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LIMBA SI COMUNICARE 
 

 

Sobolanul fugarit 
 Lupu Petru Iulian, clasa a VI-a A 

Profesor indrumator Bran Gabriela 

 

A trecut pe aici se poate, 

Cu coada lunga-n spate 

N-ati ghicit?...nu e motan 

E scarbosul sobolan. 

 

A trecut oare pe aici? 

Fiindca eu am un arici 

Care zi de zi se plange 

Pentru ca vrea sa-l manance. 

 

In cazul in care il vedeti, 

Mie repede sa-mi spuneti 

Ca voi sti eu ce sa fac 

Sa pot sa ii vin de hac. 

 

 

O sa-mi cumpar o pisica, 

Una mare sau chiar mica 

Sa alerge dupa el 

Ca sa-l striveasca nitel. 

 

Sa il prinda in botic 

Si sa-l zguduie un pic 

Sau sa-l stranga tare-n gheare, 

Tare, tare…pana moare. 

 

 

Vine iarna 
 Lupu Petru Iulian, clasa a VI-a A 

Profesor indrumator Bran Gabriela 

 

 

Ieri am vazut un fulg 

Si am inceput sa fug 

Sa le dau vestea la toti 

La bunici, parinti, nepoti. 

 

Am vazut un fulg de nea 

Din cer frumos cum cadea,  

Si l-am prins drept in manuta 

Gandindu-ma la saniuta. 
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O sa merg si cu colinda  

Ca sa-mi luminez mintea 

si o sa ma dau pe derdelus 

Strigand “hai la sanius!” 

 

 

Penitenciarul 
 Lupu Petru Iulian, clasa a VI-a A 

Profesor indrumator Bran Gabriela 

 

Stai intre patru pereti 

Si incerci oricum sa-nveti 

Ce o sa faci in viitor 

Ca sa ai un trai usor. 

 

In camera suntem mai multi 

Cu eticheta de detinuti 

Care  ne gandim  “acasa”   

Si la vremea cea frumoasa. 

 

Avem reguli de respectat 

Dar le-ncalcam neincetat 

Sau unii mai stam cuminti 

Gandindu-ne la parinti. 

 

Ne trezim de dimineata 

Usor ne spalam pe fata 

Mergem daca vrem la masa 

Si revenim in asa-zisa “casa”. 

Apelu’ il asteptam 

Dupa aceea ne culcam 

Cel care merge la scoala 

Se imbraca si se spala. 

 

Cam asa este o zi 

De la cei din puscarii 

Si asa va fi mereu 

Hai aici! Tu ai tupeu? 

 

 

Speranta 
                                                                    Ciocea-Predan Andreea, cls a X-a M 

                                                                     Prof. indrumator Hoara Simona 

 

Nu fi trist, copile,  

Ca totu-i trecator 

In curand va fi bine 

Si te vei bucura de viitor! 

 

Erai micut cand ai gresit 

De parinti n-ai ascultat 
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Sfaturi bune ai primit 

Dar tu le-ai ignorat. 

 

Legea nu te-a iertat 

La inchisoare te-a bagat 

Nu plange, nu fi trist 

Fii tare, fii optimist! 

 

Nu te lasa doborat 

de probleme, de lume 

Incearca sa faci ce-i de facut 

si invata lucruri bune. 

 

Cu ochii in lacrimi 

Si sufletul tare 

Treci peste patimi 

Si vei ajunge mare! 

 

 

 

 Reabilitare 
                                                                       Ciocea-Predan Andreea, cls a X-a M 

                                                                         Prof. indrumator Hoara Simona 

                 

Cand destinul mi-a fost dat 

Si soarta m-a blestemat 

Prin locuri reci sa trec 

Acum pot doar sa regret. 

Nu pot da timpul inapoi 

Cu un an sau macar doi 

Am gresit, legea m-a judecat 

Am picat, inapoi m-am ridicat. 

Cu ochii in lacrimi privesc 

Libertatea mi-o doresc.  

Sunt condamnata la suferinta 

Opt ani am primit sentinta. 

Pot doar sa sper, sa mai visez 

Niciodata nu am sa cedez 

Desi e greu in inchisoare, 

doar gratii si zavoare 

Ma gandesc la liberare 

Garda imi da tarcoale  

Totul in jurul meu e rece 

anul cu greu trece. 

Ma plimb pe coridor 

Si ma trece un fior 

Stiu ca am gresit 

Judecatorii aspru m-au pedepsit. 

Usa se deschide 

Gratia se aude 
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Imi astept scrisoarea 

Sau poate eliberarea. 

As vrea sa scap, sa fug 

Departe sa ajung. 

M-am saturat de inchisoare 

si inima ma doare. 

Zambesc in fata tuturor 

Si voi zambi mereu, 

Chiar daca imi este greu 

Si sufletul ma apasa mereu. 

                                          

 

Dor de acasa 
                   Irimia Alexandru, cls a XI-a 

                                                                      Prof. indrumator Ratulescu Alexandra 

 

Viata, nu eu am ales. 

De-as putea scrie trei foi, 

mi-as da viata inapoi, 

mi-as croi un drum frumos 

cu pasi micuti si desi.  

As face un drum din incapere 

Spre casa maicutei mele, 

casa dulce neuitata, 

din batrani ea ridicata. 

M-asteapta campul cu flori, 

coasa de cosit trifoi. 

Drumul de la balta 

Ce-l strabateam odata. 

Chiuit de copii se aude in zare, 

aproape de poarta mare. 

Chemandu-ma la poarta 

Iese mama suparata 

-“Dragi copii, nu e acasa, 

N-a venit de la pedeapsa”. 

 

 

Povestea continua 

                                                  Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

                                                                            Prof.indrumator Ratulescu Alexandra 

 

Cand aripile-mi frante 

Dadeau sa prinda viata 

Viata de fapt mi-arata 

Ca are o alta fata. 

 

Usor tindeam sa zbor 

In colivia-nchisa 
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Dar viata m-a aruncat 

Departe de vise. 

 

Ajuns pe bariera, 

O alta colivie, 

Plin de ganduri si dor, 

Le pun pe o hartie. 

 

Mereu gandesc departe, 

Mereu gandesc acasa, 

Mereu la ai mei 

Ori la tot ce ma apasa. 

 

Ma mai gandesc la fata 

Ce stiu ca ma iubeste 

Caci orice vis cu ea 

Mereu ma linisteste. 

 

 

 

Aici nu-mi e usor 

Dar nu am ce sa fac. 

Acum platesc cu zile 

Ce atunci n-am respectat. 

 

Si vad in fiecare zi 

Cum in mine moare 

Cate un sentiment 

Ce se duce ca o floare. 

 

Cum fara apa o floare 

Se ofileste usor,  

Asa sufletul meu 

Se lasa ucis de dor. 

 

Departe de ai mei,  

Departe de amici... 

Mi-e tare dor de ei, 

Regret ca sunt aici. 

 

Regret ca nu pot zilnic 

Sa imi sarut consoarta 

Ce inca mi-e alaturi, 

jur ca n-as vrea pe alta. 
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Pe cat eu plang aici 

Ea tot atat, acasa, 

Sufera in tacere 

Si asta ma apasa! 

 

Au trecut vreo cinci luni 

De cand sunt arestat 

Si timpul trece greu 

Daca esti condamnat. 

 

Dar eu astept acum 

Sa vina vremea mea, 

Sa ma eliberez, 

Sa pot din nou zbura. 

 

Precum un porumbel 

Ce-abia s-a vindecat 

Se-ntoarce la al sau stol, 

Pe nimeni n-a uitat. 

 

Aripile-mi asteapta 

Deja sunt vindecate 

Asteapta doar o cheie 

Sa zboare-n libertate

.

 

Prietenie 

Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

Prof.indrumator Ratulescu Alexandra

Prieteni poti in viata 

Sa ai cat vezi in zare 

Dar cand ajungi la greu 

Toata lumea dispare. 

 

Un prieten nu te lasa 

Cand drumul ti-e inchis 

Cu tine bate-n poarta 

Pana ce s-a deschis. 

 

Acestuia nu-i pasa 

Daca ai bani sau toale, 

Ii pasa doar de tine, 

Mai ales cand te doare. 
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Cand tu in suferinta 

Sau greu te afunzi, 

El te trage de-o mana 

Si-ti cere sa-l asculti. 

 

Cu trei cuvinte pline 

De bine, sinceritate, 

Te scoate din noroi 

De s-ar trage pe coate. 

 

Astfel e un prieten 

Nu-i trebuie multe, 

Doar sa-ti fie alaturi 

La vale sau urcand la munte. 

 

 

Puterea ce mi-o dai 

Pal Sandor-Laszlo, cls. a XI-a L 

Prof. indrumator Ratulescu Alexandra

Ma uit din nou printre scrisori 

Si citesc iarasi printre randuri 

Gasesc acolo suferinta si amar 

Descrise in foi, sunt mii de ganduri.. 

 

Sunt gandurile tale ce ma dor, 

Ma dor pe mine, caci le simt.  

Si stiu cat suferi in tacere 

Si suferi doar de al meu dor. 

 

Si vad ca ai vrea sa fii acolo 

Si sa te tin in brate strans, 

Sa nu-ti dau drumul niciodata 

Macar o clipa ar fi de-ajuns! 

 

Macar sa pot sa te alin, 

Sa uiti de dorul ce mi-l porti, 

Sa iti arat cat te iubesc, 

Sa infruntam ambele sorti. 

Dar voi lupta la infinit 

Si am sa lupt cu insasi soarta 

Si-as merge chiar si in infern 

Daca mi s-ar deschide poarta. 

Sa-ajung sa te imbratisez, 

Sa te sarut ca niciodata, 

Sa fiu al tau pana la sfarsit, 

Sa fim ca altadata. 
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 Vina ta 

Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

Prof.indrumator Calin Daiana

Nu ma lasi deloc 

Din minte sa te scot 

Te-as uita, dar... 

Nu mai pot. 

 

Cate mi-ai facut 

Si inca te iubesc. 

A cui e vina oare 

Ca tot la tine ma gandesc? 

 

Lacrimile ce au curs 

Zile si nopti, s-au dus 

Toate azi le-as uita 

Daca m-ai lasa. 

 

Urmele care au ramas,  

Amintiri ce au glas , 

Toate vreau sa le sterg 

Mai departe sa merg. 

 

Pozele cu tine parca imi vorbesc 

Tare mi-e ca innebunesc. 

Cand ma uit la ele aud vocea ta 

Si incerc sa vorbesc cu ea. 

 

 Sfarsitul, un nou inceput 

Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

Prof.indrumator Ratulescu Alexandra 

 

M-ati prins in colivie, inchis in Colibasi 

Ca pe un porumbel ranit de un mare arcas. 

Inchis intre pereti, cu gratii peste geam 

Eu n-am un cer albastru, eu am doar un tavan. 

 

Cand m-ati inchis aici, aripile mi-ati frant.  

Doar noaptea-n vis mai zbor, ma mai arunc in vant... 

Ma vad cum trec de gratii, de sarmele ghimpate 

Ma vad trecand de garduri, ma vad in libertate! 

 

Incerc sa par puternic, sa n-arat suferinta 

Dar sufletul meu plange in zadar, fara credinta. 

Noaptea nu pot dormi, am ganduri zbuciumate. 

De fapt, am doar un gand. E despre libertate. 
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Afara am lasat parinti indurerati 

Ce stau cu ganduri sumbre ca sunt printre „cei legati”, 

Parinti ce nu dorm noaptea numai de teama mea 

Ce stau ingrijorati, daca patesc ceva?! 

 

   Am mai lasat si-o fata ce nu vrea sa arate  

Cat e de-ngrijorata, sa nu ma intristez,  

Mi-a spus sa nu-mi fac griji, caci ma asteapta 

Dar nu stiu ce sa cred, e mica deocamdata.  

 

Sa fie diferita, sa poata sa m-astepte? 

Sa nu fie precum celelalte fete? 

Ramane de vazut cand ies in libertate 

Din vorbele ei toate, cate-s adevarate. 

 

Acum merg inainte, pe umeri port pedeapsa 

Pe umeri de copil eu greu imi duc napasta. 

Am doar un drum ingust ce e plin de gunoaie, 

    Plin de priviri urate, priviri ce vin puhoaie. 

 

Astept sa scap de-aici, sa plec din nou, in zbor, 

Sa am si libertate, sa fiu un calator, 

Pe adieri de vant sa ma arunc incet 

Ca am cazut aici pe viata am sa regret! 

 

Ciclul vietii 

Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

Prof.indrumator Vais Elena 

 

Balta Alba, Voluntarilor, 

Intre Ambrozie si Ramnic, 

Priveam jocul marilor 

Ofticandu-ma ca sunt mic. 

Si cei mari au plecat, 

Ne-au cedat noua locul 

Intr-o rezervatie de asfalt 

Cu vegetatie de blocuri. 

Destul pentru noi 

Mici animale instinctuale,  

n-aveau stare de cand se trezeau 

pana cadeau din picioare. 

Erau ani de cand plecasem din cartier 

Cu pas intins, 

Bucati din suflet mi s-au desprins. 

Azi bat aceleasi strazi 

Dar cu un numar mai mare la picior. 

Si imi recunosc vechii tovarasi 
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Prin ochii copiilor lor. 

E ciclul vietii 

Unii se nasc, altii mor 

E viata mea in strofe 

Unele amuza,altele dor. 

 

 Pentru mine 

Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

Prof.indrumator Ratulescu Alexandra 

 

 

Tu pentru mine esti un vis 

Ce-n realitate il traiesc, 

Cu tine sunt ca-n paradis 

De nedescris, ce vis, ce vis! 

 

Tu pentru mine esti o floare 

Ce ma imbata cu al sau miros, 

Vai ce mireasma incantatoare, 

Imbietoare, ce floare, ce floare! 

 

Tu pentru mine esti un nor 

Ce in cer asteapta neclintit, 

La tine ma inalt usor 

Incantator, ce nor, ce nor! 

 

Tu pentru mine esti o stea 

Ce-n noapte mereu o privesc 

Si luminezi doar calea mea 

Iubita mea, ce stea, ce stea!   

 

Asteptare 

Pal Sandor-Laszlo, cls. aXI-a L 

Prof.indrumator Cirlugea Marius 

 

 

Astept de ceva timp, 

Aici in inchisoare 

Mai am in jur de-un an 

Pana la pronuntare. 

 

Regret ca sunt aici 

In lanturi si zabrele 

In loc sa fiu in libertate 

Si sa profit de zile. 
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Si sa ma bucur de orice lucru 

Care aici imi lipseste 

De mama, tata, frati, amici, 

De oricine ma iubeste. 

 

Sa nu merg in cordon la masa; 

Aer sa iau in cusca! 

As vrea sa fiu la mine-acasa 

Fara ganduri ce ma impusca. 

 

Ma impusca si omoara-n mine 

Sentimente si ganduri,  

Omoara-n mine tot ce-i bine 

Si raman doar reziduri. 

 

 

Dar sper sa ies de-aici curand, 

Sa stau la o terasa, 

Sa pot s-adorm din nou zambind, 

Sa fiu la mine-acasa! 

 

 

OM SI SOCIETATE  
 

Dumnezeule… 
 Lupu Petru Iulian, clasa a VI-a A 

Profesor indrumator Calin Daiana 
Doamne, Dumnezeule Mare 

De la Tine imi cer iertare, 

Fiindca am gresit prea mult 

Si in prezent si in trecut. 

 

Acum scriu o poezie 

Ce in a Ta imparatie, 

Sper s-ajunga…cu iertare 

Precum o felicitare. 

 

Tu, Doamne nu ne prea certi 

Prin Biblie ne inveti 

In Tine s-avem credinta, 

Trecand prin orice suferinta. 

 

Iarta-mi Doamne, pacatele 

Ca nu-ti intorc spatele. 

Toti oamenii Te iubim 

Si cu drag spunem “Amin”!  
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Cu ochiul liber 
Ilioiu Bogdan, cls a XI- a 

              Prof. indrumator Ratulescu Alexandra 

 

 

La carma unei tari conduse aievea, 

Stau oameni costumati, furand averea. 

Strigate de foamete, saracie si durere, 

Sunt ignorate de cei ce au acum putere. 

 

Ma intreb de ce nu va opriti din furat odata !? 

Si daca unii s-au nascut deja saraci, 

De ce le-ati mai sapat o alta groapa? 

Un nou sistem corupt, putin mai avansat. 

 

Generatii de aur s-au scufundat in abis, 

Trist, dar adevarat, nu e niciun vis 

Europa ne catalogheaza doar hoti si cersetori 

Sufletele murdare de parlamentari- adevaratii infractori. 

 

De pe la sapte ani incercam sa aflu ce e Parlamentul 

Si tot atunci paseam in clasa intai cu dreptul. 

Ne mint putin inainte sa-i votam 

Apoi primim zambete false si le aplaudam. 

 

Am invatat ca binele invinge-ntotdeauna 

Ei ne-au mintit o viata si ne fura intruna. 

Luptati pentru putere si bani zi de zi 

Nu uitati insa de ziua cand cu totii veti plati! 

 

 

Exista oare Dumnezeu? 
Zanoaga Gabriela Adriana 

 Prof. Indrumator Hoara Simona  

 

Exista oare Dumnezeu? 

Se-ntreaba toti, 

Ma-ntreb si eu. 

As vrea sa cred 

In Sfantul nume 

Dar cum, cand toate sunt pe dos,  

Uratu-i bun, raul frumos. 

Viata trece pe langa mine, 

Si n-am parte de fericire. 

Viata asta grea si trista 

Dumnezeu mi-a dat-o oare? 

Prietenii toti m-au uitat, 

Acum se distreaza 

Iar eu ma simt abandonat. 
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Testamentul dragostei 
                                                          Irimia Alexandru, clasa a XI-a 

 Prof. indrumator Ratulescu Alexandra 

 

Nu toti avem noroc in viata, nu toti avem acea stea pe cer care straluceste si 

lumineaza intregul vazduh. Nu toate povestile se termina  „Si au trait fericiti pana la adanci 

batraneti.” Ce este dragostea? Pentru mine este un sentiment extraordinar, greu de descris in 

cuvinte...insa am invatat si ca, daca este bruscat sau nu esti atent chiar si o clipa poti ajunge 

sa iti planga lumea de mila. 

Atunci cand iubesti toata lumea este a ta, asa eram si eu dar acum tanjesc dupa acele 

vremuri frumoase din viata mea si sunt trist ca nu pot sa dau timpul inapoi. 

Fata pe care o iubesc m-a inlocuit cu alt baiat lasandu-ma pe mine in trecut, un trecut 

frumos care nu va mai reveni in prezent niciodata si lasandu-ma cu frustrarea ca nu pot face 

nimic pentru a schimba ceva. Sincer nu pot sa o condamn pe ea sau sa o acuz de ceva 

deoarece ea mi-a dovedit dragostea ei si pentru ca singurul vinovat in toata povestea asta 

sunt chiar eu. Prin absenta mea, sunt de parere ca eu o obligam sa faca ceea ce a facut. 

Acum traiesc din amintiri, amintiri frumoase din trecut cu fata care m-a invatat sa 

raspund la intrebarea ” Ce e dragostea?”. Totul era atat de frumos, cand ne petreceam 

timpul impreuna totul era magnific, nu mai exista nimic in jurul nostru, eram doi nebuni intr-

o lume nebuna. Nu voi uita niciodata momentele frumoase petrecute in compania ei, de 

momentele cand ma intampina cand mergeam la ea acasa si ma saruta cu dragoste, de serile 

cand adormea cu capul pe pieptul meu. Regret greselile facute in trecut, regret ca sunt aici si 

nu am nicio putere sa schimb ceva, cand stiu ca in aceste momente puteam fi in bratele ei 

...acum stiu ca nu mai poate fi a mea si ca nu voi mai putea iubi pe altcineva. 

Nu-mi vine sa cred cat timp a trecut si prin cate am trecut, acum stiu ca-mi lipseste, 

fiecare vis facandu-ma sa sufar, sa ma macin in interior si sa ard de viu. E trist, stiu, nu sunt 

singurul om care sufera din dragoste dar cred ca sunt unul dintre oamenii care sufera cel mai 

mult. 

Cred ca Dumnezeu atunci cand a creat barbatul si femeia i-a creat pentru a depinde 

unul de altul, pentru a se sprijini unul pe altul, dar sa se si distruga reciproc. Nu stiu de ce nu 

am reusit sa fiu langa familia mea acum cand sunt singuri pe lume, de ce nu am reusit sa fiu 

un om implinit, e greu cand ma gandesc ca puteam sa am tot ce imi doream, cand aveam 

viitorul asigurat...acum totul a disparut in ceata, o ceata deasa. 

Am iubit si iubesc, nu mi-e rusine sa recunosc asta in vremurile acestea ...insa acum 

nu mai pot schimba nimic, nu pot decat sa sper la un viitor mai bun, timpul le va rezolva pe 

toate , stiu ca familia ma sustine si ca Dumnezeu vegheaza asupra mea si asta conteaza cel 

mai mult, dincolo de averi si bogatii. 
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Vis ! Libertate 
                                                               Popoiac  Florin – clasa a VIII-a A 

 Prof. îndrumător Tascu Minodora 

 

De ce nu vrei să îmi dai drumul 

Să zbor, să cânt și să visez 

Aripa ce mi-ai rupt cu pumnul 

S-a refăcut, dar tu nu vezi. 

 

De ce nu înțelegi, copile 

Închis în casa ta de fier 

Nu pot să stau atâta vreme 

Eu simt că mă topesc, că pier. 

 

De ce nu crezi că ar fi mai bine 

Să îmi dai drumul și să zbor 

Spre locuri neatins de line 

Să nu mă sting, eu să nu mor. 

 

Mi-e dor de tot ce-nseamnă viață 

Mi-e dor de mamă și surori 

Aici iubirea-i doar o gheață 

Acasă-mi dă plăcuți fiori. 

 

                                                

Iubire pierduta 
                                                                            Ilioiu Bogdan, cls a XI-a  

                  Prof. indrumator Ratulescu Alexandra 

 

Te astept o eternitate cu devotament  

Si iti cersesc de e nevoie mila 

Paradisul ascunde-n el pacate uneori. 

La un mormant ajungem toti nestingheriti 

Acum ma-ndragostesc nociv, iar tu ma minti 

Cum sa zambesc unui sentiment nebun? 

 

Niciun filosof nu ar putea dezlega taina 

Unde-a inceput un el pentru o ea si cand!? 

“E nevoie de timp si de rabdare”, imi spun asta in gand 

Dar ce iubesc se afla acum intr-un vid 

Privesc, ascult si tac mereu, putin uimit. 

 

Devin banuitor cu mine insumi, pamanteanul,  

Sunt propria victima, gustand amarul, 

Ma consolez ca iubirea eterna nu-i nimanui data 

Si aleg s-astept pe drumul inimii de piatra 

Glumeam spunand ca o sa astept la infinit 

O alta dragoste subconstientul adopta fericit. 
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Obiceiuri de Florii 

Modan Tiberiu-clasa a IX-a M 

    prof. îndrumător Văetiși Mihaela 

 

Floriile - Duminica Floriilor, care precede pe cea a Sfintelor Paşti, este începutul 

săptămânii mari şi ne amintește de intrarea Mântuitorului în Ierusalim, primirea triumfală şi 

întâmpinarea cu ramuri de finic şi alte flori. La noi, finicul a fost înlocuit cu mlădiţe de salcie, 

iar la italieni cu ramuri de măslin. Din această zi a Floriilor, încep toţi pomii şi toate florile a 

înmuguri şi a înflori. De aceea, salcia e de mare preţ în această zi şi fiecare credincios se 

întoarce de la biserică cu rămurele de salcie, pe care le păstrează cu sfinţenie lângă icoană, ca 

păzitoare de rele.  

După modelul mulțimii din cetatea Ierusalimului care L-a întâmpinat pe Mântuitor cu 

frunze de palmier, Biserica Ortodoxă a rânduit ca, dupã săvârșirea Sfintei Liturghii, să se 

sfințească ramurile de salcie aduse de credinciosi. Slujitorii Bisericii citesc rugăciuni de 

sfințire a salciei, ținând în mâini aceste ramuri înmugurite, cu lumânări aprinse, ca simbol al 

biruintei vieții asupra morții, fiind cunoscut faptul că salcia are o putere mare de regenerare.              

 De Florii, atenția comunității tradiționale este îndreptată, pe lângã sărbătoarea 

religioasă, către renașterea vegetației. De fapt, denumirea populară a sărbătorii vine de la zeița 

romană a florilor, Flora, peste care creștinii au suprapus sărbătoarea intrării Domnului în 

Ierusalim. Astfel, pe lângă sărbătoarea creștină a intrării Mântuitorului în Ierusalim, au apărut 

și nenumărate obiceiuri și tradiții, atât în mediul rural, cât și în cel urban, cele mai multe de 

sorginte păgână. De exemplu, de Florii, mărțișorul purtat până în această zi se pune pe 

ramurile unui pom înflorit sau pe un măceș, iar zestrea se scoate din casă, pentru aerisire. 

Înaintea sărbătorii, fetele nemăritate din Banat și Transilvania obișnuiesc să pună o oglindă și 

o cămașă curată sub un păr altoit. După răsăritul soarelui, aceste obiecte sunt folosite în 

farmece pentru noroc în dragoste și sănătate. De asemenea, la miezul noptii, se fierbe busuioc 

în apă, iar dimineața fetele se spală pe cap cu această fiertură, ca să le crească părul frumos și 

strălucitor. 

 În multe locuri, după ce lumea a ieşit de la biserică, credincioşii se încing la mijloc cu 

salcie, ca să nu-i doară spatele la muncile câmpului sau în alte împrejurări. Salcia trebuie să 

fie sfinţită la biserică. La fel, pe cine-l baţi, la Florii, cu mâţişori de salcie aduşi de la biserică, 

nu-l mai dor urechile în tot timpul anului (credinţă din Tighina- Basarabia). Prin alte părţi, 

există credinţa că, dacă fetele dau cu salcie prin păr, în ziua de Florii, le creşte părul. Iar în 

Bucovina, când e furtună, spre a feri casa de trăsnete, se aruncă în foc mâţişori de la Florii ori 

tei de la Duminica Mare. In alte zone, în ziua de Florii, stupii sunt împodobiți cu ramurile de 

salcie sfințite, ca albinele să se bucure de binecuvântarea divină. 

Puţin înainte şi după Duminica Floriilor, se lipesc şi se văruiesc din nou pereţii caselor 

și se face curățenie generală. Tot în acest timp, femeile se îngrijesc să aibă surcele 

(lemnişoare) roşii, coajă de pădureţ, dediţă etc. pentru vopsitul ouălor. Există și obiceiul ca 

părinții să-și atingă copiii cu nuielușa de salcie, când aceștia vin de la biserică. Ei cred că așa 

vor crește sănătoși și înțelepți.  

În ziua de Florii, arabii aprind candele, împodobite cu flori, pe care le pun printre 

frunze de palmier, iar grecii împletesc cruci din tulpini. La popoarele slave există obiceiul ca 

cei apropiați să își dăruiască ramuri de salcie în această zi. 
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Pastele - sarbatoarea crestina a invierii 

                                                                                                                            Bobirica Alexandru-clasa a X-a M 

                                                                                                                        Prof. indrumator Hoara Simona  

 Ultima saptamana a postului care precede sarbatoarea este saptamana mare, care 

incepe cu duminica Floriilor si se termina cu duminica pascala. 

Sarbatoarea incepe de fapt cu duminica Floriilor, cand se sarbatoreste 

intrarea lui Hristos in Ierusalim. Saptamana mare are menirea impartasirii 

chinurilor lui Iisus. In aceasta saptamana se termina postul de 40 de zile, si 

natura renaste. In ziua de joi a saptamanii mari clopotele inceteaza sa mai 

bata, vor mai bate doar Sambata Mare. Aceasta zi este totodata si 

inceputul chinurilor Mantuitorului. 

 Sarbatoarea Pastelui incepe in dupa masa 

zilei de sambata. Cel mai important moment al 

zilei este sfintirea apei botezatoare la biserica. Se spunea ca prima 

persoana care urmeaza sa fie botezata cu aceasta apa "noua" va avea 

noroc toata viata.  

 Apa prezinta un rol important si duminica. Crestinii mergeau 

la biserica ducand mancarea si vinul pregatit pentru a fi sfintite. 

Postul se termina oficial prin consumarea acestor bucate. In unele regiuni aceasta traditie este 

vie si in zilele noastre. Se spunea ca daca gainile apuca sa manance din ramasitele acestor 

mancaruri vor oua mult. Se obisnuia ca oul sfintit sa fie consumat in mijlocul familiei, pentru 

ca in cazul in care careva s-ar rataci sa isi aminteasca cu cine a mancat si sa isi regaseasca 

calea spre casa. Mancarea traditionala este carnea de miel pregatita dupa mai multe retete 

specifice. Mielul este simbolul lui Hristos...  

 Inainte de anul 325 i.H. Pastele se sarbatorea in diferitele zile ale saptamanii, chiar si 

vinerea, sambata si duminica. In acel an, s-a convocat consiliul de la Nicaea de catre 

imparatul Constantin. A emis legea pascala care stabilea ca aceasta sarbatoare sa aiba loc in 

prima duminica dupa luna plina de sau dupa echinoxul de primavara sau prima zi de 

primavara. 

 

                      Traditii de Paste la romani 
 Pe langa traditionalele oua rosii, cozonac, miel si pasca, obiceiurile pascale romanesti 

sunt îmbogatite de traditiile regionale.           

           În Transilvania, a doua zi de Paste, tinerele fete sunt stropite cu parfum de catre feciorii 

îmbracati în haine traditionale. Acestea, la randul lor, ofera baietilor de baut si cateva mici 

daruri. Se spune ca acele fete vor avea noroc tot anul, iar barbatii care uita de acest obicei, vor 

fi urmariti de ghinion. Mai demult, obiceiul era ca fetele sa fie stropite cu apa de fantana. 

           În tara Motilor, în noaptea de Paste, toaca de la biserica este dusa în cimitir, unde 

trebuie sa fie pazita de catre feciorii din sat. Daca nu reusesc sa o pastreze în siguranta si este 

furata, paznicii care au dat gres vor oferi, a doua zi, o masa bogata. Daca aceia care au 

încercat sa fure toaca nu au reusit, ei vor fi gazdele ospatului. 
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 În Banat, în dimineata zilei de Paste, copiii se spala pe fata cu apa proaspata de la 

fantana în care sau pus un ou rosu si fire de iarba verde. Masa traditionala se serveste doar 

dupa ce bucatele au fost tamaiate si include ciolan de porc fiert, oua rosii si friptura de miel.  

        Tot în Banat, dar si în Muntenia, exista obiceiul ca tinerele fete sa pastreze în casa 

lumanarea aprinsa în noaptea de Inviere. Lumanarea respectiva este apoi aprinsa pentru cateva 

momente, atunci cand are loc un eveniment fericit. Cine urmeaza datina, se spune ca are 

noroc în viata personala si este bine vazut de 

cei din jur. 

 În regiunea Sibiului, exista obiceiul ca 

de Paste sa fie împodobit un pom de 

dimensiuni reduse, un arbust, asemanator cu 

cel de Craciun. Doar ca, de data aceasta, în 

locul globurilor 

se agata oua vopsite, golite de continut. 

Pomul poate fi asezat într-o vaza si pastrat ca 

si podoaba a casei. 

 În Maramures, traditia spune ca în 

prima zi de Paste, e bine ca prima persoana 

care îti intra în casa sa fie un barbat. Altfel, va 

fi discordie în casa în acel an. Dimineata 

devreme, copiii merg la prieteni si la vecini sa 

anunte Învierea Domnului, iar gazda îi întampina cu oua încondeiate. 

 O traditie de import  

 Desi nu e autohton, iepurasul de Paste a fost primit cu bratele deschise de toti copiii, 

pentru ca la fel de generos ca Mos Craciun! 

 In traditia noastra populara ouale vopsite au puteri miraculoase: 

Te apara de rele, vindeca bolile si protejeaza gospodaria. 

 Povestea Iepurasului de Paste 

 Se pare ca iepurasul de Paste îsi are originea în credintele precrestine ale fertilitatii, 

cand era vazut ca un simbol al renasterii întregii naturi în perioada primaverii. Iepurele este un 

mesager sacru al divinitatii în multe culturi, dar prezenta lui în traditia pascala a fost atestata 

pentru prima oara în germania, în anul 1500. Germanii sunt si cei care au inventat dulciurile 

în forma de iepurasi, din aluat si zahar, în anul 1800. În aceeasi perioada, în Franta, au aparut 

primele oua din ciocolata. În Statele Unite ale Americii, traditia iepurasului de Paste care 

aduce cadouri copiilor cuminti a fost adusa de emigrantii germani. Acum, alaturi de mos 

Craciun, iepurasul de Paste cel darnic este prezent în toate tarile crestine. 

 

 

 

În nordul Sucevei se pregatesc diferite 

dulciuri speciale cum ar fi „Babele“ 

simbolul vietii cumpatate. Prajitura este 

facuta din nuca, rahat si stafide, asemenea 

cozonacului, doar ca aceasta compozitie se 

toarna în forme speciale. „Babele” – sunt 

duse la slujba de Înviere, alaturi de 

bucatele traditionale din cosul pascal. 
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ARTE 
 

Visul 
                                                                                      Ciocea-Predan  Andreea-clasa a X-a M 

     Prof. indrumator Grigore Steliana 

Am vise in care 

Gasesc evadare. 

Incerc sa le-ating, 

Sa le dau culoare, 

Sa nu le sting, sa prinda amploare. 

Sunt doar eu si visul meu 

Calatorind pe un zmeu 

Intr-o lume minunata, 

frumoasa si palpitanta.  

Parca plutesc pe nori 

In jurul meu sunt flori 

Un soare zambitor 

Mare si stralucitor. 

E doar un basm sau fantezie 

Doar eu si visul intr-o lume zurlie. 

Este o placere sa traiesc 

Si visul mi-l doresc. 

Imi da aripi sa zbor 

Sa sar din nor in nor. 

Visul e trenul de jucarii 

Unde urca multi copii 

Dornici de aventura 

De o lume imaginara si pura. 

Cu totii radem si glumim 

Impreuna ne inveselim. 

Sunt doar eu si visul meu 

Calatorind prin lume tot mereu, 

Zambim impreuna 

Sa facem o lume buna. 
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Parteneriate eficiente 
                                                                                       

 Prof. indrumator Vaetisi Mihaela 
 

                Trăim într-o vreme în care desacralizarea atinge 

cote alarmante şi, de aceea, se impune implicarea noastră, ca 

educatori de suflete, în activităţi care să  sensibilizeze elevii 

din puncte de vedere moral, religios și social.  Exploziile de 

violenţă, răutate, invidie, mândrie, ură din jurul nostru lezează 

sufletele tinerilor. Așadar, prin credinţă şi înţelegerea valorilor 

spirituale și sociale, elevii pot fi stimulaţi să fie toleranți și 

sensibili la suferințele celor din jur.    

               În anul școlar  2014-2015,  pe baza unui parteneriat educațional, au avut loc 

activități comune între Fundația Cuvântul care zidește și Școala Profesională Specială. 

Participările la activitățile  de voluntariat  pentru ajutorarea copiilor cu probleme financiare și 

de sănătate descoperite de Fundația Cuvântul care zidește au 

contribuit la sensibilizarea și responsabilizarea elevilor Școlii 

Profesionale Speciale față de problemele 

și nevoile aproapelui. În luna decembrie 

elevii școlii au confecționat decorațiuni 

pentru bradul de Crăciun, iar în luna 

martie au realizat mărțișoare, alăturându-se astfel mai multor școli 

care s-au implicat în ajutorarea unor cazuri sociale. 
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Parada martisoarelor 
                                                                                      

 Prof. indrumator Popa Cristiana 

 

             Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei, în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj și cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, a organizat în acest an 

cea de-a VII-a ediţie a evenimentului „Parada  

Mărţişoarelor”. În perioada 23-27 februarie 2015, 

preșcolarii și școlarii au avut şansa de a participa la o serie de 

ateliere de creaţie dedicate confecţionării mărţișoarelor, iar 

vernisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere au avut  loc pe 9 martie. 

„Parada Mărţișoarelor”  şi-a propus să iniţieze elevii în 

cultura tradiţională românească, în expresiile şi modelele ei, motiv 

pentru care participanţii au putut beneficia de expuneri şi demonstraţii 

asupra subiectului, atât în cadrul atelierelor de creaţie, cât şi în 

expoziţia de bază a Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei. 

În şcoala noastră a fost organizat un atelier de creaţie în care 

elevii noştri au participat în număr mare, fiind coordonaţi de profesorii şcolii. Astfel s-au 

realizat un număr mare de mărţişoare confecţionate prin diverse tehnici. S-au realizat 

măţişoare din lut, care apoi au fost pictate, mărţişoare realizate prin tehnica Quilling şi 

mărţişoare realizate din hârtie. 

Şcoala Profesională Specială a participat la „Parada Mărţișoarelor”, al treilea an 

consecutiv, cu un panou format din 25 mărţişoare realizate de elevii 

care au participat la atelierul de creaţie. 

 Un juriu format din artişti plastici, între care și distinsul 

caricaturist Gabriel Bratu, şi specialişti ai Muzeului Olteniei au 

stabilit câştigătorul şcolii noastre,  GRANCEA PETRICĂ, CLASA 

A III-A. 

Acestă activitate a fost primită de elevi cu mult entuziasm şi intenţionăm să participăm 

şi în anii următori. 
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