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Mă uit la elevii mei și, ori de câte ori pot, îmi
amintesc că din cărți vin și ei și eu și într-acolo ne
îndreptăm cu toții. Așa că îmi propun azi să le vorbesc
prin cuvintele altora.
Știu nu prea citesc ei Drumeș, dar tare îi urmează
pe eroii din Elevul Dima dintr-a șaptea:…obrăznicia e
cea dintâi armă cu care adolescentul vrea să se
impună. Fiindcă el se consideră alfa şi omega,
începutul şi sfârşitul, axa pe care se învârte globul. E
plin culoarul de atâta alfa și omega, că mă și mir cum
de mai încap și alte caractere…mai puțin grecești. O
folosesc din plin. Pe ea, obrăznicia! De, le place, așa
cum le plac zmeilor lui Cărtărescu infantilele și
contemporanele în ale gusturilor Cosânzene:

Rânjind din botul încărcat de colţi şi făcândui cu ochiul, zmeul (care răspundea la simpaticul
nume de Wrath) se apropie de Ileana şi-i şuieră
în ureche:
— Scumpa mea, ghici ce ţi-am adus din târg!
— Te să fie, te să fie? se prosti Ileana.
— Ei, nu cine ştie ce, doar un Ferrari roşu de vis.
— Zooou? Şi-l ţii, pasă-mi-te, în buzunar?
— Nu chiar. E doar în spatele tău, prinţesă!
Ileana privi în spate şi i se tăie respiraţia.
Căci era chiar un fabulos cupeu roşu
decapotabil, cu tapiserie de piele cenuşie şi cu
volanul de corn străveziu, cu capacele roţilor
mai strălucitoare decât oglinzile. Ileana
deschise portiera şi se aşeză, sau mai bine zis se
adânci în pernele moi ale fotoliului. Cheia
clinchetitoare era în contact.

Dragii de ei! Redescoperă că timiditatea nu e doar a
lui Stephen Chbosky și, chiar dacă nu folosesc mereu
cuvinte plămădite din înțelepciune, le știu substanța.
Au învățat deja că: Să stai pe margine poate fi un
avantaj. Dar vine o vreme când trebuie să intri în ring.
Au înțeles repede că: Lucrurile se schimbă. Şi prietenii
pleacă, ne părăsesc. Iar viaţa nu stă în loc pentru
nimeni.
Când sunt încă mici, se căinează, iar când cresc
meditează ca micul zburător din Ferbonia: Împlinise
deja cinci ani, dar arăta ca un fluturaş de câteva zile.
Mereu fusese cam mic, dar măcar un timp avusese
convingerea că, până la urmă, tot o să crească. Că
doar așa mergeau toate lucrurile, nu? Iar acum, când
se vedea atât de slăbănog și de palid, chiar că nu-i
venea să se mai arate și altora. Se simţea ultimul
dintre fluturi, oropsit și fără noroc.

Rareori câte unul îți mărturisește tăcut, gata
să devină el Hoțul de cărți: Am urât cuvintele şi
le-am iubit, şi sper că le-am orânduit bine.
Cel mai des însă se simt nevoiți să
recunoască, tot de la Drumeș citire: N-avem
duşmani mai înverşunaţi ca propriile noastre
slăbiciuni.

Și

totuși

citiți…?/!
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FORME ȘI CULORI
Ema Simion

ANIMALELE DE COMPANIE
E deja un lucru extrem de cunoscut că nouă,
copiilor, ne plac foarte mult animalele. Mulți chiar
avem câte un prieten necuvântător pe care îl iubim în
mod deosebit. Ei bine, aşa a apărut ideea să scriem
despre animalele de companie!
Cele mai cunoscute animale de companie sunt:
câinii, pisicile, hamsterii, păsările (nimfele, canarii,
peruşii ), porcuşorii de Guineea, iepuraşii, şopârlele,
peştii, reptilele, tarantulele. Cred că ar fi interesant să
discutăm despre câteva dintre ele… presupun că nu
v-ar displăcea de asemenea să le și vedeţi pe unele,
de aceea vă propunem să vă opriţi şi la colajul din
finalul articolului.
CÂINII – lideri la categoria POPULARITATE, sunt
cunoscuţi drept cei mai buni prieteni ai omului. Unii
dintre voi chiar aşa cred şi îi preferă pentru faptul că
adoră să fie în centrul atenției. Există diferite rase, dar
şi corcituri (mai multe rase de câini în una singură).

PISICILE sunt cunoscute pentru tandreţea şi hărnicia
lor la vânat şoareci; sunt MICILE NOASTRE AJUTOARE.
Le place să fie mângâiate şi luate în braţe, sunt
alintate ca muuulți dintre voi!
HAMSTERII fac parte din familia rozătoare, dar sunt
mai simpatici decât rudele lor din hambar!
PĂSĂRILE au o personalitate aparte. Între cele mai
întâlnite sunt: nimfele, canarii şi peruşii.
PORCUŞORII DE GUINEA, rozătoare de dimensiuni
mai mari, sunt foarte drăguţi, cu păr lung şi scurt,
sunt apariţii dese la expoziţii.
IEPURAŞII – simpatici şi foarte iubiţi, se înmulţesc
foarte repede.
ŞERPII… hm, nu ştiu ce să spun. Îţi trebuie curaj să
preferi nişte reptile feroce ca animale de companie.
PEŞTII sunt nişte animale subvacvatice frumoase,
liniştite şi cuminţi.

TARANTULELE - nu au sentimente şi urăsc să fie
atinse şi plimbate. De aceea sunt puţine la număr ca
animale de companie.
Se pare că există preferinţe pentru animalul de
companie, în funcţie de zodie! Se spune că…
Vărsătorii preferă… Chincilla
Capricornii: Câinele
Săgetatorii: Pisica
Scorpionii: Hamsterul
Balanţele: Porcuşorul de Guineea
Fecioarele: Păsările
Leii: Dihorii
Racii: Iepurele
Gemenii:Tarantula
Taurii: Şopârlele
Berbecii: Broaștele ţestoase
Peştii…evident, peştişorii.
Sara Teodorescu
Isabela Mînzăţeanu

Vă recunoaşteţi opţiunile sau aveţi altele care se
abat de la amuzanta clasificare de mai sus?

EXERCIȚII (NU DOAR AMUZANTE)
DE AUTOCUNOAȘTERE

ZODIA ÎȚI SPUNE…
CREZI CĂ TE ASEMENI?

ZODIAC DE SCRIITORI

S-au născut sub semn de Capricorn:
J.D. Salinger (1.01.1919)
Isaac Asimov (2.01. 1920)
J.R.R. Tolkien (3.01.1892)
Emil Gîrleanu (5.01.1878)
Ionel Teodoreanu (6.01.1897)
Ion Minulescu (6.01. 1881)
Mihai Eminescu (15.01.1850)
Ioan Slavici (18.01.1848)

Scriitori celebri din zodia Vărsător:
Lord Byron (22 ianuarie 1788)
Ion Luca Caragiale (1 februarie 1852)
Geo Bogza (6 februarie 1908)
Charles Dickens (7 februarie 1812)
Otilia Cazimir (12 februarie 1894)
Grigore Vieru (14 februarie 1935)
Titu Maiorescu (15 februarie 1840)
Marin Sorescu (19 februarie 1936)

Scriitori născuți în Pești:
Victor Hugo (22 februarie 1802)
Grigore Alexandrescu (22 februarie 1810)
John Steinbeck (27 februarie 1902)
Ion Creangă (1 martie 1837)
Gabriel García Márquez (6 martie 1927)
Radu Tudoran (8 martie 1910)
Ion Barbu (18 martie 1895)
Henrik Ibsen (20 martie 1828)
George Topîrceanu(20 martie 1886)

Sub semn de Berbec:
Grigore Alexandrescu (22.03.1810)
Ana Blandiana (25.03.1942)

Mario Vargas Llosa (28 .03.1936)
Ion Pillat (31.03.1891)
Nichita Stănescu (31.03.1933)

Hans Christian Andersen (2.04.1805)
Barbu Delavrancea (11.04.1858)
Henry James (15.04.1843)
Gala Galaction (16.04.1879)

Sunt în zodia Taur:
Charlotte Brontë (21 aprilie 1816)
Camil Petrescu (22 aprilie 1894)

William Shakespeare (23 aprilie 1564)
Gib I. Mihăescu (23 aprilie 1894)
Ștefan Augustin Doinaș (26 aprilie 1922)

Harper Lee (28 aprilie 1926)
Lucian Blaga (9 mai 1895)
Honoré de Balzac (20 mai 1799)

Scriitori celebri din Gemeni:
Garabet Ibrăileanu (23.05.1871)
Dante Alighieri (29.05.1265)

Mircea Cărtărescu (1.06.1956)
Ioana Nicolaie (1.06.1974)
Thomas Hardy (2.06.1840)

Harriet Beecher Stowe (14.06.1811)
George Călinescu (19 .06.1899)
George Orwell (25.06.1903)

Zodia Rac:
Nathaniel Hawthorne (4 iulie 1804)
Marcel Proust (10 iulie 1871)
Constantin Noica (12 iulie 1909)
Dimitrie Anghel (16 iulie 1872)
Francesco Petrarca (20 iulie 1304)
Ernest Hemingway (21 iulie 1899)
Vasile Alecsandri (21 iulie 1821)
Emily Brontë (30 iulie 1818)

Sub semn de Leu:
J.K. Rowling (31 iulie 1965)

Herman Melville (1 august 1819)
Gellu Naum (1 august 1915)
Knut Hamsun (4 august 1859)

Guy de Maupassant (5 august 1850)
Marin Preda (5 august 1922)
Panait Istrati (10 august 1884)

Herta Müller (17 august 1953)

Vin din zodia Fecioară:

Johann Wolfgang von Goethe (28.08.1749)
Rodica Ojog-Brașoveanu (28.08.1939)
Edgar Rice Burroughs (1.09.1875)

Ștefan Octavian Iosif (1.09.1875)
Lev Tolstoi (9.09.1828)
Agatha Christie (15.09.1890)

George Bacovia (17.09.1881)
George Coșbuc (20.09.1866)
H.G. Wells (21.09.1866)

Stephen King (21.09.1947)

Scriitori celebri din zodia Balanță:
Paul Goma (2 octombrie 1935)
Ioan Groșan ( 3 octombrie 1954)
Oscar Wilde (16 octombrie 1854)
Eugene O’Neill (16 octombrie 1888)
Arthur Rimbaud (20 octombrie 1854)
Doris Lessing (22 octombrie 1919)

Zodia Scorpion e reprezentată de:
Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673)
Cella Serghi (4 noiembrie 1907)
Mihail Sadoveanu (5 noiembrie 1880)
Margaret Mitchell (8 noiembrie 1900)
Mircea Nedelciu (12 noiembrie 1950)

Robert Louis Stevenson (13 noiembrie 1850)
Voltaire (21 noiembrie 1694)

Scriitori celebri din zodia Săgetător:
Eugen Ionescu (26.11.1909)

Mihail Drumeș (26.11.1901)
Nina Cassian (27.11.1924)
Jonathan Swift (30.11.1667)

Mark Twain (30.11.1835)
Nicolae Labiș (2.12.1935)
Rainer Maria Rilke (4.12.1875)
Hortensia Papadat-Bengescu (8.12.876)
Jane Austen (16.12.1775)

HOROSCOPUL VEDETELOR
Reese Witherspoon

BERBEC
Russel Crowe

Adori provocările, depășești obstacole, dar
te arunci uneori cu capul înainte. Nu te răpun
eșecurile, fiindcă ai mult curaj și ești o fire energică.

TAUR

Adele
George Clooney
Aparent superficial, îți găsești motivația numai
când vrei, pentru că ai o natură încăpățânată și îți
conduci viaţa după propriile reguli. Ești o persoană de
încredere, dar care refuză să lase lucrurile la voia
întâmplării.

GEMENI
Angelina Jolie

Colin Farrell

Ai o natură duală şi o răbdare infinită, ești creativ și
priceput. Treci rapid de la o stare de spirit la alta,
astfel că puţini te pot înţelege.

RAC
Selena Gomez

Tom Cruise

Ești o persoană blândă şi calmă, dar nu ești deloc
lipsită de apărare. Îți place să ai grijă de ceilalţi.
Uneori pari însă predispus la greșeli stupide.

LEU
Jennifer Lopez

Antonio Banderas

Îți place să fii în centrul atenţiei, ştii să faci spectacol
oriunde te afli. Ești o persoană veselă, pozitivă, solară, în
compania căreia toată lumea se simte bine. Ești un bun
lider, dar ai tendința de a deveni orgolios şi mândru.

FECIOARĂ
Beyonce

Prințul Harry

Preferi să petreci timpul alături de cei dragi,
disprețuiești oamenii prefăcuţi și îți e, de aceea, greu
să ai încredere în cei din jur. Deschisă, sinceră şi cu un
suflet foarte mare, ești o persoană meticuloasă,
modestă, perfecţionistă, dar uneori prea critică şi
conservatoare.

BALANȚĂ
Gwen Stefani

Akon

Pui dragoste în tot ceea ce faci, fiind o persoană
plăcută, care cucerește ușor. Crezi în corectitudine,
ești diplomat și idealist, în schimb te decizi greu și ești
adesea extrem de gelos.

SCORPION
Julia Roberts

Matthew McConaughey

Pari a păstra o aură de mister și știi să atragi
atenție asupra ta. Ești o fire intuitivă, hotărâtă, însă
uneori prea secretoasă.

VĂRSĂTOR
Jennifer Aniston

Elijah Woods

Prietenos, comunicativ şi vesel, foarte generos cu
cei din jur, ești nonconformist, deschis la nou, loial,
dar extrem de imprevizibil. Îți place, de asemenea, să
te contrazici până la punctul când discuţia devine o
ceartă în toată regula.

PEȘTI
Rihanna

Jon Bon Jovi

Creativ, generos și empatic, sensibil și plin de
imaginație, ai totuși o natură duală, care te face să
cedezi destul de ușor în fața tentațiilor.

CAPRICORN
Kate Middleton

Nicholas Cage

Tăcut, nu prea împărtășești planurile tale cu
ceilalți, însă le urmezi cu determinare şi ambiţie,
reuşind adesea să obții ceea ce vrei. Ești o persoană
pozitivă, inteligentă, care iubește aventura, rămânând
însă practică și prudentă.

SĂGETĂTOR
Miley Cyrus

Jay Z

Optimistul etern! Curios, pozitiv, gata să te ridici
după orice lovitură, dornic de libertate și, uneori, cam
egoist.

Ochii sunt oglinzi pentru suflet…
spunea Shakespeare. Poate că nu știați, dar se
pare că personalitatea e trădată în liniile ei
generale de culoarea ochilor.
Înainte de a vă repezi la oglindă să verificați,
amuzați-vă cu rândurile următoare…

Ochii negri sau maro închis
Dacă faci parte dintre posesorii acestora, se pare că ești

un lider adevărat! Oamenii cu ochii maro atât de închis
încât pare negru sunt considerați misterioși, secretoși, dar
foarte inteligenți și ageri. Rare, persoanele cu ochii negri
sunt mai atente și mai bune la sporturile care necesită
precizie (un exemplu bun poate fi tenisul).

Se spune că oamenii cu ochii maro se
trezesc cel mai greu dimineața. Dacă ești printre ei,

bucură-te: faci parte dintre persoanele plăcute!

Ochii căprui, total diferiți de cei maro, sunt mai

rari decât am crede. În mod curent, ei o tonalitate de
maro foarte deschis, poate chiar aurii. Ochii căprui
sunt mai greu de explicat: specialiștii spun că sunt de

fapt verzi, dar sunt receptați ca maro! Poate și de
aceea, oamenii cu ochi căprui sunt considerați
oarecum speciali. Dacă ai ochii căprui, nu știm dacă

furi inima oricui, dar ești, cu siguranță, spontan și
independent.

Ochii albaștri

posedă, pare-se, o putere uimitoare. Dacă ai ochii

azurii, așteaptă-te ca unii să te creadă slab, negativist
ori egoist. Ai însă un deosebit spirit competitiv și porți
cerul în privire!

Persoanele cu ochii gri sunt considerate
ascunse, chiar ușor ipocrite. Trebuie să muncească mai
mult ca să fie remarcate. Poate că ești mai greu luat în
serios, dar, cu asemenea ochi, sigur nu vei trece
neremarcat!

Cei cu ochii verzi sunt greu de enervat și extrem de
jucăuși. Dacă ai ochii verzi, află că ești perceput ca

fiind agreabil și loial.
Isabela Mînzățeanu

ÎMPREUNĂ
DE ZIUA CURĂȚENIEI

Organizată, ca în majoritatea anilor precedenți, în
ultima sâmbătă a lunii septembrie, acțiunea “Let’s Do
It, Romania!” a avut și de această dată darul de a
aduce alături elevii Școlii Gimnaziale, comuna Ariceștii
Rahtivani, a căror numeroasă participare o dorim un
punct de pornire în definirea unei atitudini conștiente
și implicate în domeniul ecologizării. Mulțumim
Primăriei pentru modul în care a asigurat condiții
optime tuturor participanților și celor prezenți pentru
seriozitate și eficiență. Sperăm să nu fie doar o zi, ci
una dintre zilele în care învățăm împreună că nouă ne
revine sarcina permanentă de a avea grijă de calitatea
mediului.

