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Cuvinte
de rămas bun
Cu emoţie şi bucurie, vă cerem îngăduinţa de a
exprima, în aceste momente, când plecăm de pe
băncile şcolii şi ne luăm zborul spre noi orizonturi,
câteva gânduri şi sentimente de mulţumire şi de
recunoştinţă minunaţilor noştri dascăli, celor care,
timp de opt ani, ne-au călăuzit cu răbdare, pricepere
şi dragoste pe drumul frumos, dar uneori presărat cu
obstacole, al cunoaşterii şi al educaţiei.
Ne revedem parcă în prima zi de şcoală, în
septembrie 1993, când doamna învăţătoare, Maria
Ţaran, ne-a primit cu căldură părintească, ne-a
aşezat în băncile pe care le-am găsit frumos aranjate
abecedarul şi cartea de aritmetică. Apoi, de la
primele liniuţe şi punctuleţe şi până la caligrafierea
fiecărei litere, ne-a condus mâna cu răbdare şi
pricepere.
Domnia sa ne-a învăţat,
timp de patru ani, marea taină a
scris-cititului,
ne-a
format
gândirea matematică – de la simpla numărare, trecând prin cele
patru operaţiuni, la mai complicatele paranteze şi fracţii. Ne-a
deschis ochii şi minţile spre
secretele naturii şi ale universului,
dar mai presus de toate ne-a
învăţat să ne comportăm, să
devenim frumoşi la suflet, să
respectăm pentru a fi respectaţi.
Aţi fost bună cu noi, dragă doamnă
învăţătoare, aţi fost blândă şi înţelegătoare!
Uneori, când am greşit, ne-aţi certat, dar aţi făcut
acest lucru cu dreptate şi măsură, dându-ne şansa
de a ne corecta. Chipul şi gesturile dumneavoastră
nu le vom uita niciodată şi, pentru tot ce aţi făcut
pentru noi, cuvintele sunt prea sărace pentru a vă
mulţumi.
În această zi deosebită pentru noi, când
spunem cu nostalgie „bun rămas” Şcolii nr.2, ne
îndreptăm gândurile cu mulţumiri spre distinşii
noştri profesori din clasele V-VIII. Ei ne-au
modelat minţile şi caracterele, au clădit noi baze
cunoaşterii, lărgind spaţii temeinice culturii.
Am fost îndrumaţi cu sinceritate şi
competenţă de domnul profesor Traian NistiriucIvanciu să vorbim şi să scriem corect şi armonios

La revedere, şcoala mea dragă!
româneşte, să îndrăgim rigoarea gramaticii
frumoasei noastre limbi, să ne încălzim spiritul
la lumina celor mai frumoase pagini din marea
literatură naţională.
Unora a reuşit să ne trezească interesul
pentru lectură, să facă posibilă înmugurirea
bucuriei de a citi.
Doamnele profesoare Nicoleta Pleşca şi
Alina Negură, domnişoarele profesoare,
Gabriela Brumă şi Daniela Dominte, ne-au
învăţat primele cuvinte şi reguli ale limbilor de
mare circulaţie mondială, care, cu siguranţă, în
măsura în care vom face eforturi de a le însuşi
mai bine, ne vor fi de mare folos într-o lume în
care informaţia şi cultura circulă între ţări din ce
în ce mai mult.
Cu
multă
bunătate
şi
blândeţe
duhovnicească, părintele, preot Teodor Giosan,
şi domnişoara profesoară Zenovia Coca ne-au
luminat căile întru apropierea de Dumnezeu,
ne-au sădit în suflet iubirea de aproape şi de ceea
ce este plăcut Domnului.
Am învăţat să cunoaştem şi să
preţuim
trecutul
glorios
al
poporului nostru, să respectăm
marile fapte ale istoriei naţionale şi
să îndrăgim frumuseţile patriei,
prin neuitate lecţii de istorie şi
geografie predate de doamna
Ortenzia Filipciuc.
Miracolele naturii, măreţia florei
şi faunei, respectul faţă de tot ce
este viu, dorinţa de a preţui şi
păstra ceea ce ne înconjoară le-am
cunoscut prin strădania neobosită
a doamnei Florenţa Vermeşan.
Am fost ajutaţi să înţelegem câteva din
complicatele taine ale fizicii şi chimiei, care, cu
siguranţă, ne vor folosi în viaţă, de către doamna
directoare Lăcrămioara Băcanu şi domnişoara
profesoară Cristina Pazar.
Ne-am clădit trupurile şi dezvoltat forţa,
viteza şi îndemânarea, am învăţat să ne mişcăm
elegant sub conducerea doamnei profesoare
Angelica Mândrilă şi a domnişoarei profesoare
Mirela Micuţar.
Am cunoscut vraja muzicii, semnificaţiile
notelor muzicale, ne-am unit vocile în cor sub
conducerea domnului profesor Emil Forfotă şi a
doamnei profesoare Andrea Smadici.
Am deprins gustul pentru frumos şi respectul
pentru lucrul bine făcut la orele de desen, ale
doamnei profesoare Maria Piticari şi de educaţie
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tehnologică, sub privegherea doamnei Viorica
Savu.
Am învăţat ce este omul şi societatea, am
căpătat cunoştinţe de buni cetăţeni la orele de
educaţie civică, predate de domnul profesor
Francisc Nistiriuc-Ivanciu.
Şi, nu în ultimul rând, am învăţat
matematica sub îndrumarea atentă a doamnei
profesoare Ioana Guşu, care ne-a fost şi
dirigintă.
Domnia sa ne-a condus cu răbdare, cu tact
şi măiestrie pedagogică în complicate calcule, în
nenumăratele probleme şi exerciţii, teoreme şi
demonstraţii. Ne-a învăţat să gândim şi să

- Cuvinte de rămas bun muncim cu perseverenţă. Ne-a mai şi certat, când
am fost neatenţi la ore, când am fost superficiali.
Dar când ne-a certat, a făcut-o cu dreptate şi cu
dorinţa de a ne corecta.
Vă mulţumim, dragii noştri profesori, pentru că
ne-aţi îndrumat cei patru ani şi vă promitem că
peste ani ne vom aminti cu multă plăcere de
chipurile dumneavoastră, ale colegilor noştri, de tot
ce a însemnat pentru noi Şcoala Nr.2!
În numele absolvenţilor 2001,
elevii clasei a VIII-a A şi doamna
lor dirigintă, prof. Ioana Guşu

Dragi absolvenţi ai promoţiei
1993 – 2001!
Şcoala… o zi, o vacanţă, un an… mereu mai e un an!… se scurg unele
după altele şi-ţi lasă impresia că nu se vor sfârşi niciodată, că vei fi mereu
copil, că viaţa nu este decât un şir lung de semestre şi vacanţe – care trec o
dată, de două ori… extemporale, teze, mici drame.
Timpul a trecut, nepăsător şi nerăbdător totodată, şi, indiferent de starea sufletească a fiecăruia
dintre voi, clipa este minunată.
Veţi păşi pragul liceului, o altă lume plină de trudă şi speranţă.
Lăsaţi în şcoala de obârşie rezultate meritorii, obţinute la diverse concursuri şcolare, concretizate în
diplome şi premii, crâmpeie de lumină din viaţa voastră.
Dragi absolvenţi, în acest ceas al trecerii spre o altă treaptă în existenţa voastră, vă doresc mult
succes la examenul care se apropie, realizări mari şi bucurii depline!

Din inimă un sincer
„Mulţumesc!”

Director,
prof. Lăcrămioara Băcanu

Dacă am sta puţin să ne gândim la cei trei ani de grădiniţă şi la cei opt ani de
şcoală, ne vom întreba: Cum au trecut aceşti ani? Unde au dispărut?…
Parcă mai ieri veneam la grădiniţă, „învăţând” primele cercuri şi linii,
primele pătrate şi dreptunghiuri, primele… Au urmat apoi primele litere, primele
teoreme, primele…
Noi, această generaţie de elevi, nu ne considerăm o generaţie foarte bună, dar nici una foarte rea.
Suntem conştienţi că v-am făcut unele probleme (evident, altele decât cele specifice matematicii), dar
sperăm, ca, acum la despărţire, să aveţi îngăduinţa de a ne ierta.
În primul rând, ar trebui să le mulţumim părinţilor noştri, iar în legătură cu educatorii noştri
cuvintele de recunoştinţă sunt prea neîncăpătoare.
Dintre persoanele care ne vor rămâne în memorie, ca o flacără vie, datorită răbdării şi dăruirii de
care au dat dovadă, sunt doamnele noastre învăţătoare. Tot aproape de sufletele noastre vor rămâne
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- Cuvinte de rămas bun -

mereu domnii profesori şi doamnele profesoare, toţi cei care ne-au învăţat a deveni oameni de
încredere, între timpuri nepăsătoare şi instabile.
Emoţii de „Rămas bun!” şi la despărţirea de doamnele noastre diriginte, de doamna noastră
directoare, călăuze vrednice în îndrumarea tuturor spre tot mai cutezătoare trepte de cunoaştere şi
moralitate.
Pentru îmbogăţirea noastră intelectuală şi sufletească, pentru tot ce aţi făcut pentru noi, veţi
rămâne, pentru întotdeauna în sufletele noastre, împreună cu un ultim, sincer şi din inimă
„Mulţumesc!”
I
Minute, ore, zile, săptămâni,
Luni, ani trecut-au;
Parcă nici n-au fost.
Acum, privim în urmă,
Desluşind
Al vieţii noastre paşnic rost.
Dan Ciocoiu – VIII A –
Şef promoţie 2001

Şcoală de vis
O mână caldă,
Un zâmbet,
O floare
Mă încurajează
Pe calea din zare.
Drumul,
Desigur,
E greu,
Dar n-o să mă plâng,
Va fi drumul meu.
Mai iau loc în bancă,
Privesc în ghiozdan;
Găsesc cu mirare
Darul bunei învăţătoare.
Un liliac, înflorit,
La fereastra clasei mele
S-a oprit;
Glasuri şi râsete
Vin de pe hol,
Urmele paşilor
Se transformă în stol…
În stol: note şi lecţii
Şi jocuri de vis…
Le-nchid
În ghiozdan
Şi, pe drumul deschis,

II
Cu lacrimi vii,
La „Bun rămas!” murind,
Cu gândurile şovăind,
În glasul poticnit şi ars,
Vă spunem, dragi educatori,
Un sincer „Mulţumesc!”Scăldat în puritatea zorilor
Ce se ivesc.
La câte-un popas,
Voi sta cu amintirile-mi
La taifas.
E timpul…
E timpul să plec…
Ochi mulţi mă petrec.
Pentru toţi, pentru tot,
Mulţumiri,
Voi, de acum: amintiri!
Prof. Eugenia Nistiriuc Ivanciu
- absolventă 1965 -

MOMENT DIFICIL
Deodată – fără nici un sprijin…
Mă uit dincolo de voi,
Vă uitaţi,
Ochi încordaţi,
Dincolo de mine.
Nu-i aşa,
Că e dificil,
Cu stângace şi moale ruşine,
Pentru un suflet de copil,
Cu sfântă neîndemânare,
Să fie mare şi cu haz
Vă furişaţi trăirile,
Şi cu lacrimi,
Pline de regrete fugare,
Înflorind,
Spre neterminata boare
Pe obraz?
A celor paisprezece ani.
Prof. Traian Nistiriuc Ivanciu
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Clasa a VIII-a A

Bosancu
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Un curriculum
vitae al
clasei a VIII-a A
Sub atenta supraveghere a
familiilor, anii de acomodare cu
învăţătura au început la grădiniţă,
unde clasa noastră a avut
educatoare diferite, noi – pe
atunci începători în toate – fiind
în grupe diferite. Unii colegi au
fost conduşi, cu paşi mărunţi, spre
foloasele jocului, de către doamna
educatoare Ursuleanu Mona, iar
ceilalţi de către doamna educatoare Raţu Gherghina. Două suflete
sensibile, frumoase, două lumini
călăuzitoare în acel întuneric al
neştiinţei…
De aici, am pornit, mai
încrezători în forţele noastre, către
clasele ciclului primar, unde a
început o serioasă muncă, alături
de doamna învăţătoare Ţaran
Maria.
Chiar de la început, s-au
remarcat dintre noi foarte mulţi
colegi, prin mediile de zece
obţinute la finalurile de clase:
Ciocoiu Dan, Romaga Adrian,
Piticariu Silviu, Hău-Văleanu
Valentina,
Ulian
Virginia,
Catargiu
Raluca,
Sfarghiu
Andrei. Din păcate, mai ales în
clasele ciclului gimnazial, acest
şir de elevi cu medii de zece a
început să scadă, rămânând în
cursă doar Ciocoiu Dan.
Prin străduinţa eficientă a
doamnei noastre învăţătoare, dar
şi a noastră, nu am avut în anii
primari nici un repetent, aproape
jumătate din clasă obţinând medii
generale peste nouă.
Cu greu ne-am despărţit de
mama noastră învăţătoare!…
Anii ciclului gimnazial i-am
început sub îndrumarea doamnei
diriginte, Băcanu Lăcrămioara.
Devenind director al şcolii, locul
ei a fost ocupat de fosta doamnă
director, Guşu Ioana, profesoa-

ra noastră de matematică..
Celelalte doamne şi domni
profesori care au predat în clasa a
V-a au fost: Nistiriuc - Ivanciu
Traian
(română);
Filipciuc
Ortenzia
(istorie-geografie);
Vermeşan Florenţa (biologie);
Negură Alina (engleză); Forfotă
Emil (muzică); preot Giosan
Teodor (religia); Piticari Maria
(desen şi tehnologie-fete); Savu
Viorica
(tehnologie-băieţi);
Pleşca
Nicoleta
(franceză);
Popovici Angela (educaţie-fizică).
Dintre colegii noştri care s-au
impus la învăţătură şi comportare
pe parcursul acestui an şcolar
amintim pe: Ciocoiu Dan (locul
I); Romaga Adrian şi Piticariu
Silviu (locul al II-lea); HăuVăleanu Valentina şi Sfarghiu
Andrei (locul al III-lea); Casian
Gabriel, Catargiu Raluca, Liţu
Adrian, Tănase Andreea şi
Piticari Loredana (menţiuni).
În clasa a VI-a, ne-au venit
profesori
noi
la
engleză
(domnişoara Dominte Daniela), la
muzică (domnişoara Sorocean
Oltiţa) şi fizică (doamna director
Băcanu Lăcrămioara), clasarea
elevilor fiind similară cu a anului
trecut.
Într-a şaptea, noutăţi am avut la
muzică (doamna învăţătoare
Agrigoroaie), la franceză (d-ra
profesoară Brumă Gabriela) şi
chimie (d-ra profesoară PazarColan Cristina), iar eleva HăuVăleanu Valentina a urcat un loc
în clasamentul mediilor generale
(al II-lea, lângă Romaga Adrian şi
Piticariu Silviu), cu un loc urcând
şi Casian Gabriel.
A urmat clasa a VIII-a, cu
următoarele doamne şi domni
profesori: Guşu Ioana (matematică şi dirigintă); Nistiriuc-Ivanciu
Traian
(română) Filipciuc
Ortenzia
(istorie-geografie);
Dominte
Daniela
(engleză);
Brumă
Gabriela
(francezălatină); Băcanu Lăcrămioara
(fizică-chimie);
Vermeşan
Florenţa (biologie);
Nistiriuc

Absolvenţii se prezintă
Ivanciu Francisc (cultură civică);
Smadici Andreea (muzică-desen);
Micuţar Mirela (educaţie fizică);
Savu Viorica (tehnologie) şi Coca
Zenovia (religie).
Sperăm să terminăm cu bine şi
această ultimă clasă a ciclului
gimnazial şi să facem cinste la
viitoarele noastre şcoli, părinţilor
şi educatorilor noştri, cărora le
urăm şi pe această cale multă
sănătate şi satisfacţii profesionale
şi personale!
Valentina Hău-Văleanu,
şefa clasei a VIII-a A

În clipa crudă a
despărţirii
Mi-aduc aminte
De frumuseţea ta,
De amintirile minunate
Pe care le-am trăit,
Alături de colegi şi dascăli…
Mi-aduc aminte
Cum fugeam pe holurile şcolii,
Cum învăţam primele cuvinte
Din abecedarul neuitat de nimeni…
Mi-aduc aminte, cu mult drag,
De învăţătoarea noastră,
Căreia îi port şi acum
O dragoste, poate, neînţeleasă
De toţi cei din această clasă…
Mi-aduc aminte
Şi de primul pas,
Făcut cu frică şi emoţie,
În cea de-a doua treaptă
A şcolii noastre, înţeleaptă…
Mi-aduc aminte de trecut
Şi totul mi se pare-un vis…
Acum trăiesc despărţirea
De şcoală, de colegi, de dascăli,
Cu amar în suflet şi lacrimi în durerea
Ochilor cu care
I-am privit cu drag, atâţia ani,
Pe toţi…,
Iar acum, vine
Clipa crudă a despărţirii
Şi păşirea spre o altă treaptă
A şcolii noastre, înţeleaptă,
Ce ne va îndruma
Şi ne va face să simţim
Din nou emoţii,
Din nou frică…
Din nou, mereu, următoarea
Mare treaptă.
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Au trecut, pe nesimţite anotimpuri şi trăiri în această şcoală, dar a venit, în sfârşit, şi sfârşitul şi
trebuie să ne luăm „La revedere!”
La revedere, dragi colegi, stimate şi stimaţi: profesoare şi profesori, învăţători şi educatoare!
Au trecut, nu se mai întorc niciodată, atâţia ani de bucurie şi de tristeţe, dar, aşa e de fiecare dată, a
venit despărţirea…

Elena Rotaru – VIII A
La dureroasa rupere de şcoală, de profesori şi de colegi, totul
pare, cel puţin pentru mine, doar o amintire duioasă, presărată,
veşnic vie, într-o carte uitată deschisă pe-o bancă stingheră.

Opt ani

Andreea Jurcă – VIII A

S-au scurs, încet,
Şcoala mea, una dintre cele mai frumoase şcoli pe care le-am
văzut, îmi va aminti la nesfârşit de cei care mi-au călăuzit drumul în
viaţă.
Marcel Crăciunescu – VIII A

Opt ani de şcoală;
Am mers, discret,
Pas lângă pas,

Acum, spre sfârşitul şcolii generale, abia acum îmi dau seama
de nenumăratele clipe de fericire şi de durere – trăite cu sinceritate
şi profunzime atât în clasele primare, cât şi în cele gimnaziale.

Şi tot ce am trăit odată
Amintiri doar au rămas.

Daniela Nisioiu – VIII A

Şcoala a fost pentru mine o a doua familie. Aici am învăţat să
pun vorbele pe hârtie, să socotesc şi să gândesc frumos.
Iar pentru aceste câştiguri nepreţuite mulţumesc tuturor
cadrelor didactice, cărora, în ceasul greu al despărţirii, le doresc
multă sănătate şi putere de muncă.
Sergiu Răiescu – VIII A

S-au dus, tăcuţi,
Îi mulţumesc, în primul rând, bunului Dumnezeu pentru că a
hotărât să exist pe acest pământ, apoi părinţilor minunaţi pe care îi
am şi care au avut puterea să mă crească şi să mă îngrijească!
Nu pot să o dau uitării pe cea mai bună învăţătoare, Maria
Ţaran, care, acum opt ani, ne-a primit cu braţele deschise şi care a
ţinut locul mamei timp de patru ani.
Vă mulţumesc, doamnă învăţătoare, pentru că ne-aţi suportat
şi ne-aţi înţeles, pentru că v-aţi străduit şi ne-aţi îndrumat paşii spre
lucruri bune şi gânduri curate şi înţelepte!
Vă mulţumesc, doamnă directoare şi doamnă dirigintă,
mulţumesc tuturor profesorilor, care aţi avut răbdare şi pricepere
să ne transmiteţi cunoştinţe folositoare de a trăi frumos!
Un ultim cuvânt de generoasă mulţumire îl adresez vouă,
colegilor, care în toţi aceşti ani aţi dat dovezi nepieritoare de
prietenie!
Loredana Piticari – VIII A

Opt ani din viaţă
Şi-n urmă parcă totul
A murit;
Ce a fost rău,
Ce a fost bine
Plutesc acum în infinit
De ceaţă.
Raluca Gh. Catargiu – VIII A
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Parcă şi acum văd cum am păşit, acum opt ani, cu mare emoţie, în prima sală de clasă… cum
doamna învăţătoare, Ţaran Maria, cu multă răbdare şi dragoste mi-a pus în mână stiloul… cum, sub
îndrumarea dumneaei am pătruns miraculoasa lume a cifrelor şi a literelor.
Şi au trecut patru ani…
Doamna învăţătoare a fost înlocuită de doamna dirigintă, la fiecare obiect de studiu au apărut noi
cunoştinţe, profesorii. Cu ajutorul acestora am cunoscut multe lucruri minunate, folositoare în viaţă.
Acum, la despărţirea de şcoală, aş vrea să mulţumesc din suflet tuturor educatorilor, pentru efortul
depus în devenirea noastră ca oameni de nădejde, pentru pasiunea trăită la fiecare oră de curs.
Chiar dacă, uneori, din spirit de frondă sau nepăsare, am mai greşit, dumneavoastră ne-aţi pedepsit
cu suflet de părinte şi ne-aţi călăuzit pe drumul cel drept, în momente oarbe de rătăcire.
Acum, la despărţirea de şcoală, îmi îndrept privirea spre banca în care am stat atâţia ani şi care
mi-a fost martoră tăcută, la emoţii, supărări, bucurii şi dezamăgiri.
Cu regrete nepieritoare părăsesc şcoala şi colegii, banca şi profesorii…
La revedere, şcoala mea dragă! Sănătate tuturor educatorilor şi succes colegilor la viitorul şi
viitoarele examene!
Cătălina Sfarghiu – VIII A

Am priceput
VIII
Din clasele mici,
Neştiutori, peltici,
Am început
O nouă viaţă,
Am priceput,
În fiecare dimineaţă,
Că singurul drum,
De acum,
Când copiii se scoală,
Este spre şcoală.

Angelica Prundean – VIII A

Să le mulţumim!
A început, inversă, numărătoarea:
În clipa aceasta,
Dacă nu, în următoarea,
Ne despărţim.
Şi de aceea,
Pentru al vostru efort
Şi al nostru confort,
Se cade educatorilor,
Pentru prospeţimea neînţeleasă
Dar mereu aleasă
A zorilor,
Mereu să le mulţumim!

În anii timizi ai ciclului primar visam să ajung aviator,
să zbor printre nori trecători, doream să privesc stelele cât
mai de aproape şi chiar să le ating.
Mai visam să devin medic, pentru a alina durerile
oamenilor de lângă mine, să pot ajuta pe copiii care suferă.
Trecând anii şi primind mereu informaţii diverse, din
diverse domenii, mi-am dat seama că sunt atras cu tot mai
multă putere de matematică şi de informatică. Astfel, că
acum, în acest moment solemn, al despărţirii, îmi propun să
urmez un liceu cu profil de matematică-informatică, apoi o
facultate cu acelaşi profil.
După terminarea studiilor, îmi doresc să pot călători
peste hotare, să mă pot documenta, să contactez
informaticieni din alte ţări, să ne punem toate cunoştinţele
în slujba oamenilor.
Sper ca, în viitor, omenirea să devină mai bună , cu
pământeni înţelepţi şi toleranţi, în relaţiile dintre ei şi cu
natura.
Îmi doresc un pământ fără războaie, fără ură, fără
droguri şi alcoolism, fără minciună şi violenţă.
La ceasul rămasului bun faţă de şcoală, de colegi şi
profesori, doresc tuturor putere de muncă, multe satisfacţii
profesionale şi multă sănătate! În plus, colegilor, ca şi mie,
note cât mai mari la capacitate!
Andrei Sfarghiu – VIII A

Virginia Ulian – VIII A
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UN CURRICULUM VITAE AL CLASEI a VIII-a B
Anii 1985-1987 au fost anii în care au văzut
lumina zilei numeroşi copii, fiecare aducând în
familiile lor bucurie şi împlinire. Aceşti copii, după
puţini ani, au devenit prieteni şi colegi de grădiniţă,
apoi de şcoală.
Majoritatea elevilor care actualmente sunt în
pragul absolvirii au frecventat grădiniţa la
Capusatului, fiind îndrumaţi cu dragoste şi răbdare
de doamna educatoare Raţu Gherghina şi Ursuleanu
Mona, cărora le mulţumim pentru lumina jucăuşă a
celor mai frumoşi ani ai copilăriei.
Dar timpul şovăielnic al grădiniţei s-a spulberat
repede, repede şi cu paşi voioşi am păşit în clasa I, în
toamna anului 1993, neştiind că din acel moment
grijile vor fi mereu în creştere şi greutăţile tot mai
numeroase.
Nu mai aveam aceiaşi colegi de grădiniţă, pentru
că unii au plecat din localitate sau la alte şcoli, iar
alţii au fost repartizaţi în clasa paralelă, în clasa I A.
În clasa I B eram douăzeci şi trei de elevi, toţi
emoţionaţi şi nerăbdători, timizi şi plini de speranţe,
în aşteptarea învăţătoarei: o doamnă tânără,
frumoasă, zâmbind cu priviri severe privirilor
noastre sfioase. Se numea Agavriloaie Eliza, avea o
voce dulce şi melodioasă şi încetul cu încetul între
noi şi ea s-a născut o dragoste reciprocă. Ne-a părut
foarte rău când, după doi ani, a fost nevoită să ne
părăsească, locul dumneaei fiind luat de domnişoara
învăţătoare Seci Cristina. Deşi tânără, avea multă
experienţă şi era dornică de a ne împărtăşi lucruri pe
care şi ea le-a învăţat, la rândul ei, de la alţii.
În anii ciclului primar, au obţinut rezultate bune la
învăţătură şi comportare: Dranca Nicoleta, Luca
Antonela, Tudorean Magda, Balan Lucian (premiul
I); Vranău Bogdan, Nisioi Eduard, Alboi Constantin,
Vranău Ovidiu (premiul al II-lea); Nisioi Laura,
Joimir Mihai, Nisioi Vasile, Timu Georgel (premiul

al III-lea).
Din păcate, s-au înregistrat la rubrica
„Eşecuri” cazuri de corigenţă şi chiar unul de
repetenţie. Câţiva colegi (Luca, Tudorean,
Balan) s-au mutat la alte şcoli, de cele mai
multe ori locul lor fiind luat de noi veniţi (Joimir
Mihai etc.).
În clasa a V-a ne-am acomodat foarte repede
cu doamna dirigintă Vermeşan Florenţa,
dumneaei fiind asemenea unei mame care nu îşi
părăseşte puii la greu. La orice necaz – alături
de noi, dumneaei nu ne-a întors spatele
niciodată, fiindu-ne mereu lângă suflete cu
vorbe dulci şi poveţe înţelepte. Pentru că nu
ne-a lăsat să ne dezmembrăm, pentru că ne-a
învăţat să fim uniţi şi să facem numai bine în
viaţă, pentru tot ce a făcut pentru noi, îi
mulţumim şi îi dorim numai bine!
Mulţumiri şi urări de bine transmitem acum,
la despărţire, doamnelor şi domnilor profesori,
călăuze pricepute în descifrarea necunoscutului:
Cernăuţean Maria şi Nistiriuc-Ivanciu Traian
(română); Zofotă Corneliu, Tudose Anca şi
Guşu Ioana (matematică), Filipciuc Ortenzia
(istorie-geografie); părintele Giosan Teodor şi
Coca Zenovia (religie); Băcanu Lăcrămioara şi
Pazar Cristina (fizică-chimie); Pleşca Nicoleta
şi Brumă Gabriela (franceză); Dominte Daniela
(engleză); Mândrilă Angela şi Micuţaru Mirela
(educaţie-fizică); Vermeşan Florenţa (biologie);
Forfotă Emil şi Smadici Andrea (muzică);
Piticari Maria şi Savu Viorica (desentehnologie); Nistiriuc-Ivanciu Francisc şi Belei
Nicolae (cultură civică).
În mare măsură, elevii fruntaşi la învăţătură
şi purtare în anii ciclului primar au confirmat şi
în următorul ciclu al învăţământului: Dranca
Nicoleta, Vranău Bogdan (premiul I); Nisioi
Adio şi rămâi cu mine!
Vasile, Nisioi Laura, Joimir Mihai, Vranău
Ovidiu – pendulând între premiul al II-lea şi al
III-lea; Nisioi Eduard, Alboi Constantin şi alţii –
Te las cu bine, şcoală bună!
cochetând cu premiul al III-lea şi cu menţiunile.
Tu pentru toţi – mamă cu rost.
Acum, în ajun de rămas bun, cei
Doar lacrima-mi poate să-ţi spună
Ce pentru mine tu ai fost…
nouăsprezece elevi ai clasei a VIII-a B vă
urează tuturor cadrelor didactice sănătate,
prosperitate şi putere de muncă, răbdare de fier
Mi-ai fost în noapte lumină,
De-aceea îţi spun adio!, acum, şi înţelegere până la cer, iar colegilor
Speranţă mi-ai dat, viitor,
Adio şi rămâi cu bine!
absolvenţi: note cât mai mari la examenul de
Şi, în devenirea-mi deplină,
Stea – călăuză-n al meu drum – capacitate!
Mi-ai fost mereu de ajutor.
Adio şi rămâi cu mine!
Nicoleta Dranca şefa clasei a VIII-a B
Diana Erhan – VIII A
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Doamnei diriginte
Mângâierea ne-am găsit-o-n palma ei,
Când mereu ne apăra;
Vorbă dulce izvora
Din gura ei,
Când mereu ne îndruma.
Din ochii ei, negri, senini
Ţâşneau săgeţi de raze pline,
Raze precum perlele divine,
De împliniri şi vise depline.
Din sufletul ei au răzbit
Calde sfaturi, luminoase,
Care ne-au călăuzit
Speranţele noastre frumoase.
Glasul ei, melodios şi lin,
Domnea în clasă plin,
La bine şi la rău,
Nepărăsindu-ne la greu.
Mamă ne-aţi fost
Aici, la şcoală,
Şi-al vieţii rost
Ni l-aţi dăruit
Pentru mereu,
Pentru nemărginit.
Nicoleta Dranca – VIII B

Despărţire tot mai grea

Absolvenţii se prezintă
Acesta este locul
Unde am învăţat,
Odată cu norocul,
Oameni să fim,
Printre rânduri
Să citim,
În ritmul inimii
Să gândim.
Aici am învăţat
A vorbi corect şi curat,
Putând astfel înţelege
Alergarea precipitată a clipei,
Dând brusc de momentul
Dureros
Al despărţirii.
Vasile Nisioi – VIII B
I

Şcoala generală – de la clasa întâi până la clasa a
opta, locul unde am învăţat multe lucruri utile, opt ani în
care m-am străduit să obţin cât mai multe bucurii…
Şcoala - universul nostalgic al copilăriei,
Locul de joacă al bucuriei.
Şcoala – plăcerea de a exista,
Locul în care viaţa îţi spune
Întotdeauna: Da!
Mihai Joimir – VIII B
II

La revedere, gimnazială carte!
Îţi voi purta dorul în spate,
Cu tot mai mare greutate,
Când voi fi la liceu,
Unde va fi mult, mult mai greu;
Unde toţi vor fi mai severi
Şi mai reci.
Mare păcat că plec,
Mare păcat că pleci
Din unica şcoală a mea!…
Despărţire,
De ce eşti tot mai grea
Şi mai rea?

În primul rând aş dori să mulţumesc tuturor
profesorilor din această şcoală pentru sprijinul acordat,
pentru răbdarea de care au dat dovadă în educarea
copiilor neastâmpăraţi. Toată admiraţia mea pentru
spiritul lor de sacrificiu!…
Pentru mine şcoala a fost o a doua mamă, iar colegii
şi profesorii – a doua familie.
Cristi Lucian Keim – VIII B

III
Pentru mine şcoala este grădina vieţii, un colţ rupt
din Rai.
Ea este plină de flori: lalele, trandafiri şi crini.
Iar profesorii… ei sunt grădinarii, grădinarii
Andreea Ţăranu – VIII B
pricepuţi care le îngrijesc şi se bucură când înfloresc,
înmiresmând întreaga ţară.
Acum, la sfârşitul clasei a VIII-a, ne despărţim nu numai de şcoală, ci şi de copilărie.
Iar la această despărţire dureroasă, înţelegem că totul în viaţă se face prin muncă şi dăruire
nemăsurată.
Bogdan Vranău – VIII B
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IV

În primul rând aş dori să aduc un cuvânt sfios de mulţumire domnilor profesori, pentru uriaşa
răbdare cu care ne-au suportat atâta amar de vreme toate prostiile pe care le-am făcut.
Lângă aceste cuvinte adaug numai bine, iar colegilor mei – multă baftă la examene şi în viaţă!
Singura speranţă,
Singurul meu gând:
Să termin cu bine
Începutul – neplângând.
Sper, apoi,
Să ajung în viaţă
Un om în stare
A înţelege
Opţiunea viitoare.
Eduard Nisioi – VIII B

Tatăl şi fiul
de Cat Stevens (1970)
Tatăl
– Nu este timpul

Să faci o schimbare;
Relaxează-te
Şi ia-o uşor!…
Eşti încă tânăr,
Este vina ta,
Sunt atâtea şi atâtea lucruri
Pe care nu le ştii…
Caută-ţi o fată,
Aşează-te-ntr-un loc;
Dacă vrei,
Poţi să te însori;
Uită-te la mine:
Am îmbătrânit,
Dar sunt fericit.
Am fost odată
Cum eşti tu acum
Şi eu ştiu
Că nu e uşor
Să fii calm,
Când ai găsit
Ceva întâmplându-se.

Fiul
– Cum pot eu

Să încerc să-ţi explic?…
Când încerc,
Tata nu mă ascultă.
Aşa a fost întotdeauna:
Aceeaşi, aceeaşi străveche poveste.
Din momentul când
Am început să vorbesc,
Mi s-a spus să ascult.
Acum există o cale
Şi eu ştiu că trebuie
Să plec de aici.
Ştiu că trebuie să plec…
Traducere din engleză:
Ionuţ Liviu Hrişcă – VII A

Dar nu te grăbi!
Gândeşte mult
La tot ce ai,
Pentru că tu
Tot aici vei fi şi mâine,
Dar visurile tale nu.
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ANCHETA NOASTRĂ
În aşteptarea examenului de
capacitate: bilanţuri, emoţii,
incertitudini şi speranţe
I. Reporter:
În aprilie şi la începutul lui mai, elevii claselor
a VIII-a au „simulat” probele examenului de
capacitate din vara acestui an la română,
matematică şi istorie-geografie. Vă rugăm să
exprimaţi câteva constatări pe marginea
rezultatelor obţinute!
6. Prof. Traian Nistiriuc-Ivanciu:
- Cele trei componente ale lucrării de limba şi
literatura română au fundamentat cerinţele
subiectelor, acestea fiind inspirate după
instrucţiunile primite şi după simularea organizată
la nivel de Capitală de către M.E.C.
Rezultatele satisfăcătoare obţinute de elevii
clasei a VIII-a A (doar patru au acumulat medii sub
5) s-au înjumătăţit la colegii lor din clasa paralelă,
unde 50% au reuşit, deocamdată, contraperformanţa de a rămâne sub nivelul minim al
cunoştinţelor exprimând realitatea la zi a
„interesului” pentru studiu.
Dintre golurile depistate şi cu acest prilej
enumerăm: tratarea superficială, săracă în argumente şi expresivitate a subiectului de literatură,
presărată la tot pasul de scris necaligrafic,
neortografic şi cu dificultăţi în folosirea virgulei;
incapacitatea unora de a „traduce” în practică
noţiunile teoretice (dacă le-a stăpânit pe acestea
din urmă vreodată); confuzii între categorii
gramaticale, şovăieli în abordarea sintactică a
enunţurilor etc.
7. Prof. Ortenzia Filipciuc:
- Rezultatele elevilor obţinute de clasele a VIII-a
la cele două simulări la istorie şi geografie
demonstrează că: o treime dintre ei stăpânesc
cunoştinţele de istorie-geografie, reuşind să
răspundă la subiectele formate din itemii de
completare, de elaborare a unui test cu conţinut
geografic, pe baza unor termeni şi denumiri date
sau la subiecte formate dintr-un item de tip
întrebare. De asemenea, aceştia reuşesc să rezolve
subiecte formate din itemi de explicare a unor fapte
geografice.

Ancheta noastră

Însă, o treime nu stăpânesc suficient cunoştinţele legate de subiectul format dintr-un item de
comparare a două unităţi de relief şi subiectele
formate din itemi de caracterizare a unei regiuni
geografice la alegere (elemente fizico-geografice,
populaţie, aşezări, activităţi economice).
Ultima treime a elevilor s-a prezentat cu un
nivel de cunoştinţe sub limita notei 5.
1. Prof. Ioana Guşu:
- La matematică, testul, de dificultate medie, a
angajat cunoştinţe şi deprinderi din anii
gimnaziali, rezultatele confirmând nivelul de
pregătire evaluat la orele de clasă, eforturile
depuse de elevi pe parcursul anului.
Totuşi, au fost şi surprize, unii elevi cu
posibilităţi şi rezultate anterioare bune făcând
greşeli elementare din cauza neatenţiei sau a
emoţiilor. Dar emoţiile pot fi controlate printr-un
plus de efort individual, în rezolvarea exerciţiilor
similare şi prin consolidarea deprinderilor de
lucru.
Oricum, totul a fost un bun prilej de evaluare a
nivelului real de pregătire, în pragul examenului
de capacitate. Până la acest prag nu rămâne loc
decât pentru recuperarea unor goluri în pregătire
şi pentru exerciţiu matematic intens.
2. Virginia Ulian – VIII A:
- Din aceste simulări ale examenului din iunie
am constatat că mulţi colegi au goluri în
cunoştinţe, urmare firească a dezinteresului
manifestat în anii gimnaziului.
3. Gabriel Casian – VIII A:
- Elevii nu sunt suficient de pregătiţi pentru
acest prim examen şi nici nu îl iau prea în serios.
Ei ar trebui să înveţe mult mai mult, pentru a
recupera din golurile acumulate prin neglijenţă,
fugă de efort şi de răspundere, neatenţie la ore.
4. Silviu Piticariu – VIII A:
- Mulţi dintre colegi privesc acest examen cu
indiferenţă, acumulând goluri mari la obiectele
vizate. Ei nu se străduiesc suficient, gândindu-se
mai mult la joacă şi la televizor.
5. Constantin Alboi – VIII B:
- Nu suntem încă destul de pregătiţi şi
conştienţi, pentru a trece cu bine acest hop al
vieţii, deoarece nu am însuşit la timp cunoştinţele
necesare. Timpul rămas ar trebui să fie acordat
recuperărilor şi consolidărilor.
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II. Reporter:
- Ce ne puteţi spune despre metodologia
examenului de capacitate din acest an şcolar,
eventual despre noutăţile apărute faţă de anul
trecut?
1. Prof. Lăcrămioara Băcanu (Director):
- În privinţa participării elevilor la cele trei
probe scrise, asemănările sunt substanţiale, în
comparaţie cu vara trecută: tragerea la sorţi a
subiectelor la televizor; structura subiectelor;
supravegherea elevilor; timp acordat; ordinea
obiectelor; calculul mediilor de admitere etc.
Noutatea cea mai vizibilă este distribuirea în
licee şi şcoli profesionale a promovaţilor acestui
examen după medii şi opţiuni, prin mijlocirea unui
sistem computerizat. Astfel, fişele cu medii generale
de absolvire, completate de secretariate, vor fi
trimise (până pe 16 VI a.c.) la centrele de înscriere
(pentru noi
- Liceul „Dragoş Vodă”), apoi
introduse pe calculator, în aşteptarea rezultatelor
de la examenul de capacitate. În funcţie de nota
rezultată (25% media de promovare + 75% media
la capacitate) şi de opţiunile exprimate de elevi (1535 de opţiuni, elevii cu medii mai mici fiind sfătuiţi
să treacă mai multe opţiuni), admiterea efectivă în
licee şi şcoli profesionale se va desfăşura cu
ajutorul unui program special pe calculator,
evitându-se în acest fel suspiciunile şi eforturile
părinţilor în căutare de viitoare şcoli pentru copiii
lor.
Pentru ca această dificilă activitate să se
desfăşoare în condiţii optime au fost întreprinse
deja numeroase instruiri cu părinţii şi elevii; a fost
afişată reţeaua şcolilor din municipiu şi judeţ; s-a
realizat simularea pentru înscrierea la examenul de
capacitate; elevii au vizitat în timp util „Oferta
educaţională – 2001” a liceelor şi a şcolilor
profesionale, organizată la Casa de Cultură.
5. Prof. Ortenzia Filipciuc:
- Elevii şcolii noastre vor susţine şi anul acesta
examenul de capacitate la Şcoala cu cl. I-VIII nr. 4
din municipiu, împreună cu cei de la şcolile nr. 1,
Sadova şi Pojorâta.
Centrul de corectură va fi la Liceul teoretic
„Dragoş Vodă”.
6. Andreea Ţăranu – VIII B:
- Vom termina şcoala cu o săptămână mai
repede decât ceilalţi elevi, pentru a avea o perioadă
de pregătire. Profesorii se preocupă de noi foarte
mult, ne explică răbdători ce nu ştim încă
foarte

Ancheta noastră
bine şi ne încurajează. La examen vom fi aşezaţi
în bănci, în ordine alfabetică, doi câte doi.
2. Cătălina Sfarghiu – VIII A:
- Cunosc planificarea celor trei probe scrise
(la română, matematică şi istorie-geografie), ca şi
felul în care se vor desfăşura, de un mare folos
fiind pentru noi simulările examenului din aprilie
– mai, la nivel de şcoală.
3. Ovidiu Vranău – VIII B:
- Vom aştepta rezultatele pe 23 iunie (ora 12),
ziua următoare fiind dedicată rezolvării
eventualelor contestaţii.
4. Adrian Romaga – VIII A:
- Media de la capacitate stă la baza calculării
mediei pentru admiterea în liceu. În acest an
examenul se desfăşoară la fel ca şi în anii
precedenţi, regulamentul fiind, în mare, identic.
Noi am fost bine informaţi despre toate
aspectele cu care ne vom confrunta, simulările
pentru toate disciplinele ajutându-ne mult în acest
sens.
III. Reporter:
Ce
cunoaşteţi
despre
ofertele
învăţământului liceal şi profesional din zona
municipiului şi a judeţului? Sunt ele în măsură
a satisface opţiunile exprimate de elevii şcolii
noastre?
1. Prof. Lăcrămioara Băcanu (Director):
- Cei mai mulţi dintre elevii claselor a VIII-a,
din şcoala noastră, au vizitat expoziţia de la Casa
de Cultură, sub egida „Oferta educaţională –
2001”, documentându-se, ajutaţi de diriginţi, în
legătură cu posibilităţile de a alege viitoarea
şcoală, viitoarea profesiune.
Ofertele sunt numeroase, diverse şi tentante,
ele fiind afişate şi la „Panoul absolventului” din
şcoală. Depinde de rezultatele obţinute de
candidaţi până acum şi mai ales la capacitate
pentru ca locurile cele mai „curtate” să le fie
accesibile.
2. Prof. Francisc Nistiriuc – Ivanciu:
- Însumând prima opţiune exprimată de viitorii
noştri absolvenţi, constatăm că preferinţele cele
mai numeroase sunt exprimate pentru Colegiul
„Dragoş Vodă” (11 opţiuni), apoi pentru Grupul
şcolar silvic (9 opţiuni), Grupul şcolar nr.1 (6
opţiuni), Colegiul militar „Ştefan cel Mare” (5
opţiuni), Liceul C.F.R. – Iaşi (2 opţiuni), spre
alte licee îndreptându-şi atenţia doar câte un
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singur elev, aceste licee aparţinând oraşelor Suceava şi Siret.
Cu toate rezultatele modeste, obţinute până în prezent de aproape jumătate din viitorii absolvenţi,
doar patru elevi se doresc mai realişti, vizând ocuparea unor locuri la şcoli profesionale (3 opţiuni) şi la
complementară (1 opţiune).
3. Ilie Adrian Burlean – VIII A:
Liceele din oraşul Câmpulung Moldovenesc au obţinut rezultate meritorii la olimpiade şi concursuri,
la şansa oferită celor mai mulţi absolvenţi de a continua studiile la facultate. Unul dintre cele mai bune
licee din judeţ este „Dragoş Vodă”, de aceea mi se pare firesc faptul că este asaltat, an de an, de
absolvenţii de gimnaziu din municipiu şi împrejurimi. Vin, în ordinea preferinţelor exprimate, celelalte
licee din oraş (Militar, Silvic, Industrial nr.1). Nu ar trebui neglijate şcolile profesionale, unde se pot
califica, în meserii căutate, elevii mai slabi la învăţătură.

•
În încheiere, colectivul de realizatori ai anchetei mulţumeşte tuturor colaboratorilor pentru
amabilitatea demonstrată, pentru sinceritatea răspunsurilor şi pentru timpul acordat.
Fără a ascunde sentimentul că eforturile de până acum şi posibilităţile unor colegi sunt în
inferioritate netă faţă de opţiuni, le urăm şi lor, ca şi celor cu şanse reale mult succes la examenul de
capacitate din acest an şcolar!
Reporteri: Nicoleta Dranca (VIII B); Valentina Hău-Văleanu (VIII A); Virginia Ulian (VIII A)
şi Bogdan Vranău (VIII B).

Nu (ne) vom uita niciodată!…
I
„Bătrânii spun că apa trece
Şi spun că pietrele rămân,
Dar lucrul altfel se petrece
Pe scoarţa globului bătrân.
Căci piatra, cât ar fi de tare,
Se macină şi trece stând
Şi peste trista măcinare
Doar apele rămân curgând…”
(M. Codreanu)

În miez de vară încrederea şi speranţele alungă tristeţea despărţirii
de anii de şcoală primară.
Nu uitaţi că sunteţi buni, că sunteţi puternici, că viitorul este al
vostru şi cu înţelepciune, răbdare şi hărnicie faceţi-l să vă aducă
fericirea, vouă şi celor ce vă înconjoară cu toată dragostea!
În severitatea mea v-am iubit, am dorit tot ce-a fost mai bun şi mai
curat pentru voi.
Astăzi nu mă despart de un elev anume, ci mă despart de clasa
a IV-a A – o clasă de copii buni şi frumoşi, de elevi harnici.
Fie ca anii ce vor urma să-i trăiţi în cinste şi demnitate, căci totul
este bine început în şcoală şi în familiile voastre!
Cinstiţi învăţătura, şcoala şi casa părintească, preţuiţi pe cei care vă
dau lumină minţii, căci numai aşa veţi trăi în libertatea cea adevărată!
La mulţi ani şi soare!
Înv. Maria Ţaran
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II
Doamna învăţătoare face parte dintre acele fiinţe magice
care au puterea de a fermeca pe toţi cei din jurul lor. Prima
nevoie a omului este de a înţelege şi de a fi înţeles.
Ca un grădinar de suflete plăpânde, Doamna ne-a
învăţat ce înseamnă existenţa şi ne-a format personalitatea.
În ea au ars două flăcări: a ştiinţei şi a conştiinţei. Ne-a
iubit cu exigenţă, cum iubesc mamele adevărate mai mult pe
copiii de la care au avut mai mult de îndurat.
A reuşit să dobândească stima noastră, fără a se fi gândit
la ea, a trezit în minţile noastre interesul şi nevoia de a şti şi
a fost curajoasă, pentru că numai cei curajoşi ştiu să ierte.
Dragostea noastră pentru Doamna Învăţătoare va
rămâne mereu neştirbită.

III
Primii ani de şcoală pentru mine au
fost intrarea în universul cunoaşterii.
Am învăţat, timp de patru ani, alături
de nişte colegi minunaţi, cu ajutorul unei
doamne învăţătoare bune şi înţelegătoare,
asemenea unei mame.
Acum, la sfârşit de ciclu primar, îi
mulţumesc doamnei învăţătoare pentru tot
ce a făcut pentru binele nostru şi o rugăm
să ne ierte greşelile din aceşti ani!
Alexandru Constantin Ladău – IV A

Georgiana Erhan – IV A
IV
Doamna mea învăţătoare este pentru noi un bun exemplu nu numai pentru că ne explică tot ce nu ştim,
dar şi pentru că ne învaţă despre viaţă. Tot timpul veghează asupra noastră şi ne îndrumă spre fapte
bune.
Chiar dacă, uneori, este mai severă cu noi, nu ne supărăm, deoarece ne dăm seama că o face spre
binele nostru. Orice o întrebăm ştie să ne răspundă şi să ne explice pe înţelesul tuturor.
Este foarte răbdătoare şi are grijă ca fiecare dintre noi să plece din clasă, în fiecare zi, cu noi
cunoştinţe.
Nouă ne este foarte dragă şi regretăm că în scurt timp ne vom despărţi de ea, însă promitem că nu o
vom uita niciodată!
Daniela Surpat – IV A

V
Vreau să vă spun că sunteţi cea mai
bună doamnă învăţătoare!…
Aţi explicat întotdeauna calm, foarte
rar aţi ridicat tonul la noi, v-aţi purtat
cu noi ca o mamă.
V-am supărat, dar dumneavoastră aţi
avut mereu puterea să ne iertaţi şi
mereu să o luaţi de la capăt.
Mi-aş dori să rămân cu dumneavoastră tot timpul; pentru mine aţi fost
şi veţi fi cea mai bună învăţătoare din
lume.
Vă iubesc foarte, foarte mult!

VI
Nu există suficiente cuvinte de mulţumire şi nici răsplată
pentru dragostea şi devotamentul cu care ne-aţi educat;
pentru emoţiile, bucuriile şi supărările trăite alături de noi,
pentru mângâierile şi îmbrăţişările dumneavoastră…
Aţi ascuns de noi tristeţea greşelilor noastre, înlocuind-o
cu un zâmbet înţelegător, încurajator…
Un zâmbet cald, cu care vom păşi mai încrezători în clasa
a V-a.
Oana Zăgrean – IV A

Roxana Macovei – IV A
VII
Cei patru ani de şcoală, petrecuţi alături de doamna învăţătoare, Ţaran Maria, au trecut ca patru şiruri
de cocori, pe un cer înlăcrimat de toamnă. Au trecut cu mici necazuri şi mari bucurii, cu mici eşecuri şi
mari realizări.
Mihai Corduneanu – IV A
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VIII
Mai sunt doar câteva zile şi ne vom despărţi de doamna noastră învăţătoare…
În aceşti patru ani de şcoală, alături de colegi şi de doamna învăţătoare, am învăţat multe lucruri interesante şi
folositoare.
Acum, în acest moment solemn, de bun rămas, aşteptăm cu emoţii şi încredere întâlnirea cu doamnele şi domnii
profesori, mereu în suflete cu părerea de rău că nu vom mai face ore cu doamna învăţătoare…
Ne va părea întotdeauna rău după doamna noastră învăţătoare!…
Octavian Sfarghiu – IV A

O dată la patru ani
Era o dimineaţă nemaipomenită de toamnă. Cerul lin lucea ca o oglindă şi o mireasmă plăcută
plutea pe aripile vântului. Păsărelele ciripeau vesele, vestind „prima zi de şcoală”. Din depărtare, în
zarea albastră, se vedea Rarăul, cu crestele lui dantelate, cu pumnii încleştaţi, întinşi spre nori, care
veghea parcă întreaga natură.
Aşa îmi reînvie în minte „prima zi de şcoală” la Şcoala nr.2. Era şi pentru mine şi pentru boboceii
din clasa I începutul unui drum nou, drumul cunoaşterii tainelor cărţii. Mă aşteptau optsprezece copilaşi
timizi, care încă se mai ţineau de fusta mamei, cu ochişorii iscoditori, încercând să descopere din priviri
învăţătoarea ce avea să le fie călăuză patru ani.
A urmat apoi un drum lung… Ne-am deschis sufletele şi am pornit împreună, pentru a găsi drumul
prin labirintul de litere şi cifre şi deschizând porţile cunoaşterii.
Şi astfel s-a mai încheiat o poveste. O poveste care începe la 15 septembrie, când, sub o boltă de
flori, ne îndreptăm spre clase elevi şi învăţători, iar, după patru ani, în aceeaşi atmosferă, „copiii noştri”
sunt preluaţi de „alţi părinţi” şi îndrumaţi mai departe, spre tainele cunoaşterii.
Iar acum, în prag de absolvire a ciclului primar, mulţumesc tuturor acelora care ne-au fost alături şi
ne-au călăuzit paşii!
Mulţumesc doamnei educatoare Ursuleanu Mona, care a deschis drumul spre lumea poveştilor şi
basmelor, poeziei şi a cântecului, mulţumesc doamnei director Băcanu Lăcrămioara, care ne-a fost
mereu alături, mulţumesc colectivului de cadre didactice de la Şcoala nr. 2 şi, nu în ultimul rând,
părinţilor, care nu au uitat nici un moment că munca lor trebuie să se împletească cu munca noastră,
pentru a da rezultate.
Sper din suflet că tot ce am oferit copiilor prin lecţiile de citire, matematică, istorie, geografie, prin
joc şi cântec va fi hrană pentru mintea lor cutezătoare, pentru sufletul lor curat, pentru trupul lor
flămând. Sper că am învăţat să preţuim împreună adevărul, să iubim oamenii, tot ce este curat şi frumos.
Secretul meseriei noastre este secretul de a rămâne o dată la patru ani „repetenţi” tot în clasa I şi de
a o lua de la capăt mereu, cu aceeaşi bogăţie sufletească şi aceeaşi căldură, urmând sfatul lui Tudor
Arghezi:
„Scrie cu pensula mare pe pereţii odăii tale o poruncă: Iubeşte-ţi meseria!”
Înv. Carmen Moldovan
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II
Îmi amintesc cu nostalgie de anii petrecuţi în ciclul
primar. Parcă ieri am păşit pragul şcolii, ţinându-mă
de mâna mamei. Nu puteam să mă despart de braţul ei
ocrotitor. Trebuia să fac primul pas pe un drum nou,
drumul şcolii – al cunoaşterii tainelor naturii.
Nu mi-a fost prea uşor, dar aici am întâlnit o a doua
mamă, pe doamna învăţătoare. Cu privire blândă şi
glas duios, ne-a condus în clasa unde ne aşteptau
cuminţi, aşezate pe bănci, abecedarele.
Cât de frumoase erau! Şi – pline ochi de ilustraţii
colorate.
Sub îndrumarea părintească şi atentă a doamnei
învăţătoare, încetul cu încetul, ni s-au dezlegat minţii
şi sufletului tainele cărţilor. Am învăţat să scriem şi să
citim, să cântăm şi să calculăm…
Şi anii au trecut, a venit şi acest moment dureros, al
despărţirii.
În aceste clipe ne îndreptăm privirile către
dumneavoastră şi vă rugăm să ne iertaţi, dacă uneori,
în cei patru ani, de apropiat îndrumător, v-am supărat!
În acelaşi timp, vă mulţumim pentru strădania
depusă la lecţii, pentru sfaturile pline de înţelepciune
ce ni le-aţi dat. Vă asigurăm că le vom pune în
practică, în tot cursul vieţii noastre.
La mulţi ani, doamnă învăţătoare, şi să vă ajute
Dumnezeu în nobila dumneavoastră muncă de
modelare a sufletelor!

Destăinuiri la sfârşit de ciclu primar
III
Vă mulţumesc pentru că m-aţi învăţat să
scriu, să socotesc şi să citesc, pentru că aţi fost
lângă noi la bucurii şi mai ales la necazuri!
Anca Ţăranu – IV B

IV
Vă rugăm, doamnă învăţătoare,
Nu ne părăsiţi pentru totdeauna!
Vă rugăm, nu ne lăsaţi
Pe gânduri –
Flori triste gândind
Mereu
La zâmbetul dumneavoastră!
Alexandra Corduş – IV B
V
Îmi voi aduce mereu aminte de doamna
învăţătoare, cum ne striga pe nume cu
vocea ei caldă şi învăluitoare, cum se
bucura sau întrista la bucuriile şi tristeţile
noastre…
Florentina Nisioiu – IV B

Lucian Tudoreanu –
- în numele elevilor clasei a IV-a B
VI
În aşteptarea doamnei învăţătoare toţi eram emoţionaţi. S-a deschis încet uşa clasei şi a intrat la
prima noastră oră de elevi o doamnă înaltă, cu păr lung şi zâmbet îmbietor, sub braţul drept cu un carnet
mare, despre care nu ştiam atunci că se numeşte catalog…
Ştefan Tudorean – IV B
În aşteptarea doamnei
învăţătoare toţi eram emoţionaţi. S-a deschis încet uşa clasei şi a intrat la
VII
timp îmbietor,
o vom părăsi
pe doamna
prima
noastră
oră
de
elevi
o
înaltă, cu părPeste
lung puţin
şi zâmbet
sub braţul
dreptînvăţătoare
cu un carnet–
Acum, când trecem în clasadoamnă
a V-a, vă
a
doua
noastră
mamă
–
şi
vom
pleca
la
alţi
„părinţi”,
la
mare,
despre
care nusincerităţii
şitam atunci
că se numeşte catalog…
spunem
din adâncul
noastre
profesori.
Nu
o
vom
uita
niciodată
şi
ne
vom
ruga
pentru
Ştefan Tudorean – IV B
un „mulţumesc!”, pentru că ne-aţi
frumuseţea drumului pe care l-am parcurs împreună timp
învăţat atâtea lucruri interesante…
de patru ani.
Alexandra Şmid – IV B
Ana-Maria Olariu – IV B

IX
Ne-a învăţat să scriem, să calculăm, să ne comportăm, patru ani călăuză ne-a fost, părinte bun
pentru noi, elevii.
Adriana Mândrilă – IV B
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X
Să fii copil e cel mai bine:
Nu ştii de griji, de greutăţi;
Faci tot ce ţie îşi convine,
Te joci, mai scrii şi citeşti cărţi…
Andrei Casian – IV B
XI
La sfârşitul clasei a IV-a încă nu ne vine a crede că ne despărţim de doamna învăţătoare, care ne-a
învăţat lucruri minunate şi a fost bună cu noi…
Ioana Lungu – IV B
\

Pentru a nu se lăsa cu plâns la despărţire
Horoscop vesel (II) – dedicat
absolventului supărat
D) Zodia Berbecului (21 martie –20 aprilie)
După „berbeci”, anul astrologic începe odată cu dânşii (la 21 martie), de unde putem
concluziona, fără a greşi (… deci!?), că lupta îndârjită pentru întâietate (… chiar şi la Catalog:
Acriturel, Afurisescu, Aiuritu, Aoii; Amioriţei, Adracului etc.) le este de esenţă primordială (cf.
Bibliei – Adam).
Şcolarii nativi sub acest …răsucit semn zodiacal au fire bună (… bune?), inepuizabilă
energie (… Să recapitulăm: electrică, termică, mecanică… statică…) şi nemăsurată bravură
(deocamdată lipsind din registrul invenţiilor bravurometrul), fiind gata pentru… întotdeauna
(veche şi consacrată convingere pionierească) a fi de ajutor altora, suflând (… nu pentru a nu se
sufoca!) sau dând de copiat (… când au ce!) şi copiind (de la toaletă pe … ziduri, garduri,
trotuare etc.)
Foarte întreprinzători în … motivarea unor deja arhicunoscute eşecuri şcolare (note …
minore, corigenţe … majore, absenţe … parţial motivate, repetenţii … total asumate, lecturi …
aproximative şi teme… relative); apţi pentru diferite „activităţi”: întârzieri de la prima oră, fuga
de la următoarele, deranjare prin… prezenţă la orele care au mai rămas (… nesărite),
„berbecii” excelează în „schimbarea” arhitecturii şcolii şi a împrejurimilor, ca şi în cariera
militară, unde pot fi încadraţi fără efort pe post de „berbece” (la început, pentru spartul celor
uşor spărgătoare: ferestre, ţigle, olane, iar apoi la: spartul… târgului, a magazinelor, a băncilor
etc.).
Băieţii – berbec (… sau berbeci?) sunt ardenţi (gata mereu de a… arde pumni şi picioare
colegilor – asumându-şi sau nu riscul de a le primi înapoi, eventual cu dobândă, în funcţie de
vârsta sau sexul… primitorilor).
Fără a ţine duşmănie (faţă de cei… împunşi pe nepusă masă), violenţi până la… calmare,
cu cei slabi (la fizic sau la… fizică?), ei manifestă prudenţă strategică faţă de cei cu coarne mai
mari şi mai tari (Tauri) sau mai ascuţite (Capricorn), fiind, în schimb, impetuoşi cu cei timizi
(Fecioare), alunecoşi (Peşti) sau care dau repede, în faţa lor, înapoi (Raci).
Fetele – berbec (… sau: oiţe, mioare?) au lipsuri serioase în gestionarea timidităţii,
conducând (spre dezastru) tot ce poate fi condus (trotinete, biciclete, maşini de tot felul, căruţe,
berbeci, tauri, mai ales dacă aceştia au funcţii… înalte în stat!). Strălucitoare în succese…
efemere, ele sunt repede schimbătoare, preferând relaţii (de interes) cu vărsătorii (… de
lacrimi), cu gemenii (Unde-s doi, puterea creşte şi-unul pe-altu-nlocuieşte!) sau cu… peştii. (Ştiu
ele de ce!).
Revista elevilor Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 - Câmpulung Moldovenesc

Pagina 18

GIMNAZIU • NR. 3 • IUNIE 2001

Zodiac vesel

Zodia Taurului (21 aprilie – 21 mai)
Vecinii (şi ei… încornoraţi) ai „berbecilor” sunt mândri (chiar dacă nu-i cheamă pe toţi
Mândrilă!) şi practici (preferă învăţăturii activităţi „practice”: chiul, fugă de răspunderi şi de
răspunsuri, împrumuturi pe termen… nelimitat etc.)
Dacă vor, ştiu să se facă plăcuţi (… sau plăcuţe?) şi lesne îşi află prieteni (de-afumat şi
de-njurat).
Foarte egoişti, nu lasă pe alţii să-i depăşească în trăsnăi, fiind mereu în competiţie strânsă cu
cei… trăsniţi (= autori de trăsnăi!?).
Purtători ai celor mai mari şi mai tari coarne, nu e greu de ghicit încăpăţânarea superlativă
de care dau dovadă în neascultarea unor sfaturi bune.
La place la nebunie să provoace şi să poarte lupte violente cu „încornoraţii” mai slab dotaţi
(Capricorni, Berbeci),manifestând predilecţie pentru fete şi pentru ciclurile inferioare lor. Rareori
se supără pe… agresaţi, aceştia devenindu-le agresori doar prin unirea coarnelor cu ghearele,
colţii şi cleştii (Capricorni + Lei + Raci).
Materialişti prin definiţie (rămân corigenţi la numeroase… materii), izbutesc să acumuleze
averi, fără a strânge prea mulţi ani de şcoală, aceasta din urmă fiind piedică serioasă în lansarea
lor excesivă spre confortul bogăţiei.
Fetele – taur sunt echilibrate (nu cad uşor de pe garduri, din pomi sau din bănci, dacă adorm
cumva la ore…), politicoase (… până trec puntea gimnazială) şi niciodată sclave (vreunui obiect de
studiu…).
Energia deosebită a nativilor din Taur se manifestă plenar prin urlete, răgete şi alergări
disperate (la clasele primare) şi prin adevărate războaie (la clasele gimnaziale şi nu numai la orele
de sport…).
Zodia Gemenilor (22 mai – 21 iunie)
Născuţii în zodia aceasta se caută (pentru a-şi întregi capacităţile intelectuale…) toată viaţa,
deseori înhăitându-se cu cine nu trebuie: cu tarii… de cap (Tauri, Capricorni, Berbeci) sau cu
slabii… de înger (Fecioare, Peşti, Vărsători).
Săritori la nevoie (peste: garduri, bănci, ore…), simpatici (când te aştepţi mai puţin!),
pătrunzători în spirit (… sau spirt?), fini (… ai naşilor lor), „gemenii” sunt foarte dezinteresaţi (de
învăţătură şi disciplină) şi uşor încrezători (în subiecte tot mai uşoare la capacitate şi bac.).
Atât băieţii, cât şi fetele de sub acest semn zodiacal au aceleaşi calităţi şi defecte (Conform
unei caracterizări: ochi potriviţi, urechi potrivite, buze potrivite, mers potrivit etc.; respectiv: ochi
nepotriviţi, urechi nepotrivite etc.).
Foarte inventivi în găsirea unor subterfugii (Exemple: Am uitat caietul acasă! Am uitat să-mi
scriu! Credeam că suntem cu o lecţie în urmă! Am lipsit de la şcoală! La mine, în orar nu scrie…!
Am fost bolnav/bolnavă!) „gemenii” se adaptează rapid împrejurărilor… favorabile (căci: La
plăcinte – înainte; La război – înapoi!).
Au maniere delicate (adică drese cu „Delikat”…) şi gusturi rafinate (… cu maşinării din
import).
Viaţa lor va avea strălucire (la soare şi la mâncare…), cu eclipsă parţială sau totală
(noaptea şi la greu – şi de multe ori mereu).
Nativii din Gemeni vor avea mereu de împărţit ceva cu altcineva (cu presupusa lor pereche),
rămânând de multe ori dezamăgiţi (de discrepanţa dintre palmele date şi palmele primite), cu
buzele umflate (în situaţia în care pumnii au fost recepţionaţi de gură) sau cu o situaţie materială
precară (cu posibilităţi minime de îmbunătăţire la sesiunile din… toamnă).
Prof. Traian Nistiriuc-Ivanciu
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Cuvinte de rămas bun
Prof. Guşu Ioana
Dragi absolvenţi ai promoţiei
Dir. prof. Lăcrămioara
1993 – 2001!
Băcanu
Din inimă un sincer „Mulţumesc!”
Dan Ciocoiu
Prof. Eugenia NistiriucŞcoală de vis
Ivanciu
Prof. Traian
Moment dificil
Nistiriuc-Ivanciu
- Promoţia clasei a VIII-a A Un curriculum al clasei a VIII-a A
Valentina Hău-Văleanu
În clipa crudă a despărţirii
Andreea Tănase
Elena Rotaru, Andreea
Jurcă, Marcel
Crăciunescu, Daniela
Absolvenţii se prezintă
Nisioiu, Sergiu Răiescu,
Loredana Piticari,
Cătălina Sfarghiu,
Andrei Sfarghiu
Opt ani
Raluca Gh. Catargiu
Am priceput
Angelica Prundean
Să le mulţumim!
Virginia Ulian
- Promoţia clasei a VIII-a B Un curriculum al clasei a VIII-a B
Nicoleta Dranca
Adio şi rămâi cu mine!
Diana Erhan
Mihai Joimir, Cristi
Absolvenţii se prezintă
Keim, Bogdan Vranău,
Eduard Nisioi
Doamnei diriginte
Nicoleta Dranca
Despărţire tot mai grea
Andreea Ţăranu
Acesta este locul
Vasile Nisioi
Tatăl şi fiul
Ionuţ Hrişcă
Nicoleta Dranca,
Valentina Hău-Văleanu,
Ancheta noastră
Virginia Ulian, Bogdan
Vranău
Înv. Maria Ţaran,
Georgiana Erhan, C-tin
Ladău, Daniela Surpat,
Destăinuiri la sfârşit de ciclu primar
Roxana Macovei, Oana
Clasa a IV-a A
Zăgrean, Mihai
Corduneanu, Octavian
Sfarghiu
Înv. Carmen Moldovan,
Lucian Tudoreanu, Anca
Ţăranu, Alexandra
Corduş, Florentina
Destăinuiri la sfârşit de ciclu primar
Nisioiu, Ştefan Tudorean,
Ana-Maria Olariu,
Clasa a IV-a B
Alexandra Şmid,
Adriana Mândrilă,
Andrei Casian, Ioana
Lungu
Pentru a nu se lăsa cu plâns la
Prof. Traian Nistiriuc despărţire
Ivanciu
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Absolvenţii clasei a VIII-a B

CU EI NE-AM MÂNDRIT …
(Cei mai buni dintre cei mai buni, după media generală a claselor
gimnaziale)
1. Ciocoiu Dan-Marian - 9,88
2. Romaga Adrian

5. Hău – Văleanu Valentina
Lavinia
– 9,50

– 9,68
6. Vranău Bogdan – Ion

3. Dranca Nicoleta

– 9,41

– 9,63
7. Sfarghiu Adrian – Avram – 9,17

4. Piticariu Silviu – Constantin –
- 9,60

8. Casian Lucian – Gabriel – 8,95

… ŞI NE VOM MAI MÂNDRI!

