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FLORIN ANDRONE 
 

2 septembrie este in zodia ”Fecioarei”, poate de 

aceea sunt atât de tolerant, imparțial și conștiinci-

os. Nu-mi place să ies in evidență, dar sunt fericit 

când am alături prietenii. 

Noi suntem cei 22 de absolvenți ai clasei a VIII-a B cu 
predare intensivă a limbii engleze de la Școala Gimna-
zială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”. Ne vom prezenta în pa-
ginile care urmează, așa, cât mai simplu și firesc.  
Ne veți recunoaște apoi în imaginile care ne vor 
aminti despre unele activități la care am participat de-a 
lungul anilor de școală. Doar câteva, deoarece nu 
vrem să scriem o monografie, ci un album al primei 
generații care a deschis drumul claselor pregătitoare.  
Noi suntem prima generație cu 9 ani de școală gimna-
zială, așadar suntem ”copiii reformei”, a uneia dintre 
ele... 

MARIA AMBRUȘAN 
 

8 octombrie este in zodia ”Balanței”, astfel 
că, nu intâmplător, sunt atât de echilibrată, pri-
etenoasă și perseverentă. Pentru mine, fiecare 
individ are și părți bune; important este să ai 

răbdare să le descoperi. 

 

ALEXANDRU MIHAI BELCIGAN 
 

21 octombrie este in zodia ”Fecioarei”, așadar sunt 

determinat și prietenos, amabil și atent la nevoile ce-

lorlalți; cum știți, am multe hobby-uri! 
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 ALEXANDRA IOANA CAPĂTĂ 
 

12 aprilie este in zodia Berbecului; poate de ace-
ea îmi doresc să cunosc oameni și să mă dezvolt în 
domenii cât mai variate. Mă simt în largul meu în 

situații clare și nu-mi plac ambiguitățile.  

 

   IOANA ALEXANDRA CRICLEVIȚ 
 

19 ianuarie este in Capricorn, prin urmare 
confirm puterea de muncă, simțul datoriei, determina-
rea și considerația pentru cei puternici. Concentrați-vă 

pe lucrurile esențiale și veți avea succes! 

CONSTANTIN FLORIN DOBRE 
 

29 iulie este in zodiac Leului, așadar nu sunt 
dubii privind fermitatea și generozitatea care 
mă caracterizează. Când îmi acorzi respect, 

dau cel mai mare randament. 

ARIANA  ANDREEA  
COJOCĂRESCU 

 

2 decembrie este in Săgetător și cei ce mă 
cunosc au apreciat altruismul meu, optimismul, 

calmul și echilibrul pe care le ofer celor care 
cred in mine 
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ANELIN GEORGE ENACHE 
 

7 ianuarie este in Capricorn și nu întâmplător  
am un puternic simț al realității și îmi consolidez 
aptitudinile. Disciplina, talentul și perseverența  

m-au condus mereu spre succes. 

DAVID GAVRIL 
 

4 martie este in Berbec, astfel că sunt plin de 
idei, am initiativă si trec imediat la actiune 

pentru că vreau ca totul să se rezolve cât mai 
repede. Sunt vesel și loial, deci am prieteni! 

BRIANA MARIE GHAZAL 
 

24 decembrie este in Capricorn, iar ceea ce 
sunt, confirmă: prietenoasă, răbdătoare, 

perseverentă, Îmi cheltui energia metodic, sunt 
veselă și te poți baza pe mine. 

ANA GEORGESCU 
 

25 ianuarie este in zodia Vărsător, ceea ce 
înseamnă că sunt progresistă, îmi place să cunosc 
și să promovez noul. Uneori par rebelă, dar asta 

doar ca să nu fiu plicticoasă. 
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LUCIAN ANDREI LITRĂ 
 

5 aprilie este in Berbec, așadar sunt extrem de 
hotărât în ceea ce fac, îmi asum responsabilități, 

sunt loial și atrag mulți prieteni in jurul meu.  
 

ANA MARIA ION 
 

4 ianuarie este in Capricorn, astfel că, desi par 
uneori pesimistă, am multe idei progresiste,  

sunt perseverentă și răbdătoare.  

CRISTIANA REBECCA  
MORGOCI 

 

1 aprilie este in Zodia Berbecului și, desi e 
Ziua Păcălelilor, nu sunt ușor de influențat, 
sunt hotărâtă și imi urmez propriul drum. 

MARIO GABRIEL NECULA 
 

10 septembrie este in zodia Fecioarei, astfel 
că sunt rational și atent la detalii. Îmi place să 
fiu util celor din jur și nu pot trăi fără prieteni. 
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RĂZVAN ANDREI PETRE 
 

14 septembrie este in zodia Fecioarei și sunt 
mereu ăn centrul atenției pentru că sunt  

meditativ, inventiv și am simț critic. Totodată, 
sunt mereu alături de prietenii mei. 

TUDOR ALEXANDRU PRUNĂ 
 

13 noiembrie este in zodia Scorpion, așa că 
sunt sigur pe mine, controlat, calm și nu sunt 
ușor de înfrânt. Prietenii mei inseamnă mult 

pentru mine și le sunt loial. 

MIHAI RĂZVAN RETEA 
 

1 martie este in zodia Pești, așadar sunt  
prietenos, plin de compasiune și de încredere.  

Sunt un idealist, desi nu vorbesc prea mult 
despre asta. 

ANCA SĂRARU 
6 februarie este in Vărsător și se confirmă că 

sunt creativă și independentă. Nu sunt indiferentă 
la ce se intâmplă în sociatate, îmi place mișcarea 
și, mai ales, să mă implic în acțiuni umanitare. 
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Aceștia suntem noi, cu bune și cu rele!  
 

Ne-am cunoscut când eram de-o șchioapă, în 
clasa pregătitoare; doar David, Lucian și Ana-
Maria au venit mai târziu, dar ne-am impriete-
nit foarte repede. Ne-am și certat de mute ori, 
ne-am împăcat de fiecare dată, ”în doi timpi și 
trei mișcări” și am legat prietenii pe viață, atât 
noi cât și părinții.  
De doamna învățătoare și de doamna dirigintă 
credem că nu ne vom putea despărți niciodată; 
sunt deja ca și membri de familie și suntem 
conștienți că oricând ne vor sfătui de bine și ne 
vor sprijini. 
În paginile care urmează vom răsfoi momente 
importante din viața noastră pe care nu dorim 
să le uităm niciodată. Am fost fericiți împreună, 
iar cand am crescut, la gimnaziu, eram deja o 
echipă. Ne-a plăcut să ne implicăm în diverse 
activități, proiecte, cu rezultate foarte bune, am 
obținut burse de merit și de performanță…  
A venit insă pandemia și, treptat - treptat,  ne-
am dat seama cât de mult ne lipsesc toate aces-
tea. Chiar dacă din semestrul al doilea al clasei 
a VII-a și până la sfârșitul clasei a VIII-a am 
parcurs o perioadă atipică, evenimentele de la 
finalul gimnaziului au compensat.  
 

Haideți să vedem! 

MARIA ALEXANDRA STATE 
13 iunie este in zodia Gemeni, zodia 

mișcării și a comunicării. Sunt sociabilă și 
caut mereu latura veselă a vieții. 

GEORGIANA ALEXANDRA 
STAVARACHE 

9 iunie este in zodia Gemeni, prin urmare sunt 
fericită când am activități diverse prin care să îmi 

manifest sentimentele. Am nevoie de  
recunoașterea prietenilor cărora le sunt loială. 

THEODORA IOANA IULIA  
STĂNESCU 

13 iulie este in zodia Rac, prima zodie de vară,  
ceea ce mă face receptivă și sensibilă la  

schimbările din jur. Sunt inventivă, iubesc arta,  
detest conflictele și sar mereu în ajutorul celorlalți. 
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Septembrie 2012 vs Iunie 2021 
 
Emoțiile au pus stăpânire pe mine de la începutul lunii. Debutează clasa pre-
gătitoare la școală, o şcoală care le va  oferi primele trepte în lungul drum 
spre devenire. Încep o nouă 
aventură cu boboceii mei 
dragi. Din propria experien-
ța știu că toți copiii sunt mi-
nunați, depinde doar de 

ochii care îi privesc. Copiii trebuie să știe că părinţii le sunt mereu 
aproape, că-i iubesc mult chiar dacă au sau nu au diplome, că inimi-
oara lor nu este singura pentru că, inimioara lor este o mica bucățică 
din inima părinţilor și că, dacă unii oameni nu-i apreciază acum, mai 
devreme sau mai târziu o sa-și dea seama cât au pierdut.    
Acum, când aventura boboceilor mei, care între timp au devenit ado-
lescenți, se aproprie de sfârșit, încerc să pătrund în biblioteca aminti-

rilor.  
 
 
Anii au tre-
cut, rând pe rând, pe o cale de neîntors, amintirile sunt multe!  
Primele serbări, primele petreceri de la  zilele de naștere, ex-
cursiile, taberele... toate se îngrămădesc de-a valma și îmi 
este tare greu să aleg!  
Îmi reamintesc prima zi din viața de școlari. Stăteau  în curtea  
școlii, îmbrăcați  în  uniforme, unii aveau ghiozdane mai mari 
decât ei. Cele mai mari emoții le aveau părinții! 
După ce au trecut cinci ani de la frumoasa toamnă, bobocii 
mei au pășit pe un alt tărâm al cunoașterii – gimnaziu. În pri-
mele luni din clasa a cincea, eram tot Doamna, aflam  toate 
năzdrăvăniile și micile certuri copilărești. Eram tare bucuroa-

să când, în cancelarie, colegii mei, profesorii îi lăudau. Primele note din catalogul clasei 5 B  m-au făcut să fiu și mai 
mândră de ei! Ușor, ușor vizitele lor s-au rărit! Atunci am înțeles că reușisem, în timpul anilor petrecuți împreună, să 
le creez o stare de bine, care le va oferi încredere și optimism, o stare în care se va maximiza potențialul lor de învăța-
re, că vor fi in stare să-și depășească limitele autoimpuse, să gândească din inimă, să exerseze autoreflecția și să con-
struiască relații cu oamenii pe care îi vor întâlni. 
Clopoţelul  va suna  pentru ultima oară. Un nou episod din viața voastră va începe, altul cu mult mai multe provocări. 
Și nu uitați că orice sfârșit e un nou început, iar singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci! 
 

 Cu dor și multă dragoste,   

      învățătoarea voastră, Cristina – Ileana Senoș 

 

POVESTEA INVĂȚĂTORULUI 

I. Doamna-nvățătoare, clasa noastră mare, 
Mișună precum un mușuroi. 
Doamna-nvățătoare, oare, oare, oare, 
Oare-o să vă fie dor de noi? 
 

Refren:   
Când ne-ați luat de mână eram mici,  
Patru ani frumoși am stat aici.  CINCI! 
Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim, 
Doamna învățătoare, vă iubim! 
Știm să scriem, să citim și prieteni buni să fim, 
Doamna învățătoare, vă iubim! 
 

II. Doamna-nvățătoare, cât de răbdătoare 
Ne-ați condus de mici prin alfabet. 
Din povești alese, ne-ați cules povețe                                       
Fără să ascundeți vreun secret. 
 

Refren: .............................. 

III. Plecăm, dar știm că uneori vom reveni cu toți 
Ca să intrebăm ”Ce mai faceți, doamna-nvățătoare?” 
Doamna-nvățătoare, oare, oare, oare, 
Oare-o să vă fie dor de noi? 
Doamna-nvățătoare, clasa noastră mare, 
Mișună precum un mușuroi. 
Refren : ................................ 
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Așa a început școa-
la! ... 

 

 

Suntem prima promoție din 
istoria învățământului ro-

mânesc care a debutat in în-
vățământul primar cu clasa 

pregătitoare. 

... Așa am încheiat clasele 
primare! 

  

După cinci ani,  
cursurile învățământului primar  

s-au incheiat cu bine! 
Am fost foarte bucuroși, am primit cu 
toții răsplata muncii noastre, am imor-

talizat multe momente frumoase, iar 

părinții erau cu adevărat fericiți. 
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Ne incearcă un sentiment de mândrie, dar in ega-
lă măsură suntem curioși cum vor fi profesorii cu 
care ne vom intâlni. Până acum îi știam pe 
doamna invățătoare, pe doamna de engleză, pe 
doamna de religie și pe domnul de ed. fizică  De 
acum incolo vom face cunoștință cu incă 11 pro-
fesori noi.  
 

Inger, ingerașul meu,..., fii cu mine mereu! 

A fost odată, ca niciodată!  
 

A fost povestea noastră din clasa a V-a, 
cu emoții și o curiozitate fără margini.  
Cum o fi diriga? O cunoșteam ca 
”Doamna Directoare”, de când eram in 
clasa pregătitoare, iar acum va fi 
”doamna noastră”. La clasa a V-a C mai 
sunt câțiva colegi de la ”primar” care nu 
au luat testul la engleză, iar Ruxi s-a 
transferat la Colegiul ”Ghe. Lazăr”.  
Am văzut pe liste că am rămas 22. 
Ce-o fi, o fi!... 

Acum fie ce-o fi! 
 

Părinții sunt cu noi, știm 
bine, așa că trebuie să nu 
ne temem de nimic.  
Clasa este frumoasă, 
avem și calculatoare, iar 
tabla smart este ca și în 
fosta noastră clasă de la 
etajul 1.  
Cu zâmnete și flori, mer-
gem înainte! 
 

Așadar, mult succes! 

Iată-ne și pe podium!!! 
 

Timizi, dar zâmbitori, cu flori 
frumoase in mână, ne uitam 
cu drag la părinții care nu 
mai conteneau să ne facă fo-
tografii. Cât am stat în careu 
am recitit de zeci de ori devi-
za școlii: ”Veniți la școală cu 
bucurie, încredere, determi-
nare și respect!” 
Oare vom reuși să ne împli-
nim speranțele?  Oare doam-
na învățătoare va mai fi cu 
noi? Oare câți vom mai fi pe 
podium in viitor? 

Așa a inceput gimnaziul ! 
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Eram frumoși foc! Părinții citiseră pe site-ul școlii care este ținuta vestimentară la gimnaziu și 
ne-am străduit, care mai de care, să nu ieșim din tipar. Nu a lipsit nimeni, atât de conștiincioși 
eram, mai ales că nu ne-ar fi stat bine să ratăm prima zi de școală din învățîmântul gimnazial. 
La așa zi importantă a venit și doamna Miruna să ne facă poze, nu cumva să uităm cum a fost. 
Cănd am intrat in clasă, ne-am simțit mult mai în largul nostru. Începem o nouă viață! 
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Târgul de carte GAUDEAMUS” - ediția 100 

Nu au trecut multe zile de școală, că am plecat la 
Târgul de carte Gaudeamus și nu oricare, ci edi-
ția 100. Ne-am plimbat in grup cu metroul până 
la Universitate și am vizitat tot târgul. Erau atâ-
tea cărți interesante că nu ne-am putut abține să 
cumpărăm câteva. Am plecat apoi pe bulevard în 
jos, spre Parcul Cișmigiu unde ne-am jucat vreo 
două ore și ne-am simțit minunat. 
Uitasem să amintim că, pe drumul spre parc, ne-
am oprit să mâncăm la Mc Donalds, că eram și 
după orele de școală. Altfel nu am fi rezistat atât 
să ne jucăm în Cișmigiu. A fost și d-ra Alexan-
dra Argir cu noi și, așa cum o cunoaște fiecare, 
ne-a înveselit pe toți.  

Viitorul sună bine!!! 

Proiectul ”Incursiune in trecut” la Biblio-
teca Metropolitană 
 

Lucrurile s-au așezat atât de bine pentru noi, astfel că în 
octombrie a fost programată Săptămâna ”Școala Altfel”. 
Doamna dirigintă ne-a înscris în proiectul școlii din Ca-
lendarul activităților educative regionale și am avut deja 
prima activitate cu ajutorul doamnei Rodica Ambrușan, 
mama Mariei. Cum tema proiectului era ”Castele medie-
vale”, ne-am pus mintea și priceperea la contribuție și am 
confecționat din cartoane câteva castele. Nu degeaba am 
colorat și am decupat atât în clasele mici! 
Ne-am mirat și noi de ce am fost în stare! 

14



Proiectul educațional 

”Incursiune în trecut” continuă 

 Excursia tematica la Constanta ne-a făcut 
tare fericiți, așa cum bine se vede pe fețele 
noastre zâmbitoare.  Am plecat cu autocarul și 
am  vizitat Planetariul, Delfinariul, Statuia lui 
Ovidiu, Moscheea Mare și Farul genovez. Le 
mai văzusem mulți dintre noi, dar așa, împreu-
nă, totul a avut un farmec aparte, de neuitat. 

La Delfinariu, am făcut cunoș-
tință cu Peipei, Chen Cheng și 
Ni-Ni, cei trei delfini aduși din 
China in 2010. 

Planetariul și Observatorul As-
tronomic le-am perceput ca o 
fereastră deschisă permanent 
spre cer. Am admirat stele, planete, meteori, 
galaxii și alte corpuri cerești. Am fost mândri 
că și noi realizasem, la începutul lunii octom-
brie, machete asemănătoare cu cele admirate 
de noi la expoziția din hol. Doar a fost 
”Săptămâna mondială a Spațiului Cosmic!” 

Briana Ghazal 

Workshop ”Europa este pro-eco? Implică-te! 
Invitat: doamna Luminița Popescu, comisar șef de po-
litie la Agenția Națională Antidrog (fostă profesoară 
de limba română la școala noastră). Întâlnirea a fost 
interactivă, iar la final doamna ne-a servit cu niște pră-
jiturele ”Fluturași” făcute de dânsa. Eram tare curioși 
și impresionați de o altfel de școală! 

”Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”, 
un alt proiect interesant la care am participat aproa-
pe toți din clasă, sub indrumarea doamnei Raluca 
Antonescu, profesoara de geografie. Doamna diri-
gintă a fost mereu alături de noi, iar doamna direc-
toare Daniela Voinea ne-a susținut cu multă bucurie. 
Ana și Ana-Maria tremurau, însă, de emoție! 
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”Țara ta, tradiția ta” 
  

  
A fost unul dintre proiecte cele mai frumoase și interesante. 
Nu am uitat nici acum și cred că nu vom uita niciodată carava-
na ”Școala de la Piscu” care a venit la noi la școală, când eram 
in clasa a V-a. Tot soiul de instrumente și obiecte pe care nu le 
mai văzusem până atunci ne-au incitat curiozitatea. Când am 
văzut roata olarului și gălețile cu lut, nu ne-am mai luat ochii 
de la ele și ne-am grăbit, unii dintre noi, să vedem cum se mo-
delează vasele din lut.  

Meșterul ne-a arătat, dar apoi ne-a invitat să încercăm și noi; băieții nu s-au inghesuit și, ”politicoși din fire”, 
ne-au lăsat pe noi, fetele să ne suflecăm mânecile și să încercăm consistența lutului. Când roata a inceput să se 
învârtească, s-a produs magia - parcă știam de când lumea ce trebuie și cum să facem, parcă ceva lăuntric ne 
coordona mișcările. Am ințeles atunci că tradițiile sunt în noi și trebuie doar să le descoperim.  

Important este să nu uităm nici ce ne-a spus doamna dirigintă, 
că rolul fiecăruia dintre noi este să perpetuăm aceste tradiții 
pentru generațiile viitoare.  
Nu de altceva, dar aceste tradiții sunt cel mai important ”al 
nostru”, iar înțelepciunea poporului român este uimitoare 
pentru multe popoare care iau contact cu noi. Cred că este un 
motiv în plus să fim cu adevărat mândri că suntem români.  
  
  Alexandra Ioana Capătă 
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Am rămas uimiți cu toții de ce am fost în stare să facem. Strachina Theodorei era fabuloasă, la fel și a Arianei, 
ulciorul cu toartă al Mariei ne-a impresionat, cănile Alexei, Anei Maria și ale Ioanei erau uimitoare! Norocul 
nostru a fost că meșterul a venit pregătit cu șorțuri de protecție, că altfel ne umpleam de lut din cap pânâ în 
picioare. Băieții nici nu au știut ce au ratat. Trebuie să mai trăim acestă minunată experiență! 

17



 

Ați mai văzut așa vedete?  
Era prima săptămână ”Școala Alt-
fel” din gimnaziu. Până acum ve-
niseră la clasa noastră, să ne filme-
ze și să ne ia interviuri, foarte mul-
te echipe, de la aproape toate pos-
turile de televiziune. 
De data aceasta am mers noi să 
vedem ce înseamnă munca intr-o 
televiziune. A fost o mare bucurie 
să fim în studioul de știri și, după 
cum vedeți, avem doi reporteri, 
Maria și Anelin, cărora le stă bine 
în acestă postură. În sinea noastră 
ne-am fi dorit fiecare să ne așezăm 
pe acel scaun, dar nu am îndrăznit. 
In grup ne-a fost mult mai ușor. 
Oricum, nu vom uita niciodată! 

 

Ariana Cojocărescu 

24 octombrie 2017 -  În vizită la ProTV 
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Clasa a V-a B in programul 
”ArtCrowd - artiști in educație”, la 

Muzeul Național de Artă al României 

Când preocupările, încă de mici, au fost să citim și să participăm la multe proiecte, succesele nu ne-au ocolit. 
Așa s-a intâmplat pe tot parcursul clasei a V-a, așa a fost primul nostru Crăciun impreună la care am invitat și 
câțiva colegi din alte clase, sau când am participat la ”Festivalul Fulgilor de Nea” organizat de  PROEDUS. 

  

Bolta foișorului nostru, care ne-a găzduit după 
Festivitatea de premiere din iunie 2017, arăta ca 
o medalie de aur; și chiar a fost ”aur” pentru 
Maria Ambrușan și Ioana Alexandra Cricleviț 
care au obținut media generală 10.  

Vedeți câte diplome am luat!?! Adăugați pe Theo și Ariana care nu au putut participa la festivitatea noastră, 
fiind la o altă premiere, la Școala de Arte. Felicitări tuturor premianților!  
Nici ceilalți nu am fost mai prejos și am contribuit fiecare să obținem media clasei 9.43, clasându-ne astfel pe 
locul I la nivel de școală. A urmat o vacanță frumoasă cu tabere în Grecia și la Neptun oferite gratuit elevilor 
activi și merituoși de către Primăria Capitalei, prin PROEDUS. 
         Lucian Litră și David Gavril 
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Proiectul ”Vis de iarnă” - Palatul Copiilor, Baia-Mare, 2019 și 2020 

Epidemia de gripă nu 
ne-a permis să mergem 
și în 2020 la Baia Ma-
re, însă numărul de 
elevi premiați a fost 
mai mare ca în 2019. 
Aceasta s-a intâmplat 
și cu ajutorul părinților 
care au contribuit la 
ambalarea lucrărilor și 
trimiterea lor, prin cu-
rier, la concurs.  
Ce ne-ar mai fi plăcut 
să mergem la Baia Ma-
re, în Maramureș! 
Aveam ținută, aveam 
valoare, ... 
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Am inceput și clasa a VII-a !.... 
 

Clasa a VI-a a fost extrem de bogată în proiecte și premiile nu au fost puține. Ioana și Alexa au fost pe podium 
cu coroniță, iar ceilalți am fost tare fericiți pentru rezultatele obținute. După o vacanță bogată în tabere, a venit și 
clasa a VII-a; doamna dirigintă s-a mirat cât am crescut și eram toți bucuroși că suntem din nou împreună.  
Ne-am făcut multe planuri, mai ales că foștii elevi ai școlii, care au venit s-o vadă pe doamna dirigintă, ne-au 
dezvăluit din experiența lor. Nu știam însă ce ne așteaptă din 10 martie 2020!... 
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Proiectul educațional ”Happy Days.  
Aniversarea mea și a școlii mele” A fost proiectul nostru de suflet.  

Am avut ateliere de lucru, dezbateri, 
sesiuni de comunicări, activități de echi-
pă, jocuri atractive. Ne-am bucurat de 
activitățile ”Astăzi e ziua mea!” și 
”Aniversarea școlii mele”.  
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Clasa a VIII-a !?! 
 

Le-am încercat pe toate: școala on-line, școala hibrid, școala față în față. Nu a fost ușor, dar ne-am bu-
curat că am rămas sănătoși. Nu am mai avut același ritm, nu am mai dat teze, dar ne-am pregătit cum 
am putut pentru Evaluarea Națională. Am încheiat cu bine școala și deja ne gândeam cum va fi la festi-
vitatea de absolvire ”Ultimul Clopoțel”, cum va fi la examene și cum va fi la banchet. Toate s-au petre-
cut după un scenariu bine gândit impreună cu doamna dirigintă și ar fi trebuit să fim bucuroși. Ne în-
tristează, totuși, gândul că toate acestea se vor încheia și fiecare va pleca pe drumul lui. Să ne aducem 
aminte mereu de noi și să ne salutăm din când în când, așa cum o făceam de pe aleea școlii. 

Dragilor, sunteți ai mei, nu 
sunteți perfecți, dar sunteți 
originali. Mi-ați dăruit 4 
ani minunați și vă mulțu-
mesc din suflet! Acolo unde 
veți fi, nu uitați că vă iu-
besc!   
A voastră, mereu, Diriga 
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4 ani frumoși – calea de la co-
pilărie la adolescență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urmă cu 4 ani, am primit vestea 

că voi prelua clasa a V-a B cu predare a lim-

bii engleze în regim intensiv. Nu voi uita 

niciodată chipurile luminoase și zâmbitoare 

care m-au întâmpinat când am intrat în clasă 

pentru prima oară. Sclipirea din privirile 

noilor mei elevi m-a asigurat că vom avea o 

colaborare frumoasă, bazată pe respect și 

încredere. Nu m-am înșelat nicio clipă.  
Mă simt recunoscătoare că am făcut parte din viața elevi-

lor mei vreme de 4 ani, în 4 din cele 5 zile lucrătoare ale săptă-

mânii. Sunt mândră că, prin intermediul limbii engleze, au învățat 

să fie empatici, să fie liberi și curajoși, au învățat să-și exprime 

gândurile și sentimentele, să-și susțină punctul de vedere argu-

mentat, să dezbată și să-și pună întrebări, să viseze, să-și imagi-

neze și să creioneze viitorul. Sunt convinsă că acești 4 ani nu s-au 

scurs în zadar. Acei copilași zâmbitori au devenit acum adoles-

cenți serioși, concentrați pe scopurile proprii, inovativi, încreză-

tori și responsabili. 

Dragii mei elevi, acum, la finalul celor 4 ani frumoși, nu pot decât să vă îmbrățișez – așa cum 

și voi obișnuiați să mă îmbrățișați la sfârșitul orelor de limba engleză în clasa a V-a și să vă doresc să 

vă împliniți visele. Nu renunțați niciodată la copilul din sufletul vostru!         

Continuați să visați, să sperați, să iubiți, să fiți VOI! Așa, cu siguranță, lumea cea mare va de-

veni mai bună! 
 

Maria - Alina Unguru  - profesor de limba engleză 
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COMUNICAREA IN SPAȚIUL PUBLIC ,  

un mod de a atinge succesul 
 

 Imi amintesc cu mult drag de efervescența orelor la clasa voastră. 

După fixarea unor cunoștințe despre prezentările în fața publicului, m-ați 

uimit cu toate călătoriile virtuale în continente diferite. Power-Pointul nu mai 

avea niciun secret pentru voi. A fost o explozie de informație, cuvinte si ilus-

trații care ne-au purtat din Kenya până în Coreea, din Austria până în Insule-

le Bermude, Dubai, Japonia....  
 

Până și cei mai timizi dintre voi ați reușit să vă înfrângeți emoțiile, să reali-

zați niște prezentări orale excelente și să răspundeți clar, coerent întrebărilor 

îndrăznețe ale colegilor.  
 

M-am bucurat să observ la voi dezvoltarea competenței de a comunica în 

scris și oral, formal și informal, precum și dorința voastră de afirmare, de 

implicare in proiectele educaționale propuse, iar colaborarea cu doamna Iuli-

ana Soare, diriginta voastră a fost de bun augur in acest sens. Ați ințeles și 

voi ce impor-

tant este să 

faci parte 

dintr-o echipă pentru a avea realizări remarcabile.    
 

 

Vizita profesorilor de la Universitatea din Tokio la 

școala noastră v-a avut drept gazde și sper ca experien-

ța de atunci, impreună cu informațiile importante des-

pre cultura și civilizația japoneză transmise cu pasiune 

de domnul profesor Mircea Gorunescu să vă imbogă-

țească cultura comunicațională.  
 

Cum să nu ne amintim despre proiectul ”Gramatica muzi-

cală” când i-am avut ca invitați pe Adrian Despot și Sorin 

Tănase din formația ”Vița de vie”, dar și pe membrii trupei 

”Subcarpații”. M-am bucurat să realizăm o activitate impre-

ună cu elevi de la alte clase pentru care voi ați fost și 

rămâneți modele.  
 

Când am discutat cu voi despre "Puterea cuvintelor", țin 

minte cu cât entuziasm ați notat caligrafic pe săbiile con-

fecționate din carton termeni ce vă definesc: CURAJ, 

PERSERVENȚĂ, ALTRUISM, AUTOCONTROL, COMPASIUNE, RESPECT, ONESTITATE.  
 

Vă urez ca toate aceste valori să vă fie ghid în viață, să le transformați în succes și ascensiune! 
 

Profesor Oana Maria Șiclovan 
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„B” de la „bun-simţ” 
 

Unele doamne învăţătoare au obiceiul ca, la început de an şcolar, 
când preiau un nou colectiv de elevi, să asocieze litera clasei cu un substan-
tiv potrivit pentru copii, de exemplu: „A” de la „albinuţe”, „B” de la 
„buburuze” etc. În acest caz, alegerea unui „nume” adecvat grupului de şco-
lari este mai degrabă intuitivă. Dar de ce nu s-ar putea să găsim un pseudo-
nim al clasei şi la sfârşitul unei etape, după ce ai ajuns să-ţi cunoşti elevii, 
după ce ai lucrat zilnic cu ei şi le-ai văzut reacţiile în diverse circumstanţe? 

Acum, când încheiaţi această etapă de şcolarizare, dacă ar trebui să 
găsesc şi eu câteva adjective prin care să vă caracterizez pe voi, elevii de la a 
VIII-a B, pornind de la litera clasei voastre, m-aş opri la termeni precum: 
bine-crescuţi, binevoitori, blajini - după cum vedeţi, nu scăpaţi nici de sub-
stantive, nici de adjective, nici de caracterizare... ☺-, iar toate aceste trăsă-
turi m-au determinat să vin mereu cu plăcere şi bună dispoziţie la orele cu 
voi. Faptul că am avut întotdeauna o comunicare deschisă şi lipsită de tensiu-
ne a contat mai mult decât vă imaginaţi. Fiecare elev are cel puţin un punct 
forte: unii dintre voi s-au remarcat mai ales prin seriozitate în studiu, alţii 
prin talent artistic, unii prin calm şi empatie, alţii prin dezinvoltură şi îndrăz-
neală, dar în ansamblu aţi dat impresia unei clase cooperante şi aţi dovedit că 
aveţi o calitate mai importantă, din punctul meu de vedere, decât toate cele-
lalte, bunul-simţ. Prin aceasta arătaţi că familiile voastre v-au dat o educaţie 
aleasă, astfel că voi rămâne cu o amintire foarte plăcută în ceea ce vă pri-
veşte.  
 

Aşa că, la sfârşitul unui drum şi începutul altuia, cu drag vă sfătuiesc să vă lăsaţi în continuare ghidaţi de 
bun-simţ şi să întâmpinaţi viaţa cu bună-credinţă şi bucurie. Baftă la admitere! 

 

 Luminiţa-Ioana Pătraşcu, profesor de limba și literatura română 

 
 

 ”..12 + 9 = ..21” 
 

A sosit timpul să vă luați rămas bun de la școală, de la colegi, de la 
profesorii care v-au format cu dragoste, dăruire și vocație.  
O etapă frumoasă din viața voastră se încheie și face loc unei alte peri-
oade de neuitat. Acum ați ajuns la o piatră de hotar care unește universul 
copilăriei senine cu universul adolescentin plin de enigme.  
Sunteți înzestrați cu cele mai frumoase comori: puritatea sufletească, 
elanul și entuziasmul adolescenței. Surâsul vostru este blând și sugerează 
multă încredere în viață. Îmi doresc să rămâneți la fel de optimiști și în-
crezători într-un viitor frumos!  
Sper să vă amintiți cu drag de momentele petrecute împreună, de pri-
eteniile pe care le-ați legat și nu în ultimul rând de cadrele didactice care 
v-au format. Să transmiteți oamenilor pe care îi veți întâlni în viață tot 
ceea ce această școală a cultivat în su-
fletul vostru: dragostea pentru frumos, 
bunătatea, respectul și încrederea!  
 

Vă doresc sa ajungeți unde v-ați propus 
și să aveți parte de un viitor la fel de 
frumos ca voi! 

   

                                              Andreea-Alina Precup, profa de mate’ 
 
 

 Bonne chance, mes eleves ! 
 
Fie ca anii care vin să vă aducă noi speranțe, noi începuturi, noi aventuri, 

noi descoperiri … Drumul spre succes nu este o șosea modernizată; este o potecă 
strâmtă ce urcă pe munte și este găsită doar de vizionari și străbătută doar de cei 
mai temerari și perseverenți.  

 

Țintiți sus, fiți hotărâți, puternici și curajoși! Bonne chance! 
              

  Prof. de francais, Gabriela - Mihaela Dumitrescu 
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  Deja absolvenți!... 
 

Am trăit cu toții o mare emoție când 
am îmbrăcat costumul de absolvent. 
Parcă toca era prea mare, roba era 
prea largă pentru unii și scurtă pen-
tru alții... Eșarfa strălucea, iar doam-
na dirigintă era îmbrăcată in tur-
coaz, exact culoarea pe care noi am 
ales-o ca simbol pentru promoția 
noastră. Ariana și Rebeca și-au făcut 
șuvițe în păr cu tonuri de turcoaz, iar 
băieții erau destul de sobri.  
Așadar, eram cu toții frumușei foc! 
Rămânem cu regretul că, din cauza 
restricțiilor, părinții nu au putut fi 
spectatori la un așa eveniment. 
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Absolvenții clasei a VIII-a B, promo-
ția 2021, evidențiați în Cartea de 

Onoare a Școlii Gimnaziale ”Sfinții 
Voievozi” 
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”Pași spre performanță” pentru cei mai merituoși absolvenți - 2021 

Cei de la ”B” au obținut următoarele rezultate:  
 

Șefa promoției și locurile 3, 5, 6, 7, 8, 9 și 10  
în ierarhia absolvenților școlii    

Ioana Cricleviț 
 

Maria Ambrușan 
 

Alexandra Ioana Capătă 
 

Cristiana Rebecca Morgoci 
 

Theodora Ioana Iulia Stănescu 
 

Ariana Andreea Cojocărescu 
 

Alexandru Tudor Prună 
 

Anca Săraru 
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El este Anelin , colegul și prietenul nostru. Vă dați seama că pentru noi toți era ”vedeta”, patinatorul 
pe gheață și pe role, cu premii multe, multe ... Totuși niciodată nu s-a comportat altfel decât un bun 
coleg. Când am înțeles cât de mult muncește și se antrenează pentru a face performanță, ne-a dispărut 
orice urmă de invidie și a rămas doar admirație. Succes Anelin! Ne mândrim cu tine! 

Ultimele performanțe: 
 

Campion European - categoria 
Elite Novice Advanced 
 

Campion Mondial - Categoria 
Elite Novice Advanced 
 

Campion Mondial, perechi, 
Categoria Elite Novice A  
 

Câștigătorul Concursului Next 
Star, 14 iulie 2018 
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  Proiecte interesante,  
                                amintiri de neuitat… 
 
 Am multe amintiri frumoase din școala generală, legate de colegi, 
de profesori, de experiențele unice care ne-au adus împreună în diferite zone 
de interes, dar si geografice. 
Dincolo de orele efective de curs, amintirile cele mai frumoase vin din pro-
iectele educative extrascolare precum: ”Vis de Iarnă”, ”Olimpiada Sig-
uranței”, ”Fulgi de Nea”, ”Târgul de Mărtișoare”, ”Incursiune în trecut”, 
”Happy Days”, ”Sunt cetățean European și mă implic!”, ”Descoperă Monu-
mente Românești”, ”Pași spre perfor-
manță”, ”Târgul de Crăciun”... 
 

Participând la multe proiecte am avut 
nu doar ocazia de a primi bursă de per-
formanță, dar și ocazia de a vizita lo-
curi noi pentru mine, cum ar fi Baia 

Mare, Neptun - Pădurea Comorova si Grecia . 
Imi amintesc cu drag de zilele de pe plaja din Paralia Katerini în care râde-
am, pe subiecte hazli, împreună cu colegii mei. Cele doua nopți petrecute în 
vagonul de dormit al trenului care ducea la Baia Mare au reprezentat prima 
mea experiență nocturnă de acest tip. Am obținut rezultate foarte bune, dar 

zilele împreună cu prietenii mei au 
rămas neprețuite. Proiectul cu 
același nume, de la Baia Mare, a 
fost un adevărat ”Vis de iar-
nă” (februarie 2019).  
 

Un alt proiect frumos a fost 
”Olimpiada Siguranței” unde 
fiecare dintre noi a trebuit sa își 
scrie propria poveste polițistă. Toți 
au avut idei unice, toate povestir-
ile au fost superbe, iar a mea s-a 
numit ”Povestea Mirabelei”.  
Evaluarea acestora a fost dificilă, 
ținând cond de multitudine de par-
ticipanți, dar eu și încă doi colegi, 
Alexa și Anelin,  am ajuns la etapa 
finală. Am celebrat efortul depus, 
reușind să obțin locul doi. Așa am 

ajuns să primesc insignă de mini polițist pe care o păstrez și o prețuiesc și în ziua de astăzi! 
 

 

Mă uit cu nostalgie la anii mei de școală 
gimnazială, căci mi-au oferit amintiri ce 
nu pot fi șterse de praful vremurilor si al 
timpurilor.  
 

Experiențele si dascalii m-au pregătit să 
zbor si acum imi deschid aripile si zbor 
mai departe intr-o altă călătorie... 
 

… Iau cu mine in suflet și Școala ”Sfinții 
Voievozi”. 
 

Theodora Ioana Iulia Stănescu 
  

 Locul al VII-lea in ierarhia absol-
venților promoției 2021 

 
Proiectul ”Pași spre performanță”  
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Școala Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”,  
a doua mea familie! 

 
 Pentru mine școala a însemnat mai mult decât un loc în care înveți 
tainele scrisului, cititului, socotitului, într-un cuvant cultura generală.  
Pentru mine școala a fost ca o familie, am pășit pragul ei cand nu aveam nici 
6 ani împliniți, cu emotii si curiozitate, întâmpinată de vocea blândă si ochii 
blajini ai doamnei învățătoare. 
 

În toti acesti nouă ani de școală am învățat foarte multe lucruri importante ce 
au leagătură cu viața de zi cu zi și, mai ales, cu ce va urma în viitor.  
Sunt recunoscătoare tuturor cadrelor didactice, de la doamna învățătoare, la 
doamna directoare, 
impreună cu doamna 
dirigintă, pentru aju-
torul acordat pe par-
cursul școlii, pentru 
ca noi să trecem cu 

plăcere, curiozitate si apreciere prin toți acesti 9 ani de 
școală. Cu toții s-au ocupat să învățăm într-un spațiu primi-
tor, călduros si iubitor, cu oameni minunați ce au fost me-
reu dispuși să ne șlefuiască sufletul si mintea, să fim impli-
cați în proiecte și să simțim emoția meritelor recunoscute. 
 

Cum, din păcate, anii trec, cu toate amintirile frumoase in 
urmă, am ajuns la clipa in care s-a încheiat si viața mea de 
elev  la Școala Nr. 1 ”Sfinții Voievozi” . 

Momentul de final al acestei etape a fost organizat de 

doamna dirigintă, una dintre cele mai frumoase festivități 
”Ultimul Clopoțel”, care ne-a lăsat pe toți cu lacrimi, cu 
amintiri frumoase, cu emoții pe care le vom păstra în su-
flet toată viața. 
Pe mine, cel mai mult m-a emoționat filmulețul pe care 
doamna dirigintă l-a ecranizat și l-a prezentat în timpul 
festivității și ne-a trezit atâtea amintiri frumoase petrecute 
împreună. 
 

Și colegii de la celelate clase au avut și ei momente speci-
ale care ne-au făcut să ne simțim mai apropiați, așa de 
fapt cum am fost de la clasa pregătitoare, cu doamnele 
învățătoare care ne-au arătat ce înseamnă să fim uniți, să 

fim o echipă. 
 

Festivitatea a avut diferite momente artistice, dedi-
cații pentru profesori și, bineînțeles, multe emoții 
pentru cei care au participat.   
 

Am fost impresionați de multitudinea de trofee, 
plachete, diplome, confetii.... Pentru noi și pentru 
părinți ....   

Am fost fericită când am primit trofeul pentru lo-
cul al VIII-lea în ierarhia absolvenților promoției 
2021, știind că primii 10 absolvenți vor fi în Cartea 
de Onoare a școlii. 

 

Totul s-a încheiat cu aruncarea tocilor în aer, mo-
ment care ne-a emoționat pe toți, ne-a facut sa rea-
lizam că trecem într-o nouă etapă, cu privirea spre 
cer, care ne ducea cu gândul la viitor. 
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 După ce examenele au luat sfârșit, alături de doamna 
dirigintă, domnișoara de matematică și doamna învățătoare, 
clasa noastră a pornit într-un ultim proiect pe care l-am numit 
”Turneul absolvenților”, o contopire, de fapt a două dintre 
proiectele noastre de suflet. Pentru a nu uita frumosul proiect 
”Incursiune în trecut”, pe care l-a inițiat tot doamna dirigintă, 
ne-am oprit la Târgoviște să vizităm Curtea Domnească.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne-am îndreptat apoi spre o locație de vis, ce se afla la      
munte si unde am petrecut impreună ultimul proiect  ”Happy 
Days”.  
 
Totul era 

înconjurat de o atmosferă de vis, perfect organizat, noi fiind între 
munți, cu aer curat și liniște.  
Singurele momente care ne făceau să ne dăm seama că suntem în 
România și nu într-un  tărâm de poveste, erau ritmurile muzicale 
ce se auzeau pe fundal (puse de colegii mei :)). 
 

Ne-am distrat de minune, ca într-o poveste, timp de trei zile, am 
dansat, am petrecut timp minunat împreună, care s-a scurs parcă 
mult prea repede.  
 

Iar în seara Balului, fetele au fost ca niste prințe-
se, au coborât pe scări îmbrăcate în rochii specta-
culoase, iar băieții le-au așteptat jos si le-au luat 
de mănă să le introducă in sala balului. 
 
 

Sunt recunoscătoare că am putut face parte dintr-
un colectiv prietenos, gata să se alăture orcărui 
proiect interesant.  

 
 

Aici a fost elevă și 
mama mea  căreia ii 
mulțumesc din tot  
sufletul că tot aici  
și-a dorit să invăț și 
eu, probabil că și 
fratele meu, în cu-
rând. 
 

Nu voi uita niciodată experiența mea la Școala Nr. 1 ”Sfinții Voievozi” și nu voi uita 
niciodată cât de dragă îmi este de fapt această școală, a doua mea familie.  
 

Ariana Andreea Cojocărescu 
Locul al VIII-lea in ierarhia   absolvenților Promoției 2021 
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Suntem de la ”Sfinții Voievozi”! Așadar, Balul e cu Prinți și Prințese! 
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Așa e la bal,  
fetele sunt frumoase,  

dar devin de  
nerecunoscut! 
Soarele, însă, e  

tare fericit! 

Suntem cu privirile spre viitor, dar trăim 
bucuria momentelor minunate petrecute 
împreună. Am împletit atâta bucurie cu 
tristețea gândului că aceste clipe se vor 
sfârși curând.  
Ne promitem că ne vom reîntâlni cel 
puțin o dată pe lună. Oare așa va fi? 

39



Din motive pe care nu le 
pot uita niciodată, era să 
ratez acest eveniment. Pă-
rinții, însă, mi-au făcut o 
mare surpriză (un mic 
”complot” cu diriga) și m-
au adus cu mașina direct la 
bal. Nu m-am așteptat să-
mi faceți o asemenea primi-
re, dragii mei și am înțeles 
că nu-mi sunteți doar co-
legi, sunteți cei mai buni 
prieteni.  
 

Vă mulțumesc tuturor! 
 

Mihai Răzvan Retea 
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După atâta distracție, să ieși în curte, la aerul curat de munte, seara, este o plăcere de nedescris.  
Cred că acum, la final, ne-am cunoscut mai bine, am legat prietenii, ne-am armonizat preferințele, 
ne-am și contrazis (mai ales când era vorba de muzică), am râs cu mult chef și am dormit ... cât mai 
puțin (!) Cum puteam rata toate aceste clipe minunate?!? Oare când ne vom mai întâlni cu ele? 
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Distracție a fost? A fost! 
Ședințe foto? După cum se vede, ca la 
vedete: individual, în perechi, sau în 
grup și multe, multe instantanee. Nu-

mai cine nu a vrut nu s-a pozat! 
Ne-am jucat, am dansat, am cântat... 

Prea repede s-a terminat! 

43



 

„Vis de iarnă”  

împlinit la Baia Mare 
 

Cei 9 ani de școală petrecuți la Școala Gimnazială 

Nr. 1 „Sfinții Voievozi” au fost minunați, în care 

cadrele didactice ne-au ghidat pașii spre cunoaștere, 

dar și spre dezvoltare personală prin participarea la 

diverse concursuri, simpozioane, evenimente artis-

tice și culturale. 

Dorim să vă împărtășim  frumoasa experiență avută 

de noi prin participarea la Concursul Național „Vis 

de iarnă”, ediția a IX-a, desfășurat la Baia Mare, în 

perioada 14 - 16 februarie 2019, alături de alți colegi de clasă (Briana, Alexa și Theodora) dar și din alte clase ale 

școlii. Concursul a fost de amploare națională și internațională, cu participarea unor echipe de elevi din întreaga 

țară și din Ucraina, fiecare demonstrându-și talentul în diverse domenii artistice: pictură, creații literare și machete 

(lucrări tridimensionale) cu tematica „Tradiții de iarnă”. Cele 3 zile petrecute la Baia Mare au fost deosebite. În-

tregul eveniment a presupus ateliere de lucru, expoziție cu lucrările plastice și simpozioane, iar festivitatea de pre-

miere s-a desfășurat la Sala Europa din cadrul Primăriei Baia Mare, unde gazdele au creat o atmosferă caldă și pri-

mitoare. Pe parcursul derulării activităților de prezentare a creațiilor literare, picturilor, desenelor și machetelor am 

descoperit cu încântare tradiții de iarnă foarte frumoase specifice diverselor zone ale țării noastre, dar și din zone 

ale Ucrainei. Acest lucru ne-a îmbogățit bagajul de cunoștințe despre frumusețea obiceiurilor noastre și ne-a oferit 

ocazia să cunoaștem oameni deosebiți și să legăm noi prietenii. Prin amabilitatea organizatorilor, ne-am bucurat să 

descopărim un oraș absolut minunat, pe care distanța care ne desparte nu ne-ar fi dat ocazia să-l vizităm prea cu-

rând. Peste toate aceste daruri de suflet, această experiență ne-a oferit și bucuria de a vedea că efortul depus de în-

treaga echipă ce a reprezentat Școala Gimnazială Nr. 1 

„Sfinții Voievozi” la acest concurs a fost un succes, prin 

obținerea unor premii care ne-au situat pe locuri fruntașe la 

toate categoriile artistice la care am participat. 

Sunt cu siguranță amintiri pe care le vom păstra în suflet 

toată viața, despre ceea ce putem realiza, încrederea în for-

țele proprii și în lucrul în echipă, iar acestea ne vor asigura 

energia pentru tot ceea ce ne propunem să atingem în viață. 

Am înțeles că fără susținerea permanentă și încurajarea din 

partea cadrelor didactice ale școlii, noi, astăzi, nu am fi fost 

la fel de puternici și încrezători, motiv pentru care ne expri-

măm recunoștința și aprecierea profundă pe care le-o pur-

tăm.  

 

 

Vă mulțumim tuturor, colegi și profesori,  pentru 

anii frumoși petrecuți împreună pe care nu îi vom 

uita niciodată!  

În semn de prețuire, Maria a pictat pe sticlă acestă 

Icoană pe care, cu respect și recunoștință, o dedică 

tuturor celor care ne-au făcut viața atât de frumoa-

să.  

La Festivitatea ”Ultimul Clopoțel” am avut bucuria să îi vedem alături pe foarte 

mulți dintre foștii și actualii noștri profesori. Ilinca este sora Ancăi, a fost eleva 

acestei școli și i-a fost dirigintă tot ”diriga noastră”. Ea și Matei, fratele Ioanei 

Cricleviț și-au dorit să participe la Gala noastră a performanței și au apreciat că 

a fost un eveniment mult mai frumos decât cel pe care l-au trăit ei. Să vă mai 

spunem cât de mândre am fost?  

Anca SĂRARU și  Maria AMBRUȘAN 

(Locul X și locul III în ierarhia absolvenților) 
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Școala Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”,  

a doua casă pentru  fiica mea! 
 

Cred că sunteți cu toții în asentimentul meu că nu 
fac la intâmplare această afirmație pentru că, timp de 
nouă ani, aici a primit fiica mea și alți copii nu doar 
noțiuni, informații si note, ci și educație.  
Theodora a beneficiat de un program de after school 
pe care nu îl au multe școli, iar eu mi-am continuat 
în acest timp activitățile la serviciu, având încredere 
că ea este pe mâini bune. Dejunul, ajutorul la teme, 
cursurile opționale au alcatuit un pachet frumos si 
benefic pentru toți copiii din programul ”Școala du-
pă școală”. Am simtit aproape nu doar dascălii, ci si personalul administrativ. Este o comunitate frumoasa, auten-
tică construită în interioarul școlii, alcatuită din elevi, profesori, părinți si personal auxiliar.  
Pe acest fundament s-a inființat, din 2008, Asociația ”Părinții Aproape”. 

 

Liantul principal a fost doamna 
dirigintă, Iuliana Soare. Impli-
carea, responsabilitatea,  empa-
tia, respectul, grija si, dincolo 
de toate acestea, calitatea uma-
nă deosebită a acestei doamne 
și-au pus o amprentă unică asu-
pra anilor de gimnaziu ai fiicei 
mele.  
 

Am apreciat in mod deosebit 
numeroasele și interesantele 
proiecte educative, in cadrul 
carora Theodora si-a lărgit ori-
zontul, dezvoltându-și astfel 
multe competențe necesare în 
viitorul ei școlar și profesional.  
 

Premiile, bursele si excursiile 
obținute sunt valoroase, nu 
doar pentru palmaresul ei, ci 

mai ales prin amintirile si bucuriile generate. Acestea au creat si hrănit prietenii frumoase si durabile cu oameni 
dragi - copii și adulți.  
 

 Pentru toate acestea mulțumesc cu bucurie si recunoștință echipei manageriale si întregului colectiv al 
Școlii Gimnaziale Nr. 1 ”Sfintii Voievozi”! Să mai adaug că toate acestea m-au determinat să îl înscriu la această 
școală și pe fiul meu care anul acesta deja a absolvit clasa pregătitoare ?  
 

   Prin urmare, ne revedem într-un alt jurnal peste 8 ani! 
 
 

 Cu ganduri bune,  
Roxana Stanescu, un părinte implicat 
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Cu speranța că nu veți uita promoția 2021 
 
Nu imi vine să cred că va trebui să mă despart de această școală, când parcă 

ieri eram clasa a 5-a.  Am crescut, însă și am simțit cât de repede trece timpul 

și cât de mult am dori să îl ținem pe loc, uneori.  

Și iată că a sosit și acest moment în care am ajuns să privesc cu nostalgie 

băncile goale din clasă, treptele școlii pe care le urcam somnoroși în fiecare 

dimineață, coridorul cu trofee, cantina, CDI-ul, terenul din curtea școlii unde 

ne jucam ori “de-a v-ați ascunselea”, fotbal, baschet, ori volei, sala de sport 

și școala în general, pe care o consider a doua mea casa.  
 

În ziua în care noi, elevii claselor a 8-a am ascultat pentru ultima oară sunetul 

tandru al clopotelului ce ne-a adus atâția ani bucurie si ne-a salvat de la nu-

meroase ascultări, mi-am dorit să mulțumesc profesorilor, doamnei diriginte, 

părinților și personalului școlii fără de care probabil nu aș fi ajuns să vorbesc 

sub numele de absolventă și, mai ales, de șefă a promoției 2021. 
 

Abia acum, în clipa despărțirii, îmi dau seama cât de mult îmi iubesc școala, 

cât de mult țin la colegii și la profesorii mei și cât mi-aș dori să mai pot retrăi macar încă o data acești 4 ani magici de 

gimnaziu în care am râs, am făcut năzbâtii, am luat note mari, dar și mici, ne-am jucat și am legat prietenii frumoase, 

care sper că vor dura încă multi ani de acum încolo, chiar dacă vom fi la distantă unii față de ceilalți. 

Așadar, la acest moment de final, urez 

tuturor absolvenților claselor a 8-a 

mult succes pe drumul ce îi așteaptă, le 

multumesc încă o dată domnilor profe-

sori că ne-au suportat în toți acești ani 

și, mai ales, pentru că ne-au ajutat să 

devenim oameni. Totodată,  mulțu-

mesc doamnei diriginte că ne-a îndru-

mat pașii încă de la început pe calea 

către succes.  

Cu toții veți rămâne în sufletele noas-

tre ca o amintire frumoasă si caldă a 

anilor de școală gimnazială și promi-

tem că vom reveni în vizită, cu speranța că nu veți uita promoția 2021! 
 

Ioana – Alexandra Cricleviț,  

absolventă a clasei a VIII-a B, șefa promoției 2021 
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BUCURIE ȘI TRISTEȚE DEOPOTRIVĂ,  
RESPECT ȘI PREȚUIRE 

 

Stimată doamnă directoare, stimați profesori, dragi părinți și colegi , 
 

        
 Într-un asemenea moment, 

emoțiile sunt foarte meri, iar cuvinte-

le sunt de prisos.  

Totuși, pradă bucuriei și tristeții deo-

potrivă, dorim să vă arătăm, încă o 

dată, respectul și prețuirea noastră, 

mulțumindu-vă pentru clipele petre-

cute împreună, pentru lecțiile de viață 

pe care le-am acumulat, și, nu în ulti-

mul rând, pentru că ne-ați învățat să 

fim oameni.   
  

Începând cu doamnele și domnul di-

rector, continuând cu doamnele învă-

țătoare, doamnele diriginte și toți 

dascălii care ne-au împărtășit din ha-

rul și bucuria lor, fiecare dintre Dum-

neavoastră a reprezentat și va repre-

zenta un model de referință pentru devenirea  noastră.  
 

Dincolo de cunoștințele și compe-

tențele dobândite, ne-ați oferit acce-

sul la răbdare, bunătate,  înțelegere,  

altruism,  generozitate,  corectitudi-

ne  și  onestitate, valori pe care nu le 

poți asimila citindu-le, ci trăindu-le.    

Totodată, vă mulțumim pentru toate 

orele și activitățile extrașcolare în 

care ați cultivat aceste valori, mode-

lându-ne personalitatea.  

Prin întreg personalul ei, Școala 

Gimnazială Nr. 1 ,,Sfinții Voievozi’’dovedește însemnătatea incontestabilă a  combinării educației  non-formale  

cu  educația  formală,  în  virtutea  pregătirii  tinerilor  pentru viață.    
     

 Ne înclinăm în fața Dumneavoastră și promitem să vă facem mândri și în viitor!  
 
 

        Noi, absolvenții Promoției ”9”  
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Mulţumim, doamna dirigintă! 
 

 Îmi amintesc cum, parcă mai ieri, am pășit pentru prima dată în școala 

gimnazială și am făcut cunoștință, rând pe rând, cu profesorii care ne-au fost ală-

turi în acești ani de creștere și transformare. În primele zile de școală, am cunos-

cut un profesor deosebit, fără să ştiu că va fi aceea care ne va modela caracterele 

şi ne va ghida paşii în toți 

acești ani.  

La prima vedere, ai fi spus 

că e o persoană strictă (pe 

atunci am cunoscut-o ca 

doamna directoare), dar 

așa cum se vede in foto-

grafie, când noi eram bo-

boceii ”Clopoței”, ne incu-

raja și ne insoțea la con-

cursuri și festivaluri unde, an de an, luam cât mai multe 

premii. După cei cinci ani de școală primară, când am de-

butat în ciclul gimnazial, această doamnă zâmbitoare s-a 

dovedit a fi profesorul și dirigintele perfect, cel care ne-a 

învățat și ne-a înțeles cel mai bine. „Un diamant este pen-

tru totdeauna”, așa cum se spune, ca și o carte a cărei valoare o recunoști de la primele pagini. 

 Da, după cum bine ați înțeles, este vorba despre doamna profesoară de chimie, Iuliana Soare, diriginta 

clasei a 8-a B. Atât eu cât și colegii mei, am 

descoperit un profesor dedicat și un om care ne-

a susținut de-a lungul „experimentelor” acestei 

perioade, ne-a insuflat pasiunea de a învăța zi de 

zi lucruri noi și ne-a încurajat să ne descoperim. 

De la doamna dirigintă am învățat, de-a lungul 

celor 4 ani de școală, că adevărata cale spre suc-

ces este cunoașterea, inclusiv a propriilor limite, 

iar apoi străduința de a le depăși, tinzând cât 

mai sus.  Iar dacă ceea ce vedem în jur nu este 

ceea ce ne dorim, avem la îndemână câteva ar-

me blânde și inofensive,  respectiv depășirea 

situațiilor prin imaginație, toleranță și acțiune, 

deopotrivă.  

Noi, visătorii cu picioarele pe pământ, credem 

în miracolul transformării prin educație și vrem 

să continuăm pe acest drum.  

Ne dorim să 

ne regăsim peste ani şi să nu ne ajungă timpul să ne povestim ce-am reușit să 

devenim, iar dumneavoastră să vă reamintiți de entuziasmul nostru, de mân-

dria și de speranțele noastre, sentimente care ne încearcă astăzi, la final de 

școală generală.  
 

Şi dacă toate poveștile încep cu a fost odată, în clipele de răgaz din 

viaţă, să vă amintiți, doamna dirigintă, că au fost odată nişte copii minunaţi 

pe care i-ați învățat tot ce știați, iar ei, fericiți, nu au uitat când au crescut 

mari că vor învăța toată viața,  până la adânci bătrâneți ...  
 

 Nici nu-mi vine să cred că am ajuns la momentul de rămas bun!... 

Acum însă, la final, chintesența a tot ce am dori să vă spunem, noi, absolven-

ții clasei a 8-a B, este acest simplu, dar extrem de profund:                                                              
  

Mulţumim, doamna dirigintă! 
 

Alexandra Ioana Capătă,  locul al V-lea în ierarhia absolvenților - 2021 
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„Timpul nu trece, noi trecem prin timp!” 
 

De la mascota din piept purtată cu pași săltați și freza moțată, până la eșar-

fa și toca cu ciucuri, cei 9 ani de școală s-au scurs cu o cursivitate perplexă. Atât 

de multe evenimente pot si vor fi evocate si se simte în aer antagonismul dintre 

bucurie si tristețe la acest ceas când coboară cortina peste o altă etapă a vieții 

voatre și a noastre!  

Cu cei mai mulți dintre voi putem spune cu mândrie că am reusit și iată 

câtă maturitate s-a manifestat în situații diverse si chiar dificile pe care le-ați par-

curs alături și impreună cu noi. Ca dascăl, știu că nu trebuie să ceri dacă nu dai și 

dacă nu ai cui. Eu și profesorii voștri am știut cu cine avem de-a face în ceea ce vă 

priveste și ne-a părut foarte rău să vedem cum unii își irosesc zestrea genetică si se 

copilăresc mai mult decât s-ar cuveni. Și câtă bucurie și împlinire am simțit la fiecare suc-

ces al vostru, al celor care au ințeles, de la această vârstă, că ”timpul nu trece, noi trecem prin timp!” Fiecare 

are timpul lui, fiecare va urca treaptele devenirii profesionale și umane în ritmul lui și, cu ajutorul vostru, am 

ințeles acest fenomen firesc. Sperăm din tot sufletul că ați crescut suficient încât, de acum încolo, să valori-

zați toate achizițiile, care nu sunt puține, pe care le-ați dobandit cu ajutorul părinților voștri, a noastră, a tutu-

ror celor care vă iubesc. 

Suntem încântați de cât de multe lucruri am învățat de la voi și vom ramane cu ele în minte și în su-

flet. Am fi pe deplin fericiți să știm ca acea părticică din noi, pe care v-am daruit-o cu toată dragostea, o veți 

păstra și o veți duce cu voi mai departe.  

Acum sunteți cât mai aproape de adevăr și vă mai trebuie doar 4 ani pantru a vă contura cât mai preg-

nant profilul uman si profesional.  

Vă urez succes în tot ceea ce veți face pe noul vostru drum și nu uitați că noi, cei care rămânem aici, 

am existat pentru voi!   

    Profesor diriginte, IULIANA SOARE, în numele dascălilor voștri 
 

Daniela Marioara Voinea - directorul școlii, Cristina Ileana Senoș (profesor pentru invățământul pi-
mar), Luminița Ioana Pătrașcu (limba și literatura română), Gabriela Maria Dăianu și Alina Maria 
Unguru (limba engleză), Gabriela Mihaela Dumitrescu (limba franceză),  Violeta Udrea și Alina An-
dreea Precup (matematică), Iustina Dragomir și Luminița Geană (fizică), Andreea Pîrvu (biologie), 
Iuliana Soare (chimie), Raluca Antonescu și Elena Violeta Dinu (geografie), Mircea Gorunescu, Cristi-
na Maria Niță și Mihai Gheorghe (istorie), Loana Ioniță, Oana Negoescu (educație socială), Aurelia 
Coziol (religie), Cristina Venera Taraș Mihai (educație plastică), Covaci Viorel, Irina Stan și Ion Vîlcu 
(educație muzicală), Silviu Nicolae Flămânzeanu și Ovidiu Vasile (educație fizică), Mimoza Vulcu 
(educație tehnologică și T.I.C.), Oana Maria Șiclovan (comunicare in spațiul public). 
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”Pași spre performanță”  

unul dintre cele mai apreciate proiecte ale noastre 
 

Asociația „Părinții aproape” a Școlii  Nr. 1 „Sfinții Voievozi” a fost și este un 

partener permanent al echipei de cadre didactice în scopul realizării tuturor 

proiectelor și programelor educative adresate elevilor. 

La acest eveniment de absolvi-

re a elevilor promoției 2021, 

consider că trebuie să remarc 

rezultatele deosebite obținute de aceștia în cadrul activităților șco-

lare și extrașcolare, dar și frumoasele evenimente culturale, edu-

cative, umanitare și sportive organizate de Școala Nr. 1 „Sfinții 

Voievozi” cu implicarea tuturor elevilor, având sprijinul susținut 

atât din partea profesorilor școlii, dar și al asociației.  

În numele Asociației „Părinții Aproape”, îi felicit pe TOȚI elevii, 

absolvenți din Promoția 2021, întrucât ei sunt generația care a 

fost supusă celor mai multe schimbări de-a lungul celor 9 ani de 

școală primară și gimnazială, începând de la instituirea clasei pregătitoare, modificările programei școlare ce au 

condus la schimbarea manualelor și culminând cu elaborarea altor tipuri de subiecte bazate pe competențe la 

evaluarea națională. Pe lângă toate acestea, s-au confruntat, alături de toți elevii, cu o stare de criză provocată de 

pandemia de coronavirus care a adus o noutate în siste-

mul educațional din România: învățământul online. 

     Îi felicit, de asemenea, pe toți profesorii și învățătorii 

acestei școli care i-au îndrumat și susținut pe acești co-

pii, pentru întreaga muncă depusă și dedicarea de care 

au dat dovadă, atât pentru activitățile curriculare, cât și 

pentru activitățile educative extrașcolare, coordonate de 

doamna directoare Daniela Voinea și de doamna direc-

tor educativ Iuliana Soare.  

Ca părinte, am avut bucuria ca pe doamna profesoară 

Iuliana Soare să o cunosc întâi ca director al școlii, apoi ca dirigintă a Ilincăi, fiica mea cea mare și apoi diriginta 

Ancăi. Cred că acei părinți care i-au fost elevi ințeleg cel mai bine că mă refer la dedicație, profesionalism, im-

plicare, empatie, pe care le-a insuflat întregului colectiv al școlii, de-a lungul timpului, din 1990 și până în pre-

zent. 

Nu în ultimul rând, se cuvine să adresez mulțumiri tuturor părinților și cadrelor didactice care au susținut activi-

tatea Asociației „Părinții aproape”, dar și personalu-

lui nedidactic al școlii, pe care știm că ne-am putut 

baza oricând. 

Merită toată aprecierea noastră această generație de 

tineri deosebiți, alături de întregul colectiv de cadre 

didactice al Școlii gimnaziale „Sfinții Voievozi” 

care, deopotrivă, au dat dovadă de o capacitate mare 

de adaptare la schimbări și lucru în echipă. Ne-ați 

făcut mândri și ne veți face în continuare cu fiecare 

dintre rezultatele voastre! 

Mult succes pe noul vostru drum! 

Florentina SĂRARU, Vice-președinte, 

Asociația ”Părinții Aproape” a Școlii Nr. 1 

”Sfinții Voievozi” 
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Vă mulțumesc, dragii mei, că mi-ați oferit ocazia să-mi petrec ultima vacanță cu voi, 
printre poze și amintiri. Am lucrat cu multă plăcere acest jurnal pe care vi-l dedic din 
toată inima. Am invățat multe de la voi și impreună cu voi, m-am poticnit de multe ori, 
dar am reușit să îl duc la bun sfârșit. Așa s-au derulat și cei patru ani petrecuți împreună! 
Acum v-ați luat zborul spre alte idealuri, dar oriunde v-ați afla, să nu uitați că vă iubesc! 
 

     Cu apreciere și mult drag, Diriga 
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Buburuzele se prezintă 

Septembrie 2012 versus iunie 2021 

Amintiri, amintiri ... Așa am început școala 

Proiecte de succes.  Târgul de carte Gaudeamus 

Țara ta, tradiția ta 

            Vis de iarnă 

                   Happy Days. Aniversarea mea și a școlii mele 

Amintiri, evocări ale profesorilor 

                      Amintiri, evocări ale elevilor 

                                            Amintiri, evocări ale părinților 

Proiectul ”Pași spre performanță” - Ultimul clopoțel! 
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