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REPERE ISTORICE

1842 (2 februarie sau 1 aprilie) – s-au deschis
cursurile Şcolii Domneşti, într-o casă particulară
de pe str. Unirii. Primul profesor - protosinghelul
Neofit Scriban.

1845 - 1862 - Şcoala publică
funcţionează în diferite alte case
particulare închiriate;
1859 - Numele oficial al şcolii este:
Şcoala primară de băieţi Nr.1 Fălticeni
1859 - Înfiinţarea Şcolii de fete, ca filială, în
casa directorului Costin Cocea.

1862 - Atribuirea unei clădiri proprii pe str. Rădăşeni (Ion
Creangă).
1860 şi 1864 - Vizite în şcoală ale domnitorului
Alexandru Ioan Cuza.

1900 (1 septembrie) - Inaugurarea unei clădiri proprii pe
strada Sucevei nr.80, cu denumirea de Şcoala primară de
băieţi Nr.1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni. În curtea şcolii
a fost construită şi locuinţa directorului.
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1917 - Cursurile se întrerup din cauza războiului, şcoala fiind folosită ca spital militar.
1925 - 1926 - Pe lângă şcoală au funcţionat cursurile de ucenici.
În perioada celui de-al doilea război mondial şcoala este evacuată la Câmpulung - Muscel.
După 1948 - Se omite din denumirea şcolii patronimicul „Alexandru Ioan Cuza” şi devine şcoală mixtă.
1959 - Şcoala primeşte denumirea de Şcoala elementară de 7 ani Nr.1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni.
1964 Se schimbă denumirea în Şcoala generală de 8 ani Nr.1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni.

1976 - Numărul mare de elevi impune construirea unei
clădiri anexă lângă Liceul „Nicu Gane”.

1981 - Se dă în folosinţă o nouă clădire, cu 20 de săli de
clasă, pe strada „Nicu Gane”.

PERSONALITĂŢI DE SEAMĂ
Foşti elevi ai şcolii
Nicolae Gane: nuvelist şi memorialist;
Nicolae Beldiceanu: arheolog şi poet;
Eugen Lovinescu: critic literar, istoric
literar, scriitorV
Artur Gorovei: folclorist, întemeietorul
revistei „Şezătoarea“;
Mihai Lupescu: folclorist;
Gheorghe T. Chirileanu: folclorist;
Vasile I. Savel: publicist;
Ion Dragoslav: scriitor;
Ştefan Şoldănescu: pictor;
Alexandru Lambrior: lingvist şi profesor;
Gheorghe Roşu: profesor;
Gheorghe Lucescu: profesor;
Gheorghe Bojiniţă: profesor universitar;
Dimitrie Boroianu: profesor universitar;

Grigore Slătineanu: profesor universitar
doctor;
Ion Tănăsescu: profesor universitar;
Constantin I. Urechia: profesor
universitar doctor;
Horia Lovinescu: dramaturg;
Vasile Ciurea: profesor, senator, ctitor al
muzeului local;
Aurel G. Stino: profesor, publicist,
memorialist;
Ştefan Sorin Gorovei: cercetător istoric;
Grigore Ilisei: scriitor, publicist,
jurnalist;
Constantin Cocîrţă: profesor universitar
(Franţa).
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DASCĂLII ŞCOLII
1842 - 1900
Neofit Scriban şi A.Vicol (1842 - 1843);
Neculai Verdeanu (1845 – 1859);
Costin Cocea (supleant, apoi director 1845 – 1874);
Mihai Averescu (supleant 1856 – 1859);
Ion Stino (institutor 1852 – 1892);
Gheorghe Grigorescu (institutor 1859 – 1861);
Ion Ernilie (institutor 1859 – 1892);
Ion Savel (institutor 1859 – 1900);
Gheorghe Vlaicu (institutor 1874 – 1875);
Coman Vidrighin (institutor, director 1875 – 1892);

Neofit Scriban

Tit Papazu (1892);
Gheorghe T. Ionescu (1895);
Serafim Ionescu (director 1892 – 1912);
Gheorghe G. Ionescu Tutovan (1900).

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
După 1900 au fost învăţători: H. Arhipescu, Ecaterina Artenie, Ana Bîrgăoanu, Paulina Candel, Maria Cazaban, Alina
Cihoschi (Văsescu), Maria Ciobanu V. Cornescu, , Vasile Costăchescu, M. Drăguşanu, Maria Dumbravă, Iulius
Dumitru, Ion Gavrilovici, Ştefan Grigorescu, C. Guther, Zoe Hagiescu, M. Hanganu, Gheorghe Holban, Neculai
Huşanu, Lucreţia Ionescu, Natalia Lateş, Parashiva Luca, Silviu Manoliu, Sura Merlaub, Eti Marcus, Neculai Matei,
Constantin Mălinescu, Maria Neculcea, Margareta Nemţeanu, Ion Radu Niculescu, Ilie Olteanu, M. Onciu, George
Pavlescu, D. Râpeanu, Mariţa Reichman, Vasile Sachelarie, Mihai Sadoveanu, Varvara Savel, Aspazia Spiridon, Ion
Spiridon, George Şoldănescu, Elvira Tatomir, D. Teodorescu, Leon Teodorescu, Emilia Teodoriu, Gheorghe Vasiliu, P.
Văsescu, Alexandrina Volosciuc, Natalia Zaharia, C. Zăhărescu.
După 1947 au funcţionat ca învăţători: Ana Amariei, Minodora Andriescu, Daniela Andrieş, Maria Artenie, Maria
Bîrgăoanu, Lucia Boca, Ana Lorenada Bubuţanu (Schumacher), Viorica Buleu, Adriana Caciuc, Eugenia Cazacu,
Luminiţa Căşuneanu, Ecaterina Chelba, Ion Chiţu, Florica Ciurea, Dumitriţa Clipa, Despina Constantinescu, Violeta
Diaconescu, Andreea Dohotaru, Dana Filip, Elvira Focşa, Ştefan Focşa, Maria Giurgea, Elena Grădinaru, Maria
Griga, Otilia Grigorescu (Şcoala de aplicaţie), Lucreţia Hamciuc, Elvira Hodl, Daniela Ilincăi, Beatrice Ilioaia,
Constantin Ilioaia, Artemisa Ioniţă, Elena Ivanegru, Adela Jitaru, Dora Lozneanu, Olimpia Manoliu, Nicoleta Mocanu
(Tătaru), Maria Mîndican, Eugenia Monoranu, Maria Monoranu, Jănica Movileanu, Gheorghe Muraru, Maria Muraru,
Adriana Negre, Simona Negre, Dumitru Nistor, Maria Olaru, Natalia Onofriescu, Mariana Oşlobanu, Didina Pavel,
Panora Pavel, Victor Păduraru, Carmen Elena Păstrăvanu, Denţa Pomohaci, Gheorghe Popa, Elvira Popescu
(Sauciuc), Augustin Puşcaşu, Silvia Elena Radu, Elena Răzloveanu, Clara Rivcu, Virginia Roman (Şcoala de
aplicaţie), Silvia Roşca, Ioan Rusu, Raşela Saim (Şcoala de aplicaţie), Burăh Saim, Silvia Sava, Simona Schumacher,
Ana Scutaru, Ileana Sofia, Viorica Stoleru, Paraschiva Şoldănescu, Jenica Tărăboanţă, Melania Timu, Mioara Tofan,
Victor Tofan, Mihaela Vasiliu, Carmen Vîrlan.

u,
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL
Începând cu anul 1947, au predat
următoarele cadre didactice:
Limba şi literatura română: E. Alexandrescu,
Angela Anton, Mariana Artenie, Vasile
Astărăstoaie, Dana Crăciun, Claudia Cuciureanu,
Ermolania Lenuţa Dan, Constantin Drăgulănescu,
Cătălina Dumitraşcu, Ligia Gavriliu, Laurenţia
Gheorghiu, Maria Holman, Maria Homescu,
Floarea Imbria, Constantin Livinţi, Sofia Loghin,
Tatiana Lupu, Marcela Moisoiu, Gheorghe
Miserciu, Angelica Onisim, Maria Pachiţa, Simona
Păduraru, Tomiţa Pelin, Petru Rocna, Teodor
Sofia, Izac Steiner, Liuba Vatamanu.
Limbi moderne: Larisa Bogdăneţ, Camelia Boca,
Veronoca Buzic, Loredana Budacă, Verginica
Calistru, Felicia Cătuneanu, Georgeta Chiosa
(Roman), Mihai Colţea, Mihaela Silvia Dascălu,
Ramona Dănilă, Marilena Dăscălescu,
Lăcrămioara Drăgan, Daniela Feldman, Raul
Feldman, Eleana Holban, Aurelia Iacob, Rodica
Gabriela Iacob, Ioan D. Ionescu, Domnica Iriciuc,
Dorin Istrate, Maria Leuştean, Silvia Luca, Olga
Manea, Vladimir Martusievici, Roman Mîndican,
Elena Paşcovici (Sângeorzan), Ana Pavel, Maria
Petrescu (Onea), Georgeta Popescu, Nadia
Popescu, Cristina Rusu, Ovidiu Simion, Ana
Sigler, Alexandru Socoleanu, Angela Stan, Lia
Şuteu, Luminiţa Turcu, Silvia Turcu.
Limba idiş: Rifia Katz.
Limba greacă: Nicolaos Hristu, Agni Marantidu,
Purfiris Tanasus, Hrisula Taprazi.
Limba macedoniană: Ianis Damulidus.
Matematica şi fizica: Violeta Alionte, Raluca
Alexa, Vasile Alistar, Gheorghe Artenie,
Gheorghiţa Balaci, Aurora Buhan, Ghizela Cohn,
Maria Cojocaru, Ştefan Constantinescu, Elena
Daicu, Gheorghe Giurgea, Tatiana Grecu, Anica
Grigorescu, Mihaela Doina Grigore (Monoranu),
Constantin Ilioaia, Iacint Manoliu, Viorica
Mihalache, Nicolae Moisoiu, Roza Onofrei, Iuliana
Popa, Marin Popescu, Buhăr Saim, Ana Stratulat,
C. Zamfirescu.
Fizica şi chimia: Filofteia Cîrjă, Gheorghe Creţu,
Lorica Dumitrache, Valentin Iordăchescu, Axinia
Niţă, Daniela Păiuş, Ana Prisecaru (Arcip), Virgil

Teodosiu, Antoneta Ţipău.
Biologie şi biologie chimie: Victor Aruxandei,
Ştefan Boghian, Liliana Livinţi, Alexandrina Olaru,
Paula Strugaru, Angela Grigoriu.
Istoria şi geografia: Ion Andriescu, Codrin Benţa,
Conszantin Bînzaru, Veronica Calistru, Aurel
Croitoru, Georgeta Dascălu, Maria Florea,
Gheorghe Gafencu, Lidia Goian, Aristica Grigoriu,
Maria Isaic, Georgeta Iurea, Lucreţia Maftei, Mihai
Marian, Gheorghe Mocanu, Mihai Nistor, Radu
Luchian Nistor, Grigore Popa, Iulia Popa, Dănuţ
Stan, Florica Varga, Adrian Ciprian Vieru, Lidia
Vitcu.
Informatica: Cristi Marian, Georgeta Munteanu,
Dumitru Ungureanu, Doina Mihăilă
Religia: pr. Mihai Beraru, Mihaela Buzdugan,
Adelina Haidău (Acasandrei), pr. Liviu Mihăilă, pr.
Lucian Nistor, pr. Alexandru Roşu. pr. Doru
Ruştie.
Educaţie plastică şi desen: Gabrel Baban, Dănuţ
Bartoş, Florica Constantinescu, Cecilia Grigoraş
(Wagner), Viorica Ionescu, Sergiu Marian,
Georgeta Nechita, Anca Şoldănescu, Eufrosina
Tanasache.
Educaţie muzicală: Elena Andriescu, Elena
Astărăstoaie, Constantin Boşteanu, Ovidiu
Ciubotaru, Elena Condurache, Maria Dascălu,
Catinca Dăscălescu, Marius Dăscălescu, Angela
Focşa, Maria Miron.
Educaţie fizică: Cornel Anton, Elena Banea, Leon
Boicu, Felicia Chiruţă, Aurora Constantinovici,
Emilia Enache, Marin Grosu, Vasile Hudiţă,
Adriana Iorga, Ion Jora, Aglaia Lungu, Sergiu
Marian, Corneliu Munteanu, Gabriela Munteanu,
Constantin Mercore, Eusebiu Novechi, Victor
Onciu, Mihai Pachiţa, Virgil Păun, Viorica
Popescu, Gheorghe Stafie, Ioan Ştirbu, Bogdan
Ionuţ Tănase, Maria Vasiliu.
Lucrări practice şi educaţie tehnologică:
Vasile Aioanei, Ion Cernescu, Constantin
Chinole, Eleonora Ciobanu, Ioan Corbu, Florica
Constantinescu, Pricob Frăsina, Grigore
Gheorghe, Gheorghe Lupaşcu, Viorica
Movileanu, M. Muşat, Toader Nuţu, Ioan Pavel,
Iacob Pavăl, Dumitru Păiuş, Ion Săvoia,
Marghioala Tofan, Petru Zaharioaia.
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DIRECTORII ŞCOLII

Glasul şcolii - 10
ECHIPA DIDACTICĂ
a anului şcolar 2011 - 2012
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:
Viorica Buleu, Dumitriţa Clipa, Adriana Caciuc,
Daniela Ilincăi, Adriana Mihaela Negre,
Simona Octavia Negre, Mariana Oşlobanu,
Carmen Elena Păstrăvanu, Mioara Tofan,
Victor Tofan, Alexandrina Trişi.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL
Limba şi literatura română şi limba latină:
Dana Crăciun, Simona Daniela Păduraru.
Limba engleză: Brînduşa Maria Nisioi,
Irina Trifan.
Limba franceză: Maria Leuştean.
Matematica: Gheorghiţa Balaci, Ana Stratulat.
Fizică şi chimie: Ana Arcip.
Biologie: Liliana Livinţi.
Istorie, geografie şi cultură civică:
Iuliana Scripcaru, Adrian Ciprian Vieru.
Religie: Adelina Haidău.
Educaţie muzicală: Maria Miron.
Educaţie plastică: Gabrel Baban,
Anca Şoldănescu.
Educaţie tehnologică: Marghioala Tofan.
Educaţie fizică: Felicia Chiruţă, Emilia Enache,
Alexandra Tocănel.

Director: Gabrel Baban
Didector adjunct: Ana Stratulat
Administrator financiar: Iulia MarianaTărăboi
Secretar: Lucian Vasile Vrabie
Informatician: Arsineta Parfenie
Bibliotecar: Doriana Beatrice Stan
Administrator: Neculai Constantin Golea

PERFORMANŢE ŞCOLARE
ÎN ULTIMII ANI
2006 - 2007
Judeţene
2007 - 2008
Judeţene
Naţionale
2008 - 2009
Judeţene
Naţionale
2009 - 2010
Judeţene
Interjudeţene
Naţionale
Internaţionale
2010 - 2011
Judeţene
Interjudeţene
Naţionale
Internaţionale

Premii
speciale

Menţiuni

1

1
-

16
-

2
10

8
7

4

11
14

9
28

14
49

5
35

-

18
42

7

19

21

2
31
32

2
13
9

11
4

4
-

22
4
17
-

7
13
32
2

22
1
15
4

13
4
12
2

-

30
3
3
3

Locul I

Locul II

Locul III

2

3

10
11
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S-au remarcat în ultimii ani la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare:
Mădălina Alexandra Tihan, Rareş Tracicaru, Alina Demerta Sandu, Oana Toma, Octavian
Gavriloaia, Manuela Moroşanu, Andreea Drăgunea, Andreea Popescu.

Şcoala a obţinut două ori „Steagul Verde”, primind calificativul de „ECO - ŞCOALĂ”.
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Coloana celestului târg

În toamna anului 1953 am devenit
elev, în clasa-a IV-A, al Şcolii Generale Nr. 1
din Fălticeni, fosta Şcoală Domnească
„Alexandru Ioan Cuza”, cel mai vechi
aşezământ de învăţătură al urbei, ctitorit în
anul 1842 de un cleric, Neofit Scriban, de
bună amintire, ziditor de instituţii cu
răsfrângeri benefice în viaţa târgului de pe
Şomuz. Pe atunci nu ştiam nimic despre
glorioasa istorie a şcolii în care învăţam. În
vremea aceea se vorbea cu teamă şi fereală
despre trecut. Discursul oficial privea doar
prezentul luminos şi viitorul de aur. Mai tot
ceea ce se petrecuse însemnat mai-nainte de
instalarea la putere a comuniştilor era
retrograd şi trebuia aruncat la lada de gunoi a
istoriei. Ce importanţă avea faptul că aici
deprinsese buchiile elita şi mulţi dintre
absolvenţi ajunseseră oameni de seamă !
Nu erau şi aceştia decât nişte
„burghezi” nefrecventabili. Trecutul era
stingheritor pentru cei care, necuviincios, îşi
propuseseră să construiască „o lume nouă”.
Această sminteală îşi găsea expresia şi în
încercarea de uniformizare, de înlăturare a
elementelor particularizante, ca şi cum totul
ar fi fost o apă şi-un pământ şi viaţa începea
de la capăt. Sub un asemenea tăvălug

demolator, şcolile româneşti şi-au pierdut
nobilele nume de pe frontispicii. Aşa şi acest
lăcaş al cărţii - în loc de „Alexandru Ioan
Cuza” a fost numit cu un număr, Şcoala
Generală Nr.1, denumire ce nu mai
individualiză, ci ducea cu gândul la
numerotarea carcerală.
În pofida acestei tentative de
depersonalizare, şcoala avea pe mai departe o
faimă în ţinut, pe care nu izbutise să o dea la o
parte maşina de propagandă a noului regim.
Se păstrau miraculos un ştaif şi un panaş, ce
ţineau de perioada anterioară, binefăcătoare
şi semne ale unei normalităţi ce nu reuşea a fi
dislocată cu una cu două de pustiitoarea
stăpânire revoluţionară. Acesta, cred, a fost
motivul pentru care tata, statornicit paroh la
Fălticenii Vechi, alesese să mă transfere de la
Mănăstioara, unde învăţasem primele trei
clase primare, la Şcoala Generală Nr. 1 de pe
strada Sucevei. Părintele meu aflase, de bună
seamă, că aici se învăţa carte. La Generală
Nr. 1 am şi absolvit ciclul gimnazial, deşi un
an, în a VI-a, am fost elev la Şcoala Generală
Nr. 2. La Mănăstioara, cătunul din cuprinsul
comunei Preuteşti, doamna învăţătoare
Arşinel preda la două clase deodată, într-o
săliţă în care se aduna o mână de copii. La
Fălticeni m-am trezit într-o clasă numeroasă.
Colegii, târgoveţi mai toţi, erau mai dezinvolţi,
ceea ce putea fi un handicap pentru unul
venit de la ţară. Am surmontat repede
obstacolul datorită, pe de o parte, tactului
învăţătoarei, neuitata doamnă Roman,
exigentă, dar şi afectuoasă când se cerea, iar
pe de alta, mulţumită capacităţii mele de a
mă adapta şi a-mi pune în valoare înzestrarea
de care nu eram lipsit. Mă înscrisesem de
îndată în competiţia pentru locurile din
frunte şi mă duelam cu Rumelia şi Cristina,
ele mai tenace, eu mai puţin, dar prinzândule pe toate din zbor şi din zăbava lecturilor
extraşcolare. Această întrecere sub semnul
fair-play-lui a continuat şi în clasa a V-a, a
cărei diriginte era energica doamnă
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Onofriescu. Bătălia şi-a urmat cursul şi la
liceu.
Aici , la Şcoala Generală Nr.1, am păşit
cu sfială. Totul arăta mai impunător ca la
Mănăstioara. Te rânduiai cu respect şi căutai
să te armonizezi unei atmosfere elevate. O
creau mai ales dascălii. Probitatea,
profesionalismul şi devotamentul lor au fost
constante ale corpului didactic de la „Cuza”. Ei
au conferit un solid şi meritat prestigiu acestei
instituţii şcolare. Nu a fost şi nu este o şcoală
oarecare, ci una de ţinută. Tradiţia a generat
mereu elanuri proaspete. Evocarea trecutului
bogat în fapte alese a reprezentat un
catalizator pentru lucrarea sporitoare a
prezentului. Şcoala şi-a făurit un medium al
ei, stimulator pentru ziua de azi şi cea de

mâine. Sigur, nu toţi cei 170 de ani de
existenţă au fost egali. S-au succedat lumini şi
umbre, însă traiectoria celor 17 decenii a fost
cel mai adesea suitoare, iar coborâşurile,
niciodată prăpăstioase.
Timpul, eminescian vorbind, a crescut
în urmă. S-a strâns un tezaur, s-a scris o
cronică cu încrustaţii de preţ. Pe aceste
temeiuri se construieşte, cu toate tulburările
prin care trecem, prezentul şi se configurează
viitorul. Această statornică dinamică a făcut,
de bună seamă, ca şcoala să fie percepută
drept una dintre coloanele de reazăm ale
celestului târg al Fălticenilor.

Grigore Ilisei
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Amintirile unui copil
Prof. dr. Ştefan Gorovei

ori şi-au pierdut farmecul pentru care erau
aşteptate. Aşa, răspunsul copilului Ion Mirică
m-a făcut să înţeleg că, pentru mine, sfârşitul
copilăriei are o dată precisă, pe care astăzi o
pot arăta fără nicio greutate: 13 aprilie 1960.
Aveam atunci aproape 12 ani. Cum au
trecut aceşti ani de copilărie ?!

Într-o carte citită la Putna, am găsit
următorul răspuns la întrebarea „Câţi ani
ţine copilăria ?“ Copilăria ţine cinci ani şi
după aia vine şcoala (Dorel Zaica, „Copilăria
poeziei“, Bucureşti, 2007, p. 42). Răspunsul
aparţine unui copil care avea şase ani şi
tocmai intrase în clasa I. Evident, Ion Mirică
nu avea perspectiva necesară pentru a
răspunde la o asemenea întrebare, iar
răspunsul lui e - ca să zic aşa - până la vârful
nasului. O extindere a discuţiei despre
copilărie ar da într-o filozofie de doi bani; ea
ţine totuşi de fixarea unor criterii, dintre care
unele ar putea fi generale, altele rămânând
specifice fiecăruia dintre noi. Răspunsul lui
Ion Mirică mi-a trimis gândurile într-o
asemenea „discuţie”, la capătul căreia mi-am
dat seama că, pentru mine, titlul cel mai
potrivit ar fi „Amintirile unui copil“. Copilăria
mea s-a sfârşit nu în ajunul celei dintâi zile de
şcoală, pentru că n-a fost nicio contradicţie
între copilărie şi şcoală, două stări care au
convieţuit perfect o bună bucată de vreme.
Copilăria mea s-a sfârşit atunci când i s-au
smuls coordonatele ei de basm - când Moş
Neculai nu mi-a mai lăsat scrisori la gura
sobei, când Moş Crăciun n-a mai putut fi
primit ca până atunci, când o mulţime de
obiceiuri, îndătinate şi aşteptate, s-au stins

Părinţii mei nu m-au învăţat literele
înainte de a merge la şcoală. Azi e ceva curent
ca un copil să ştie să citească înainte de a-şi
începe învăţătura la şcoală. Dar mama era de
părere că, învăţându-mă dinainte, mă voi
plictisi la şcoală, ceea ce ar fi fost foarte
periculos. Mai ales că nu primisem deloc cu
bucurie vestea că trebuie să merg la şcoală.
M-am rugat în toate felurile să fiu lăsat încă
un an acasă; dar nu era niciun chip ca să mi
se împlinească pofta: fiind născut în mijlocul
verii, la 15 septembrie eram numai bun de
mers la şcoală ! Şi nici nu cred că părinţii mei
ar fi fost de acord cu o asemenea fantezie.
Fără să fie aspri sau măcar severi, erau,
amândoi, foarte respectuoşi faţă de regulile
care puneau ordine în viaţa cea de toate zilele.
Şi aşa, la 15 septembrie 1955, am fost dus la
şcoală. Aveam un şorţ negru, până la gât şi cu
mâneci, dar pe cap purtam bereta albă de la
Străjerie, a mamei mele ! Am purtat această
beretă până foarte târziu: era probabil de
lână, moale şi tandră la pipăit şi am iubit-o
foarte mult. Din acea primă zi de şcoală a
rămas o fotografie, făcută la un fotograf careşi avea sediul într-un loc azi cu totul
schimbat, cam în zona din stânga
cinematografului (cum îl priveşti). Fotografia
arată un băieţel zâmbitor, dar numai veselie
nu era în sufletul meu. A doua zi, am plâns
aşa de tare, încât mama a trebuit să rămână
în clasă, cu mine. Numai blândeţea şi tactul
învăţătorului au reuşit să mă convingă - nu
mai ştiu cum ! - să accept plecarea mamei.
Învăţătorul se numea Ion Chiţu şi era un om
bătrân: primul meu an de şcoală a fost
ultimul lui an de activitate, pe urmă a ieşit la
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pensie. El mi-a pus creionul în mână şi sub
privegherea lui am început a scrie. Nu cred că
a mai trăit mult după pensionare, aş zice că a
murit înainte de arestarea tatei (în aprilie
1960), pentru că mă văd citind un cuvânt de
rămas bun la înmormântarea lui, cu tata
lângă mine.
Prima clasă am făcut-o în clădirea mică
din curtea şcolii „Alexandru Ioan Cuza” de pe
strada Sucevei, în camera din stânga dacă-mi
amintesc bine; domnul Chiţu ţinea acolo
două clase: pe un rând era clasa întâi, iar pe
celălalt - clasa a doua ! Era clădirea care, în
sistemul făurit de Spiru Haret, trebuia să fie
locuinţa directorului şcolii. Din clasa a doua,
am trecut în clădirea mare, şcoala propriuzisă. În ultimii trei ani de şcoală primară, am
avut ca învăţătoare pe doamna Otilia
Grigorescu; şi ea în vârstă, cam nervoasă şi
cam acrită, nu ştia să ţină o cumpănă foarte
dreaptă în aprecierea elevilor.
Se dădeau note de la 1 la 5, după
sistemul sovietic. Notarea aceasta nu era
bună, pentru că nu îngăduia o apreciere
suficient de elastică a feluritelor capacităţi,
dar şi a feluritelor conştiinciozităţi. Nu ştiu
când s-a reintrodus notarea de la 1 la 10, dar
în clasa a V-a o aveam deja. Nu s-a mai
păstrat, între hârtiile de la Fălticeni, carnetul
de note pentru primele patru clase, dar îl văd
în faţa ochilor: gros, învelit în nelipsita hârtie
mov, cu note şi semnături.
Păstrez, încă, unele dintre cele dintâi
caiete de şcoală, de la cele în care exersam
liniuţe, cerculeţe şi puncte, până la cele în
care se închegau compuneri şi se rezolvau
probleme de aritmetică. Nu mă veghea nimeni
când îmi făceam lecţiile acasă, dar ochiul
vigilent al mamei prindea din zbor orice
neregulă se petrecea pe foaia de caiet: fie o
greşeală, fie un „porc” scăpat din condeiul
prea încărcat cu cerneală. În toate cazurile se
proceda la fel: foaia cu pricina era ruptă şi
lucrul era luat de la capăt. Această reluare
(care presupunea şi înlocuirea filelor, caietul
urmând să păstreze acelaşi număr de file !)
era simplă de tot atunci când eram pe o
pagină abia începută dinainte de mijlocul
caietului şi ceva mai complicată când eram

deja pe dosul ei: atunci, înlocuirea paginii
impunea refacerea ei în întregime, deci
trebuia să scriu şi ceea ce se aflase pe faţă.
Dar era o adevărată tragedie atunci când
„accidentul” se petrecea după ce trecusem de
mijlocul caietului; în acest caz, erau de
refăcut şi cele două pagini (întregi !) aflate în
prima jumătate a caietului, înainte de
mijlocul lui… Întâmplări ca acestea nu erau
deloc rare, totuşi ele nu m-au făcut să urăsc
scrisul; din contra: am scris întotdeauna cu
plăcere, fie cu creionul, fie cu condeiul (mai
puţin cu stiloul). Am învăţat să scriu cu grijă,
cu atenţie la forma literelor (mai apoi, cu
explicaţia că trebuie prevenite confuziile, mai
ales la nume). Tema la caligrafie nu mi s-a
părut niciodată odioasă.
Când vremea creionului a trecut, am
început a purta la şcoală o călimară de sticlă,
foarte ingenios proiectată: marginile gâtului îi
erau întoarse înăuntru, astfel încât, chiar
răsturnată, nu s-ar fi vărsat decât dacă ar fi
fost plină ochi. Fireşte, asta nu ne păzea
degetele de nelipsitele pete de cerneală… Cred
că spre sfârşitul şcolii au început să apară
creioanele cu pastă, aşa-zisele pixuri. Păreau
comode, dar deformau scrisul şi, la vremea
aceea, învăţătorii şi profesorii erau plini de
grijă la acest capitol. Pixurile n-au intrat prea
repede în penare.
Am avut un mic examen între clasa a IVa şi clasa a V-a. Trecerea nu mi-a produs
niciun „stres”, pentru că aveam să rămân în
aceeaşi şcoală, făcând în continuare acelaşi
drum dimineaţa şi la amiază. De fapt, acest
drum - în cea mai mare parte a lui - l-am
urmat vreme de 14 ani: trei ani de grădiniţă,
mergând ceva mai departe de localul şcolii
primare; şapte ani la şcoala primară şi
generală; patru ani la liceu, schimbând însă
direcţia la capătul străzii Nicu Gane: până
atunci, mersesem la stânga, iar acum - la
dreapta ! Vreme de 14 ani, plecând de acasă
spre şcoală, am avut în faţa ochilor acelaşi
peisaj: dealurile Petiei. În fiecare an - după ce
am mai crescut şi am început să mă plimb
singur pe dealurile din jurul oraşului - îmi
promiteam ca în vara următoare să ajung şi
acolo, să văd ce se află dincolo de acel deal.
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N-am ajuns niciodată. Iar azi, nici
peisajul nu mai poate fi văzut: s-a îngăduit
unei mizerii de magazin improvizat să
închidă accesul din strada Sucevei în strada
Pleşeşti-Gane şi să blocheze, astfel,
vizibilitatea.
Anii de şcoală generală (clasele V-VII,
1959-1962) au lăsat altfel de amintiri. În
locul doamnei învăţătoare, aveam acum câte
un profesor pentru fiecare obiect - deşi nu de
puţine ori, din lipsă de cadre, se întâmpla ca
un acelaşi profesor să ţină câte două sau trei
obiecte, dintre cele mai diferite. Astfel,
profesorul Mândecan (foarte târziu aveam să
aflu că fusese şi profesorul marelui lingvist
Coşeriu) ne preda matematica şi … limba
rusă ! Diriginta noastră, doamna Calistru,

era profesoară de biologie, dar a ţinut şi
franceza. Limba română şi-o adjudecase
directoarea şcolii, doamna Loghin, acră şi,
probabil, temătoare, ceea ce a îndemnat-o la
câteva accese de … luptă de clasă.
Eram în ultimul trimestru al clasei a
cincea când mi s-a isprăvit copilăria.
Arestarea tatălui meu, a avut urmări dure,
imposibil de imaginat pentru un copil. Am
rămas prezent în catalog şi în clasă, ieşind
însă din viaţa şcolii. Amintirile se întunecă,
încrâncenate de umiliri şi nedreptăţi. E cu
atât mai mare bucuria când pot revedea, în
Fălticeni, pe unii dintre foştii colegi ai acelor
ani. În fruntea lor, rămân vechii prieteni
Dumitru (Ticu) Bodnariuc şi Vasile (Dorel)
Popescu.

În albumul meu cu amintiri şi nostalgii, un loc aparte îl are imaginea
şcolii „Al.I.Cuza”. Şcoala mea dragă m-a însoţit din copilărie până în
adolescenţă şi m-a pregătit pentru viaţă, modelându-mi gândirea şi imaginaţia.
Aici am deprins scrisul şi cititul, pentru ca apoi să descopăr frumuseţea lecturii
şi noile dimensiuni ale lumii. Nu am să uit nicicând răbdarea doamnei
învăţătoare Pavel Didina, căldura doamnei diriginte Lupu Tatiana şi dăruirea
tuturor celorlalţi profesori, care ne-au susţinut în dezvoltarea cunoaşterii.
Alături de colegii mei de generaţie, sunt onorată să mă număr printre
absolvenţii şcolii „AI.I.Cuza”, iar elevilor de astăzi le urez să parcurgă anii de
şcoală cu succes.
La mulţi ani, şcoala mea dragă!
Economist Lavinia Bartoş
şefă de promoţie - 2000
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Anotimpul aducerii-aminte

Porfesor universitar doctor Mircea Onofriescu
Doctor în Ştiinţe medicale
Manager Maternitatea Cuza Vodă Iaşi.
Martie 2012
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Şcoala noastră românească
cu faţa spre viitor
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Să ţinem minte câteva învăţături de mare
folos, formulate de marile şi luminoasele
noastre personalităţi despre şcoală:
1. „Şcoala cea mai bună e aceea în care
înveţi înainte de toate a învaţa” (N.Iorga).
2. „Şcoala este pârghia cea mai puternică
pe care se reazimă existenţa şi înălţarea
neamurilor” (Cristache Georgescu).
3. „ Ş c o a l a î n s e m n e a z ă o r d i n e ş i
chibzuinţă în fiecare clipă” (Simion
Mehedinţi).
4. „Şcoala face pe omul om şi - altoiul
pomul pom”(proverb românesc).
5. „Unde şcoala se iveşte, pământul
se-mbogăţeşte” (proverb românesc).
6. Adevărata şcoală merge mână în mână
cu Biserica apostolică.
7. „O şcoală fără disciplină e ca o moară
fără apă” (Proverb german).

O şcoală bună are nevoie şi de educatori
şi învăţători pe măsură („Învăţător în sens
larg e acela care înlesneşte dezvoltarea
altora”,
I. C. Petrescu).
Iar „Pentru a educa cu adevărat, nu este
de ajuns să cunoşti bine materia, ci trebuie să
ai şi suflet curat” (M. I. Kalinin).
Să ne rugăm lui Dumnezeu, cum ştim
mai bine, pentru a ne păstra în permanenţă
sufletul curat care, negreşit, va influenţa în
bine sufletele celor care vin pe mâna noastră!
Şcoala este ca o adevărată pepinieră
unde începe şi se desăvârşeşte pregătirea
temeinică a viitoarelor cadre de profesie de
care ţara are nevoie. Omul să fie stăpân pe
meseria sa la locul său de muncă !
Înv. Ileana Sofia

Scrisoare de mulţumire adresată cadrelor didactice
de la Şcoala „Alexandru Ioan Cuza”, Fălticeni
Stimaţi dascăli,
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Bucuria unei mame
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Sofron Cătălina, cl. a VII-a A

Solcanu Florina, cl. a V-a B

Vatamanu Simona, cl. a VI-a B

Cozorici Sânziana, cl. a VIII-a B
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Şcoala ca o poveste
Şcoala este tărâmul unde vin copiii ca să dezlege
misterele învăţării. Aici părinţii îşi aduc cu încredere copiii
neştiutori, ca să-i descopere, după 8 ani, aproape
adolescenţi.
Şcoala este tărâmul unde se leagă prietenii ce durează
mult, în timp. Este locul unde se descoperă înţelesul adânc al
sintagmelor „profesorul ca prieten” şi „prietenul ca un
profesor”. Aici profesionalismul şi exigenţa sunt împletite cu
încurajarea şi performanţa. Nu e greu să descoperi că şcoala
este şi va fi locul unde se făuresc vise spre a fi îndeplinite,
idealuri ce se vor atinse.
Dar ce ar fi şcoala fără suflete vii şi curioase, fără
inocenţa şi candoarea vârstei? Unde mai găseşti totodată
bucurii şi lacrimi ascunse de flori, la fiecare început şi sfârşit
de an şcolar? Cine se mai poate bucura de inocenţa şi
încrederea absolută, pe care o primeşte fiecare învăţător sau
profesor diriginte, când preia o nouă generaţie de elevi? Cine
este copleşit de recunoştinţă atunci când timpul nemilos
desparte tinerii adolescenţi de şcoala generală, tovarăşii de
clasă, colegii de bancă, purtându-le paşii spre alte
începuturi?
Şcoala, la fiecare început de septembrie, e aceeaşi şi
mereu alta.
E aceeaşi - cu săli şi laboratoare ce aşteaptă să reînvie
prin glasurile cristaline ale copiilor ce aduc culoare şi viaţă
băncilor care le-au dus dorul. E alta – pentru materiile mereu
în schimbare, pentru profesorii tineri ce vin cu elan şi
încredere să călăuzească paşii nesiguri ai elevilor prin
buchiile întortocheate ale cărţilor, ce par de nepătruns în
prima zi de şcoală. Dar timpul, răbdarea și munca susţinută
nu fac altceva, decât să arate că nimic nu este de nepătruns
pentru minţile curioase şi îndrăzneţe ale copiilor de astăzi.
E alta şcoala de astăzi! Lecţiile sunt aceleaşi şi totuşi
altele. Dar noul constă în viaţa de şcolar ce se derulează
alături de orarul cu materii diversificate prin activităţi
extraşcolare ce dau farmec vieţii de elev.
Se poate spune că e im portant să-ţi cunoşti înaintaşii
şi să fii mândru de realizările lor. Aşa se face că elevii de clasa
a III-a A au fost implicaţi într-o serie de activităţi diferite,
menite să le cultive mândria de a fi român, într-o vreme în
care s-a renunţat la cuvintele „patriotism” şi „iubire de ţară”.
Au fost învăţaţi că nu sunt prea mici pentru a fi
responsabili şi pentru a-şi aduce aportul la curăţarea
spaţiului verde, chiar dacă nu ei au fost cei care au aruncat
gunoaie. Gestul în sine a fost important, deoarece şi prin
contribuţia lor, s-a obţinut Steagul verde - simbolul
implicării pentru o lume mai curată, mai sănătoasă.
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Cu toate că era în perioada vacanţei, toţi elevii
clasei au sărbătorit Halloweeen-ul într-un mod original.
Că s-au costumat, respectând tradiţia americană, sau în
alte personaje, nu a fost cu nimic mai presus decât alte
asemenea activităţi. Dar faptul că s-au implicat şi au adus
prăjituri de casă, la care şi-au adus aportul, în echipe, a
fost punctul care a meritat sărbătorit - efortul celor mici.
Cei care au câştigat au fost bucătarii şi degustătorii, în
egală măsură.
Nu era corect ca în viaţa lor de elevi, să nu-l
descopere pe Eminescu, poetul şi omul. Activitatea a
îmbrăcat forma unei întreceri, de recitare a poeziilor care
le-au plăcut cel mai mult din opera poetului nepereche. Sa urmărit respectarea intonaţiei, gestica, mimica şi
emoţiile transmise în timpul lecturării, apoi realizarea
unei expoziţii cu volume ale marelui poet naţional. După
ora de lectură, s-a redat grafic, prin culoare şi simboluri,
ceea ce au întâlnit în poezia prezentată individual. S-au
reprezentat elemente ale universului eminescian, iar
desenele au îmbrăcat forma unei expoziţii. Pline de
sensibilitate au fost acele poezii care au fost audiate în
recitarea unor mari actori, dar şi romanţele pe versurile
acestui mare poet.
Că sunt elevi la o şcoală ce are un renume istoric,
nu a fost decât pretextul pentru a pune în scenă rolurile lui
Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, boieri şi ţărani ai
unor vremuri întâlnite doar în povestirile lui Dumitru
Almaş. A fost creat un cadru prin care elevii au venit în
contact cu acte ce au rămas vii în memoria neamului, dar
şi cu personalităţi istorice, ce au marcat evenimentele din
trecutul atât de încercat al poporului român. Şi ce este o
serbare a zilei de 24 Ianuarie, fără Hora Unirii? Şi dacă în
hora celor mici s-au prins şi părinţii este cu atât mai
important, că am adus în prezent, fapte măreţe ale unui
trecut atât de străin pentru elevii de clasa a III-a.
Activitatea a dorit să insufle copiilor un puternic
sentiment de mândrie naţională, dar şi mândria de a fi
elev la şcoala ce poartă numele domnitorului Unirii. Aşa
am reuşit să determin „actorii de astăzi” să trăiască şi să
simtă aceleaşi emoţii, ca şi când s-ar afla în timpuri de
demult apuse.
Şi povestea în care aceşti elevi au foast actori,
continuă. În drumul lor de a deveni mari OAMENI, vor
întâlni provocări ce vor trebui să le depăşească prin
muncă, ambiţie, iar la sfârşit, vor da de gustul satisfacţiei.
Peste ani, vor spune cu mândrie că au fost personaje într-o
poveste, care se scrie astăzi, sub ochii noştri.
Prof. Daniela Ilincăi
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Viaţă de şcolăriţă
Viaţa mea de şcolăriţă e grozavă… Deşi
dimineaţa când mama spune: „Mara,
trezeşte-te!“ nu mi se pare chiar aşa. Pe cât de
greu mi-e să mă culc seara devreme, pe atât
mi-e de greu să mă trezesc dimineaţa ca să
merg la şcoală (nu acelaşi lucru pot să îl spun
şi despre vacanţă, când sunt în picioare cu
noaptea în cap). Dacă, uneori se întâmplă să
întârzii, vina se împarte la trei : a mea - că mă
ridic greu din pat, a tatălui - că mă obligă să
mănânc şi a mamei - că mă obligă să mă spăl
pe dinţi. Vă daţi seama, că dacă n-aş avea
atâtea obligaţii, aş fi mereu punctuală...
Toate neplăcerile mele iau sfârşit când
intru în clasă. De fapt, dacă mă gândesc mai
bine, nu chiar toate. Când ştiu că nu prea mam descurcat la un test, am o strângere de
inimă, chiar dacă uneori am luat o notă mai
bună decât m-am aşteptat. Nu pot să vă spun
cât de fericită sunt când ştiu că mă aşteaptă
un calificativ bun!
Am încercat să-mi dau seama care
materie îmi place mai mult, dar n-am reuşit.
În fiecare oră învăţ lucruri care în viaţa mea

sunt foarte importante. Uneori, orele sunt
atât de frumoase, încât nu mai vreau să sune
clopoţelul.
Acum să nu credeţi că nu mă apucă
visarea câteodată… Având o tema la ora de
lectură, am studiat horoscopul şi acolo am
citit următoarele „Copilului Vărsător i se
poate reproşa că uneori nu este atent, dar cu
toate acestea va continua să ia note bune.”
Am exclamat plină de încântare : „Aceasta
sunt eu!”.
Una din pasiunile mele este baletul.
Merg la balet de două ori pe săptămână şi de
anul acesta m-am înscris şi la pictură. Din
această cauză
mă cam prinde noaptea
făcându-mi temele, spre supărarea mamei,
dar noi tot împăcate rămânem şi ea este
fericită că fac ceea ce îmi place şi până la
urmă o scot la capăt cu toate.
Aceasta este o mică parte din viaţa unei
şcolăriţe, şi cu lucruri bune şi cu lucruri mai
puţin bune !
Tudosă Mara - clasa a III-a A

De 1 Iunie, Balul Florilor
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„Magia Mărţişorului”
la Eco-Şcoala Nr. 1
„Alexandru I. Cuza” Fălticeni

Prof. Adriana Caciuc
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Primăvara
Primăvară prea iubită,
De copii şi de părinţi
Laşi câmpia înflorită
Şi copacii înfrunziţi.
Mieluţi pe câmpii zburdând
Printre florile-nflorind,
Păsările vin cântând
Primăvara lăudând.

Coşarcă Robert clasa a VII-a B

Viorele, toporaşi,
Culese de copilaşi
Mititei şi drăgălaşi,
Ce merg veseli pe imaş.
Mama iese în grădină,
Pune morcovi şi ţelină,
Roşii, ceapă şi salată,
În ţărâna afânată.
Albinuţele grămadă,
Ce dau buzna în livadă
Şi strâng miere în găleată
Pentru stupul ce le-aşteaptă.
Abalaşei Ionela, clasa a IV-a C

Muraru Cristina clasa a V-a A

Primăvara

De ziua mamei
Aş vrea s-o desenez pe mama,
Ce poartă grija casei noastre.
S-o desenez în haina
Gingaşă-a florilor albastre.
Căci mama-i ziua mea cea bună
Şi-a vieţii mele primăvară,
Din grădina munţilor coboară
Ţinând un ghiocel în mână.
Cu mama, soarele răsare
De bunătatea ei se bucură
Şi crengile ce poartă muguri
Şi-mbracă flori de sărbătoare.

Primăvară, primăvară,
Ai venit din nou în ţară,
Cu alaiul tău de flori
Şi cu stoluri de cocori.
Şi-ai adus când ai venit,
Ghiocelul înflorit...
Şi gingaşa viorea
Râde în grădina mea.
Copăcelul din grădină
Străluceşte în lumină,
Cu podoaba parfumată
A-mbrăcat livada toată.
Soarele zâmbeşte blând
Şi ne-mbie, rând pe rând...
Să ieşim cu toţii-afară,
Salutare, primăvară!

Bozan Andi, clasa a IV-a C
Ivan Diana, clasa a IV-a C
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Matematica este viaţa mea !
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Primii patru ani de şcoală

Cu iarna în şezătoare
La clasa I, proiectele tematice legate de
anotimpuri sistematizează şi completează
cunoştinţele elevilor studiate la obiectul
„Cunoaşterea mediului”. Antrenând
capacităţile dobândite în cadrul tuturor ariilor
curriculare, aceste activităţi educative scot în
evidenţă caracteristicile anotimpurilor,
fenomene ale naturii specifice, viaţa plantelor
şi a animalelor, activităţile oamenilor, jocurile
copilăriei, datini şi obiceiuri. În acelaşi timp,
dezvoltă vocabularul, memoria, gândirea,
logica, interesul pentru lectură, educă gustul
estetic, oferă elevilor prilejul de a-şi exprima
emoţiile, sentimentele, dragostea faţă de
natură.

Proiectul tematic „BUCURIILE IERNII''
a debutat cu spectacolul „Vine Moş Crăciun'',
prezentat de copii părinţilor, înainte de vacanţa
de iarnă. A continuat cu o şezătoare literarmuzicală din luna februarie, apoi s-au derulat
concursuri de desene şi jocuri în aer liber, la
care au participat şi elevii ai clasei I C, dar şi
partenerii lor în proiect – colegii de la clasa a IIIa C, îndrumaţi de doamnele învăţătoare şi de
doamna bibliotecară.
Petrecând cu Iarna în şezătoare şi
folosind cuvinte magice din dicţionarul
anotimpului serbat, elevii clasei I C au arătat
cât de frumoasă şi de strălucitoare e iarna şi ce
obiceiuri sau bucurii ne aduce.
Micii şcolari au memorat şi au recitat
artistic, individual sau în cor, poezii despre
iarnă scrise de George Coşbuc, Vasile
Alecsandri, Vasile Aniţescu, Virgil Carianopol
sau Ion Sebastian.
Poeziile cu ghicitori au stârnit interesul
şi hazul şi împreună cu alte gânduri despre
anotimpul hibernal (despre zăpadă, fulgi de
nea, ţurţuri de gheaţă, ger, sanie, patine, om de
zăpadă), au mobilizat spectatorii - colegi de
clasa a III-a să interacţioneze, găsind
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răspunsurile potrivite.
Prin jocul de rol, elevii au făcut
cunoştinţă cu Doamna Iarnă, Crăiasa Zăpezii,
Baba Iarna sau cu Baba Dochia.
Caracterul interactiv al serbării a fost
menţinut de dialogul viu învăţător-elevi şi elevielevi. Pe firul poveştii de iarnă, elevii au scos în
evidenţă, prin explicaţii simple, la nivelul clasei
I, înţelepciunea poporului exprimată prin
proverbe şi zicători legate de anotimpul zăpezii,
de gerurile lui Faur sau ale lui Făurar.
Într-un decor de iarnă creat în clasă cu
ajutorul zăpezii artificiale, al desenelor şi al
lucrărilor pe aceeaşi temă realizate la abilităţi
practice, petrecând cu IARNA în şezătoare,
copiii şi-au exprimat bucuria şi dragostea faţă

de anotimpul alb prin cântece vesele, ritmate,
cântate împreună cu spectatorii şi însoţite de
mişcări, dar şi de aplauze drept apreciere.
Aspecte din povestea de iarnă au fost
zugrăvite de elevii celor două clase în desene:
„Omul de zăpadă”, „Pădurea ninsă“, însă cele
mai frumoase momente au fost cele în care micii
participanţi s-au jucat cu bulgării de zăpadă în
curtea şcolii şi au admirat dansul fulgilor de
nea în feericul cadru oferit de iarna acestui an.
Bucuriile iernii au fost împărtăşite în
egală măsură de elevi, părinţi, parteneri în
proiect, cadre didactice şi invitaţi.
Înv. Viorica Buleu

TĂRÂM SADOVENIAN DE POVESTE
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Beclea Raluca, clasa a V/a B

:Ştefănoaia Andrada, clasa a VI-a A

Despre mama

Depărtarea

Mamică dragă, aş fi vrut
O clipă să te fi ştiut
Şi lângă mine să fi stat
O clipa doar, cu-adevarat.

Măicuţa mea cu ochi blajini,
Ce-n suflet dorul mi-l alini
Cu-o vorbă bună, un cuvânt
De la cel capăt de pământ.

Dar pentru mine eşti poveste,
Căci de la tine nu am veste.
Şi lângă mine-au stat mereu
Bunica şi tăticul meu.

Mă rog la îngeraşul meu
Să te-aibă-n pază Dumnezeu
Şi să ne scape de nevoi,
Să te aducă înapoi,
Că timpul trece şi-i un chin
Să te aud printre străini,
Măicuţa mea cu ochi blajini!

Ei au fost totul pentru mine,
M-au ajutat ca să fiu bine,
Dar eu o clipă aş fi vrut,
De tine ca să fi ştiut
Mămica mea cu chip de lut.

Ana Gabor, clasa a III-a C

Cristian Popa, clasa a III-a C

Artur Gorovei şi revista „Şezătoarea“
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ECO-ACTIV – SUFLETUL NATURII
·

patrula este un sistem de monitorizare

a paşilor pozitivi în ceea ce priveşte protecţia
mediului înconjurător, dar şi de colectare de
date privind problemele de mediu cu care se
confruntă comunitatea locală;
·

valorificarea deşeurilor reciclabile;

·

amenajarea spaţiului verde din jurul

şcolii.
Însemnele patrulei ECO:
·

Sloganul patrulei: „Eşti Voluntar, eşti

Eco-activ ! Înţelegând NATURA, vom înţelege
viitorul !”
·

Imnul nostru.

PATRULA ECO va fi Garda ecologică a
Auzim mulţi oameni spunând că muncesc

şcolii alcătuită din elevi aleşi din fiecare clasă

pentru a lăsa ceva moştenire fiului ori nepotului

care vor verifica aspectul claselor,

lor. Întotdeauna se referă la bunuri materiale …

recompensându-le pe cele curate cu buline verzi.

Dar mediul înconjurător ? Nu cumva este acesta

Agenda Patrulei Eco este unicul instrument

moştenirea cea mai de preţ pe care întreaga

care atestă participarea unui elev în cadrul

omenire o lasă urmaşilor ?

Patrulei Eco. Fiecare elev înscris în Patrula Eco a

Cum, probabil, sunteţi de acord, înseamnă

primit Agenda sa personală în care şi-a notat în

ca aţi ajuns la aceeaşi justă concluzie ca şi elevii

rubricile special demarcate ceea ce observă că se

clasei a VIII-a B ce fac parte din „Patrula Eco” a

petrece în jurul său. Agenda oferă posibilitatea de

Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 „AL. I. CUZA”.

a puncta atât faptele bune, cât şi faptele rele legate

Deoarece convenţia cu privire la „Drepturile

de mediul înconjurător. De asemenea, există

copilului”, art. 29 subliniază ideea potrivit căreia

rubrici în care pot fi ataşate/lipite fotografii,

„educaţia copilului trebuie să urmărească

menite să întărească cele menţionate în scris.

dezvoltarea respectului faţă de mediul natural”,
şcoala noastră a desfăşurat acest proiect sub

Activităţi realizate:
1) Stabilirea mascotei, crearea imnului

îndrumarea doamnei profesoare Liliana Livinţi, în

şi realizarea ecusonului. În vederea realizării

vederea consolidării unui set de valori stabile,

acestora au fost consultate şi cercetate

coerente, care să determine în rândul elevilor o

imnurile şi vizionate mascotele altor şcoli

conduită favorabilă unui stil de viaţă sănătos.

înscrise în Proiectul Patrula Eco, pentru a

Astfel, vor avea loc diverse activităţi ecologice până

avea o imagine legată de ceea ce aveam de pus

la finalul acestui an şcolar ce au menirea de a

în practică. Apoi, acestea au fost întocmite

apropia elevii de mediul înconjurător.

prin colaborare şi schimb de idei. După

PATRULA „ECO-ACTIV” a debutat prin

stabilirea

mascotei

care

să

reprezinte

acţiuni de prezentare a concursului şi de

activităţile Patrulei Eco în şcoala noastră a fost

conştientizare a elevilor în legătură cu

realizat ecusonul pe care toţi elevii şi cadrele

beneficiile acestuia:

implicate în proiect îl poartă în piept.

·

creşterea gradului de conştientizare a

copiilor privind problemele de mediu;
·

dezvoltarea spiritului civic şi a

capacităţii elevilor de a lua decizii;
·
lume;

legături cu şcoli din România şi din

2) Realizarea de concursuri de desene
pe baza cărora au fost ornate câteva panouri şi
holurile şcolii. Elevii au desenat foi cu conţinut
ecologic, ca de exemplu, pădurea, o zonă
poluată, frunze cu mesaje ecologice, apoi
acestea au fost votate şi cele mai frumosase
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cu stupoare că, deşi nu se aşteptau să

7) Colectarea la şcoală a unor cantităţi

adune foarte multe hârtii, au colectat

de materiale reciclabile (hârtie, carton, pet-

aproximativ 20 de saci plini cu asemenea

uri) de către toate clasele, nu numai cele

materiale, fapt ce i-a făcut să realizeze că, dacă

implicate în acest proiect.

de pe o suprafaţă atât de mică, ce părea relativ
curată, s-au strâns atâtea gunoaie, în tot

Drăgunea Delia, clasa a VIII-a B

oraşul există munţi de hârtii care ar putea
concura cu ... Ceahlăul.

Portrete
De foarte multe ori am încercat să-mi văd
rostul în viaţă, să mă afirm. Am treisprezece ani
şi îmi place să scriu... filele simple ale jurnalului
meu ilustrează poate cel mai bine naivitatea şi
simplitatea copilului din mine. Acolo m-am
regăsit, m-am destăinuit şi pe lângă toate
elementele biografice care sunt menite să ne facă
mai sensibili, mai inimoşi, încerc de obicei să
înfirip câte o poveste, povestea mea, copilăria
mea.
Nu mă impresionau oamenii celebri, cei
care ne-au marcat istoria cu faptele şi scrierile
lor, conducătorii iluştri de state sau celebrităţile.
Pentru mine, la vârsta când eram „un bulgăre de
humă”,
mă puteam înclina doar în faţa
oamenilor simpli din jurul meu, a desenelor
animate preferate şi a poveştilor pe care mi le
citea mama în fiecare seară la culcare şi, nu în
ultimul rând, jucăriilor mele.
Ce copil!... Eram un mic fenomen, un
caraghioslâc pricăjit, o fetiţă care credea şi
spunea lucruri pe care cu greu le puteai auzi fără
să îţi scape un zâmbet. Mie-mi plăcea de
educatoarea mea şi de profesoara de engleză de
la grădiniţă deoarece ele m-au acceptat aşa cum
eram şi mi-au dezvoltat creativitatea, imaginaţia
şi personalitatea. Fiecare zi acolo era unică şi nu
era clipă în care „doamna Alina” să nu te
aprecieze pentru ceea ce eşti, să nu te încurajeze,
să se comporte mai grozav decât orice pedagog.
Adoram că la amiază dădeam „lupte” cu tatăl
meu la masă ca să mănânc „tot” din farfurie.
Urma momentul în care ne uităm împreună la
desene animate: Curaj - câine fricos, Fetiţele
Powerpuff, Johnny Bravo, Dexter şi Tom şi Jerry.

Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă nu m-aş fi uitat
la acele desene, dacă nu mi-ar fi plăcut, dar ele
aveau minunatul scop, deosebitul rol de a-mi
deschide mintea, de a mă face să visez.
Curaj - câine fricos era preferatul meu deoarece
îi plăcea şi tatălui, care are simţ critic, dar şi
pentru că era comic, educativ. În fiecare episod
era vorba despre acelaşi căţel roz, care de fiecare
dată îşi demonstra devotamentul, curajul şi
care, trecând prin numeroase întâmplări
neobişnuite şi palpitante, o salvează de fiecare
dată pe stăpâna lui iubitoare Muriel, dar şi pe
ţâfnosul ei soţ – Eustache.
Fetiţele Powerpuff erau trei surori create
în laboratorul „tatălui” lor care aveau „superputeri” şi salvau întotdeauna oraşul Townsville
de către răufăcători. Poate acel desen mă amuza
şi mă distra pentru faptul că existau şi supereroi copii, care mai erau şi fete pe deasupra...
pentru că, de cele mai multe ori, eroii sunt
băieţi... Acest lucru mă făcea şi pe mine să cred
că aş putea fi şi eu o eroină, așa ca ele.
Johnny Bravo era un adolescent nătâng
care întotdeauna intra în bucluc când încerca să
se apropie de o fată, ori de câte ori avea ocazia. El
este satira adolescentului incult, egoist şi prostcrescut care, la fel ca şi Johnny, îşi iubeşte
numai înfăţişarea. Un exemplu potrivit ar fi că
atunci când el este în pericol strigă dezarmat ca
şi cum numai de asta ar ţine viaţa sa: „Nu-mi
stricaţi freza, aveţi grijă de faţa mea!”. Acest
desen nu mă învăţa prea multe, decât să nu fiu şi
eu asemenea lui când „voi fi mare” şi poate că la
vârsta aceea avea mai mult rolul de a mă face să
râd cu poftă.

Glasul şcolii - 35
Tom şi Jerry era o esenţă vie. Mă
impresiona simplitatea sa, energia pozitivă pe
care o transmitea şi creativitatea pe care mi-o
inspira. Nu cred că există pe lumea asta vreun
copil care să nu fi crescut cu acele lupte
neobosite, dar epice dintre şoarece şi pisică.
Îmi plăcea de mama pentru că mă
conducea în lumea lecturii încă de mică şi pentru
că ea m-a ajutat să scriu şi să citesc.
La acea vârstă pentru mine conta doar
faptul că la grădiniţă alcătuiam cele mai
frumoase şi mai lungi propoziţii, că eram cea mai
bună la limba engleză. Că jucăriile mele
nenumărate îmi ofereau în fiecare zi şansa de a
crea noi jocuri şi acţiuni ample, o piesă de teatru
mai ceva ca-n filme... poate acest fapt îmi plăcea
cel mai mult, că pot să regizez şi să creez şi eu ca
în desenele mele animate.
Am început şi să citesc poveşti, cărţi de
fantezie care mi-au deschis ochii şi mi-au ghidat
paşii către talentul de a scrie. Am văzut şi filme,
în special animate; cel care m-a impresionat cel
mai mult a fost Mulan. Personajul principal este
o fată din China care luptă în locul tatălui ei
împotriva hunilor, fiind deghizată în bărbat
alături de tovarăşii săi – un greieraş şi un
„dragon” pe nume Mushu care au ajutat-o să-şi
salveze ţara. Nu ştiu de ce, dar Mulan m-a făcut
să mă încred în forţele mele, să am curaj şi, cu
toate că este un film Disney, l-am iubit chiar mai
mult decât un film de Oscar pentru simplul fapt
că îmi caracteriza personalitatea.
În clasa a IV-a, pe la sfârşitul anului, am
avut ocazia să mă mut de la şcoala mea veche şi
să vin la şcoala care m-a preţuit cu adevărat –

,,Alexandru Ioan Cuza". Profesorii valorifică
talentul, îl apreciază şi mă iubesc pentru ceea ce
sunt cu adevărat şi am început să regăsesc în ei
surâsul şi atitudinea caldă a „doamnei Alina”.
Îmi place limba română, limba engleză şi istoria.
Îmi ador profesorii, dar şi pe învăţătoarea care ma tratat mai frumos în acele câteva săptămâni de
şcoală, mai bine decât în toţi ceilalţi ani la şcoala
veche.
Şcoala veche m-a făcut să fiu pesimistă și
neîncrezătoare în forţele mele. Poate că nu
remarcat nimic bun la mine, nimic din tot ce a
descoperit educatoarea şi noii mei dascăli. Acum
mi-am deschis aripile şi scriu, scriu, scriu şi
cărţile, filmele, suferinţele, isprăvile care-mi
marchează viaţa îmi dau putere, îmi dau
inspiraţie. Fără părinţii mei, rudele mele,
prietenii mei necuvântători, fără şcoala mea
nouă cu doamna dirigintă, dascălii şi colegii
dintre care mi-au devenit prieteni adevăraţi, fără
aceşti oameni simpli, nu aş fi descoperit cine
sunt şi ce pot cu adevărat.
Acum gusturile mele sunt poate la fel ca
la vremea în care eram la grădiniță, dar sunt
oarecum diferite... Mie nu-mi plăceau oamenii
recunoscuţi, ci rudele mele, educatoarea mea,
puţinii mei prieteni, instrumentele mele cu care
făceam adevărate jocuri de actorie – jucăriile –
cărţile care mă duceau pe un alt tărâm şi
desenele şi filmele care mi-au marcat copilăria.
Eram un copil naiv, dar inventiv şi iubitor...
Popescu Andreea, clasa a VI-a

Iepuraşul
Adela a mers cu mama ei într-un supermarket
pentru a face cumpărături. Fetiţa s-a oprit
uimită în faţa raionului cu jucării. Dintr-o parte a
raftului cu iepuraşi de pluş, unul îi făcea cu
ochiul. Acesta era alb şi cu mici pete maronii pe
picioruşe. Dintr-o dată, a avut impresia că a mai
văzut undeva acel iepuraş. Probabil că l-a visat
sau poate l-a recunoscut din desenele animate...

- Mamă, vrei, te rog frumos, să-mi cumperi acest
iepuraş ? Costă numai şaisprezece lei...
- Sigur! Dacă asta îţi doreşti!
Adela a mers acasă foarte bucuroasă că are un
nou prieten.
Şoldănescu Teona, clasa a IV-a A
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Povestea anotimpurilor
Mă trezesc la ora trei dimineaţa.
Primăvara sau „Bambina” cum îi spun eu, mă
alintă „Ghiocel”... nu ştiu de unde i-a trăsnit sămi spună astfel. Mi se pare cam prostesc, rolul
meu în fiecare timp al „Bambinei” (cuvânt
provenit din limba italiană care înseamnă
,,copilă") este să trezesc tot ce mişcă pe Pământ.
Sunt o floare cocârjată, „gingaşă” ar
spune mulţi, cu trup „firav” sau, mai precis, am
doar o frunză cât două ace cu gămălie puse cap la
cap, ce-mi servesc drept mână. Cât despre cap,
am doar o floare albă care mi-a fost oferită
probabil pentru că toate culorile de pe paleta cu
tempera ale Bambinei s-au epuizat. Floarea cât o
mărgică e susţinută de un fir plăpând ce-mi
serveşte drept tulpină. Numai eu cred că sunt în
plus... Am realizat că sunt de folos numai la un
moment dat...
Bambina, Primăvara, era ţinută în braţe
de surorile sale mai mari – Martie, Aprilie şi Mai.
Era prima sa zi, 1 Martie, zi în care trebuia să
creeze anotimpul său. Copila dolofană,
înveşmântată într-o rochie de balerină pe care
cred că se găseau toate culorile existente, cu
tenul roz, cu părul auriu ca al oricărui copil mic,
cu ochii verzi şi pătrunzători, gura mică ca o
petală, nasul cât un nasture, obraji de un roşu
etern, în vârstă de trei ani, avea să conducă şi să
creeze, să aducă la viaţă timp de 92 de zile, tot
lanţul natural care ne bucură ochiul.
La început totul era pustiu, animalele şi
oamenii erau ascunşi în cotloane întunecate,
colbul dăinuia, o ceaţă, un abis negru şi-un cer
fără caracter. V-aş destăinui ceva (dar nu-i
spuneţi Bambinei, probabil se va supăra):
anotimpurile au fost plămădite din nimicul
ucigător, chiar enervant. Poate cel mai important
este că anotimpurile sunt una şi aceeaşi
persoană care evoluează treptat, n-are o viaţă
proprie, dar sunt obligate să se repete etern.
Rudele mici ale anotimpurilor sunt şi ele unele şi
aceleaşi persoane.
Bambina plânse pentru prima oară
văzând haosul naturii artificiale, s-a zbătut, a
gângurit şi a sărit din strânsoarea braţelor
surorilor mai mari. Pe un ton piţigăiat şi

poruncitor copila a ordonat să i se aducă
„trusa specială”. Într-o găletuşă roz se aflau un
pumn de creioane, unul de carioci, o forfecuţă, o
radieră, o ascuţitoare, un capsator, un
perforator, plastilină, vopsele, pensoane şi un
urs de pluş care abia încăpea în recipient. Fata
apucă cu grijă un creion albastru-deschis cu
care contură cerul; cu plastilina sa modelă în
grabă pământul reavăn, cu forfecuţa îşi tăie o
buclă şi o făcu în chip de soare arzător, din
căptuşeala puţină pe care i-o fură ursuleţului
său meşteri nori ca bumbacul. Obosită după
atâta muncă, copila îl îmbrăţişă pe ursul său
Momo, se întinse pe pământul cald şi adormi.
Surorile sale şi-au găsit imediat ocupaţii:
iubitoarea Martie, care avea 8 ani, îi croşetă din
căptuşeala lăsată în urmă o cuvertură fină
Bambinei; sfioasa Aprilie de 9 ani, îi strânse
lucrurile fetiţei cu grijă; iar fermecătoarea Mai,
de 10 ani, îi cântă uşor Bambinei ca să doarmă
mai bine.
Dar somnul dulce nu dură mult. Când se
trezi, le găsi pe surorile sale plictisite, stând pe
pământ, nefăcând nimic. S-a îndepărtat puţin, sa închis în ea, a numărat pe degete şi a reuşit să
găsească o soluţie pentru a le înveseli:
- Am 92 de zile, voi vă luaţi cât vreţi din
ele... mi-a luat ceva timp să văd cât face, spuse
radiind micuţa.
- Eu vreau primele 31 de zile în care să
conduc cu ajutorul tău, zise harnică şi dârză
Martie.
- 30, nu mai mult, bolmoji Aprilie
confuză.
- Au mai rămas 31, vai mie! Glumesc,
chiar îmi place să fiu şefă uneori, se strâmbă Mai.
- Nu avem ce face numai cu trusa
specială, ar trebui să plămădim susul și josul. Ne
trebuie nişte jucării, va fi plictisitor aşa, hotărî
Bambina.
- Vrei să spui cer şi pământ, sună mai
bine şi mai scurt, o corectă amabilă Mai.
Bambina plescăi din buze, stătu în cap,
se învârti în cerc, până găsi şi memoră câteva
denumiri „drăguţe”. Creă pâraie mici şi limpezi
din lacrimile sale de încăpăţânare, desenă linii pe
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tot cuprinsul solului cu carioca verdecrud şi făcu iarbă; aruncă pe ea stropi mari de
culoare cu pensonul, făcu cârlionţi, bucle şi
mâzgălituri desenă făcu florile (aşa am apărut
eu, Ghiocelul, prima floare-n viaţă dintre toate),
a
pictat pomi alcătuind codrii pe care i-a
împodobit cu inelele sale verzi de smarald care sau preschimbat în muguri. Munţii i-a înfăptuit
mai greu după ce a bătătorit cu picioruşele sale
pământul şi l-a rugat frumos să se ridice la cer,
promiţându-i că-l va uda zilnic.
Surorile au început să călătorească şi au
descoperit vietăţi noi pe care împreună cu
Bambina au încercat să le trezească şi să le facă
să sesizeze realitatea, acum transformată.
Eu mă zgâiam la cele trei cum se
chinuiau să dea viață ciudatelor vietăţi, până mau văzut. Atunci eu am fost cel „ales”, mai precis
cel care trebuie să-i trezească de-acum pe toţi.
Am început să ţopăi de ici-colo gâdilând namilele
pe la nas, strigându-le cu glasul meu de plantă
subţire pe care nimeni nu l-a auzit. Câteva
ghionturi primite de la vietăţile pe care le-am
trezit de la gâdilituri, i-au trezit şi pe somnoroşii
rămaşi. Animale de tot soiul şi de toate culorile
au păşit curioase adulmecând noua lor casă.
Poate a trecut doar o clipă, după care totul s-a

Ungureanu Georgiana, clasa a VII-a A

întâmplat să fie ca şi azi... eu stând acolo
şi privind evoluţia prematură care mă tulbură
adânc.
- Eu tot mă simt în plus. Oare sunt
singurul care se simte aşa? am spus, iar
Bambina se întoarse şi răspunse:
- Tu eşti suflul care ne poate trezi la viaţă;
poate că tu nu ai culoare, dar faci ca alţii fără de
ea să te miroase, să te simtă, să îşi dea seama că
Primăvara a venit...
Şi mă culese cu grijă şi mă lăsă să cad
uşor pe iarba moale. Atunci mai mulţi ca mine au
apărut şi ne-am văzut culeşi de către copii mici
asemenea Bambinei. Primăvara a dispărut în
acea clipă, dar o vedem zi de zi în timpul ei şi
pare-mi-se că noi, fiinţele cu viaţă scurtă,
evoluăm la fel ca anotimpurile...
Mă găsesc acum în pumnul delicat al
unei fete mici... se duce şi mă-ntinde mamei sale
care mă priveşte încântată. Parcă sunt bucuria
cea mai mare, miracolul cel mai vital, simbolul
iubiri faţă de părinţi, strigarea care trebuie să ne
readucă în fiecare primăvară la adevărata viaţă...

Popescu Andreea, clasa a VI-a A

Moloci Mihaela, clasa a V-a A
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Portrete luminoase
ale copilăriei mele
În mintea mea se zugrăveşte o încăpere
mare care deţine mai multe coridoare lungi. Era
linişte, prea linişte... Părea apăsător. Deasupra
încăperii lumina un vitraliu strălucitor ce-mi
îndrepta privirea spre unul dintre ele. Păşesc cu
sfială spre intrare.
Înfricoşat de atmosfera sufocantă, mă
plimbam printre gânduri. Holul părea nesfârşit.
Cu coada ochiului am zărit un tablou ce
reprezenta o femeie cu un chip familiar. Cu
privirea ei drăgăstoasă, cu chipul ei blajin,
parcă ar fi vrut să-mi şoptească ceva printre
jocurile de culori , dar , nu am auzit nici măcar
un sunet. Am privit cu atenţie şi am realizat că
persoana din tablou era mama, dulcea mea
mamă. Chipul blajin și ochii plini de speranţă
îmi mângâiau sufletul.
Imaginea statică a îngerului, îmi
rememoră amintirile copilăriei. O persoană care
să te strângă la piept, să-ţi ofere căldură, o
persoană ce te leagănă când eşti mic şi îţi şterge
lacrimile de pe obraz, persoana aceea cu voce
cristalină, fredonând un cântec de leagăn pe
care şi azi mi-l amintesc… O persoană care, pe
lângă lucrurile materiale pe care ţi le oferă, vine
seara lângă patul tău şi îţi spune vorbe dulci. Îţi
spune că îţi va fi etern alături şi că totul va fi
bine. O astfel de persoană era ea, mama…
Tabloul se schimbă parcă, subit. Nu mai
exprima niciun sentiment, dar eu îmi
continuam călătoria.
Picioarele mi se mişcau într-un ritm lent
printre coloanele de piatră ce susţineau
tavanul. Întunericul acoperi amurgul îngheţat.
Dintr-o dată, o rază palidă de lumină a cuprins o
statuie din marmură sticloasă. Statuia
întruchipa o persoană cu aliură atletică, cu
chipul visător şi statură semeaţă. Îmi răscoleam
gândurile. Era magic ! Când am făcut primii mei
paşi , când am învăţat să merg pe bicicletă, când
am scris primele litere ale alfabetului, el mereu
a fost lângă mine să mă susţină, să-mi ofere un
zâmbet. Lumina ce cuprinse statuia dispăru.
Inima îmi împietrise, dar totuşi ceva îmi

pulsa cu putere în piept. Am plecat.
Gândurile îmi fugeau. Acele gânduri ce
mi-au animat și înfrumuseţat copilăria.
Simţeam că n-am timp, că n-am speranţă.
Copilaria a fugit pe lângă mine, ca o umbră
pribeagă, dar eu nu am avut puterea să o ajung
din urmă. Am rămas în urma ei, într-un vid pe
care singur mi l-am creat. Mă pierdusem printre
vise. Am continuat să merg, să cutreier fără un
drum stabilit. Priveam cu tandreţe portretele
luminoase ale copilăriei mele, momentele ce au
fost încătuşate în urmele timpului. Era un
sentiment bizar. Am început să plâng. „De ce au
trecut acele clipe?”
Priveam întruchipările persoanelor ce
mi-au luminat copilăria. Părinţii, bunicii,
rudele, prietenii, doamna învăţătoare păreau
acum doar nişte tablouri pe un perete, doar
nişte amintiri prăfuite, dar mereu vor ocupa un
loc aparte în sufletul meu. Portretele lor mi-au
îndrumat paşii într-un timp. Lacrimile amare
ce-mi inundau ochii se scurgeau uşor pe obrajimi fierbinţi. Toate clipele frumoase ale perioadei
cele mai sfinte din viaţa mea, au pierit în negura
vremii. Ce mai contează ?! Am crescut… Nu mai
are rost să plâng acum. Mai am multe de văzut,
de ce să mă opresc aici ? Micul muzeu ce mi-a
înflorit în minte mi-a oferit o privire în trecutul
meu. Am realizat că portretele copilăriei
luminează veşnic amintirile noastre.
După un timp am ajuns la capătul
holului. Gol. Nu regăseai nimic în încăpere. Era
straniu. Acele portrete au rămas în urmă.
Priveam împrejur și vedeam numai rame de
tablouri. „De ce oare ?”
Totul este trecător. Nu mai privesc
înapoi. Merg spre viitor. Clepsidra infinită a
timpului curge mereu, în timp ce noi suntem
doar un fir minuscul de nisip. Am stat pe
gânduri… „Cred că am găsit răspunsul. Viaţa
continuă.”
Oşlobanu Şerban, clasa a VI-a A
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Ariciul din frunze

CÂNTEC ŞI FLORI

Glasul şcolii - 40
viaţa de elev i-a schimbat, i-a făcut să
crească frumos, să-şi dezvăluie talentele şi
capacităţile, încrederea în forţele proprii şi
dorinţa de a învăţa cât mai mult şi cât mai bine.
Cel mai frumos cadou însă rămâne
sufletul lor curat, lumina din privirea lor, florile
dăruite cu dragoste din mâinile tremurânde,

îmbrăţişarea strânsă, sărutul lor cald şi
promisiunea şoptită că vor face tot posibilul
pentru a deveni sprijinul şi mândria întregii
familii.
Prof. Clipa Dumitriţa

Sfârşit ...
Cu paşi repezi mă apropii de sfârşitul
clasei a VIII-a. Mărturisesc cu regret nespus
că timpul a fost necruţător cu noi, grăbindune zborul spre alte înălţimi. Însă azi aripile sau frânt, zdrobite parcă
de greutatea
apăsătoare a lacrimilor despărţirii.
Din lumea amintirilor culegem astăzi
flori de nu-mă-uita şi le păstrăm în suflet
sperând că nu se vor ofili niciodată. Deşi
spinii trandafirilor ne-au urmat întotdeauna
drumul anevoios spre victorie, împreună am
reuşit să depăşim momentele neplăcute ale
acestei călătorii, bucurându-ne acum de
mirosul şi de frumuseţea bobocului înflorit.
Trist a fost şi momentul despărţirii
din clasa a patra, când ne-am luat rămas
bun de la doamna învăţătoare, cea care ne-a
fost mamă patru ani de zile şi care ne-a
învăţat să scriem şi să citim. Să nu uităm
însă şi de doamnele educatoare care ne-au
îndrumat paşii mărunţi tot înainte.
Toate concursurile din gimnaziu,
premiile şi reuşitele, olimpiadele, dar şi
activităţile extraşcolare ne-au ajutat să
progresăm.
Jocurile copilăriei îmi revin în minte :
Baba –Oarba , Sticluţa cu otravă, Batista
parfumată , Raţele şi vânătorii. Zilele
săptămânii sunt atât de departe şi totodată
atât de aproape în ultimele zile. Infantil, ar
spune unii. Dar când am crescut atât de
repede încât să spunem că aceste jocuri nu
mai sunt pentru noi ? Să ne fi răpit
nemilosul timp copilăria ? Nu poate ! Ea încă
trăieşte aici, în inimile noastre.
Emoţia clasei a V-a, cum să o uit ?
Profesori noi, chiar şi colegi noi ! O
experienţă total necunoscută. Păşeam spre

o lume stranie alături de noua
noastră mamă - doamna dirigintă. Câte nu
ne-a iertat ?! Câte năzbâtii şi obrăznicii ! Nu
mai e loc decât pentru amintiri plăcute .
Cât de scumpă e menirea de a fi
dascăl ! Să te sacrifici pe tine pentru a-i
învăţa pe alţii ! Să te oferi, asumându-ţi toate
consecinţele, unor copii ce poate nu te vor
respecta, ce poate nici nu vor saluta mai
târziu. Cu toate acestea, să le dăruieşti
înţelepciune, să-i educi, să-i îndrumi în
viaţă, să le deschizi mintea.
Câtă povară…Şi noi ?! Noi nu
înţelegem... De ce să învăţăm ? De ce să
facem teme ? Iar profesorii oftează,
străduindu-se mai departe şi ne învaţă.
Prea scurte sunt rândurile pentru
gândurile pe care vreau să vi le împărtăşesc.
Mult prea scurte...
În aceşti opt ani am învăţat multe, am
trăit multe momente pe care probabil mi le
voi aminti şi la liceu. Vreau să mulţumesc
profesorilor pentru că au fost alături de noi,
ne-au îndrumat, ne-au ajutat pentru a
ajunge cât mai sus şi în special doamnei
diriginte Nisioi Brînduşa pentru clipele
frumoase petrecute împreună.
Stau şi mă întreb: cum de au trecut
anii ?!
Am crescut… Aş vrea doar să strig, să
ţip: „Nu mai vreau să cresc ! Nu vreau să
plec ! Nu vreau să ne despărţim !” Dar
destinul e mut şi surd la cerinţele mele.
Totuşi, nu voi putea opri potopul de
lacrimi, nu voi putea opri durerea, doar o pot
acoperi cu amintiri.
Boghian Monica, clasa a VIII-a A
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JURNAL DE CĂLĂTORIE

Venirea primăverii
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ŞCOALA MEA
De vei trece pe strada „Nicu Gane”, vei
vedea o clădire mare, cu ornamente vechi şi mulţi
brăduţi în faţă. E şcoala mea, Şcoala „Alexandru
Ioan Cuza” din Fălticeni. De mulţi ani primeşte
cu prietenie şi căldură pe şcolarii sfioşi ce îi trec
pragul. Şcoala este o fereastră deschisă prin care
privim cerul. Respiri aerul ei misterios şi te
regăseşti în fiecare generaţie ce-i trece porţile.
Alergi printre izvoare şi cauţi ramurile înflorite
ale copilăriei. Ferestrele şcolii rămân mereu
deschise spre acestă lume a poveştilor. Oare câte
amintiri s-au aşternut peste coridoarele sale ?
Paşii pierduţi şi timizi din prima zi de
şcoală, bucuria primului cuvânt scris,

dezamăgiri, prietenii, speranţa că toate
eforturile depuse vor fi răsplătite cu premiul I ...
sunt toate pagini ale cărţii fără de sfârşit ce se
scrie sub ochii noştri.
Elevii însufleţesc şcoala. Împrumută
multe din trăsăturile ei: sunt limpezi,
învolburaţi, răscoliţi de furtuni interioare,
schimbători ca anotimpurile, săpându-şi mereu
albia spre vărsare ...
Noi trecem toţi şi anii trec ... doar şcoala
rămâne mereu tânără.
Solcanu Florina, clasa a V-a B

NOI TOŢI VENIM
DIN ŢARA COPILĂRIEI
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă
din viaţă. Ea este ca un boboc, mic şi firav, iar cu
trecerea anilor începe să îşi desfacă petalele,
rând pe rând, până la maturitate. Copilăria este
roua dimineţii ce cade peste natură, lăsând în
urma ei pagini de amintiri. Este singurul
moment al vieţii în care trăim totul cu maximă
intensitate, în care plângem şi râdem în aceeaşi
zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva
momente, în care suntem singuri şi totodată cu
toată lumea. Apoi, pe măsură ce trec anii,

devenim mai serioşi, zâmbim mai puţin,
nu ne mai bucurăm de orice nimic ce ni se oferă,
avem gusturi, pretenţii rafinate.
Să ne bucurăm de această lume şi să nu
încercăm să forţăm prezentul dorind să devenim
mai maturi, să trăim astfel încât să putem vorbi
nepoţilor noştri despre o copilărie cum n-a mai
fost.
Bucovineanu Constantin, clasa a V-a B
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ION CREANGĂ
– MĂRŢIŞORUL POVEŞTILOR ROMÂNEŞTI !

Entraînement DELF à Paris
În perioada 10-17 februarie 2012, un
grup de elevi din şoala cu clasele I-VIII Nr.1
„Al.I.Cuza” din Fălticeni, însoţiţi şi coordonaţi de
d-na profesoară Maria Leuştean, au urmat un
program de 12 ore de învăţare a limbii franceze
cu profesori francezi, organizat de Globy
Mundus, la Paris.
Cele şapte nopţi petrecute la hotelul
Roubaix în Paris, la 10 minute de Centrul
Georges Pompidou, unde se află şi atelierul lui
Constantin Brâncuşi, au fost momente cu
adevărat plăcute.
Atelierul lui Brâncuşi a fost şi primul
nostru contact cu arta şi cultura franceză. În
acele clipe m-am simţit mândră că sunt româncă
! Ceea ce m-a uimit, a fost faptul că toţi copiii şi
adulţii, puteau să admire nu numai operele lui
Brâncuşi, dar şi uneltele şi obiectele de care

acest mare sculptor s-a folosit în munca
sa. Aici predomina o atmosferă de respect, care
îţi oferea linişte sufletească. Am văzut oameni
meditând în timp ce, aşezaţi pe bănci special
amenajate, admirau acele capodopere inspirate
şi din tradiţiile şi cultura română.
Pe lângă vizita monumentelor Parisului
cunoscute de toata lumea (Turnul Eiffel,
Catedrala Notre Dame, Muzeul Louvre, Muzeul
Carnavalet, Casa lui V.Hugo), organizatorii neau oferit ocazia de a intra şi în Liceul „Claude
Monnet”, unde surpriza a fost foarte plăcută (şi
din nou mândria de a fi româncă m-a cuprins),
când ne-au invitat să asistăm la spectacolul de
teatru „Suite” de Eugen Ionescu, susţinut de un
grup de actori profesionişti de la un teatru din
Paris.
Cum în această perioadă se aflau la Paris
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Iepuraşul
Mi-a plăcut povestea despre un
iepuraş citită de mama. Să v-o spun şi vouă.
Se spune că el avea căsuţa lângă un
copac şi în fiecare zi îşi aduna provizii. Spre
deosebire de toţi iepurii, el era portocaliu şi
avea ochii mov. „Oare a mâncat prea mulţi
morcovi ? Oare îi este rău, de-i aşa de gălbui
sau a făcut cunoştinţă cu soarele...?” mă
întrebam eu în gând.
El vorbea, mergea la şcoală şi, cum
numai în poveşti se întâmplă, mănca
ciocolată. Dintr-o carte a aflat că ciocolata e
bună în dietă, dar nu a

mai citit şi sfârşitul: „Atenţie! Acest
fragment e o glumă ! Ciocolata vă îngraşă!”
Dar ce-i păsa lui...
Într-o zi, s-a gândit să se informeze
cum să se camufleze, ca atunci când cineva
va încerca să îi fure ciocolata, să nu
reuşească.
Povestea cu iepuraşul s-a terminat
când mama a închis cartea. Poate dacă
altcineva ar deschide iarăşi cartea, ar scăpa
iepuraşul, ar mânca toată ciocolata şi nu miar rămâne nimic. Mai bine nu o deschideţi !
Franciuc Timeea, clasa a IV-a A

Istoria
duminică la bunicul său să-i povestească
despre eroii noştri, Ştefan cel Mare şi
Mihai Viteazul, şi despre duşmanii lor,
turcii. El trăieşte cu emoţie momentele
cruciale şi cu bucurie fiecare victorie a
românilor şi le povesteşte, apoi, colegilor,
la şcoală.
Bunicul este foarte bucuros când
vede că nepotului său îi place foarte mult
acest obiect şi crede că Mihai va ajunge un
mare istoric. Dar şi doamna învăţătoare
este mândră, deoarece băiatul are cele
mai bune rezultate la istorie.
Mihai este fascinat de istoria ţării
noastre. De aceea el merge în fiecare

Vasiliu Bianca, clasa a IV-a A
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Elevii clasei a III-a B îndrumați de învăţătoarea lor, în urma acțiunii de voluntariat cu
tema „Iubiți natura!”, au realizat un parteneriat cu clasa a IX-a F de la Colegiul Național „Nicu
Gane” îndrumați de prof. Primăvara Bența-Covrig.
Printre activitățile desfășurate pot fi enumerate: realizarea de colaje care au scos în
evidență frumusețea naturii care trebuie păstrată și ocrotită; ecologizarea spațiului din jurul
școlii; prezentarea a două scenete: una de către elevii clasei a IX-a F și una de către elevii
clasei a III-a B, compusă de eleva Bența-Covrig Francesca și intitulată „Mama natură”
(scenetele au fost prezentate în amfiteatrul Colegiului Național „Nicu Gane”).
Prof. Simona Negre

Ghivirică Narcis, cl. a VI-a A

Murariu Cristina, cl. a V-a A

Irimioaia Mădălina, cl. a V-a B

Ştefănoaia Andrada, cl. a VI-a A
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INTERVIU CU ATLEŢII
Sportul, o acţiune fără de care sănătătea noastră ar fi
precară, este practicat intens de câţiva elevi ai şcolii noastre,
respectiv Maxim Alexandra, Bâgu Ionuţ, Focşa Bogdan, Lămăşanu
Sabin şi Coteţ Alexandra din clasa a VIII-a A, Stratan Daiana din
clasa a VII-a B, Stratan Florina clasa a IV -a B, Ailincăi Silviu, clasa
a VI- a A şi Cucoş Valentin clasa a V-a A.
Cu toate că depun multă muncă, atleţii sunt pe deplin
multumiţi în momentul câştigării unui premiu, motivându-şi
dorinţa că într-o bună zi vor putea alerga sub aclamaţiile fanilor
pentru a duce tricolorul în vârf !
Să ai un regim alimentar strict nu e uşor pentru mulţi dintre
noi, însă pentru aceşti elevi aşa ceva nu este nimic în comparaţie
cu efortul depus şi programul încărcat. Antrenamente grele,
cantonamente în frig - copiii trec peste toate şi înving orice durere
pentru un nou loc pe podium !
Mulţi dintre noi ar crede că sportul are un rol pozitiv doar în
menţinerea sănătăţii stabile, însă acesta este mai mult decât atât.
Sportul te înnobilează, te face să fii competitiv şi mai ales te face să
fii o persoană ordonată în toate acţiunile tale !
„Poate de multe ori nu eram multumiţi de premiul câştigat
la un concurs, dar ştiam că la următorul va fi ceva mai bun ! Ştiam
că în perioada de pregătire va trebui să muncim oricât de mult
pentru a putea să dăm totul în competiţie. Sperăm ca în viitor
premiile să fie mai mari şi într-o bună zi, profesorii care ne-au
ajutat în şcoala generală să fie mândri că le-am fost elevi”.
Pe lângă rezultatele în competiţii, vara aceasta copiii au
avut şi satisfacţia de a se bucura de o vacanţă la mare şi la munte.
Elevii şcolii noastre au participat la numeroase competiţii în
diferite părţi ale ţării - Braşov, Iaşi, Suceava, Bacău, Bucureşti,
Bihor. Aceste concursuri le-au adus premii ce constau în medalii şi
bani. De exemplu, Focşa Bogdan din clasa a VIII-a A are 3 medalii
(aur, argint, bronz) câştigate în decursul unui an.
Suntem mândri să reprezentăm Şcoala „Alexandru Ioan
Cuza” şi îndemnăm şi pe alţi elevi să vină să practice acest sport.
Alexandru Spiridon, clasa a VIII-a A
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