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FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI 

Prof. Catargiu Mihaela, Liceul Tehnologic Bălţeşti 

 

 

 

 

Finalităţile educaţiei definesc orientările valorice stabilite de proiectanţii educaţiei la toate nivelurile 

sistemului şi ale procesului de învăţământ. 

          Astfel, finalităţile educaţiei reprezintă un model metodologic de explicare şi înţelegere corectă a 

raportului dintre planul general, particular şi concret al activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii la 

nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ; 

             Finalităţile instruirii exprimă: 

 aspiraţii, intenţii pe termen lung; 

 orientarea obligatorie a activităţii pedagogice către anumite rezultate aşteptate, anticipate de către 

factorii implicaţi, societate, instituţii specializate, indivizi; 

 realizarea în trepte, progresivă, dinamică a instruirii, dar de la acţiuni simple, concrete, operaţionale, 

situative, către finalitatea cu gradul cel mai mare de generalitate (idealul educaţiei), prin intermediul 

altora, cu o sferă mai restrânsă (obiective); 

 adaptarea, în timp, a conţinutului finalităţilor la modificările valorilor promovate, conturate în 

dezvoltarea complexă a societăţii; 

 dependenţa calităţii schimbărilor în învăţământ (conţinut, structură, strategii, resurse);modalităţi 

variate de definire a complexităţii finalităţilor, după gradul de trecere de la particular la general, de la 

nivelul ideal la cel practic, real, imediat. 

 

               Finalităţile educaţiei au suportat o evolutie calitativă, ca urmare a schimbării de paradigmă 

din ştiinţele educaţiei, respectiv trecerea de la paradigma tradiţională la cea modernă. 

Sensul finalist al acţiunii educaţionale se referă la faptul că, în fiecare moment al desfăşurării sale, 

educaţia este orientată şi dirijată în funcţie de finalităţile (rezultatele) pe care aceasta le urmăreşte. 

              Aceste finalităţi sunt determinate preponderent de contextul social-istoric în care se 

desfăşoară acţiunea educaţională şi mai puţin de dorinţele proprii ale elevului sau ale celui care 

organizează, declanşează şi conduce acţiunea educativă. 

 

 

Finalităţile educaţiei, se structurează pe trei niveluri ierarhic organizate: 

 ideal educaţional; 

 scopuri educaţionale; 

 obiective educaţionale; 

 

Clasificari ale finalitatilor educatiei 

 

Finalităţile educaţiei pot fi clasificate pe baza următoarelor criterii: 

 

 

1. după forma de obiectivare a orientărilor valorice: 

 finalităţi de tip proiect: idealul pedagogic, scopurile pedagogice,obiectivele generale ale sistemului de 

învăţământ; 

 finalităţi de tip produs: obiectivele specifice procesului de învăţământ, obiectivelor operaţionale. 

2. după modul de raportare la sistemul de educaţie: 

 finalităţi macrostructurale (raportate la nivelul macrostructural al sistemului de educaţie: idealul 

pedagogic, scopurile pedagogice, obiectivele generale); 

 finalităţi microstructurale (raportate la nivelul microstructural al sistemului de educaţie: obiectivele 

specifice procesului de învăţământ, obiectivele operaţionale). 
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3. după gradul de generalitate reflectat: 

 finalităţi de maximă generalitate: idealul pedagogic, scopurile pedagogice; 

 obiective pedagogice specifice: obiective cognitive, afective, psihomotorii; 

 obiective pedagogice operaţionale, definite în cadrul activităţii didactice. 

4. după gradul de generalitate asumat: 

 finalitate pedagogică (de exemplu: “o personalitate dezvoltată”); 

 scop pedagogic (de exemplu: “protejarea mediului”); 

 obiectiv pedagogic operaţional (de exemplu: “să depisteze, în mediul apropiat, semnele concrete ale 

poluării”). 

5. după gradul de raportare la teoria, respectiv la practica pedagogică: 

 finalităţi pedagogice teoretice, de maximă generalitate: idealul pedagogic, scopurile pedagogice; 

 obiective pedagogice teoretice orientative: obiective pedagogice generale ale sistemului de 

învăţământ; 

 obiective pedagogice aplicative: obiectivele operaţionalizabile pe domenii psihologice, pe domenii cu 

conţinut specifice; 

 obiective concrete (operaţionale): obiectivele unei activităţi didactice (lecţii, excursii didactice). 

6. după gradul de divizare: 

 finalităţi indivizibile: idealul pedagogic, scopurile pedagogice ale sistemului de educaţie; 

 finalităţi divizibile: obiectivele pedagogice specifice (incluse în programele şcolare); obiectivele 

pedagogice operaţionale (incluse în planul activităţii didactice, elaborate de cadrul didactic) 

 

Bibliografie: Cristea, Sorin, Finalităţile Educaţiei, Vol. 3, Editura Didactica Publishing House, 2016 

                      Cucoş, Constantin, Pedagogie,  Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Polirom, Bucureşti, 2006 

 

 

 

Şcoala, între cerințele societății și familie 

 

Prof. Ion Alexandra Cătălina,  

Scoala Gimnazială Radu Tudoran, Blejoi, 

 Structură Scoala Gimnazială, sat Ploieștiori 

 

 

 Educaţia este un proces de lungă durată, care se desfăşoară în clasă, dar şi în afara ei, cu efecte 

vizibile în timp şi la care participă mai mulţi actori: elevi, părinţi, cadre didactice. Gradul de implicare al 

acestora determină succesul/insuccesul actului educaţional, succes apreciat în funcţie de standardele de 

referinţă naţionale, precum şi de aşteptările beneficiarilor. O educaţie de calitate se poate face numai într-o  

şcoală modernă, cu o dotare bună, cu profesori pasionaţi de ceea ce fac, într-o şcoală în care domneşte 

disciplina şi seriozitatea, în care părinţii sunt interesaţi şi implicaţi activ în serviciul de educaţie oferit. 

Consiliul de administraţie al acestei instituţii trebuie să fie profesional şi să reprezinte o comunitate conştientă 

de calitatea viitorilor cetăţeni ce ies pe porţile lăcaşului de educaţie şi care investeşte resurse financiare şi 

umane pentru dezvoltarea ei. 

 Indiferent de funcţia pe care o ocupă, persoanele implicate în realizarea educaţiei sunt răspunzătoare 

de producerea şi generarea unei instrucţii de calitate. Astfel, personalul didactic şi cel auxiliar, conducerea 

şcolii, reprezentanţii autorităţilor locale, părinţii sunt responsabili prin valorile pe care atitudinile şi 
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comportamentul lor le transmit. Pentru a fi eficace, toţi aceşti factori umani trebuie să adopte o orientare 

mentală îndreptată spre calitate, ce poate fi definită ca ideal educaţional: Învăţământul funcţionează în 

prezenţa unei intenţii educaţionale mai largi, numită ideal educaţional, care reprezintă tipul de personalitate 

pe care doreşte comunitatea respectivă să-l formeze şi să-l multiplice în rândul viitorilor cetăţeni.
1
 

 Principalii actori ai procesului educaţional (profesori, elevi, conducerea unităţii de învăţământ, 

comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii) au datoria morală de a contribui prin faptele lor la transmiterea 

către tinerele generaţii a unor valori precum dreptate, cinste, cooperare, libertate de exprimare. Ei sunt uniţi 

prin responsabilizare reciprocă asupra strategiilor de acţiune şi proiectare. Aşa cum fiecare cadru didactic are 

propriul stil, tot astfel şi fiecare elev este unic, fiind necesar ca procesul educaţional să fie particularizat. 

Atitudinea tinerilor faţă de obţinerea calităţii în educaţie poate fi ghidată prin diverse activităţi, atât şcolare cât 

şi extraşcolare. Programele şi proiectele educative din şcoli au menirea de a transmite ceva mai important 

decât materia prevăzută strict în documentele şcolare. Ideea competiţiei, a corectitudinii, a echilibrului şi a 

omeniei precum şi generozitatea sau într-ajutorarea pot fi obţinute în urma unor asemenea activităţi.  

Pe de altă parte, părinţii au o atitudine refractară faţă de acei dascăli care solicită intens atenţia şi 

cunoştinţele elevilor. Sunt tentaţi să acuze omul de la catedră de lipsă de implicare şi au tendinţa de a nu avea 

încredere în metoda abordată de acesta. Soluţionarea acestui aspect legat de calitatea educaţiei presupune 

implicare în procesul educativ şi susţinere a acestui demers venite atât din partea educatorilor, cât şi din partea 

familiei.  

Sunt situaţii în care educatorul foloseşte exclusiv cunoştinţele de la disciplina de care se ocupă, fără a 

încerca să le integreze în aria curriculară, să le raporteze la alte materii de studiu sau chiar la viaţă. Toţi par a 

fi prea grăbiţi să îşi îndeplinească îndatoririle, prea constrânşi de lipsa timpului pentru a se mai preocupa şi de 

înţelegerea corectă şi deplină a rolului şcolii şi a profesorului în viaţa elevului. 

Părinţii îşi asumă adesea un rol minim în formarea intelectuală şi morală a copilului lor. Ei consideră 

că sunt obligaţi să se preocupe de aspectul exterior al celor mici, neglijându-le sufletul. Programul tot mai 

încărcat de la serviciu, orele de lucru prelungite le creează falsa impresie că au făcut tot posibilul pentru fiii 

sau fiicele lor. Comportamentul social transmis este limitat la generalităţi: să nu furi, să nu minţi, să nu 

loveşti. Ei le spun tinerilor ce nu trebuie să facă, însă nu îi încurajează arătându-le ce le este permis să 

întreprindă, ce pot face şi de ce. Consideră că această responsabilitate revine şcolii, familia asumându-şi rolul 

de a-i creşte, dar nu de a-i educa: Ei mănâncă, se joacă, călătoresc împreună, dar nu gândesc împreună. Taţii 

şi mamele nu mai cred că aspiraţia cea mai mare pe care ar putea-o avea pentru copiii lor este să fie educaţi. 

Ei doresc succesul într-un anumit domeniu,
2
 chiar dacă aceasta presupune să rămână ignoranţi. 

Orice părinte doreşte ca cel mic să beneficieze de cea mai bună educaţie, însă adesea se comite 

greşeala ca adultul să devină sclavul copilului. Este indicat ca în viaţa de familie să domine echilibrul, fiind 

evitate toleranţa excesivă, indulgenţa sau exigenţa absolute. Odată cu începerea anilor de şcoală ai copiilor, 

funcţia educativă a familiei nu încetează, ci se amplifică. Elevul are nevoie de sprijin, de îndrumare şi de 

                                                           
1
 Emil Stan, Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi, 2004, pag. 101 

2
 Allan Bloom, Criza spiritului american, Humanitas, Bucureşti, 2006, pag. 54 
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înţelegere corectă a necesităţii de a studia. El percepe utilitatea şcolii în funcţie de atitudinea pe care o observă 

la familia sa. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul tinerilor, dar în acelaşi timp nu mai au răbdare să îi asculte, să 

îi sfătuiască. Speră ca educatorii să preia aceste funcţii, dar nu fac nimic atunci când constată că educaţia 

copilului nu corespunde nivelului de cultură dorit. Indiferenţa lor duce la eliminarea unor valori precum 

cinstea, omenia, prietenia, cooperarea.   

 

 

Maria Egipteanca şi drumul de la desfranare la sfinţenie 

Prof.Religie- Ivan Cristian, Liceul Tehnologic, Bălţeşti 

 

Duminica a V-a din Postul Sfintelor Pasti este închinata Cuvioasei Maria Egipteanca. A trait în a doua 

jumatate a secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea. A murit în anul 431, în timpul împăratului 

Teodosie cel Tânăr. 

Maria Egipteanca s-a nascut în Egipt. La varsta de 12 ani şi-a părăsit părinţii şi a mers în Alexandria, 

unde timp de 17 ani a dus o viata desfrânată. 

 La varsta de 29 de ani, părăseşte Alexandria şi ajunge la Ierusalim. Pretextul i-a fost oferit de 

pelerinajul unor tineri din Egipt şi Libia, care călătoreau pe mare spre Ierusalim, pentru a participa la 

sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci. 

Ajunsă în Ierusalim, doreşte să intre în Biserica Sfântului Mormânt, însă, nu a putut înainta decât până 

la prag. Aici a simţit cum o putere nevăzută o opreşte. Încerca de mai multe ori să intre, dar fără rezultat.  

Este momentul când înţelege că modul ei de existenţă o face nevrednica de a intra în acest locaş. Se 

roagă Fecioarei Maria să facă posibilă intrarea sa în locaş, cu promisiunea că îşi va schimba întru totul modul 

de viaţă. Reuseste sa se inchine Sfintei Cruci si ia decizia sa-si traiasca viata in pustia Iordanului. Cuvioasa 

https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfintei-maria-egipteanca-67070.html
https://www.crestinortodox.ro/slujbe-randuieli/canonul-cuvioasei-maicii-noastre-maria-egipteanca-72903.html
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Maria Egipteanca a stat aici 47 de ani, în post şi rugăciune. Cu un an înainte de moartea sa, taina vieţii ei a 

fost descoperită părintelui Zosima, care a împărtăşit-o, iar dupa un timp s-a intors ca să o îngroape, fiind ajutat 

la săparea mormântului de către un leu. 

 

Menţionăm că în cartea Triodului, Biserica a inclus Viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, scrisă de Sfantul 

Sofronie al Ierusalimului. 

Sfânta Maria Egipteanca este pomenită în Biserica Ortodoxă şi pe 1 aprilie. Viaţa ei este citită în 

miercurea din săptămâna a cincea a Postului Mare, în cadrul Canonului Sfântului Andrei Criteanul. 

Sursa: CrestinOrtodox.ro 

                                                   

 

Motivaţia învăţării 

 

Prof. înv. primar Săraru Claudia, Liceul Tehnologic Bălţeşti 

 

 

 

După G.Albu, motivaţia este o ,,dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de 

suport în declanşarea şi susţinerea diferitelor procese şi capacităţi psihice, a reacţiilor exterioare ale 

individului”. În general, motivaţia pune în mişcare şi direcţionează individul”.  

În sesns larg, motivaţia reuneşte un,, ansamblu de factori dinamici care determină conduita unui 

individ”. 

În sens restrâns, motivaţia se referă la un ansamblu de stimuli sau de mobiluri-trebuinţe, motive, 

tendinţe, atracţii, interese, convingeri, năzuinţe, intenţii,vise, aspiraţii, scopuri, proiecte care susţin din interior 

realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini”. 

Caracterul intern al motivaţiei este dat de un factor extern care ,, declanşează un process, o acţiune 

oarecare,, raportat la o necessitate, o intenţie sau aspiraţie a subiectului”. 

Condiţiile învăţării. Învăţarea şcolară nu se poate realiza  în afara unui context dat. 

,,Pentru o activitate eficientă, educatorul trebuie să cunoască şi să ia în calcul condiţiile prealabile, 

specific învăţării”. 

Este imperios necesară cunoaşterea şi optimizarea condiţiilor învăţării, acestea fiind,, elemente 

definitorii în/pentru organizarea şi conducerea instruirii”. 

Există numeroase clasificări ale condiţiilor învăţării. Una dintre cele mai renumite este clasificarea 

psihologului R.Gagné care distinge două categorii de condiţii: 

 condiţii interne, 

 condiţii externe 

 

CONDIŢIILE INTERNE ale învăţării sunt date de: 

 

 particularităţile şi disponibilităţile subiectului(potenţial ereditar); 

https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-cuvioasei-maria-egipteanca/pocainta-sfintei-maria-egipteanca-88487.html
https://www.crestinortodox.ro/vietile-sfintilor/sfantul-andrei-criteanul-99218.html
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 structura cognitivă a celui care învaţă; 

 motivaţia; 

 stilul de învăţare; 

 tehnici de muncă individuală. 

 

CONDIŢIILE EXTERNE ALE ÎNVĂŢĂRII sunt date de: 

 personalitatea educatorului; 

 variabilele din care se construieşte situaţia de învăţare(sistemul de cerinţe şcolare, 

specificul materiei studiate, etc.); 

 elemente ce ţin de calitatea instruirii (metode, strategii, stiluri); 

 climatul şcolar: tipul de relaţie ce se instituie între profesor şi elevi, în colectiv; 

 gestiunea timpului. 

Un alt tip de clasificare prezentat, de asemenea, în literatura de specialitate categoriseşte factorii care 

influenţează învăţarea în: 

 factori cognitive; 

 factori socioafectivi. 

Cei cognitivi se referă la ,,stadiul dezvoltării cognitive”, adică ,,cunoştinţele exisente constituite din fapte, 

noţiuni, propoziţii, teorii şi date perceptuale brute, de care, cel ce învaţă poate dispune în orice moment. 

 Structura cognitivă este considerată cea mai importantă şi este definită drept ,,cunoştinţele existente, 

constituite din fapte, noţiuni, propoziţii, teorii şi date perceptuale brute, de care cel ce învaţă poate dispune în 

orice moment. 

 Dezvoltarea cognitivă reprezintă ,, adecvarea bagajului de cunoştinţe de care dispune la un moment 

dat elevul în aşa fel încât el să facă faţă cerinţelor învăţării unei teme noi, precise”. 

Din categoria factorilor socioafectivi fac parte:,,trăsăturile de personalitate ale celui care învaţă, 

atitudinile faţă de învăţare, motivaţia, relaţiile de grup, climatul socioafectiv al clasei, grupului în care 

subiectul învaţă, trăsăturile de personalitate ale profesorului. 

De asemenea, ,,dezvoltarea sau creşterea elevului este un ţel la care subscriu toţi profesorii şi toate 

şcolile”. Această dezvoltare a elevului se referă, implicit la independenţa elevilor, capacitatea acestora de a fi 

responsabili şi de ,,a DESCOPERII SINGURI soluţia în loc să i se dea soluţii sau sugestii” legate de 

rezolvarea problemelor aparute. 

Elevul are nevoie de ,,propria direcţie, de propria responsabilitate, de propria determinare(motivaţie), 

propriul control şi de propria evaluare” pentru a-şi rezolva singur  problemele, pentru a deveni responsabil în 

mod conştient şi pentru a –şi spori încrederea în forţele proprii.” 

O învăţare eficientă presupune ,,cunoaşterea, considerarea şi activarea de către educatori, a tuturor 

condiţiilor, factorilor care influenţează şi determină acest proces complex. 

Bibliografie: 

1.Albu Gabriel-In căutarea educaţiei autentice-Editura Polirom , Bucureşti 2002; 

2.Gordon, Thomas,Noel Burch-Profesorul eficient-Programul Gordon pentru îmbunătăţirea relaţiei 
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 cu elevii, Editura TReI, 2011; 

3.Suditu, Mihaela, (coordonator)-Metode interactive de predare- învăţare, Suport de curs, Ploieşti, 

2011 

 

ODĂ  PENTRU  EMINESCU 

 

 

 

 

 

Ivitu-s-a în lume om deplin 

S-aline al destinului suspin, 

Să bucure făptura  românească 

S-o scoată din amar, s-o șlefuiască. 

 

Cu viersul lui de dragoste și dor, 

Făcut-a din al inimii izvor 

Noian de pace, liniște și cânt, 

Să ne-nsoțească până la mormânt. 

 

Minune pe pământ, minune-n cer 

Fu acest om sub vremile ce pier... 

Și  înger se făcu-n eternii veci. 

L-om regăsi pe-a Raiului poteci... 

 

I-om săruta cu drag mâna ce-a scris 

Și i-om îmbrățișa ca printr-un vis 

Eternul suflet plin de nemurire, 

Ființa-i de  lumină și iubire. 

 

O, de-am trăi această măreție, 

A întâlnirii în împărăție, 

Cu heruvimul poeziei noastre! 

Înger în trup, cu aripe măiastre... 

 

S-or face toate florile albastre 

Luceferii or prinde, printre astre, 

Să se închine l-ale lui picioare, 

Spre a-i sluji și-n lumea viitoare, 

 

Iar eu, m-oi cuceri la rândul meu, 

Rugând pe Milostivul Dumnezeu 

Să-i facă lângă El un loc în Soare, 

Să-i fie veșnicia sărbătoare! 

 

                                                      

 

 

                                                                                               

Prof. Limba și literatura română 

                                                                                                Daniela Sandu, 

                                                                                                Liceul Tehnologic Bălțești 

 

MIHAI EMINESCU(15.IAN.1850-15.IUN.1880) 

-POETUL NEMURIRII NOASTRE- 
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Despre judecata de apoi 

 

Prof.Religie- Ivan Constantin,Liceul Tehnologic Bălţeşti 

 

”Când va veni Fiul Omului întru slava  Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei 

Sale. Si se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte oile de 

capre. Şi va pune oile de-a dreapta, iar caprele de-a stânga. 

Atunci va zice Împăratul  celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui   Meu, moșteniți 

împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am 

fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și m-ați 

cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. 

Atunci drepții îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-

am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut 

bolnav sau în temniță și am venit la Tine? 

 Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați 

ai Mei foarte Mici, Mie Mi-ați făcut. 

Atunci va zice și celor din stânga: Duceti-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este 

gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați 

dat să beau, străin am fost și nu M-ați primit; gol am fost și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță și nu M-ați 

cercetat. 

 Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, 

sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? 

El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă! Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești foarte mici, nici Mie 

nu Mi-ați făcut. 

Și vor merge aceștia la osânda veșnică, iar drepții la viața veșnică.” 

(Despre Judecata de Apoi, Matei 25, 31-46) 

 

 

ROMÂNIA  SUFLETULUI  MEU 

 

Sunt român. 

Binecuvântarea aceasta n-are egal... 

căci limba pe care-o vorbesc este o limbă a îngerilor, 

iar pământul pe care îl calc 

e câștigat cu prețul vieții eroilor mei. 

M-am născut pe acest picior de plai, 

unde doina îmi cântă cu glas de argint 

toată durerea strămoșilor 

adunată într-un suspin numit România, 
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unde susurul izvoarelor și taina pădurii 

îmi alină dorul de Dumnezeu, 

unde valurile Dunării îmi șoptesc că aici este Raiul, 

căci peste munții Carpați 

Hristos își odihnește cununa de spini. 

Sunt român. 

Și dacă a fi român este sinonim cu a fi duh de jertfă, 

duh de pace, de smerenie și de adevăr, 

atunci, da, sunt mândru că m-am zămislit din poporul acesta, 

care încă zâmbește în timp ce este iar, și iar, răstignit... 

Doamne, îți mulțumesc că m-ai născut aici,  

unde inima știe să bată în liturghia tricolorului... 

căci roșul îmi amintește de vin și de sânge,  

galbenul îmi șoptește despre grâne și pâine, 

iar albastrul mă învăluie în mantiile cerului Tău. 

A fi român? 

Iată, cea mai frumoasă Euharistie! 

 

                                                                                                  Prof. Limba și literatura română 

                                                                                                  Daniela Sandu, 

                                                                                                  Liceul Tehnologic Bălțești 
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Rămas bun, clase primare 

Frusina Nicoleata Florentina- cls. a IV-a 

Coord. Prof.Săraru Claudia 

 

E iunie.Cu paşi repezi ne apropiem de vacanţa de vară. Cu toţii ne bucurăm că se termină şcoala, 

adică clasele primare, dar, în acelaşi timp ne şi întristăm pentru că ne vom despărţi de doamna noastră 

învăţătoare. 

 Clasele primare au fost de neuitat.În fiecare an am învăţat ceva nou.Nu vom uita niciodată serbările 

făcute împreună, activităţile realizate în afara şcolii şi tot ceea ce am descoperit nou. 

În clasa pregătitoare eram nişte prichindei, dar, cu timpul am crescut şi am ajuns în clasa I, când am 

învăţat mai bine să scriem, să citim şi să socotim. 

În clasa a II-a am dat prima noastră ,, Evaluare Naţională” la care, majoritatea elevilor s-a descurcat 

foarte bine.Tot în clasa a II-a am învăţat înmulţirea şi împărţirea. 

În clasa a III-a a fost frumos. Am exersat metoda grafică, am învăţat cum să desenăm un cub şi multe 

alte lucruri folositoare. 

Am ajuns şi în clasa a IV-a care este cea mai tristă , pentru că ne despărţim şi de colegi, dar mai ales 

de doamna învăţătoare. Am organizat, împreună cu doamna învăţătoare, banchetul clasei, primul eveniment 

important la care vom participa cu toţii.Premierea a fost la o săptămână după banchet ,iar noi suntem foarte 

entuziasmaţi. 

Nu vom uita niciodată clasele primare. 

 

 

Stefania Casandra, cls.a IV-a 

 

Mă bucur că am terminat cele cinci clase primare, dar mă întristez la gândul că mă despart de doamna 

învăţătoare pe care o iubesc. 

 Dânsa ne-a învăţat foarte multe lucruri pe care noi nu le ştiam şi nici nu le înţelegeam.Ne-a mai 

învăţat să ne respectăm unii pe ceilalţi şi să fim ca o familie. 
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Eu am venit aici în clasa a III-a. La început mi-a fost greu să mă ataşez de colegi şi de doamna 

învăţătoare, dar, după cîteva săptămâni, îi cunoşteam foarte bine.Doamna învăţătoare m-a ajutat să mă 

acomodez şi îi mulţumesc nespus de mult pentru acest lucru. 

 Îmi pare rău pentru că mai este puţin şi trebuie  să ne despărţim de dânsa. Rămas bun, clase primare! 

 

 

Din sărac , bogat 

după Poga Loredana, cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

A fost odată un om sărac care nu avea bani nici pentru o pâine. 

Într-o zi, împăratul Alexandru l-a văzut şi , fiindu-i milă de el,i-a zis: 

-Om sărac şi posomorât, vino la mine la palat şi o să ai parte numai de bine. 

Omul sărac spuse: 

-Vă mulţumesc pentru bunătate , însă nu vreu să deranjez, maiestatea voastră! 

-Nu , nu o să mă deranjezi! 

-O să fac cum spuneţi. 

Împăratul şi omul sărac au plecat spre palat. Câd au ajuns, omul sărac fu uimit de ceea ce vedea în 

faţa ochilor. 

-Măria ta, e prea mult pentru mine! 

-Nu, nu e. Aici vei sta de acum înainte, aici vei dormi şi aici vei mânca.Când o să am nevoie ,vei fi 

sprijinul meu la treburile împărăteşti. De acum , aici va fi casa ta. 

-Mulţumesc, Măria ta!Am rămas fără cuvinte! 

-Mă bucur că am putut face ceva pentru sufletul tău, om bun. 

-Da, Măria ta, eşti pâinea lui Dumnezeu. O să mă rog pentru sănătatea domniei tale! 

-Mulţumesc.Acum, hai să intrăm să te speli, să mănânci ceva şi să te odihneşti. De azi, vei avea altă 

viaţă şi sper să mă pot baza pe ajutorul tău, la nevoie. 

-Să nu te îndoieşti de lucrul acesta, Măria ta!spuse omul care a ajuns de la o zi la alta din sărac, bogat. 

Împăratul a demonstrat în felul acesta cât este de mărinimos şi a încurajat astfel bunătatea oamenilor. 
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La mare 

după Daria Ene, clasa a IV-a 

 sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Este vară. Eu, împreună cu familia mea, am decis să plecăm la mare.Ne-am suit în maşină şi am 

plecat.Drumul este foarte lung până la mare, aşa că tatăl meu a umplut rezervorul cu benzină. 

Am ajuns. Nisipul sclipitor era aşa de frumos, încât am început să alerg desculţă prin el.Deodată am 

călcat pe ceva. Era o scoică roz. Ca prin magie, scoica a început să vorbească, dar eu nu mi-am dat seama, aşa 

că am răspuns: 

-Cum de eşti aşa de roz? 

-Eu sunt o scoică magică! 

-Şi ce faci de eşti aşa de magică? 

-De când m-au adus valurile mării la mal, mi-am făcut mulţi prieteni. Şi lor le îndeplineam dorinţele. 

-Ce frumos! 

-Am o întrebare pentru tine, îmi spuse scoica magică. 

-Vrei să rămânem prietene? 

-Da!Da! 

-Dacă tot suntem prietene, îmi îndeplineşti şi mie o dorinţă? 

-Da.Acum, da pentru că suntem prietene! 

-Spune-mi dorinţa la ureche! 

-Gata, ţi-am îndeplinit-o!Acum eu trebuie să plec, mi-a spus scoica supărată! 

-Rămâi cu bine!Ne vedem data viitoare! 

-Bine.La revedere! 

 

Rămas bun, clase primare! 

Alexandru Cosmina –Stefania,cls. a IV-a (sub coordonarea prof. Săraru Claudia) 

 

Acum, la încheierea celor cinci clase primare ,aş vrea să mulţimesc doamnei învăţătoare pentru tot 

sprijinul acordat şi pentru răbdarea pe care a avut-o cu noi de-a lungul anilor.Îi mulţumesc şi doamnei 

profesoare de Limba franceză şi domnului profesor de Religie  pentru  că au făcut şcoala să fie mai 

interesantă.. 
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Nu în ultimul rând le mulţumesc şi părinţilor pentru că au fost alături de mine şi ,pe care , sper că i-am 

făcut să fie mândrii de mine. 

Imi va fi dor de colegii cu care m-am înţeles bine.Ne-am simţit ca înr-o mare familie, în care am 

împărţit bucurii şi tristeţi. 

Nu voi uita niciodată cât de gălăgioşi eram, iar doamna învăţătoare ne ierta, cum râdeam la glumele 

pe care le spuneau Sebi şi Denis sau cât de vorbăreţe erau Daria Ene şi Daria Tameşu, cum ne miram de 

fiecare dată când Nicol ne arăta un desen de-al ei şi cum ne certam mereu între noi fără motiv. 

Nu voi uita niciodată cum mă certam cu Nicoleta, iar a doua zi ne împăcam, de jocurile din recreaţie 

sau de pauzele în care eu şi colega mea de bancă, Ştefania, ne făceam temele pentru a doua zi. 

Ar mai fi multe lucruri de spus, dar mă opresc aici.Vreau să le mulţumesc colegilor pentru că mi-au 

fost prieteni adevăraţi şi doamnei învăţătoare pentru că ne-a îndrumat şi ne-a sprijinit. 

 

Melcul Tom 

după Casandra Ştefania, cls. a IV-a  

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

A fost odată ca niciodată un melc care voia să devină campion la atletism. Pe acel melc îl chema Tom. 

Era o zi frumoasă.În satul melcilor, unde stătea şi Tom, se organiza un concurs de atletism. 

-Am să mă înscriu şi eu!spuse Tom. 

El a reuşit să se înscrie.Concursul avea loc peste două zile.Tom începu antrenamentele pentru 

concurs,însă el alerga foarte lent. 

Era ziua concursului.Ceilalţi concurenţi l-au văzut pe Tom cât de încet aleargă, aşa că nu se 

sinchisiseră să alerge repede, ba chiar se şi opriseră ca să-l batjocorească pe Tom.Cei care se opriseră au uitat 

că erau într-o cursă.Tom a ajuns primul.Mai avea puţin şi câştiga cursa.Ceilalţi concurenţi s-au trezit şi au 

reluat cursa, însă era prea târziu,Tom câştigase deja.Au ajuns şi ei într-un final,transpiraţi şi obosiţi. 

Un domn i-a înmânat cupa lui Tom.Acum, el era cel mai rapid din sat. 

 

Ramas bun, clase primare 

după Daria Ene, cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Când am venit prima oară în această clasă, mi se părea că toţi colegii mei erau răi, însă, după ce i-am 

cunoscut mai bine, m-am ataşat foarte repede de ei. Acum, aproape toţi, sunt prietenii mei. 
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Mai este foarte puţin şi ne vom lua rămas bun de la doamna învăţătoare şi de la colegii care vor pleca 

la alte şcoli. Din păcate, am să o pierd pe doamna învăţătoare care m-a învăţat cel mai bine să citesc, să scriu 

şi să pictez. 

Chiar dacă am stat doar doi ani impreună cu colegii mei, am format cea mai mare şi cea mai frumoasă 

familie. 

Rămas bun, clase primare! 

 

Rămas bun, clase primare! 

după Poga Loredana, clasa a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Finalul claselor primare. Eu împreună cu colegii mei, ne simţim  foarte bine pentru că am ajuns la 

finalul clasi a IV-a, dar, în acelaşi timp regretăm pentru  că vom pleca din clasa noastră pe care nu o vom uita 

niciodată şi nici pe doamna învăţătoare care ne-a învăţat foarte multe lucruri .Pentru acest lucru îi mulţumim 

foarte mult. 

Mie, sinceră să fiu, îmi va fi dor de clasă şi de doamna învăţătoare. Sper că şi dumneaei îi va fi dor de 

noi,chiar dacă se supăra pe noi pentru că uneori ne mai certam, totuşi ne împăcam foarte repede. 

Vom trece în clasa a V-a, unde vom avea la fiecare materie câte un profesor. 

Eu o voi vizita pe doamna, la ore şi o voi îmbrîţişa cu mult drag şi multă iubire. 

Îi vom promite doamnei învăţătoare că ne vom înâţelege ca fraţii, ne vom purta civilizat şi vom fi 

înţelegători. 

 

Vara 

 Tameşu Daria-Andreea,cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Vara a sosit, 

Florile au înflorit 

Pe câmpia colorată 

Copiii au ieşit la joacă. 
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E o zi minunată 

Nu mai vor la şcoală. 

Ei se distrează tare  

Şi se simt bine la soare. 

 

Primăvara 

de Denis Stoic , Frusina Nicoleta 

 

Primăvara a sosit 

Totul a înverzit, 

Zboară pe sus păsărele, 

Ce dor ne era de ele. 

 

Ghioceii au înflorit, 

Totul este înverzit. 

Hai copii la joacă 

Pe câmpia minunată! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara 

 De Alexandru Cosmina-Ştefania  

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Primăvara a sosit, 

Iar soarele cel mult aşteptat 

A luminat peste întregul sat. 

 

Zăpada s-a topit 

Şi ghiocelul a înflorit. 

 

Dimineaţa, când te scoli 

Auzi un glas fermecător. 

Sunt păsările călătoare 

Care au revenit  

După un drum lung, obositor. 

 

Acum parcă totul este  

O minunată poveste. 

 

 

Vara 

               Tameşu Daria şi Rusnacu 

Sebastian, sub coordonarea prof. 

Săraru Claudia 

Iarăşi vara a venit  

Şi pe toţi ne-a-nveselit. 

A venit în plină noapte 

Peste dealurile toate. 

Acum, iarăşi vezi copii 

Peste dealuri şi câmpii 

Într-un anotim frumos, 

Bun şi preţios. 
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Vara 

Velicu Nicol, cls. a IV-a- sub coordonarea prof. 

Săraru Claudia  

                                                      

Vara e frumoasă 

Şi călduroasă. 

Florile miros încântător, 

Albinele culeg nectarul lor. 

 

                                                                  Grădina e verde, 

                                                                  Încântătoare, 

Am flori de orice culoare; 

Lalele, narcise şi trandafiri 

Minuni, ale naturii  comori.                                              

 

Visul 

 Nicol Velicu, cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Intr-o seară, Miruna citea cartea ,,Lumea de ciocolată”. Era o carte interesantă. Adormise dintr-o dată 

şi visă că a ajuns în povestea din cartea pe care o citea.  

În lumea de ciocolată, bineînţeles că totul era din ciocolată: pământul, râurile, copacii, casele, chiar şi 

oamenii. Doar ea nu era din ciocolată. 

Deodată, un om de ciocolată trecu pe lângă ea zicându-i: 

-Uau!Tu nu eşti din ciocolată!? De unde vi? Dar fata, speriată, nu răspunse. Deodată strigă: 

-Eşti din ciocolată!?Nu se poate, nu se poate!Cum aşa? 

- Hei!eu sunt din ciocolată, dar tu eşti diferită! 

-Da, ai dreptate. Scuze că m-am speriat de tine. 

-Nu-i nimic! Hai să îţi arăt oraşul din ciocolată! 
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-Bine, dar tu unde locuieşti? 

-O să vezi! 

Când ajunseră, văzu că totul era din ciocolată. Ei mâncau ciocolată şi beau ciocolată caldă.Chiar 

dormeau într-un pat de ciocolată.,,Interesant, nu?”, gândi ea. 

-Eu nu te-am întrebat cum te cheamă? 

- Pe mine mă cheamă Miruna. 

-Pe mine, Bombonel.Încântat de cunoştinţă! 

Fata se miră de numele lui: ,, cum să îl cheme Bombonel...Nu toate bomboanele sunt din ciocolată?” 

-Pe prietenul meu îl cheamă Dolofanul. Era un câine de ciocolată  neobişnuit de gras. 

Dar... dintr-odată se auzi glasul bând al mamei ei: 

-Trezeste-te, draga mea! Trebuie să pleci la şcoală. 

A fost un vis foarte interesant.Mi-aş fi dorit să mai continue... 

 

Oglinda magică 

 

Cosmina Alexandru, cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Cândva, departe, în Regatul fericirii, trăia o fată frumoasă, cu păr blond ca aurul, cu ochii albaştrii-

strălucitori, pe nume Anastasia. 

 Acolo, în regat, lumea era veselă mereu. 

În fiecare seară, regina Marabel îi povestea Anastasiei despre oglinda din castel despre care se spunea 

că era magică. 

Atunci când regina îi povestea Anastasiei despre cum a fost găsită această oglindă, fata adormea.Nu 

apuca să audă finalul. 

Într-una din zile, Anastasia se trezi cu zâmbetul pe buze şi se pregătii pentru micul dejun. Mâncă şi se 

grăbi să se uite la toate oglinzile din castel. 

- Cum voi găsi oglinda magică? În castel sunt  foarte multe oglinzi! spuse ea cu voce tare, însă nu o 

auzi nimeni. 

La un moment dat văzu cum o oglindă sclipea. Atunci îşi dădu seama că ceva nu este în regulă. Se 

apropie...dar, mama ei o chema la ora de dans. Anastasia nu o luă în seamă şi se apropie din ce în ce mai mult 

de oglinda strălucitoare. Fără să vrea, se împiedică de un covoraş şi căzu în oglină... 
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Ţinutul râurilor gustoase 

 

Anastasia se trezi în mijlocul unei câmpi cu iarba verde şi deasă presărată cu flori multicolore. Ca prin 

magie apăru o zână nespus de frumoasă. Purta o rochie lungă, roz şi avea aripi sclipitoare. Zâna spuse cu un 

glas încântător: 

-Fetelor, avem un musafir.Veniţi! 

În clipa aceea se înălţară în văzduh mii de gâze şi o întâmpinară pe Anastasia cu un cântec de bun 

venit.Fata era confuză, nu înţelegea nimic. Încă nu-i venea să creadă că a reuşit să treacă printr-o oglindă 

Zâna în rochie roz îi zise: 

-Mă numesc Clarabet. Pe tine cum te cheamă? 

-Anastasia, încântată de cunoştinţă 

- Ce te aduce pe la noi? o întrebă zâna Clarabet. 

Fata, speriată, nu răspunse. 

-Nu ai de ce să te sperii, spuse una dintre zâne. Haideţi să-i prezentăm ţinutul acesta al minunilor! 

-Da!o aprobară toate celelalte zâne.Acestea o conduseră pe Anastasia la un râu de culoare galben- 

oranj. 

-Acesta este un râu de miere, explică zâna dulciurilor. Fata admiră râul auriu şi gustă puţin din 

el.După, merseră câţiva paşi şi ajunseră la un râu de căpşuni.Gustă din acesta şi merseră mai departe.La un 

moment dat ajunseră la un râu multicolor. 

Acesta trebuie să fie un râu cu multe fructe, nu-i aşa? întrebă Anastasia. 

-Da, acest râu este cel mai frumos dintre toate.Conţine căpşuni, portocale, banane, mere şi multe alte 

fructe. 

 Anastasia împreună cu toate zânele se scăldară în râul cu fructe.S-au distrat pe cinste. Însă această zi 

nu dură mult. 

 Se făcuse seară şi se aprinseră toate luminiţele.Atunci, Anastasia s-a gândit că trebuia să se întoarcă 

acasă.Îşi luă rămas bun de la prietenele sale, zânele şi intră iar în oglinda fermecată. Ajunse la timp pentru 

cină. 

 Anastasia descoperise o altă lume şi avusese parte de o aventură neaşteptată şi totodată 

minunată.Când i se făcea dor de zâne şi de acel tărâm fermecat, mergea la oglinda ei fermecată. 

 

Superman 

Cosmina Alexandru, cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

Pe când  Superman salva planeta, se anunţa la tv o extra-ştire: extratereştrii de pe Maxiplanetă porniră 

într-un superzbor către planeta Terra.Aceştia atacaseră pentru a doua oară, iar în ziua aceea erau siguri că vor 

stăpânii planeta. 
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 Pe atunci, Maxiplaneta nu avea condiţii foarte bune de locuit şi, de aceea ,voiau să stăpânească 

planeta Terra. 

Superman încercă să-i învingă singur, însă nu reuşi  fiindcă erau foarte mulţi extratereştrii. Aşa că, 

acesta a apelat la armata lui şi i-a pus pe luptători să pregătească maşinăriile antirăzboi. 

După atacuri îndelungate asupra navelor extraterestre cu mii de focuri, reuşi să îi învingă, dar nu pe 

toţi.Rămăsese cel  mai slab extraterestru. 

Se ridică şi spuse: 

-Mă voi întoarce!Şi ca prin magie, dispăru. 

De atunci, oamenii nu au mai aflat nimic despre Maxiplanetă şi despre extratereştri. 

  

Scrisoare către doamna învăţătoare 

Nicol Velicu, cls. a IV-a 

 sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

Doamna învăţătoare, eu vă iubesc foarte mult şi îmi va fi foarte dor de dumneavoastră. Ne-aţi învăţat 

foarte multe. Atunci când ne-aţi luat de mână eram mici, iar în ochii noştri erau emoţii şi sfială , în ochii 

dumneavoastră gând bun şi fericire în suflet. Din toamnă veţi întâmpina alţi copii, însă eu  o să vă vizitez în 

fiecare zi. 

Aceşti cinci ani au fost cei mai frumoşi ani din viaţa mea. Pentru noi aţi fost şi veţi rămâne a doua 

mamă.Vă iubim şi o să ne fie dor de dumneavoastră. 

 

Cu drag, Nicol 

Suflete minunate...elevii mei din clasa a IV-a, Promoţia 2018-2019, Liceul Tehnologic  Bălţeşti(Prof. Înv. 

Primar Săraru Claudia) 
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Vulpiţa magică 

-Premiul al III –lea la concursul judeţean de creaţie literară Şc. Elena Doamna-Ploieşti- 

Alexandru Cosmina Ştefania,cls. a IV-a 

Prof. Înv. Primar Săraru Claudia 

              Nu voi uita niciodată acea imagine uimitoare:o vulpiţă pe role, ziua , în amiaza mare, în parcul din 

centrul oraşului. 

  Totul s-a întâmplat când eu mă îndreptam spre magazin şi, ceva îmi atrage atenţia...Erau nişte role 

dansatoare. 

Am luat ceea ce îmi trebuia de la magazin şi m-am întors acasă cu gândul la acele role dansatoare.  

M-am hotărât să mă întorc în locul unde le-am văzut.Când am ajuns acolo, am privit nedumerită 

printre tufişuri  unde am zărit o vulpiţă pe role. M-am frecat la ochi, crezând că visez, dar era adevărat. 

Vreţi să aflaţi ce s-a întâmplat?Vulpiţa a vorbit.Da!Ştia să vorbească... 

-Stai departe de mine! 

-Ei bine, şi tu să stai departe de mine!am spus eu făcând câţiva paşi, uşor în spate.Scuze, nu am vrut 

să sune aşa, dar, când te văd, mă înspăimânt! 

După câteva clipe de linişte, vulpiţa nu mai era înfricoşătoare, ba chiar mi s-a părut drăguţă. Am 

vorbit cu ea şi mi-a povestit despre cum ar vrea ea să devină cea mai bună dansatoare... 

 

La bibliotecă 

 

de Frusina Florentina Nicoleta , cls. a III-a Liceul Tehnologic, Bălțești, sub îndrumarea prof.Înv. primar 

Săraru Claudia 

 

Într-o zi am mers la bibliotecă. Când am ajuns acolo, am întâlnit o  doamnă pe care am întrebat-o:  

-Dumneavoastră sunteţi doamna bibliotecară? 

-Da, eu sunt! 

-Aş vrea să împrumut şi eu o carte cu detectivi, aveţi? 

-Pe raftul acesta sunt romanele poliţiste. 

-Mulţumesc!Sunteţi o doamnă foarte drăguţă. 

-Mulţumesc !Şi tu eşti o fată foarte politicoasă. 

  -La revedere! 

  Am împrumutat cartea pentru o săptămână, şi... ce credeţi? M-am întâlnit cu o colegă pe nume 

Cosmina. Ea şi-a luat o carte cu pisicuţe. 

Cartea cu dedectivi a fost foarte interesantă. După o săptămână am mers şi am predat cartea. A fost 

foarte interesantă. 
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Compuneri gimnaziu-M.C.        

Întâmplare petrecută în timpul unui concurs 

 

Tamaş Vlăduţ, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

Îmi aduc aminte ziua în care  s-a întâmplat tot. Era o zi însorită şi plină de viaţă. Asta până când am 

ajuns la teatrul din centrul oraşului unde se ţinea concursul de talente al şcolii acelui oraş. Am fost să-mi văd 

scumpa fetiţă cântând. Totul a decurs normal, până când...dintr-o dată, am observat un domn neobişnuit, cu o 

mască. Ştiam că sunt cei din „Herve”, grupul de terorişti din Franţa. Am apelat baza care a trimis întăriri, dar 

până veneau ei, trebuia să le ţin piept singur. Am fost cu ochii în patru, iar ei apăreau neîncetat, unul câte unul, 

din toate direcţiile. Spre bucuria mea, s-au oprit la minunatul număr zece. Eram convins că voi ieşi învingător 

din luptă, dar...Uşile s-au deschis şi a apărut el, Leonard, şeful mafioţilor din Franţa, care avea o mască foarte 

ciudată. Era complet albă şi cu coarne roşii. Erau două, iar unul dintre ele era rupt. Din câte ştiu, asta 

simbolizează faptul că este un luptător cumpătat, care iese mereu învingător.  

Spaima mă cuprinde încet, iar cu coada ochiului aştept semnalul lor. Am sărit pe scenă, am scos 

scutul şi mi-am apărat fetiţa dragă cu preţul vieţii mele. I-am spus să se ascundă repede cât lupt eu. A plecat şi 

totul s-a oprit. Ei mă priveau, eu îi priveam. Eu contra zece infractori înarmaţi. Ce nu ştiau ei, este faptul că 

sunt robot şi gloanţele nu mă pot ucide. Singura mea teamă era ca nu cumva Leonard să aibă „Le dragon dꞌor”, 

singura armă destul de puternică încât să distrugă tot pe o rază de 35/km. Adversarii mei se duceau unul câte 

unul, până am ajuns la şeful tuturor. Lupta părea câştigată de mine pentru că întăririle au ajuns. Dar, Leonard 

era doar o hologramă şi a dispărut, dar înainte de a pleca, a spus că va urma ceva mai rău de atât. Am fugit la 

fiica mea să fiu sigur că este în siguranţă. Totul era bine, iar spectacolul a continuat. Câştigătorul a fost însăşi 

fata mea.  

Mândru şi cu lacrimi în ochi am felicitat-o. O să vină timpul când va trebui să îi spun că poate să 

hipnotizeze cu vocea sa. Au trecut trei ani de la ultima vedere cu Leonard şi încă mă gândesc la ce ar putea 

face. 

 

 

Neatenţie pe Transfăgărăşan 

 

 

Alexandru Ana Maria, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

 

În dimineaţa de Sfânta Maria, părinţii mei au venit foarte devreme să mă trezească, pentru că trebuia 

să plecăm. Destinaţia, nu ştiam care era, dar ştiam că m-am trezit prea devreme. 

Drumul a fost foarte lung, cu peisaje parcă desenate în cărţile cu poveşti. Niciunul dintre cei doi nu 

voia să spună unde mergem, aşa că am renunţat să întreb asta şi am început să fac poze locurilor minunate prin 

care treceam. După ceva timp petrecut mergând, mi-am dat seama că destinaţia finală este muntele. Într-un 

moment de neatenţie, tatăl meu a spus că Transfăgărăşanul este un loc foarte frumos şi ne va prinde bine 

această ieşire în familie. 

 Am făcut un popas la baza muntelui de unde se vedea totul aşa de frumos. Nu eram singurii turişti, iar 

lângă noi au mai oprit şi alte maşini. Una dintre acele familii avea un băieţel cam de vreo patru-cinci anişori, 

care se juca şi alerga după minge. Dintr-o dată mingea s-a rostogolit în prăpastie, iar băieţelul a ţipat şi a vrut 

să coboare după ea. Părinţii lui erau destul de departe de el în acel moment, aşa că acesta a început să coboare. 

Cu toţii eram alarmaţi. Ne-am prins cu toţii de mâini şi l-am ajutat pe tatăl copilului să îl ridice de acolo. Ne-

au mulţumit pentru ajutor, iar noi ne-am continuat drumul. 

 Acea zi chiar a fost una dintre cele mai frumoase zile aniversare ale mele, dar şi cele mai fericite 

momente alături de familie. 

 

 



Revista Liceului Tehnologic Bălţeşti, Prahova, NR. 4 

AN ŞCOLAR:2018-2019 

24 
 

 

 

O zi de vară 

 

Păun Iliana, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

 

Încă de dimineaţă, soarele trezea cu căldura şi lumina lui pământul. Văzduhul limpede mirosea a 

ierburi proaspete, iar natura era plină de culoare. Mănunchiul strălucitor al razelor de soare mângâia cu 

blândeţe florile fragile şi gingaşe, împrăştiate printre firele de iarbă. În adierea vântului molcom păsările 

zburau voioase. Frunzele  copacilor se scăldau în albastrul văzduhului. Soarele îşi oglindea chipul în izvorul 

cristalin ce curgea subţire printre pietrele strălucitoare. Peştişorii aurii înotau voioşi în apa rece şi argintie. 

 Pe porţelanul infinit erau pictaţi nori albi ce pluteau în văzduh şi parcă furaţi de adierea uşoară a 

vântului. Dintr-o dată a început să plouă liniştit. Diamantele ploii se prăbuşeau pe pământul umed. Murmurul 

liniştit al izvorului se auzea în ecou printer copacii înalţi şi plini de verdeaţa frunzelor. În aer se împrăştie din 

nou căldura soarelui care se ivea printre fulgii albi şi pufoşi care pluteau în văzduh.  

 Ploaia răcoroasă a fost alungată, iar soarele străluceşte din nou vesel pe bolta cerească.  

             

       

 

Poezie modernă 

  

Tamaş Vlăduţ, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

 

Începutul de vara a sosit 

Iarba şi căldura au revenit 

Coroanele copacilor se îmbogățesc  

Iar copiii numai căldura o doresc.  

Floricele mici, gingașe, o mulțime de culori 

Iar  cerul larg si albastru ca şi marea 

Ici-colo, câțiva nori 

Copiii apar din nou pe câmpie 

Acum nu mai e atât de pustie 

Aleargă şi zburdă ca nişte oițe 

Şi fac câteva pozne micuțe 

Toată iarna ei au stat cu nerăbdare  

Şi a fost o lungă așteptare 

De la zăpadă şi haine groase 

La iarbă 

Şi cu gecile în cuier puse 

Pantaloni scurți şi tricouri  

Nici unul nu stă, când sunt atâtea jocuri  

"De-a v-aţi ascunselea" 

Zis şi "Pititea" 

Dar, realitatea este alta 

Din păcate toată copilăria  

Nu mai există cum o ştiam  

Când eram mici, o minge sau o păpușă era tot ce ne doream.  

Acum, copiii sunt moderni şi vor Smart-phone-uri  

Toata ziua cu capul în telefon, pe jocuri 

Fie soare, fie frig  

Nefăcând măcar ceva constructiv  
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Neînvățând orice 

Doar timpul îl pierde 

Intreabarea este alta: 

Dacă nu ne place, de ce am ajuns aici?  

Părinții se plâng că ai lor copii se joacă in continuu 

Dar cine oare i-a cumpărat telefonul?  

Se plâng ca sunt prea irascibili 

Asta e şi ideea, sunt necontrolţi 

Asta nu e pentru copii 

Ci pentru ai lor părinți  

Dacă vreţi ca ai voștri copii să nu ajungă bolnavi mintal 

Va rog, petreceți timpul cu ei şi crește-ţi-i normal! 

 

 

Teorie literară   

Argumentarea apartenenţei la specia basm popular a fragmentului din opera 

“Tudorel Bostănel” 

 

 

 

Tănase Raela, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

 

Fragmentul din opera literară Tudorel Bostănel este un basm popular, deoarece prezintă trăsăturile 

acestuia: operă epică în care, faptele obişnuite se împletesc cu altele neobişnuite la care participă personaje 

reprezentând Binele şi Răul. În plus, textul are autor anonim, caracter oral şi colectiv, fiind cules  de Gh. 

Mihalcea. 

 În primul rând, reperele spaţio-temporale sunt vagi, nedeterminate: “Dimineaţa, la împărăţie.” 

Întâmplările au un caracter fantastic, prezentând aventurile lui Tudorel Bostănel cel care a construit un pod de 

aur la porunca împăratului. Apare cifra magică trei, simbol al perfecţiunii, care simbolizează Sfânta Treime: 

“se dădu peste cap de trei ori.”   

 În al doilea rând, are formulă tipică de încheiere: ”Iar eu m-am suit pe-o roată/Şi v-am spus povestea 

toată/M-am suit şi pe-o farfurie/Şi v-am spus o bucurie; şi pe-o surcică şi v-am spus/ O minciunică” şi are 

rolul de a scoate cititorul din universal ireal, readucându-l în planul real. 

 În altă ordine de idei, eroul întâmplărilor este Tudorel-Bostănel, personaj pozitiv, deoarece participă  

la întreaga  acţiune şi este reprezentantul Forţelor Binelui. Pe parcursul operei el îşi demonstrează ambiţia de a 

construi podul de aur. Pentru că a îndeplinit această poruncă, împăratul i-a dat-o pe fiica sa de soţie. Acesta a 

făcut cu Ilinca o nuntă care a durat două săptămâni şi două luni, aşa că apare motivul căsătoriei. 

 În concluzie, argumentele date susţin încărarea textului în specia basmului popular, operă epică în 

proză, în care realul se împleteşte cu fantasticul, iar personajele sunt purtătoare ale unor valori simbolice, 

reprezentând Binele şi Răul. 

 

         

 

  Argumentarea apartenenţei la specia basm popular a fragmentului “Fiica florilor” 

 

Palcău Dennis, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

 

 

Basmul este specie a genului epic, în proză, în care întâmplările reale se împletesc cu cele ireale şi în 

care apare confruntarea dintre Forţele Binelui şi Forţele Răului din care ies învingătoare Forţele Binelui. 
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În primul rând, la acţiune participă personaje pozitive: fata săracă şi personaje negative: verisoara. 

Apare motivul căsătoriei: “Fetiţo, ştii că-mi esti dragă şi vreau să-mi fii mireasă!” 

Era odată o fată sărmană şi orfană, care nu avea nici mamă nici tată. Ea era frumoasă şi pe unde păşea 

creştea iarbă şi înfloreau bujorii şi trandafirii. Împăratul a văzut-o, a plăcut-o foarte mult şi i-a cerut să fie 

soţia lui. Chiar înainte de nuntă, bunica i-a cerut acesteia permisiunea de a o lăsa şi pe verişoara ei, care îi 

semăna perfect, să probeze rochia de mireasă. Fata i-a dat rochia, iar mai apoi, bunica şi verisoara au luat-o pe 

fată şi au aruncat-o într-o groapă cu urzici, furându-i, aşadar, identitatea.  

 În al doilea rând, fiind specie a literaturii populare, cunoaşte trăsăturile textului folcloric. Are autor 

anonim-nu se cunoaşte autorul real al operei, are caracter oral-s-a transmis prin viu grai, din generaţie în 

generaţie.  Opera are formulă tipică de incipit: “A trăit odată” care introduce lectorul  în universal ireal. 

 În conluzie,  prin cele argumentate mai sus afirmăm că textul dat este un basm popular. 

 

 

 

Argumentarea apartenenţei 

 la specia fabulă a operei “Lupul devenit cioban” de Jean de la Fontaine 

 

Niţă Cătălina, clasa a VIII-a Liceul Tehnologic, comuna Bălţeşti 

(sub îndrumarea prof. Catargiu Mihaela) 

 

 

 Fabula este specie a genului epic, cel mai adesea în versuri, în care autorul  satirizează (critică) 

defecte omeneşti puse pe seama necuvântătoarelor cu scopul de  a fi corectate, îndreptate. 

 În opinia mea, opera literară Lupul devenit cioban scrisă de Jean de la Fontaine, aparţine specie 

fabulă, deoarece prezintă particularităţile acesteia. 

 În primul rând, opera este alcătuită dintr-o povestioară alegorică şi o morală explicit: un lup dă 

târcoale unei turme de oi care este păzită de către câini şi un cioban.Lupul ar dori să fie cioban, ca să poată să 

ducă turma de oi departe de stână şi să o mănânce.După ce visul său s-a împlinit, acesta s-a gândit să cheme 

oile spre el si să le ducă în mijlocul unui codru. În momentul în care a început să strige, l-a dat de gol glasul 

lui de fiară. De îndată dulăii şi ciobanul l-au încolţit pe acel lup care nu mai avea nicio scăpare. 

 Morala acestei fabule este explicită şi face referire la faptul că oamenii nu trebuie să fie vicleni, 

deoarece adevărul iese la iveală şi viclenia va fi pedepsită. 

 În al doilea rând, opera are caracter scenic şi vizează îndreptarea defectelor omeneşti: în text este 

vorba despre a corecta viclenia, aspect care subliniază caracterul moralizator al operei. Personajele sunt 

simbolice şi reprezintă tipologii umane: lupul reprezintă tipologia omului viclean. 

 Pe de altă parte, apar ca figuri de stil: personificarea prin care lupul este umanizat: “C-o bâtă, c-un 

cimpoi şi-o ipingea,/Nu s-ar putea s-ajung şi eu colea, cioban la oi?” 

 În concluzie, prin argumentele menţionate mai sus, putem justifica încadrarea textului în specia 

fabulă. 
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Portretul meu rimat 

 

de Furceanu Lucian,  

clasa a V-a, L.T. Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 

Eu sunt Luci cel voios 

Nu sunt deloc plicticos 

Imi place mult să desenez 

Şi pe toţi să îi uimesc. 

 

Am ochii migdalaţi, 

Am prieteni minunaţi; 

Cu toţi mă-nţeleg bine, 

Au încredere în mine. 

 

Îmi place mult să citesc,  

Lecţii de viaţă să primesc; 

Învăţ din viaţă ce-i frumos 

Şi visez s-ajung faimos. 

 

Aşa sunt eu, dragi colegi 

Nu e greu să mă-nţelegi; 

În rimă eu m-am prezentat  

Şi poezia am încheiat. 

 

 

Portretul meu rimat 

 

de Neagu Roxana,  

clasa a V-a, L.T. Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 Eu sunt Roxy ruşinoasă 

Nasu mic, ochii căprui, părul lung, 

Slăbuţă şi frumoasă. 

 

Sunt ambiţioasă şi gălăgioasă, 

Fac sport şi alerg ca o veveriţă. 

O ajut pe mama şi nu-s mofturoasă 

Îmi fac temele, merg la şcoală ca o şcolăriţă. 

 

Sunt o bună gospodină, 

Fac curat ca o albină, 

Iubesc toate florile 

Şi-mi plac sărbătorile. 
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Portretul meu rimat 

 

de Rusnacu Ştefania,  

clasa a V-a, L.T. Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 

Bună! 

Eu sunt Alexia; 

Unii-mi spun:”Balexia.” 

O frumoasă eu sunt 

Şi nu-mi place să mănânc! 

 

Am o minte mai ciudată 

Gândurile-mi trec prin cap 

Mereu! 

Nu le opresc... 

Mie-mi place să cânt! 

 

Şi mai îmi place să fac deserturi 

Şi să coafez 

Imi place să mă gătesc,  

Dar urăsc să răcesc. 

 

Eu sunt o dulcică. 

Asta sunt eu... 

M-aţi înţeles? 

În strofe m-am prezentat... 

Şi portretul l-am încheiat 

 

Portretul meu rimat 

 

de Dobre Ioana,  

clasa a V-a, L.T. Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

Bună! 

Eu sunt Ioana: 

Colegii îmi spun: „Loredana.” 

Ochi căprui şi părul lung 

Şi nu am cum să m-ascund! 

 

Pe la şcoală merg mereu, 

Şi nu dau niciun rateu 

Chiar bolnavă daca-aş fi 

Tot îmi place la copii! 

 

Fericită şi-s copilă 

Gânditoare şi stabilă. 

Jucăuşă tot mereu 

Doar cu cei din jurul meu. 

 

Şi să vă mai spun ceva 

La română aş tot sta 

Să compun o poezie 

Despre-a mea copilărie. 
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M.C./PLOIESTI 

 O călătorie în timp 

 

Nicolae-Nacu Sara ; „C .N .Al .I. Cuza”;clasa a 8-a  C 

 

 Era unsprezece şi treizeci şi două de minute. Imi era somn, aşa că am plecat  la culcare. Până să 

adorm, îmi tot repetam ce aveam de spus ziua urmatoare la un concurs: „ Mă numesc Sara, am paisprezece 

ani, iar astăzi am să vă prezint...” Nici nu am  realizat când am adormit, pentru că în momentul următor  m-am 

trezit din cauza unor cântece de trompetă, la fel cum sunt cele din  armată. În jurul meu se vorbea doar 

engleză; apoi am zărit steagul Americii. M-am îmbrăcat repede cu uniforma de armata din dreptul meu, încă 

încercând să-mi dau seama ce se petrecea .  

Am  ajuns în paşi grăbiţi la zona de antrenament. Toată lumea se uita după un anume Stanford, dar nu 

răspundea; până când s-au uitat la mine şi un presupus coleg mi-a spus: 

„- Hey, bro ! Come here...we were looking after you! ”. În momentul acela, m-am dus cu el până la un 

avion de antrenament, în care  m-am şi urcat, de altfel. Atunci, am văzut într-o oglindă că aveam faţa unui 

bărbat pe care îl visasem de câteva ori, fără niciun motiv, şi urma să pilotez un Boeing B-17, adică un 

bombardier din  al Doilea Război Mondial. M-am uitat în jurnalul de bord, iar data de ieri era 27 februarie 

1944. Am călătorit în timp într-o viaţă anterioară...acesta a fost primul meu gând. Dupa ce am decolat, la 

jumatate de oră de zbor, motorul a început să aibă probleme, până când acesta s-a oprit de tot. In tot acel timp 

am trimis semnale radio „S.O.S. my engine stops! ”, dar nu a răspuns nimeni. Eram la 94 de kilometri distanţă 

de bază. La impactul cu pământul, avionul în care eram a explodat, iar în acel moment m-am trezit din somn .                                                                                              

Inima îmi bătea înfiorător de tare, adrenalina a crescut şi de abia puteam respira. Primul lucru pe care 

l-am făcut, a fost cel de a-mi lua telefonul şi de a verifica. In urmatoarele minute am rămas amuţită, deoarece 

am găsisem ceva. Un articol care spunea: „ La data de 28 februarie 1944, la 94 de kilometri distanţă de baza 

14, Arizona, SUA, a avut loc un accident aviatic. In timpul unui zbor de rutina, un Boeing B-17 s-a prăbuşit 

din cauza unor probleme la motoare . Pilotul Stanford Pines a murit în urma impactului. ” . In acel moment, 

teoria pe care am avut-o „în trecut” era reală; chiar călătorisem în timp. Incă mă durea spatele în urma 

prabuşirii... 

                               

      

 

Descrierea unui peisaj de tomană 

 

Predoiu Letiţia, clasa a VII-a, Grigore Moisil, Ploieşti 

 

Toamna, anotimpul ruginiu, plin de culoare şi farmec a sosit. Asemenea unui pictor priceput, ea 

schimbă totul în tonuri calde de galben-maroniu. Deşi nu este anotimpul meu preferat, trebuie să recunosc 

 



Revista Liceului Tehnologic Bălţeşti, Prahova, NR. 4 

AN ŞCOLAR:2018-2019 

30 
 

faptul că peisajul este minunat. Merg deseori în parc cu prietenii mei şi totul arată fabulos în această perioadă 

a anului. Îmi place să admir copacii şi covorul de frunze. La fiecare adiere de vânt, braţele copacilor se mişcă 

şi odată cu ele frunzele încep să cadă. Ploaia de frunze ruginii este haotică, iar fiecare frunză pare a avea 

drumul ei bine stabilit.  

De asemenea, mi se pare fascinant coloritul auriu al copacilor, care par nişte lumânări aprinse ce stau 

de strajă parcului. Razele soarelui sunt din ce în ce mai palide. Păsările pleacă spre ţările calde, vâslind în 

înălţimi. Vântul rece îşi face simţită prezenţa măturând tot ce îi iese în cale.Totul în jur devine melancolic. 

Ploile par să nu se mai sfârşească. Toamna este un anotimp al castanelor, ea oferă motive de bucurie, dar şi de 

tristeţe. Îşi etalează cu mândrie paleta de culori şi risipeşte miresme dulci şi amărui. Natura, în schimb, are 

motive să o considere o zână tristă. Pentru ea, îmbracă arborii în haine galben-ruginii. 

 Tomna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri. 

 

O zi  toamnă 

Icu Maria, clasa a VII-a 

Nimic din amintirea unei veri trecute nu se mai regăseşte în această dimineaţă. Da, este toamnă în 

cerul plumburiu, în stropii de ploaie deasă şi în frunzele ruginii. 

 Privind pe fereastră nu-mi venea să cred ochilor: pământul dispăruse sub stratul de brumă, iar frunzele 

copacilor parcă fuseseră răpite de vântul rece al lui noiembrie. Parcă ieri mă jucam în grădina bunicilor, 

răsfăţată de razele soarelui. 

 Frunzele cad cu mişcări de aripi mari. Odată ajunse pe pământ formează un covor foşnitor. Copacii 

oftează, iar lacrimile de promoroară picură una câte una peste frunzele moarte. 

Lacrimile lui Noiembrie udă pământul şi urmează să vină iarna cea grea. Ploaia se înteţeşte. Vântul 

suflă mai tare, gonind păsările la cuibul lor,.rândunicile pleacă vâslind în înălţimi pe cerul trist spre locuri mai 

călduroase. 

 Toamna este un anotimp plin de culoare, farmec şi schimbare. 

 

 Ultimul zbor 

                                               Pătraşcu Sara, CNMV Ploieşti 

 

 Sunt pilot de zece ani, dar niciodată nu am mai pomenit o vreme atât de catastrofală. Toate buletinele 

de ştiri anunţau cât de problematic este timpul şi toate daunele cauzate  până în momentul actual. Aveam un 

zbor urgent de la ora 6 însă nu puteam decola în circumstanţele în care mă aflam. 

 De obicei, o asemenea ploaie de vară trece repede, însă aceasta cu siguranţă avea să dureze ceva timp. 

Cu toate acestea, superiorii mei refuză să anuleze zborul din cauza clienţilor revoltaţi, iar eu nu am cum să mă 

opun deciziei aşa că ziua urmatoare la ora stabilită, avionul pilotat de mine se afla pe platform numărul trei. 

Vremea se agravase şi nu dădea semne de probabile îmbunătăţiri, lucru care m-a speriat. Decolarea a decurs 

normal însă în clipa în care avionul s-a ridicat de la sol am ştiut că ceva nu este în regulă. Cu toate acestea am 

ales să ignor toate gândurile negre care îmi umpleau mintea. Speranţele mele, însă, au dispărut la apariţia 

primului fulger care a luminat cerul plin de nori plumburii. Şiraguri luminoase se apropiau repede, 

ameninţătoare. Eram gata să renunţ şi să caut un loc de aterizare când un fulger a săgetat aripa stângă a 

avionului şi am început să pierdem altitudine. Ne apropiam de pământ cu viteză, iar circuitele nu răspundeau. 

 Curând am ajuns să vedem pământul şi, dupa aceea, a urmat impactul. Toate geamurile s-au sfărâmat, 

iar eu am fost aruncat din scan. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost reflexia într-unul din geamurile sparte, 

eram  plin de sânge. Dupa aceea privirea mi s-a împăienjenit şi am fost cuprins de un val negru… 
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PODENII NOI 

 

 

 

Așteptare 

                                                                                                                        Tincă David Cristian 

1. Sub salcia de lângă lac 

Aștept în taină mare , 

Eu tot ce-i urban mă prefac 

Că uit și-mi găsesc alinare. 

 

2. E vântul ce bate prin crengi de făget 

Și scutură orice în cale, 

Totul în juru-mi e zumzet 

Ca râul ce curge în vale. 

 

3. Și parcă aud un glas șuierat, 

Venit ca din cer. 

E un glas lin,cristalin și curat 

Un glas de înger stingher . 

 

4. Se pierde în neantul zării 

Ca soarele de la apus, 

Înțeleg frumusețea răbdării  

Și de gânduri m-am lăsat dus. 

 

Libertatea adolescenților, înainte și acum 

 

    Înainte, libertatea era privită de către oameni, în general, mai ales de tineri, de copii, ca fiind un dar pe care 

trebuia să îl câștigi. În trecut au avut loc două Războaie Mondiale, care au provocat schimbări majore în timp. 

În timpul acestor războaie fiecare om suferea... fie deținuți, fie soldații de pe front care mergeau să lupte, erau 

exilați sau veneau la familiile lor în permisie. 
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     În vremurile acelea, adolescenții nu aveau libertate...dacă-și doreau acest dar erau obligați să muncească 

pentru a-l obține, mulți dintre ei pierzându-și speranța că vor reuși vreodată să dețină acest lucru. 

     Adolescenții care erau de abia la începutul vieții, care aveau o viață înainte, plină de așteptări și de vise, își 

piedeau speranța din cauza lipsei de libertate. Aceștia nu se gândeau la viitor...se gândeau doar la ,,acum,,-

cum să-și câștige existența, ca într-un final să-și dobândească  dreptul de a fi liberi. 

    Cei care au supraviețuit în urma acestor războaie, care au trecut printr-o perioadă cumplită a vieții, au 

muncit, au suferit, nu s-au abătut și au perseverat, în sfârșit își căpătaseră dreptul, în sfârșit se puteau numi 

oameni liberi. 

     Acum, libertatea este privită ca un drept numai al tău și nimeni n-are cum să ți-l ia. Este ceva pe care n-ai 

demonstrat  că-l meriți. 

    Libertatea în zilele noastre poate avea atât părți bune, cât și părți rele. Noi putem avea libertatea deplină atât 

timp cât putem diferenția binele de rău, cât timp știm să ne alegem prietenii, cât putem face alegeri corecte... 

    Acum libertatea are și părțile ei rele din care învățăm, câștigăm experiențe ce ne vor fi valoroase în viitor. 

Libertatea noastră este un drept pe care-l avem, dar, pe care, încă nu am demonstrat că îl merităm ca înaintașii 

noștri. Putem avea libertate, dar să nu facem abuz de ea. 

Crina Vasile, cls a VII a A, Școala ,,Radu Tudoran”  Blejoi                   

 Structură Școala Gimnazială, sat Ploieștiori 

Prof. Ion Alexandra Cătălina 

 

În savană 

                                                                                                                            Tincă David Cristian 

1. În savană-s multe animale 

 Unele mai longevive, altele mai trecătoare 

Unele mai neajutorate, 

Altele sunt prădătoare. 

 

2. Leul cel fioros si puternic 

Este cam necruțător 

Dar e sigur, neîndoielnic, 

Că e rege de popor. 
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3. Girafa cu gâtul lung, 

Rinoceri care se-mpung 

Zebrele care aleargă, 

Le spun puilor să meargă. 

 

4. Și câte și mai câte sunt 

Și nu v-am povestit 

Trăiesc și umblă pe pământ 

Și au un rol bine-definit . 

La mare 

                                                                                                                                    Tincă David Cristian 

1. O dimineață cu mult soare, 

Pe cer nu-i niciun nor 

Privesc spre agitata mare 

Cum pescăruși o trec în zbor. 

 

2. În ea și cerul se reflectă 

Văd un vapor departe fumegând. 

Era o zi perfectă; 

O zi perfectă pe pământ. 

 

3. Răcoarea brizei mă îmbie, 

Și-aș vrea să stau ,să stau și să privesc... 

Aceste lucruri în perfectă armonie 

Făcute de un Creator Ceresc. 

  

4. Și trece-o oră și-ncă una... 

Și-aș vrea să stau la nesfârșit 

Apare mândră , dar sfioasă luna  

Și soarele acum a asfințit 
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Secretul 

 

 

(scriere realizată de eleva Gorgăneanu Andrada, clasa a VIII-a, de la Scoala Gimnazială ,,Radu Tudoran” 

Blejoi, Structură Scoala Gimnazială, sat Ploieștiori, sub îndrumarea doamnei prof. Ion Alexandra) 

 

 

Ar trebui ca soarele și căldura tipică de primăvară să fie prezente, parcurile să fie pline de copii 

bucuroși de venirea anotimpului schimbător, dar se pare că anul acesta nu este în favoarea noastră.  

Din birou privesc cum fulgii albi cad vioi din cer spre pamânt și totuși este trecut de jumătatea lunii 

martie. Asta ar fi trebuit să se întâmple de Crăciun, nu acum. Peisajul ce îmi provoacă frig mă face să mă 

pierd în ritmul alert al fulgilor de nea. Un ciocănit insistent în ușă mă scoate din așa zisa transă, făcându-mă să 

țip un ,,Intră!''. 

- Domnișoara Ionescu , sunteţi chemată la parter . 

Ridic o sprânceană și mă las îndrumată de unul dintre secretarii SRI-ului. Mă întreb cine mă caută atât 

de urgent la sfârșitul programului.  

  Zăresc de la depărtare o siluetă masculină foindu-se într-un colț. Este  un bărbat la vreun metru 

nouăzeci și cinci ce are la brâu un pistol. Micile insigne și ținuta specifică îmi dau de înțeles că omul acela 

este cu siguranță din Armata Română. 

- Bună ziua! spune afișând un zâmbet. Sunteti Ionescu Andrada, principalul detectiv criminalist, 

corect? 

- Cu siguranță nu ați greșit persoana. Ce vă aduce pe aici? 

- Stiți, n-o fi treaba noastră și nici a dumneavoastră, dar vă anunț că în această sală se află un trădă... 

Nu termină propoziția căci este întrerupt de sunetul unui pistol ce tocmai fusese încărcat. De tâmpla sa 

era lipită țeava pistolului. 

- Ce se află în această sală, domnule general ?..... 

(continuarea în următorul număr al revistei) 

 

Şcoala Gimnazială Podenii Vechi-Prof. înv. Primar, Nicolae Loredana 

Călătorie în spațiu 

 

 Unchiul meu este astonaut. Peste câteva zile are plecarea și mi-a propus și mie să merg cu el în spațiu. 

Eu am acceptat și am așteptat ziua cea mare. În ziua cea mare ne-am îmbarcat și am pornit la drum. Acolo am 

întâlnit o mare de stele, unele mai mici, altele mai strălucitoare. Unchiul meu mi-a spus că în centrul 

Sistemului Solar se află Soarele, în jurul Soarelui rotesc toate planetele, fiecare pe orbita sa. Toate planetele 

cu excepția lui Mercur și Venus au câte un satelit natural. În prezent sunt corpuri cerești mai mici decât 
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planetele și cometele, corpuri cerești numite și stele cu coadă, mi-a mai spus că Jupier, Saturn, Uranus și 

Neptun sunt corpuri de dimensiuni mai mari formate din gaze și că sursa de lumină și de căldură a Pământului 

este Soarele. 

 După ce mi-a vorbit și despre alte planete ne-am oprit pe planeta Jupiter. Am coborât de pe navă și 

ne-am întâlnit cu locuitorii planetei respective, extratereștrii. Ei erau niște oameni mici de statură, îmbrăcați în 

verde și comunicau între ei prin semne. Eu m-am speriat și am fugit spre navă. Unchiul mi-a explicat  că nu 

vor să ne facă nimic și  m-am calmat, am mers lângă unchiul meu și mi-a spus că sunt niște ființe pașnice și nu 

vor să ne facă nimic. După aceea ne-am îmbarcat și am plecat spre Pământ. Când am aterizat, toți colegii și 

prietenii mei ne-au întâmpinat și  le-am povestit toate peripețiile  pe care le-am avut în spațiu. 

 Elev: Balea Daniel- Sabin       

Clasa a IV -a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 

Podenii Vechi, Prahova 

 

În spațiu 

 

 Eu am ajuns în spațiu, mai exact, pe Lună.  Cred că, prima planetă pe care o să merg este Marte, 

preferata mea. Ea se mai numește și Planeta Roșie. 

 Este tare grozav aici! Văd multe planete: Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, etc. Pot să 

ridic până și racheta cu care am ajuns. Aici m-am împrietenit și cu un extraterestru micuț. La început ne-am 

cam speriat unul de altul, dar după aceea am început să vorbim. El m-a întrebat: 

 -Bip, bip,bip, bip? 

 Iar eu i-am răspuns: 

 -Nu înțeleg, poți să vorbești în română? 

 -Desigur! eu știu cam toate limbile posibile, germană, română, italiană și multe altele! 

 -Și ce voiai să-mi spui? am zis eu. 

 -Voiam să te întreb cum te cheamă? 

 -Pe mine? 

 -Da! cu tine vorbesc. Cu cine altcineva să vorbesc? 

 -Aaa, mă cheamă Andreaa. Pe tine? 

 -Antenuță! și cred că ți-ai dat seama de la ce vine. 

 -Da, desigur! 
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 El avea două antenuțe și una dintre ele era mai mică. Era verde și avea doi ochi mari și albaștri, era 

băiat, dar purta o fustiță roz. Apoi m-am dus acasă la el și mi-a arătat toți prietenii lui: Pog, Zyro și Mary. Ne-

am jucat și câteva jocuri de-ale lor, apoi am descoperit și câteva constelații: Carul Mare, Carul Mic. 

 -Acum trebuie să plec, dar vă promit că o să mai vin pe la voi și o să ne distrăm la fel de mult! 

 M-am urcat în rachetă și m-am uitat pe geam cum îmi făcea cu mâna nerăbdători ca să mai vin și altă 

dată. Aceasta a fost minunata mea aventură din spațiu. 

 

Pe Lună 

 

 Eu sunt în spațiu și am ajuns pe Lună, 

 Cred că o să stau aici cam o lună. 

 Văd multe planete de aici 

 Și o Constelație seamănă cu un arici! 

 

 Uite, vin trei extratereștrii micuți, 

 Dar, în același timp sunt și drăguți! 

 Ne distrăm și ne jucăm, 

 Peste tot noi explorăm. 

 

 

Elev:  Ghinescu Andrea-Daniela 

Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 

Podenii Vechi, Prahova 

 

 

O planetă 

 

 O planetă cât de mare, 

 Lovită de-un meteorit, 

 Intră în dezintegrare 

 Și viața ei a luat sfârșit. 
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 Lovită de o cometă, 

 Arde și se face scrum 

 Nu rămâne din planetă 

 Nici măcar un fir de fum. 

 

 Și în cosmos va să zică 

 Proverbul are valoare: 

 O planetă cât de mică 

 Răstoarnă planeta mare! 

 

 

Elev:  Pavel Denis-Andrei 

Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 

Podenii Vechi, Prahova 

 

Pe Uranus 

 

 Suntem în anul 2030. Într-o zi ne-am hotărât să mergem la Stația Cosmică pentru a efectua o vizită pe 

planeta Uranus. 

 Ajunși acolo, ne-am urcat în naveta spațială, ne-am echipat și ne-am ocupat locurile. Nici nu am avut 

timp să ne gândim cum va fi acolo că am și ajuns. 

 Când am ajuns pe Uranus, noi pluteam cu tot cu costume noastre observând celelalte planete din jurul 

ei. Ea este a treia planetă ca mărime și a șaptea din Sistemul Solar. Planeta Uranus este formată din gaze, iar 

numele ei provine de la un zeu din Olimp, Uranus și are culoarea albastră. Are douăzeci și șapte de sateliți, 2,9 

miliarde de km, având o masă mai mică decât Neptun. O zi pe Uranus durează 17 ore, o rotație completă în 

jurul Soarelui durează un an. Sateliții lui Uranus sunt: Wiliam, Cressida, Bianca, Ariel. Cei mai mari sateliți ai 

lui Uranus sunt Oberon și Titania, ea este a doua planetă densă, după Saturn. Culoarea albastră este dată de 

prezența metalului în atmosferă. Uranus este abia băzută cu ochiul liber. L a sfărșitul călătoriei noastre, noi ne 

întoarcem acasă. 

 -Ce frumos a fost pe Uranus! 

Referințe bibliografice: 

 https: //devoratoruldecreiere.wordpress.com 
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Elev:  Olteanu Alexandra-Cătălina 

Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 

Podenii Vechi, Prahova 

Pe Marte 

 

 Am ajuns pe Marte. Am văzut niște extratereștrii. Noi ne-am speriat unii de alți, apoi am discutat 

multe lucruri frumoase despre Marte: 

 -Bună, ce faci? 

 -Bine, dar tu? 

 -Bine! 

 -Hai să vorbim despre Marte! 

 -Marte este o planetă mică! Este roșie. Soarele este foarte mare, iar Pământul este lângă ea. Soarele 

este foarte cald, iar în Univers sunt multe planete. 

 M-am distat foarte bine cu extratereștrii, ne-am jucat multe jocuri drăguțe. Universul reprezenta o 

mare albastră, cu steluțe în jurul planetelor. Pământul este mare, toate planetele se rotesc în jurul Soarelui. 

Steluțele sunt mari din apropiere, dar în depărtare sunt foarte mici și strălucitoare. Cu telescopul vedem 

steluțele mari și apropiate de noi. Luna este mică, dar luminează puternic și este albă ca brânza de lapte. Am 

zburat cu racheta, am văzut multe lucruri interesante și captivante, dar și civilizații de extratereștrii și oameni 

care vin în plimbare acolo. 

 Este magic, steluțele care stau pe cer ziua, dar luminează mai puternic noaptea, iar Luna este 

luminoasă noaptea. 

 Pe Marte poți face petrecere sau să te distrezi jucându-te diverse jocuri și realizând activități 

distractive. Mi-am luat la revedere de la extratereștrii și le-am promis că o să mai trec pe la ei, apoi am plecat 

spre casă. 

Elev:  Marinescu Cristina Andreea 

Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 

Podenii Vechi, Prahova 
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Planetele 

 

 O planeta este un obiect ceresc care se mișcă pe o orbită în jurul unei stele, Soarele. Planetele nu 

produc lumină, ci o reflectă pe cea provenită de la Soare. În Sistemul nostru Solar există opt planete, 

incluzând Pământul care orbitează în jurul Soarelui. Observarea altor stele făcute de astronomi cu ajutorul 

unor telescoape puternice a arătat că și acestea au propriile lor planete. Prin urmare, în Univers ar putea exista 

planete interioare sau terestre: Mercur, Venus, Pământ și Marte. Ele, așa cum demonstrează ilustrația la scară, 

arată ca niște pitici față de celelalte patru gigante gazoase: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, denumite astfel 

pentru că sunt alcătuite dintr-un nucleu mic de rocă, învelit în straturi groase de lichid și de gaz. 

 

Elev: Matei Alesia-Denisa      

Clasa a IV -a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 

 

 

Târgul spațial 

 

 Azi, eu cu prietena mea, Mia am mers împreună la un târg cu tema "Spațiul Cpsmic ". Acolo am văzut 

multe machete de rachete și costume de astronomi. Nu erau doar rachete, ci și globuri pământești și 

Enciclopedii. Am făcut poze cu astronomi și cu astronauți, după aceea am mers la Planetariu, unde un 

astronom ne-a prezentat informații despre planete și Sistemul Solar. Apoi am mers la o expoziție unde am 

văzut meteoriți expuși în vitrine și multe altele. Am luat suveniruri și am plecat acasă.  În drum spre casă 

am văzut pe telefon o altă prezentare despre spațiu. Ajunsă acasă am vrut să confecționez Sistemul Solar, 

chiar l-am și făcut cu ajutorul mamei, l-am făcut cu mingiuțe și alte materiale. Tata mi-a cumpărat un glob 

pământesc care luminează în întuneric. 

 A fost o zi minunată! 

 

Elev:  Moise Denisa-Georgeta 

Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Podenii Vechi 

Coordonator: prof. înv. primar Neculae Loredana-Elena 
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                                                 (Daria Ene, cls. a IV- a) 

 

   

 

 

 

 

        

     

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

  

 

 

PAGINA ARTIŞTILOR 

(Tameşu Daria, cls. a IV-a, sub coord. prof. Săraru 

Claudia) 

Solistă :Poga Loredana-clasa a IV-a 
Colaj:Daria Ene, Velicu Nicol-clasa a IV-a 

 

Creaţiile elevilor clasei a IV-A-Coordonator prof. Inv. Primar: Săraru Claudia 



Revista Liceului Tehnologic Bălţeşti, Prahova, NR. 4 

AN ŞCOLAR:2018-2019 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Revista Liceului Tehnologic Bălţeşti, Prahova, NR. 4 

AN ŞCOLAR:2018-2019 

42 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Stoica Denis, cls. a III-a, Liceul Tehnologic Bălţeşti, sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

 

Magicianul descătuşat 

S.F.  

Denis Stoica, cls. a IV-a 

sub coordonarea prof. Săraru Claudia 

Sylas este un magician care a avut ghinionul să se nască într-o familie săracă.În localitatea în care 

trăia împreună cu familia lui, magia era permisă doar celor din familia regală.Când au aflat gărzile regelui că 

băiatul este magician  l-au obligat să se ducă la vânătorii de magicieni pentru a se preda. 

Când au aflat vânătorii că Sylas îşi poate controla magia şi poate identifica alţi magi, au început să îl 

folosească pentru a identifica magii ascunşi printre oamenii de rând. 

Pentru prima oară în viaţa lui, Sylas a simţit că are un viitor,unul în slujba Demaciei, regatul unde 

trăia, aşa că şi-a îndeplinit jobul fără să se plângă.Era mândru, dar se simţea singur. Avea voie să discute doar 

cu supraveghetorii lui. 

După câţiva ani de muncă, Sylas şi-a dat seama că magia era mult mai răspândită decât voiau 

demacienii să recunoască.Sylas nu realiza că cei săraci, care nu-şi puteau controla puerile, erau întemniţaţi sau 

chir spânzuraţi.Acest lucru l-a făcut să se îndoiască de valorile regatului.În cele din urmă, Sylas şi 

supraveghetorii lui, au descoperit un magician care trăia în inima naturii.Au plecat în căutarea acestui 

magician care s-a dovedit a fi, de fapt, o fetiţă. Lui Sylas i se făcuse milă de ea. Când a încercat să o protejeze 

de furia vânătorilor de magicieni, a atins-o din greşeală. Forţa magică a fetei a început să treacă prin trupul lui 

Sylas, dar, în loc să îl ucidă, i-a făcut  mâinile foarte luminoase şi puternice, după care i le-a îndreptat spre 

vânători.Ştiind că va fi căutat pentru crimă a fugit, devenint între timp unul dintre cei mai periculoşi magicieni 

din Demacia.Când l-au găsit ceilalţi vânători de magicieni, nu au avut milă de el. 

Deşi era doar un adolescent, Sylas a primit închisoare pe viaţă,închis în temniţa vânătorilor  şi obligat 

să poarte lanţuri de petricită, materie care blochează magia.Ultima dorinţă a lui Sylas a fost doar să se răzbune 

pe cei care l-au întemniţat. 

După 15 ani chinuitori a început să fie vizitat, în secret, de Luxana, fiica familiei regale, care îl admira 

foarte mult. Ea era întruparea luminii. Chiar şi încătuşat, Sylas şi-a dat seama că fata era un magician extrem 

de puternic. Cei doi se vedeau în fiecare zi pentru a o învăţa pe Luxana să îşi controleze puterile. Ea aducea 

cărţi despre magie pentru a înţelege mai uşor explicaţiile lui Sylas. Într-o carte, Sylas a descoperit că, de fapt, 

petricita nu blochează, ci absoarbe puterile.Cartea era scrisă de legendarul Durand, care folosise petricită la 

sculptura lui cea mai de preţ, Galio. 
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Sylas avea nevoie de o sursă puternică de magie, adică de Luxana.Din păcate, fata nu-l mai vizita, 

deoarece familia regală aflase de vizitele sale la închisoare şi îi interzise să îl mai vadă pe Sylas. 

Aflând că fata a încălcat legea pentru a ajuta un criminal, Regina a decis să îl spânzure pe magician. 

În ziua execuţiei, Luxana îi ruga pe călăi să-l cruţe, dar nimeni nu a vrut să o asculte. Când călăul a 

adus ştreangul, Sylas a reuşit să o atingă pe Luxana cu capătul lanţurilor. După cum bănuise, puterea ei 

inundase lanţurile de petricită. Sylas s-a folosit de puterile acumulate în lanţuri şi a produs o explozie fatală. 

Doar el şi tânăra Luxana au supravieţuit exploziei. 

După ce a scăpat din celula vânătorilor de magicieni, Sylas nu mai era un exilat. El a eliberat alţi 

magicieni închişi şi a pornit o revoluţie pentru a se elibera de vânătorii de magicieni, el fiind conducătorul. 

Lupta lor nu a fost în zadar.Ei au reuşit să-şi recapete libertatea şi să îşi folosească liberi puterile magice. 

Sursa:net 
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REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANŢI LA CONCURSURILE COMPER-, EDITIA  

2018-2019 

 

 

 

Rezultatele elevilor participanti la Etapa I - Comper-Comunicare si Comper-Matematica - editia 2018-

2019: 

Judet *                       
Prahova

 

Localitate *                       
Baltesti

 

Scoala *          
Liceul Tehnologic Baltesti

 

Concurs *          
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, Editia 2018-2019, Etapa I

 

Mentor *          
SARARU CLAUDIA

 

Elev Cod CIC Clasa Punctaj Premiu 

RUSNACU SEBASTIAN-ANDREI 03d335 4 85 puncte Premiul II 

ALEXANDRU COSMINA 

STEFANIA 
15c087 4 85 puncte Premiul II 

CASANDRA MARIA-STEFANIA 25424f 4 80 puncte Premiul III 

FRUSINA FLORENTINA-

NICOLETA 
03d32d 4 75 puncte Premiul III 

STOICA DENIS-FLORENTIN 03d330 4 75 puncte Premiul III 

VELICU NICOL MIHAELA 03d332 4 75 puncte Premiul III 

MIHAILA VERONICA -NICOLETA 03d32e 4 55 puncte - 

POGA LOREDANA-ELENA 0d211f 4 55 puncte - 

MARIN MIHAELA-EMILIA 0d2122 4 55 puncte - 

ENE DARIA-ELENA 25425d 4 55 puncte - 

CONSTANTIN NICOLETA-

PATRICIA 
03d334 4 50 puncte - 

LEPADATU DIANA-GEORGIANA 03d333 4 45 puncte - 

RACOVEANU SILVIA -RAHELA 044fbb 4 45 puncte - 

TAMESU DARIA-ANDREEA 03d331 4 40 puncte - 

VOICU STEFAN-MARIUS 03d336 4 40 puncte - 

DANCA ANA-MARIA 27c779 4 35 puncte - 

RACOVEANU ELENA-LUIZA 29cb18 4 35 puncte - 

MIHAI MELI ANDREEA 15c09b 4 25 puncte - 
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Rezultatele elevilor participanti la Etapa I - Comper-Comunicare si Comper-Matematica - editia 2018-

2019: 

Judet *                       
Prahova

 

Localitate *                       
Baltesti

 

Scoala *          
Liceul Tehnologic Baltesti

 

Concurs *          
MATEMATICA, Editia 2018-2019, Etapa I

 

Mentor *          
SARARU CLAUDIA

 

Elev Cod CIC Clasa Punctaj Premiu 

CASANDRA MARIA-STEFANIA 25424f 4 100 puncte Premiul I 

ALEXANDRU COSMINA 

STEFANIA 
15c087 4 95 puncte Premiul I 

ENE DARIA-ELENA 25425d 4 80 puncte Premiul III 

FRUSINA FLORENTINA-

NICOLETA 
03d32d 4 75 puncte Premiul III 

STOICA DENIS-FLORENTIN 03d330 4 70 puncte Mentiune 

RUSNACU SEBASTIAN-ANDREI 03d335 4 65 puncte Mentiune 

VELICU NICOL MIHAELA 03d332 4 55 puncte - 

VOICU STEFAN-MARIUS 03d336 4 55 puncte - 

TAMESU DARIA-ANDREEA 03d331 4 50 puncte - 

MIHAILA VERONICA -NICOLETA 03d32e 4 40 puncte - 

RACOVEANU SILVIA -RAHELA 044fbb 4 40 puncte - 

POGA LOREDANA-ELENA 0d211f 4 20 puncte - 

 

 

REZULTATE ELEVI 

Rezultatele elevilor participanti Comper-Comunicare si Comper-Matematica - editia 2018-2019: 

Judet *                       
Prahova

 

Localitate *                       
Baltesti

 

Scoala *          
Liceul Tehnologic Baltesti

 

Concurs *          
MATEMATICA, Editia 2018-2019, Etapa II

 

Mentor *          
SARARU CLAUDIA

 

Elev Cod CIC Clasa Punctaj Premiu 

STOICA DENIS-FLORENTIN 03d330 4 80 puncte Premiul III 

CASANDRA MARIA-STEFANIA 25424f 4 80 puncte Premiul III 

RUSNACU SEBASTIAN-ANDREI 03d335 4 70 puncte Mentiune 

ENE DARIA-ELENA 25425d 4 70 puncte Mentiune 
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VELICU NICOL MIHAELA 03d332 4 60 puncte - 

ALEXANDRU COSMINA STEFANIA 15c087 4 60 puncte - 

FRUSINA FLORENTINA-NICOLETA 03d32d 4 50 puncte - 

TAMESU DARIA-ANDREEA 03d331 4 50 puncte - 

VOICU STEFAN-MARIUS 03d336 4 45 puncte - 

RACOVEANU SILVIA -RAHELA 044fbb 4 45 puncte - 

MIHAILA VERONICA -NICOLETA 03d32e 4 30 puncte - 
 

REZULTATE ELEVI 

Rezultatele elevilor participanti Comper-Comunicare si Comper-Matematica - editia 2018-2019: 

Judet *                       
Prahova

 

Localitate *                       
Baltesti

 

Scoala *          
Liceul Tehnologic Baltesti

 

Concurs *          
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, Editia 2018-2019, Etapa II

 

Mentor *          
SARARU CLAUDIA

 

Elev Cod CIC Clasa Punctaj Premiu 

STOICA DENIS-FLORENTIN 03d330 4 100 puncte Premiul I 

ALEXANDRU COSMINA 

STEFANIA 
15c087 4 100 puncte Premiul I 

POGA LOREDANA-ELENA 0d211f 4 80 puncte Premiul III 

CASANDRA MARIA-STEFANIA 25424f 4 80 puncte Premiul III 

ENE DARIA-ELENA 25425d 4 80 puncte Premiul III 

DANCA ANA-MARIA 27c779 4 80 puncte Premiul III 

FRUSINA FLORENTINA-

NICOLETA 
03d32d 4 75 puncte Premiul III 

VELICU NICOL MIHAELA 03d332 4 70 puncte Mentiune 

RUSNACU SEBASTIAN-ANDREI 03d335 4 70 puncte Mentiune 

TAMESU DARIA-ANDREEA 03d331 4 65 puncte Mentiune 

MARIN MIHAELA-EMILIA 0d2122 4 65 puncte Mentiune 

VOICU STEFAN-MARIUS 03d336 4 60 puncte - 

DANCA LAURENTIU-GHEORGHE 29caec 4 60 puncte - 

MIHAI MELI ANDREEA 15c09b 4 55 puncte - 

RACOVEANU SILVIA -RAHELA 044fbb 4 50 puncte - 

MIHAILA VERONICA -NICOLETA 03d32e 4 45 puncte - 
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Gradiniţa Bălţeşti-Coord. activităţi,Cismaru Adina 
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MĂRŢIŞOARE CREATE DE ELEVII CLS. A IV-A- EXPOZIŢIE 

CU VÂNZARE,COORD.SĂRARU CLAUDIA 

Coord. 

EXCURSIE BUCUREŞTI, ORĂŞELUL CUNOAŞTERII, PALATUL MOGOŞOAIA, CLS. CP-IV 

Banchet, cls. a IV-a , Bălţeşti-2019 Mulţumiri  domnului  Primar, Radu Ion, pentru 

sprijinul acordat! 

Cls. a IV-a Bălţeşti 

Ora de Ştiinţe ale naturii -Experimente-cls. a IV-a- Bălţeşti-

Coord. Prof. Săraru Claudia 
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