
Dincolo de gânduri sunt fapte, dincolo de fapte sunt ei, oamenii. 
Călătorind prin timp, mânat de dorul unor amintiri, simţi uneori nevoia unor repere, fie că sunt nume, 

evenimente sau doar vise. 
Treizeci de ani – vârsta şcolii noastre, care, asemeni unor oameni la vârsta maturităţii, îşi pun retoric 

întrebări: ”Ce am înfăptuit până acum?”, „Am împlinit aşteptările celor care au gândit-o şi apoi au zidit-o?”. 
Acum, în prag aniversar, am dat viaţă visului de a lăsa urmaşilor şansa de a-şi cunoaşte începuturile, 

creionând în cuvinte şi imagini o pagină din viaţa comunităţii comăneştene. 

Ieri elevi, azi părinţi ai elevilor noştri, ieri părinţi ai şcolarilor, azi, bunici răbdători ce-şi conduc dimineaţa 
nepoţii spre şcoală, împreună cu cei care cu migală, răbdare şi profesionalism dar mai ales cu multă dragoste, 
au creat un nume de referinţă pentru învăţământul băcăuan şi nu numai— ŞCOALA NR. 10 COMĂNEŞTI.  

Pagină cu pagină, de la proiect la realitate, aceste gânduri au luat forma unei „mici istorii”a şcolii. Am fi 
fericiţi să găsiţi în paginile ei acele lucruri frumoase, ce pot fi balsam pentru suflet şi să găsiţi puterea şi 
înţelepciunea de a trece peste subiectivismul unor interpretări sau prezentări. 

Cu puterea iubirii de oameni şi mărinimia cu care aţi fost binecuvântaţi, lăsaţi sufletele voastre să ardă ca o 
torţă vie, iar lumina lor neîntinată să fie călăuză neobosită generaţiilor ce vor urma. 

ŞCOALA  ce va purta numele scriitorului „Liviu Rebreanu” va onora cum se cuvine acest privilegiu, purtând 
recunoştinţă veşnică celor dintru începuturi ziditori, lăsându-se călăuzită de forţa şi energia luminii celor ce vor 
urma.                                                                                                                         Colectivul de redacţie 
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 In urmă cu 30 de ani, pe malul stâng al Trotuşului, se ridica, în urbea 
comănăştenilor, prin voinţa comunităţii de atunci, un loc de luat învăţătură. 
Construcţia unei şcoli, precum şi ridicarea unui lăcaş de cult e semn bun. E 
mărturie a existenţei şi a civilizaţiei. Moda timpului era impotriva botezului 
instituţiilor, si pentru că trebuiau deosebite unele de altele şi să nu le încurce 
micii învăţăcei, scolile primeau câte un însemn.  

Şcoala de sub munte, de pe malul Trotuşului, a primit ca număr de ordine 10. Sub această emblemă, a pornit la treabă 
un colectiv tânăr de invăţători şi profesori animaţi de sentimentul recunoaşterii profesionale şi a îndeplinirii. În traseul care mi-a 
fost dat, am avut bucuria de a cunoaşte, în diferite etape de constituire şi afrmare, aceşti oameni deosebiţi. Poate că Trotuşul a 
vrut să fie aşa. El a optat pentru cifra 10 şi nu alta. El a făcut numirile, el a repartizat funcţiile şi a  distribuit responsabilităţile în 
acest colectiv didactic. Tot el a adus spiritul şi energia din munte pentru ca lucrurile să meargă bine. A vegheat şi s-a înfuriat, a 
oftat şi s-a ridicat, şi toate i-au ieşit aşa cum a visat.  
                      prof. Ioan Surdu 

        Cu ani in urma, academicianul, filosoful si sociologul Dimitrie Gusti afirma: "Oricât de performanta ar fi organizarea unei 
instituții si oricât de perfect ar fi programul ei de activitate, totul va depinde de oamenii care au chemarea de a da viața, sa le 
infaptuiasca. Iata de ce se cere a fi cautati si descoperiti conducatorii destoinici in pesoana unor oamnei priceputi si capabili, care 
sa insufleteasca, sa creeze o atmosfera de entuziasm,indispensabila oricarei actiuni de invatamant sau culturala." 
         Astfel de oameni am intalni la Scoala ZECE (asa am considerat-o mereu, o scoala de nota 10) din Comanesti. Am cunoscut 
activitatea la invatamantul primar de aici inca din 1983, in calitate de nou inspector scolar de specialitate. Se forma, pe atunci, a 
devenit, pe parcurs, o echipa deosebita de invatatori. Am urmarit activitatea acestora in decursul anilor. Echipa s-a format la un 
nivel deosebit. Profesionalism, perseverinta, daruire, dragoste fata de copii si de profesie, seriozitate, dorinta de perfectionare si 
de afirmare, afectiune sunt doar cateva atribute ale INVATATORILOR - da, scris cu majuscule - de aici. Invatatori de nota ZECE. 
Ferice de copiii care au - sau au avut - norocul sa invete cu domniile lor. Dar si invatatorii, ce copii au avut!... Asa copii, asa 
invatatori (sau invers?)! Iar acestia aduc mandria scolii. Scoala ZECE are cu ce se mandri. In ce ma priveste, voi pastra in oglinda 
memoriei imaginea unui colectiv deosebit de invatatori, cu totul aparte. Fie ca traditia cladita sa fie dusa peste ani. Spre binele 
fiilor acestor dumnezeesti meleaguri comanestene. 
       Iar cand acestia vor fi OAMENI  asezati in societate sa poate afirma precum poetul:  
                                  Ranit de-atatea lucruri iluzorii 
                                  si-atunci, si-acum, ii dau credintei nume 
                                  ca dintre toate cate sunt pe lume 
                                  cei mai frumosi raman invatatorii. 
                                                                                           înv.  Eugen Teirău 

Am poposit pe meleaguri comăneştene odată cu toamna anului 1985, încercând să descifrez miracolul care transformă 
locuri şi oameni obişnuiţi în „ceva special”. Acum, când au mai trecut încă 26 de toamne, cu parfum inconfundabil de crizanteme, 
am înţeles că în acest colţ de univers, singurul miracol al cetăţii este şi va rămâne OMUL. 

Plămădiţi parcă din frumuseţe în amestec cu un strop de bunătate şi inocenţă, sentimente pure şi înţelepciune, cei pe 
care i-am păstorit mi-au arătat că nobleţea profesiei ce mi-a fost menită de Ziditorul lumii stă în puterea iubirii de oameni. Am 
avut privilegiul împreună cu alţi colegi să creştem odată cu Şcoala 10. Nu s-a întâmplat ca în lumea basmelor să creştem într-un an 
cât alţii în 10, dar pas cu pas, şcoala care purta simbolic numărul 10, ca o emblemă pe care nu trebuie să o dezminţi, şi-a confirmat 
valoarea. În revista şcolii „Speranţe”, am numit sugestiv o pagina „Prin ei ne-am făcut cunoscuţi” – arătând că efortul nostru, 
nopţile de nelinişte, se materializează în forme durabile, în spiritul uman. Chiar dacă viaţa de dascăl trăită ca muritor este efemeră, 
ideile şi trăirile noastre pot dăinui în timp prin discipolii noştri.  

Mă număr printre dascălii fericiţi, căruia destinul i-a scos în cale şansa dea a se simţi împlinit prin profesie. Pentru mine 
şcoala a fost şi va fi o mare familie în care dascălul este acel artist ce stăpâneşte arta fericirii, sădeşte cu multă migală IUBIREA, 
ridică frumuseţea spiritului la rang de VIRTUTE, ştie să farmece din priviri, pune la rădăcina personalităţii picătură cu picătură: 
încredere, dăruire, pasiune şi gingăşie, oferind din prinosul bunătăţii sale acel „ceva” ce nu poate fi înlocuit nicicând. 

Dacă nu vom ajunge niciodată ca oameni la SOARE, ne putem oricum bucura de căldura şi mângâierea tandră a razelor 
sale. Elevii noştri sunt fericiţi ca că şcoala noastră va purta un nume nou şi va fi permanent într-o competiţie cu ea însăşi spre a-şi 
confirma valoarea clădită în timp cu migală şi dărnicie de OMUL DE LA CATEDRĂ şi ÎNVĂŢĂCEII lui. 

                                                                                înv. Miorica Bînţu 

La ceas de botez 
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 La început a fost o idee, apoi un proiect care a prins contur într-o cladire, dar viaţă i-au dat ei: 
ELEVII şi DASCĂLII lor. Aşa a apărut ŞCOALA NR.10, număr care prevestea apariţia unui nume de referinţă, în peisajul 
Văii Trotuşului. Dar, asa cum piatra prinde viaţă în mâinile marilor artişti, transformându-se în opere de artă, aşa a 
prins rădăcini, apoi viaţă ŞCOALA NR.10. 

 Mai întâi cu o mână de dascăli sufletişti, dedicaţi profesiei, sub 
conducerea unui om cu un nume parcă predestinat, INIMOSU NEAGA, 
profesor de excepţie, manager cu o viziune modernă şi un gospodar 
desăvârşit, a pus câte o fărâmă din sufletul ei în fiecare colţ al şcolii, dar şi 
în fiecare dascăl. 
 
 Dintre dascălii comăneşteni, avea sa îi urmeze la conducerea Şcolii 
10 domnul GHEORGHE MATEI, 
un om cu o inimă mare, pentru 
care şcoala şi familia erau parcă 
îngemănate. Calităţile lui de 
lider şi mai ales de OM, au fost 

alături de pregătirea profesională atuurile care l-au facut iubit şi 
respectat de dascăli şi elevi. A avut alături în echipa managerială două 
nume de referinţă ale învăţământului comăneştean: IONEL MĂRIOARA şi 
MAIDANIUC ELENA, care au stimulat spiritul de echipă şi prin eforturi 
susţinute au făcut ca şcoala să urce treaptă cu treaptă, spre vârful 
ierarhiei între şcolile judeţului Bacău. 

 
  Le-au urmat exemplul o echipă de tineri 
entuziaşti, care au demonstrat că echilibrul şi calmul unui 
ardelean, fac mereu echipă invincibilă cu spiritul 
moldoveanului ambiţiosi. Ei sunt: profesorul ROBERT 
CONSTANTIN LAIC şi LUCIA BOTEZATU, care păstoresc 
ŞCOALA 10/7, din anul 1998. Au trecut alături de colegi şi 
elevi prin reforme şi transformări, iar şcoala s-a pliat pe 
cerinţele învăţământului modern, au obţinut ca profesori 
şi manageri rezultate de excepţie, dar mai presus de toate 
au rămas OAMENI, lăngă OAMENI.  
 
Tuturor, le datorăm recunoştinţă şi le urăm o viaţă lungă 
şi fericită! 

Lider al organizaţiei sindicale, 
 Inv.  Binţu Miorica  

MANAGERI DE SUFLET, PENTRU SUFLETE 
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E toamnă din nou. Vântul şăgalnic împrăştie parfum îmbietor 
de crizanteme, trandafiri şi zvonuri de clopoţel. 

Aleile ce duc spre şcoală, devin neîncăpătoare pentru 
mulţimea de copii şi părinţi. Cu braţele pline de flori şi neastâmpăr în 
priviri caută chipul ce-l va însoţi pe cărările necunoscute ale 
începutului—DASCĂLUL.  

Dascălul de ieri şi de azi, cu beţişoare sau calculatoare, cu 
vioara, vocea sau cd-ul, dar mereu cu sufletul încărcat de acel bine şi 
acea iubire, din preaplinul căreia vrea să dăruiască şi altora. 
Învăţătorii, acei artişti anonimi, care face sufletele să vibreze, care 
dau viaţă viselor, au pus piatră lângă piatră la temelia formării 
generaţiilor de elevi. 

La început au pornit la drum doar o mână de profesori, în 
frunte cu un director inimos, cu un nume pe măsura mărinimiei- 
NEAGA INIMOSU, şi un singur învăţător MONICA BALAŞ. Om cu 
aleasă simţire, înzestrată de divinitate cu acel har, care-l defineşte pe 
dascălul de excepţie,excelent pregătită profesional, exigentă şi 
permanent implicată în viaţa comunităţii, iubitoare a frumosului şi 
ordinii şi adepta lucrului bine făcut. A fost un început de bun augur, 
căci, generaţiile de elevi pe care le-a pregătit au făcut cinste şcolii şi 
dascălului care i-a format şi despre care au numai cuvinte de 
mulţumire. Alături de ea, s-a ţesut un colectiv de învăţători de 
excepţie, care şi-au unit forţele într-un efort comun de creştere a 
prestigiului şcolii cu fiecare an. 

Echilibrată, exigentă, dar mereu alături de elevii săi, 
învăţătoarea MARIOARA SPOIALĂ a contribuit prin cele două 
promoţii la clădirea pas cu pas a ceea ce avea să devină în timp “O 
şcoală de nota zece”. S-au alăturat apoi, învăţătoarea ELENA GABOR, 
despre care regretatul Profesor Universitar de la Universitatea din 
Bacău, TIBERIU CĂLIMAN spunea cu ocazia inspecţiei pentru 
obţinerea Gradului didactic I: ”Calităţile ei de dascăl şi 
comportamentul bazat pe corectitudine şi exigenţă, o recomandă ca 
pe un dascăl de prestigiu”. Generaţiile de elevi din 1983 până în 2007, 
de la profesori, medici, economişti, studenţi sau muncitori, îi poartă 
respect şi recunoştinţă. “Mulţumim dăscăliţei noastre, că ne-a oferit 
cu toată dragostea cheia, cu care am pătruns în lumea miraculoasă a 
cunoașterii. Fie ca viaţa să îi răsplătească din plin strădania”(Alina 
Ştefana Bînţu Bogdan Stelian Bînţu - foşti elevi). 

Din 1984 în familia învăţătorilor se alătură  MARIA 
ŢARĂLUNGĂ Dascăl cu o remarcabilă pregătire, depune o activitate 
laborioasă, demnă şi eficientă, promovând exigenţă şi competenţă în 
actul didactic, făcându-se remarcată ca unul din pionii importanţi ai 
învăţământului primar. Responsabil de cerc pedagogic, lider al 
organizaţiei de sindicat, membru în Consiliul de administraţie, sau 
conducător de formaţii artistice, a fost mereu “omul potrivit la locul 
potrivit”. Anul 1985 adaugă în condica învăţătorilor, două nume noi, 
care vor întări familia şcolii: MIORICA BÎNŢU şi TOMA COCA. Doamna 
învăţătoare COCA TOMA se remarcă prin pasiune, echilibru calm şi 
înţelegere, sensibilitate. Dispune de un stil de lucru permisiv, 
cooperant, care contribuie la stimularea gândirii elevilor. Respectul şi 
aprecierea de care se bucură în rândul colegilor din şcoală şi nu 
numai, au determinat alegerea ei ca responsabil de cerc pedagogic. 

Despre învățătoarea MIORICA BÎNŢU, Conferenţiarul 
Universitar SORIN CRISTEA de la Universitatea Bucureşti spunea cu 
prilejul inspecţiei de obţinere a Gradului I:”Doamna învăţătoare 
dovedeşte reale calităţi necesare practicării cu succes a profesiei de 
dascăl, reuşind să transmită cunoştinţe, dar şi să sădească sentimente 
şi emoţii în sufletul elevilor. Se remarcă prin dorinţa de informare, 
perfecţionare, seriozitatea şi simţul de răspundere, curajul competiţiei 
şi implicarea totală în promovarea imaginii şcolii” 

Tânăra absolventă a Liceului Pedagogic, promoţia 1987, 
CARMEN CARBARĂU (CĂZĂNEL) aduce odată cu prospeţimea, 
energia şi neastâmpărul tinereţii, un stil personal concretizat prin 

talent, seriozitate, buna pregătire profesională şi dorinţa de afirmare. 
După ani de muncă asiduă, acum profesoara de limba română se poate 
mândri pe drept cuvânt cu rezultate de excepţie obţinute în pregătirea 
elevilor şi la concursurile pe obiecte. 

Dacă în 1981 condica şcolii avea să consemneze doar un nume în 
dreptul învăţătorilor, acest număr va ajunge la 29. Temperament ardent, o 
energie debordantă, o imensă iubire faţă de copii, sensibilitate şi 
receptivitate la problemele fiecăruia, îşi pun amprenta asupra stilului 
doamnei învăţătoare, VALENTINA CUJBĂ, care rămâne mereu alături de 
colegi, fiind percepută ca un foarte bun dascăl, o luptătoare pentru binele 
tuturor. 

Spirit intransigent, o exemplară exigenţă, devotament faţă de 
profesie, dorinţa de a face lucruri de calitate, implicare totală în 

meticuloasa muncă de dascăl, fac din doamna învăţătoare MARIA 
GĂBURICI un exemplu de dascăl şi om. Generaţiile de elevi foarte bine 
pregătite, îi poartă respect şi recunoştinţă, răsplătindu-i eforturile. 

Familia dascălilor de la ciclul primar, creşte numeric, dar şi valoric 
în fiecare an, căpătând consistenţă, prin mărirea numărului de elevi ai 
şcolii şi prin eforturilor concertate depuse în direcţia realizării unui 
învăţământ de calitate. Tinereţe, prospeţime, dar şi ambiţie, 
profesionalism, dorinţă de afirmare, aduc împreună cu ele, tinerele 
învăţătoare AURORA WAGNER şi MARIA-LAURA ŞIŞCA.  Dornică să îmbine 
modernul şi utilul, învăţătoarea AURORA WAGNER contribuie prin efortul 
ei de a valorifica foarte buna pregătire psihopedagogică la creşterea 
prestigiului şcolii. Este receptivă la orientările privind reforma 
învăţământului, sub toate aspectele ei:conţinut, organizare, tehnici de 
lucru, mijloace de realizare.”(17-XI-1994, din procesul verbal de la 
inspecţia pentru obţinerea gradului didactic II). 

Buna pregătire profesională, calmul, echilibrul, modestia, 
seriozitatea, dublate mereu de dorinţa de autodepăşire au ajutat-o pe 
doamna învăţătoare ŞIŞCA MARIA-LAURA să se afirme şi să obţină 
rezultate remarcabile în activitatea profesională şi extracurriculară. 
Colective de elevi bine pregătiţi, capabili de performanţe, părinţi şi colegi 
care o apreciază, implicarea ei în promovarea imaginii şcolii, sunt atuurile 
ei. 

Anii 1989-1990 au adus multe elemente de noutate: creşterea 
numărului de elevi/clase, mai mulţi dascăli şi în plan politic şi social- 
REVOLUŢIA. 

S-au alăturat dăscălimii Şcolii Nr.10, învăţători de mare valoare 
intelectuală şi morală: Lazăr Rodica, Barbălată Maria, Porojnicu Silvia, 
Lazăr Costică, Mârza Liliana, Savin Elena, Zugrăvel Vasile şi ...  

PRIMII PAŞI ÎN LUMEA ŞCOLII 
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… şi Gabor Ion. Au adus cu ei experienţă, profesionalism şi vor 
rămâne în mica istorie a şcolii ca nume de referinţă. 

Familiei învăţătorilor LAZĂR RODICA ŞI LAZĂR COSTICĂ, şcoala 
le datorează recunoaşterea internaţională, prin promovarea creaţiei 
folclorice autentice, cu sprijinul ansamblului folcloric BRĂDULEŢUL, şi a 
grupului HORA, pe care talentaţii dascăli le conduc. Laureaţi ai multor 
concursuri naţionale şi internaţionale ca grup şi solişti vocali, au făcut 
ca numele şi imaginea  şcolii să treacă graniţele ţării. 

Numele celor doi dascăli este legat în primul rând de 
rezultatele remarcabile obţinute în plan profesional. Cele câteva 
generaţii de elevi care le-au fost discipoli, au confirmat pregătirea 
profesională, munca asiduă, dragostea pentru copii şi devotamentul 
faţă de profesia aleasă. Doamna învăţătoare MARIA BARBĂLATĂ, ale 
cărei colective de elevi bine pregătiţi profesional, au reprezentat cu 
cinste şcoala, atât în concursurile pe obiecte, cât şi în concursurile de 
admitere în licee. Despre doamna învăţătoare SILVIA POROJNICU, 
procesul verbal de la inspecţia pentru obţinerea Gradului didactic I, din 
5-II-1996, consemna:”Doamna învăţătoare are o preocupare 
permanentă pentru perfecţionare, pentru realizarea unui învăţământ 
creativ, adaptat perioadei de tranziţie, un cadru didactic ancorat deplin 
în munca didactică, o bună colegă, unanim apreciată de cadrele 
didactice, elevii şi părinţii acestora”. 

Domnul învăţător VASILE ZUGRĂVEL, prin calmul, echilibrul şi 
strădania sa, este perceput ca: ”Învăţătorul apropiat de copii, pe care îi 
ajută să înţeleagă tainele cunoaşterii,pregătindu-i cu răbdare şi 
dragoste pentru muncă şi viaţă. Spiritul de colegialitate, respectul şi 
preţuirea demonstrate în relațiile cu oamenii şcolii i-au creat acestuia o 
imagine pozitivă în rândul dascălilor şi al părinţilor”(Procesul verbal 
încheiat cu ocazia susţinerii inspecţiei pentru obţinerea Gradului 
didactic I din 9-02-1994). 

Despre domnul învăţător ION GABOR, se vorbeşte ca fiind “un 
dascăl competent, exemplu de corectitudine, cu un pronunţat spirit 
colegial, şi un bun pedagog. Pe lângă buna pregătire profesională, 
dovedeşte obiectivitate şi echilibru în întreaga activitate didactică, este 
ataşat de colectivele de elevi şi se bucură de preţuirea tuturor.”(din 
procesul verbal încheiat cu ocazia inspecţiei de Gradul I-10-02-1995). 

Intrarea unui nou coleg în familia dascălilor şcolii a fost 
considerată ca o infuzie de prospeţime,fiindcă aduce cu el experienţa 
proprie sau energia tinereţii, sporind valoarea întregului. 

În anii 1993 şi 1994 condica de prezenţă a învăţământului 
primar va consemna două nume noi: NELIA FLOREA ŞI GABRIELA 
DAVID. Seriozitatea, profesionalismul, dorinţa de afirmare a celor două 
dăscăliţe, aveau să le ajute să devină în scurt timp două nume 
cunoscute şi două învăţătoare de succes. 

Procesul verbal, încheiat cu ocazia inspecţiei de obţinere a 
Gradului didactic I, din 9-02-1998, a doamnei învăţătoare NELIA 
FLOREA, consemna: ”un cadru didactic foarte bine pregătit, implicată 
activ în problemele şcolii, sufletistă şi dedicată profesiei alese. 
Perseverenţă şi seriozitate, ambiţie şi dorinţa de a realiza lucruri de 
calitate, alături de măiestrie pedagogică, sunt atribute ce o 
caracterizează ca dascăl şi om. Respectată şi iubită de generaţiile de 
elevi şi părinţi, onorează numele Şcolii Nr.10”. 

„Preocupată permanent de cunoaşterea elevilor şi abordarea 
unei relaţii permisive de colaborare cu aceştia, de valorificarea maximă 
a potenţialului intelectual şi creativ al acestora. Un cadru didactic bine 
pregătit profesional şi metodic, care dă dovadă de tact pedagogic, 
competenţă, creativitate şi responsabilitate. Serioasă şi conştiincioasă, 
permanent implicată în viaţa şcolii, se bucură de aprecierea celor din 
jur”(din consemnările făcute în procesul verbal întocmit cu ocazia 
susţinerii inspecţiei pentru obţinerea Gradului didactic I a doamnei 
învăţătoare GABRIELA DAVID din 5.05.1999). 

Între anii 1997-1999 au apărut nume noi, care aveau să se facă 
rapid remarcate în lumea şcolii comăneştene şi nu numai: BÎLDIGĂU 
ANA, DANIELA HEISU, EMILIA PETRARU, CAMELIA STOIAN, LAZĂR 

ALINA-ELENA, GABOR ADRIANA-GĂBIŢA, CĂRĂMIDARU IRINA, MIRON 
MARIANA, MANOLACHE CRISTINA. Unele dintre aceste nume se regăsesc 
şi astăzi în condica de prezenţă, altele îşi desfăşoară activitatea în alte 
unităţi şcolare, sau de alte profile. Prezenţa lor în peisajul şcolii noastre a 
fost benefic, fiecare din ele lăsând în urmă imaginea unui dascăl talentat, 
devotat profesiei, cu respect faţă de om. 

În procesul verbal încheiat cu ocazia susţinerii inspecţiei speciale 
de obţinere a Gradului didactic I, comisia de specialitate consemna: 
„Doamna învăţătoare DANIELA HEISU este preocupată să realizeze un 
învăţământ de calitate, complex şi suplu, urmărind formarea unor elevi cu 
o gândire mobilă, uşor adaptabilă la situaţiile cu care se vor confrunta în 
viaţa reală. Sensibilă şi cu multă dragoste pentru copii, cultivă acestora 
emoţii, sentimente şi atitudini pozitive. Model de dascăl, cu o comportare 
demnă, un stil de muncă deosebit, sensibilitate şi dragoste pentru profesie, 
se bucură de stima şi preţuirea  părinţilor şi a colegilor.” 

Fiecare dascăl este unic în felul lui, dar, omenia, sensibilitatea şi 
dragostea faţă de copii sunt atribute comune tuturor dascălilor şcolii 
noastre. 

Preocupată să ducă mai departe tradiţia dascălilor din familie, dar 
şi să-şi creeze propria imagine, doamna învăţătoare EMILIA PETRARU, 
”dovedeşte preocupare pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor în 
cadrul orelor de curs, dar şi pentru o cunoaştere a psihologiei acestora în 
vederea obţinerii performanţelor şcolare. Dă dovadă de seriozitate, 
exigenţă şi profesionalism, modestie şi respect pentru lucrul bine făcut. Se 
implică în viaţa şcolii şi a comunităţii, fiind un dascăl apreciat şi iubit.”(9-12
-1998, procesul verbal de la susţinerea inspecţiei pentru obţinerea 
Gradului didactic I). 

Crescută într-o familie de dascăli talentaţi, devotaţi profesiei, care 
au făcut din şcoală a doua familie, ALINA-ELENA LAZĂR a reuşit să 
convingă în timp scurt că a fi dascăl nu e o profesie oarecare, pentru care 
trebuie doar să te pregăteşti cu seriozitate, ci este o vocaţie, un dar şi o 
mare responsabilitate pe care ţi-ai asumat-o conştient. Talentată dar şi 
muncitoare, a lăsat tuturor o impresie demnă de un cadru didactic 
perseverent, ambiţios, reuşind după modelul dăscăliţei sale, CARMEN 
CĂZĂNEL, să se autodepăşească, absolvind cursurile UNIVERSITĂŢII DIN 
BACĂU ca profesor de limba engleză.                                                                                                                              

Intrată în marea familie a şcolii în 1997, CAMELIA STOIAN, este 
„preocupată permanent de cunoaşterea elevilor şi abordarea unei relaţii 
permisive de colaborare cu aceştia, valorificarea maximă a potenţialului 
lor intelectual şi creativ. Un cadru didactic bine pregătit profesional şi 
metodic, care dă dovadă de tact pedagogic, competenţă, creativitate şi 
responsabilitate. Serioasă şi conştiincioasă, se implică în viaţa şcolii şi se 
bucură de aprecierea celor din jur.” (Aprecieri făcute în procesul verbal 
încheiat cu ocazia susţinerii inspecţiei pentru obţinerea Gradului didactic 
I). 
              Poarta ŞCOLII 10 va rămâne mereu deschisă pentru dascălii şi 
elevii care vor să facă parte din această mare şi distinsă familie a educaţiei 
româneşti. Noi am fost cei dintru începuturi ziditori iar testamentul nostru 
moral conţine o singură mare moştenire de valoare: renumele şcolii, 
susţinut de valoarea elevilor şi dascălilor, pe care le vom lăsa în grija 
urmaşilor.  
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CHIRILOAIE LILIANA  - 1982 
TUDOR ELENA  - 1983 
BOŞOTEANU LUCIAN  - 1984 
COŞERARU CLAUDIA - 1985 
CHIŢU STELIANA  - 1986 
COMĂNESCU MARIUS  - 1987 
JITARU EMANUELA  - 1988 
MUNTEANU MIRELA  - 1989 
LUPU IRINA  - 1990 
CONSTANTIN ELENA  - 1991 
GLOAMBEŞ LUCIAN  - 1992 
DIMITRIU MIHAELA  - 1993 
IONIŢĂ DIANA  - 1994 
BÎNŢU ALINA-ŞTEFANA  - 1995 
IONIŢĂ SILVIA  - 1996 
DUŢĂ MARTA-DIANA  - 1997 
MUNTEANU ANA-MARIA  - 1998 
LASLĂU VLAD  - 1999 
RĂUŢĂ ANCA  - 2000 
ONIGA DELIA  - 2001 
CERNAT LAURA  - 2002 
LAZĂR VLAD  - 2003 
TIMARU CRISTINA  - 2004 
OTTO FLORIN-CONSTANTIN  - 2005 
ASTĂNOAIE OANA - 2006 
LAIC ALICE - 2007 
GHERASIM LAVINIA 
HEISU OANA 
CIOTLOŞ MINODORA 
TIMOFTE ILINCA 
LASCĂR TOMA - 2008 
MUNTEANU ŞTEFAN - 2009 
IVAN ANDREEA 
VĂCĂRAŞU IOANA - 2010 
TRIFONESCU ILINCA 

 Mic, speriat, păşeşti timid pe imensa poartă a şcolii cenuşii... De teamă 
să nu te pierzi în marea de copii 
nerăbdători, îi strângi mâna mamei de 
parcă ai vrea să-i transmiţi o parte din 
emoţiile tale... Şi, deodată, îţi auzi 
numele strigat de o boxă uriaşă şi... încă 
ceva: „clasa I D”. Ajungi la uşa unei săli 
de clasă, o deschizi... copiii sunt deja 
aşezaţi în bănci... Te fâstâceşti, dar o 
voce blajină îţi spune: „Ia te uită, a venit 
şi întârziata noastră! Nu-i nimic, cei din 
urmă vor fi cei dintâi!”. Şi teama se 
risipeşte la vederea acestei zâne pe care ochii minţii copilăreşti o credeau... un 
zmeu cu trei capete! 
 O astfel de zână a fost şi doamna învăţătoare Elena Savin. Cu vocea ei 
blândă, caldă, dar hotărâtă, a ştiut să îndrume mulţi copii pe încurcatele căi ale 
învăţăturii, călătorind împreună prin toate domeniile. Dumneaei i-a îndemnat să-şi 
urmeze visurile, încurajându-le talentele. 
 Printr-o enormă dragoste pentru copii şi o răbdare ieşită din comun, 
doamna Elena Savin a excelat în domeniul de activitate, cei din jur respectând-o şi 
admirând-o pentru munca depusă. Din prea multă grijă faţă de micii elevi, poate, 
uneori, a devenit puţin cam exigentă, dar niciodată exagerată. Firea calmă şi 
raţională a determinat-o să înţeleagă întotdeauna problemele copiilor şi, de cele 
mai multe ori, să le găsească şi o rezolvare. Prin imaginea simplă afişată, cu 
trăsături frumoase şi delicate, dumneaei a reuşit să pătrundă uşor în inimile 
„şcolăreilor”, având locul rezervat pentru totdeauna. Pe lângă toate acestea, e şi o 
excelentă gazdă; cine ar putea uita cornuleţele delicioase cu care ne îmbia când 
mergeam la dumneaei cu colindatul?!? 
 Au nins si au înflorit anii, aşteptând în fiecare toamnă o altă promoţie pe 
care să o modeleze cu talent. Dar iată că munca de o viaţă se va încheia cu ultima 
serie „dăscălită” de dumneaei. 
 Aşa cum, pentru doamna Elena Savin, munca de învăţător a fost ca un 
cornuleţ în formă de lună savurat până la ultimul firicel de zahăr pudră, tot aşa şi 
dumneaei va rămâne veşnic printre zânele bune ale  Şcolii Nr. 7 Comăneşti. 

ŞEFII DE PROMOŢIEŞEFII DE PROMOŢIEŞEFII DE PROMOŢIEŞEFII DE PROMOŢIE  
O zână nemuritoare ... O zână nemuritoare ... O zână nemuritoare ... O zână nemuritoare ...     
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 „Bună ziua, copiii mei!” „Scrieţi!” 

„Vă iubesc ca pe propriii mei copii, aşa că trebuie să vă mai şi cert, nu?!?” 

 „Unde e multă deşteptăciune e şi multă obrăznicie!” 

„Ştii carte, poţi să faci orice subiect!” – sunt doar câteva dintre replicile cele mai dragi nouă, care uneori 
ne amuză, dar care ni   s-au întipărit cu litere de aur în jurnalul inimilor noastre. 
 Doamna Maria Irimescu, mereu tânără şi neliniştită, a ştiut să ne fie mamă, profesoară şi dirigintă. A ştiut 
să-şi impună obiectul prin muncă şi dragoste. Aparent o persoană dură, sub această imagine (pe care o aveam şi noi 
prin clasa a patra, când am cunoscut-o prima dată şi ne-a fost prezentată ca „viitoarea dirigintă”!) se ascunde o 
persoană blândă şi sensibilă, capabilă să-şi controleze reacţiile şi în cele mai tensionate situaţii (cu mici excepţii, 
desigur...!). Sensibilitatea dumneaei este materializată şi prin enorma dragoste pentru flori: „Iar nu mi-aţi udat 
florile, fetelor? E bine că voi nu uitaţi să vă luaţi cafeaua de la drăcia aia din colţ!”. 
 Profesoară de excepţie, a ştiut să stimuleze copiii prin vorbe clare şi la obiect, spuse în faţă, niciodată pe ascuns. A ştiut să 
câştige respectul celor din jur prin felul ei de a fi: mereu directă, sinceră şi onestă. Puţine sunt cadrele didactice care muncesc cu atâta 
drag şi se implică atât de mult încât creează o strânsă legătură cu elevii. 
 Nu vom uita niciodată imaginea dirigintei Maria Irimescu, la sfârşit de an, cu un braţ de coroniţe, mândră, dar nu îngâmfată, cu 
ochii lucind, cuprinşi de o emoţie mai mare decât a elevilor. 
 Deşi uneori a fost cam exigentă, poate prea mult, acum ştim că a făcut-o spre binele nostru şi de aceea îi mulţumim că ne-a 
îndrumat paşii pe încâlcitele căi ale vieţii, ajutându-ne să ne stabilim obiectivele viitorului.  Fără dragostea enormă a dumneaei pentru 
istorie şi copii, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile. Simplă şi dinamică, Maria Irimescu va rămâne mereu aceeaşi femeie energică, 
plină de viaţă, sociabilă... într-un cuvânt, excepţională întru totul. 
 Deşi se retrage din „politica” şcolară, numele dumneaei va răsuna mult timp de-acum înainte pe holurile şcolii. Cu toate că a 
ajuns la sfârşitul carierei, Maria Irimescu va rămâne mereu un trandafir galben în glastra mândriilor Şcolii Nr. 7 Comăneşti. De aceea 
recunoştinţa noastră este exprimată în numele sutelor de copii care i-au fost elevi. 

 şişişişi    ... O floare eternă ... O floare eternă ... O floare eternă ... O floare eternă  



 Mi-am dorit foarte mult să devin 
învăţătoare pentru că iubesc copiii. Şi am 
devenit învăţătoare în anul 1973, după ce 
am absolvit cursurile Liceului Pedagogic 
Bacău. 
           Şi dacă mi-am ales meseria de dascăl 
pe care o practic de mai bine de 30 de ani, 
este pentru faptul că îmi place să trăiesc 
printre copii. Ei vin la mine fără bănuíeli 
savante şi mă cheamă în jocul lor fără să-mi 
ceară în schimb un compromis. Ei sunt fru-
moşi, deci nu invidiază frumuseţea, şi sunt 
iubiţi, deci nu invidiază iubirea. Ei sunt la-
comi fără agresiune şi egoişti şi mărinimoşi 
fără motiv. 
          Dar anii au trecut şi la împlinirea celor 
30 de ani de activitate m-am gândit să le 
dau întâlnire foştilor mei elevi. 
          Mi-am stabilit foarte bine planul ac-
tivităţii ,,Întâlnire între generaţii". Am trimis 
invitaţii foştilor elevi începând cu cei din 
prima promoţie 1973 şi până la cei din ul-
tima, ajutându-mă „Cartea de onoare". Au 
fost alături de mine directorii şcolii, colegii 

şi domnul inspector Eugen Teirău, care îmi 
cunoştea activitatea didactică încă din 1973. 
  A venit şi Ziua Cea mare - l iunie 
2003. Nu pot să exprim în cuvinte cum mă 
simţeam când în locul copiilor de odinioară 
au venit oameni mari, instruiţi, educaţi, au 
venit „copiii mei". I-am primii cu    braţele 
deschise în clasa pavoazată cu pozele lu-
crărilor lor. Am reuşit să-i cuprind pe toţi, să-
i simt în sufletul meu. S-au spus multe cu-
vinte frumoase, emoţionante şi la finalul 
activităţii, domnul inspector Eugen Teirău a 
spus: ,,Pentru mine, rămâne o activitate 
deosebită. Doamna învăţătoare rămâne în 
memoria mea alături de numeroşi alţi ÎN-
VÄŢÄTORI DEOSEBIŢI, fără de care şcoala n-
ar însemna nimic.“  

înv. Elena Gabor 

Cartea de onoare a dascălului -  Întâlnire între generaţii 
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ISJ Bacău a organizat etapa judeţeană şi a Olimpiadei de socio-umane. Gazda acestui concurs, la care s-au înscris şi au 

participat peste 180 de elevi din mai multe şcoli din întreg judeţul, a fost Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacău. 

 Au participat peste 180 de elevi, din mai multe şcoli din judeţ, de la clasele a III-a, până la cele de a XII-a. Concursul s-a 

desfăşurat pe 7 discipline, respectiv: Educaţie civica – pentru elevii din învăţământul primar (clasele a III-a si a IV-a) care au 

concurat pe echipaje alcătuite din 2elevi Cultură civică – pentru elevii de gimnaziu (clasele a VII-a si a VIII-a), care la fel au concurat 

pe echipe de câte doi, Logică, Psihologie, Sociologie şi Filosofie. Au participat elevi din Oneşti, Comăneşti, Moineşti, Bacău, Sascut, 

Buhuşi, Dofteana, Dărmăneşti şi Tg. Ocna. 

La Cultura civica  au concurat– 18 echipaje din tot judeţul. Olimpiada de socio-umane pentru elevii din învăţământul 

primar şi cel gimnazial a durat două ore.  Fiecare a venit la concurs cu un singur gând: să obţină un rezultat cât mai bun. La ieşirea 

din examen, unii dintre elevii noştri  participanţi s-au arătat încrezători în a obţine măcar un premiu şi chiar în a face parte din lotul 

naţional, iar alţii au declarat că au concurat doar pentru a se obişnui cu aceste tipuri de examene. “A fost bine, cred. Însă nu cred 

ca voi merge si mai departe, este o materie extrem de dificila”, ne-a declarat la ieşirea din examen Iftimoaie Ligia (clasa a VIII-a ). 

Elevii noştri s-au clasat pe primele locuri  la faza judeţeană: 

Premiul I pe judeţ a fost câştigat de echipajul format din elevii - Iftimoaie Ligia şi     

Ţăranu George - care va participa la etapa naţională. 

Premiul al II- lea - echipajul format din elevii Cată Daiana şi Ţăranu Elena. 

Premiul al III- lea - echipajul format din elevii Albu Laura şi Găitan Teodor. 

Olimpiada naţionala de socio-umane se organizează în acest an la Ploieşti, în  

perioada 17 – 21 aprilie. 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                    prof. Cristina Biagini 

REZULTATE DE EXCEPŢIE ALE ELEVILOR ŞCOLII  HANGANU ALEXANDRA, a II-a C  



O preocupare permanentă a membrilor catedrei de ştiinţe o constituie pregătirea elevilor pentru olimpiade şi con-
cursuri şcolare. Elevii pregătiţi de doamnele profesoare Doliş Marlena, Munteanu Maria şi Văcăraşu Cristina au obţinut rezul-
tate deosebite la concursurile judeţene, naţionale şi internaţionale la disciplinele: chimie, fizică şi biologie. Menţionăm elevii 
care s-au afirmat prin rezultate deosebite la aceste discipline. 
 Cernat Laura a obţinut în anul şcolar 2000-2001 Premiul I absolut (cu nota 10) la Concursul judeţean de chimie pen-
tru clasa a VII-a. În acelaşi an şi la acelaşi concurs Dumitru Alexandru a primit menţiune. 
 Spulber Iosif Daniel s-a evidenţiat în anul şcolar 2002-2003 la Concursul judeţean de chimie pentru clasa a VII-a şi la 
Concursul naţional de matematică-fizică Vrânceanu-Procopiu pentru clasa a VII-a la care a obţinut menţiune.  
 La Concursul naţional de matematică-fizică Vrânceanu-Procopiu pentru clasa a VIII-a  în acelaşi an elevul Lazăr Vlad 
Mihai a obţinut de asemenea menţiune. 
 Menţiuni au primit şi elevii Puiu Octavian, Caiter Vlad Ionuţ în anul şcolar 2002-2003 şi Ciotloş Minodora în anul 
şcolar 2006-2007 la Olimpiada judeţeană de chimie pentru  clasa a VIII-a. 
 Cojocaru Cătălina (an şcolar 2002-2003), Bîlbîie Andrei, Spânu Mihai, Oniga Oana, Hoştină Andreea (an şcolar 
2003-2004) şi Spulber Alice-Delia în anul următor au avut ca rezultate câte o menţiune la Concursul judeţean de chimie pen-
tru clasa a VII-a. La acelaşi concurs eleva Spulber Emanuela Ruth a obţinut premiul al II-lea în 8 mai 2004. 
 La Olimpiada de chimie Raluca Ripan faza judeţeană eleva Arpinte Mădălina a primit premiul al III-lea în anul şcolar 
2007-2008. În anul următor la Olimpiada judeţeană de chimie, clasa a VIII-a, elevele Viziru Mihaela şi Fedor Lavinia au 
obţinut premiul al II-lea, respectiv menţiune. 
 La Concursul internaţional ChimeXpert etapa zonală elevii Damian Costin şi Şuteu Silvana au obţinut Premiul I, re-
spectiv menţiune în anul şcolar 2009-2010. În acelaşi an elevul Damian Costin a mai obţinut premiul I şi diplomă de ex-
celenţă la    Concursul internaţional ChimeXpert etapa finală, premiul I la Concursul Naţional de chimie Magda Petrovanu de 
la Iaşi, premiul al III-lea la Olimpiada de biologie, faza judeţeană şi menţiune la Olimpiada judeţeană „Ştiinţe pentru juniori”.  
La etapa judeţeană a Olimpiadei de biologie s-au mai evidenţiat elevele Bîldigău Diana-Karina şi Poienaru Oana-Mihaela au 
primit Premiul I, respectiv menţiune. 
 În anul şcolar 2010-2011 la ştiinţe au obţinut rezultate deosebite elevii: 

•  Bîldigău Diana-Karina: - premiul I la Olimpiada de chimie etapa judeţeană şi menţiune specială la faza naţională. 

•   Damian Costin: menţiune la Olimpiada de chimie etapa judeţeană şi premiul al –III-lea la Concursul internaţional 
ChimeXpert etapa zonală. 

•   Ţăranu George: menţiune specială la Concursul internaţional ChimeXpert etapa zonală. 

•   Pădureanu Gabriel: premiul al II-lea la Olimpiada de fizică, etapa judeţeană  

•   Crăciun Ştefan: - premiul I la Olimpiada de fizică, etapa judeţeană 
 Echipajul format din elevele Huiban Ana-Maria, Poloboc Roxana-Raluca, Dascălu Mădălina-Nicoleta şi Vesel Iulia 
Alexandra au obţinut premiul al II-lea la Concursul judeţean „Cu viaţa mea apăr viaţa” în anul şcolar 2009-2010. 
 Menţionăm că elevul Ciurcanu Florin a fost în anul şcolar 2008-2009 unul din cei patru Ambasadori împotriva 
schimbărilor climatice aleşi pe ţară care a fost premiat la Ambasada Danemarcei. 

Felicitări tuturor elevilor, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. 
                                                                                                                                                                                     Prof. Maria Munteanu  

Pasionaţi de ştiinţe 
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MOTTO: „...Acele ştiinţe care nu s-au născut din experiment,  
mama oricărei certitudini, sunt inutile 

 şi pline de erori”  (Leonardo Da Vinci) 

CSOBOTH PATRONA ALINA, Clasa a III-a B  MATEI IULIA-FLORINA, Clasa a II-a A  



 La nivelul judeţului Bacău elevii din Şcoala Nr. 7 Comăneşti au obţinut rezultate meritorii la Olimpiada de 
matematică, faza judeţeană. După participarea la concursurile naţionale şi interjudeţene de 
circa 10 ani, a venit rândul rezultatelor deosebite şi a diversificării activităţilor învăţătorilor şi a 
profesorilor de matematică. Elevii şcolii au început să obţină zeci de premii şi menţiuni la 
concursurile de la Botoşani, Vatra – Dornei, Câmpulung – Moldovenesc, Galaţi, Gura Humorului, 
Roman, Iaşi, Bistriţa, Focşani, Piatra – Neamţ, Bacău, premii şi menţiuni la faza naţională: Cernat 
Laura, Porea Adina, Relea Iuliana, Văcăraşu Ioana, Baciu Georgiana. 
 La aceste concursuri s-a 
alăturat şi un grup de profesori de la 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” 
Comăneşti.  

 Aşa că am privit înainte: am organizat un Concurs naţional 
de matematică pentru clasele III – XII care a ajuns la a VII-a ediţie, cu 
participarea elevilor şi profesorilor din Bistriţa, Năsăud, Vatra – 
Dornei, Câmpulung – Moldovenesc, Gura Humorului, Botoşani, Iaşi, 
Roman, Târgu – Neamţ, Focşani, Constanţa, Tulcea, Bucureşti şi din 
oraşele judeţului Bacău. Concomitent se desfăşoară un Simpozion 
naţional de matematică pentru învăţători şi profesori, iar la iniţiativa 
unor colegi am reuşit să înfiinţăm o filială a Societăţii de Ştiinţe 
Matematice din România. Am organizat 3 ediţii ale Taberei de 
matematică la Cabana Iulia din Dărmăneşti în parteneriat cu Filiala 
Tulcea şi am înfiinţat un Centru de Excelenţă pentru clasele V – VIII.  

Mulţumim colegilor din ţară care ne-au sprijinit să intrăm într-un grup de elită din care fac parte: prof. univ. dr. D. 
Brânzei – Iaşi, prof. univ. dr. D. Popescu, prof. univ. dr. R. Gologan (preşedinţi ai SSMR), prof. univ. dr. C. Berceanu – Bacău, 
prof. M. Trifu (secretar SSMR), prof. N. Sanda – Bistriţa, prof. Bălăucă (axa Botoşani – Iaşi), prof. M. Gavriluţ – Roman, prof. 
T. Duminică – Suceava şi tuturor învăţătorilor şi profesorilor de matematică din fosta Şcoală Nr. 7 Comăneşti care au ridicat 
prin matematică performanţele locale la loc de cinste. 

Au consemnat prof. L. M. Sisca şi M. L. Gloambeş 
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Început şi continuitate … 

PUNCTUL  este cel mai „vârstnic” dintre semnele de punctuaţie. Despre vechimea lui vorbeşte chiar numele său, care provine din 
verbul latinesc pungere, „a împunge”, evocând astfel vremea când, pentru a-l marca, tăbliţa de argilă sau de ceară trebuia împunsă. La 
început, în scrierile epigrafice (inscripţii), punctul a fost folosit la marcarea pauzei dintre cuvinte, fie singur, fie împreună cu alt punct, cu 
altele două, dispuse în triunghi, fie cu altele trei, aşezate în careu sau în romb. În inscripţiile latineşti, punctul avea adesea o formă pătrată, 
ori era înlocuit cu semne reprezentând o frunză sau o pasăre. Primul învăţat care a utilizat punctul cu o valoare apropiată de aceea pe care o 
cunoaştem a fost Aristofan din Bizanţ, în secolul II î.e.n. . În sistemul imaginat de el, punctul avea şi valoarea altor semne de punctuaţie – 
punctul şi virgula  şi două puncte. 

VIRGULĂ însemna în latină „vărguţă”, „nuieluşă”, „crenguţă”, desemnând astfel  parcă locul mai fragil decât al punctului pe care îl 
ocupă în propoziţie. Virgula a început să fie folosită în mod curent abia după inventarea tiparului, în secolele XV-XVI. 

PUNCTUL ŞI VIRGULA a apărut întâi în scrierile din secolul al XVII-lea, când era adesea confundată cu semnul întrebării. 
DOUĂ PUNCTE este un semn de punctuaţie care a fost semnalat încă din secolul al XVII-lea, având de la bun început valoarea pe 

care o are acum: după el urmează o înşirare, o explicaţie sau o concluzie. 
TREI PUNCTE (PUNCTELE DE SUSPENSIE) a început să fie utilizat la sfârşitul secolului al XVIII-lea, pentru a marca o întrerupere în 

şirul vorbirii. 
SEMNUL ÎNTREBĂRII este prezent pentru prima dată în texte din secolul al XVI-lea,fiind  înlocuit frecvent prin punct şi virgulă. 

Folosirea alternativă a celor două semne a stăruit până la începutul secolului trecut. 
SEMNUL EXCLAMĂRII (AL MIRĂRII) a fost introdus în scriere în secolul al XVII-lea, pentru a marca grafic schimbarea intonaţiei. 
SEMNELE CITĂRII (GHILIMELELE) îşi trag numele de la inventatorul lor, meşterul tipograf Guillame (Guillimet sau Guimet), trăitor 

în secolul al XVII-lea. În textele din secolele următoare, în locul lor apare adesea paranteza. 
PARANTEZELE sunt un semn relativ tânăr. El a fost introdus în secolul al XIX-lea. Denumirea este de origine greacă însemnând „în 

plus”, „în afară”, „dincolo de”. 
LINIA DE DIALOG ŞI DE PAUZĂ, mai lungă decât surata ei cratima, apare în secolul al XIX-lea. 
CRATIMA (LINIUŢA DE UNIRE ŞI DE DESPĂRŢIRE) este, în schimb, ceva mai „bătrână”. Ea a fost folosită încă din secolul al XVI-lea 

când, după apariţia tiparului, sistemul modern de punctuaţie începe să se fixeze şi să se dezvolte. 

SCURT ISTORIC AL SEMNELOR  DE PUNCTUAŢIE 

Înv. Edith- Aurora Wagner  



Se spune ca un arbore care arde emana tot atat lumina cat a adunat in decursul vietii sale de la soare ca sa creasca si sa devina dintr-un 
lastar un gigant al carui varf pare ca ajunge la cer. 
 Lumina…atatea metafore, atatea imagini, atatea ganduri….Si totusi niciodata indeajuns. Ce-ar fi lumea fara lumina ?  
 Trista, rece si fara viata…teama, haos, liniste sinistra – un urias mormant… 
 …Si daca lumea materiala n-ar fi putut exista fara lumina, putem oare concepe viata spiritului fara ea ? Putem intelege sufletul fara 
lumina ?  
 Ce fel de fiinte am fi daca n-am sti ce-i frumosul, daca n-am avea cunoasterea ?... Sufletele inerte n-au adus niciodata nici evolutie, nici 
bine… 
 Si stiu ca oameni luminati exista pentru ca, intr-un moment din viata lor cineva le-a indreptat privirea spre lumina, daruindu-le parte din 
fiinta lui : primul invatator ! 
 Rabdarea cu care piticul cu ochi mirati si ghiozdan mai mare decat el a fost invatat sa nu renunte atunci cand primele bastonase refuzau 
cu indarjire sa se incadreze frumos intre linii, veselia cu care dascalul a batut din palme alaturi de el cantand o melodie noua la serbarea de sfarsit 
de an, magia cu care il transforma in printul zilei anuntandu-i un 10 plus….acestea nu pot fi uitate, sunt lucrurile care i-au imprimat prima directie in 
drumul lung al cunoasterii. 
 Apoi gimnaziul care a pus pe umerii invatacelului – acum initiat – responsabilitatea de a se prezenta in fata fiecarui profesor fara 
siguranta ca va fi scuzat pentru lipsa temei la matematica pentru ca a invatat la geografie… 
 Pasi grei si plini de importanta si emotii, transformati acum, prin filtrul anilor, in amintiri care aduc zambete si dor de copilarie… 
 Astfel de amintiri pastrez si legate de scoala in care am invatat, Scoala Nr. 10, cea care m-a facut ca in cei opt ani sa fiu mandra ca apartin 
de cea mai buna scoala din oras…scoala al carei nume avea trecere ori de cate ori ma prezentam la olimpiade, fiind un redutabil concurent al 
oricarei alteia din judet….scoala care mi-a oferit pregatirea necesara pentru a face fata cu succes intr-un liceu de elita. 
 Nu voi uita niciodata cata satisfactie am simtit atunci cand directorul de la Colegiul National VASILE ALECSANDRI Bacau, la care eram 
eleva a trimis scolii mele o scrisoare de felicitare pentru ca pregateste si trimite in licee elevi atat de buni. 
 Scoala mea, asa va fi intotdeauna... indiferent de nume, va ramane locul in care am primit din lumina raspandita de educatorii mei. 
 La 30 de ani...ganduri multe se ingramadesc in mintea mea, iar cuvintele nu au suficienta forta pentru a exprima tot ce poate fi spus. 
 Pot doar sa privesc cu deferenta si sa ma inclin in fata Dascalului, cel care a dus aceasta scoala la performantele si renumele actual. 
 As fi tentata sa elogiez numarul frumos de ani in care generatii si generatii au primit aici lumina, insa n-o voi face. 
 Pentru ca potentialul acestei institutii este urias, pentru ca vad talente ridicandu-se dintre bobocii care-i trec pragul multi ani de acum 
inainte, pentru ca misiunea ei va continua si mai departe si mai sus, pentru ca vad solemnitatea si bucuria aniversarii a 100 de ani si mai departe. 
  La multi ani, Scoala Mea ! 
             
                                                                                                                                                                                                                    AURORA IULIA BILBIIE 

Câţiva fulgi rătăciţi printre picături de ploaie, va fi 
prima zăpadă din anul acesta?  
Poate… 

Era un început de toamnă cenuşie când m-am 
strecurat prin singurătatea lui septembrie în lumea şcolii. 
Îmi amintesc cum învăţătoarea a fost primul meu ghid pe 
drumurile ce trec mereu, mereu spre lume, spre 
cunoaştere. 

Astăzi, dacă privesc în urmă, pot vedea mai 
limpede, prin aburul amintirilor, frământarea de foc a 
gândurilor stăpâne pe fiinţa fragilă, poate speriată, poate 
dornică de un zbor deschis spre acel univers. 

Şcoală, mă întorc cu recunoştinţă spre tine, spre 
dascălii tăi care au fost mereu „modelul de om”. Mulţi, 
foarte mulţi oameni adevăraţi, realizaţi, împliniţi au învăţat 
aici. 

Într-o bună zi vei simţi prezenţa mea, un gest atât 
de aşteptat al fiinţei, care, dintr-o altă insulă ţi-a auzit 
strigătele, care ţi-a înţeles chemările şi va fi capabilă să-ţi 
descifreze mesajul. 
 Atunci vei recăpăta forţe noi pentru a merge 
înainte. Chiar şi pentru un moment trecător, vei întrevedea 
eternitatea. 

Andreea Crăciun, Judecator, Baroul Bucuresti 

De la foştii elevi ai şcolii 
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 Cu lacrimi in ochi si dor in suflet, imi amintesc 
acum, studenta in anul doi, de primii pasi, primele emotii, 
primii prieteni avuti pe vremea cand eram eleva la Scoala 
Generala, pe atunci Numarul 10. 
 Primii patru ani de scoala au fost sub indrumarea 
doamnei invatatoare Bintu, care din clipa in care am pasit 
in clasa dumneaei s-a dovedit a fi o mama de neinlocuit. 
Alaturi de doamna invatatoare si cei 36 de colegi pe care ii 
aveam, am petrecut cei mai frumosi ani din viata, am 
invatat sa scriem, sa citim, sa  ne bucuram de lumea din 
jur; dumneaei fiind cea care care ne-a calauzit pe drumul 
succesului… 
 Tot atunci am invatat sa ma implic in toate 
activitatile scolare si extrascolare; serbarile de la fiecare 
sfarsit de an, Craciun ori Ziua Mamei erau un moment de 
bucurie, un moment in care adoptam diferite roluri, 
cantam, dansam, ne bucuram de viata si de aplauzele 
parintilor, fratilor si chiar a bunicilor. 
  Imi amintesc acum cu melancolie toate acele clipe 
fericite din viata mea si as dori sa ii multumesc doamnei 
invatatoare Miorica Bintu pentru tot ceea ce a facut pentru 
noi, pentru ce a reprezentat pentru noi la momentul 
respectiv si ce inseamna pentru mine acum.  

Ioana Balcanu, absolventa ASE 
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 Aşa o ştiu eu şi pentru mine aşa va rămâne “Şcoala Nr. 10” , şcoala în care am intrat triumfător în clasa întâi 
descoperind cu anevoie tainele abecedarului. Şcoala care m-a povăţuit  şi m-a pregătit, vreme de 8 ani pentru o etapă 
superioară... liceul. Cea care şi-a pus amprenta prin dascălii ei asupra formării caracterului meu cât şi a zecilor de generaţii cu 
multă dăruire şi conştiinciozitate. O perioadă din viaţa mea plină de culoare. Bineînţeles trebuie să recunosc că deşi în clasele 
primare eram puţin cam speriat şi nu prea vedeam cu ochi buni  „severitatea” unora dintre profesori, acum o vad cu alţi ochi 
poate şi din cauza faptului că mai nou port ochelari... 
 După ce am terminat liceul, după ce am terminat facultatea, şi după multe alte griji existenţiale, dacă ar fi să 
particip doar, la o oră a unui fost dascăl  de-al meu, fie ea şi desen sau muzică, m-ar lua cu fiori şi nu m-aş simţi deloc în 
largul meu, nemaivorbind de asistenţa la o oră de matematică sau română. Clipe trăite intens si atunci şi acum. Îmi amintesc 
cu plăcere şi emoţie, nu falsă, de şcoala mea generală., de învăţătoarea mea, Laura Şişca, căreia nu de puţine ori i-am pus 
nervii la încercare cu încăpăţânarea mea, şi căreia tot de atâtea ori cu înţelepciune nu m-a pârât niciodată părinţilor. Îi sunt 
recunoscător.  Totodată dirigintei mele, Carmen Carbarău care de-abia acum îi înţeleg osteneala de a ne învăţa să vorbim 
corect limba română şi a trezi în noi plăcerea pentru literatură. Inevitabil nu am cum să nu îi acord un „Oscar” şi domnului 
Gloambeş, un caracter complex, tipul clasic al profesorului care marchează într-un fel sau altul copilăria fiecăruia şi aici 
exclud total nuanţa negativa şi ţin neapărat să reliefez modul inegalabil de a te face să înveţi „matematica pe pâine” intr-o 
manieră aş spune eu mai „neconvenţională”.  Şi nu în ultimul rând tuturor dascălilor mei care şi-au adus aceeaşi contribuţia 
în formarea noastră. Oameni care educă şi care totodată formează caractere cu multă răspundere şi perseverenţă. Tuturor le 
sunt recunoscător. Chiar dacă osteneala lor,  poate nu este răsplătită cu  o satisfacţie financiară pe măsură, sunt sigur că ea 
e completată îndeajuns de cea morală, de conştiinţa lucrului bine făcut. 
 Dar poate v-am plictisit deja, şi îmi cer scuze, în puţinele rânduri relatate într-un mod subiectiv de un elev ca oricare 
altul al fostei Şcolii Nr. 10. 

Dragoş Porojnicu, videojurnalist TVR 

Impresii de neofit 

Din inimile noastre zboară astăzi pasăre de 
lumină şi viaţă, mulţumire că v-aţi pus în slujba 
cuvintelor, câteodată atât de neînţelese, în slujba 
căutării neîntrerupte de noi izvoare de cunoaştere, de 
noi esenţe concentrate în înlănţuiri de cuvinte. 

Au trecut toamne, ierni, veri şi primăveri. Şi, ca 
o zămislire a primăverii veşnice, a rămas amintirea şi 
dragostea pentru dascălii mei, ce am închis-o în sipetul 
inimii: frumoasă, arzătoare. 

Când frunzele pomilor au început primul şi 
ultimul bal, balul lor şi-al toamnei, primul foşnet al 
petalelor de crizanteme l-am simţit scuturându-se în 
cântecul zglobiu al abecedarelor ieşite parcă din 
ghiozdan. Aceasta a fost prima floare – buna mea 
învăţătoare. Apoi alte şi alte crizanteme au pluti pe 
aripile anilor, flori de neuitat, flori pe care le-am iubit şi 
eu. 

Eu.... o copertă cu flori sau poate o floare sau 
poate o fiinţă.... 

Acum îmi număr amintirile.... Ce sunt? Ce pot 
fi? Tot flori.... Atât de multe flori. Flori de lumină, flori de 
aur ce nu se ofilesc în inimi. Am vrea să dăm timpul 
înapoi şi cea de-a opta floare acum să înflorească. Dar ea 
s-a scuturat. Petalele au fost duse de vânt departe în 
inimile altor flori. Păsările albastre trimise de cerul pufos 
au zburat. Amintirea a rămas. 

 
Diana Manolache, cons. juridic BRD –  sucursala Cluj 

         Vasile Manolache, ofiter de politie 

Dascălilor mei, 

 Mi-aduc aminte şi acum când am intrat în clasa I. Eram 
aşa de mică şi şcoala mi se părea atât de mare, culoarele mi se 
păreau atât de întortocheate încât puteam să fac un  pariu pe 
doua bomboane că aşa arata un labirint. Pe doamna învăţătoare 
am iubit-o din primul minut. De fapt, daca stau mai bine şi mă 
gândesc, la fel am simţit şi pentru prima mea diriginta şi pentru 
prima mea profesoara de istorie, pentru prima profesoara de 
limba romana, pentru prima profesoara de geografie, pentru 
prima... Şi asta nu pentru ca am sentimente de dragoste în 
general pentru dascăli, ci pentru că cei care m-au învăţat primele 
lucruri esenţiale din viata mea au fost învăţătorii şi profesorii de la 
şcoala mea generala. M-am gândit adesea la un cuvânt care ar 
putea caracteriza cel mai bine pe dascălii de la Şcoala nr. 7, cărora 
le dăruiesc din suflet toate florile din lume şi cred că cel care 
exprima cel mai bine tot este PASIUNE. O mare familie din care 
mă bucur ca am făcut parte şi din care încă mai fac pentru că paşii 
mei au rămas scrişi pe holuri şi pe aleile scolii. 
 Acum şcoala nu mi se mai pare atât de mare. Dar nici eu 
nu mai sunt jumătate din ghiozdanul meu. Holurile nu mai sunt la 
fel de întortocheate şi de mari şi chiar daca a trecut atâta timp de 
când bastonaşele m-au ajutat să învăţ despre D-l Goe, despre 
ecuaţii, Ştefan cel Mare şi Carpaţi, încă mă simt ca parte din ele. 
 Acum, după mulţi ani, când privesc înapoi la prima mea 
şcoala, la cei care au contribuit la ceea ce sunt acum, sunt sigura 
de un singur lucru: esenţele tari încă se mai păstrează în sticluţe 
mici. 
 

Merlusca Roxana – absolventa a Facultatii de Litere Iasi 
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Omenesc şi normal este ca din când în când să ne întoarcem gândurile cu respect şi admiraţie spre cel care, ca o călăuză, ne-a însoţit de 
la primii paşi în lumea plină de necunoscut şi de taine a cărţii. El este acela care a luat asupra sa greaua şi plăcuta povară de a sădi în sufletul 
elevilor săi “scânteia” dragostei pentru cunoaştere. 

Activitatea unui educator este ca oglinda unei ape a cărei linişte de la suprafaţă ascunde în adânc un zbucium greu de dedus. 
Profesiunea didactică este una dintre cele mai complicate meserii, înscrisă pe linia specialităţilor care îndeplinesc o importantă funcţie 

socială – aceea de mijlocitoare între trecutul istorico-cultural al unei societăţi şi generaţiile tinere. 
Formarea tinerei generaţii nu se poate realiza decât prin educatori cu un înalt nivel al conştiinţei datoriei, cu o temeinică pregătire 

profesională şi pedagogică, de oameni cu ferme convingeri ştiinţifice, ce simt că au în mâinile lor soarta tânărului în devenire. Se ştie că educatorul 
exercită o mare influenţă asupra elevilor săi; în căutarea de modele, aceştia se fixează adesea asupra educatorului imitându-l în toate manifestările 
şi atitudinile, încercând să-şi ajusteze personalitatea educatorului la dimensiunile propriei sale personalităţi. 

Nici o profesiune nu cere atâta competenţă, generozitate, dăruire, simţul înnăscut al copilăriei, dragoste de copii, căldură umană precum 
cea de educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai sensibil şi mai complicat decât cel cu care lucrează el, omul în devenire – 
copilul. Educatorul întrezăreşte potenţele fiecărui copil, le scoate la lumină şi le dezvoltă, fructificându-le până la limitele lor superioare. 

Preţuirea pe care o merită strădania unui educator nu se poate măsura şi nici exprima în câteva cuvinte. 
Dr. Dan Bandea 
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Educatorul – izvor de lumină 

Spiritul unei şcoli, însă, se potriveşte mult mai 
bine modelului de fiinţă schiţat de Noica, prin 
echilibrul veşnic reînnoit al determinaţiilor ce 
caracterizează individualul (elevii) şi generalul 
(ideea abstractă de şcoală), prin permanenta 
„devenire întru fiinţă” la care participă cele 
două planuri ontologice.  

Mai mult poate decât clasa, şcoala e 
o fiinţă şi în sensul clasic al cuvântului, acela 
de a fi vie, de a participa la o perpetuă 
schimbare, de a avea o identitate proprie, 
distinctă. Dacă spiritul clasei, fără a se 
confunda cu individualităţile elevilor, 
interferează totuşi puternic cu ele, cel al şcolii 
are ceva mai stabil, mai bine cristalizat, mai 
propriu. O personalitate mai energică poate 
uşor antrena în direcţia sa spiritul clasei, dar al 
şcolii va opune o rezistenţă mai puternică, 
chiar când iniţiativele de schimbare vin din 
partea profesorilor. Prin această inerţie, fiinţa 
unei şcoli se aseamănă cu cea a unei limbi: 
chiar dacă e supusă influenţei maselor, 
aceasta se produce lent, indivizii neavând nicio 
putere asupra ei; suntem în mijlocul acestui 

spirit care ne modelează, dar pe care influenţa 
noastră îl atinge abia indirect. Şi aşa cum trăim 
într-o limbă („Limba română este patria mea”, 
spunea Nichita Stănescu), trăim o vreme, nu 
doar la propriu, ci şi la figurat, în spiritul unei 
şcoli.  

Însă această şcoală este pentru 
majoritatea, ca şi clasa (ne întoarcem deci la 
exemplul filosofului de la Păltiniş), o fiinţă 
născută sub semnul nostalgiei: nu o 
cunoaştem cu adevărat decât prin dor, decât 
când, după ce ne-am „lepădat” de ea, 
înţelegem ce am lăsat în urmă. 

LAURA CERNAT  

Despre fiinţa şcolii  
 
Dând un exemplu de fiinţă, 

Constantin Noica vorbeşte, în „Sentimentul 
românesc al fiinţei”, despre o clasă: ”O clasă 
şcolară,de pildă, este la început o simplă 
diviziune administrativă. Când însă mai târziu 
foştii elevi o invocă (…) nu începe ea să aibă 
ceva dintr-o entitate, respectiv să-şi aibă 
spiritul ei, să fie ca şi o suflare ce trece peste 
şi prin tinerii aceia?”.  

Dacă o clasă reprezintă în sine o 
fiinţă, o entitate (o suflare sau, cum o mai 
numeşte Noica folosind un vechi cuvânt 
românesc, o „adevărată dihanie”), cu atât 
mai complexă va fi fiinţa unei şcoli. Clasa, 
prin fragilitatea închegării ei într-o fiinţă, s-ar 
fi potrivit mai bine în capitolul despre „a 
prinde sau a nu prinde fiinţă”, căci 
„întruchiparea” ei este cu atât mai trecătoare 
cu cât, abia conştientizată, abia răsărită, e 
condamnată să se stingă pentru a nu renaşte 
decât pe tărâmul amintirii (această „seră a 
fericirilor trecute”, cum o numea Blaga). 

Uneori…amintirile revin…şi atunci, cu adâncă melancolie, îţi dai seama că au mai trecut nişte ani …şi te  regăseşti doar tu …tu şi cu 
ele - amintirile. 

Ce se poate spune după 25 de ani de când am absolvit şcoala generală ? Spre surprinderea mea, multe lucruri pe care le credeam 
uitate. Prima zi de şcoală …domnişoara învăţătoare Monica…Şi acum, după atâţia ani, nu mi se pare ca s-a schimbat prea mult: e la fel de 
frumoasă, de mlădioasă, de copilă ca atunci. Ce ne-a învăţat? Multe … dar mai ales că trebuie să-ţi faci datoria şi un pic mai mult de-atât, 
grija de detaliu, că trebuie  să-i tratezi pe colegii tăi cu consideraţie şi fără superioritate, ce înseamnă  competiţia… 

Mi-amintesc cu dragoste de doamna Teodorescu de Română cu care, peste ani ,aveam să devin colegă şi prietenă. E un capitol 
aparte dumeaei pentru sufletul meu. Am îndrăgit-o din prima oră  după ce, citindu-ne ceva din Eminescu, avea ochii plini de lacrimi. Apoi 
îmi amintesc cu plăcere de domnul diriginte Mănăilă. Dumnealui a reuşit să-mi readucă în viaţă bucuria jocului şi importanţa prieteniei, 
într-o perioada când uitasem că nu sunt decât un copil. Mi-o amintesc pe doamna Ionel care a făcut ca istoria să devină una din pasiunile 
mele …pe domnişoara Popa de biologie …pe domnul  Popa de mate … şi atâţia alţii… 

 Ce a fost viaţa mea după cei 8 ani de generală? Un şir de începuturi - liceul din localitate, Politehnica din Iaşi, căsătoria cu 
prietenul meu  din liceu, naşterea băiatului nostru, cariera didactică, un alt oraş, o  altă slujbă,  facultatea de psihologie. Unde mă aflu 
acum? Departe de ţară, undeva prin Orientul Mijlociu, alături de familia mea. 

 Aştept cu nerăbdare şi curiozitate  următorii ani. Îmi ridic ochii plini de recunoştinţă către Dumnezeu, către familia mea, către  
dascalii mei. Le mulţumesc pentru lucrurile sădite în sufletul meu şi care m-au ajutat sa devin doar …UN OM MAI BUN şi un CARACTER 
PUTERNIC.  Mulţumesc. 

Mirela (Onea) Rusu 

Tisescu Iarina, Clasa I A 
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Amintiri nepretuite… 
 Nu este usor sa vorbesti despre tine… Suntem obisnuiti sa schimbam opinii, sa criticam, sa sporovaim, dar intotdeauna subiectul 
de discutie este altul…alter este intotdeauna usor de abordat, in timp ce ego ne da de cele mai  multe ori batai de cap…Pentru mine Scoala 
Nr. 10 a fost copilaria si o mare parte din adolescenta mea, a fost prima mea sursa de cunoastere, a fost si va ramane pentru totdeauna o 
parte din copilul din mine…imi amintesc cu nostalgie de eleganta si intransigenta doamnei invatatoare Balas Monica, de orele de romana 
in care doamna Lucia Veres ne vorbea cu un veritabil accent ardelenesc de Eminescu si Caragiale, de complicata  matematica  pe care d-
nul diriginte Laic Robert Constantin ne-o facea atat de accesibila si, nu in ultimul rand, de orele de franceza care mi-au deschis pentru 
totdeauna apetitul pentru aceasta minunata limba (ii adresez multumiri speciale d-nei profesoare Ilie Marioara). Nu pot sa nu imi amintesc 
cu drag si de orele de sport, singura materie la care primeam intotdeauna mai mult decat meritam si la care d-nul  profesor Manaila imi 
tolera cu atata indulgenta stangaciile si lipsa de talent… 
 Ulterior am urmat Facultatea de Litere, departamentul Studii Culturale Europene din cadrul Universitatii Bucuresti, iar acum 
lucrez in cadrul unui program PHARE… 
 Vreau sa multumesc cu aceasta ocazie dragei mele invatatoare, profesorilor mei iubiti pe care, din pacate, nu i-am mai vazut de 
ani de zile…distanta insa nu m-a facut sa-i dau uitarii…nici pe departe. Deseori imi doresc sa nu fi parasit niciodata orasul copilariei mele, 
sa fi ramas alaturi de prietenii, colegii si indrumatorii mei…viata insa ne cere uneori anumite sacrificii pentru a merge mai departe… 

DUTA DIANA 

 In anul 1981 am inceput activitatea scolara in clasa d-
nei Monica, fiind mandru de faptul ca voi invata intr-o scoala 
noua si mare, asa cum o vedeam cu totii la acea vreme. 
 A fost o perioada foarte frumoasa, cu realizari 
deosebite si satisfactii; chiar daca amintirile despre aceasta 
perioada nu mai sunt atat de proaspete, imi amintesc totusi 
foarte puternic starea de bine de care ma bucuram in acea 
perioada, placerea cu care mergeam la scoala si concurenta 
constructiva din timpul orelor si nu numai.  
 In anul 1985, trecand la o etapa superioara de 
invatamant – asa cum o vedeam eu atunci – am inceput mai 

mult sa realizez ce se intampla in jurul meu si am dat mai multa 
atentie detaliilor; avand ca diriginte pe d-na Necsoiu Silvia, am 
fost focalizati toti colegii catre lucrul in echipa, toata clasa fiind 
focalizata spre obiectivul care trebuia indeplinit. Astfel, 
participarile cu clasa la Olimpiade, concursuri, momente artistice 
ne-au dus in timp la performante de grup sau individuale 
deosebite (Brigada artistica, Agenti de Circulatie, sunt numai 
doua din activitatile cu rezultate deosebite la care am participat). 

 

BOSOTEANU FLORIN 

     De ani… 
…pentru câţiva dintre cei de vârsta mea par atât de mulţi… parcă e greu să îi numeri… şi când mă gândesc ca eu am trăit 26 de ani… şi nu 

degeaba… am realizat multe lucruri de care sunt mândră. Am reuşit astfel să-i fac şi pe cei care m-au îndrumat pe parcursul vieţii sa fie multumiţi 
de mine. Şi mai am multi ani de trăit… şi mai am multe lucruri de facut… lucruri de care peste alţi 26 de ani voi fi, poate, şi mai mândră… Dar fie-
care vârstă cu satisfacţiile ei… 

De ea ce pot sa vă zic?... Că era mică şi dulce ca o păpuşică şi că mă mândream cu ea că e a mea, dar avea şi seriozitatea şi  hotărârea de 
“a ne face oameni” pe care orice dascăl adevărat trebuie  să le aibă. Îmi aduc aminte de prima zi de şcoală, de colegii ai căror ochi abia se vedeau 
de după bănci, de stiloul care era mai mare decât antebraţul meu… Am intrat în clasă şi am vazut-o la catedră, elegantă si pregătită pentru 
formarea unei noi generaţii de sufleţele. Era învăţătoarea mea… vă daţi seama ce emoţii pentru un copiluţ de 6 ani… Am fost sub indrumarea 
dumneaei 8 ani, ani ce au fost plini de satisfacţii si de sfaturi bune după care ma ghidez şi în ziua de azi…  (Cu mult respect… doamnei Carmen 
Căzănel) 

Cea mai mare calitate a dumneaei a fost calmul cu care a  ştiut să facă faţă problemelor cauzate de o colectivitate formată din diferite 
personalităţi… copii dificili, inteligenţi şi cu necesităţi mai mult sau mai puţin diferite… Cei patru ani petrecuţi alături de doamna dirigintă m-au 
învăţat sa mă bucur de ceea ce am… pentru că am multe… şi să nu plâng după ceea ce nu am… pentru că prea puţine imi lipsesc… (Toată stima… 
doamnei Mărioara Ionel) 

Aş putea să vorbesc la infinit despre toţi dascălii pe care i-am avut alături la Şcoala 7, dar aş plictisi şi nu asta e intenţia mea. Aş vrea 
totuşi sa mulţumesc în special domnului professor de matematică Gloambeş, doamnei profesor de limbă franceză Ilie şi domnului Chelaru (să-i fie 
ţărâna uşoară). Datorită lor am continuat să iau 10 si la facultate… după atâţia ani. 

                                                                                                                                                                         MARIANA MIRON - Kinetoterapeut  

 
...gooolll! Des se auzea din gura mea, a colegilor de breasla din echipa de handbal-baieti a Școlii nr. 7. Am caștigat! De multe ori am 

plecat invingatori, dar si invinsi. Pentru fiecare dintre acestea ii datorez multumiri singurului profesor de sport si educatie fizica Tofan Vasile, care 
alaturi de sotia Tofan Anastasia ne-au pus mingea in mana pe frig, pe ploaie, pe zapada si ne-au educat intr-un stil victorios cum sa te invarti pe 
terenul de joc.  Nu aveam pe atunci sala de sport de astazi, dovada sunt urmele de lovituri de la genunchi, maini sau chiar degete. Luam mingea 
medicinala si in joc de glesne, ne pasam in formatie de 6 de la unul la altul fara sa o scapam. Dupa un antrenament deja  mingea de handbal era 
mai usoara si mai simplu de manevrat. Astazi merg la Sala de sport a Scolii nr. 7 si ma minunez cum au trecut anii si cum dirigintele meu, Tofan 
Vasile, a tot adunat cupe, diplome, premii in competitii sportive scolare alaturi de generatii de copii care mai de care diferiti dar cu mult talent. Ii 
multumesc acestui mare profesor (la propriu si la figurat) pentru ca m-a educat, ma strunit cu simpatia si prietenia , lasand la o parte bariera dintre 
noi de profesor - elev.  

 
                     JITARU NARCIS - ing., Coordonator proiect european 



 În anul școlar 2008-2009, un echipaj al școlii noatre a participat la acest con-
curs de limbă română, literatură și comunicare. Echipa noastră a fost pregătită de prof. 
Căzănel Carmen și formată din elevele: Panaite Paula – a V-a, Bâldigău Karina – a VI-a, 
Baciu Georgiana – a VII-a, Arpinte Mădălina – a VIII-a 
 După ce am repurtat locul I la etapa județeană, am purces cu emoție la cea 
națională care s-a desfășurat la Turda, în aprilie 2009. La această intrecere echipajul 
avea mai multe probe: prezentarea originală a echipei, motivând de ce sunt 4 eleve de 
nota 10, probă scrisă de gramatică-grilă, o compunere pornind de la un text literar, un 
text funcțional, un afiș. Apoi trei probe orale cu bilețel tras la sorți: elevele din clasele 7-
8 să prezinte o știre sau un interviu pe o anumită temă, cea de a 5-a recitare, iar a 6-a să 
improvizeze o narațiune oral, pe o anumită temă, interpretând ca un actor – toate cu 
public.  

Nu ne-a fost ușor cu pregătirea, drumul, cazarea si ziua ni s-a părut lungă, epuizantă cu probe-maraton. La festivitatea de pre-
miere nu știam absolut nicio notă obținută la cele 8 probe. Așa că nu mică ne-a fost bucuria și surpriza de a clasa pe primul loc!! 
Rămâne o amintire plăcută și o victorie în premieră a școlii noastre: un loc întâi la o etapă națională.   

Prof. Carmen Căzănel 

Concursul de limbă română ”4 de 10” 
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Opțional de SCRABBLE – pentru clasele V-VIII  
 Pentru cine nu ştie: scrabble este un joc cu litere plasate pe o tablă  care conţine careuri colorate. Practicarea acestui joc 
implică divers potențialul elevului: vocabular, morfologie, calcul matematic, logică. Iar spiritul de competiţie inerent jocului va pro-
duce motivarea lui în atingerea performanţelor si autodepăşire.  

 A şti să joci scrabble nu înseamnă numai să ştii să construieşti cuvinte, ci să ştii şi să le plasezi, să socoteşti punctajul, să 
optimizezi aceste cuvinte - şi, nu în ultimul rând, presupune facultăţi de concentrare şi de atenţie. În plus, prin iniţierea într-un joc 
despre care se ştie că este destul de dificil, elevul poate să-şi creeze o imagine mai bună despre sine însuşi, fiind astfel încurajat 
să gândească despre sine că este capabil să reuşească o învăţare complexă. Jucând, copilul nu se gândeşte numai la plăcerea sa, ci 
şi la ambiţia de a reuşi, de a-şi dovedi valoarea. Toate acestea, cu ajutorul profesorului, contribuie la creşterea gradului de încre-
dere în sine al elevului - factor esenţial in reuşita şcolară. 

 Construirea cuvântului, verificarea validităţii acestuia, utilizarea documentelor, căutarea prelungirilor posibile etc. sunt 
activităţi care contribuie la însuşirea -  prin joc – a limbii române. 

REGULI FUNDAMENTALE 
 Primul cuvânt, care se depune pe tabla goalã, trebuie sã fie format din cel putin 2 litere si cel mult 7 litere si trebuie sã 

treacã prin pãtrãtelul din centrul tablei (h8).  În nici un caz, nici mãcar la problemele de 
compunere, nu se admite plasarea pe tablã a mai mult de 7 litere la o depunere. 

• Toate literele utilizate în cadrul unei depuneri se plaseazã numai orizontal (de la 
stânga la dreapta) sau numai vertical (de sus în jos), pe o singurã linie sau coloanã. 

• Nu se pot depune cuvinte izolate, care sã nu aibã legaturã cu un alt cuvânt de pe 
tablã. Toate literele unei depuneri trebuie sã fie legate între ele (eventual, prin alte 
litere de pe tablã). 

• Dacã se depune un joker, se va specifica ce literã înlocuieste, iar semnificatia 
acestui joker nu se mai schimbã pânã la sfârsitul partidei. 
       În timpul jocului cuvintele se pot forma si lega între ele astfel: 

 Prin lungire, adaugând una sau mai multe litere în fata sau/si în 
urma unui cuvânt aflat deja pe tablã. Prin intersectare, formând un cuvânt 
(orizontal sau vertical) care sã se încruciseze cu un altul aflat deja pe tablã. Prin alipire . Prin metode combinate 
ale celor de mai sus. 

ALTE REGULI GENERALE 
 Punctajul unei depuneri se calculeazã însumând valorile literelor componente ale cuvântului format (tinând cont de mul-

tiplicarea cuvântului, dacã este cazul). Se adaugã si punctajul cuvintelor adiacente nou formate, care se calculeazã la fel ca si pen-
tru cuvântul principal. Dacã în cadrul unei depuneri se plaseazã toate cele 7 litere, la calcularea punctajului se adaugã o primã de 
50 de puncte (depunere - scrabble). 

 Citiți și învățați COMPLET regulile de scrabble pe http://www.csimpetus.ro/Romana/Regulamentescr.html.  
 Puteți juca scrabble online accesând  http://www.isc.ro/ro/”. Dar la concursuri se joacă numai la tablă, fără calculator şi 

fără dicţionare. Succes!  
Profesor: Căzănel Carmen  



                  Oana-Alexandra HEISU:  
  „Speranţe” - o revistă de informaţii, opinii şi creaţie, este rodul unei munci colective depuse de toţi cei din instituţie, deo-
potrivă elevi şi profesori. Abordarea unor teme cât mai diverse,  publicarea creaţiilor copiilor, cuprinzând atât desene cât şi litera-
tură, a stârnit interesul tuturor, având drept urmare creşterea prestigiului şcolii. Paginile de divertisment sunt stropul de veselie ne-
cesar unei reviste care te destinde şi în acelaşi timp de informează. Fiind o revistă cu şi despre copii, rezultatele deosebite obţinute de 
elevii şcolii noastre îşi găsesc loc în rubrica „Premianţi”.  Cred că lucrul care ne-a atras cel mai mult pe noi, copiii, este libertatea de 
exprimare. Propriile opinii sunt presărate în paginile revistei aşa cum le percepem noi, fără ca gândirea noastră să fie îngrădită. 
 Iulia-Minodora CIOTLOŞ:  
 Revista Şcolii Numărul 7 Comăneşti impune chiar şi prin titlul „Speranţe” o atitudine optimistă. Creaţiile literare propun 
cititorilor să îşi imagineze, să intre în lumea fanteziei şi îi stimulează pe elevi, determinându-i să se perfecţioneze. Ultimele eveni-
mente în care a fost implicată şcoala sunt prezentate alături de unele informaţii, utilizându-se un limbaj accesibil nu doar pentru cei 
mari, ci şi pentru cei mici. Fiecare număr al revistei cuprinde şi o secţiune care îi îndeamnă deopotrivă pe părinţi şi copii să mediteze 
asupra unor probleme cu care se confruntă societatea. Tot sub forma unei lecturi uşoare, teme precum „Natura, prietena mea” sau 
„Împreună pentru o lume mai bună” sunt abordate în speranţa că generaţiile tinere vor fi protectoare cu mediul înconjurător.  

„Speranţe” este dovada că, atunci când dascălii şi învăţăceii colaborează, rezultatul este foarte bun. 

Membrii cercului de literatură “Seminţe ale ideii” scriau despre revista „Speranţe”Membrii cercului de literatură “Seminţe ale ideii” scriau despre revista „Speranţe”Membrii cercului de literatură “Seminţe ale ideii” scriau despre revista „Speranţe”Membrii cercului de literatură “Seminţe ale ideii” scriau despre revista „Speranţe”  

 Cercul „Seminţe ale ideii” a înflorit  în anul 2002, la Școala Nr.7 Comăneşti, unde au venit copii iubitori de carte – 
adică cei mai inteligenţi şi mai sensibili elevi din clasele mele, care se pregătesc pentru concursuri de limbă și literatură. Ei au 
trudit cu voinţă şi răbdare, înţelegând că nimic din ce e bun pe lumea aceasta nu se obţine uşor. Talentul şi inteligenţa cres-
cute laolaltă sunt flori rare care, necultivate, se usucă şi mor fără rost. E mare păcat să iroseşti un dar atât de preţios. Cercul 
nostru de literatură și-a luat numele dintr-o definiție poetică a cărţii: “Roi de buchi, SEMINŢE-ALE IDEII, / Magic cosmos strâns 
în scoarţe; zeii / Au pierit că nu te-au cunoscut!” Versurile fac parte din poezia “Cartea” de Vasile Voiculescu.  

 Astfel, cercul “Seminţe ale ideii” a devenit nelipsit pentru eleii care se pregătesc pentru olimpiada de română, 
pentru cei care urmaresc literatura urmăresc performanţe la literatură.  

  Elevii doresc să citească aici atât creaţiile cele mai reuşite ale colegilor, cât şi cele mai bune interpretări literare, 
comentarii de texte lirice, realizate de ei. Lectura lor ridică treptat pretenţiile micilor cititori şi le modelează gusturile din ce în 
ce mai rafinate, capabile să respingă banalul, dar şi să aprecieze originalitatea sau limbajul literar format. Așa am obţinut 
rezultate în fiecare an la etapa judeţeană a tuturor competiţiilor de limba română avizate de Ministerul Educaţiei: Concursul 
„Mihai Eminescu”, Olimpiada de limba română „Ionel Teodoreanu” şi „George Călinescu”, Concursul interdisciplinar „+/-
Poezie” şi Concursul National de limba română pe echipe „4 de 10”.  

 Performanțele maxime obţinute în ultimii ani au fost participări și premii la etapele naționale ale acestor concur-
suri, ceea ce înseamnă tot atâtea premii întâi la etapa județeană: 

2001 -  Laura Cernat – premiul al III-lea pe țară – Piatra Neamț; 
2002 - Laura Cernat – premiul al II-lea pe țară – Iași; 
2003 - Ana-Maria Doagă – diplomă de participarela națională – Arad; 
2004 - Ema Spulber – premiul al II-lea pe țară – Galați; 
2005 - Oana Astănoaie – diplomă de participare – Botoșani; 
2006 - Bianca Pavel – diplomă de participare la națională – Bacău; 
2007 - 2008 -Baciu Georgiana – mențiune pe țară la concursul „+/-POEZIE”,  – Caransebeș, respectiv Galați; 
2009 - echipa formată din Mădălina Arpinte, Baciu Georgiana, Bildi-

gău Karina Premiul I –  la Concursul de limba şi literatura română ”4 de 10” 
Turda. 

 2010 – Karina Bîldigău – premiu special la națională – Arad. 
 În anul școlar 2010-2011 rezultatele la etapa județeană la olimpi-

ada de limba română au fost  următoarele: 
Premiul al II-lea :  ALEXANDRA MUȘAT  - a V-a A; 
Premiul al III-lea:  GABRIEL PĂDUREANU  - a VI-a C; 
   MOȚEI CASIANA   - a VII-a C 
   MERLUȘCĂ ALEXANDRA  - a VII-a C 
   OANA POIENARU  - a VIII-a A 
   ȘTEFAN MOȚEI   - a VIII-a A 
Mențiuni :   IONELIA-MARIA DASCĂLU - a V-a A 
   SIMONA  BOBEICĂ  - a V-a A 
   VALENTINA BOLOG  - a VI-a C; 
   DUMITREL PĂDUREANU  - a VI-a C; 
   TITUS SPULBER   - a VIII-a C; 

„SEMINŢE ALE IDEII” 
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 O pară de foc lumină deodată camera fetiței. Ea se trezi speriată. Întunericul era din când în 
când spulberat de fulgere roșii, urmate de bubuituri puternice. Venea furtuna și inima fetiței bătea fre-
netic. Se trezise din vis. Și ce vis! 
 O corabie plutește în largul mării, valurile o izbesc din toate părțile. Iar pe punte, printre funii, 
butoaie, grinzi, parâme, o capră tremura de frig, căutând adăpost de apa revărsată de sus, din nori sau 
din talazurile ce depășeau marginile corabiei. Deodată, un val puternic trimise corabia între stânci. Mii 
de bucăți s-au imprăștiat înghițite de valuri. Capra se trezi pe un pat de crengi uscate si constată cu 
uimire că era cald. Era într-o peșteră unde un foc își trăia ultimele flăcări, iar jeraticul lumina ușor. Lângă 
foc, o ființă ciudată o privea: era un inorog, un cal superb cu un corn în frunte. 
- Și pe tine te-a blestemat vrăjitoarea cea rea? întrebă capra cu o voce de fetiță. 
- Stai liniștită, împreună o vom învinge. 
Inorogul și capra își uniră puterile și vraja se spulberă. Erau prințul și prințesa norilor, blestemați, 

despărțiți de vrăjitoarea care știa că impreună sunt puternici și de aceea a vrut să-i despartă pe vecie. Dar norii s-au revoltat și au 
spart corabia care le ducea prințesa departe și au pornit furtuna ca s-o salveze.  

- Stai fără grijă! i se păru acum fetiței că aude o voce din nori. Stai fără grijă, noi si prințul sortit ție suntem aproape… Inchide 
ochii și te vom putea duce înapoi, pe tronul tău, între norii de puf… 

Când a căzut primul fulg, mama-broască a chemat toți brotăceii și i-a 
trimis la culcare. I-a învelit cu plăpumioare de frunze, fiindcă aveau să doarmă 
până la primăvară. Dar acolo, sub plapuma albă a zăpezii, sub pământ, s-a făcut 
cald și bine, încăt micuții au visau că a venit primăvara...  

Așa că s-au furișat, au găsit un tunel până la un lac apropiat și au ieșit din 
apă. Deodată au rămas inmărmuriți! Ce minune! Câmpul era de zahăr, copacii 
atarnau de frișcă... Au orăcăit tare de bucurie! și au pornit să țopăie prin zăpada 
rece... și așa țop-țop, oac-oac au ajuns pe un derdeluș. Ce chiote acolo și ce voie-bună! Fericirea copiilor de pe săniuțe era 
molipsitoare. Copiii i-au văzut și, cu mare bucurie, fiecare a luat câte un brotăcel pe săniuță. Brotăceii erau in culmea 
distracției! Nu se mai săturau, au uitat de frig, de foame, de culcușul lor cald.  

Dar seara a sosit, nepoftităși copiii cuminți trebuie să plece acasă. Ce să facă? Fiecare a ascuns in mânușă câte o 
broscuță și au avut mare, mare grijă de ea.  

Visul din zori 

Brotăceii iarna 
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ALEXANDRA MUȘAT, a V-a A  
Premiul al IIPremiul al IIPremiul al IIPremiul al II----lea pe judelea pe judelea pe judelea pe judeţ, 2011 ţ, 2011 ţ, 2011 ţ, 2011     

SIMONA BOBEICĂ, a V-a A  
 Mențiune pe județ, 2011 

 
 O nouă vârstă a început să prindă viață și, împletită cu gândurile unui copil va 
forma o poveste: povestea copilăriei. În lumea aceasta, norii coboară și se prefac în licurici. 
  Așa incepe un joc. Fiecare copil aleargă după ei și, când prind unul, plutesc in văz-
duh, iar vântul, cu o baghetă magică, îi trimite peste creste de munți. În vârf de află îngerii. 
Din aripile lor se desprinde puful pur care se preface în fulgi. Așa incepe prima zăpadă și 
jocul continuă. 
Soare înflorește ca un nufăr pe apa cerului. Copiii prefac tot cerul în izvoare de cristal și 
câmpii de smarald. Ce bogăție! Din razele soarelui iau viață fluturii. Dansul lor maiestuos 
învie florile, iar parfumul lor suav se răspândește în văzduh. Pe chipul fiecărui copil 
înflorește zâmbetul. Dar jocul nu se încheie aici.  

În curând, leagănele ne trimit cître stele. Din graiul de neînțeles al copiilor, ele fură cuvintele cele mai simple și ne zic: 
noapte bună! Luna ne cântă, adormindu-ne, iar noi coborâm lin pe aripile visului, cu gândul dus la o nouă zi cu jocuri la fel 
de magice, vesele, fericite. 

VALENTINA BOLOG, a VI-a C  
Mențiune pe județ, 2011 

Jocul unei vârste 



 …Şcoala…de când n-o mai 
privise… Şi când te gândeşti 
că-şi jurase să o viziteze in 
fiecare an… A trecut pe 
lângă ea de zeci de ori, 
grăbit şi indiferent, gând-
indu-se doar că întârzia la 
serviciu. Doamne, cum trec 
anii şi ce uşor se acoperă 
toate de colbul uitării…Aşa 
gândea Alexandru, urcând 
alene treptele roase de 
timp ale şcolii. Opt ani de 
zile, fusese lumea lui şi, 
când a părăsit-o, nu-şi 
închipuia că va putea exista 

în afara zidurilor ei sacre. Dar destinul l-a purtat pe aripile sale 
prin liceu, pe băncile facultăţii şi apoi mai departe, in viaţă, 
îndepărtându-l de visele copilăriei. 

Acum, păşind din nou în bătrâna şcoală, Alex se simţea 
invadat de spiritul veşnic tânăr, captiv între zidurile ei vechi. O 
sală de clasă…urme de cretă prăfuită pe tablă, strigăte zglobii 
de copii răspândindu-se în aerul plin de sudoare în care praful 
licărea asemeni unei pulberi de aur, razele pârguite ale soarelui 
de toamnă răsfrângându-se printre băncile înşirate asemenea 
unor soldaţi cuminţi şi supuşi…Şi între ele se înălţa, desprinsă 
parcă din negurile trecutului, veche şi neclintită, banca lui, cea 
care îl văzuse crescând; se odihnea la fel ca pe vremuri, 
acoperită de frânturi de formule sau de gândurile răzleţe ale 
unor elevi plictisiţi, semne şi culori împrăştiate în dezordine. 

Alex nu crezuse să mai fi rămas ceva din acel univers 
pierdut în zarea tinereţii, dar iată că bătrâna lui tovarăşă 
stătuse acolo în toţi aceşti ani, învăţând de zeci de ori abeceda-
rul şi tabla înmulţirii, apoi teoremele şi formulele de după-
amiază. Banca, cea care, asemenea codrilor din al căror lemn 
era zămislită, văzuse multe şi multe cunoştea, mai înţeleaptă 
decât toţi elevii şi poate chiar decât toţi profesorii la un loc, 
banca, mută şi supusă, îşi continua existenţa în lumea ei liniş-
tită, sfidând timpul care curgea monoton peste ea. Privind-o, el 
simţea aceeaşi uimire pe care o trăise când o contemplase pen-
tru prima dată, când se aşezase acolo sub privirile grijulii ale 
mamei şi, stând in ea, dezlegase pentru întâia oară taina litere-
lor. În neclintirea ei, banca împărtăşise fiecare clipă de entuzi-
asm, trăise fiecare revelaţie şi tremurase alături de el la fiecare 
emoţie a unui nou extemporal neanunţat… 

Într-o zi, învăţătoarea l-a mustrat : 
- Ai devenit neatent şi gălăgios ! Probabil din cauza 

colegei... Treci în banca a doua ! 
El o privise rugător cu ochii săi mari, negri, ca pe o 

icoană de la care aşteaptă o minune, şi învăţătoarea se înduio-
şase lăsându-l să rămână acolo. Fetiţa cu ochi azurii şi bucle 
blonde a trebuit să plece totuşi din acea bancă, pentru a reveni 
însă peste câteva săptămâni. Apoi anii au trecut, copiii s-au 
transformat în adolescenţi, iar învăţătorii în profesori, însă 
aceşti elevi au rămas tot în prima bancă. Ceva din atmosfera de 

basm şi vrajă a copilăriei îi lega de banca devenită prietenul 
lor supus, însă nimeni nu a încercat să dezlege enigma : tu-
turor li se părea firesc. Şi, sub povara cărţilor din ce în ce mai 
multe şi mai interesante, spiritul băncii creştea şi înflorea ală-
turi de ei, visând prin noianul de file împrăştiate, la viitorul 
celor doi copii cu ochii strălucitori. 

“Ce condamnare ! gândea acum Alex . Să stai o viaţă 
între cărţi care îşi întorc doar coperţile spre tine şi să nu le 
poţi citi niciodată ! Ce sete de miez de carte, de pagină 
deschisă sub privirea ei trebuie să nutrească banca !” Atunci, 
băiatul îşi aminti cum, odată, nu-şi învăţase deloc, iar pro-
fesorul îl pusese să întoarcă manualul pe bancă şi să spună 
lecţia. Nu ştie nici acum prin ce minune – poate prin inspiraţie 
divină sau poate într-adevăr, banca îi şoptise – dar a ştiut per-
fect lecţia. Şi-a amintit-o ca prin vis, ca şi cum un înger i-ar fi 
şoptit la ureche o poveste. 

Şi dacă banca îi vorbise cu adevărat ? Dacă exista o 
vrajă între el şi obiectul neclintită pe care îl contempla acum 
cu nostalgie ?... Stropii de lumină tremurau viu pe luciul casta-
niu, iar de sub mormanul de cărţi răsuna cald şoapta unei voci 
hodorogite de timp : 

- Iar nu ţi-ai învăţat lecţia ?... 
Cu ochii licărind de emoţie, Alex dădu să răspundă că 

da, că în sfârşit înţelesese lecţia vieţii şi că o învăţase chiar de 
la ea. Însă banca nu-l mai auzea de mult… Ea intrase în lumea 
de vise a altui prichindel care descifra alături de ea tainele 
învăţăturii. În acelaşi timp cu copilul imaterial din sufletul lui 
Alex, un alt elev îşi strânse cărţile de pe aceeaşi bancă şi, flu-
turând o foaie presărată cu litere firave, îi strigă: 

- Tată! Tată! Am luat un zece!...  
Soarele de sfârşit de septembrie se juca în buclele 

blonde ca ale mamei şi în ochii albaştri ai micuţului, în care 
străluceau candoarea şi emoţia începutului.  

Povestea băncii  
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PANTIRU VICENTIU, a III-a B  



DRUMUL MEU...DRUMUL MEU...DRUMUL MEU...DRUMUL MEU...        

Pagină 18 

SPERANŢE                                                                                  

Atunci când zăpada se pierde de emoție sub privirile dulci ale soarelui, primăvara se cuibărește în sufletul fiecăruia. Toți ne 
dezghețăm inimile după ce trece valul de troiene sclipitoare. Visul primăverii nou-sosite ne incălzește sufletele și astfel ne face să 
privim totul prin ochii ei de zână bună. 

După fiecare pas al acestei zâne, toporașii infloresc si se prefac în nori, iar păpădiile se inalță înflăcărate și  devin sori. Cu 
fiecare zâmbet al primăverii, marea își înalță valuri calde, nehotărâte. Soarele privește fericit jocul lor și le impletește din gheme 
de speranță și lumină raze visătoare.  

Zilele de primăvara sunt jucăușe, zglobii ca păsările, așa incât nu le putem uita. Așa incep să simt viața palpitând în sufletul 
meu de copil. Oare primăvara mă invită la dans? Mirajul lui aprilie fredonează un vals parfumat de culori. În livezi, cascade de flori 
izbucnesc luminând, ca o nuntă a naturii. Fluturii joacă și ajung fundițe pe imaculatele ii ale margaretelor.  

Iar serile sunt incendii de culori. Amurgul  nu vrea să se stingă sub ploaia ultimelor raze. Primăvara își indreaptă bagheta 
înflorită spre soare și îl transformă într-un mare buchet de liliac. Și așa începe un vis parfumat de primăvară: cu zâmbete de copii, 
cu raze de speranță și flori visătoare. 

Vis de primăvară 

KARINA BÂLDIGĂU, a VIII-a C    

Împlinire 

Creația este un joc, un joc pe care toți îl știm, dar pe care puțini – numai cei 
aleși – îl pot juca. Este greu? Nicidecum, este un joc al sufletului. Vă amintiți că in 
copilărie fiecare joc vă umplea de fericire și emoție? Așa este și sufletul celui care 
creează: este în extaz, se simte împlinit. 

Să treci prin viață fără să lași ceva în urma ta e ca și cum ai fi o frunză 
toamna, purtată de vânt prin lumea întreagă, fără ca măcar să ai ochi pentru a-i 
vedea frumusețile, fără ca macar să ai suflet, ca să poți simți emoția toamnei, fără  
să ai o vârstă, ca să regreți tinerețea ofilită... Nu ai observa cerul  - atotputernic 
stăpân – ce ne veghează cu stele și lună noaptea sau cu mărețul soare ziua; nu ai 
putea admira florile – mici picături de viață- nici maiestuoșii arbori care tind să 
ajungă la cer, nici apa limpede și pură care spală păcatele vieții, în care ne împro-
spătăm privirile. 

Așa, ascultând inima și sufletul cum tresar la tot ce vibrează în jur, vei putea 
începe jocul: transpune ceea ce simți în cuvinte magice – adică acele cuvinte care se bucură sau suferă odată cu sufletul  tău. 

OANA POIENARU, a VIII-a A 
Premiul al III-lea pe județ, 2011  

 Eram o floare de cireş care visa primăvăratic să ajungă fruct. Petalele visului mi-au zburat şi m-
am întrupat într-o bobiţă delicată, verde, care s-a colorat într-un roşu-aprins, strălucitor. 
 Dar fericirea a trecut ca o clipă şi curând am fost culeasă, lipsită de roşeaţa parfumată, iar 
sămânţa mea a fost părăsită printre pietre respingătoare, pe un pământ uscat. Stropii de ploaie îmi ali-
nau uneori suferinţa şi am pătruns cu greu în solul care mă liniştea şi mă chema să încolţesc, să înalţ alte 
vise către cer. Dar păsările nesătule scurmau pământul, încercând să mă înhaţe. Tresăream de fiecare 

dată când cineva se apropia de mine, îngrozită de neputinţa de a mă apăra. Deodată, stăpâna casei a sosit să culeagă legu-
mele când, împingându-mă cu piciorul, m-a aruncat între straturi.  
 În cele din urmă, am încolţit. Firul meu de gând s-a ivit străin din pământul gras, ascunzâdu-se după alte plante. 
Pericolul să fiu strivită sau distrusă mă îndemna să ajung mai repede ceea ce doream: un arbore împlinit pe care nimeni să 
nu-l poată ameninţa.  
 Strângând puternic pumnii rădăcinii, am înfruntat anii cu toate viscolele iernii, m-am înălţat, am crescut drept, cu 
crengile stufoase, scăldate în mireasma florilor care le învăluia ca o ghirlandă. Adunam în muguri rodul strădaniei mele. În 
momentul mult aşteptat, acele minunăţi albe, cu petale de nea şi parfum de miere, au izbucnit în fruct, iar mai apoi s-au 
colorat în nuanţe aurii sau roşii.  
 Mândră de roadele mele, îmi înalţ ramurile în lumina soarelui, dăruind culegătorilor pârga sângerie a aşteptărilor 
mele... 

EMANUELA SPULBER, a VIII-a A  

ALEXA CRISTINA, Clasa a IIALEXA CRISTINA, Clasa a IIALEXA CRISTINA, Clasa a IIALEXA CRISTINA, Clasa a II----a B a B a B a B         



Lumina soarelui strălucea în 
petalele florilor care îi făceau cu 
ochiul, copiii cântau alături de păsările 
gureşe zburând în adierea vântului, 
iarba legănată ca valurile mării îl 
îndemna să ia o minge şi să se joace 
pe pajişte, iar apele răsunau de zgo-
motele copiilor. Pe toate aceste le 
sorbea din ochi Alin, un copil de zece 
ani, în drumul spre bunicii săi. Of , 
bunicii! Toată ziua îl puneau să citea-
scă. Alin era un copil năstruşnic şi in-
teligent… dar căruia nu-i plăcea să 
citească.  

Într-o zi, bunicul l-a încuiat în bib-
liotecă „Trebuie să citeşti!”. Ce să faci? 
gândea copilul. Deodată zări pe un 
raft, lângă cărţi, o piatră deosebită. 
Plictisit, băiatul a luat-o şi a văzut că 
avea puncte aurii pe o parte, sclipiri 
roz pe altă parte, pete roşii în faţă. Îi 
plăcea… Alin s-a jucat cu ea şi apoi a 
pus-o în buzunar. Când bunicul l-a 
lăsat să plece, băiatul, minţindu-l, i-a 
zis: 

- Frumoase cărţi ai, bunicule. Voi 
mai veni să citesc. 

Bătrânul, făcându-i jocul, i-a spus: 
- Mă bucur, băiete, mă bucur. 
Alin a ajuns acasă, seara. La cul-

care, când ochii i se lipeau grei de 
somn, în cameră se auzi o voce blajină, 
fermecătoare, ce i se strecura direct în 

suflet. Într-un ritm atrăgător, vocea 
spunea poveşti tot mai frumoase. În prima 
seară i-a povestit „Călin Nebunul”. Atunci 
băiatul se simţea viteaz şi credea că luptă 
cu zmeii alături de erou. În a doua noapte, 
glasul tainic i-a şoptit „În pădurea Petri-
şorului”, iar Alin a vărsat o lacrimă alături 
de căprioara care se stingea încet. De 
două zile, copilul era foarte nedumerit şi a 
cotrobăit fiecare colţ din cameră, dar nu a 
găsit nimic. Totuşi pacea şi fericirea nu-i 
mai încăpeau în suflet, după ce ascultase 
acea voce. Încă trei seri sufletul i-a tresăl-
tat alături de aventurile lui „Colţ- Alb”, a 
trăit spaima fascinantă a izolării lui Robin-
son Crusoe şi minunile alături de Alice şi 
Iepurele de Marte… 

În a patra seară, în timp ce asculta 
„Prinţ şi cerşetor” a văzut o rază de lumină 
izvorând dintr-un colţ. S-a dus spre ea, 
temându-se, dar abia apoi a realizat că 
raza venea de la piatra bunicului. În acel 
moment l-au trecut fiorii, iar când a atins-
o, vocea magică a tăcut. Apoi toată noap-
tea a încercat să-i vorbească pietrei, a 
închis ochii, a implorat-o în gând, dar ea 
nu a mai scos nici măcar un cuvânt. Di-
mineaţa, Alin nu-şi găsea locul. Simţea 
nevoia să ştie ce s-a întâmplat cu prinţul 
deghizat în cerşetor. Ce să facă? „Desigur 
bunicul trebuie să ştie” îşi spuse el. Într-o 
oră intra pe poarta casei… Bunicul, ştiind 
de la început ce se întâmpla, zise zâmbind: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ţi-au plăcut poveştile, băiete? 
- Sunt cele pe care le ai în bibliotecă, 

nu? întrebă Alin. 
- Da... Vezi că oricine stă într-o bib-

liotecă este tentat să citească? chiar şi o 
piatră.  

Oarecum ruşinat, Alin se strecură în 
bibliotecă. Căuta grăbit „Prinţ şi cerşe-
tor”. Răsfoind pagină cu pagină, zâmbea 
la gândul că în sfârşit nu se mai plic-
tisea, că avea toată viaţa parte de infi-
nite aventuri. 
 

Au trecut toamne și primăveri, cu sunet zglobiu de clopoţel, au trecut cu vuiet prelung anii, treizeci la 
număr, dar şcoala noastră a rămas la fel de tânără, plină de voioşie şi râsete cristaline. 
 I-au trecut pragul generaţii întregi de copii, cu speranţe şi vise, pentru care vârtejul anilor a 
transformat povestea în realitate. Călăuziţi zi de zi de priceperea, căldura şi dăruirea profesorilor şi a 
învăţătorilor, elevii descoperă şi urcă pe rând treptele cunoaşterii, treptele marelui miracol de a de-
veni oameni adevăraţi. Asemenea unor muguri ce ascund seve nebănuite, copiii acestei şcoli păs-

trează în sufletele lor inocenţă, puritate şi multă imaginaţie. Acestea pot înflori atunci când cei din jur le dăruiesc lumină, 
căldură şi dragoste. 
 Şcoala nu este numai o clădire cu geamuri mari, unde soarele trimite primele raze de dimineaţă pentru a mângâia 
chipuri îmbujorate de prinţi şi prinţese. Aici spiritul transformă totul în lecţii de viaţă, prin vraja celor de la catedră, prin munca 
micuţilor din bănci. Pentru unii şcoala aduce rezultate deosebite la învăţătură şi la diverse competiţii, dar pentru toţi ea dărui-
eşte lumina înţelepciunii, pentru că fiecare dintre cei care îi calcă pragul învaţă câte ceva, după propria putere. 
 Vor mai trece ani şi poate mulţi din elevii de altădată îşi vor aduce propriii copii la şcoală. Aceleaşi emoţii pe care le-au 
încercat în clasa-ntâi  şi amintiri nostalgice despre anii petrecuţi în aceste săli de clasă, pe aceste culoare, le vor năpădi fiinţa. 
Poate acolo, în sufletele lor de oameni maturi, realizaţi, va picura o lacrimă de fericire la gândul că au fost elevii acestei şcoli. 
 Acum, la ceas aniversar, îi urăm viaţă lungă, plină de-mpliniri, tot mai multe generaţii de copii bine pregătiţi să pornea-
scă îndrăzneţi pe drumul vieţii. 

O PIATRĂ ŞTIE MULTE POVEŞTI 

LA CEAS ANIVERSAR… 
LA MULŢI ANI, IUBITĂ ŞCOALĂ! 
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Spun „şcoală” şi mă gândesc 
La o rază de speranţă. 
Spun „carte” şi-mi imaginez 
O lume misterioasă, 
Ce-ai s-o poţi străbate 
Numai cu voinţa minţii tale. 
Semne magice mă pierdeau prin 
neştiut 
Dar acum le-am înţeles, 
Dar datorită cui? 
Să fi fost magie? Nu! 
Au fost roadele culese din cărţi. 
Să ating soarele, luna, stelele 
E un vis nedesluşit 
Ce-l pot străbate 
Printr-un univers deschis de carte. 
 
Panaite Fabio – clasa a VI-a B  

CERCUL DE CREAŢIE LITERARĂ FĂRÂMĂ DE DORCERCUL DE CREAŢIE LITERARĂ FĂRÂMĂ DE DORCERCUL DE CREAŢIE LITERARĂ FĂRÂMĂ DE DORCERCUL DE CREAŢIE LITERARĂ FĂRÂMĂ DE DOR    
MOLDOVA, PĂMÂNT NĂSCĂTOR DE STELEMOLDOVA, PĂMÂNT NĂSCĂTOR DE STELEMOLDOVA, PĂMÂNT NĂSCĂTOR DE STELEMOLDOVA, PĂMÂNT NĂSCĂTOR DE STELE    

Speranţă 

Rugina cade 
Peste văile vrăjite 
De nostalgia unei nopţi pustii de 
vară, 
Numai aleanul unui nor 
Poate adormi zările 
Ofilite de prea mult farmec. 
 
Rugina cade 
Peste zările albe de tinereţea 
Pe care numai gândurile unui poet 
răvăşit 
Mai pot străluci 
În amurgul unui apus.  
 
Andreuţă Anca Codrina  
 clasa a VI- a B 

Amurg 

În cartea veche a istoriei 
A mai trecut un an. 
Iar gândul meu zboară 
Spre viitor, 
Spre veacuri înnoite, 
Umbrite de trecutul glorios 
Al poeziei, 
Ce-a răsărit precum o stea. 
Şi poate încet, încet, 
S-a stins în depărtări albastre. 
Iar raza ei, 
Abia acum 
Pătrunde-n mine, 
Şi-mi luminează calea  
Spre această lume. 
 
Cojocaru Claudia  
 clasa a VII-a B 

Spre calea poeziei 

Zări sparte 

 O dună de lumină spartă se revarsă în holdele cerului, soarele pictează cu raze de grâu copt, iar zarea albă păşeşte pe 
treptele curcubeului. 
 Am spart întunericul în cioburi de smarald, sclipirile de lună le-am pus în tainiţa inimii stelelor. Parfum de rouă, de 
cer proaspăt curge în ochiul norilor. 
 Raza de soare alunecă pe lumina de curcubeu şi se varsă în cotloanele pământului. Un strop de culoare rămâne 
acolo, în adâncuri pentru a străluci mereu. 
 Pătrunde în inima mea şi îmi dă poftă de viaţă, de înainte. Aduce bucurie pictând cu dragoste pe faianţele lumii. 

Filip Amalia – clasa a VII-a B 

Limba noastră numai cântec, 
Miere, fagure de stup, 
E a dorului descântec 
O grăieşti numai cu duh. 
 
Din strămoşi lăsată, limba 
Românească, vorba noastră. 
Când o zici parcă se-aude 
Parcă se-aude dragă pasăre măiastră. 
 
Galben Georgiana  
clasa a V-a D 

Limba română 

Primăvara vine-n zbor 
Cu un simplu mărţişor, 
Să-l dau mamei iubitoare 
Împreună cu o floare. 
 
Şi-un ghiocel frumos i-aş da, 
Că doar e mămica mea 
Şi ea se va bucura, 
Că frumoasă-i numai ea. 
 
Pe obraz o lacrimă  
Îmi va spune chiar aşa: 
- Draga mea, fetiţa mea, 
Tu-mi eşti toată dragostea! 
 
Vernica Daniela Vasilica  
 clasa a V -a B 
 

Mărțişor 

Mamă bună,iubitoare, 
Eşti iubirea mea cu soare 
Te iubesc şi vreau mereu 
Să fii în sufletul meu. 
 
Eşti frumoasă ca o stea 
Blândă ca o rândunea 
Şi eşti înger păzitor 
De ce-i rău,ocrotitor. 
 
Eşti lumina mea de aur 
Ce mereu este cu mine 
Dragă mamă te iubesc 
Şi cu flori eu vin la tine. 
 
Adnana Chiriac 
clasa a II-a B 

Draga mea mămică 

Albu Ioana , a II-a D    
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Rostesc cu încredere fiecare slovă 
A limbii mele. 
Fiecare cuvânt învăţat aici, 
Pe meleagurile mele, 
Vine într-un vagon 
Din trenul vieţii 
Cu amintirea sa. 
Primul pas aici l-am făcut, 
Primul cuvânt aici e învăţat. 
De aceea, 
Patria mea e limba română, 
Limba română e patria mea. 
Ele sunt ascunse în al meu suflet, 
Pitite în colţul iubirii, 
După peretele mândriei. 
 
Groapă Andra  
clasa a VII-a B 

Limba română e patria mea  
Cuvintele în şoaptă îmi vorbesc. 
Aceste cuvinte nu sunt ca altele, 
Ele vorbesc clar şi răspicat  
Şi mă fură uşor în lumea lor 
Şi mă învaţă sinceritatea lor. 
Şi se joacă cu mine şi descopăr  
Că această lume este patria mea. 
 
Stănuleţ Alex  
 clasa a VI-a B 

Patria mea – limba română 

MARTIN IULIA, a III-a B  
Miezul cuvintelor ascuns în viaţă, 
Coboară pe zâmbetul tău. 
Noaptea uită să plece. 
Iau fărâma gândurilor  
Iar încet, încet 
Liniştea se aşterne 
Pe firul ierbii. 
Înfloreşte transformându-se 
În lumină. 
Cobori pe treptele visului 
Şi privirea ta 
Aruncă speranţe peste tot 
Din chipul tău ies zâmbete suave 
Şi fiecare dintre noi 
Se-nalţă şi caută. 
 
Olăraşu Mihaela 
clasa a VII-a B 

Izvorul copilăriei 

Era o frumoasă dimineaţă de martie. Din cerul albastru, a coborât  o rază 
de soare, o crăiasă tânără şi foarte frumoasă. Am primit-o cu drag şi i-am deschis 
poarta livezii. 

Cu o baghetă magică a transformat toată livada într-o lume de basm. 
Mugurii gingaşi şi-au deschis feţele lor catifelate la lumină. Pomii în mantie roz 
păreau nişte prinţese de onoare la un bal. 
Rochii de flori parfumate împodobeau peisajul miraculos. Un covor de flori 
parfumate acopereau toată livada. Vestitorii primăverii au apărut dintr-odată ca 
prin magie. Au mai venit şi nişte gâze hărnicuţe, care erau foarte vesele şi 
frumoase, ele munceau şi trudeau de zor. Apoi un zvon de cântec răsună în livadă, 
era o minune. Larma păsărilor se auzea din depărtare, venind spre livadă, cu o 
viteză foarte mare. Zumzăitul albinelor înveselea şi mai mult lumea aceea 
minunată de vis. Cheful de joacă începea să crească din ce în ce mai mult. 
Încântarea a sosit din nou si ne-a adus bucurii. Ciripitul vesel al păsărilor din ţările 
calde a fost, ca un concert pentru trecătorii de pe stradă. Şi o stare de veselie a, 
cuprins pe toată lumea, de când a apărut crăiasa aceea frumoasă. Fluturaşii 
multicolori, au pornit la joacă printre floricelele asemănătoare cu ei. Clopoţeii albi 
şi mici, au ieşit cu eleganţă din pământ. Toate aceste lucruri doreau să-mi 
transmită un mesaj. Şi acest mesaj era: 
   A venit primăvara! 

Oprea Ana,  clasa a II-a B 

Sărbătoarea în livadă 

DRIELA GEORGIANA, a II-a D  

Mama mea este frumoasă 
M-aşteaptă mereu acasă, 
Tare mult o îndrăgesc 
Şi îi spun că o iubesc. 
 
Mie-mi pare tare bine, 
Când mămica stă cu mine, 
Alta nu este ca ea, 
Dragă-mi e mămica mea. 
 
Olăraşu Silvia 
 clasa a II-a B 

Mămica mea 
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Pasul frunzei 
Parcă ne cântă la ureche, 
Ne poartă într-o filă de carte 
Şi ne duce în surâsul izvorului măiastru. 
Dar, între copacii adormiţi, 
Un chip strălucitor ne priveşte. 
Este Eminescu pe un şir de cuvinte 
Şi ne ia în gândul soarelui, 
Ne şopteşte rime magice, 
Iar pe o rază a lunii, 
O hlamidă de penele ne înconjoară 
Şi, 
Încet, încet, 
Ne înălţăm pe aripa  
 Unei strofe… 
 
Olăraşu Mihaela – clasa a VII-a B 

Lui Eminescu 

Astăzi mă-nclin spre 
Tine. 
Poetul României mele, 
Tu, Luceafăr pentru versuri, 
Părintele poeziei îmi eşti. 
O să ajung ca tine, 
O să mă înalţ  
Pe mândrul cer 
Şi-o să veghez sufletul 
Fiecărui vers. 
 
Filip Elena Amalia  
clasa a V-a B  

Pentru Eminescu 

Stelele pământului românesc 

Codrul - cuvântul preferat al unei stele 
înduioşătoare a coborât din bolta cerească 
către pământ. El a rupt strâmtoarea 
întunericului cu forţa luminii rimelor. 

Dragostea va fi cuvântul citit în fiecare 
clipă de stelele iubitoare, îndrăgostite de 
Eminescu. 

Pura strălucire reflectă în suflete valuri de 
versuri. 

Steaua frate a lui Eminescu, cu amintiri ale 
copilăriei, este Ion Creangă, cu vise 
copilăroase ce nasc haz şi-l aşează în 
gândurile tuturor. Ei sunt ai unui pământ 
născător de stele. 

Micu Iuliu - clasa a VII a B 

 Mi-am format un obicei de a incepe tot ceea ce scriu cu un motto. Niciodata nu mi-a placut sa scriu sau sa vorbesc mult. Mereu am vrut 
sa exprim ceea ce simt in putine cuvinte, dar potrivite. Cand am inceput sa scriu ma gandeam la un motto referitor la cultura, educatie, la acele 
lucruri la care se gandeste toata lumea cand aude cuvantul "scoala", la acea imagine rece gata formata in ochii tuturor. In schimb, mie imi veneau 
in minte doar cuvinte ca prietenie, sensibilitate, copilarie, timp, fericire, suflet...Sunt o sumedenie de cuvinte care pot defini "scoala". Dar pe toate 
trebuie sa le descoperi de unul singur. Eu le-am invatat sensul aici, in doar 8 ani superbi.  
 Nu stiu cum sunt celelalte scoli, dar pentru mine acest loc a fost o familie. Iar familia mea a inceput cu 3 oameni deosebiti: doamna 
Bantu, doamna Kanabe si domnul Marchiz. Nu cred ca e cazul sa-i descriu. Toata lumea ii cunoaste ca niste oameni corecti, onesti, care au stiut sa 
castige respect. Pentru mine au fost oameni de la care am avut neincetat de invatat, de la care am avut neincetat sprijin. Iar acum, ca am ajuns la 
liceu...realizez ce mult imi lipsesc. Abia acum am realizat cat de uman este acest loc...cat de umani sunt dascalii...si doar aici mai exista oameni 
carora le mai pasa ce simtim noi, elevii.  
 Datorita oamenilor ca ei, care lucreaza in scoala aceasta si o mentin in picioare, s-au realizat 30 de ani. Aici, timp de 3 decenii, s-a culti-
vat in noi, copiii, performanta, creativitate,calitate, respect. Doar aici am intalnit oameni care iubesc ceea ce fac, si o fac cu multa daruinta, care 
inca mai respecta copilul. 
 La multi ani acestei scoli si tuturor dascalilor care au stiu sa o pastreze in picioare! 

GROAPA ANDRA PATRICIA   

INTAII OAMENI...  

Motivatie, perseverenta... 

 Intr-o lume in care totul ia o intorsatura ciudata, in care oamenii uita sa viseze si sa spere, in care timpul iti fura amintirile, mai exista 
un loc, acolo si pentru rememorare. 
 Si totusi...ce inseamna anii de pe bancile scolii ? Anii prinsi in praf si inchisi in cutiile papusilor, anii in care visezi, te lupti cu tine sa te 
depasesti, te motivezi, sau esti motivat, ai incredere in tine si primesti incredere de la niste oameni aparent simpli, aceia ce se dovedesc a fi pro-
fesorii nostri. Oameni cu gandiri mature, dar cu suflete sensibile. Oamenii ce stiu sa ajute fiecare copil si sa aiba rabdare cu el.  
 Chiar daca am trecut peste etapa scolii generale, nu ma impiedica nimic sa imi aduc aminte cu bucurie si nostalgie, momentele de mult 
trecute, dar niciodata uitate ce mi le-a lasat scoala. Si cine credea ca doar  opt ani te pregatesc asa de bine, cine credea ca poti vedea in profesori 
adevarati parinti, oameni demni de respect si oameni cu sfaturi bune. La Scoala Nr. 7 Comanesti, exista si acesti oameni. Si sunt multi. Si sunt, nu 
au fost, in continuare profesorii mei, oamenii ce m-au invatat si m-au indrumat spre ceea ce vreau sa fac mai departe. 
 In primii ani de scoala, iti formezi prietenii, aici iti afli pasiunile, cunosti si studiezi tot ce vroiai sa faci de cand erai mic. Aici intalnesti 
prietenii adevarati, prietenii pe viata, iti formezi legaturi ce nimeni nu le poate rupe, pentru ca, e locul unde cresti. E locul care te inalta spre 
asteptari si sperante, locul care te ridica, dar te si coboara.  
 Pot sa afirm cu multa dragoste si respect ca in scoala generala am invatat minimul de cunostinte pentru a ma pregati pentru viitor, aici 
am intalnit numerosi oameni, carora le multumesc pentru tot ceea ce fac si cum fac. Aici a inceput pentru mine si incepe viata oricarui copil, locul 
de basm, de poveste, locul fara griji, locul de unde incep si nu se termina niciodata visele. 

FILIP Elena-Amalia clasa a X-a C  
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Pasiuni si impliniri 
In viata oamenilor apar momente de rascruce care marcheaza, intr-un fel sau altul, evolutia personalitatii lor in directii ce 

par imprevizibile. Aceste momente cumuleaza lucruri, fapte, persoane, locuri care relationeaza pentru a favoriza implinirea 
destinelor – sunt adeptul ideii conform careia nimic nu este intamplator. 

Asa se face ca, in primavara anului 1988, familia noastra se afla intr-un asemenea moment. Eram nevoiti sa acceptam un 
transfer hotarat in interesul invatamantului la nivelului Inspectoratului Scolar Judetean. Eu urma sa ocup postul de conducator al 
Cercului de Muzica populara de la Clubul Copiilor din Comanesti, iar sotia invatatoare la Scoala Nr. 10 din aceeasi localitate. Lasam 
in urma o perioada fructuoasa, cu impliniri pe plan profesional (obtinerea gradului didactic I). Seriile de elevi au fost bine pregatite 
sa faca fata cerintelor ciclului gimnazial, elevii fiind antrenati si in activitati cultural-artistice si educative – si ne indreptam catre 
altceva ce constientizam a fi o treapta superioara in afirmarea talentului si capacitatilor noastre. 

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis o cale noua in reforma societatii romanesti, iar pentru invatamant a insemnat 
o eliberare de sub presiunea politicului, o apropiere mai mare de nevoile psihologice ale copilului. In anul 1990 am participat la un 
pretransfer pe baza unui concurs de dosare si m-am titularizat la Scoala Nr. 10, devenita relativ recent Nr. 7. Am continuat la 
Clubul Copiilor sa lucrez cu jumatate de norma si sa continui activitatea inceputa. 

Scoala, o cladire noua, ca in intregul cartier, imprastia in juru-i o maretie si o sobrietate care nu-ti inspira teama, ci te 
indemna sa-i cunosti viata interioara. Domnul director Matei Georgel ne-a masurat cu o privire de otel si a consimtit sa facem 
parte din familia cadrelor didactice ale scolii. Spre marea noastra bucurie, am intalnit colegi din timpul liceului, invatatori cu o 
bogata pregatire psihopedagogica, cu pasiune si daruire pentru activitatea didactica, iar colegii profesori s-au remarcat printr-o 
larga deschidere spre cunoastere, spre comunicare si relationare interumana. 

Au trecut douăzeci ani care au insemnat pentru noi o perioada de noi impliniri: este a cincea serie de elevi pregatiti de a 
continua ciclurile urmatoare de invatamant, iar in cadrul cercului folcloric “Hora” ne aflam la a treia generatie a grupului vocal-
instrumental. Cautam in continuare copii talentati pe care ii atragem in minunata calatorie in lumea folclorului (cantec, dans, port, 
obiceiuri si traditii populare). Am impartit sarcinile in familie, astfel ca eu ma ocup cu preponderenta de initierea elevilor in 
deprinderi instrumentale (vioara, acordeon, contrabas, fluier...), orchestra si ansamblarea grupului vocal-instrumental, iar sotia 
mea pregateste grupul vocal, costumele populare si are grija de alte probleme administrative (managerul grupului). 

La inceput grupul vocal instrumental s-a numit ”Braduletul” apoi l-am preschimbat in “Hora”, iar rezultatele obtinute se 
regasesc sub cele doua denumiri. Este o realitate dovedita prin premiile si trofeele obtinute, participarea noastra la festivaluri si 
concursuri folclorice atat in tara:  

“Am fost s-om fi” – Sighetu Marmatiei – datini si obiceiuri de primavara; 
“Mostenite din batrani” – Vorona – Botosani; 

“Festivalul National de cantece si dansuri pentru copii” – Navodari; 
“Festivalul de colinde” – Iasi; 
“Festivalul dansului si portului popular” – Bacau; 
“Festivaluri de obiceiuri de iarna” – Bacau 
cat si in alte tari: Republica Moldova – raionul Cimislia – schimb de 
experienta la nivel de cluburi; 
Peninsula Malacca: Singapore, Malayesia, Thailanda;  
Grecia – la invitatia Asociatieie Culturale “Dodoni”. 
Nu consideram mai putin importante  prezentele noastre la actiunile 
cultural artistice la nivelul localitatii: 
Zilele Comanestiului; 
Festivalul de colinde “Florile dalbe”; 
Festivalul de datini si obiceiuri de iarna; 
Simpozionul international “Triada Scoala-Familie-Societate” – la nivelul 
scolii. 
Printre alte realizari mai amintim imprimarea a doua cd-uri intitulate: 

“Drag mi-i cantecul si jocul”, “Zi-i lauta, canta struna”, aparitia in cadrul emisiunilor folclorice difuzate la radio si TV (Radio Iasi, 
TVR Iasi, ETNO TV, Caravana FAVORIT, Seara Favorita).  

Interesul nostru s-a amterializat si printr-un proiect de parteneriat scolar, cu finantare din partea Agentiei Socrates, cu titlul 
“Folclorul – traditie si cultura europeana”, avand ca parteneri scoli din Portugalia, Franta si Turcia. 

Toate acestea in numai zece ani de activitate. E mult? E putin? Consideram ca nu o apreciere cantitativa este importanta. 
Faptul ca am adus folclorul in atentia copiilor, ca am valorificat cantece, dansuri, iar din lazile de zestre ale bunicilor au fost scoase 
la iveala nestemate ale portului popular inseamna mult mai mult. Prin intreaga noastra activitate am adus o modesta contributie 
la sensibilizarea comunitatii locale (administratie, elevi, parinti) asupra necesitatii pastrarii tezaurului folcloric al neamului nostru 
ca o garantie a perenitatii in marea familie europeana. 

 

Invatatori, Costica si Rodica Lazar 
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O colaborare fructuoasă 
Încă  de la înfiinţarea sa (1981), Cenaclul literar „Mugurii” de la Clubul Copiilor Comăneşti a avut înscrisă în 

politica sa de colaborare, atragerea copiilor de la unităţile şcolare comăneştene. Şcoala nr.4, la început, devenită apoi Şcoala 
nr.10 şi actual  Şcoala nr.7 a fost şi este una din unităţile şcolare care direcţionat, prin amabilitatea cadrelor didactice, copiii 
către acest cerc existând o strânsă legătură care se menţine şi astăzi. 

Cu certitudine, această colaborare a dat roade deosebite în planul rezultatelor obţinute de copiii de la această şcoală, 
materializate în premii naţionale, internaţionale, interjudeţene şi judeţene, contribuind şi ei la cele peste 2050 de premii ale 
cenacliştilor comăneşteni.  Aş enumera aici pe : Marcela Maidaniuc, Simona Paşca, Anca Mihaela Pâslaru, Anca Adochiţei, 
Delia Oniga, Alexandra Drăgăstan, Anca Aniţei, Ana Maria Savin,  Alexandra Răchiteanu, Elena Amalia Filip, Iuliana Relea, 
Daniela Olivia Ghicajanu, Ilinca Maria Trifonescu, Andreea Fulaş, Andra Patricia Groapă, Ştefan Moţei şi lista ar putea 
continua. Unii au avut şansa de a fi publicaţi în reviste, cotidiene de mare tiraj, ziare judeţene, au fost în tabere judeţene şi 
naţionale de creaţie literară şi au apărut şi în culegeri naţionale de poezie.  
Dar cele mai mari realizări ale unor copii de la Şcoala nr.7 Comăneşti este faptul că, în perioada cât au fost elevi ai acestei 
unităţi de învăţământ, prin  cenaclul „Mugurii”au dat la lumina tiparului volume proprii de versuri. Îi vom prezenta pe unii 
dintre ei în continuare:  

Anca Mihaela PÂSLARU: cu două cărţi publicate, este medic în Bucureşti 
A fost membră a Cenaclului “Mugurii  din 1993 până în anul 2001, la terminarea studiilor liceale, 
Debutul literar l-a  realizat în 1994 ( în revista Cronica) iar debutul editorial l-a realizat în anul 
1996, când era în clasa a VIII-a, cu volumul „Antecamera vieţii” ( Ed. Cronica, Iaşi, 1996 
Delia ONIGA: cu o carte publicată în timpul cât a fost elevă 
a şcolii, este jurnalist 
A fost la Cenaclu din  anul 1994, când era în clasa a II-a până în clasa a 

XII-a. Debutul literar realizat în 1998, Volum de debut “Evadarea caligramelor” (Ed. Cronica – 
Iaşi, 2001), când era elevă în clasa a VIII-a 

Alexandra DRĂGĂSTAN : cu un volum de versuri  
A fost la Cenaclu din  anul 1994, când era în clasa a II-a până în clasa a XII-a. Debutul literar realizat 
în 1998. Debutul editorial cu vol. „Metamorfoză în oglindă” ( Ed. Cronica, Iaşi, 2001, când era în 
clasa a VIII-a 
Anca ADOCHIŢEI : patru volume publicate, debutul în clasa a 
VIII-a, lucrează în Bucureşti  

A fost la Cenaclu din  anul 1994, când era în clasa a II-a până în clasa a XII-a, Debut editorial: 
“STRIGĂTUL INOCENŢEI” (Ed. Cronica – Iaşi, 2002 ), celelalte volume realizându-le la liceu 

Daniela Olivia GHICAJANU : autoare a trei volume de  versuri, 
elevă acum în Bacău 
Debut editorial: Joc ciudat (Ed. Corgal Press , Bacău, mai 2006 ); Univers ambiguu  (Ed. Corgal Press– 
Bacău, mai 2007 ); Lumi paralele  (Ed. Corgal Press– Bacău, 2008), toate volumele au apărut cât era 
eleva Şcolii nr.7. 

Ilinca Maria TRIFONESCU :două cărţi publicate ca elevă a şcolii. 
Este acum la Bacău  
Debut editorial: Magia copilăriei  (Ed. Cronica, Iaşi, 2006, când era în clasa a IV-a; 
Al doilea volum: Primăvara din suflet (Ed. Corgal Press– Bacău, mai 2007  

Andreea FULAŞ : cu un volum de versuri apărut. Este acum 
elevă la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica” din Comăneşti în clasa a X-a şi con-
tinuă să vină la Cenaclu. 
Vine la Cenaclul literar “Mugurii de la Clubul Copiilor Comăneşti din anul şcolar 2004 - 2005, când era 
în clasa a II-a la. Debut editorial cu volumul de versuri: Drum spre lumină  ( Ed. Corgal Press, Bacău, 

2007) 
Elena Amalia FILIP : elevă acum în clasa a X-a la Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Ghica” din Comăneşti , are publicate deja 4 volume de versuri, din care primele trei în 
perioada cât a fost elevă la Şcoala nr.7, debutul ei editorial făcându-se în clasa a IV-a, cu volu-
mul „Vis de stea”(în al treilea an de activitate în cenaclu) 
*Volumul de versuri “Vis de stea” (Editura Cronica, Iaşi, 2005);  * „Zbor spre neştiut” (Ed. 
Corgal Press ,Bacău , 2006 ); *  „Sunetele tăcerii” (Ed. Corgal Press , Bacău, 2008 );  * 
„Capcana viselor” (Ed. Corgal Press , Bacău, 2010 ) 

Continuare in pag. 25 



Ultimul debutant editorial este elevul Ştefan MOŢEI, din clasa a VIII-a A, debut realizat în primul 
semestru al anului şcolar 2010-2011, cu volumul de versuri: „Umbra unui gând”, (Ed. Corgal Press , Bacău, 2010 ) . Lan-
sarea a avut loc la Clubul Copiilor Comăneşti, şi au fost prezente cadre didactice de la Şcoala nr.7, părinţi, alţi invitaţi. Volu-
mul a fost primit cu interes şi a fost amplu discutat de cei prezenţi. 

Spaţiul acordat nu ne permite să detaliem. Poate că nici nu ar fi cazul, fiindcă am convingerea că aceste  rezultate 
expuse pe scurt sunt deosebit de elocvente şi demonstrează fără tăgadă colaborarea permanentă între cenaclu şi şcoală. De 
aceea, mulţumesc tuturor colaboratorilor mei, doamnelor şi domnilor profesori din învăţământul primar şi gimnazial, pentru 
înţelegerea necesităţii activităţii de creaţie şi pentru sprijinul dat cenaclului. 

prof. Leonid IACOB, 
îndrumătorul Cenaclului literar „Mugurii” 

Clubul Copiilor Comăneşti 

 Cu toţii am observat în ultimii ani anumite fenomene meteorologice care 
ne surprind: schimbarea regimului precipitaţiilor, inundaţii, alunecări de teren, 
secete, tornade, uragane, creşterea nivelului mării. Specialiştii prognozează 
creşterea globală a temperaturii până la 5,8 grade Celsius până în anul 2100, o 
creştere fără precedent în ultimii 10.000 de ani. În plus, problema pe care o prevăd 
cercetătorii este rapiditatea cu care aceste schimbări au loc. 
Dorind să se implice activ in această problemă a schimbărilor climatice, să tragă un 
semnal de alarmă, să găsească soluţii şi să- i sensibilizeze pe cei din jur, peste 230 de 
elevi din întreaga ţară au participat la proiectul "Tinerii Ambasadori împotriva 
schimbărilor climatice – Mesaj pentru Copenhaga", derulat de Fundaţia TERRA 
Mileniul III în parteneriat cu Asociaţia ALMA-RO şi susţinut financiar de Ambasada 
Danemarcei la Bucureşti, trimiţând aplicaţii foarte variate: filme, prezentări, desene, 

afişe, machete, poze, jocuri, tricouri etc. 
Acest proiect  reprezintă o încercare de a creşte gradul de iniţiativă şi conştientizare în rândul elevilor din clasele V-VIII 

în ceea ce priveşte ameninţarea schimbărilor climatice.. 
51 de lucrări finaliste au fost publicate pe site- ul ziarului Jurnalul Naţional. 

Şcoala noastră a avut trei elevi în finală: Florin Ciurcanu, cls a VI- a C, Antonia Tudor, cls. 
a VII- a A şi Ana Maria Budacă, cls. a VIII- a. Dintre aceste materiale patru au fost 
desemnate câştigătoare iar elevii ce le- au realizat au fost desemnaţi Tineri Ambasadori 
împotriva Schimbărilor Climatice. Ei au fost premiaţi de către Excelenţa Sa, Ambasadorul 
Danemarcei, domnul Ulrik Helweg-Larsen, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc 
miercuri, 27 mai, 2009. 

Florin Ciurcanu a fost unul dintre cei patru ambasadori, demonstrând că este 
pasionat de protecţia mediului, are cunoștințe despre schimbările climatice şi implicaţiile 
acestora pentru oameni şi natură, doreşte să comunice publicului larg problemele legate 
de schimbările climatice şi să informeze asupra modului în care oamenii pot influenţa 
mediul. 

Îi provocăm pe elevi să urmeze exemplul colegilor lor şi să se implice în 
proiecte de mediu, unele desfăşurându-se chiar în prezent în şcoala noastră, să-şi 
încurajeze prietenii, familia, comunitatea să adopte un stil de viaţă care să contribuie la reducerea schimbărilor climatice! 

prof. Cristina Mihaela Văcăraşu  
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TINERI  AMBASADORI  IMPOTRIVA SCHIMBARILOR CLIMATICE 



ONE  STEP  FORWARD  IN  ENGLISH! 
( DIN ACTIVITATEA CATEDREI DE LIMBA ENGLEZA) 

In Scoala Nr. 7 Comanesti isi desfasoara activitatea 3 profesori titulari de limba engleza: Kanabe Marina Lidia, Belciu-Dutu Lore-
dana si Astefanoaie Nicoleta. Activitatea celor trei cadre didactice a stat mereu sub motto-ul pe catre il transmite de altfel si titlul acestui 
articol- Un pas inainte in limba engleza !- si a urmarit intotdeauna incurajarea si sprijinirea elevilor scolii noastre in a descoperi si a cultiva 
limba enleza pas cu pas, cu tenacitate, cu seriozitate si cu succces. 

Iar ca marturie pentru munca sustinuta depusa de profesori si elevi deopotriva in acest domeniu stau rezultatele deosebite obtinute 
de elevii scolii la diverse concursuri de specialitate. 
CONCURSUL NATIONAL DE LIMBA ENGLEZA WINNERS- 2007: 11 premii I- punctaj maxim 100p, 6 premii II, 5 Premii III 
CONCURSUL NATIONAL WINNERS 2007: 17 premii I-punctaj maxim 100p, 5 premii II, 2 premii III 
CONCURSUL NATIONAL CANGURUL LINGVIST –ENGLEZA-GERMANA- 2006: 2 Premii I, 4 premii II, 3 premii III, 12 mentiuni 
CONCURSUL NATIONAL CANGURUL LINGVIST 2007: 1 premiul I, 4 premii II, 3 premii III 
CONCURSUL NATIONAL CANGURUL LINGVIST 2008: 4 premii I, 5 premii II, 7 premii III, 10 mentiuni 
CONCURSUL NATIONAL CANGURUL LINGVIST 2010: 6 premii I, 4 premii II, 7 premii II 
CONCURSUL NATIONAL CANGURUL LINGVIST 2011: -1 premiul I, 1 premii II, 5 premii III, 3 mentiuni 
Profesori organizatori: Belciu Loredana, Kanabe Marina, Astefanoaie Nicoleta. 
CONCURSUL NATIONAL DE ESEURI IN LIMBA ENGLEZA AL ORGANIZATIEI PEACE CORPS ROMANIA -2007: 8 elevi par-
ticipanti, 1 eseu premiat de Corpul Pacii Romania 
Profesor organizator si indrumator: Belciu- Dutu Loredana 
 De asemenea, incepand cu anul scolar 2009-2010 scoala noastra participa la concursurile de monologuri in limba engleza des-
fasuarte la nivel local, regional si national. Si la aceste competitii elevii nostri s-au evidentiat prin rezultate remarcabile: 
CONCURSUL SPEAK OUT- 2009: 11 elevi participanti la etapa locala 
CONCURSUL SPEAK OUT- 2010: Premiul I la faza judeteana- Trifonescu Ilinca, Premiul II  la faza judeteana – Suteu Silvana 
Profesor coordonator si indrumator: Belciu- Dutu Loredana 
CONCURSUL NATIONAL PUBLIC SPEAKING- 2011: 30 de elevi participanti la etapa, 12 promovati la etapa judeteana; 1 premiul I- 
Bildigau Karina Diana, 3 mentiuni special, 4 promovati la etapa regional, 1  mentiune de onoare- Bildigau Karina Diana 
Profesor organizator: Belciu Dutu Loredana, profesori coordonatori: Kanabe Marina, Astefanoaie Nicoleta, Ion Carmen. 
 Printre activitatile desfasurate de catre profesorii de limba engleza ai scolii noastre mai amintim: 
 - un proiect educativ ce a vizat predarea limbii engleze impreuna cu un asistent , vorbitor nativ de lb. engleza, respectiv volun-
tarul Corpului Pacii in Romania – Jim Clinton Trombella.   
 Activitati desfasurate in cadrul proiectului:  concurs de desene cu tema Halloween in my imagination; prezentare a zilei si traditii-
lor de Ziua Recunostintei; concurs de eseuri Peace Corps Essay Contest; proiect intercultural derulat impreuna cu scoala Sunny Slope Ele-
mentary din S.U. A ; demararea unui program de donatii in bani, carti si alte materaile didactice oferite de partenerii americani prin care 
vizam amenajarea unui cabinet de limba. engleza in scoala, utilizarea cabinetului de informatica pentru eficientizarea  invatarii limbii engle-
ze- coordonator Astrefanoaie Nicoleta. 
 Proiectul mentionat a fost derulat de prof. Belciu- Dutu Loredana care a si efectuat o vizita de studiu si schimb de experienta in 
S.U.A. in anul scolar 2007- 2008, in cadrul careia s-a aprofundat parteneriatul desfasurat intre scoala noastra si scoala Sunny Slope Elemen-
tary / Port Orchard /Washington. 
 Daca rezultatele muncii noastre v-au convins, va invitam sa va alaturati noua pentru ca impreuna elevi, profesori si parinti sa 
deslusim si sa  cucerim pas cu pas limba lui William Shakespeare. Pentru fiecare exista sanse reale de succes, asa ca noi va uram : 
  

BE SUCCESSFUL IN ENGLISH ! 
Articol redactat de Prof. Belciu-Dutu Loredana 
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How to master happiness 
 

 After years of studying countless 
ways to achieve the precious immortality I 
finally found a clue that said that the only way 
to do that is to be master over happiness. 
          Into the following poem I will let hid-
den indications to my heirs so they would 
complete my work: 

The first half: Dreams 
A dream comes in the night, 

When the stars are alight, 
And the things look alright. 

 
When you sleep in the campsite, 

Near the firelight, 
Dream takes you in flight, 

To the first light. 
 

And in you sight, 
Will appear a delight, 
It makes you a knight, 

In castles of might. 

And you will save in midnight, 
The princess dressed in white, 

And you will kiss her right, 
Under the moonlight. 

 
Your love will ignite, 

And you will engage right, 
Before the twilight. 

 
Then comes the daylight, 

And the dream will end despite, 
It isn’t finite. 

 
The second half: Fantasy 

 
Fantasy is an art, 

Painted on a heart. 
 

Even when you stay, 
It takes you away. 

 
Into an essay, 
Or in a play, 

It makes a day 
Less gray. 

 
Fantasy can make night, 

From the daylight, 
It can unite, 

The dark and the white. 
 

The fantasy is an action, 
Based on imagination. 

 
It makes you way, 
To a country away, 
And there abroad, 
Makes you a god. 

 
And if the two halves you will unite, 

You will make someone’s day much bright. 
 

And if the fantasy and dreams you will connect, 
The nightmares won’t ever resurrect. 

 
The one who this two halves can tame, 

The title of master he may claim. 
           
 Damian Costin, clasa a VIII-a A 
        Prof. Astefanoaie Nicoleta 
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        IMNUL ŞCOLII NOASTRE 
 
Răsfoieşte cartea vieţii, hai, copilărie, 
Pune zâmbet şi culoare pline de magie. 
Vino să descoperim miracolele lumii, 
Cu cerneala veseliei scrie: fantezie. 
 
R: Că la Şcoala zece din Comăneşti 
Pe strada Speranţei, ca În poveşti, 
Cresc Feţi-Frumoşi cu priviri de stele 
Şi zâmbesc spre soare Consânzene. 
 
Literele îi aşteaptă pe începători, 
Cifrele deschid secrete din încuietori. 
Hărţile ne-arată calea spre victorie 
Şi adunăm înţelepciune din istorie. 
 
La concursuri se dă startul, haide, fii în frunte, 
Cei mai buni din şcoala noastră vor să se confrunte, 
Împreună să zburăm ca pasărea măiastră, 
Sârguinţă, fantezie – asta-i calea noastră. 
 
Peste ani şi ani de zile timpul toarce fire 
Şi din clipele de şcoală ţese amintire. 
Este vie, nu se stinge şi te cheamă, iată, 
Să revezi cu nostalgie clasa de-altădată. 
 
Versuri – Carmen Căzănel 
Muzică – Costică Lazăr 
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        Colectivul de redacţie 
 

Şişca Maria—Laura 
Laic Robert  
Botezatu Lucia 
Căzănel Carmen 
Bînţu Miorica 
Balaş Monica 
Jitaru Narcis 

 

Mulţumim tuturor celor care au sprijinit 
acest proiect! 

Întreaga răspundere pentru pentru 
autenticitatea textelor şi opiniile exprimate 
aparţine în întregime autorilor articolelor. 

        Amintiri…. 

Mă bucur foarte mult că am fost elevă în această şcoală. Am 
trecut prin sute de întâmplări plăcute care nu mi le pot imagina 
petrecându-se decât aici.  Amintirile cele mai puternice din clasele 
primare sunt, desigur, excursiile, afişele pe care le pregăteam pe 
echipe şi diversele proiecte la care eram implicaţi şi care ne făceau să 
ne simţim teribil de importanţi. 

Din clasa a V-a concursurile de matematică au trecut pe 
primul plan. Era ca şi când mergeam în excursie de cinci ori pe 
semestru. Evident că munceam înainte de ele, dar cred că week - 
endurile acelea erau cele mai amuzante din tot anul şcolar. 

Am fost mândră când profesorii noului meu liceu au 

reacţionat pozitiv când au aflat de la ce şcoală vin şi, când  noii colegi 

mi-au spus că au fost obişnuiţi ca prezenţa  la concursuri a Școlii Nr. 7 

Comăneşti să însemne mai puţine premii pentru ei.                                                          

                                                                          Ioana Văcăraşu 

 
Ne place sa comparam scoala generala cu o etapa din viata 

unei plante, spre exemplu, probabil datorita faptului ca se poate 
observa clar contributia acestei etape in dezvoltarea individului. O 
privim deseori superficial, ca pe o perioada frumoasa, fara griji. Dar in 
ultiii ani, aceasta definitie n-a mai fost valabila pentru toti. 

In ceea ce ma priveste, anii petrecuti la Scoala Nr. 7 au fost 
o provocare si, in acelasi timp, un antrenament, unul nu intotdeauna 
usor. Pe langa clasicile compuneri si calcule, in scoalat sa-l am invatat 
sa-l respect pe cel de langa mine, sa-l tolerez, sa-l ajut. Am invatat 
cum sa reactionez la situatii neasteptate, cum sa lucrez sub presiune, 
dar mai important decat atat, cum sa invat. 

Fiecare profesor m-a influentat in felul sau. Nu voi uita ex-
presiile doamnei invatatoare sau orele tensionate de dirigentie, mo-
mente in care am realizat cat de important este sa incercam sa ne 
intelegem aproapele. Privesc in urma mea, acum, dupa 2 ani, catre 
acea perioada si realizez cat de mult m-a marcat. In fiecare zi simt 
cum indrumarea si sfaturile fiecarui profesor ma ajuta sa raman pe 
calea cea buna catre viitorul meu. Si de fiecare data cand pasesc pe 
strada Sperantei, simt inflorind in mine dorinta ca viitorele generatii 
sa se lase indrumate de profesorii lor asa cum am facut si noi, pentru 
a ajunge sa le rasunda cu aceeasi mandrie profesorilor din liceu: "Vin 
de la Scoala Nr. 7 Comanesti". 

                                                                     Georgiana Baciu 

 
Imi amintesc si acum cu nostalgie prima zi de scoala cand 

am intrat în clasă si am facut cunostință cu dna învățătoare Wagner 
Aurora, o zână blondă, cu un glas cald și cu fata luminata de un suras 
la vederea ochisorilor nostri mirati. Eu eram mai timida. A stat mai 
mult de vorba cu mine si m-a incurajat, mi-a spus că și dumneaei are 
emoții pentru că suntem prima generație de elevi.  

M-a indrumat cu blandete, invatandu-ma regulile vietii de 

scolar.  După 19 ani de cînd am terminat ciclul primar nu pot să vă 

spun decât MULȚUMESC DOAMNA INVĂȚĂTOARE (inv. Wagner 

Aurora) pentru felul cum ne-ați educat. 

                 Adina Cozmolici, ing. de mediu 

Matei Iulia , Clasa a II-a A   

Huluţă David , Clasa I A   
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