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“CONFERIN“CONFERIN“CONFERIN“CONFERINŢA DE PRESA DE PRESA DE PRESA DE PRESǍ””””    

SSSS----aaaa    vrut a fi o excursie îvrut a fi o excursie îvrut a fi o excursie îvrut a fi o excursie în care săn care săn care săn care să    acumulăm acumulăm acumulăm acumulăm 

experienţe şi material pentru revista şcolii, experienţe şi material pentru revista şcolii, experienţe şi material pentru revista şcolii, experienţe şi material pentru revista şcolii, 

o excursie motivantă pentru ceea ce urma o excursie motivantă pentru ceea ce urma o excursie motivantă pentru ceea ce urma o excursie motivantă pentru ceea ce urma 

să devenim, “reporteri pentru şcoala să devenim, “reporteri pentru şcoala să devenim, “reporteri pentru şcoala să devenim, “reporteri pentru şcoala 

noastrănoastrănoastrănoastră”. Dar a fost mult mai mult , a fost ”. Dar a fost mult mai mult , a fost ”. Dar a fost mult mai mult , a fost ”. Dar a fost mult mai mult , a fost 

o o o o minunată ocazie de a întâlni oameni şminunată ocazie de a întâlni oameni şminunată ocazie de a întâlni oameni şminunată ocazie de a întâlni oameni şi i i i 

fapte inedite, un exemplufapte inedite, un exemplufapte inedite, un exemplufapte inedite, un exemplu    viabil de tviabil de tviabil de tviabil de trecere recere recere recere 

prin timp, lăsând în urmăprin timp, lăsând în urmăprin timp, lăsând în urmăprin timp, lăsând în urmă    ““““simbolul simbolul simbolul simbolul 

dăinuirii”. Emoţdăinuirii”. Emoţdăinuirii”. Emoţdăinuirii”. Emoţii coii coii coii contrastante, determinate ntrastante, determinate ntrastante, determinate ntrastante, determinate 

de liniştea pietrei încremenite în incrustaţii de liniştea pietrei încremenite în incrustaţii de liniştea pietrei încremenite în incrustaţii de liniştea pietrei încremenite în incrustaţii 

inedite, dar şi de seninul din  privirea şinedite, dar şi de seninul din  privirea şinedite, dar şi de seninul din  privirea şinedite, dar şi de seninul din  privirea şi i i i 

ggggraiul unui om care pentru nişraiul unui om care pentru nişraiul unui om care pentru nişraiul unui om care pentru niştecopiitecopiitecopiitecopiice ce ce ce 

acum descifrează tainele începutului,acum descifrează tainele începutului,acum descifrează tainele începutului,acum descifrează tainele începutului,    păpăpăpărea rea rea rea 

de neatins.de neatins.de neatins.de neatins.    

Au apărut întrebările, curiozităţile, şi totul Au apărut întrebările, curiozităţile, şi totul Au apărut întrebările, curiozităţile, şi totul Au apărut întrebările, curiozităţile, şi totul 

ssss----a transformat întra transformat întra transformat întra transformat într----o “conferinţă de o “conferinţă de o “conferinţă de o “conferinţă de 

presă”, în urma căreia, mlădiţele tinerilor presă”, în urma căreia, mlădiţele tinerilor presă”, în urma căreia, mlădiţele tinerilor presă”, în urma căreia, mlădiţele tinerilor 

“reporteri” au î“reporteri” au î“reporteri” au î“reporteri” au înflorit nflorit nflorit nflorit sub “mângâierea sub “mângâierea sub “mângâierea sub “mângâierea 

blândăblândăblândăblândă    a mentora mentora mentora mentorului”: poetul Lucian ului”: poetul Lucian ului”: poetul Lucian ului”: poetul Lucian 

Avramescu şi linişAvramescu şi linişAvramescu şi linişAvramescu şi liniştea Muzeului  pietrei.tea Muzeului  pietrei.tea Muzeului  pietrei.tea Muzeului  pietrei.    

Un Un Un Un ”î”î”î”început” de nceput” de nceput” de nceput” de bun augur, pe care nibun augur, pe care nibun augur, pe care nibun augur, pe care ni----l l l l 

dorim să dăinuie îdorim să dăinuie îdorim să dăinuie îdorim să dăinuie în timp!n timp!n timp!n timp!    

    

Dir. Adj. Prof. Jugănaru Violeta 
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ȘCOALA MEA 

     Aş dori să vă prezint în câteva 
cuvinte şcoala mea la care învăţ. 

     Aceastăşcoalăeste din vechi bătrâni. 
Este o şcoală nu foarte mare, cu câteva 
Săli de clasă, laboaratoare şi cabinete, 
bibliotecăşi sala de sport. Dar, ea este o 
şcoală care te face să vii vesel, pregătit 
pentru ore şi dornic să înveţi. 

     Când eram la grădiniţă abia 

aşteptam să intru la şcoală, să cunosc 
marile taine ale învăţăturii.  

Acum sunt clasa a 4-a şi şcoala este o a 
doua casă pentru mine. 

     Doar gândul că peste patru ani voi 
merge la o altăşcoală, mă întristează. 

Ȋmi iubesc şcoala aşa cum e şi cred că nu 
sunt singura care ţine atât de mult la 
aceastăşcoală. 

    

 Autor: Guşter Alexandra, cls a IV-a, Şcoala 
Gimnazială Brătăşanca 

 

Aspect de la festivitatea de deschidere a anului 

şcolar 2014-2015 

RRRRămas bun, mas bun, mas bun, mas bun, şcoalcoalcoalcoală    

 

-Bună, Liana! astăzi este un moment important 
pentru tine : examenul de capacitate! dar pot să iti 
răpesc 2 minute , pentru a-ţi pune câteva întrebări? 

-Sigur! 

-Cum ţi s-a părut clasa a-VIII-a? 
-A fost foarte frumos. Sincer nu mă 

aşteptam…credeam căva fi mult de muncă.  A fost 
anul care a trecut cel mai repede şi de care o să îmi 

fie într-adevar foarte dor. 

-Ce sentimente ai faţă de colegii tăişi de doamna ta 
dirigintă? 

-Păi…în ultimul timp m-am ataşat  foarte tare de 
colegii mei…bine...nu pot spune că de toţi.  Dar…pot 
spune că am ajuns să îi iubesc pe cei din grupul meu 

şi să îmi fie mai dragi ceilalţi, cât despre doamna 
dirigintă vreau să îi mulţumesc că ne-a fost ca o 

mamă 
-Cum te simţeai atunci când domnul director te lăuda 

pentru rezultatele obţinute din clasele V-VIII ? 
- Bine...adică e o senzaţie de bucurie văzând că 

cineva îţi apreciază munca 
-Cărui profesor ai vrea să îi mulţumeşti în mod 

special? 

-Nu fac diferenţa între profesori deoarece fiecare ne-
a învăţat ceva, totuşi aş vrea să îi mulţumesc 

doamnei profesoare de matematică 
-Ai vrea să mai rămâi în şcoala generală? 

-Şcoala generală îmi e dragă, şi m-aş întoarce din 
când în când la ea dar nu aş vrea să rămân în ea 

deoarece vreau să descopăr viaţa de liceu 
-Eşti fericită că vei merge la liceu? 

-Da..mă bucur, mai ales că...în caz că voi intra la 
liceul dorit..(ceea ce îmi doresc din tot sufletul),  voi 

face ceea ce îmi place 

-La ce liceu ai vrea să fii admisă? 
-La Liceul De Arte Carmen Sylva! 

-Mulţumesc mult pentru răspunsurile oferite! Şi mult 
succes! 

-Cu plăcere! 
    

Autor:  Dănilă Bianca,cls. a VI-a,Şcoala   Gimnazială 

Filipeştii de Tîrg 
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Cât despre casă, ne-a împărtășit că are peste 100 de 
ani. Bătrânul a cumpărat casa și a refăcut-o din 
piatră. Are pereți de 80 cm, o cramă. Lucian 
Avramescu a refăcut unele încăperi, însă a respectat 
ca totul să fie din piatră. Începând cu 1950, casa a 
fost CAP. 

După cele spuse, poetul ne-a oferit ocazia de a-i 
pune câteva întrebări: 
Elevii:“ Cum v-a venit ideea de a înființa acest 
Muzeu?” 
Poetul:“ Cum am spus, bunicul meu a iubit piatra, iar 
eu am preluat acest lucru de la el. Acum și eu iubesc 
piatra. Am ales piatra, fiindcă este simbolul 
dăinuirii.” 
Elevii: “Am auzit multe despre cariera 
dumneavoastră. Am dori să știm cum v-ați ales acest 
drum în viață.” 
Poetul: ” În clasa a IV-a doream să devin 
romancier.Și acum simt nevoia să scriu romane,dar 
nu am avut răbdare niciodată să termin unul. Și iată, 
că acum sunt poet. Scriu poezii, lucrez la o carte cu 
fiica mea, Luciana, căreia i-am făcut și o mică 
librărie, unde vinde cărți. Pot spune că dragostea de 
literatură am moștenit-o de la mama mea, care scria 
și ea foarte mult. M-am născut într-o casă în care era 
prezentă biblioteca.” 
Elevii: “Ce carte v-a plăcut cel mai mult în copilărie?” 
Poetul:“Citeam  Robinson Crusoe. Am citit cartea 
chiar de 15 ori. Mă visam și eu pe o insulă… Îmi 
plăceau de asemenea povestirile vânătorești.” 

          După terminarea micului interviu, ne-am 
cumpărat și noi câte o carte de la fiica sa Luciana, iar 
poetul ne-a oferit un autograf. 
           Și cu acestea fiind zise, i-am mulțumit marelui 
poet pentru blândețea de copil cu care ne-a vorbit, 
pentru că așa cum a spus :”Poeții rămân copii până 

mor.” . Ne-am luat rămas bun, sperând că ne vom 
mai întâlni și altă dată.    
 
Autor:  Haralambie Maria- Alexandra, cls.  a V-a,             

Școala Gimnazială Brătășanca 

Ziua de sâmbătă, 23 mai, avea să fie o zi minunată! 
Domnul director și doamna directoare au organizat 
o excursie cât se poate de frumoasă! 
       Scopul excursiei a fost să vizităm o mulțime de 
obiective turistice, pentru a ne documenta, pentru 
a ne îmbogăți cunoștințele cu lucruri de valoare ale 
țării noastre. 
       La ora 8:00 dimineața am plecat la drum. Am 
urcat bucuroși in autocar și am pornit. Eram foarte 
curioși în legătură cu ce vom vizita. 
       Pe rând, am vizitat Conacul Bellu din Urlați, 
Casa Memorială Nicolae Iorga din Vălenii de 
Munte… Aici am avut ghizi și am aflat multe 
informații folositoare. Însă, ceea ce m-a fascinat pe 
mine a fost Muzeul Pietrei din Sângeru, unde am 
avut ghid insăși pe marele poet al României, Lucian 
Avramescu. 
        Cu glas blând, privindu-ne drept în ochi, 
dânsul ne-a povestit foarte frumos despre Muzeul 
Pietrei. Locul unde se află Muzeul, a fost curtea 
bunicului său. Bătrânul iubea piatra, iar Lucian 
Avramescu, în cinstea bunicului său, a creat acest 
Muzeu, după ce a cumpărat pământul împărțit 
între frații și verii săi. 
       Poetul ne-a spus că toate pietrele pe care le 
vedem în curtea sa, sunt cioplite de meșteri 
populari, oameni fără studii în acest domeniu. Din 
satul său, 4 oameni, cioplitori din tată în fiu, 
lucrează pentru dumnealui, realizând mai ales 
cruci. Din Moldova, provin pietrele cu figuri 
umane. 
Figură umană cioplităîn piatră 

“Am adunat aceste pietre frumoase de prin toate 

satele, să arăt că noi, românii, ştim să cioplim şi 

piatră, nu doar grecii, nu doar italienii şi alții…” a 
spus marele poet.    

CIVILIZAȚIA DE PIATRĂ… 

-MUZEUL PIETREI DIN SÂNGERU- 
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O experienŢĂ de 

neuitat 

O casăsimplăce ascunde o grămadă de comori!  
Aşa ne-aîntâmpinat Muzeul Pietrei din Sângeru!    
Ȋn acest sat micuţ, muzeul pietrei este singurul de 
acest gen din ţară. 
 
Ȋnfiinţat de poetul romȃn Lucian Avramescu , am 
înţeles că deşi, pentru mulţi, pietrele nu au nici o 
valoare,  ele pot fi modelate din nou și din nou.. 
Fiecare piatră are povestea ei: crucile ce se țin de 
mȃnă, simbol al soților ce au murit împreună; 
povestea colacului de fȃntȃnă furat de pe cȃmpul 
bunicului său...și multe altele. 
Într-o cameră micuță din casa poetului am întâlnit 
caricaturile fratelui său, Marian Avramescu. M-am 
amuzat foarte tare văzȃndu-le, erau caricaturile 
unor mari actori și politicieni Mă întrebam cum  
sunt caricaturile adevărate și iată că am găsit 
răspunsul aici. 

 

Expoziţia de caricaturi a lui Marian Avramescu 

Vizita la Muzeul Pietrei a fost o experiență de 
neuitat!        
 
 

Autor: Buruiană Alexandra, clasa a V-a,Şcoala 
Gimnazială Brătăşanca 

Omul care sfinţeşte 

locul 
Ȋn data de 23 aprilie, elevii Școlii Gimnaziale Filipeştii 
de Tîrg împreună cu cadrele didactice am  vizitat 
Muzeul Pietrei ce se află la Sângeru, circa 100 km de 
Bucureşti. 
De cum am coborât din autocar ne-a întămpinat 
domnul Lucian Avramescu, publicist şi poet, 

creatorul minunatului muzeu.  

 

Piatră cu figură umană 

In timpul cât am vizitat muzeul, poetul ne-a acordat 
un mic interviu. Aşa am aflat că este născut în satul 
Sângeru, a absolvit şcoala gimnazială aici, iar din clasa 
a IV-a  a decis că în viitor va deveni prozator, 
influienŃat de mama sa care scria poezii dar şi de de 
bunicul care  a Ńinut un jurnal până în ziua când a 
murit la 62 de ani. 

Ȋntrebat de unde se insipiră, în glumă ne-a răspuns că 
zâmbetul doamnei profesoare sau seriozitatea 
mustăŃii domnului director pot fi sursa de inspiraŃie,  
orice obiect, vietate, fiinŃă omenească, calităŃile unui 
om pot fi muze şi poate scrie în orice moment, pe 
şerveŃel, în restaurant, în autobuz. 
Ideea de a dona satului muzeul şi de a  aduna colecŃia 
de pietre cioplite i-a venit de la bunicul care, la rândul 
său, şi el a donat clădirea unde se află actuala 
primărie. Clădirea care adăposteşte o parte din lucrări 
este considerată tipic arhitecturii de acum două 

secole. Ȋntr-una din camere se găsesc bănci, vase 
cioplite în piatră, pe care stau ceşti uriaşe cioplite în 
rocă albă. 

Ȋn realizarea acestui muzeu, poetul a pus pasiune, 
artă, iubire, iar  poezia scrisă de dumnealui este 
transmisă în eternitatea pietrei. 
MulŃumim pentru orele minunate petrecute în 
compania poetului dar şi al omului Lucian 
Avramescu,cel care şi-a deschis porŃile dar şi 
sufletul. 
 

Autor: Cornea Antonia, clasa a VI-a 
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Conacul Bellu 

       Noi, copiii de la Şcoala Gimnazială Filipestii de Tîrg , 
am plecat într-o excursie ce avea să fie una de neuitat!   
     Prima oprire a fost la conacul Bellu. Când îl vezi 
pentru prima oară, te gândeşti că este un conac mic şi 
plictisitor, dar de fapt acest conac are o poveste 
minunată ! Aici au locuit multe generaţii ale  familiei 
Bellu. Grădina conacului pare a fi a unor prinţese! 
scaunele sculptate, măsuţele mici, arcadele pline de 
trandafiri, îţi dau o stare de visare, de melancolie! poţi 
spune că trăieşti o poveste în care tu eşti prinţesa şi ai 
o grădină minunată, plină de flori! 

 
In curtea Conacului Bellu 

 

     Dupăceam vizitat camerele conacului, şi am văzut 
arborele genealogic al familiei Bellu, ghida ne-a dus în 
beciul în care bărbaţii familiei depozitau butoaiele 
imense pline cu vin. 

 

 

                      Crama Conacului Bellu 

  Cu toţii  am fost impresionaţi de poveştile acestui 
conac  şi am luat ca amintire  foarte multe poze de la 
conacul Bellu. Intr-un final domnii profesori au 
mulţumit persoanelor de la conac, şi au spus că vom 
reveni cu mare drag, iar după aceea am plecat către 
celelalte destinaţii. 
 
Autor: Dănilă Bianca, cls. a VI-a, Filipeştii de Tîrg 

Păşind pe urmele Familiei Păşind pe urmele Familiei Păşind pe urmele Familiei Păşind pe urmele Familiei 

Bellu...Bellu...Bellu...Bellu... .  

 

  Conacul Bellu este o structură realizată acum 

sute de  ani care se întinde pe opt hectare ,dar 

mare parte din el a fost distrus în urma 

seismului şi sistemului comunist . Familia Bellu, 

proprietara conacului, a ştiut să pastreze 

bunurile familiei pentru ca noi să ne putem 

bucura de frumusețea lor. Când intri pentru 

prima dată în conac, devii din ce in ce mai 

curios şi dornic de a asculta cât mai multe 

despre oamenii care au trăit şi au trudit pentru 

a da o viață mai bună urmașilor.  

    Păşind pragul casei, am lăsat în urmă toată 

viaţa modern ,şi deşi trupul meu 

înainta,simţeam cum mă întorc în timp şi 

realizez cât de bună poate fi viaţa  fără  

tehnologie. 

   Familia Bellu era o familie foarte bogată ,care 

a  început de la zero ,şi treptat şi-au creat 

muncind propriul lorunivers                                

    Mobilierul vechi adus din țări străine , 

covoarele pe care îşi făceau rugăciunea , 

pantofii de argint cu care doamnele dansau în 

fața sultanilor , fotoliile cu sidef şi stampele 

japoneze, sunt doar câteva din obiectele care 

aparțineau familiei Bellu            .   

    La subsol o mulțime de butoaie din 1889 

pentru vin şi călcătoarele  în care se făcea vinul 

de acum 2000 de ani, ne-au impresionat , iar 

explicațiile ghidului ne-au ajutat să aflăm cât 

mai multe despre familia Bellu. 

    Niciodată nu am să uit acest loc minunat , 

plin de istorie şi lucruri de basm ! 
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Era foarte pasionat de tablouri .  Arta 

culorilor îl purta ca într-un vis alături de 

“corabia  dintoiul nopţii”, pictură realizată de 

Eugen Voiculescu Marin. În prima camerăîn 

care am pătruns erau alte 3 tablouri : Sfântul 

Haralambie , o maică, şi soţia sa Ecaterina , 

care purta un costum tradiţional ardelenesc.  

Fiica sa , Magda Iorga, a studiat artele 

plastice în Italia şi i-a oferit tatălui său două 

dintre  picturile sale.  

Continuând vizita prin muzeu , picturile erau 

prezente în toate camerele:,,Valea Cămpiniţei 

“şi ,,Flori de măr” semnate de pictorul Nicolae 

Grigorescu,şi multe altele 

Savantul îşi păstra cu mare însemnătate  

lucrurile achiziţonate din călătoriile sale . În 

ultima încăpere , unde doamna îşi primea 

oaspeţii , se afla şi un calendar , rămas la trista 

dată, luna şi anul în care au plecat din 

casădupă un crunt cutremur, 10 noiembrie 

1940. S-au mutat la Sinaia de unde savantul  a 

fost dus de către un grup politic de legionari în 

pădurea Strejnic şi ucis … 

Acest om , se poate spune că a transformat 

oraşul Vălenii de Munte , într-un adevărat 

centru academic şi cultural. 

       ,, ACEASTĂ CASĂ , ÎN CARE S-AU BUCURAT , AU 

MUNCIT ŞI S-AU SFȂRŞIT ECATERINA ŞI NICOLAE 

IORGA, A FOST DĂRUITA STATULUI ÎN 1963-1978 , 

DE CĂTRE URMAŞII LOR “ 

 

Autor: Moraru Alexandra, clasa a V-a, Bratasanca 

Muzeul Nicolae Iorga 

Pe data de 23 Mai , am pătruns într-un loc ce 

păstrează amintirea vie a unui mare om al istoriei 

noastre :NICOLAE IORGA .(5 iunie 1871 Botoşani-

27 noiembrie 1940 ) 

Acesta a fost un mare om politic , consilier regal şi 

prim-ministru ( între 19 aprilie 1931-6 iunie 1932), 

ceea ce îl făceau un bărbat puternic şi dur. Dar in 

ciuda acestora, era un om ce îmbrăţişa şi acea cale 

înţeleasă doar de unii oameni : LITERATURA ŞI 

ARTA. 

     Biblioteca sa denumită ”CUVȂNTUL”, cuprindea 

60.000 de volume şi era deschisă şi pentru public , 

dar  el personal, a fost autorul a 1.003 volume , 

12.755  articole şi studii si 4.963  recenzii, în cei 69 

de ani de viaţă . 

A urmat studii în Berlin , Italia şi Leipzig, iar in 

România a urmat Universitatea din Iaşi , pe care a 

absolvit-o  într-un singur an , obţinând diploma : 

,,Magna Cum Laude ‘’. 

De cum am trecut pragul muzeului , am simţit că 

voi cunoaşte viaţa unui om extraordinar. Fiecare 

cuvânt rostit despre acest om de către ghidul 

nostru, fiecare lucru pe care îl vedeam acolo, mă 

uimeau din ce în ce mai mult! 

 

Şi….pauza de masă la Valenii de Munte 
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Pe drumuri de munte… 

În ziua de vineri, pe data de 5 iunie, am plecat 
într-o excursie minunată organizată în cadrul 
proiectului ZEP, “Reporter pentru şcoala mea”. 
     La ora 8:00 dimineața am pornit la drum. 
Entuziasmați, de abia așteptam să aflăm ce vom 
vizita. După aproximativ o oră am ajuns la prima 
destinație și anume la o Școală Gimnazială din 
Prejmer. 
     Acolo am fost întâmpinați foarte frumos, de 
domul director al școlii. Dânsul ne-a arătat școala 
și ne-a spus câteva lucruri interesante despre ea. 
Elevii clasei a VII-a ne pregătiseră o surpriză. 
Împreună am  realizat stema orașului Prejmer.

Aspecte de la activitatea de la Şcoala Gimnazială Prejmer 

 
Apoi ansamblul lor folcloric ne-a încântat privirile 
cu dansuri populare și cântece din acea zonă. Nici 
ansamblul “Garofițele” din Brătășanca, 
îndrumate de domnul Chiru Constantin, nu s-au 
lăsat mai prejos. 

 
 

Ansamblul folcloric de la Şcoala Prejmer 

 

La plecare ne-am luat rămas bun de la elevi, iar 
domnul director al acelei școli ne-a condus la 
cetatea din apropiere, Cetatea Prejmer. Ne-a 
oferit câteva informații, precum că cetatea era 
una țărănească, adică, în caz de asediu, 
familiile de țărani se adăposteau în cetate. 
Aveau fiecare camere și poduri pentru 
strângerea proviziilor. 
Apoi, am făcut turul străjii prin cetate, locul pe 
unde patrulau străjile pentru a vedea dacă 
cetatea este în pericol. Am văzut gurile prin 
care oamenii turnau apă fiartă, smoală, pentru 
a se apăra. În curtea cetății am vizitat de 
asemenea și o biserică evanghelică, cu o orgă 
funcțională. Am văzut și o sală de clasă de 
acum mai bine de 300 de ani. 
După toate acestea am plecat mai departe! 
Ultima oprire a fost la Brașov. Aici am vizitat 
orașul, iar apoi am mers în Piața Sfatului, unde 
ne-am plimbat și ne-am relaxat după o zi lungă 
și plină de bucurii. Am fost foarte încântați să 
vedem Brașovul, căci este un oraș minunat! 
     Mulțumim tuturor pentru organizarea acestei 
minunate excursii! 

 

Autor:Haralambie Maria-Alexandra, cls. a V-a 

 

Sală de 

clasă din 

incinta 

cetăţii 

Prejmer 
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Ṣcoala Prejmercoala Prejmercoala Prejmercoala Prejmer    

----Schimb de experienSchimb de experienSchimb de experienSchimb de experienṭặ- 
 
     Cele 16 ,,Garofiṭe “ de care aṭi mai 

auzit ỉn revista noastrặ , s-au ỉntors !De 

acestặ datặ mult mai pregặtite ,ṣi sặ facặ 

un spectacol mai mare . Acum nu mai 

suntem la Conacul din Mặneṣti ci  am 

schimbat reṣedinṭa la :,,Ṣcoala din 

Prejmer “. 

Elevii ṣcolii  ne-au ỉntậmpinat , 

ỉmbrặcaṭi ỉn costume populare ṣi  plini 

de bunặ dispoziṭie

 

Pe  pereṭiiṣcolii erau o mulṭime de 

picturi frumoase , realizate de 

elevi.Fiecare culoare intra ỉn armonie 

cu cealaltặṣỉse  ỉmbinauỉn tablourile 

copiilor.Pe scặri se aflau figurine din 

polistiren, cu tematică de Paṣti.Picturile 

pe sticlặ ne ỉntặmpinau la tot pasul. 

Domnul director al ṣcolii din Prejmer , 

ne-a prezentat o expoziṭie inedită, cu 

exponate vechi  , din domeniul 

tehnologiei. 

       Pentru cặṣcoala noastrặ face parte 

cu mậndrie din cele 32 de ṣcoli din 

proiectul ZEP, alături de şcoala din 

Prejmer,  schimbul de experienṭặ dintre 

cele două şcoli ne-a pus faţă în faţă : 

“Garofiṭele” noastre s-au întrecut în 

dansuri tradiţionale cu elevii de la 

Prejmer, care ne-au încântat la rândul 

lor cu dansurile şi cântecele lor. 

 

“Garofiţele” din Brătăşanca şi dansul “Sîrba 

în căruţă” 

 

Mi-am dat seama cặ , deṣi eram din ṣcoli 

diferite , cele 2 ore petrecute împreunặ 

ne-au fặcut sặ ne amestecặm ca ṣi 

culorile de pe picturile de la intrare, ṣi 

sặ realizặm un minunat contrast. 

     Am primit fiecare , cậte o insignă cu 

simbolul :PREJMER, ṣi am ỉnvặṭat cum 

se poate realiza un ,,hexaflex”, o jucặrie 

interesantặ care se rotea ṣi apoi se 

rặsucea.  

 

Aspecte de la activitatea comună de la Şcoala 

Prejmer 

Ne-am luat “la revedere” de la prietenii 

ṣi colegii noṣṭri , şi a rămas ca şi ei să 

vină în Şcoala noastră, unde îi vom 

aştepta cu drag! 

    Am petrecut cu adevărat o zi 

deosebită din viaţa mea!  

 

 

Autor: Moraru Alexandra, cls. a V-a 
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Cetatea de la PrejmerCetatea de la PrejmerCetatea de la PrejmerCetatea de la Prejmer    
 

Cetatea de la Prejmer este o cetate  ţărănească, 
construită  în mai multe   etape:  prima oara 
biserica, iar pe urmă s-a construit  un  zid în jurul 
acesteia ca să  o protejeze. Pentru aceasta se mai 
numeşte  şi biserica fortificată. 
Biserica este mare, frumoasă, cu o orgă imensă, un 
altar şi multe scaune din lemn ,înconjurată de un 
zid foarte gros, cu multe cămăruţe în care locuiau 
familiile satului în vreme de prigoană. Ȋn zidurile 
cetăţii este un tunel cu multe găuri, nu foarte mari, 
folosite în timpurile de asediu, denumit “Drumul 
străjii”, deoarece pe acolo mergeau oamenii care 
păzeau cetatea. Atunci când veneau invadatorii, 
sătenii aruncau pe găurile acelea  smoală, apă 
fiartă sau bolovani , ca săîmpiedice  intrarea 
încetate pentru a o cuceri. 
    Pe lângă toate acestea, cetatea mai are şi o 
şcoalăîn care învăţau copiii satului. 

Cetatea Prejmer este un loc care merită vizitat 
deoarece ascunde multe minunăţii în ea.

 
 

Autor: Dobre Maria, cls. a VI-a, şcoala Filipeştii de 

Tîrg 
 

O zi specială pentru 

şcoala mea 
Astăzi , elevii de la şcoala din Prejmer au 
venit în vizită la şcoala noastră. Noi am 

pregătit o activitate comună “Cum să dăm o 
“viaţă” nouă plasticului” , în care am lucrat 
ghivece din PET-uri reciclate şi am plantat 

flori, dar i-amşi încântat cu mai multe 
momente  artistice. 

 

Primirea oaspeţilor cu prăjituri făcute de mamele 

noastre 

Fetele din clasa a Vl-a în parteneriat cu şcoala 

specială au pregătit un dans modern extrem 

de frumos. Apoi clasa a V-a a prezentat o 

scenetă  la care au participat elevele Stan 

Theodora, Barbu Simina , Drăghici Maia, 

Telegescu Andreea şi Pletea Bianca. 

 

Ansamblul “ROŞIOARA”-FILIPEŞTII DE TȊRG a 

pregătit două dansuri folclorice minunate. 

Când au plecat, elevii de la şcoala din Prejmer 

au luat ghivecele realizatedin materiale 

reciclabile şi ne-au felicitat pe toţipentru 

momentele pe care le-am pregătit 
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Plimbare prin 

PIAŢA 
SFATULUI 

Ȋncă o zi minunată de şcoală ne-a adus zvonul 

că vom merge în excursie la BRAŞOV. 

Când am ajuns acolo , vestea ne-a fost 

viscolită….puteam merge oriunde prin PIAŢA  

SFATULUI . Acolo ,  eu cu câteva colege, am 

mers la o fântână, care era cea mai frumoasă  

din lume . Toţi porumbeii veneau în jurul 

acelei fântâni , să-şi vadă trecătorii 

bucurându-se de zilele minunate petrecute în 

Braşov. 

 

 
La plimbare prin Piaţa Sfatului 

 

Priveliştea era încântătoare . Semnul mare al 

Braşovului era mai frumos ca la Hollywood. 

La întoarcere, în autocar, ţipetele copiilor 

erau de neuitat pentru profesori!  

La întoarcere- în autocar 

Autor: Stan Theodora, clasa  a V-a 

ÎN EXCURSIE, LA 
BRAŞOV 

Vineri ,05.06.2015 ,am fost în excursie,in 

cadrul Proiectului “Reporter pentru şcoala 

mea”, să vizităm o şcoală din judeţul 

Brasov. Drumul lung , cu serpentine, părea 

un labirint fără ieșire.  Prima oprire a fost 

la Izvorul Rece la Sinaia 

 

Când am ajuns în Brașov am fost la școala 

Prejmer. Domnul director de la școala 

aceea a fost ghidul nostru pentru un timp 

Am făcut turul școlii .Am socializat cu 

copiii de acolo, am lucrat împreună şi am 

schimbat impresii. După aceea am vizitat 

cetatea Prejmer 

Şi pentru că ziua a fost lungă, Domnul 

director ne-a dus la un restaurant să 

mâncăm . Mâncarea a fost bună! 

 

Autor: Barbu Simina, clasa a V-a, Şcoala 

Filipeştii de Tîrg 
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PROIECTUL ZEP 

O OPORTUNITATE PENTRU 
NOI EXPERIENŢE ÎN CARIERĂ 

O zi frumoasă de vară ne-a adus bucurie şi 

luminăîn suflet atât nouă, cadrelor didactice, 

cât şi elevilor şcolii noastre, vizita la Prejmer. 

Ȋn mijlocul gazdelor de la şcoala din 

localitate, partenerăîn cadrul proiectului ZEP, 

am trăit clipe unice şi ne-am împărtăşit 

experienţele proprii legate de cea mai nobilă 

profesie, cea de formator şi slefuitor, al 

viitoarelor generaţii. Astfel , ne-am întors de 

la Prejmer încântaţi de ceea ce am învăţat şi 

fermecaţi de frumuseţea locurilor! 

Autor: prof. Răţoiu Elena 

 

 

Cetatea Prejmer 

Socializare şi divertismentSocializare şi divertismentSocializare şi divertismentSocializare şi divertisment    

     Ȋn data de 05.06.2015 a avut loc un schimb de 

experienţă între un grup de elevi de la Școala 

Gimnazială Filipeştii de Tîrg însoţiţi de către domnii 

profesori , şi elevii de la şcoala Prejmer, în cadrul 

proiectului ZEP “Reporter pentru şcoala mea” . 

             O dată ajunşi la Prejmer, ne-am amestecat 

între noi în cadrul activităţilor comune, am 

confecţionat magneţi , am făcut origami şi am 

schimbat impresii.La finalul activităţii, am schimbat 

daruri între noi ,  şi am primit invitaţia de a vizita 

Cetatea Ţărănească Prejmer unde ghid a fost chiar 

Domnul Director al Școlii. 

 
 Cetatea a fost ridicată în secolul al XV-lea cu 

scopul de a servi drept refugiu şi apărare a populaţiei 

pe timp de război. 

 Am fost plăcut surprinşi de ospitalitatea 

gazdelor şi am vrut să întoarcem această ospitalitate 

aşa că i-am invitat şi noi  să viziteze şcoala şi comuna 

noastră. Și au spus că vor veni. 

 Ii aşteptăm cu drag! 

Autor: Cornea Antonia, clasa a VIAutor: Cornea Antonia, clasa a VIAutor: Cornea Antonia, clasa a VIAutor: Cornea Antonia, clasa a VI----aaaa    
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Desene  realizate de eleva Dobre Maria-cls. a VI-a, 

Filipestiide Tirg 

 

APUSULAPUSULAPUSULAPUSUL    

Este seară.Liniştea trandafirie a înserării se lasă 

peste sat.Deodată a apărut pe cer o minge ca de 

aur.Era soarele,care apunea.Razele lui făceau 

frunzele copacilor de rugină să strălucească precum 

nişte monezi de aur.Pe cer,razele măreţului 

cârmuitor dansau un minunat dans.Uitându-mă mai 

atent am văzut că pe cerul albastru ca cicoarea razele 

soarelui făceau un adevărat spectacol de lumini. 

   Ramurile copacilor împodobite de culoare şi 

lumină râdeau la soare,care acum se scufunda şi mai 

mult şi se facea din ce în ce mai portocaliu,iar jocul 

razelor sale era tot mai pal. 

   Nu a mai durat mult şi soarele asfinţi de tot.Pe 

cer,măreaţă ca niciodată a venit Luna,lumina  

argintie a nopţii. 
    

Autor: Zafiu Andreea, clasa Autor: Zafiu Andreea, clasa Autor: Zafiu Andreea, clasa Autor: Zafiu Andreea, clasa a Va Va Va V----aaaa    

 

Cei patru ani de şcoală 

     Nu pot descrie în cuvinte cât de frumoşi au 

fost cei patru ani de şcoală!  

     La începutul primei clase veneam la şcoalăcu 

un buchet de flori aproape cât mine de mare. 

Curând mi-am cunoscut colegii.  Am legat 

prietenii  foarte strânse. Toţi îmi sunt foarte 

dragi. 

              Doamna noastră iubită ne-aînvăţat 

tainele abecedarului şi secretele matematicii 

     Prima dată când am vazut-o am fost foarte 

fericit.  Poate, uneori nu era chiar mulţumită la 

maxim de noi, dar tot ne iubea  aşa cum şi noi o 

iubim .   Ȋn cei patru ani de şcoală am participat 

la multe activităţi  precum cea de la 1 

Decembrie, 8 Martie, 1 Iunie şi multe altele. 

       Clasele primare au trecut foarte repede.     

Doamna învăţătoare ne va rămâne în amintire 

pentru totdeauna şi ne vom aduce aminte de ea 

când ne va fi greu. 

Autor: Tudor Cosmin, cls. a IV-a, Şcoala Gimnazială 

Brătăşanca       
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PE DRUMUL VOIEVOZILOR 

 
D-l Mircea Cosma – reprezentantul Consiliului Judeţean 

Prahova şi d-l Manole Aurelian-primarul Com. Filipeştii 

de Tîrg ,la dezvelirea bustului lui Mihai Viteazul 

 
 
Conacul Pană Filipescu a fost construit în secolul 
al-XVII-lea, în jurul anului 1650, în satul Filipeştii 
de Tîrg, de către marele logofăt Pană Filipescu 
Este construit în stil tradiţional , cu foişor şi 
coloane. Are un parter înalt sub care se află 
beciuri cu uşi largi. În trecut adăpostea bogata şi 
vestita bibliotecă a lui Constantin Cantacuzino 
Stolnicul. Clădirea  are ziduri masive, groase de 
un metru, ce a fost restaurată între anii 1968-
1971 de arhitectul Mişu Rădulescu , însă de 
atunci conacul s-a  degradat şi a ajuns o ruină, 
autorităţile locale neavând fondurile necesare 
pentru întreţinerea sa. 
În prezent, conacul este declarat monument 
istoric , înscris în lista monumentelor istorice din 
judeţul Prahova ca parte a ansamblului Curtea 
boierească a lui Pană Filipescu, şi este singurul 
monument de arhitectură din acest judeţ, ce 
face trecerea către stilul Brâncovenesc. 

Proiectul ,, Restaurarea şi Consolidarea  
Conacului Pană Filipescu “ din comuna noastră, a 
fost  finanţat cu fonduri europene  în cadrul 
Programului Operaţional 2007-2013. 

Autor: Zafiu Andreea- cls a VI-a 

 

 

 

Conacul Pană Filipescu, înainte şi după restaurare şi 
consolidare 

 

CONACUL PANĂ FILIPESCU 

Conacul PanăFilipescu , este unul dintre cele 
mai frumoase conace din ţara  noastră. 
 În data de 25 septembrie, elevi din Şcoala 
Filipeştii de Tîrg au participat la inaugurarea 
conacului restaurat şi la dezvelirea bustului lui Mihai 
Viteazul, în prezenţa  preşedintelui Consiliului 
Judeţean , Mircea Cosma , alături de o fanfară  
pregătită cu suflet de dumnealui. 
 La inaugurare au participat şi alţi invitaţi, d-na 
prefect a jud. Argeş domnul primar al comunei, 
Manole Aurelian, reprezentanţi ai presei ,etc. Domnul 
profesor Podeanu Eugen a luat cuvântul, evocând 
câteva cuvinte despre istoria locală. 
 La sfârşitul programelor artistice prezentate 
de elevi din Şcoala Filipeşti şi Brătăşanca, gospodinele 
au servit invitaţii cu gogoşi delicioase şi fructe. 
 
Autor: Eleva Stan Theodora-cls a VI-a 
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14 SEPTEMBRIE,  

O ZI FRUMOASĂ DE 

TOAMNĂ! 

Emoția începutului de an şcolar a cuprins 

toată comunitatea.  Parcă toată lumea era 

prietenă cu toată lumea.  Atăt părinţii cȃt și 

copiii  erau emoționaţi  de revederea 

cadrelor didactice, de   discursul domnului 

Director. Enumerarea  rezultatelor obţinute 

de elevi  în anulşcolar trecut ne-a făcut pe 

toţi  să conștientizăm că a început cu 

adevărat școala. Un nou an în care ne dorim 

să obţinem  noi rezultate  frumoase şi multe 

realizări. 

Boboceii din clasa pregătitoare au trăit 

emoţia primului început de an şcolar şi au  

auzit pentru prima oară strigarea 

catalogului clasei lor. 

Am regăsit  minunatele clase ce ne 

așteptau cu ușile deschise şi cu manualele 

pentru un nou an şcolar, pe care cu 

nerăbdare le-am răsfoit. 

Am plecat spre case cu sufletele pline de 

bucurie că  mȃine ne vom revedea. 

 

Autor, 

Buruiană Alexandra –cls a VI-a 

 

Domnul Director in prima zi de şcoală, rostind 

cuvântul de “Bun venit” 

Ziua Limbii RomZiua Limbii RomZiua Limbii RomZiua Limbii RomÂne ne ne ne     

    

Ansamblul folcloric “Garofiţa”pe scena festivalului 

 Limbii Române-Bucureşti 

 

       Ziua Limbii Romậne , este o sặrbặtoare dedicatặ graiului 

romậnesc, pặstrată vie, pậnặỉn zilele noastre . Ỉn acest an , 

festivitặṭile au avut loc ỉn Bucureṣti , parcul Plumbuita, al sectorului 2 . 

       Vestea cặ o sặ mergem la Bucureṣti , ne-a ỉncậntat foarte mult. 

Domnul instructor Chiru Constantin,  ne-a pregặtit  pentru a strặluci 

pe scena marelui eveniment. 

Astfel ,ỉn dimineaṭa zilei de 29 august , familia noastrặ de dansatori “ 

Garofiṭele”, am pornit la drum , spre capitalặ. 

       Pe scenặ au urcat o mulṭime de copii care au recitat poezii , au 

dansat. Noi am fost singurul ansamblu folcloric iar oameni necunoscuti 

, ne ỉntrebau cậnd  vine rậndul nostru , fiind nerặbdặtori sặ ne vadặ,  

       Dupặce doamna prezentatoare a rostit un discurs foarte frumos 

pentru spectatori ṣi a rostit numele ṣcolii noastre, am prezentat 

dansurile noastre care au fost răsplătite cu multe aplauze.   Domnul 

director ne-a încurajat de pe margine şi ne-a filmat, fiind  mândru de 

noi . 

Când am coborật de pe scenă, am ỉncins o horặ cu toatặ lumea din 

parc . 

       La ỉncheierea festivităţii , domnul director ne-a fặcut o surprizặ ! 

Am vizitat mallul Bặneasa Shopping City , unde am şi servit  masa 

oferitặ ca recompensă. 

Ṣi aceastặ zi avea sặ se termine ca ṣi celelate … 

Eu am ajuns acasặ , am scris acest articol, l-am publicat ỉn revistặ , 

dumneavoastrặ aṭi citit despre noi şi ,,Ziua Limbii Romậne’’, iar acum 

noi, ,,Garofiṭele’’, aṣteptặm sặ vặ mai povestim despre alte evenimente 

speciale , care se petrec zilnic ỉn ṣcoala noastrặṣi care ne fac mậndrii 

ca :,, Suntem romậni!’’ 

 

Autor: Moraru Alexandra-cls a VI-a 


