pentru copilul său, iar pietrele de temelie din
viața de adult se pun în primii ani de școală. Când soția a avut inițiativa să alegem pentru Alexandru,
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" m-am gândit în primul rând la marele domnitor,
întemeietor al României de astăzi, și mai ales, la chipul său senin și mândru din cartea de istorie de
acum și de odinioară . Apoi am văzut că în aproape o suta șaptezeci si cinci de ani pe aici au mai
trecut și alte nume mari cu care Fălticeniul se mândrește, ca: Lovinescu, Gorovei și însuși domnul
Cuza a fost s-o viziteze. Setea de cunoaștere și bunătatea sunt două izvoare care dau naștere la toate
celelalte calități umane și ne dorim și noi, pentru copilul nostru, să-și însușească aceste calități având
încredere deplină în doamna învățătoare Clipa Dumitrița, un pedagog despre care am auzit doar
lucruri bune, de altfel confirmate pe deplin.”
Bogdan Ostafi, părinte I B

„Septembrie 2016 - clasa a II-a A. Un nou an şcolar .... o nouă etapă din viaţa copiilor noştri...
zâmbete, priviri entuziasmate şi feţe luminoase de copii nerăbdători şi curioşi.
Un alt pas către o lume nouă: cărţi, caiete, penare, tablă, stilouri, planşe, lecţii, ortograme,
poveşti, reguli, îndatoriri, pauze, dictări, tabla înmulţirii, calificative, emoţii le invadează viaţa,
ocupând tot mai mult din timpul de joacă pe care l-au avut în vacanţa mare.
Primul semestru al clasei a II-a.... parfum de împlinire, satisfacţie, reuşite, noi descoperiri,
toate sub bagheta magică pe care o mânuieşte zilnic, doamna învăţătoare, Carmen Elena Benke. Cu o
voce caldă, dar convingătoare, cu o privire pătrunzătoare, dar plină de dragoste îi fascinează pe toţi, îi
provoacă să înveţe cu drag, să citească mai mult, să descopere cu interes lucruri noi, să o surprindă
mereu cu cele învăţate. Şi cât de frumos îi învaţă „să împletească" idei şi să dea glas gândurilor, să
lase cuvintele să le fie prietene!
Elevii o iubesc nespus. Primesc de la ea curajul şi încrederea de care au atâta nevoie. Cel mai
important este faptul că au devenit o adevarată familie. Aici îşi povestesc micuţii bucuriile şi tristeţile,
îşi sărbătoresc zilele de naştere, se privesc în ochi cerându-şi iertare atunci când greşesc, lucrează în
echipă, se încurajează când au de trecut obstacole. Au înţeles că nu sunt singuri şi că fiecare dintre ei
sunt persoane diferite, dar importante.
„Albinuţele" - aşa cum îi numeşte doamna învăţătoare - se implică mereu în noi şi interesante
activităţi, competiţii de orice fel, voluntariat, iar reuşitele lor aduc zâmbete pe chipul părinţilor.
Semestrul acesta a fost unul foarte bogat în astfel de activităţi cu care se mândresc.
Zilele petrecute la şcoala trec cu repeziciune, dar cutia sufletelor micuţilor elevi se umple încet
-încet de amintiri ce nu se vor şterge nicicând.
Din miile de cuvinte ce pot fi spuse, am adunat doar câteva, doar pe cele care dau un adevărat
sens vieţii de elev, doar pe cele care trebuie să rămână vii în amintirea copiilor, părinţilor, cadrelor
didactice....cititorilor.”
Ana Loredana Bubuţanu –părinte 2A
În ianuarie 2017 se împlinesc 175 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ, 175
de ani pe parcursul cărora, cadrele didactice au învăţat atâţia copii să fie oameni.
Ca părinte al unui copil de clasa a III- a pot să afirm cu mândrie că băiatul meu învaţă la
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”.
Aici, copilul meu, pe lângă noţiunile elementare de matematică, română, engleză, educaţie
civică, religie şi sport, învaţă să fie un om cinstit, responsabil, preocupat de protejarea mediului
înconjurător.
Doamna învăţătoare, cu multă răbdare şi abnegaţie, îl ajută atât pe el, cât şi pe colegii lui să
dobândească deprinderea de a citi cât mai multe cărţi; îi ajută să pornească pe drumul vieţii cu un
bagaj informaţional cât mai vast.
Daniela Iuliana Dochia -părinte 3C
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Și iată-ne din nou la școală, în aceeași formație, cu un set nou de obligații și îndatoriri, cu un
comitet de parinți responsabili și săritori la orice nevoie a clasei a II-A C și a școlii.
În calitate de președinte al clasei, încerc să mă implic cât se poate de mult în viața școlară,
participând în primul rând la ședințele organizate, ascultând dorințele cadrelor didactice ce ne
îndrumă copiii, dar și pe ceilalti părinți.
Fiind o școală ECO, colectăm cât se poate de mult materiale reciclabile, dându-le și
copiilor un exemplu de urmat, benefic viitorului lor.
Comitetul de părinți se implică în organizarea serbărilor, a activitaților extrașcolare și a fiecărui
moment derulat la nivelul colectivului.
Doamna învățătoare este cea care ne îndrumă copiii în lumea dansului, fie el popular sau
modern și tot ea este creatoarea a superbe costume populare, autentice zonei noastre.
Avem elevi care în vacanta de vara s-au pregătit și au participat la Festivalul Internațional de
Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, la sectiunea monolog, grupa 7-11 ani și au
reprezentat școala cu onoare, ocupând locurile II, III și IV, respectiv, Avirvarei Bianca, Petrov
Claudia și Constandache Marta.
Sănătatea e importantă, de aceea s-a desfășurat o campanie de verificare a danturii
copiilor la clinica „Ovident”, unde copiilor le-a fost investigata creșterea și dezvoltarea
dentiției.Personal apreciez că se face pregatirea copiilor în caz de incendiu, cutremur și alte
calamități. Ședințele clasei au loc în mod regulat și părinții sunt informați despre regulamentul de
ordine interioară (ROI), situația școlara a copilului și alte probleme ce intervin pe parcurs.
Inițierea Centrului de Limbi Străine este un lucru lăudabil, dând posibilitatea celor cu înclinații
spre acest domeniu să le studieze mai intens.
Elevii clasei noastre participă în unanimitate la concursurile, „Amintiri din Copilarie”,
”Eurojunior Comper”, obținând rezultate foarte bune.
Nu lipsesc nici activitățile de creație, nici orele de pregătire suplimentară pe care doamna
învațătoare, Vasilache Maria, le onorează cu multă dragoste fața de copiii noștri.
Apreciez eforturile cadrelor didactice, pentru că nu este o munca ușoară și îi felicit pentru
activitățile realizate.
S
coala Alexandru Ioan Cuza, a fost și va ramâne o școală cu renume în orașul Fălticeni,
școală ce a dat valori importante și oameni de seamă de-a lungul timpului.”
Mihaela Avîrvarei –părinte 2C

Pentru mine, școala „Alexandru Ioan Cuza” reprezintă o parte din ceea ce sunt în acest
moment.
Emoționată, inocentă si stângace am pășit în clasa I în aceasta școală minunată. Cu pași
mici, dar siguri, cu ajutorul învățătoarei și mai apoi, din clasa a V-a, cu ajutorul domnilor
profesori am învățat să mă integrez într-un grup, să fiu organizată, să ascult, să mă exprim și să
învăț. Această școală este atât de specială datorită acestor oameni minunați care nu sunt numai
profesori ce vin și predau în fața copiilor, ci îi și ajută să înțeleagă și să se simtă ca într-o familie.
Aici m-am dezvoltat din toate punctele de vedere datorită experiențelor pe care le am trăit
(testele date, proiectele, participarea la concursuri și la activitățile extrașcolare, notele primite,
relațiile dintre mine și colegii mei). O să-mi amintesc cu drag și respect de această școală,
deoarece aici am început să mă cunosc pe mine însămi și să evoluez.
Anda Tătaru- fostă elevă a şcolii
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Ne place această școală deoarece este situată în centrul orașului, într-un loc frumos,
sălile de clasă sunt spațioase și luminoase, curate. De asemenea, școala este foarte apreciată
în oraș. Aici își desfășoară activitatea un corp didactic calificat, care reușește să inducă
elevilor dragostea de carte și contribuie la obținerea unor rezultate foarte bune la diferite
concursuri școlare. Elevii care au frecventat această școală și-au perfecționat studiile în
continuare, unii din ei ajungând să ocupe poziții importante în societate.
În calitate de fost elev al școlii îmi amintesc de dascălii de odinioară, care au trăit
alături de noi farmecul vârstei copilăriei și au îmbinat veselia cu munca serioasă care ne
desăvârșea educația. Severitatea aparentă de pe chipul dascălilor a rămas în inima mea ca
o icoană pură, respectată și iubită, iar o parte din ei au devenit modele pentru viitorul meu.
Putem spune că școala este locul unde visele se împlinesc. Succesele la învățătură,
realizările noastre în viață sunt determinate și de munca dascălilor pe care o revarsă cu
generozitate asupra elevilor.
Silvia și Sorin Radu –părinți 7A
„Al. I. Cuza” o şcoală care a găzduit zeci de generaţii de elevi şi profesori. Recunosc cu
mândrie că şi eu fac parte dintre ei.
Anii trecuţi peste ea au făcut-o mai puternică şi mai frumoasă. Timpul aici nu a stat
în loc. Modernizarea ei a căpătat contur în ultima perioadă, putând să se mândrească cu un
colectiv de cadre didactice bine format profesional, cabinete şi laboratoare moderne. Sălile
de clasă s-au transformat în spaţii mai luminoase, mai călduroase şi mai primitoare. Toate
acestea se reflectă în rezultatele elevilor, deci n-au fost în zadar. Cupele şi medaliile obţinute
de aceştia sunt cărţile de vizită ale şcolii.
De la mic la mare, elev, profesor, părinte au fost fost implicaţi în nenumărate
activităţi, formându-se astfel o relaţie bazată pe încredere şi respect.
„Unde-s doi puterea creşte!” poate fi deviza acestei şcoli şi cheia succesului ei.
„La multi ani!”
Albu Mariana –părinte 4A
Cuvântul ,,şcoală” este un cuvânt simplu, dar cu înţelesuri nesfârşite. Pentru unii este
doar substantiv comun, însă pentru mine este un drum numit ,,educaţie”.
Şcoala reprezintă primul pas spre maturizare.
Din prima clipă în care am intrat în acest loc, am ştiut că fiica mea va fi responsabilă
pentru viitorul ei. Am avut norocul de a găsi şcoala potrivită şi o învăţătoare extraordinară,
care pentru copilul meu este o ,,a doua mamă”, ce o ajută să urce pe treptele cunoaşterii.
În fiecare dimineaţă, fiica mea se trezeşte cu dorinţa de a merge la şcoală de a învăța şi
de a descoperi lucruri noi.
Profesorii sunt înţelegători şi iubitori, iar toţi elevii sunt silitori şi foarte cuminţi.
Împreună formează o familie, care îi este alături în orice moment.
Nu aş alege să plec la o altă școală, deoarece în acest loc copilul meu şi-a găsit liniştea
şi prietenii adevăraţi.
Ovidiu și Maria Macovei –părinți 4B
Odraslele noastre cresc sub ochii noștri cu fiecare secundă, dar nu sunt singurii care
se dezvoltă. Creștem și noi, părinții, alături de ei, împreună cu ei și îi supraveghem zilnic
pentru a vedea ce fac cu viața lor. Cel mai important este că și ei ne privesc zilnic, și ei vor
să vadă ce facem noi cu viața noastră. Oare ei ce văd? Cu siguranță n-o să-i putem forța să
atingă cerul, dar putem să le arătăm în noi aripi ce se-ntind spre a-l atinge.
Ania-Alina Mocanu-părinte 6A
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Școala… drum pe care l-a bătătorit fiecare dintre noi, parte din copilăria noastră fără de
care nu putem concepe noțiunea acestei vârste. Școala – amintiri frumoase sau mai puțin
plăcute, note, profesori, teze, examene… frânturi de poze într-un album ce se așează în hrisovul
amintirilor.
Școala fiului meu – Școala Alexandru Ioan Cuza din Fălticeni… Am descoperit-o puțin
mai târziu, când viața ne-a adus mai aproape de oraș. Am ales-o într-o toamnă timpurie, în
perindările prin oraș, alături de fiul nostru, învăluiți într-o lumină galbenă, de septembrie. A ales
-o el, punând în balanță mai ales poziția sa, aspectul exterior, căci pe atunci nu știa nimic din
ceea ce avea să i se dezvăluie dincolo de pragul școlii. I-a plăcut și a dorit să fie elevul acestei
școli. Dorința lui a fost și dorința noastră, a părinților. Și nu ne-am înșelat.
Dincolo de pragul școlii, noul elev a fost întâmpinat de căldura blândă cu care l-a primit
diriginta clasei lui, apoi celelalte cadre didactice. Pe rând, i s-au dezvăluit alte lucruri
necunoscute încă: clasa, cabinetele, laboratoarele, colegii, atmosfera generală care te îmbie la
studiu. Nenumăratele activități, concursuri, olimpiade, serbări, implicarea tuturor, elevi și
profesori, dotările și ținuta morală a celor care își petrec aici cea mai mare parte a timpului
zilnic, ne fac pe noi, părinții, să simțim siguranța copiilor noștri.
Știind că, cea mai importantă lecție pe care un copil o învață la școală este cum să se
descurce în viață, avem convingerea că majoritatea elevilor acestei instituții vor dovedi dorința
interioară de autodepășire sădită lor de sensul sacrificiului tuturor cadrelor didactice.
Laura și Romică Carp –părinți 7A

Emoții, o strânge de mână, o lacrimă mare în colțul ochiului, curiozitate: prima zi de
școală. Pentru cei aflați la început de drum (fie în clasa pregătitoare, fie în clasa a V-a) e
momentul în care intră într-o lume nouă. E o etapă în care ei trebuie să obțină nu numai
performanțe școlare, să achiziționeze informații, dar –mai ales – să descopere frumusețea și
tainele lumii, să se cunoască pe ei înșiși, să învețe să relaționeze, să comunice, să se bucure, să
facă față provocărilor, să fie Oameni.
Și, pentru toate acestea, e nevoie de un spațiu plăcut în care ei să se simtă în siguranță,
de profesori implicați, creativi, riguroși, apropiați de elevi, care îmbină metodele tradiționale cu
cele moderne. Le-am găsit la Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Fălticeni, instituție ce reprezintă
un partener de încredere al părinților în procesul de educație. Relația cu cadrele didactice a fost
mereu una deschisă, am comunicat întotdeauna eficient, pentru valorizarea maximă a
aptitudinilor copiilor noștri.
Această școală este pentru elevii săi – așa cum se spunea într-un cântec din alte vremuri
– o lume minunată, o lume în care cei mici evoluează armonios, cresc într-un ritm firesc,
păstrând, totuși, acest minunat dar al Divinității care este copilăria.
Prof. Oana Caulea, părinte CPA
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Din gândurile copiilor
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Chemare
Când zorii se ivesc
Și soarele răsare
Din pat, vioaie sar
Și o zbughesc spre baie.
Ghiozdanu-abia încape
Cărți,caiete,o grămadă.
Școala e aici aproape
Casa e pe-aceeași stradă.
Frumoasa mea băncuță
Cuminte mă așteaptă,
Să-nvățăm o nouă lecție
Despre a noastră viață.
Maria Grădinariu, 2C

Ștefan Grămadă, 6A
Şcoala mea

Gânduri despre şcoala mea
Şcoala mea se numeşte „Alexandru Ioan
Cuza”. Este o școală veche, cu tradiție, al cărui prag a
fost trecut de însuși domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Școala este locul în care elevii petrec o mare parte din
zi, astfel pentru ei, școala devine o a doua casă. O casă
în care frații sunt colegii de clasă, iar părinții sunt
profesorii sau învățătorii. Privită în ansamblu, școala
pregătește copiii să devină adolescenți educați, iar mai
apoi, adulți responsabili.
Școala este omagiată în fiecare an, dându-i-se în
felul acesta importanța ce i se cuvine în educație, de
diferite generații de elevi.
Ioana Sandu, 6A

Şcolii mele, cu mult drag!
Şcoala mea se numeşte: Şcoala
Gimnazială ,,Al. I. Cuza” aflată în localitatea
Fălticeni, din judeţul Suceava.
Pentru mulţi oameni, acest lucru pare
foarte simplu; dar primii paşi ai mei spre
învăţătură au fost aici la şase ani.....şi nu e
puţin lucru!
La şcoală am întâlnit-o pe doamna
învăţătoare Ştefan Florentina, alături de
foarte mulţi colegi.
Aici eu am învăţat să scriu, să citesc, să
socotesc, dar mai cu seamă, cum să mă
comport cu ceilalţi. Doamna învăţătoare ne-a
arătat calea spre cunoaşterea lumii.
Şcoala este foarte îngrijită şi curată.
De aceea, în aceste momente, îi mulţumesc
şcolii mele că am avut unde învăţa să mă
bucur (alături de alţi copii ca mine) de
lucrurile ce se află în ea!
Sabina Maftei, 4B
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Şcoala mea este una dintre cele mai iubitoare şcoli.
Aici profesorii te învaţă o mulţime de lucruri frumoase,
cu mult calm şi drag, dar mai mult, cum anume să ne
descurcăm în viaţă.
Sutem primiţi cu răbdare, iubire şi dăruire. Am nişte
colegi extraordinari!
Înscrieţi-vă copii la această şcoală, pentru că veţi avea
parte de învăţătură dar și de multă căldură sufletească!
Anisia - Alexandra Pincu, 4B

Şcoala mea
Şcoala „Cuza" unde-nvăţ
Este un real răsfăţ
Mintea-mi este cultivată,
Cu provocări presărată.
Doamna noastră-nvăţătoare
Ne iubeste foarte tare;
Ea "Atomici" ne numeşte,
Cu drag ne povăţuieşte!

La școală
Pentru mine cuvântul Școală înseamnă un
loc în care am învățat să scriu, să citesc și să
socotesc.
Doamna m-a învățat să mă comport la
școală dar și înafara ei. Particip la multe alte
activități extrașcolare, fac dans, cânt și mă distrez.
În clasă am unele responsabilități de care
mă achit de fiecare dată. În timpul liber merg la
biblioteca școlii și împrumut multe cărți, pe care le
citesc.
Eu cred că școala ne pregătește pentru
viață!
Claudia Petrov, 2C

Suntem în clasa a 5-a B și așteptăm nerăbdători vacanța
de iarnă. Noi ne-am dori foarte tare să primim mai puține
teme ca de obicei pentru a putea să mergem la colindat și la
urat cu prietenii nostri dragi. Abia așteptăm să vină Moș
Crăciun cu darurile mult asteptate .
Sperăm că vom primi aceste cadouri, deoarece am fost
foarte cuminți, ascultători și am primit numai notele mult
meritate la școală. Doamna dirigintă a fost foarte bună și a
avut multă răbdare cu noi și de aceea îi mulțumim.
Suntem nerăbdători să savurăm bunătățile pregătite de
mama noastră: fursecuri, cozonaci, drob și friptură, căci și
ele dau farmecul sărbătorilor.
Vom ieși pe-afară împreună cu prietenii noștri veniți cu
săniile pregătite pentru distracția de pe derdeluș. Acolo nevom juca de dimineața până seara, făcând oameni de
zăpadăși bulgărindu-ne.
Seara, îmbujorați cu toții, ne vom despărți, promițândune o nouă întâlnire.
Alexandra Loghin şi Iustin Maftei , 5B

Palatul cuvintelor
Încă de mici începem să spunem sunete, și silabe, apoi cuvintele încep să prindă contur. Mama este prima
care ne încurajează să pășim în lumea cuvintelor și să descoperim comoara acestora. Învățăm întâi cuvinte
simple. Pe măsură ce creștem, mergem la grădiniță și facem cunoștință cu lumea minunată a basmelor. Din
ele se ivesc prinți, zâne bune cu chip de înger, cai înaripați.
Doamna învățătoare ne-a învățat să dezlegăm tainele alfabetului prin scrierea și citirea literelor, apoi prin
formarea cuvintelor.Toate cuvintele izvorăsc din Palatul Cuvintelor. Poți ajunge în acest palat doar dacă ai
călăuză pe distinsa Învățătură. Acesta este deschis pentru toți cei care vor să găsească răspuns la unele
întrebări. Ori de câte ori timpul ne este prieen, să luăm o carte să citim și să îi aflăm tainele. Descoperim
foarte multe lucruri interesante și folositoare prin citit, reușim să ajungem în ținuturi pline de farmec și suntem
purtați prin lumi fantastice greu de imaginat.
E greu să găsim cuvinte de mulțumire pentru acele suflete nobile care au scris cărți pentru noi, copiii. Și
dacă ne gândim la „Amintirile” lui Ion Creangă, la „Dumbrava Minunată” a lui Mihail Sadoveanu, la
„Basmele” lui Petre Ispirescu, la „Poveștile” lui H. Chr. Andersen și ale Fraților Grimm, la schițele și
povestirile lui I.L. Caragiale și nu în ultimul rând, la „Poeziile” lui M. Eminescu, ne pătrunde în suflet un val
de bucurie și de recunoștință pentru darurile de preț pe care ni le-au făcut acești nobili slujitori ai Palatului
Cuvintelor.
Ce minunat este să colinzi prin acest palat și ajungi să-i cunoști toate labirinturile cuvintelor!
Alexia Bosânceanu, 3C
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În căutarea lui Moș Crăciun
Dragă Doamnă-nvățătoare,
Astăzi,eu o să lipsesc.
Merg în graba cea mai mare,
Pe Moș Crăciun să îl găsesc.

Am luat o turtă dulce,
Cozonac și mandarine,
Traista spersă o pot duce,
Să ajung la el cu bine.
Mama îmi spunea adesea,
Că-i departe și drum lung.
Cine vrea să-mi dea adresa
Să-l găsesc pe Moș Crăciun?
Și ca să închei povestea,
Un secret vreau să vă spun:
Cât ești mic, se-ntâmplă-adesea,
Să-l găsești pe Moș Crăciun!
Ștefana-Teodora Ilie, 3A

Școala mea
Școala e ca o cetate
Unde noi învățăm carte:
Să scriem, să desenăm,
Să citim, să conversăm,
Cu cifrele ne jucam
Și cuminți în bancă stăm.
În fiecare dimineață
Chiar de-i brumă, chiar de-i ceață,
Sau de plouă cu găleata,
Școala își deschide poarta
Și cu drag ea ne primește
Bucuria în noi crește!
Rareș -Adrian Clipa, 2C
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A visa, cea mai bună calitate a unei ființe
A visa…unul dintre cele mai ciudate și interesante lucruri pe care le face omul. Singurul loc
unde poți fi tu însuți-spațiul în care poți fi cine dorești și singurul loc unde poți ajunge oriunde te
duce inima, mintea.Te cufunzi în diferite lumi necunoscute, cu personaje noi pe care le-ai dorit să le
vezi, dar nu ai reușit…
Când te cuprinde ușor somnul, iar zâna îți șopteste la ureche cu glasul ei melancolic să o umezi pe
alte tărâmuri, îți iei zborul ca o albina din floare în floare, vrând să pășești larg înainte, ca și cum ți-ai
dori să părăsești planeta, să ieși din atmosfera toropitoare a soarelui care, supărat pe pământ, îl
rănește și să te pierzi ușor în spațiu, printre lună, stele, constelații…doar tu și cerul. Apoi, te îndepărtezi
cu spaimă din galaxia amețitoare care îți trimite becuri lucitoare, din lumina licuricilor care te orbește
cu lanterna lor și ajungi de cealaltă parte a lumii, pe tărâmul viselor. Aici totul este posibil, trebuie
doar să îți dorești, iar visele vor deveni realitate ce capătă propria-ți personalitate și care te vor
îndruma mereu.
Aceasta lume, pe care o descoperi foarte ușor, este împrejmuită cât vezi cu perle mari de câmpii,
cu dealuri și munți de cristal. Copacii și florile sunt ca niște porți uriașe, ce te duc în alt nivel al viselor,
iar cu cât înaintezi, cu atât vei întelege rostul lor mai bine. Casele sunt de fapt răchitele întâlnite de
Lizuca și Patrocle în drumul lor spre bunici, numai că puțin mai răsărite. Viețuitoarele sunt toate
animalele create de Dumnezeu, numai că au voci cu care te încântă seara la diferite concerte din
pădure. Locuitorii sunt nimeni alții decât toate personajele din lumea basmelor și a cărților care neau bucurat tuturor copilăria. Izvoarele adormite sunt asemănătoare cu cel la care a poposit de mult
timp o căprioară dintr-o poveste, ce a vrut să își potolească setea. Pădurile seamănă cu un labirint din
care poți ieși doar ghidat de sunetul duios și nesfârșit al păsărelelor. Tot aici retrăiești momente
frumoase din viața ta, dar și momente care, uneori, au fost mai neplăcute pentru sufletul fiecăruia dintre
noi. Din depărtare o vezi pe Alba-ca-Zăpada care le cântă și le citește piticilor sub umbra și răcoarea
de care se dezbracă brazii falnici ca întotdeauna. În apropierea mării de corali, Mica Sirenă dansează
printre valurile liniștitoare și pescărușii grăbiți, iar balenele, peștii, rechinii, crabii și căluții de mare
stau ascunși sfioși printre coralii formați din curcubeul ce a căzut în mare, înecat și pierdut. Peșterile în
care locuiește Prințesa Umbrelor, sunt formate dintr-o mulțime de cristale purificate de timp, printre
care se pitește pe ici, pe colo, lumina, ce formează reflexe ale strălucirii.
Peste tot este armonie, liniște deplină…numai un lucru poate trimite pe aripile vântului, în
neant, toate aceste frumuseți…Regele Întunericului. El este singurul care poate distruge atmosfera și
plăcerea de a trăi pe acest tărâm în liniște, dintr-o mișcare a unui singur deget. Are puteri nelimitate și
o armată imensă de dragoni, zmei și balauri care o pot învinge ușor pe Regina Armoniei. Acesta este și
motivul pentru care uneori avem vise neplăcute care ne întristează, punându-ne emoțiile la încercare.
Însă rar se întâmplă să câștige regele, deoarece dorința noastră de a gândi pozitiv ține tărâmul în viață,
veșnic nemuritor.
În mintea noastră va rămâne întotdeauna amintirea cum mama sau bunica ne citea în fiecare
seară din cărțile care ne aduceau somnul pe la gene. Oare de ce ne spuneau nouă, copiilor, aceste
povești? Bănuiesc că doar așa puteam adormi, cu basmele curgând ușor pe lângă urechi, pentru ca
atunci când ajungeam pe tărâmul magic, să ne gândim la personajele din cărți pe care le întâlnisem
până în acel moment doar prin intermediul părinților sau al bunicilor. Acolo ne e dat să vedem și
persoanele dragi, dar să întâlnim și pe și altele noi, cu care putem
face un picnic pe lunca pufoasă, acoperită cu firele de iarbă ca
smaraldul de la mărgelele mamei, acolo putem privi valsul lebedelor
din apropierea lacului și avem posibilitatea să le acompaniem,
dansând. În acest loc mirific putem copilări până când soarele va
adormi pe veci, iar stelele vor înceta să strălucească.
Uneori, ne gândim că poate, la orice pas, prin galaxiile
necunoscute, îl putem zări pe Micul Prinț așezat pe o sferă plutitoare
colorată, făcându-ne cu mâna, sau pe Luceafărul cel argintiu al lui
Eminescu…sau poate pe Jack, cățărat pe vrejul de fasole care se
termina doar la cel mai înalt nor făinos dintre toți.
Fiecare dintre noi visează. Toți ne cufundăm în lumi diferite, toți trăim
momente de neuitat. De aceea, când vine vorba de vise, toți suntem cu
inima și cu sufletul deschis numai la trăiri pozitive. Cred că visele sunt
emoțiile benefice, trăirile care ne fac fericiți transpuse în imagini,
sunete, culoare. De aceea se spune că A visa este cea mai bună
calitate a unei ființe, e aceea, se spune că indiferent de vârsta pe care
o are omul, inima și sufletul său vor rămâne ca al unui copil pentru
totdeauna…doar dacă visează.
Alexandra Blanariu, 6A
Andreea Lupeș, 6A
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Emoție de toamnă
E sfârșitul lunii august. Stau la fereastra casei mele și privesc livada. Mai este puțin timp și
apare zeița Toamnă. De fiecare dată vine îmbrăcată în rochia ei frumoasă de frunze, având coronița de
struguri pe cap. E hotărâtă să dea culoare nouă locului, numai că în sufletul meu parcă mi-aș dori mai
multă veselie.
O rază blândă de soare, ivită de după nouri, îmi mângâie obrazul. Admir frumusețea naturii...
coroanele copacilor pictate în mii de nuanțe, cerul străbătut de un violet plăpând, firele de iarbă cu acele
gălbui.
Cred că fiecare frunză are o poveste de spus. Și pentru a nu supăra pe nimeni, buna Toamnă dăruiește
pomilor ce rămân fără veșmânt, cel mai frumos cadou: fructele pârguite, zemoase și gustoase.
Cu oarecare tristețe, Toamna anunță
păsărilor călătoare că e timpul să-și facă
bagajele pentru marea plecare, și-și exprimă
regretul că niciodată nu apucă să le cunoască
mai bine...
Copiii adoră acest anotimp și culorile cu care
zeița pictează natura. Puțin câte puțin, soarele
obosit de căldura verii se ascunde către asfințit.
Apare luna, mândră și grațioasă. Lăsarea serii
aduce un vântișor rece. Prin geamul deschis, el
vine în casa mea cu o mireasmă de toamnă: miros
de prune coapte, iarbă uscată și frunze ruginii...
Iubesc toamna și o aștept cu nerăbdare în fiecare
an!
Andreea Lupeș, 6A
Anastasia Tofan, 5A

Tristețe și adevăr
În vizită la azilul de bătrâni „ Sfântul Andrei” din Fălticeni
Luna decembrie este luna dedicată familiei, iubirii si nu în ultimul rând , cadourilor. În
această lună cu toţii încercăm să fim mai buni cu semenii noştri și încercăm să petrecem mai mult timp
cu familia. Deoarece decembrie este dedicată cadourilor şi faptelor bune, clasa noastră, a VIII-a B,
împreună cu diriginta, Arcip Ana, am făcut astăzi o vizită azilului de bătrâni, „Sfântul Andrei”, cu
scopul de a le duce alimente şi de a petrece ceva timp cu ei.
Bătrânii nu ştiau de vizita noastră şi a fost o mare surpriză pentru ei că le-am călcat pragul
căminului lor. Ei se aflau într-o sală unde îşi petreceau în mod obişnuit timpul liber; le-am lăsat
cadourile pe care le-am dus, am stat cu ei şi am făcut poze. Cu toţii s-au bucurat foarte mult de vizita
noastră deoarece pe unii dintre ei nu îi vizitează nimeni, ceea ce este foarte trist. Trebuie să menţionez
faptul că, bătrânii sunt foarte bine îngrijiţi, fiecare dintre ei având propria cameră. Acestea sunt
foarte curate şi sunt mobilate cu tot ce au nevoie. De asemenea, azilul are o bucatărie mare unde este
preparată mâncarea, care este foarte gustoasă şi variată. Oamenii cu suflet mare ajută de multe ori
azilul cu produse şi alimente, din care se prepară meniul zilnic.
În ciuda faptului că bătrâneii sunt îngrijiţi
foarte bine, au un camin al lor şi o masă caldă,
totuşi mi s-a părut foarte trist că sunt uitaţi acolo
de către familiile lor. Pe chipurile acestora se
putea citi tristeţea şi resemnarea, chiar dacă
formau o familie. Pe toţi elevii din clasa noastră ia mişcat acest lucru şi fiecare dintre noi am avut o
urmă de regret cu privire la aceşti bătrâni, care ar
putea fi bunicii noştri. Cred că toţi cei care am fost
acolo, pentru o clipă ne-am gândit la bunicii de
acasă şi la faptul că ar trebui să-i preţuim mai mult
cât mai putem.
Mădălina Moroșanu, 6A

Pagina 40

Anamaria Gabor, 8B

Mirajul copilăriei
În ținutul copilăriei, unde toate lucrurile păreau pictate în nuanțele fericirii, iar ființele
trăiau în armonie, viețuia o fetiță. Aceasta, spre deosebire de ceilalți locuitori ai ținutului, avea
ceva special, o veselie aparte și o puritate mai rar întâlnită.
Clara, căci așa o chema pe fată, putea să zboare. Se afunda înlăuntrul norilor de zahăr,
plutea pe deasupra oceanului de verdeață unde numai înaripatele puteau ajunge; noaptea
zbura printre stele, ca într-o cursă de obstacole. Și visa...visa ca farmecul copilăriei să nu se
sfârșească, să fie mereu copil. Și asta pentru că orice copil se bucură de viață, se joacă, râde
mai mereu și nu are nicio grijă. Așa credea Clara, care tot timpul își punea o mulțime de
întrebări cărora, întotdeauna, tot ea le găsea răspunsul.
Cine nu a sărit măcar o dată în băltoacele cu apă de după ploaie, stropindu-și
pantofiorii doar dintr-o simplă bucurie? Cine nu a prins licurici în borcane de vise pentru a-și
lumina drumul spre casă, drum mereu prea lung, încât se transforma într-un fel de Calea
Lactee mai apropiată de noi?
Cu toții am prins buburuze în diminețile de vară cu rouă și am încercat să le numărăm
bulinele de cărbune de pe aripioare...în zadar, căci ele își luau zborul înainte de a ne termina
numărătoarea prea complicată pe atunci. Fiecare a prins câte o furnică și a așezat-o cu o grijă
inocentă în cutia de chibrituri, crezând că aceasta va avea o casă mai frumoasă și mai
trainică...
Toți am dansat desculți în ploaie, încercând să prindem stropii în palmele firave de
copil, cu privirea ațintită spre cerul martor al isprăvilor noastre. Cu pletele în vânt și cu
păpușa în brațe, am alergat prin câmpia de flori, iar când am obosit, ne-am făcut coronițe din
păpădii și i le-am așezat pe cap păpușii. O premiam pentru că știam că ea va rămâne mereu
un copil de porțelan, spre deosebire de noi care nu vom fi întotdeauna așa...
La fel gândește Clara și acum; în timp ce mintea iscoditoare îi punea întrebări și
medita, a crescut.Ținutul copilăriei e acum îndepărtat, însă fetița de altădată nu și-a pierdut de
tot inocența. Insectele, păsările, ploaia, toate mai au farmec pentru ea, deși ceilalți locuitori o
privesc uneori ciudat. Visul ei nu s-a terminat încă, iar Clara își continuă zborul printre stele,
căutând neîncetat firmituri de copilărie.
Mădălina-Elena Moroșanu, 6A
Mesajul copilăriei

Copilăria este o perioadă ce nu poate fi descrisă în cuvinte sau prin gesturi. Cu
toții o simțim și o trăim, ea reflectându-se pe tot parcursul vieții noastre.
Debutează din momentul în care ne naștem, începem să vorbim și să mergem,
continuându-se cu frecventarea școlii. Pentru noi toți,
copilăria este una dintre cele mai frumoase perioade.
Aceasta este doar una singură, iar noi trebuie să ne
bucurăm de ea.
Prin copilărie, eu văd un tărâm fermecat din
care lipsește tristețea și zâmbetul este permanent.
Inocența cu care copiii își trăiesc această perioadă a
vieții poate fi asemănată cu gingășia unei flori, care
abia înflorește.
Consider că, în general, copiii nu te judecă după
statutul social, adică pentru ei nu contează dacă ești
bogat sau sărac, pentru ei nu contează aspectul fizic sau
naționalitatea.
Mesajul copilăriei este acela că oamenii mari ar
trebui să învețe de la copii și să nu mai judece.
Copilăria va rămâne mereu în inima și în sufletul meu.
Iar atâta timp cât îmi voi aminti de ea, voi reuși să
trec peste toate încercările la care viața mă va supune.
Carla Oșlobanu , 6A
Andreea Lupeș, 6A
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Basm de iarnă
Iarna… o simplă bătrânică încărunțită de când e lumea, cu o inimă de gheață, ce cutreieră
meleagurile fără încetare. Lacrimi de cristal, cernute de norii plumburii, alungă nostalgia din sufletele
oamenilor. Mingea de foc, cândva sursa zilelor dogoritoare și a plimbărilor din serile calde, a devenit
doar un soare palid și bolnăvicios.
O străduță îmi atrage atenția: felinarele ce luminează drumul sunt adăpostul albinuțelor argintii
ce roiesc jucăușe în jurul ferestrelor împodobite cu ornamente specifice sezonului. În capătul străduței își
face simțită prezența un stejar bătrân acoperit cu haine noi: o mantie de un alb imaculat. În apropiere
zăresc un lac ca o oglindă ce pare a adăposti secrete de neînchipuit, care s-au scufundat în adâncuri pe
măsură ce au trecut anii.
Fără să-mi dau seama, am ajuns într-un câmp de cristal. În vârful dealului de lângă el se pot
observa câțiva copii ce au format un șirag de săniuțe. Imediat a apărut un curcubeu din acel șirag
multicolor de hăinuțe. Cerul s-a umplut de țipete, vaiete și strigăte de bucurie. Curcubeul s-a mișcat, a
început să zboare și apoi s-a spart în zeci de bucățele.
În final, s-a lăsat o liniște mormântală. Doar scârțâitul zăpezii la fiecare pas al meu se mai aude.
Pe drumul spre casă mă gândesc la toate elementele feerice care alcătuiesc peisajul mirific de lângă lacul
ca o oglindă magică a iernii.
Sabina Bodor, 7A
A visa- cea mai bună calitate a unei ființe
Atunci când visezi, devii una cu timpul, norii și pământul. Te simți în al nouălea cer, iar toate
greutățile vieții dispar ca și cuvintele rostite fără rost de-a lungul vieții.
Prin vise mulți își găsesc alinarea și evadează din cruda realitate
creându-și o lume a lor, unde cu aripile libertății și cu inelul nebuniei
reușesc să descopere noi orizonturi care le vor deschide alte uși în viitor.
Aceste persoane vor lupta pentru aspirațiile lor până când vor reuși să-și
îndeplinească dorințele.
Cea mai bună calitate a omului este imaginația care îl poartă dincolo de
zilele anoste și îl scoate din carapacea nesiguranței. Creativitatea te duce pe
unul din brațele ei, apoi te lasă să cazi; iar te prinde, și iar te scapă..... Te
înalță pe culmile curajului, unde zmeii lui Ispirescu se apleacă în fața ta ca
niște oițe care au fost crescute cu o mâna de fier; apoi rafturile bibliotecii
negre ca abanosul parcă se înalță triumfător, dar din neatenție, un spiriduș
cârn dă peste o carte de literatură care îți aterizează în brațe și din
curiozitate începi să o răsfoiești.
Alexandra Blanariu, 6A Pe copertă scrie mare, cu litere aurite „Tara de piatră” de Geo Bogza. Pe
nesimțite, decorul începe să se schimbe. Munții sfredeliți de două mii de ani
nu au mai avut parte de liniște! În interiorul lor se aude o bubuitură urmată de aurul care picură din
crăpăturile provocate de explozie. Prima dată ești buimac, dar mai târziu îți dai seama unde te afli: RoșiaMontană! Te imaginezi miner, simțind frica că nu te vei mai putea întoarce la suprafață, nu vei mai vedea
minunatul bulgăre ce apare pe bolta cerească și îți dă speranțe, speranțe ce depășesc orice limite; nu-ți
place; strâmbi din nas și te întorci în bibliotecă. Vrei să-ți alegi altă carte învelită într-o piele îngălbenită
de vreme, dar ești trezit din visare de clinchetul cristalin al clopoțelului ce anunța sfârșitul pauzei.
Ești puțin supărat, dar știi că te poți întoarce oricând în lumea ta imaginară, unde tot ce îți dorești și
îți propui devine realitate!
Alexandra-Ionela Blanariu, 6A
Sincer, nu mă gândeam că va exista vreo diferență între finalul școlii primare și al celei
gimnaziale. Acum însă, pe măsură ce ne îndreptăm către sfârșitul anului, realizez că mă voi despărți de
marea parte a acestui colectiv cu care am fost împreună din clasa întâi. Îmi va fi foarte greu, pentru că
între noi s-au legat prietenii minunate, am trecut împreună prin momente frumoase, dar și dificile. Acest
lucru mă face să mă bucur mai intens de timpul rămas alături de colegii și profesorii care mi-au devenit o
a doua familie.
Silviu Dobre, 8A
Suntem clasa a VIII-a A şi este un an extrem de important pentru noi, deoarece examenul se
apropie cu paşi repezi şi noi încă avem de descoperit o mulțime de lucruri. Faptul că am trăit 8 ani toți ca
într-o mare familie ne-a ajutat să ne cunoaştem foarte bine, chiar dacă uneori încă ne mai surprindem
unii pe alții. Legăturile formate în aceşti ani vor rămâne mereu în inimile noastre şi suntem extrem de
mândri că am reuşit să ajungem până aici. Chiar dacă în clasa a IX-a ne vom despărți, ne vom aduce
mereu aminte de momentele amuzante petrecute în aceşti ani. O să ne fie dor de profesorii care au fost
pentru noi ca nişte prieteni și care ne-au ajutat să înțelegem mult mai bine lucrurile din jurul nostru.
Dorim tuturor elevilor mai mici decât noi să obțină rezultate bune la şcoală şi să profite de aceşti
ani frumoşi din viețile lor.
Bogdan Tiron, 8A
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Anii copilăriei
Lumina prietenoasă a soarelui pătrunde în camera mea. O adiere ușoară mă trezește.
Mă uit afară. O ploaie de lumină se așterne peste belșugul de verdeață. Mă așez lângă un pom
cu muguri visători și mă gândesc la anii care au trecut. Ce frumos era când mă jucam afară cu
ceilalți copii, culegeam fructe, mă jucam cu păpușile și îmi trăiam copilăria! Vraja cântecelor
păsărilor voioase, gâzele mărunte și parfumul încântător al florilor mă făceau să uit de toate și
să mă bucur de viață.
Anii au trecut și am ajuns la școală.
Nimic nu poate fi mai frumos și mai potrivit
pentru un loc al copilăriei noastre decât
școala. Aceasta este un spațiu unde se întâlnesc,
ca într-un basm, două lumi: cea a realității
aspre și cea a fanteziei creatoare, în lumina
cărora se modelează sufletele noastre. După
cum îmi spun părinții, povestea noastră este
asemănătoare tuturor copiilor de ieri și de
astăzi. Privim cu nostalgie de-a lungul anilor
care au trecut discret, tăcut. Revedem anii
claselor primare, patru ani de aur ai copilăriei,
când descoperim tainele scrisului și ale cititului,
Moroșanu Mădălina, 6A
apoi anii de gimnaziu, provocatori și marcanți,
care rămân în inimile noastre. Ce urmează? Vom vedea…
Claudia Radu, 7A

Despre adolescență
Mama spune că sunt o adolescentă foarte dificilă, însă hai să fim serioși, cu câți adolescenți a
avut de a face mama?!
Lăsând gluma la o parte, mie mi se pare că adolescența e o perioada grea, cu toate că sunt abia la
început. Eu, spre exemplu, sunt o persoană foarte sensibilă. În general, adolescenții au tendința să dea o
importanță mare unor lucruri mărunte, lipsite de valoare. Orice vorbă a unui coleg, profesor sau părinte
ne poate răni, chiar dacă intenția nu a fost aceasta.
Există o diferență de preocupări între adolescenți și adolescente, în jurul vârstei de 14 ani. Între
fete, putem spune că se observă o oarecare concurență: fiecare domnișoară își dorește să fie cea mai
frumoasă, cea mai apreciată și în special populară. Deși uneori simt că mă regăsesc printre aceste
preocupări, am descoperit că a sta în compania băieților poate fi mai amuzant. Pentru ei nu contează
lucrurile importante pentru fete. Scopul lor este să se distreze cu gașca și, uneori, să pară grozavi în
ochii fetelor.
Mai avem pe cap și admiterea la liceu și, credeți-mă, s-a nimerit în cel mai prost moment! Este
foarte greu să te concentrezi pe învățat când îți fuge mintea la altceva, gândindu-te la prieteni, la
distracție, la site-uri de socializare. Părinții și profesorii au pretenții de la noi, străduindu-se să ne țină
pe linia de plutire, iar uneori ajungem să nu le facem față, și astfel
dezamăgim.
O altă problemă în ceea ce privește adolescența este stilul
vestimentar. Mulți dintre noi suntem adepți ai unui gen de muzică ce ne
influențează modul de a ne îmbrăca. Spre exemplu eu, ascult muzică rock și
adesea mă îmbrac în negru. Unii adulți spun că vrem să atragem atenția,
alții sunt de părere că suntem influențați în mod diferit de acest gen de
muzică. Ei bine, o facem pentru exprimare. Ne exprimăm pe noi înșine,
purtând tricouri cu formații sau cu mesaje. Uneori, părinții sau profesorii
sunt nemulțumiți de lungimea ,,podoabei capilare” a unor băieți, sau cu alte
cuvinte, de plete . Nu înțelegem cu ce îi deranjează faptul că un băiat are
părul puțin mai lung ca în general. Adesea ne exprimăm revolta în legătură
cu acest subiect iscând certuri. Urâm să ni se impună limite, dar totuși le
respectăm, căci nu ne pierdem conștiința.
Tot ce facem noi, adolescenții, e pentru că simțim. Ne maturizăm și
exprimarea ne dezvoltă pe noi înșine.
Mădălina Moroșanu, 6A
Mara Tudosă, 8A
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Încep cu o mărturisire: clasa a 8-a e puțin diferită în realitate decât ceea ce era în mintea mea
acum un an. Și nu mă refer la examen, la teze(care acum sunt mai multe) sau la teste. Mă refer la relația
pe care o am cu doamna dirigintă și cu toți colegii; ne înțelegem din ce în ce mai bine și acum simt că,
într-adevăr, suntem un colectiv unit.
Îmi revizuiesc amintirile de acum patru ani și îmi aduc aminte de emoțiile pe care le aveam când
abia începeam gimnaziul, de bucuria de a avea alături un grup de copii, acum adolescenți, și de noutate.
În sfârșit, realizez ce frumos ne-am dezvoltat: am învățat să ne spunem punctul de vedere și să îl susținem,
ne-am îmbunătățit în arta comunicării.
Am participat la activități interesante, care ne-au stimulat creativitatea și care ne-au învățat să
lucrăm în echipă, cum ar fi concursurile locale și județene, proiectele, și nu în ultimul rând, dansuri de
societate. Îmi aduc aminte că la început nimeni nu a vrut să participe la activitatea cu dansurile, dar după
câteva ore, am ales să mergem cu drag. Ne-am dat seama că acestea ne vor ajuta în viața de zi cu zi, dar
în primul rând la banchetul care se apropie de noi cu pași repezi și veseli. Abia așteptăm să dansăm și să
ne arătăm pasiunea!
Mă mândresc și mă bucur că sunt elevă la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”. Știu sigur
că atunci când voi fi la liceu îmi voi aminti de profesorii dragi din gimnaziu și voi reveni cu plăcere la
școala mea, cea care m-a ajutat să mă dezvolt armonios. Sper că acum, la final de drum, să reușim să
terminăm povestea, pe care am început-o în urmă câțiva ani, într-un mod deosebit și plin de reușite.

Lavinia Acatrinei, 8A

Fericire
Sunt un copil simplu, ca oricare altul. Îmi creez universul propriu după dorințele mele și nu încerc să
fiu niciodată visătoarea lumii.
Când mă uit în oglindă, îmi zâmbește de aproape o fată modestă, cu ochi de smarald și cu părul șaten
ca frunzele maronii care părăsesc toamna lungă și ofilită de timp. Obrajii din fața mea sunt trandafirii, ca
și când copilăria îi dansează îndelungat pentru a obține un surâs din partea copilei. Sub privirea
inocentă a unui suflet de copil, se ascunde o persoană care vrea mereu să dea tot ce poate, să fie mereu
puternică și să nu se lase mai prejos. Îmi doresc ca înălțimea să fie direct proporțională cu mândria
pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce vreau să devin. Nu sunt un om lăudăros, dimpotrivă, aleg să țin
realizarile mele ,,secrete”, deoarece uneori ai de suferit.
Îmi place să mă imaginez, decorând fiecare colțișor al minții în diferite moduri. Cititul mă face să
mă relaxez și astfel mă cufund în tainele carților din bibliotecă. Așa îi pot descoperi fiecare cheie, pentru
a putea să deschid toate ușile care duc spre labirintul capitolelor.
Se spune că un prieten ți-l faci greu și îl pierzi foarte ușor. De aceea trebuie să știm cum să îi
ținem mereu aproape. Așa fac și eu. Fiecare prietenie pentru mine este extrem de importantă, deoarece
fiecare tovarăș este ca o pană care te ajută să zbori.
Unii văd școala ca pe un loc întunecat, unde nu înveți decât lucruri care nu îți sunt de folos. Eu
nu sunt de această părere. Consider că aici este a doua mea casă, unde colegii și domnii profesori mi-au
devenit o familie; iar fiecare cunoștință pe care o acumulez este ca un rod și pe zi ce trece, roadele sunt
din ce în ce mai bogate.
De asemenea, îmi place să îmi fac autoportretul în feluri diverse: prin cuvinte și prin desen. Prin
litere îmi pot descrie direct modul de a fi și de a mă comporta în cele mai sincere expresii. Cu pensonul,
pot scoate în evidență fizicul fetiței din oglindă … pot picta ochii acestea în culorile curcubeului, nuanțe
ce semnifică energia nesfârșită. Am puterea de a desena un zâmbet larg, pentru a le arăta tuturor că pot
fi mereu fericită, sau pot să mă creionez cu diferite fețe pentru a arăta nenumăratele stări sufletești pe
care le simt. În ochii fiecărui om sunt sculptată
în diverse moduri, însă, în toate descrierile și
părerile despre mine se află o singură
persoană.
Așa sunt eu…o fată de doisprezece ani.
Sunt mândră de mine și nu vreau să modific
nimic. Poate că în viitor lucrurile se vor
schimba, dar știu că mereu copilul inocent din
mine care se privește în fiecare zi în oglindă nu
va muri niciodată.

Lupeș Andreea, 6A

Lidia Răileanu, 6A
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Claudia Radu, 7A

Cosmin Ciocîrlan, 5A

Ilinca Grigorescu, 5A

Paula Elena Nechifor

Ariana Bosînceanu, 7A

Ariana Bosînceanu, 7A

