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     Teddy, mascota noastră, ne/vă va însoţi în această călătorie 

dedicată Lecturii şi iubitorilor de Literatură! 

 

 



   Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” are o veche tradiţie umanistă, multiplă inclusiv în 

ceea ce priveşte cercurile de creaţie/scriere creativă, de lectură, cenaclurile literare etc.. Scopul 

nostru este acela de a-l transforma pe elev într-un adevărat consumator de lectură, conştient de 

valoarea şiimportanţacărţii în desăvârşireapersonalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în 

relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului. Cercul de lectură iniţiat la 15 ianuarie 2011 

îşi propune să reînvie în elevii noştri dorinţa de a citi, de a redescoperi lectura pasionată în 

contexte mai puţin convenţionale şi eliberată de constrângerile impuse de programa şcolară şi 

catalog. Proiectul nostru se doreşte a fi un mijloc de stimulare a interesului elevilor pentru actul 

lecturii, transformându-i pe aceştia din cititori pasivi în cititori activi şi motivaţi, într-o lume în 

continuă transformare. Dorim ca lectura să nu fie doar o competenţă dobândită într-un cadru 

instituţionalizat, o activitate şcolară obligatorie, ci să fie percepută şi ca o plăcere. Poate fi o 

activitate valorizantă, utilă pentru a trăi mai bine, pentru a descoperi şi reflecta mai profund 

asupra lumii, fiindcă o carte te poate îmbogăţi spiritual, îţi poate marca felul de a fi, chiar felul de 

a ,,FIINŢA”. 

         Pornind de la aceste consideraţii, cercul de lectură îşi propune să desfăşoare o serie de 

activităţi care să răspundă actualelor nevoi ale educaţiei, dar şi nevoilor individuale ale elevilor 

noştri. Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat enumerăm: Simfonii autumnale…; Eternul 

mister feminin...; Lirică rusească: Eminescu şi Lermontov/Esenin/Puşkin; Lecturi în 

imagini;Maratonul de citit; Un zâmbet pentru… o carte!; Lectura de 15 minute; Întâlniri cu 

scriitori cunoscuţi; Părinţii şi copiii citesc împreună; 21 martie – Ziua Internaţională a 

Poeziei; Călător în lumea basmelor...; Dialog între generaţii...; „Pe Eroi să nu-i căutaţi în 

mormânt...” (Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti, 17 mai 2018) etc.. 

        În anul şcolar 2018-2019 atelierele/activităţile cercului de lectură au continuat cu drumeţii şi 

lecture în aer liber pe Dealul Capela din vecinătatea colegiului, cu vizite la Bucureşti (la Muzeul 

Satului “DimitrieGusti”, la Târgul de carte “Bookfest”, la Teatrul Naţional “I. L. Caragiale”, la 

Casa Memorială “Tudor Arghezi”, de la Mărţişor, la Festivalul de Lectură pentru copii 

“Narativ”, al editurii “Curtea Veche”, din 24 noiembrie 2018 etc.): "Uimeşte-te! Citeşte!", 

proiect desfăşurat în 12 octombrie 2018, între orele 12.10 - 13, simultan, în trei colegii din cele 

trei zone geografice: C. N. "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea, C. N. "Andrei Mureşanu", Bistriţa şi 

C. N. "Ştefan cel Mare", Hârlau, judeţul Iaşi; ateliere de ilustraţie grafică la clasele a XI-a C 

(romanul "Ultima noapte de dragoste, întaia noapte de război", de Camil Petrescu) şi a X-a A 



(basmul cult "Povestea lui Harap-Alb", de Ion Creangă); “Cufărul cu Amintiri”; "Ziua 

Internatională a Cititului  Împreună" (ZICI 2019), din data de 01.02.2019, la Ceainăria Veche - 

Atelierul de ceai şi cafea "Din 2012"; 21 Martie 2019 - Ziua Internaţională a Poeziei; atelierul 

de lectură şi scriere creativă "Dar... de ce Literatura/Lectura?", invitat fiind scriitorul Florin 

Bican, în data de 11.04.2019; atelierul de Publik Speaking cu tema „Cum să-ți controlezi 

emoțiile folosind metodele actorilor”; "Lecturi de... ciocolată. Vocea mea Contează!", activitate 

dedicată copiilor, din data de 01 iunie 2019; proiectul "Young Digital Leaders", desfăşurat cu 

elevii claselor a VIII-a C şi a IX-a C, în perioada aprilie-iunie 2019 etc.. 

        Dorim să-i convingem pe aceştia de valoarea spirituală a cărţilor, ele reprezentând moşteniri 

pe care marile spirite ale lumii le lasă omenirii pentru posteritate, ele fiind cei mai credincioşişi 

fideli prieteni. Suntem optimişti, dar şi convinşi că prin metode şi mijloace adecvate vom putea 

resuscita în elevii noştri dorinţa de a citi… măcar o carte pe săptămână! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cupluri Celebre 

   Suntem clasa a IX-a C, elevi ai Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea, 

profil Informatică. Ajungând la capitolul "Iubirea", la orele de Limba și literatura română, 

doamna noastră profesoară a venit cu o idee provocatoare: punerea în scenă a unor cupluri 

celebre din literatură. Toată lumea a fost încântată și dornică de a pune această idee în practică! 

Am fost repartizați în echipe de câte două persoane, iar "Cuplurile" au fost alese prin tragere la 

sorți. Fiecare și-a folosit 

imaginația pentru a crea un 

scenariu și un decor. Unii au 

improvizat, alții au avut 

abordări serioase, iar alții 

haioase. 

 

 

 

 



Lectura de 15 minute 

 

 Ce este lectura? Lectura este poarta dintre 

realitate și imaginație, muzica gândurilor scrise, o 

călătorie interioară. 

 Ce înseamnă a fi cititor? A fi cititor 

însemnă mult mai mult decât a citi un anumit 

număr de cărți. Înseamnă a descoperi o lume nouă 

în fiecare carte, a trăi cu ochii și puțină imaginație. 

 În ziua de astăzi, majoritatea a uitat cum e 

să te afunzi în acțiunea unei cărți, iar scuza cea mai 

des întâlnită este „Nu am timp!”. Toată lumea ar 

trebui să își facă timp pentru a citi o carte, măcar câteva pagini, câteva minute rupte de realitate.   

 Fiind elevi în clasa a IX-a, puțini ne făceam timp pentru citit, unii îl consideram 

neimportant. Așadar, doamna profesoară a venit cu o propunere: în fiecare vineri, la ora de Limba 

și literatura română, 15 minute le petreceam citind fiecare o carte, la alegere, adusă de acasă. O 

idee excelentă pentru un colectiv ocupat cu matematica și informatica! Astfel, o mare parte dintre 

noi am început să apreciem și să iubim cititul. Un exemplu 

potrivit aș fi chiar eu! (Larisa Elena) Înainte nu citeam, 

consideram acest lucru o pierdere de timp. Însă aceste 15 

minute pe săptămână m-au făcut să îmi schimb părerea și 

chiar să citesc în timpul liber, după ore. 

 „Ce miraculos este faptul că din aceste obiecte mici, 

plate și rigide ni se dezvăluie lumi după lumi, lumi care ne 

încântă, care ne calmează sau care ne entuziasmează. Cărțile 

ne ajută să înțelegem cine suntem și cum ar trebui să ne 

purtăm. Ele ne arată ce înseamnă comunitatea și prietenia. 

Ele ne spun cum să trăim și cum să murim.” (Anne Lamott) 

 



Atelier de Public Speaking 

          În data de 11 mai 2019, 

am avut ocazia să cunoaștem 

un om minunat, un adevărat 

talent. Este vorba despre 

domnul Tomi Cristin, de la 

Teatrul Național din 

București, coordonatorul 

 atelierului de comunicare cu 

tema „Cum să-ți controlezi 

emoțiile folosind metodele 

actorilor”.  A fost o activitate 

interesantă, interactivă și unică 

pentru noi!  

          Am avut ocazia să învățăm cum să ne controlăm emoțiie, cum să vorbim în public și cum 

să ne facem înțeleși prin metode creative și amuzante. Am fost expuși în fața unui public, 

colectivul clasei noastre, și, deși un public mic, domnul Tomi Cristin ne-a arătat că frica de scenă 

și de a vorbi în public nu este un lucru ce ne poate împiedica în a ne spune cu voce tare 

convingerile. Am făcut  față experimentelor care s-au ținut lanț pe parcursul a două ore și am dat 

dovadă de răbdare și 

inteligență prin  calitatea 

înregistrărilor audio, video și 

a fotografiilor pe care tot noi 

le-am făcut.  

     Toată clasa a făcut liniște 

și a fost atentă la ceea ce avea 

de spus domnul Tomi Cristin. 

Deși nici măcar unul dintre 

noi nu era obișnuit cu astfel 

de metode și activități, 



consider că pe toți ne-au fascinat și ne-am dat tot interesul pentru a înțelege cât mai bine.  

          A fost o experiență foarte frumoasă alături de un om demn de admirat. Am învățat lucruri 

noi de care vom avea nevoie în viață și care ne vor ajuta să ne dezvoltăm ca persoane. Pe lângă 

toate acestea, am avut ocazia să aflăm ce înseamnă sa fii actor, care sunt beneficiile și avantajele. 

Cred că este o meserie despre care toți am fost fascinați, întrucât i-am adresat fiecare o întrebare 

domnului despre cum este să ai această ocupație.  

          În încheiere, doresc să îi mulțumesc domnului Tomi Cristin pentru că și-a acordat o parte 

din timp pentru a veni la Rm. Vâlcea să petreacă două ore alături de niște adolescenți dornici de 

cunoaștere. (Sofia D.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

O altfel de oră de literatură... 

    ...Cu Florin Bican 

 

            În data de 11 aprilie 2019, am avut  

parte de o oră de Limba și literatura română 

puțin diferită. În librăria Humanitas din Rm. 

Vâlcea, l-am cunoscut pe domnulFlorin 

Bican, un adevărat talent în arta scrierii, în 

cadrul atelierului "Și v-am spus Povestea-

așa..." sau "Dar... de ce Literatura/Lectura?".  

         Ne-a fost prezentat ce înseamnă să fii 

scriitor, precum și cum  "să privim textul 

în/din interior (dinăuntru)".  Domnul Florin 

Bican ne-a spus chiar și o mică poveste din 

copilăria dânsului, când încerca să scrie 

primul său basm, fiind fascinat și, în același 

timp, plictisindu-se de vechile basme ale 

fraților Grimm.  

         Legat de „privitul textului pe interior”, 

dumnealui  ne-a învățat că pentru a înțelege o carte, trebuie „să intrăm înăuntrul poveștii”, să ne 

dedicăm complet textului citit, fără a fi deranjați de lumea exterioară. Din punctul meu de vedere, 

perspectiva dânsului este una minunată și mă bucur că a ales să o împărtășească și cu noi.  



         Am avut parte de o 

oră de literatură inedită în 

care am învățat ce 

înseamnă creativitatea și 

pasiunea pentru cărți și ni 

s-a oferit oportunitatea să 

învățăm aceste lucruri de 

la un adevărat scriitor.  

         Pentru mulți dintre 

noi, a fost prima întâlnire 

cu un scriitor. Probabil 

toți aveam perspective 

diferite cu privire la întrebarea: „Cum arată un scriitor pentru tine?” . Însăși soția domnului, 

profesoară de Limba română la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, ne-a 

povestit o întâmplare amuzantă din cadrul unei ore de curs, unde elevii dumneai(din primii ani de 

profesorat) i-au adresat  întrebarea: „Mai există scriitori în viață?”. Trebuie să recunosc faptul că 

și eu, încă de mică, aveam impresia că un scriitor este ceva fantastic, venit din alte lumi, însă 

această întâlnire mi-a demonstrat că acești scriitori sunt și ei oameni obișnuiți, ca și noi, dar cu 

puțin mai multă imaginație.  

          Tot din acest atelier, am învățat să-mi las mintea să zboare pe culoarele imaginației, să 

visez, căci niciodată aceste lucruri nu pot să fie greșite. Pe lângă faptul că ne-am distrat, am 

învățat să fim din nou copii prin citit și să ne dedicăm total acestei lumi a cărților. (Sofia D.) 

 

 

 

 



 

Voluntariatul… cu și despre oameni 

 

        “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea...", un citat de Antoine de Saint-Exupéry, 

ce descrie sufletul pur din abisul întunecat al maturității. Am întâlnit astfel de suflete prin 

voluntariat. 

Fiecare persoană ar putea să dea o definiție proprie acestui cuvânt, căci ar fi inuman să 

impunem oamenilor să trăiască la fel. Pentru noi, explicația acestui cuvânt este una simplă: "Faci 

mai mult decât trebuie, pentru că vrei să ajuți într-o cauză în care crezi și pe care o consideri 

importantă ", definiție dată de Ivan Scheier, în care ne regăsim. 

Legat de aceste activități, am avut multe 

experiențe, însă cea care ne-a marcat a fost una 

recentă, desfășurată în data de 1 iunie 2019, 

“Ziua Internațională a Copilului”, împreună cu 

“Asociația Nevăzătorilor” din Râmnicu Valcea. 

Ca membri ai Clubului Impact "The Next 

Generation" și alături de Cercul de Lectură "O 

carte, vă rog!", din C.N.M.B Râmnicu Vâlcea, 

am avut ocazia de a întâlni suflete de copii care 

nu au avut parte de bucuria de a vedea lumea 

așa cum o vedem și noi. Sărbătoare, bucurie, 

implicare, emotie altruism, gânduri bune, lectii 

de viață și zâmbete au fost doar câteva 

sentimente pe care le-am trăit alături de acești 

copii minunați. Ne-am jucat, am cântat, am 

dansat şi am avut ocazia de a experimenta 

senzația de a vedea lumea în culorile ei sumbre, în tonuri incolore. 



Una dintre activități a fost întocmirea unei “rețete speciale”, ca și activitate de scriere 

creativă. După ce copiii au ascultat o mică poveste despre un bucătar cu gusturi neobișnuite, 

cuprinsă în cartea Adinei Rosetti, “De ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură?”, aceștia și-au 

creat propriile “rețete”, lucrând în grupe împreună cu voluntarii. Bineînțeles că “rețele” create au 

fost inspirate de prăjiturele și de gustările servite în timpul acestei activități. Și să nu uităm, 

desigur, de gustosul tort de la final!  

 

                      Pizza Magică 

Ingrediente și mod de preparare: 

Aluatul din grâu de aur, sare din 

sudoarea prințesei, scutul ce reprezintă 

putere, împreună cu sabia ce aduce curaj în 

luptă. Ochii prințesei pentru frumusețe 

eternă, sânge de dragon și capul prințului ce 

oferă nebunie. O coacem 7 secunde cu foc 

de dragon. Apoi adăugăm o sirenă sau o 

prințesă, după preferințe. 

 

 

 

 

 

 



 

Prăjitura Eroilor 

Ingrediente: 

• un voinic 

• 20 g de curaj 

• 50 g de ambiție  

• 50 g de iubire 

• un răufăcător 

• 10 g de teamă 

• o lingură de tinerețe 

• 30 g de hărnicie 

• 100 g de praf de stele

• un pachet de credință 

• 70 g de cumințenie 

• 1 praf de noroc 

                                Prăjitură cu praf de zâne 

             Ingrediente:  

• praf de zâne 

• un spiriduș răpus de magie neagră 

• sânge de dragon 

• aripi de zâne cu scorțișoară 

• lapte de balaur 

• ureche și coadă de zmeu 

• mere de aur 

              Mod de preparare: 

 Înghețarea blatului cu magie de elf. Lăsarea blatului în Pădurea Fermecată 101 de nopți. 

Tăiem merele de aur felii și așezăm blatul, apoi crema și merele. 



 

                                     Tortul Iubirii 

Ingrediente necesare: 

• pozitivitate – 150 g 

• ciocolată – 50 g 

• fericire – 100 g 

• vanilie – 50 g 

• iubire – 200 g  

• prietenie – 100 g 

• fructe (portocale, banane, ananas) 

• făină cât cuprinde – 500 g 

• zahăr vanilat – 1 plic 

• încredere – 300 g 

 

 

                Șnițel de prințese 

Ingrediente și mod de preparare: 

• Se iau 2 prințese 

• Se taie fiecare în două 

• Se bat bine pe ambele părți 

• Se sparg și se bat 2 ouă de dragon 

• Se tăvălesc în cele 2 ouă, în praf de 

pușcă și praf de stele 

• Se aruncă în vulcan ca să se 

prăjească 

• Se servesc cu șerpi prăjiți pe farfurie 

de argint 



Prăjitura Prințesei Alka 

 Ingrediente: 

• două mere 

• o pară jumătate 

• două banane 

• glazură de lapte 

• bucățele de ciocolată cu lapte 

• sclipici roz 

• o prințesă de ciocolată 

• 3 ouă de pheonix 

• făină de căpcăun 

• Ulei de unicorn 

• O cană de zahăr de inocență 

 

Mod de preparare: 

Se sparg ouăle și se separă. Se 

adaugă făina de căpcăun, zahărul inocenței 

și uleiul de unicorn. Se amestecă bine și se 

pune la cuptorul de soare. După ce se scoate 

se adaugă merele, perele, bananele, 

ciocolata. Pentru decor se adaugă glazura, 

sclipiciul roz și prințesa Alka. 



 

În afară de faptul că ne-

am simțit bine luând parte la o 

astfel de activitate de 

voluntariat, ne-am bucurat că i-

am ajutat pe acești copii. I-am 

ajutat să uite pentru prima dată 

de diferențele dintre noi și să 

simtă că lumea lor s-a colorat. 

Din ceea ce am putut observa, 

şi lor le-a plăcut această 

activitate. Chiar ei ne-au 

mărturisit că a fost plăcut să nu 

primească răutățile pe care 

majoritatea oamenilor le aruncă 

asupra lor. 

Prin urmare, pe lângă faptul că le-am oferit ajutorul și le-am arătat că să fii diferit poate fi un lucru 

bun, și ei ne-au dat, la rândul lor, trei lecții importante: lecția prieteniei, a bucuriei şi a zâmbetului de 

copil. (Teodor B. , Sofia D. , Larisa F.) 

 

  



 

Activități extrașcolare 

 Vizionarea unui film 

În data de 21 noiembrie 2018, în orașul 

nostru s-a difuzat filmul românesc „Moromeții 2”. 

Pe lângă vizionarea filmului, aveam ocazia de a 

face cunoștință cu câțiva dintre actorii ce au jucat în 

film și, de asemenea, de a le adresa câteva întrebări. 

Așadar, noi, clasa a IX- a C, profil 

Informatică, elevi ai Colegiului Național „Mircea 

cel Bătrân”, Rm. Vâlcea, împreună cu doamna 

profesoară de română si doamna dirigintă am organizat o ieșire la film, activitate la care au participat 

și doamnele director adjunct și doamna de geografie. Toată lumea a fost încântată de idee și așteptam 

momentul, nerăbdători! 

A sosit seara filmului. Acesta a început în 

jurul orei 19, iar noi am ajuns cu o jumătate de oră 

înainte pentru a ne ocupa locurile. Sala a fost plină! 

Pe parcursul filmului nu s-a auzit niciun zgomot, 

poate doar câteva râsete la o scenă amuzantă. Toată 

lumea era absorbită de acțiunea filmului, iar, la 

final, au intrat în sala de film doi dintre actori, Cuzin Toma și Ioana Bugarin. După ce au răspuns 

la întrebările tuturor, i-am rugat să facă o fotografie cu noi și să ne ofere câte  un autograf.  

A fost o seară minunată în care am 

vizionat un film bun și am cunoscut doi 

actori minunați și talentați! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Excursie la București 

       În data de 2 iulie 2019 am mers într-o excursie la București noi, elevi în clasa a IX-a C, 

profil Informatică, ai Colegiului Național "Mircea cea Bătrân", Rm. Vâlcea, împreună cu doamna 

profesoară de limba și literatura română si domnul profesor de istorie. Plecarea a avut loc la ora 8 

dimineața din Rm. Vâlcea, iar în București am ajuns în jurul orei 11.  

Prima oprire a fost la Bookfest, o locație perfectă pentru cei pasionați de literatură și nu 

numai! Toți am fost impresionați de varietatea de cărți găsite și de standurile cu diverse obiecte 

legate de muzică și din alte domenii. Fiecare a găsit ceea ce căuta, așadar nimeni nu a plecat 

nemulțumit. 

A doua oprire a fost la Mall, unde am și mâncat, iar după aceea ammers la Muzeul Național 

al Satului "Dimitrie Gusti". Este unul dintre cele mai mari și mai vechi muzee din  Europa!Am văzut 

monumente originale, precum case, biserici, mori de apă și de vânt, de mare valoare istorică și 

artistică.  

Ultima oprire - Teatrul Național „Ion Luca Caragiale", unde am vizionat o piesă superbă și 

amuzantă, "Preșul", de Ion Băieșu. Actorii au avut o reprezentație impecabilă, iar la final, am avut 

ocazia de a-i întâlni și de a purta un scurt dialog cu aceștia și, bineînțeles, am făcut o fotografie de 

grup. 

 

 

 

 

 



 

 

                      Tabăra de la Muncel 

 

          Am ajuns în tabăra din Muncel, județul 

Iași, dedicată Concursului Național al 

Revistelor Școlare, desfășurată la sfârșitul lunii 

iunie 2019. Străbătând 1 km prin pădure pentru a 

ajunge, am descoperit o oază de verdeață în 

inima naturii. De la primele ore petrecute în 

tabără, am realizat diferența dintre aerul respirat 

în oraș și aerul de aici, nepoluat.  

           În prima zi am avut program liber. Acest lucru ne-a dat posibilitatea să cunoaștem persoane noi și să 

legăm prietenii pe care nu le vom uita niciodată. Am avut ocazia de a face parte dintr-un colectiv deosebit, 

alături de oameni minunați, elevi și profesori. De asemenea, am primit  niște cerințe de îndeplinit cu privire 

la scrierea unui articol, care urma să fie apoi publicat în revista taberei.  

          Prima excursie organizată a fost impresionantă, nu credeam că vom  ajunge vreodată pe aceste 

meleaguri! Prima oprire a fost la Cetatea Neamț, situată strategic pe vârful unei coline. Ne bucurăm că am 

aflat cum trăiau oamenii pe vremuri, cum era organizată armata lui Ștefan cel Mare, cum se sfătuiau și cum 

erau pedepsiți trădătorii și criminalii.  

Al doilea obiectiv vizitat a fost Mânăstirea Neamț, unde am văzut și coroana și sabia lui Ștefan cel 

Mare. Bineînțeles, au fost impresionante și manuscrisele pe 

piele de animale, cât și icoana cu trei mâini a Maicii 

Domnului, pe sub care treceai spunând o dorință!   

Următoarea oprire a fost Grădina Zoologică, unde am 

văzut multe animale, însă cei mai spectaculoși au fost 

zimbrii. Am ajuns, în final, pe meleagurile humuleștene ale 

celebrului scriitor Ion Creangă. Ne-au impresionat căsuța 

modestă în care acesta a crescut și poveștile ghidului în 

legătură cu binecunoscutacopilărie a acestuia.  



          A doua excursie a fost organizată la Iași. A fost o experiență 

minunată, întrucât a fost prima oară când am vizitat acest oraș. Așa 

cum știe toată lumea, în Iași se află un număr remarcabil de 

catedrale și biserici. Deoarece nu am avut foarte mult timp liber, 

nu am putut să vizităm absolut tot, însă am văzut destul de multe 

obiective fascinante. Unul dintre ele a fost Mitropolia, mai ales 

muzeul deschis recent, ce te ducea prin pasajele de sub clădire.  

 

          Al doilea obiectiv a fost Turnul Mânăstirii Golia, de unde se vedea tot orașul. A fost fascinant să 

aflăm istoria turnului și diferitele întrebuințări de-a lungul secolelor! Am mai vizitat și alte biserici, însă ce 

ne-a impresionat cel mai mult a fost Palatul Culturii. Din păcate, nu am reușit să intrăm, însă chiar și din 

afară, este spectaculos să vezi o astfel de construcție impunătoare! 

           După aceste clipe minunate, a venit și ziua despărțirii. Lacrimi, tristețe și speranțele unor adolescenți 

visători că se vor  reîntâlni într-o bună zi! A fost o experiență minunată pe care nu o vom uita niciodată, 

unde am întâlnit oameni minunați de la care am avut de învățat multe lucruri, ne-am distrat și am adus o 

contribuție în amintirea taberei, un articol în „Revista Revistelor!”, amintirea vie a taberei petrecute la 

Muncel.  

 

 

 



 

 

Tabăra „Tinere Condeie” (Liceu) 

 

                 Este tabăra „Tinere condeie”! Este tabăra pentru noi, viitorii debutanți, ori pentru cei care deja au 

trecut prin această experiență remarcantă. Gândită și pregătită cu de-amănuntul la fiecare activitate și 

plimbare. Este una dintre acele tabere împărțite în două, care ne secătuiește de energie pe o parte, dar care 

ne-o dă pe cealaltă. 

Jumătatea productivă a taberei a fost 

cea pentru care noi am muncit să participăm, 

cea în care am primit sfaturi și critici ori unde 

am întreținut dezbateri pe teme diferite. Prima 

noastră zi ca tineri încondeieri a fost gândită 

pentru a ne cunoaște între noi, pentru a 

observa minusurile și mai ales plusurile 

fiecăruia, dar și lansarea concursului din 

cadrul taberei unde a trebuit să ne transpunem 

într-o situație unică, și anume câștigarea 

premiului Nobel pentru literatură. Ziua de 

miercuri ne-a pus la încercare talentele 

actoricești, fiind nevoiți să ne transpunem în rolurile autorului și a agentului literar pentru a învăța prin 

intermediul jocului ce înseamnă să fi un agent literar. A urmat întâlnirea cu doamna Marilena Iovu care ne-a 

explicat cu ce se ocupă și ne-a îndemnat să analizăm câteva texte pentru a fi și noi, măcar pentru câteva 

minute, agenți literari. Au avut loc dezbateri despre scrisul de mână versus scrisul la calculator și debutul 

într-o carte ori într-o antologie, discuții pe care le-am urmărit cu interes și am ascultat fiecare părere și punct 

de vedere. 

        Ca în orice tabără a existat și partea 

distractivă, plimbările la Mănăstirea Cozia și 

drumul cu barca, micile călătorii atât prin 

Călimănești cât și prin parcul Zăvoi, ieșirile 

nocturne care aduceau voia bună prin 

cântecele de tabără la chitară, prin râsetele 

zgomotoase și prin micile apostrofări ale 

profesorilor. Nopțile nedormite pentru a 

chicoti pe întuneric ori pentru a scrie la blițul 

telefonului. Părerile și nevoia disperată de idei 

care ne-au adus mai aproape dar și escapadele 

până la colțul străzii pentru a ne cumpăra tot 

felul de gustări la ora trei dimineața. Amintiri 



pe care nu le-am fi putut crea decât prin sacrificarea somnului, amintiri frumoase, dar și momente în care 

cafeaua nu își mai făcea efectul și totuși noi ne încăpățânam să stăm treji pentru a fi siguri că nu ratăm acea 

întâmplare nemaipomenită! 

Nu voi uita această tabără, nu voi uita momentele în care scriam pe genunchi când se crăpa de ziuă 

ori înghesuită pe locurile autocarului, poemul colectiv și trezirile neprevăzute de către alarma Ro-Alert care 

se încăpățâna să sune până ne trezea pe toți! 

 

 

Ciucă Andreea Carmen 

 Clasa a XI-a C 

Participantăîn tabăra de creație „Tinere Condeie”,        

 Călimănești, 22-27.07.2019 

 

 

 

 



 

Tabăra „Tinere Condeie” (Gimnaziu) 

 

  Mă numesc Darius Munteanu și am participat în tabăra „Tinere Condeie”, după ce am obținut 

premiul I la faza națională a concursului. Mergând în tabără, nu mă așteptam să îmi fac atâția prieteni sau să 

învăț atât de multe lucruri! Tabăra, fiind organizată la Călimăneşti, în 

perioada 22-27.07.2019, la doar 20 de minute de casă, nu m-am grăbit 

să plec foarte devreme de acasă, pentru a ajunge la ora17:00 

pentruFestivitatea de deschidere, unde urma să ne fie înmânate 

diplomele și unde ne-au transmis tema concursului care se desfășura 

în tabără, întoarcerea în timp.După festivitate, am urcat în cameră 

șimi-am întâlnit pe colegii, Bogdan, Mihai și Robert, toți din Tulcea. 

         23.07.2019, Călimănești 

Oh, a doua zi! Aveam în program să citim fiecare câte o creație 

cu care am participat la concurs. După ceva vreme, mi-am dat seama 

că eu sunt puțin diferit, scriam comic. Mă simțeam ca un tricou negru 

într-o mare de cămăși albe! Dar, cu emoție, am mers în față și mi-am 

citit compunerea, reușind să îi fac pe oameni să râdă. 

        24.07.2019, Călimănești-Căciulata, Vâlcea 

        Ziua a treia spunea „Drumeție”, unde? La Mânăstirea Cozia, pe care, personal, o mai vizitasem deja de 

câteva ori. După ce am avut un atelier, unde am recomandat câteva cărți și reviste literare, după masă ne-am 

urcat în autocar și am plecat la Mânăstirea Cozia. Ajunși acolo, am vizitat ce era de vizitat și am hotărât să 

ne plimbăm cu vaporașul pe Olt. După o oră de așteptare în care, urcându-mă pe o piatră, am căzut în apă, a 

sosit și vaporașul. Apoi, cu pantofii uzi, ne-am întors pe jos la cămin, iar după masă, am început să scriu 

compunerea pentru concurs. 

 

        25.07.2019, Călimănești-Căciulata 

         După micul dejun, am avut un nou atelier, scrisul de mână Versus scrisul la calculator, unde am 

adus fiecare argumente și contraargumente despre fiecare tip de scriere, am mers să vizităm orașul Rm. 

Vâlcea. Ne-am îmbarcat, iar în 20 de minute am ajuns la destinație. Am început cu școala mea, C.N. 

„Mircea cel Bătrân”, unde ne-am întâlnit cu agentul literar Marilena Iovu, care ne-a explicat ce să facem 

atunci când vom publica o carte. După aceea, am vizitat Casa Memorială „Anton Pann” și parcul Zăvoi. Eu, 

fiind de-al locului, am încercat să prezint cât am putut orașul. 



           26.07.2019, Călimănești, Vâlcea 

           Off, ultima zi! La micul dejun, mi-am predat lucrarea pentru concurs, mândru de ceea ce scrisesem. 

La ultimul atelier, domnul Petre Crăciun, ne-a vorbit despre presa scrisă și audio-vizuală, apoi am avut un 

atelier/dezbatere scriitor/critic, unde o persoană citea o operă, iar alta o critica. La ora 18:00 a urmat 

Festivitatea de închidere, unde compunerea mea a câștigat  Premiul întai, iar tabăra s-a încheiat.  

        Am învățat multe din această experiență și mi-am făcut prieteni din toate colțurile țării! 

 

Revista „Ordinul Povestitorilor” 

         Fiind publicat deja de cinci ori în revista de scriere creativă și Ilustrație „Ordinul Povestitorilor” de la 

editura „Arthur”, mă consider deja un „veteran”. Cel mai așteptat eveniment, însă, este publicarea revistei. 

Nu doar pentru că o poveste îmi este publicată de o editură, ci și pentru că atmosfera de la târgurile de carte 

este una cu adevărat magică!   (Darius Munteanu, clasa a VII-a A) 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUC  TRAILER 

 „FERMA ANIMALELOR”, de 

George Orwell 

https://youtu.be/ZpPzGQr2

YyU 

 

„THE CATCHER IN THE RYE”,  

                        de J. D. Salinger 

https://youtu.be/MTSsuprLU4w  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CWqm-

Q4uhOY  

    Film de prezentare a proictului 

https://youtu.be/CWqm-Q4uhOY
https://youtu.be/CWqm-Q4uhOY

