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ARGUMENT 

Înființarea unui cerc de lectură în cadrul școlii este una dintre acivitățile care aduc beneficii pe 

termen lung, atât elevilor, cât și profesorilor. Îmi aduc aminte cu plăcere de primele întâlniri cu 

elevii la aceste activități care se petreceau aproape în fiecare zi de luni, după orele de curs, în 

funcție de programul elevilor. Era prin 2010 când am început  cu mult entuziasm să desfășor 

aceste întâlniri la care erau invitați să participle elevii pasionați de lectură și să prezinte cartea 

preferată. Se povestea, se puneau întrebări, se făceau trimiteri la alte cărți, alcătuiam jurnale de 

lectură, uneori invitam scriitori locali ca să ne citească din poeziile personale și să ne povestească 

începuturile lor literare sau cum au ajuns să-i cunoască   pe alți scriitori  dispăruți, studiați în 

școală. De exemplu, poetul gorjean Florian Saioc ne-a  fascinat cu amintirile din tinerețe când 

ne-a povestit cum i-a cunoscut pe Nicolae Labiș și pe Mihail Sadoveanu, iar  poetul Spiridon 

Popescu ne-a  mărturisit cu mândrie că poeziile sale sunt recitate cu plăcere de actorul Florin 

Piersic. Este vorba despre poezia ,,Doamne, dacă-mi ești prieten”. Cu trecerea anilor, lectura, 

cultura și cuvântul (căci așa se numește cercul nostru -  Lectură, cultură, cuvânt) și-au pus 

amprenta  asupra activității mele, devenind un mod indispensabil de a desfășura  mai plăcut și 

mai diversificat orele de limba română sau alte activități extrașcolare: schimburi de experiență cu 

alte școli, activități realizate cu prilejul  zilelor  naționale și internaționale dedicate  lecturii, 

poeziei, scrierii etc.)  

Vizitele la Muzeul de Arhitectură de la Curtișoara - Gorj, la Casa Memorială ,,Constantin 

Brâncuși” sau la Casa Memorială a Ecaterinei Teodoroiu din Târgu-Jiu au fost un set de activități 

de tip etnografic prin care elevii au dobândit cunoștințe, și-au dezvoltat abilități de a înțelege, de 

a realiza conexiuni, de a interpreta și de a relaționa cu evenimentele trecute și prezente. Pentru 

această activitate elevii au fost anunțați dinainte ce vor avea de realizat, de aceea le-am cerut să 

fie foarte atenți la explicațiile ghidului de la fiecare loc vizitat. Apoi, într-un spațiu de poveste, în 

mijlocul naturii, printre casele tradiționale țărănești, la Curtișoara și la Hobița, am realizat cu 

elevii  ateliere de scriere creativă. Provocarea pentru ei a fost să adreseze o scrisoare uneia dintre 

personalitățile despre care ghidul le-a vorbit la vizitarea acelor obiective turistice. Cu amintirile 

încă proaspătă în minte, într-un cadru natural adecvat, lăsându-le timp suficient pentru a 

comunica și a reflecta, elevii au participat cu plăcere la aceste ateliere de creație în aer liber, 

inspitați fiind de natură și de spațiul rustic. Am dorit ca prin aceste activități să le stârnesc 

curiozitatea spre cunoaștere, să le formez gândirea critică, creativitatea și sensibilitatea pentru 

frumos. În acest sens, s-a creat o punte între școală și viață, astfel încât elevii să-și asume această 

experiență de cunoaștere.  

 

                              Georgeta Grivei, prof. coordonator al cercului Lectură, cultură, cuvânt 
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De la  cercul de lectură și Lecturiadele 

elevilor  spre activitatea de la clasă  
 

În contextul noii programe, domeniile disciplinei sunt: comunicarea orală, lectura, redactarea, 

elemente de construcție a comunicării și elemente de interculturalitate..  Dat fiind faptul că 

viziunea comunicativă este înlocuită de cea a dezvoltării personale, am desfășurat la clasă lecții 

care presupun exerciții de scriere reflexivă, (e vorba de acele eseuri de 5 minute). Provocarea 

pentru mine a fost să găsesc teme de interes  care să dea posibilitatea elevilor să ofere un răspuns 

personal, un răspuns critic și un răspuns creativ.  Dacă se lucrează des pe astfel de exerciții, 

sarcinile de lucru nu li se mai par dificile, astfel că elevii realizează într-un timp scurt mici 

compuneri care vor fi un preambul pentru tema de acasă.  Elevii sunt  permanent încurajați să 

scrie despre experiențele personale, pentru că în felul acesta vor reține și vor înțelege în 

profunzime ceea ce citesc. .  Printre beneficiile acestor activități aș putea menționa atelierele de 

lectură și scriere creativă realizate de Adina Popescu și  Florin Bican în cadrul cercului 

profesorilor de limba română de la Târgu-Jiu din 2016 sau  întâlnirile de la Târgurile 

Internaționale  de Carte de la București (Bookfest sau Gaudeamus) când elevii au fost invitați să 

citească din compuneri premiate incluse în diferite  numere  ale revistei Ordinul Povestitorilor , 

revistă coordonată de scriitoarea Adina Popescu sub patronajul Editurii Arthur.  

Un alt aspect, și cred, la fel de semnificativ, este că multe din atelierele de creație pe care le-am 

desfășurat la Cluj în cadrul Lecturiadei elevilor, le-am putut adapta și transfera la cercul de 

lectură sau invers, activitățile de la clasă le-am transferat spre cercul de lectură. Cum? Prin 

multiple discuții asupra  lecturilor, prin dialog constructiv, prin exerciții de scriere creativă, prin 

realizarea de postere, desene sau proiecte. De altfel, multe dintre cerințele din manual raportate 

la  secvențele și exercițiile desfășurate  la clasă îmi erau familiare deoarece le-am desfășurat în 

spațiul atelierelor de lectură și scriere creativă de la Cluj în cadrul Lecturiadei Un domeniu nou 

al programei actuale este reprezentat de elemente de interculturalitate, exprimarea identității 

lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. Competența interculturală îi 

ajută pe elevi să înțeleagă mai bine spațiul cultural din care provin, să stabilească legături 

cognitive și afective între experiențele trecute și cele prezente. În al doilea rând , promovează 

dezvoltarea personală, elevii fiind încurajați să-și cunoască spațiul cultural din care fac parte. O 

astfel de activitate am desfășurat-o cu elevii clasei a VI-a în cadrul excursiei școlare din 

perioada  Școala Altfel din aprilie  anul acesta.  La rubricile Provocări și Deschideri în manual 

există sugestii pentru activitățile de tip creativ.  Un astfel de exercițiu creativ am realizat cu  

elevii de clasa a V-a la întrebarea cu titlul: Este greu să fii copil? Răspunsurile lor au fost sincere 

și de cele mai multe ori au adus exemple din experiența personală.Această abordare este cerința 

unui exercițiu din manualul de clasa a V-a (Ed Art, pag.56) pentru Portofoliul elevului la 

secțiunea De-a ce mă joc. După o discuție preliminară a celor două texte   Vizită de 

I.L.Caragiale și Exuvii de Simona Popescu, legate de jocul copiilor de ieri și de azi, am cerut 
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elevilor să-și spună impresiile despre statutul lor de copil într-o abordare mai largă. Am amintit 

și despre alte două titluri: Cartea cu jucării de Tudor Arghezi și Harriet spionează de Louise 

Fitzhugh.O astfel de comunicare reflexivă este  utilă în familiarizarea elevilor cu tehnica 

argumentării, a exprimării opiniei etc. Redau mai jos câteva din eseurile elevilor de clasa a V-a. 

Din punctul meu de vedere nu este greu să fii copil deoarece părinții noștri ne oferă tot ce 

avem nevoie. Pot spune că suntem ca un boboc de floare ce abia deschide petalele pentru a 

cunoaște lumea și învățăturile acesteia. Prin ființa blajină numită copil nu poți observa nimic 

complicat în copilăria sa. Noi suntem podoaba gândului și a cuvântului pentru iubirea și 

înțelepciunea sufletului curat. Nu este greu să fii copil deoarece avem susținerea părinților și 

grija învățatului pentru a junge cineva în viață. ( Mădălina)  

Să fii copil nu este chiar așa ușor  precum pare. Trebuie să faci teme, să înveți, pe când 

părinții au serviciu pe care l-au învățat odată și îl fac aproape în fiecare zi. Ca să nu mai zic 

că trebuie să ascultăm de părinți, care nu prea ne lasă să facem ce vrem noi. Părinții sunt cei 

care, pe lângă școală, ne dau îndemnul pentru viitor și de aceea trebuie să îi iubim și să îi 

respectăm. Copiilor le trebuie imaginație. Singurele griji sunt temele și învățatul. Apoi când 

ne vom face mari va trebui să plătim facturi etc. Lumea este plină cu desene în creion. Noi, 

copiii, doar trebuie să le desenăm cu zâmbete și râsul nostru. Atât. De exemplu, pentru mine, 

copilăria este cea mai frumoasă etapă a vieții. În copilărie ne descoperim pe noi înșine, ne 

dăm seama ce ne place și ce nu, ne descoperim înclinația noastră spre viitor. Ar trebui să ne 

bucurăm de copilărie, deoarece nu ne mai întâlnim cu ea mult timp, Pe zi ce trece creștem mai 

mari și câte o zi pleacă din cele care ne-au mai rămas. (Vlad) 

 

Nu este greu să fii copil. Copiii nu plătesc facturi și nu cumpără mâncare și haine. Dar avem 

și noi grijile noastre, cum ar fi: să nu ne dezamăgim părinții, să luăm note bune la școală, să 

fim respectuoși cu cei din jurul nostru. Acestea sunt câteva din grijile noastre. A fi adult e 

mult mai greu, au numeroase griji ce trebuie respectate zi de zi. Trebuie să-și păstreze calmul, 

căci răbdarea este cea mai importantă când ești în preajma copiilor. Dar și să meargă la 

serviciu și să facă mâncare, adică să ne asigure un trai bun.Concluzia: A fi adult este mult 

mai greu decât a fi copil! (Ana) 

Poate că o să mă contraziceți, ori o să fiți de acord cu mine la ideea mea de a spune că este 

greu să fii copil. Copiii sunt mai valoroși decât aurul, adică sunt cel mai frumos lucru de pe 

lume. Este greu pentru că noi trebuie să fim numai ochi și urechi la sfaturile părinților ca să 

nu îi supărăm, apoi să primim o pedeapsă.  Copiii sunt energici și atunci când ne duce mama 

și tata pe câmpia de smarald  împodobită cu diamante formate din razele curcubeului, 

alergăm pe covorul de iarbă de parcă am fi niște mânji. Copiii au multe mofturi, ba nu vrea 

aia, ba nu vrea să se culce, ori alte lucruri. Dar celebru este la mâncare. Ora de culcare este al 

doilea moft. Trebuie să îi citești mereu o poveste. Mai ales mama trebuie să-și depene furca de 

basme.Si atunci i se închid ochii bestiuței mici. Copiii mint și de multe ori nu prea iese. De 

pildă, ai spart o vază și zici că a fost pisica, apoi după iun moment te gândești: A! Stai! Noi nu 

avem pisică! Și părinții află mereu și mereu. Niciodată nu pot ascunde ceva. Unul dintre 

cuvintele care nu prea plac copilului sunt temele. Mama și tata te pun să faci teme, dar tu freci 

menta. Mereu îi batem la cap pe mama sau pe tata că nu am înțeles un exercițiu, uneori chiar 

ne este lene să-l  facem. Așa că este greu să fii copil! (Raisa)  
 

Prof. coord. Georgeta Grivei 
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CONCURS  NAȚIONAL LECTURIADA ELEVILOR 2019 – SECȚIUNI:         

 CITEȘTE CU MINE 

 SCRISORI PRIN E-MAIL 

 MĂRȚIȘOARE/CĂRȚIȘOARE 

 DIGIPORTOFOLII 

 

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/photos/ 

https://www.facebook.com/100009801160589/videos/610054532664580/ 

https://www.facebook.com/100009801160589/videos/624094 

https://www.facebook.com/100009801160589/videos/608638016139565/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864340177236013&set=pcb.2576689959024219&type=3&

theater 

 

CĂRȚILE LECTURIADEI  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/photos/
https://www.facebook.com/100009801160589/videos/610054532664580/
https://www.facebook.com/100009801160589/videos/624094
https://www.facebook.com/100009801160589/videos/608638016139565/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864340177236013&set=pcb.2576689959024219&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864340177236013&set=pcb.2576689959024219&type=3&theater
https://resurse.liternet.net/imagini/atelier/imagini04/barbarii_cop.jpg
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LECTURIADA ELEVILOR 2019-  REPERE 
 

Lecturiada 2019.  

Istoria unui posibil viitor 

Tema Lecturiadei 2019 a fost aleasă dintre 44 de propuneri. 

Mai bine de un sfert se refereau, într-un fel sau altul, la „istoria 

prezentă”. Numele Lecturiadei 2019, „Istoria unui posibil 

viitor”, ne-a fost sugerat de Florin Bican, scriitor pe care îl 

cunoașteți bine. Titlul ediției a X-a este o adaptare a „zicerii” 

devenite celebre printre noi, „D-apoi cum să nu fie, dac-o 

fost”. Aparține unui bunic din Mărișel, sat din Munții Apuseni. 

Nepoatele lui Mihai Abrudan, participante acum vreo câțiva 

ani la o lecturiadă, i-au dus cuvintele mai departe și ele au devenit numele generic a trei ediții, încheiate în 

2018 cu „Un secol de Istorie și istorii”. 

Un mic pas spre „înțelepciunea digitală” (Marc Prenski) este scopul Lecturiadei 2019. „D-apoi cum 

să nu fie, dacă este”, prima parte a proiectului „Istoria unui posibil viitor” pe care dorim să-l 

derulăm pe mai mulți ani. Și, cum este firesc, vom începe cu „istoria prezentă”. În același timp, 

vom lua în considerare propunerea oficială ca anul 2019 să fie Anul cărții în România. 

Secțiuni 

1. Mărțișoare/Cărțișoare: O povestire pentru fiecare (februarie – martie 2019) 

Digiproiecte – campanie de promovare (obligatoriu și prin mijloace media) a unei povestiri 

„adoptate” din antologia „Mică istorie a unui secol mare”; 

■ deschis elevilor cu vârsta cuprinsă între 7 – 18 ani care activează în cercuri sau nu; 

■ termen pentru înscrierea: 31 martie 2019 

2. Concurs de scriere: Scrisori prin mail (februarie – mai 2019) 

un nativ digital se adresează unei persoane adulte ‒ părinte, profesor etc., încercând să se prezinte. 

Scrisoarea va fi însoțită de 1-3 fotografii; 

■ deschis tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani; 

■ termen de înscriere: 31 mai 

3. Digiportofolii: Citește cu mine (februarie–iunie 2019) 

Un digiportofoliu conține un Jurnal de bord metacognitiv care va conține istoria proiectului de la 

nașterea ideii, până la aplicare, feedback și evaluare + a. un afiș și un slogan; b. un vlog; c. un 

produs media mai complex – o animație, un filmuleț etc. 

■ deschis elevilor de la toate ciclurile școlare care activează în cercuri/cluburi ateliere de lectură 

■ termen de înscriere: 30 iunie  

Elevii sunt liberi să participe la una sau la mai multe secțiuni. 

Premii. Elevii care se disting la cele trei probe împreună cu consilierii lor de lectură sunt invitați să 

participe la Cluj între 1 – 5 septembrie 2019 la Școala solomonarilor lui Solomon Marcus, schimb de 

experiență, dialoguri cu psihologi, juriști, sociologi și jurnaliști , ateliere de mail art și book trailere, 

adunate și selectate în video-audio-cronica întâlnirii. Cred că nu mai este nevoie să specificăm că 

organizatorii asigură cazarea, masa, mapa și consumabilele pentru participanții la etapa finală. 

Lansarea platformei și a paginii de facebook a concursului: 11 februarie 2019. 

http://www.anpro.ro/wp-content/uploads/2019/02/afis_final.jpg
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LECTURI DIN MAREA CARTE A LECTURIADEI   

MICĂ ISTORIE A UNUI SECOL MARE 

O POVESTIRE PENTRU FIECARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbrul de Veronica D.Niculescu  Intr-o sâmbătă pe la prânz, Mădălin fugea spre complex cât 

îl țineau picioarele. Acesta a ajuns la frizerie și a cerut o fisă de telefon spunând că trebuie să 

cheme salvarea deoarece mamei sale i se făcuse rău. Frizerul i-a întins repede două fise spunând 

că poate pe prima i-o înghite aparatul. Lui Mădălin îi trebuiau fisele pentru a cumpăra un plic 

filatelic, fie mare sau mic. Mădălin era un colecționar de timbre. Aceeași scuză a folosit-o și la 

ceasornicărie, mercerie, la sifoane, la pantofar și la măcelărie, primind câte două fise de la toți în 

afară de femeia de la mercerie pe care a speriat-o și i-a dat doar o fisă. Strânsese nouă lei (mai 

avea trei de la tatăl său), atât cât costa un plic filatelic mare. Mădălin s-a gândit că mâine ar putea 

să se uite la desene animate și toata familia să aibă pe masă o friptură, așa că s-a dus la 

alimentara și a așteptat la coadă pentru a cumpăra carne. Aflăm că pe vremea comunismului se 

stătea la coadă ore în șir pentru a cumpăra carne sau alte produse. 

Mie mi-a plăcut povestirea pentru că vorbește despre inventivitatea copilului care găsește idei în 

a-și achiziționa timbre, dar, în același timp  se gândește și la familia lui, pentru a-i asigura hrana. 

Chiar dacă minciuna pe care o spune tuturor nu este pe placul meu, cred că uneori și o minciună 

te poate salva dintr-o situație dificilă. (Andrei Toader, clasa a VI-a) 

Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall , de Alex Moldovan 

Era pe vremea comunismului. Într-o zi de școală, Radu s-a urcat pe bancă și i-a anunțat pe toți 

colegii că dă o petrecere de ziua lui și că se vor uita la marele meci. Radu locuia cu părinții într-o 
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vilă cu opt camere în cartierul Gruia din Cluj. Părinții lui sunt prezentați într-o lumină nu prea 

favorabilă, deoarece erau securiști. În această lectură autorul și Manu, colegul lui de clasă, își 

făceau planuri cum să ajungă la petrecerea lui Radu și ce cadou să-i ducă. Până să ajungă la 

petrecere, cei doi au stat în ploaie și au așteptat troleibuzul cu numărul trei. Manu era îngrijorat 

pentru că mama lui ii ceruse să facă rost de numărul de telefon al părinților lui Radu. La poarta 

casei era un interfon, lucru rar în vremea comunismului, așa că trebuia să te prezinți cine ești 

pentru a putea intra. Băieții nu au stat până la sfârșit pentru că invitații au spart câteva bibelouri. 

Chiar dacă meciul nu se terminase, până la urmă cei doi au fost nevoiți să plece, dar la plecare au 

luat din baie trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall. Mi-a plăcut felul cum Alex Moldovan 

povestește întâmplarea. Ne dăm seama din povestire câte lipsuri erau pe vremea comunismului și 

că nu beneficiau de ele decât cei privilegiați. Nu mi-a plăcut faptul că au furat săpunurile și 

caseta, astfel părinții lui Radu su fost nevoiți să-i de afară de la petrecere (și pentru alte fapte pe 

care le veți afla dacă veți citi cartea). (Andrei Toader, clasa a VI-a) 

Nasul lui Ceașcă, de Laura Grunberg 

Aflându-se pe Stadionul Național din Beijin, unde participa la o festivitate de deschidere a unui 

mare eveniment internațional dedicat științei și tehnicii, Irina, eroina povestirii, își amintește o 

întâmplare similară legată de astfel de manifestări petrecută la noi în țară cu ani în urmă. 

Întâmplarea are loc în 1977. Irina fusese convocată să participe alături de echipa sa (făcea tenis 

de performanță), la prima ediție a Festivalului Național Cântarea României.  Antrenorii echipelor 

doreau să facă un spectacol memorabil pe gazonul stadionului, așa că elevii erau învoiți de la 

școală pentru repetițiile care aveau loc de trei ori pe săptămână, chiar și duminica. Pe stadion 

primeau câte un sandviș, o sticlă cu apă și două eugenii. Fiecare elev avea câte un cartonaș sau 

mai multe pe care trebuia să le ridice la momentul potrivit pentru a face un mare puzzle  de 

reconstituire a unui tablou. Cartonașele configurau diferite desene: porumbelul păcii, stema 

României sub care scria Partidul, Ceaușescu, România, fie se reconstruiau portretele tovarășilor 

Elena și Nicolae Ceaușescu. La acest din urmă tablou, cartonașul cu numărul șase al Irinei era 

foarte important pentru că reprezenta vârful nasului tovarășului Nicolae Ceaușescu. Regizorul 

mereu le spunea că tovarășul Ceaușescu  (zis și Ceașcă) trebuia să arate impecabil, să nu fie doar 

cu o ureche, ci să aibă ambele urechi și să aibă  nasul întreg. Irinei îi plăcea să meargă la repetiții 

pentru că se împrietenise cu Liviu, un băiat din clasa a IX-a, de la echipa de handbal. A sosit și 

ziua marii reprezentări și din cauza unui mic incident cu Liviu, Irina uită să ridice cartonașul cu 

vârful nasului lui Ceaușescu. Acest lucru a fost aspru sancționat, astfel că Irina nu mai participă 

la Naționale la tenis, iar părinții ei sunt anchetați de securitate. Același lucru s-a întâmplat și cu 

liderul chinez  pe stadionul de la Beijin, când Irina observă prin binoclu că tabloul ce reprezenta 

pe liderul chinez cu o navetă spațială într-o mână și cu un buchet de steaguri din toată lumea în 

cealaltă, avea nasul tăiat. Irina se consolează cu faptul că nu a fost singura care a uitat să ridice 

cartonașul și se întreabă ce consecințe au avut semenii săi de la Beijin. Mie mi-a plăcut cum au 

lucrat împreună colegii la acest proiect. Nu mi-a plăcut comportamentul antrenoarei față de Irina. 

(Blendea Adelina Teodora, clasa a VI-a) 
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SCRISORI PRIN E-MAIL  

– calificare la etapa națională 

29.05.2019 

Tg-Jiu  

Dragă  mătușă, 

 În geana dimineții mă trezesc, iar apoi gândesc pozitiv   sperând că vei veni 

acasă.  Amintirile sfințite dincolo de cuvânt   îmi inundă  sufletul de dorul de tine. Cum 

de ai plecat atât de repede, tocmai tu, care m -ai crescut până a merge la școală?    

Mătușa mea dragă, am trecut prin multe întâmplări în   lipsa ta. Te-am așteptat de multe 

ori să vii să mai povestim ca altădată, dar gândul  și  dorul hrănite de     speranțe s-au 

spulberat ca puful de păpădie suflat de vânt. De când ai plecat am fost la multe 

concursuri de muzică populară și am obținut   premii importante. Nu doresc să te 

dezamăgesc. Știu că mi-ai spus că ai încredere în talentul meu.  Dar la ultimul concurs 

m-am mâhnit că nu am reușit să iau premiul cel 

mare. Îmi  doream să îl aduc acasă și să ne 

bucurăm toți.   Uneori vremea supărării 

mă  macină  și mă  sensibilizează tot mai 

mult, dar uit de toate când cânt. 

Mătușă, știi că mă pasionează muzica populară 

și îmi place să adun costume din lada de zestre a 

bătrânilor. Costumele mele au o vechime între 50 

și 100 de ani. Sunt compuse din: cămașă cu 

diferite modele (cu flori și forme geometrice ) - 

culorile predominante în Gorj sunt roșu și negru, 

poale albe cu modele cusute manual și dantelă, 

catrințe (șoarțe) cusute la război de țărănci, brâu și 

opinci cu ciorapi de lână. De când ai plecat am mai 

primit un costum cu șoarțe roșii de la o bătrână 

din sat. 

Îți trimit câteva fotografii cu  costumele mele. Sper să 

iți  placă! Anul acesta voi participa  și la concursul 

România pitorească de la Rădăuți. Am emoții, sper să 

mă descurc bine la toate probele concursului.   

 Dragă mătușă, îti simt lipsa prin tot ceea ce făceai 

când erai acasă, adică puneai suflet în pizza și în 

toate activitățile pe care le desfășurai alături de mine.   La tine acolo este soare? La noi 

este vremea destul de frumoasă,  iar când vine ploaia, norii se ascund în cerul albastru . 

Îmi doresc să   mergem cu cortul și să uitam de toată depărtarea.  

Mă  înțeleg  bine cu mama și   în fiecare zi o întreb de tine. Să ș tii  că m-am schimbat de 

când ai plecat (mama zice că foarte puțin ) într -o  fată  calmă  cu multe atuuri  și 

inspiratie nelimitată.   
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La școală mă descurc bine. Astăzi am vorbit la ora de română despre identitatea 

națională și despre simboluri. Știai că s imbolul județului Gorj 

este cerbul, iar leul este simbolul Olteniei? Ne-a spus și Mario , 

colegul meu care este în echipa de fotbal a Olteniei că are pe 

tricou desenat un leu. Am aflat multe lucruri interesante astăzi 

la această lecție. Am făcut chiar și un blazon care să mă 

reprezinte. Mereu desenăm la ora de română câte ceva pentru 

portofoliile noastre, E ușor, distractiv și aflăm multe lucruri 

interesante. Așa am aflat că stema județului nostru este 

reprezentată de Coloana infinitului lui Constantin Brâncuși 

care este străjuită de doi lei în stânga și dreapta ei, ținând 

fiecare câte o spadă, ca simbol al vitejiei. Deasupra scutului  

este coroana regală străjuită și ea de șapte turnuri, care 

simbolizează că Târgu - Jiu este municipiu, reședință de județ. 

Raisa, prietena și colega mea care este foarte talentată la 

desen, a schițat-o pe tablă. I-am făcut și o poză ca să o vezi și tu. La 

tine, în regiunea în care stai, ce stemă aveți?  

Acum să îți povestesc despre   noile mele activități: când  sunt la 

școală  sunt foarte implicată, iar   când sunt necăjită culeg flori  ca 

să îmi treacă supărarea. Sper să pot să vin și eu la tine în   țară  și 

să îți aduc cele mai frumoase   cadouri, dar până atunci îți trimit 

această scrisoare   cu multe fotografii și mulți   pupici. Mă poți 

urmări pe pagina mea de Facebook 

https://www.facebook.com/madalina.anuta.338   sau pe pagina școlii 

la proiectul ,,Gorjul legendar, o nobilă simplitate”  

https://www.facebook.com/georgetagrivei/  unde am și eu postate 

câteva din concursurile și activitățile mele.       

Te îmbrățișez cu drag, Mădălina 

 

 

 

Concurs de scriere: Scrisori prin mail 

 Scrisori către autorii/ personajele  din lecturile 

elevilor dezvăluie  simplitate, sinceritate și  familiaritate față de 

persoanele/personajele cărora li se adresează. 
 

18.03.2019 

Tg-Jiu 

Dragă domnule Paul, 

Am o curiozitate profundă, aceea de a ști cum ați ajuns paznic pe o alee părăsită, pe scaunul din 

pânză. Mă gândesc la pierderea celor ce au fost importanți în familia dumneavoastră.Poate v-a afectat 

bunicul cu cărți vechi și prăfuite.El a fost o deschidere a dumneavoastră spre istorie și spre 

cunoașterea neamului? El ce a fost? Professor sau istoric? Cum ați ajuns de ați mpozat la acel 

magazine? Mai aveți alte realizări pe plan professional?Aș dori să știu mai multe detalii despre viața 

domnului Paul.Cu drag, Mădălina  

https://www.facebook.com/madalina.anuta.338
https://www.facebook.com/georgetagrivei/
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Dragă Ramona,  

Pentru mine prejudecățile tale față de domnul Paul nu au avut sens. Decizia ta de a merge în excursie 

și de a nu zăbovi prin oraș mi se pare corectă față de familia ta , cât și față de Dl Paul. Ai mi avut unele 

decizii bune, cum ar fi să nu vorbești cu mama ta despre domnul cu nas lung(tatăl tău). Nu îmi palce 

că atât frații tăi, cât și mama ta se uită la tine cu respect doar atunci când ai spus ceva,, deștept” . Am 

și niște întrebări, deși știu că nu îți prea plac:  De acum o să îl respecți pe domnul Paul? O să te bucuri  

de acum înainte ori de câte ori este Ziua Națională? Acum te respect ă familia? Cu drag, Ana 

 

Stimată domnă Doina Ruști, 

V-am citit lectura ,,Ziua Națională,, și mi-a plăcut foarte mult. Partea mea preferată a fost când 

Ramona se gândește să lase excursia pe o zi din oraș. A fost o lectură foarte plăcută și interesantă pe 

care am citit-o cu mult entuziasm Aș vrea să-mi răspundeți la câteva întrebări: Cine v-a inspirit să o 

creați pe Ramona? Cine v-a inspirat să-l creați pe dl. Paul? Cu stimă, Andreea, clasa a V-a 

 

Dragă domnule Paul, 

 Vă trimit această scrisoare pentru a afla răspunsul la o înterbare care mă frământă de mult timp. De 

la cine ați primit acel caiet bătrân? Când l-ați primit și cu ce ocazie? Îmi pare rău dacă vă deranje , dar 

dacă mă puteți lămuri scrieți-mi înapoi la următoarea adresă: Aleea nr.r…. Cu drag, Bogdan 

 

Dragă Doina Ruști,  

Vă trimit această scrisoare în legătură cu povestea dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult  povestea 

dumneavoastră ,, Ziua Națională,, deoarece am învățat că o persoană bătrână pe care o crezi 

neimportantă, poate ascunde multe lucruri interedsante. Morala poveștii este să ai respect pentru orice 

om, mai ales față de persoanele mai în vârstă. Cu drag,  Cu drag, Codruț 

 

Dragă Greg  

Îmi plac aventurile  din viața ta de copil și trăirile tale impresionante și aș vrea să  le mai trăiesc 

recitindu-le. Sper să mai fii eroul în seria Jurnalul unui puști.  Mă întreb cum poți trece printr-o zi așa 

de grea precum o descrii. Cred că e greu ca tatăl tău să te trezească în geana dimineții. Sunt sigur că ai 

multe amintiri oglindite în suflet și eu aș vrea să le explorez. Aș vrea să știu cum ți s-a părut clasa a 5-

a, cred că nu a fost așa de greu precum spui tu. Pentru mine clasa a 5-a a fost așa și așa. Mă bucur că 

merg la școală și cred că tu ai mult mai multe întâmplări amuzante decât mine. Sper să ai în 

continuare amuzamentul pe care l-ai avut până acum pentru că eu o să continui să citesc din 

aventurile tale. Cu drag, Sergiu 

  

Scrisori adresate personalităților istorice și culturale ale Gorjului 
realizate în cadrul atelierelor de creație din săptămâna  Școala Altfel – scriere critică și reflexivă 

 

18.04.2018 

Hobița, Gorj 

Dragă maestre sculptor Bâncuși, 

 

Astăzi ți-am vizitat casa în care ai locuit și mi-am dat 

seama că tu erai un om foarte bun și puternic reușind să 

treci peste toate greutățile pe care le-ai întâlnit pe drumul 

tău anevoios și foarte bine încrucișat în peripeții. Să te 

desparți de mama ta și să te duci pe pământ străin și să 

reușești să performezi în locuri neștiute de tine, este un 

lucru extraordinar. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru 
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moștenirea de opere de artă făcute cu mare strădanie și pe care ni le-ai lăsat să le arătăm și celorlalte 

generații.Te admir pentru măiestria ta în acest domeniu. Am fost foarte atent la povestea carierei tale 

și sunt foarte dezamăgit că statul roman nu a apreciat sculpturile tale uimitoare. Mie îmi pare rău că ai 

fost înmormântat pe pământ străin, dare eu tot te respect și te admir. Odihnește-te în pace, mărite 

meșter! Cu drag, George 

 

18.04.2018 

Hobița, Gorj 

Dragă Constantin Bâncuși, 

 

Astăzi am vizitat casa ta din Hobița. Ghidul ne-a povestit viața ta și 

am aflat că în acea vreme viața era grea. Dar era distractive când 

făceai câte o năzbâtie. Aici m-a impresionat războiul de țesut din 

odaie și câteva din instrumentele tale de sculptură. În cealaltă odaie 

am văzut și toate oalele din vatră pe care le foloseați. Erau diferite de 

cele din timpurile noastre. Te admir pentru că ți-ai dedicat viața artei 

realizând acele frumuseți din orașul nostru: Masa Tăcerii, Poarta 

Sărutului, Coloana fără Sfârșit. Cred că tu, Brâncuși, ești o comoară vie a României și a Gorjului. Cu 

drag, Andrei 

18.04.2018 

Hobița, Gorj 

Dragă domnule Brâncuși, 

 

Acum mă aflu la casa ta de la Hobița. Este o zi minunată, 

soarele îmi zâmbește când mă uit pe lângă acoperișul de 

șindrilă. Această scrisoare este scrisă pe prispa casei tale. 

Am aflat că ai avut 6 frați, deci în total erați 7 frați.  Îmi 

pare rău că ți-ai pierdut tatăl la vârsta de 9 ani  și că ți-ai 

rupt mâna când ai picat din copac. Am aflat că îți plăcea să 

faci fluiere din crengile copacilor, iar mai târziu, la Craiova, ai  reușit să faci chiar și o vioară la care 

se putea cânta. Vizita la casa în care ai locuit până la vârsta de 11 ani  a fost minunată. Nici nu-mi 

imaginam că o să ajung vreodată într-un loc atât de prețios. Aici am văzut odaia, vatra unde ai mâncat, 

patul pe care ai dormit, lucrurile tale, curtea cea mare. Grădina din curtea casei tale este un loc plin de 

flori parfumate și înmiresmate..Este minunat la tine acasă, dragă domnule Brâncuși! Stând  pe butura 

de sub pomul din grădina ta, scriind această scrisoare cu privirea ațintită spre fântâna cu ciutură, mă 

încarc pozitiv și cu multă fericire. Viața ta a fost de-a dreptul impresionantă! Nu te vom uita! Cu drag, 

Adriana 

 

 

Dragă Ecaterina Teodoroiu, 

18.04.2018 

Târgu-Jiu 

 

În această zi ți-am vizitat casa ta din Vădeni și am rămas 

plăcut surprins de casa și de istorie care te leagă de ea. La 

început nu am crezut tot ce am auzit despre tine, dar 

încetul cu încetul am înțeles și am rămas uimit de curajul 

cu care ai trecut peste toate greutățile din vremea aceea. 

Ți-am simțit prezența în cele două camere. Ai fost cu 

adevărat Eroina de pe Jiu.Ți-am văzut într-o vitrină din 

prima odaie cosița ta de păr, uniforma pe care ai purtat-o 



 

 

 REVISTA TRIPTIC  NR.3/4             LECTURĂ, CULTURĂ, CUVÂNT IUNIE  2019 

R E V I S T A  C E R C U L U I  D E  L E C T U R Ă  
 

           Page 14 

la București și doliu pe care îl purtai la brâu în memoria fratelui tău. Tu ești idolul meu . Te respect și 

te admir. Cu drag, Adriana 

 

18.04.2018 

Târgu-Jiu 

Dragă Ecaterina 

 

Astăzi am vizitat împreună cu colegii și cu doamna dirigintă 

căsuța ta din Vădeni. Acolo am văzut odaia și vatra. .Acolo ți-

am văzut patul unde dormeai împreună cu părinții și cu cei 

șapte frați ai tăi. Fotografia de când erai elevă la o școală 

normală din București, hainele tale cu care ai plecat pe front, 

părul pe care ți l-ai tăiat deoarece nu puteai să-l îngrijești ca 

soldat.  M-a impresionat povestea ta de viață și modul tău de a 

trăi. Te-ai făcut remarcată în istoria românilor. Te admir 

pentru că ai fost o luptătoare și îmi place foarte mult la tine 

faptul că nu ai renunțat nici măcar când a decedat fratele tău 

și nici când ai fost împușcată în picior.  Vreau să îți mulțumesc 

pentru sacrificiile făcute. Ai fost o luptătoare întotdeauna! Ești eroina noastră!. Cu drag, Maya 

 

Tg-Jiu 

29.05.2019 

Dragă tată, 

Dragă tată, îți trimit această scrisoare cu scopul de a te informa că eu și mama suntem 

bine. Abia aștept să vii acasă, iar când am auzit că o să ajungi de ziua mea m-am 

simțit în al nouălea cer. Sper că ești bine și chiar dacă nu ne putem vedea, eu te 

păstrez în suflet și mă gândesc la tine când îți simt lipsa. Aștept momentul în care ne 

vom vedea. Am foarte multe povești, dar și realizări de împărtașit cu tine. O să avem 

oare timp să recuperăm momentele pierdute? Aștept să îmi scrii și tu înapoi. Mi-ai 

face o bucurie imensă Cu drag, al tău copil, Bogdan (clasa a V-a) 

 

29.05.2019 

Târgu-Jiu 

Dragă mamă,  

 

Astăzi am avut evaluarea națională la limba română și 

limba engleză. Nu a fost foarte grea, dar unele întrebări 

au avut un obstacol mai greu , dar l-am trecut și pe acesta 

. La limba engleză m-am mai descurcat, a fost și acolo 

puțin mai greu.  Astăzi a fost o zi grea și maine va fi la 

fel . Sper să fii mulțumită de calificativele pe care o să le 

iau! Cu drag ,Maria !   (clasa a VI-a) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009801160589
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009801160589
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009801160589
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29.05.2019  

Tg-Jiu 

Dragă  dnă dirigintă, 

   Imi amintesc cu drag atunci când mă pierdeam în gânduri, când imi imaginam cum 

o să fie în clasa a v-a. Suspinam, întrebând familia mea ce fel de profesori voi avea și 

cum mă voi despărți de  învățătorul meu. Eram mai mică. Aveam în jur de 9-10 ani. 

Prietenii îmi spuneau că va fi greu, o nouă acomodare, noi materii, noi întâmplări, 

totul va fi diferit, doar rudele îmi spuneau că mă voi descurca, mă voi atașa și totul 

îmi va plăcea.                        

    După câțiva ani, am început clasa a v-a. Usor, usor, cu noi colegi care s-au mutat în 

clasa noastră, totul a început să-mi placă. Recunosc, imi displăcea și încă îmi  

displace faptul că avem teme. Chiar dacă, poate, nu avem multe, în general, urăsc să-mi fac lecțiile. Mi-aș 

dori ca pauza să fie mai lungă și orele mai  scurte. Urmând mai multe întâmplări amuzante, nostime, am 

ajuns în prezent.  In momentul de față  merg cu mare drag la școală. M-am atasat de profesori și materii. 

Ca și în trecut, după cum bine știți, iubesc matematica. Mi se pare o oră frumoasă, care merită asteptată, 

în special că este predată de dumneavoastră. Nu inteleg de ce majoritatea copiilor se ferește de această 

materie. Eu pot spune că este materia mea preferată.  

  Ador ora de matematica, profesorii, colegii, și chiar dacă acum voi exagera, să spunem că ador tot ce 

ține de scoala!  Vă îmbrățișez!!   Cu drag, Paula! (Clasa a V-a)                                                               

29.05.2019  

Tg-Jiu 

Dragă mamă ,  

 

Am vrut să îți spun că ești cea mai bună mamă din tot universul. În fiecare zi tu mă 

ajuți , toată ziua toată noaptea. Ești cea mai bună prietenă a mea . Tu îmi faci toate 

poftele, îmi faci de mâncare, îmi cumperi haine și altele ,dar cel mai important este 

că tu ești mereu lângă mine, mă sprijini în tot ceea ce fac. Dacă aș avea probleme ai 

fi acolo , când voi reuși vei fi acolo. Chiar dacă îți greșesc, tu mă vei ierta. Vreau să 

îți spun că ești persoana pe care o iubesc cel mai mult . Cu drag , Miruna (clasa a 

VII-a) 

 

                                                                         29.05.2019 

                                                                                 Tg-Jiu 

Dragă Edi,  

Îmi este foarte dor de tine. Când tu ai plecat am simțit o durere mare în suflet. Aș 

vrea să fiu lângă tine în fiecare zi.Ești vărul meu și ești cel mai amuzant, eu știu că 

în majoritatea situațiilor ești indiferent,iar asta îmi place la tine.Vara trecută când ai 

venit să mă vizitezi, a fost cea mai frumoasă vară din viața mea. Ne certam odată la 

trei zile, dar mie îmi părea foarte rău.Când erai lângă mine eram cel mai fericit, ne 

jucam în fiecare zi la orice oră. Îmi este foarte dor de tine, abia aștept vacanța de 

vară să ne întâlnim din nou și să ne jucăm nonstop. Cu drag, Albert. (clasa a V-a) 

                                                                         

 

 

https://www.facebook.com/marioalbert.grecu
https://www.facebook.com/marioalbert.grecu
https://www.facebook.com/marioalbert.grecu
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29.05.2019 

Draga mea doamnă de română, 

 Este sfârșitul clasei a 8-a. Ah! 4 ani cu dumneavoastră și celelalte doamne profesoare. 

Nici acum, după atâția ani, nu îmi vine să cred ca am ajuns la o vârstă așa importantă. 

Vârsta adolescenței, unde încep greutățile vieții, însă și momentele de neuitat. Îmi pare 

rău p.t momentele când nu mi-am făcut temele sau dacă v-am supărat sau deranjat 

vreodată. Ați fost mereu minunată și calmă cu noi, ne-ați vorbit blând și frumos mai 

mereu. Întotdeauna ați dorit să ne arătați părțile frumoase ale vieții prin lecturi pline de 

viata și magie. Chiar și atunci când nu am înțeles o anumită lecție ne-ați explicat cu un 

ton blând și calm. Ne-ați îndrumat spre un drum bun și vă mulțumim ca ați fost aici 

pentru noi. Sper ca peste câțiva ani să vă întâlnesc și să vă mulțumesc că m-ați adus spre o cale mai bună, 

și să îmi spuneți un dulce "Bv, ai reușit! Sunt ff mandră de tn!                    Cu toată dragostea, eleva 

dumneavoastră, Beatrice (clasa a VIII-a) 

Pt= Pentru Bv= Bravo Ff= Foarte, foarte Tn= Tin 

 

 

29.05.2019, Tg-Jiu  

Dragă Dna de Română ,  

Ora de ieri mi s-a părut foarte interesantă. Imi plac mai mult orele de literatură, deoarece sunt mai creative 

față de orele de gramatică. Vreau să vă spun câteva lucruri despre mine. In primul rând îmi place să stau 

cu familia mea , să mă joc cu câinele meu și să  joc basket. Sunt o persoană sociabilă și îmi place să merg 

prin natură. Cam asta sunt eu . Cu drag, Maria (clasa a VII-a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2019 

Târgu-Jiu 

Dragă Cristina , 

Astăzi am dat evaluarea națională știi bine asta, testul meu a fost despre reciclare , mi s-

a părut interesant cum copiii ajută mediul. Este un lucru frumos și un gest minunat. 

Exercițiile au fost foarte ușoare, mă așteptam sincer la ceva mai greu.Cu toate astea, 

înainte de a primi subiectele am avut ceva emoții, dar până la urmă m-am calmat. După 

ce am primit testele, două profesoare ne-au supravegheat, iar eu încă tremuram. Citisem 

cu atenție textul și subiectele . Totul a fost mult mai ușor. Cu drag, Bianca  
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CENTENAR  DINCĂ SCHILERU, O LEGENDĂ VIE 

A GORJULUI 

Prima zi din Săptămâna Atfel a debutat la Școala Gimnazială ,, Constantin 

Săvoiu" din Tg-Jiu cu o activitate dedicată memoriei lui Dincă Schileru, 

prezentare susținută de doamna prof. dr. Dorina Nichifor. La activitate au 

participat elevii claselor  primare și gimnaziale coordonați de prof. Georgeta 

Grivei,  Claudia Nadolu și Tudorică Maria. Am fost bucuroși să-i avem 

alături și pe elevii  de la Școala Gimnazială ,,Nicolae Costescu"  Bolboși, 

Structura Școală Primară Ohaba-Jiu, coordonați de doamna prof. Scurtu 

Nicoleta,  cu care școala noastră are un parteneriat. Astfel, am avut prilejul să 

aflăm cu toții povestea incredibilă a acestui gorjean care a fost deschizător de 

drumuri în minerit și petrol, a celui care a creat un model de costum popular 

(costumul oltenesc schileresc apreciat de etnografi) cu care venea îmbrăcat ca 

deputat în Parlamentul României la acea vreme. Cărțile prezentate de doamna 

prof. Dorina Nichifor și imaginile  despre această personalitate istorică din Gorj- Dincă Schileru - sunt un 

bun prilej de a face cunoscută istoria Gorjului și de a o aduce mai aproape de sufletul copiilor. ( prof. 

Georgeta Grivei)  
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CENTENAR MAREA UNIRE 

SERBARE ȘCOLARĂ  

1 DECEMBRIE 1918- 1 DECEMBRIE 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mândru de țara mea! 

Patria noastră, România, are munți înalți, dealuri mănoase și câmpii întinse. Râuri cu ape cristaline 

brăzdează solul patriei, hrănind în drumul lor oameni, animale și vegetație deopotrivă. Lacuri întinse, cu 

ape curate, pline de pești feluriți, sunt presărate pe suprafața țării. In luciul lor se oglindesc frumusețile 

României și albastrul pur al vazduhului. Cât vezi cu ochii, dealurile sunt acoperite de livezi cu rod bogat. 

Vara dealurile se îmbracă în pajiști verzi care bucură privirea călătorilor și oferă țăranilor hrana pentru 

animalele din gospodărie. La șes, câmpiile gem sub greutatea grânelor și a lanurilor pline de porumb. 

Solul fertil al acestora este o casă bună pentru orice tip de cultură agricolă. 

 Cartea de vizită a patriei mele sunt munții înalti, atât de înalți, încât noaptea ai impresia că ating bolta 

înstelată a cerului. Ei sunt acoperiți de brazi semeți și de păduri cu copaci seculari. De acolo de sus, din 

creierul munților, aerul curat și sănătos se împrăștie pretutindeni, încântându-i pe locuitori cu prospețimea 

sa.  

Frumusetea gândurilor despre patria mea sunt doar vorbe dacă respectul și iubirea față de ea nu sunt 

dovedite. Iar dovada nu se aduce prin vorbe, ci prin fapte sau, dacă e cazul, prin sacrificiu, cum au făcut 

strămoșii României și întemeietorii acestei țări minunate. 

 In viața de zi cu zi iubirea față de țară se traduce prin muncă cinstită, prin îndeplinirea sarcinilor 

cetățenești, prin respectul față de semeni, indiferent de naționalitatea sau etnia lor. 

 Dar patria nu înseamnă doar privirea îndreptată spre trecut și prezent. Patria înseamnă și viitor, viitorul 

acestor locuri, precum și al locuitorilor acestor pământuri. In opinia mea, un bun român care-și iubește 

patria respectă și se îngrijește să pună în practică testamentul lăsat nouă de către marele nostru domnitor 
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Ștefan cel Mare: ,,…Aceste pământuri n-au fost ale strămoșilor mei, n-au fost ale noastre, ci ale urmașilor 

urmașilor noștri…” (Andrei Toader ,  clasa a VI-a A) 

 

ÎNTÂLNIRE CU NORA IUGA LA TÂRGU-JIU 

,,Liniștea asta/aer mărunțit ca 

mișcările larvei/cineva ne-a 

silit să visăm că trăim/și de-

atunci murim continuu” 

<<Sunt un scriitor care a 

publicat 17 volume de poezie, 

5 romane, un volum de teatru, 

numeroase volume de 

interviuri, două jurnale de călătorie și peste 35 de traduceri din 

literatura germană. Toată viața mea a fost un dialog neîntrerupt, 

aproape un adevărat duel între gând și cuvânt, o dezbrăcare completă 

sau o deghizare abilă, un permanent travesti care reprezintă subiectul în 

toată natura lui. Cine se exprimă atât de deplin și fără ncio intenție de 

ordonare a instinctului sau verbului, cine nuși ascultă decât dicteul 

inteligent al propriei voci nu poate să scrie 

în cuștile confortabile, rezervate prozei, poeziei sau teatrului…nu uitați că i-

am avut profesori pe Joyce și pe Gellu Naum. Nu pot să scriu când barierele 

dintre genuri sunt lăsate(…) Așadar mă puteți contrazice, dar eu nu renunț să 

cred că artistul nu se va putea spune pe sine total, decât fiind nesupus și 

,,sărind pârleazul” , cum se spunea în copilăria mea. >> Nora IugaNora Iuga 

– versuri din volumul ,,Inima ca un pumn de boxeur”  

,,tata a fost muzicant 

mama a fost balerină 

în banca întâi 

mereu în banca întâi 

mușcam din poezie 

ca dintr-o turtă dulce” 

,,se văd acoperișurile lumilor 

În palma mea curge iordanul 

urmăresc în adânc o ființă deosebită 

 toate nimicurile se asmut asupra degetului 

care a uitat să arate”  

,,ne bârfeam prietenii/îi ordonam în curente/impresioniștii la 

dreapta/expresioniștii la stânga/la nord și la sud/câțiva ocoliți de 

binefacerile absolutului/și noi în centrul pământului/într-un ochi 
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de reptilă/galben și singur/un vizor deschis în încăperea secretă/și ura pe litere/pe toată inchiziția lui 

gutenberg/ 

mediocritatea /dacă nu e cumva/un fel de căință (demult într-un montmartre) 

 

ATELIER DE SCRIERE 

Exerciții de stil – piatra în lac – după Gianni Rodari 
 

 Un cuvânt, ales la întâmplare, poate 

funcționa ca un cuvânt magic pentru a 

dezveli câmpurile memoriei care zac sub 

pulberea timpului. La fel acționează 

savoarea madlenei în memorie lui Proust. 

Și, după el, toți  ,,scriitorii memoriei,, au 

învățat să asculte ecourile îngropate ale 

cuvintelor, ale mirosurilor, ale sunetelor. 

,O piatră aruncată într-un lac stârnește 

cercuri concentrice care se lărgesc pe 

suprafața apei, legând în mișcarea lor, la 

distanțe diferite, cu efecte diverse, nufărul 

și trestia, bărcuța de hârtie și barca 

pescarului. Obiecte ce stăteau acoo, 

fiecare închis în sine, în pacea ori în 

somnul lui, sunt parcă rechemate la viață, obligate să reacționeze, să intre în relație unele cu altele. Alte 

mișcări invizibile se propagă în adâncime,în toate direcțiile, pricinuind întruna noi tulburări 

moleculare…Nenumărate evenimente se succed într-un timp foarte scurt. Desigur, chiar dacă ai avea 

timpul necesar și dorința de a o face, tot nu le-ai putea înregistra pe toate, fără omisiuni. 

Tot astfel, un cuvânt, aruncat în minte la întâmplare, produce valuri la suprafață ți în adâncime, 

provoacă  o serie infinită de reacții în lanț, antrenând în căderea lui sunete și imagini, analogii și 

amintiri, sensuri și vise, într-o mișcare ce interesează experiența, memoria, fantezia și inconștientul și 

care e complicată de faptul că mintea însăți nu asistă pasivă la reprezentație, ci intervine continuu pentru 

a accepta și respinge, a uni și a cenzura, a construi și a distruge.” (Gianni Rodari – Gramatica 

fanteziei) 
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Basmul primăverii 

 Primăvara aduce perdele de gând înmiresmat la geamul meu, iar păsările cântă un vals al 

florilor. Când mă trezesc dimineața, văd pe geam roua de lacrimi peste creștetul ierbii și simt o 

adiere blândă de primăvară.  Când mă plimb pe poteca plină de ghiocei și flori înmiresmate, 

respir parfum de tămâioară și rouă de mărgăritar. Simt zâmbetul cerului și miresme de 

dor.Timpul poartă la gât salbe de secunde, nici nu-mi dau seama cât de repede trece visul 

despletit de la marginea tăcerii. (Laura) 

O zi de vară 

 Perdele de gânduri îmi aduc aminte de zilele călduroase de vară. Valsând cu amintirea, șoaptele 

dimineții îmi readuc gândurile bune ale verii. Ploile răcoroase care țieau cinci minute erau ca un 

dar preasfințit pentru natură. Retrăiesc clipele când stăteam până dimineața alături de prieteni și 

povesteam câte în lună și-n stele… Este un sentiment special pentru mine. Știu că diminețile erau 

pline de roua cerului, iar ierburile îmi ascultau poveștile din rădacini uitate la umbra unui 

corcoduș mare și plin de frunze. Retrăiesc din plin dorul cu cercei de amintiri plăcute de astă-

vară. (David) 

Început de primăvară  Valsând cu amintirea anotimpului alb, uite că proaspăta primăvară a și 

sosit. Port în suflet parfum de tămâioară si rouă de mărgăritar. Să pictăm cu verde gândurile 

iernii și să lăsam albul cristalin să ne inunde sufletul! Gioceii  gingași au ieșit din pământul rece, 

bucurându-se de soarele arzător. Iarba uscată și uitată de lume a prins o culoare verde, magnifică. 

De bucurie, secundele înfloresc ca un trandafir alb. Picături de rouă dulce cad pe pământul încă 

rece. Ca prin magie, mii de flori colorate apar. Câtă frumusețe, câtă viață și câtă veselie peste tot 

locul! Adie vântul care poartă pe aripile sale puful de păpădie alb ca laptele. Soarele se 

oglindește în bobițele străvezii de rouă, iar oamenii se îndrăgostesc de razele calde ala sale. 

Primăvara este un anotimp minunat! (Bianca) 

Primăvara (Acrostih) 

Primii ghiocei au apărut 

Roua dimineții s-a așternut pe firul ierbii 

Inima naturii înflorește 

Muguri de speranță plutesc la orizont 

Acum ziua e mai lungă 

Vin și păsările în grabă 

Asta e primăvara mea. 

Râul cristalin se strecoară peste frunzele uscate 

Astăzi natura e-n sărbătoare. (Zaharia Liviu, clasa a V-a) 
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Gânduri de primăvară 

 

 Aceeași tăcere blajină,  

în pădurea uitării  

valsând cu amintirea 

 iernii ce a trecut  

în timp ce  

cuvintele respiră eternitate  

iarba ascultă poveștile gândului. 

 la hotarul soarelui,  

dincolo de curcubeu,  

văd roua lacrimii de primăvară. 

tăcerile plâng 

 pe culoarul timpului.  

           (Andrei Toader, clasa a VI-a) 

 

Primăvara 

Primăvara aduce perdele de gând înmiresmat 

 la geamul meu, 

 iar păsările cântă un vals al florilor. 

 Când mă trezesc dimineața, 

 văd pe geam roua de lacrimi 

 peste creștetul ierbii 

 și simt 

 o adiere blândă de primăvară.   

 Port în suflet 

 parfum de tămâioară și rouă de mărgăritar. 

 Să pictăm cu verde gândurile iernii  

 să lăsam albul cristalin 

 să ne inunde sufletul!  

                            (Bianca Dovlete, clasa aVI-a)  

 

 Primăvara, acasă 

  

Acasă mă plimb  

 pe poteca plină de ghiocei și flori înmiresmate. 

 Respir 

 parfum de tămâioară și rouă de mărgăritar 

 Simt 

 zâmbetul cerului și miresme de dor. 

 Timpul poartă la gât  salbe de secunde. 

 nici nu-mi dau seama cât de repede 



 

 

 REVISTA TRIPTIC  NR.3/4             LECTURĂ, CULTURĂ, CUVÂNT IUNIE  2019 

R E V I S T A  C E R C U L U I  D E  L E C T U R Ă  
 

           Page 23 

 trece 

 visul despletit la marginea tăcerii.     ( David Rusu, clasa a VI-a ) 

 

 

Renaștere 

 

 Iarba uscată și uitată de lume a prins  culoare 

 verde, magnifică. 

 De bucurie, secundele 

 înfloresc ca un trandafir alb. 

 Picături de rouă dulce 

 cad pe pământul încă rece.  

Ca prin magie,  

mii de flori apar.  

Gingașii ghiocei ies din pământul rece, 

 bucurându-se de soarele arzător. 

Adie vântul care poartă pe aripile sale 

 puful de păpădie alb ca laptele. 

 Soarele se oglindește în bobițele străvezii de rouă, 

 Câtă frumusețe,  

 câtă viață și câtă veselie peste tot locul! 

                            (Gherghe Laura, clasa a VI-a) 

 

  

Tărâmul de dincolo 

 

Pe tărâmul acesta, 

Pe tărâmul de dincolo, 

Dincolo de marginea drumului 

Am întâlnit mirajul 

Am trăit bucurii și speranțe,  

Tristeți și emoții 

Cu Feți –Frumoși 

Cu Zâne și Ilene Cosânzene. 

Am trecut probele 

Ivite din senin 

Și m-am preschimbat în buzdugan 

și în porumbelul alb 

ca să îndrept lumea. (Polgar Paula, clasa a V-a) 

 

 

 

Primăvara, anotimp mununat! 

Primăvara, anotimp minunat, 

Câmpia în flori ai îmbrăcat 

Primăvara, anotimp minunat! 
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Primăvara, anotimp frumos, 

Tu toate păsările ai întors 

Ș ai adus un miros așa frumos! 

Primăvara, anotimp colorat, 

Nouă ochi ne-ai minunat, 

Primăvara, anotimp minunat! 

Primăvara, anotimp al florilor, 

Mai ales al ghioceilor, 

Primăvara, anotimp minunat! (Zaharia Liviu, clasa a V-a) 

 

 

 

Creanga de vișin (Caligrama) 

 

 În livada cea frumoasă/Într-un colț așa de 

gard/Stă o creangă aplecată/Mie de ea îmi este 

drag./Cu flori mici și rozalii/Este scurtă, nu e 

lungă/Preferată de copii/ tu ești plină de 

faimă.(Lupulescu Raisa, clasa a V-a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsând cu amintirea anotimpului alb, 

 uite că 

 proaspăta primăvară a și sosit. 

 Primăvara aduce perdele de gând înmiresmat 

 la geamul meu, 

 iar păsările cântă un vals al florilor. 

 Când mă trezesc dimineața, 

 văd pe geam roua de lacrimi 

 peste creștetul ierbii 

 și simt 

 o adiere blândă de primăvară.   

Port în suflet parfum de tămâioară și rouă de mărgăritar. 

 Să pictăm cu verde gândurile iernii și să lăsam  

albul cristalin 

 să ne inunde sufletul!  

Gingașii ghiocei au ieșit din pământul rece, 

 bucurându-se de soarele arzător. 

 Iarba uscată și uitată de lume a prins o culoare 

 verde, magnifică. 
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 De bucurie, 

 secundele înfloresc ca un trandafir alb. 

 Picături de rouă dulce cad pe pământul încă rece.  

Ca prin magie,  

mii de flori colorate apar. 

 Câtă frumusețe,  

câtă viață și câtă veselie peste tot locul! 

 Adie vântul care poartă pe aripile sale 

 puful de păpădie alb ca laptele. 

 Soarele se oglindește în bobițele străvezii de rouă, 

 iar oamenii se îndrăgostesc de razele sale calde  

 Primăvara este un anotimp minunat!  

mă plimb pe poteca plină de ghiocei și flori înmiresmate, 

 respir parfum de tămâioară și rouă de mărgăritar. 

 Simt zâmbetul cerului și miresme de dor. 

Timpul poartă la gât salbe de secunde, 

 nici nu-mi dau seama cât de repede trece 

 visul despletit 

la marginea tăcerii.   

                         ( Bianca Dovlete, clasa a VI-a ) 
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LECTURA ÎN IMAGINI 
De Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret- 23 APRILIE- câțiva elevi de la 

clasa a V-a D au făcut reclame și postere cu și despre personaje din poveștile îndrăgite 
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MĂRȚIȘOARE/CĂRȚIȘOARE  la clasa a VI-a A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


