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Ce mai e nou prin şcoală? 
 
 

Şcoala Gimnazială „Cire şarii”este din nou gazdă, in cadrul unui proiect 
Comenius 

 
 
 
 
 In perioada 6-11 
octombrie 2013, la Şcoala 
Gimnazială „Cireşarii” din 
Mediaş, s-a desfăşurat cea de-a 
patra întâlnire în cadrul 
proiectului multilateral 
Comenius „My future is up to 
me”(„Viitorul depinde de 
mine”), având ca parteneri 
unităţi şcolare din Polonia, 
Turcia, Portugalia şi Spania. 
Delegaţia a cuprins 31 de elevi 
şi 18 profesori. 
 Pe parcursul acestei 
întâlniri s-au desfăşurat 
activităţi care au vizat 
atingerea obiectivelor proiectului. Acestea se referă la identificarea căilor şi metodelor care să 
faciliteze o invăţare rapidă şi cu rezultate cât mai bune, astfel incât să fie asigurată orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor în conformitate cu profilul individual.  
 Şcolile participante colaborează şi utilizează experienţa acumulată pentru a sprijini elevii 
în cunoaşterea stilulului de învăţare care li se potriveşte, deoarece fiecare persoană are un anumit 
mod de recepţionare şi de însuşire a informaţiilor, generat de tipul de inteligenţă. 
 Astfel, programul de activităţi conceput de echipa de proiect a şcolii noastre a debutat cu 
un workshop găzduit de Muzeul Gazelor din municipiu, care a cuprins prezentări ale activităţilor 
desfăşurate în cadrul proiectului în perioada care a trecut de la ultima întâlnire, din Polonia, in 
luna mai. Au fost vizionate filme şi prezentări ale şcolii şi ale oraşului realizate de elevii noştri 
oferind astfel multe informaţii care  să-i ajute pe vizitatori să aibă o imagine cât mai completă 
despre istoria, cadrul natural şi economia Mediaşului.  
 De asemenea, deoarece obiectivul principal al proiectului este îndrumarea elevilor în 
găsirea celor mai bune oportunităţi în alegerea carierei, a fost urmărită cu interes şi o prezentare 
cu tema „Tehnici de autopromovare”. Prima zi a continuat cu vizitarea principalelor obiective 
culturale ale oraşului: Muzeul Municipal, Casa Schuller, Biserica Sf. Margareta, Catedrala 
Ortodoxă.  
 In cea de-a doua zi, întreaga echipă a plecat în excursie de studiu la Bran şi la Braşov. Pe 
parcursul traseului, membrii echipei au primit informaţii despre geografia şi istoria Transilvaniei. 
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 A treia zi a cuprins vizitarea a două obiective economice din municipiu, „Medimpact” şi 
„Emailul”, eveniment la care elevii au participat cu un interes deosebit, mai ales că majoritatea 
dintre ei se aflau pentru prima dată într-o fabrică. 
 A urmat vizitarea Primăriei şi întâlnirea cu Domnul Primar Teodor Neamţu, la care au 
asistat şi reprezentanţi ai mass-media din oraş. 
 După amiaza elevii s-au bucurat de o activitate recreativă fiind organizat pentru ei un 
concert susţinut de „Millenium”, formatia Şcolii Gimnaziale „Cireşarii” şi un program de dans. 
 In scopul de a cunoaşte cât mai bine regiunea noastră, în următoarea zi s-a desfăşurat 
excursia la Sibiu, care a prilejuit o incursiune   în tradiţiile şi obiceiurile poporului român, prin 
vizitarea Muzeului Satului. 
 Ultima zi a întâlnirii a fost dedicată activităţilor sportive, elevii întrecându-se în meciuri 
de baschet, fotbal şi handbal. 
 A urmat apoi, inevitabil, momentul despărţirii de colegii acum deveniţi prieteni.  
 Din impresiile culese la final, am aflat cu bucurie că pentru elevi a fost o experienţă 
plăcută şi în acelaşi timp utilă deoarece au participat la activităţi interesante şi au petrecut mult 
timp cu oaspeţii din Polonia, Spania şi Turcia comunicând în limba engleză.  
Reuşita acestei întâlniri ne motivează şi mai mult în a continua implicarea în astfel de proiecte 
educative care contribuie la dezvoltarea personală a elevilor şi a cadrelor didactice asigurând un 
învăţământ de calitate. 
 
                                                                                Consilier proiecte şi programe educative 
        prof. Gabriela Schreiner 
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CETĂŢEAN ROMÂN = CETĂŢEAN EUROPEAN 
 

 În perioada 18-24 noiembrie, în România, a avut loc a XIV ediţie a „Festivalului Naţional 
al Şanselor tale”- o săptămână a educaţiei permanente ce s-a desfăşurat sub genericul „Cetăţean 
român-cetăţean european”. 
 Având în vedere că în anul 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, prin Tratatul 
de la Maastricht, a cetăţeniei europene, Comisia Europeană a lansat „Anul European al 
Cetăţenilor”. 
 Pentru a marca acest eveniment, în şcoala noastră au avut loc câteva activităţi care au 
promovat documentele europene, cetăţenia activă şi valorile democraţiei. 
Aceste activităţi au fost coordonate de prof. Gabriela Schreiner, consilier educativ şi organizate 
de prof. Aurora Faur . 
Au participat elevi din clasele a Va A şi a VIIIa B.  
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101 antreprenori la clasă 

 
În data de 20 noiembrie 2013 în 

cadrul Proiectului Junior Achievement 
derulat în cadrul Global 
Entrepreneurship Week 2013 „101 
antreprenori la clasă”,  clasele a VI-a A 
şi B au primit vizita a doi antreprenori  
de succes din oraşul nostrul: d-na Livia 
Savu şi d-nul Răzvan Bănceu. 
 Domeniile în care cei doi 
antreprenori au dezvoltat afaceri sunt cel 
farmaceutic, respectiv construcţii. Fiecare 
conduc afaceri cu mai mulţi angajaţi, ceea 
ce îi îndreptăţeşte să afirme că au 
experienţa de a coordona o echipă şi de a 
comunica cu oamenii. 
 Pe parcursul întâlnirii, care a durat aproximativ două ore, cei doi le-au împărtăşit experienţa 
lansării lor în afaceri, avantajele şi dezavantajele dezvoltării unei afaceri, succesele şi eşecurile lor 
antreprenoriale, ce au învăţat din acestea şi le-au dat câteva sfaturi elevilor prezenţi. 
 La sfârşitul întâlnirii cei doi invitaţi au răspuns întrebărilor elevilor, care s-au dovedit a fi 
foarte încântaţi de această întâlnire, de ideea de a dezvolta afaceri  şi a deveni antreprenori. 
 La rândul lor antreprenorii au afirmat că a fost o experienţă deosebită întâlnirea cu elevii, că au 
întâlnit nişte tineri dornici să înveţe, să îşi folosească cunoştinţele dobândite în şcoală pentru a-şi 
dezvolta în viitor propriile afaceri şi că ar dori să participe şi la alte întâlniri. Elevii au fost invitaţi să-i 
viziteze la locurile lor de muncă. 
 Fiecare dintre elevi a spus în ce domenii şi ce afacere i-ar plăcea să dezvolte. 
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Vocea psihologului 
 

PSIHOLOGUL ŞI PROVOCĂRILE CONTEMPORANIT ĂŢII 
Lumea contemporană aduce cu sine provocarea de a ne defini pe noi,  depăşind 

obstacolele şi limit ările de orice natură. 

Dincolo de toate lucrurile ştiute şi neştiute, munca unui psiholog creează puntea între 

ceea ce suntem ,,la v edere” şi nevoia de actualizare a valorilor pe care le depozităm. 
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Iată lumea psihologului contemporan văzută prin ochii copiilor din această şcoală: 
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Material  realizat  de  minunaţii copii ai  acestei   şcoli  sub  îndrumarea  consilierului  şcolar                                     
DORA-LUCIANA PRISĂCARU 
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Educaţie pentru sănătate 

 
ADOPTĂ UN STIL DE VIA ŢĂ SĂNĂTOS 

 
 În perioada 16-24 XI 2013 în cadrul ,,Săptămânii educaţie globale”, în şcoala noastră s-au 
desfăşurat următoarele acţiuni: 

1. elevii din clasa aVII-a B au prezentat proiecte legate de un stil de viaţă sănătos 
2. elevii din clasa a VIII-a B au aplicat un chestionar colegilor lor din clasele a VII-a şi a 
VIII-a,  cu întrebări legate de următoarele aspecte: 

a) igiena personală; 
b) consumul de droguri; 
c) greutatea corporală; 
d) comportamentul alimentar; 
e) gestionarea timpului 

Au fost chestionaţi un număr de 25 de elevi. 
 În urma analizării răspunsurilor s-a constatat că: 
a) 92% dintre elevi respectă regulile de igienă personală; 
b) 84% nu au fumat niciodată, 44% nu consumă alcool şi nici un elev nu este consumator de 

droguri; 
c) 88% dintre elevi sunt mulţumiţi de greutatea lor corporală, 60% fac sport, 44% sunt atenţi la 

ceea ce mănâncă; 
d) 68% dintre elevi mănâncă 3 mese pe zi, 20% la aceeaşi oră, 92% mănâncă între mese, 84% 

mănâncă în timp ce au alte preocupări, 68% consumă mâncare caldă; 
e) 76% dintre elevi dorm 8 sau mai mult de 8 ore pe zi,  cei care nu dorm suficient folosesc 

calculatorul în exces 
 Timpul liber este petrecut astfel :  
-12% nu se uită la TV deloc faţă de 28% care stau în faţa TV-ului peste 4 ore zilnic 
-28% folosesc calculatorul peste 4 ore pe zi, 80% câte 2 ore în  week-end, 
-majoritatea elevilor practică activităţi fizice: mersul pe jos (8%), gimnastică aerobică (12%),  
baschet, alergare, mersul pe bicicletă ( câte 20% din fiecare categorie). 

În concluzie, marea parte a elevilor chestionaţi sunt conştienţi că, pentru a-şi păstra 
sănătatea şi pentru a fi o prezenţă agreabilă pentru cei din jur, este necesar să adopte un stil de 
viaţă echilibrat. Există însă şi loc de mai bine şi ca urmare la orele de dirigenţie se vor aborda 
teme în acest sens. 

                                                  Activitatea a fost coordonată de prof. Cristina Cr ăciun. 
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Limbile straine, orizonturi deschise 

Halloween 
 
 
                    Halloween, also known as All Hallows' Eve, is a yearly celebration 
observed in a number on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All 
Hallows Day. It initiates the triduum of Hallowmas the time in the liturgical year 
dedicated to remembering the dead, including saints (hallows), martyrs, and all the 
faithful departed believers. 
                    Typical festive Halloween activities include trick-or-treating (or the 
related "guising" or "trunk-or-treating"), attending costume parties, decorating, 
carving pumpkins  into jack-o'-lanterns, lighting bonfires, apple bobbing, visiting 
haunted attractions, playing pranks, telling scary stories, and watching horror films. 
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                    Development of artifacts and symbols associated with Halloween was 
formed over time. Jack-o'-lanterns, the main symbol, are traditionally carried by 
guiders on All Hallows' Eve in order to frighten evil spirits. There is a popular Irish 
Christian folktale associated with the jack-o'-lantern, which in lore, is said to 
represent a "soul who has been denied entry into both heaven and hell" 
                    Halloween costumes are traditionally modeled after supernatural 
figures such as vampires, monsters, ghosts, skeletons, witches, and devils. Over 
time, in the United States the costume selection extended to include popular 
characters from fiction, celebrities, and generic archetypes such as ninjas and 
princesses. 
                    Dressing up in costumes and going "guising" was prevalent in Ireland 
and Scotland at Halloween by the late 19th century. Costuming became popular for 
Halloween parties in the US in the early 20th century, as often for adults as for 
children. The first mass-produced Halloween costumes appeared in stores in the 
1930s when trick-or-treating was becoming popular in the United States. 

 
     
 

Prof. Iulia Mărginean                                      
Elev: Serafin Diana                                                                                                                                                          

cls a VI-a B                                                                   DESEN      Mădălina Fleşeriu 
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                                            Christmas in Canada 
 
 
 
 
 
 

German settlers came around 1700 in the United States and brought with them the custom 

of Christmas. in 1848 Prince Albert decorated a tree in front of Windsor Castle and thus the 

Christmas tree has become a tradition in England, the United States and Canada. Christmas 

celebrations in Canada are a bunch of traditions from many cultures: French, German, English,  

Ukrainian and  Indian. This mixture generates a remarkable diversity of traditions and customs. 

For French Canadians, themost important preparation is meat pie, "the tourtiere". It is 

accompanied by a traditional soup, sauces, cheeses, confectionery, fruit cakes, donuts. English 

Canadians celebrate Christmas with roast goose on the table or roast beef and plum, pudding. 

The most popular sweets are so-called Chicken Bones and Barley Roys. They existed for over a 

hundred years on the tables of a significant part of the Canadian population. Whether you choose 

to spend the holidays at home or choose to spend them abroad, we wish you a Merry Christmas! 

 
 
                                                   Christmas in Hungary 
 

Our neighbours'  habits closely resemble ours. Santa Claus - the equivalent of Santa Claus 
from us comes to them on December 6  and leaves candy or toys for good children. For those 
naughty children, though, Santa has some golden sticks . On December 25, when Santa arrives, 
Hungarians are waiting for the child Jesus, who will bring the Christmas tree and gifts. In Hungary, 
the trees must be decorated with both decorations and sweets (chocolate, candy, lollipops) on the 
very first Christmas day. On the same day, but in the evening, the family serves a traditional meal, 
which you should not miss:  fresh fish, rice and potatoes, and, after everyone has eaten, the party can 
begin. Then children  see the tree and open the  gifts happily. 
Kellemes Karacsonyi unnepeket! 
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                                                Christmas in Ireland 
 

Christmas Celebration ("Nollaig" - "birthday") is profoundly marked by the religious 
element in Ireland. Irish light candles in the windows. Originally, it was a sign of welcome to 
Mary and Joseph. Therefore, tradition requires that each candle to be lit by the youngest person 
in the house and  be put out only by someone named Mary. For a long time there existed the 
habit of not clearing the table after the dinner of dry fruit and bread and milk as a welcome sign 
for visitors. Children receive their presents on the 25th of December and the celebrations last for 
eleven days. 

Then, on the 6th of January, all decorations are removed because there is the belief that 
they bring ill-luck otherwise. 
 
                                                                           Name: Szomboti Krisztina 
                                                       Grade: 6th A 
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       Un petit goût de France - La Bûche de Noël 

         

 Pendant plusieurs siècles, lors de la veillée de Noël, la coutume voulait qu’on fasse brûler 
dans l’âtre une grosse bûche, parfois décorée de feuillages et de rubans, dont la taille énorme 
devait permettre de la laisser brûler durant au moins trois jours. 
 C’était l’occasion de rassembler les parents, les enfants, les grands-parents et tous les 
hôtes du logis autour du foyer familial. En même temps, la porte de la maison restait ouverte aux 
pauvres gens qui venaient demander un gite pour la nuit. On leur versait en abondance le vin, la 
bière ou le cidre et on leur accordait une place à la table de famille. 
 La cendre était récupérée à cause des vertus protectrices qu’on lui prêtait: elle préservait 
la maison de la maladie, de la foudre, du malheur, de tous les fléaux et des mauvais sorts 
menaçant potentiellement la maison. On la gardait précieusement car elle éloignait les renards ou 
elle faisait fructifier les récoltes. 
 C’est pour continuer à célébrer ce rituel, que la bûche de Noël a vu le jour sous la forme 
d’un délicieux dessert. 
Bon appétit et très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 
O mică gustare franţuzească- “Buturuga” de Crăciun 
 Timp de mai multe secole a existat obiceiul ca în Ajunul Crăciunului să se ardă în vatră o 
buturugă groasă decorată cu Frunze şi panglici, a cărei mărime trebuia să îi permit să ardă cel 
puţin trei zile. 
 Era o ocazie bună ca părinţii, copiii, bunicii şi toţi oaspeţii să se reunească în jurul vetrei. 
În acest timp, uşa casei rămănea deschisă săracilio care veneau să ceară un adăpostpentru noapte. 
Li se umpleau paharele cu vin, bere sau cidru oferindu-li-se un loc la masa familiei. 
 Cenuşa era păstrată datorită calităţilor protectoare care i se atribuiau: proteja casa de boli, 
foc, nefericire, de toate calamităţile şi necazurile care reprezentau un pericol pentru casă. Era 
păstrată cu sfinţenie, căci alunga vulpile şi ajuta la obţinerea recoltelor bogate. 
 Pentru a duce mai departe tot acest ritual, buturuga de Crăciun a fost transformată într-un 
desert delicios. 

Poftă bună şi sărbători fericite la final de an, tuturor! 
 
Adrian Dimitriu VI-eme B                                                             Prof. Gabriela Schreiner 
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              LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 

 

 a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée par le Conseil de l'Europe. Elle est 
l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir 
la richesse culturelle de l'Europe 
Les élèves de 6ème   ont préparé une expositon d’affiches sur l’importance du français comme 
langue de communication. 
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                           NIKOLAUSTAG 
 
Am. 6 Dezember feiert man den Nikolaustag. Am Abend vorher putzen die 
kleinen Kinder ihre Schuhe und stellen sie auf die Fensterbank oder vor die 
Tür. In der Nacht kommt der Nikolaus und steckt  kleine Geschenke und 
Süßigkeiten hinein. In vielen Familien erscheint der Nikolaus auch persönlich. 
Es ist ein verkleideter Freund oder Verwandter. Der Nikolaus belohnt die 
guten Taten, aber bestraft mit seiner Rute die Kinder, die unartig sind. 
 

 
Pe 6 decembrie, se sarbatoreste ziua 
Sfantului Nicolae. Mai inainte, seara copiii 
isi curata papucii si ii pun pe pervaz sau in 
fata usii. Mos Nicolae vine noaptea si pune 
cadouri micute si dulciuri inauntru. 
 In multe familii Mos Nicolae apare 
personal. Acesta este un prieten deghizat sau 
o ruda. Mos Nicolae rasplateste faptele bune, 
dar pe copiii obraznici ii "pedepseste" cu 
"nuiaua lui". Dar noi suntem cu  totii  
cuminti , ascultatori , harnici ,asa ca-l 
asteptam pe Mos Nicolae nerabdatori… nu-i 
asa ? 
 
 
Aber wir  sind  alle artig , gehorsam und 
fleissig, so dass wir ungeduldig auf den 

Nikolaus warten… nicht war ?  
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Und hier sind  12 Wörter im Sack  des fleissigen  Nikolaus  verstecken . 
Kannst du sie alle finden? 

 
 
Viel Erfolg und Spass! 
 
 
Barcan Alexandra, Klasse VIII A 
Firica Andreea, Klasse VIII A 
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L iederL iederL iederL ieder zum  W eihnachtszeit (d ie W eihnachtslieder)  zum  W eihnachtszeit (d ie W eihnachtslieder)  zum  W eihnachtszeit (d ie W eihnachtslieder)  zum  W eihnachtszeit (d ie W eihnachtslieder)     

• “Frohliche Weihnacht überall” – Voiosul Craciun peste tot    

• “Ave Maria” – Sfanta Maria    

• “Der Jahre stille Stunde” – Ora linistita a anilor    

• “Weihnachtsstern” – Steaua Craciunului    

• “Der Schneemann” – Omul de zapada    

• “Auf auf doch ihr Kinder” – Sus, sus, voi copii    

• Aus dem Himmel Ferne – Din inaltimea cerului    

• Advent, Advent, du heilige Zeit – Advent, Advent,  timp sfant    

    
“So gross ist deine Liebe , dass sein einziger Sohn als kleines Kind in einen 
Stall zur Welt kam !” Das war Gottes Geschenk an uns ! Wir brauchen es nur 
anzunehmen. Und aus diesem Grund k�nnen wir Weihnachten feiern. Jesus 
will jeden Hoffnung und Hilfe geben !  

 
Und wir wünschen Euch allen “Frohe Weihnachten !” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
.... und gute Noten bei den  Semesterarbeiten !  wünschen Euch allen , 
 
  

Popa Teodora, Klasse VIII A 
Sas Silvia, Klasse VIII A 

       Prof. Mihaela Rădulescu 
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Tinere condeie 

   

      
 
    Invăţătoare Georgeta Puşcaş 

Poveste de Crăciun  
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        Era odată într-o căsuţă la marginea satului o fetiţă care locuia cu părinţii ei. Acea fetiţă se 
numea Lusi şi avea doar şase anişori. Prietenul ei cel mai bun era Sisi, căţeluşa ei. Toată ziua 
mergeau in drumeţii prin sat, prin pădure, pe oriunde. 
        Într-o zi pe când se plimba cu Sisi , Lusi a găsit o hartă a unei comori. Acea comoară ducea 
la o oglindă magică care îţi indeplinea o dorinţă. Fericită a mers pe traseul comorii. Când a ajuns 
aproape de comoară, în faţa ei a apărut un zid imens de pietre. 
         -Offf…!! Oare cum aş putea, eu o fetiţă să dărâm acest zid? 
         Obosită de la atâta drum, se aşeză pe o piatră si atunci toate pietrele au căzut. S-a uitat şi a 
văzut in faţa ei o lumină orbitoare. A mers mai aproape şi din intunericul nesfârşit a venit Moş 
Crăciun cu acea oglindă în mână. 
         -Bună ziua, Moşule! zise Lusi uimită. 
         -Bună să-ţi fie ziua, copilă! Ce te aduce pe aici? Ai venit dupa oglinda magică? 
         -Da! 
         -Uite-o, poftim! Pune-ţi o dorinţă! 
         -Dragă oglinjoară… eu îmi doresc ca de Crăciun să avem un brăduleţ şi dacă ai putea 
câteva cadouri sub el pentru fiecare din familia mea! îi şopti Lusi oglindei. 
         -Bine, dragă Lusi! Du-te acasă liniştită şi asteaptă Crăciunul. 
         Lusi fericită se întoarse acasă iar după ce le povesti parinţilor ei se duse la culcare pentru că 
mâine era Crăciunul. Spre dimineaţă îşi parcă sania cu renii pe acoperişul casei lui Lusi şi intră 
pe hornul căsuţei împreuna cu cadourile si bradul de Crăciun. A lăsat bradul şi cadourile si a 
plecat pentru a ajunge la ceilalţi copii. 
   
         Când s-a trezit Lusi a văzut bradul şi cadourile iar în urmatoarea secunda s-a dus la geam 
să-i mulţumească Moşului. 
         -Mulţumesc , Moşule! spuse Lusi lăcrimând. 
         Moşul i-a tras cu ochiul şi a plecat. Fetiţa s-a întors si a petrecut împreuna cu familia cel 
mai frumos Crăciun.  
SFÂRŞIT! ☺ 

 
      
                                                                                               Fleşeriu Mădălina 
        cls aVI-a B 
 

 

Întâlnire supraomenească 



 26 

 
 Era o seară senină de vară. Mă aflam cu detectorul de metale pe un câmp pustiu de la 
marginea localităţii Marginea. Cerul era senin şi plin de stele. 
 La un moment dat, văd pe cer o lumină puţin mai mare decât celelalte stele. La început 
nu am băgat-o în seamă pentru că am crezut că este un banal fenomen astrologic. 
 După două minute la o distanţă nu foarte mare de cealaltă lumină, a mai apărut una. Acest 
lucru m-a făcut curios. 
 Stau şi privesc neîncetat cerul până când la aproximativ aceeaşi distanţă de celelalte două 
lumini, încă una îşi face apariţia, astfel încât s-a format un triunghi. 
 Cum stăteam atât de atent şi mirat, am observat că luminile se măresc, semn că se apropie 
de pământ. 
 După aproape 15 minute triunghiul ajunge la câţiva metri de sol, în aşa fel încât l-am 
putut identifica: era o imensă navă extraterestră! 
 Nava a aterizat şi din ea au coborât patru extratereştri. 
 Într-adevăr, erau verzi, dar aceasta era singura asemănare dintre mit şi realitate. 
 Trei dintre extratereştri aveau capul triunghiular cu o umflătură pe frunte. Ei aveau trei 
picioare, trei ochi, zece mâini, o ureche şi o gură dreptunghiulară. 
 Cel de-al patrulea avea capul pătrat şi spre deosebire de ceilalţi care nu aveau nici un 
ornament pe cap, acesta era dotat cu trei antene. 
 La început m-am speriat de ei, dar apoi mi-au spus în urdu, singura limbă pe care o 
cunoşteau dintre cele vorbite pe Terra, că nu vor decât să discutăm şi m-au invitat pe nava lor la 
cină. 
 Ce s-a întâmplat pe navă … face parte din altă poveste pe care o să v-o spun altădată…    

                                                                        
Dimitriu Adrian cls. A VI-a B 
Îndrum ător: prof. Lucia Porumb 

 
 
 

LEGENDA TRANDAFIRULUI 

 
              Mă plimbam prin gradina inflorită a bunicii mele, când o floare minunată se deschide în 
faţa mea. Era chiar faimosul trandafir cu petalele sale catifelate şi înmuiate într-un roşu aprins 
care mi-a furat privirea.  
               Am vrut să-l iau,  pentru a-mi ţine companie în  camera mea luminoasă şi multicoloră. 
Dar ce să vezi? M-a înţepat cu spini lui ţepoşi . 
               Dupa această întâmplare neplacută mi-am dat seama de ce trandafirul  este pictat cu un 
roşu mai cuceritor decât alte flori . Deoarece s-a înmuiat în sângele dulce al atâtor oameni care 
au căzut în capcana lui.                                                 
        Grecu Ioana 
        cls a VI-aA 

 
 
 
                      CRĂCIUNUL 
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         Iarna cea geroasă a venit, 
         Iar afară e un frig cumplit. 
         Săniile se-aud venind, 
         Pe toţi copiii distrând. 
 
       Zăpada s-a întins, 
       Pentru că foarte mult a nins. 
       Iar în ocean nu ai ce să priveşti, 
       Decât gheaţă şi puţini peşti. 
 
        Clepsidra mai are puţin 
        Până să anunţe că sărbătorile vin. 
        S-a auzit un murmurat, 
        A fost un glas tainic, dar curat. 
       Desen Panaite Cristian 
                                                                                                       Cls a V-a A 
          Bradul e împodobit, 
          Iar copiii acasă au sosit. 
          Crăciunul e o sărbătoare plină de fericire, 
          Cadouri şi iubire. 
 

                  
Elev: Arone Iulia ,cls aVaA   CRĂCIUNUL  

    

Mii de fulgi  încep a se desprinde, 

Şi-un tainic  ocean începe a se-ntinde, 

E semn că s-apropie o sarbătoare, 

Cu multe bucurii şi-o sufletească valoare. 

Glasuri de copii încep a murmura, 

Frumoase colinde ce ne vor bucura. 

Ca-ntr-o clepsidră lumea va fi prinsă, 

De o noapte ce din basm pare desprinsă. 

     Casele-s curate, frumos aranjate, 

                  Brazii împodobiţi, mesele bogate, 

                       Toţi sărbătorim venirea Crăciunului, 

                          Cei mici apreciază cadourile Moşului. 
Profesor: LUMINI ŢA ŞERBAN                      Elev: Trifu Denis cls a V-a  
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1 DECEMBRIE 
 
Ziua de 1Decembrie a venit 

Şi un popor întreg a-nveselit 

Trei culori învingătoare 

Vor avea mereu valoare. 

 

Anul 1918 m-a adus 

Să spun acum ce am de spus, 

Dacă Unirea nu ar fi fost 

Discursul meu nu ar avea rost. 

 

Despre stemă,ce să zic? 

E un vultur, nu prea mic 

Ce exprimă măreţia 

Pe care-o are România. 

 

Sabia din mâna sa 

Reprezintă victoria noastră, 

Obţinută din voinţă 

Dar şi cu credinţă. 

 

  Arone Iulia clasa a Va A                                   

  Îndrumător: prof. Aurora Faur 
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  Interviul ediţiei 

 
În acest număr al ediţiei am stat de vorbă cu domnişoara Lea 
Muszka. 

1. Cine sunteţi dumneavoastră, Lea Muszka? 

• Eu sunt asistent medical, interpret de muzică folk, 
aşadar îmi place să cred că ajut atât la vindecarea 
trupului cât şi a sufletului. 

2. În ce împrejurări v-aţi dat seama că aveţi talent 
muzical? 

• În clasa aVI-a, la o serbare şcolară de Crăciun, domnul profesor Iszlai a fost cel 
care m-a incurajat să cant.  

3. Cine v-a învăţat să cântaţi? 

• În general, merg pe varianta auto-didactic, drept urmare n-am pierdut nici o 
ocazie să-i urmăresc pe alţii cântând, de la zdrăngănitul chitării în faţa blocului, 
pâna la spectacole muzicale elaborate, “furând” tot ce se poate în materie.  

4. Ce fel de muzică vă place să ascultaţi? 

• Depinde mult de moment; în afara de manele, ascult toate genurile de muzică.  

5. Cum aţi ajuns să fi ţi membră a trupei Motto? 

• M-a sunat cel care acum îmi este coleg, şi mi-a propus acest proiect; proiect care a 
devenit între timp o întâmplare frumoasă şi constantă în viaţa mea. ☺ 

6. Vă rog să îmi spuneţi câteva cuvinte despre colegii dumneavoastră din trupă. Cine 
sunt ei? 

• Ioan Ivan este iniţiatorul grupului Motto, din care mai fac parte Adela, “catifeaua” 
grupului in materie de voce, Daniel, cel mai folkist dintre noi si Bogdan, un om cu 
simţuri muzicale spectaculoase, cel mai talentat dintre noi.  

7. Am auzit ca o să mergeţi să le încântaţi auzul irlandezilor. În primul rând vreau să 
vă felicit şi să vă urez succes! Cum aţi reusit sa obţineţi un asemenea concert? 
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• Amfitrioana evenimentului din Irlanda este medieşancă şi urmărindu-mi 
activităţile muzicale postate pe Internet a considerat că pot să contribui la 
sărbătorirea zilei naţionale a României în Irlanda.  

8. Mai aveţi şi alte pasiuni în afară de muzică? (Care anume?) 

• Da, e poezia; eu cred că asta “curge” din muzica pe care o fac şi o cânt. De 
asemenea mi-ar plăcea să am mai mult timp pentru croşetat diverse accesorii. 

9. Credeţi că există vreo legătură între meseria dumneavoastră şi pasiunea pentru 
muzică? 

• Da, am şi menţionat: vindecarea este un proces complex care presupune mai mulţi 
parametri şi scopul acesteia este “starea de bine” a omului. Dacă medicina se 
referă la fizic, muzica se adresează  spiritului. 

10. Reusiţi să vă împărţiţi timpul în aşa fel încât să aveţi timp de cântat (repetiţii, 
evenimente etc.), pentru profesie şi să mai aveţi timp şi pentru dumneavoastră? 

• Pe lângă meserie si muzica a devenit o prioritate şi încerc sa-mi organizez timpul 
în aşa fel încât să acord ce i se cuvine fiecăruia. 

11. Ce urare le-aţi face elevilor şcolii noastre, acum în pragul sărbătorilor de iarna? 

• În afară de urarea călduroasă de sărbători frumoase, vă doresc fiecăruia acea 
“stare de bine”, atât fizică cât si sufletească.  

   -Vă mulţumesc pentru acest interviu şi vă urez in numele elevilor şcolii noastre 
sărbători fericite şi un An Nou cu cât mai multe împliniri! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interviu realizat de Alexandra Barcan 
cls. a VIII-a A 
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Arti şti în devenire 
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           Suciu Cezar, cls aVIa B 

Fleşeriu Mădălina 
 

cls a VI-a B 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

     
  Groza Teodora Emilia 
   Cls a VI-a B 
     
   cls. aVI-a B 
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Burete Sebastian  
                                                                                                            cls.a VII-a A                                                                                               

Săbăduş Teodora cls a Va A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Draga cititorule 

 
                                                                           

Simon Sebastian    cls a Va B 
Ana - clasa pregatitoare B 



  

Dragă cititorule, 
 

Încă o dată am reuşit sa strângem în paginile acestei reviste diverse 
„ipostaze” ale vieţii şcolii noastre, ale gândurilor care se adună în minţile creative 
ale elevilor noştri, ale întâmplărilor şi experienţei acumulate în timpul care a trecut 
de la ultimul număr al revistei. Copiii le-au aşternut frumos pe hârtie, sub 
îndrumarea dascălilor, pentru ca şi colegii lor să înveţe ceva din ele şi alţi oameni 
să vadă ce lucruri frumoase se întâmplă la Şcoala „Cireşarii”. 

Acum, în prag de sărbătoare, vă urez, cu mic cu mare, să aveţi parte de 
lumină şi căldură alături de cei dragi vouă. Dăruiţi din toată inima şi deschideţi-vă 
sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lăsaţi-vă sufletul să renască şi trăiţi 
fiecare zi ca pe un dar nepreţuit. 

 
 
 
 

Director, 
Prof. Liana Gheorghiu 

 
 
 

La multi ani! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


