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De ce ar trebui sa citesti? 

 

Am anunţat acum foarte mult timp participarea la provocarea lansată de una 

dintre cele mai de încredere librării de cărţi online, nimeni alta decât Libris.ro, 

cu care am mai colaborat şi în trecut, aceştia bazandu-se pe nişte criterii foarte 

ridicate, au performantă şi se vede asta prin activităţile pe care le desfăşoară 

şi permanenţa comunicare cu bloggerii, mai rar se întâmplă, din păcate aşa 

ceva, iar Libris ar trebui să devină modelul tuturor companiilor care îşi 

desfăşoară activităţile şi în mediul online. Dar acum cel mai bine ar fi să trec la 

subiect, am ca temă de lucru să vă prezint “10 lucruri de ce trebuie să citim”, 

iar ca o completare a mea ar suna ceva de acest tip, de ce trebuie să citim în 

zilele noastre? Am citit mai multe articole care participă la acest concurs, 

foarte bune acele motive, dar eu, ca adolescent şi nu foarte mare devorator de 

cărţi şi de lectură vă voi prezenta dintr-o altă perspectivă gândirea mea faţă de 

importanţa lecturii în viaţa noastră. 

Până la vârsta mea, de 16 ani nu mă pot lăuda că am citit foarte multe cărţi, 

chiar acum când scriu aceste rânduri realizez că nu am un palmares foarte 

bogat în acest domeniu, dar în comparaţie cu ce se întâmpla în acest moment 

mă pot lăuda că nu sunt printre ultimii la acest capitol, aud adesea persoane 

care nu au citit o carte-n viaţă, din păcate nu-i pot convinge eu şi nici textul 

meu de acum, poate ar fi valabil dacă îl va citi cineva respectivilor indivizi. 

Încerc să trec foarte repede prin idei, dar prin ansamblul întrebării nu mă pot 

grăbi foarte mult iar textul va fi ceva mai lung, dar eu consider că merită, iar 

orice secundă petrecută în a citi acest articol este o secundă pentru 

dezvoltarea noastră şi apropierea faţă de lectură. Mesajul de mai jos nu este 

adresat marilor cititori de cărţi, pentru cei care citesc câteva cărţi pe lună, eu îl 

văd undeva pentru oamenii care citesc cam pe la 3-4 cărţi pe an sau mai puţin. 

1. Mergi pe stradă şi vezi două persoane care socializează, prin absurd (dau 

un exemplu), o persoană citeşte frecvent iar alta nu ştie cum arată o carte, 

încă din start poţi vedea marea diferenţă, necititorul se va repeta frecvent 

în cuvinte, niciodata nu va putea exprima întocmai ceea ce simte, iar în 

viaţă acest aspect contează, trebuie să ne exprimăm cât mai coerent, pe 

când cealalta persoană se poate integra foarte uşor, iar cuvintele ies fără să 

gândească foarte mult, pur şi simplu vin din interior, ştie ce zice şi nu îi este 

teamă de neînţelegerea partenerului. Vrei să ajungi aşa? Citeşte! 

2. Vrei să-ţi prezinţi o realizare, un proiect, un gând în faţa mai multor 

persoane, poţi şti încă de pe acum că aceste lucruri nu sunt realizabile fără 

lecturare abundentă înainte. Auzi adesea la o prezentare persoane care 



după 3-4 cuvinte rostesc ăăă, ei bine, cu ajutorul cărţilor şi a lecturii poţi 

ajunge să nu mai ai asemenea probleme. Vrei să ajungi aşa?Citeşte! 

3. Lectura poate fi protectoare chiar şi fizic, dacă ai probleme pe stradă, 

metrou, tren şi eşti atacat, chiar se poate să fi ferit de astfel de probleme? 

Da se poate, ai o carte, o poţi folosi ca armă albă, nu crezi asta? Citeşte! 

4. Eşti o fire sociabilă în general? Îţi place să vorbeşti toată ziua iar gura nu îţi 

mai tace? Gândeşte-te ultima dată când ai fost cu un prieten la o întâlnire 

cu nişte oameni “mai citiţi”, ai putut conversa cu ei? Oare de ce? Pentru că 

ei pot discuta despre orice, pe când tu nu poţi…vrei să fi ca ei? Citeşte! 

5. Ai auzit un termen nou la radio sau televizor? Cu siguranţă nu vei afla 

semnificaţia acestuia de pe facebook, aşa că cel mai important lucru ar fi să 

deschizi un dicţionar. Vrei ca să nu mai ai astfel de probleme pe viitor? 

Nimic mai simplu. Citeşte! 

6. Ai o viaţă urâtă? Prietenii nu te mai suportă? Familia nu te mai ajută? Nimic 

mai simplu, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin lectură poţi să scoţi toate 

problemele la suprafaţă şi să le rezolvi pe fiecare în parte. Asta nu se poate 

face aşa decât prin a citi foarte mult, aşa că…Citeşte! 

7. Ai copil? Stă toată ziua la calculator? Nu face nimic,iar şcoala pentru el a 

devenit o povară? Foarte simplu de rezolvat această problemă. Adu-l spre 

lectură, se poate aşa ceva? Sigur că se poate, trebuie doar să citeşti iar 

acesta îţi va urma exemplul.  Nu mai sta pe gânduri. Citeşte! 

8. Te uiţi la Suleyman Magnificul? Oare cum ai putea viziona acest film şi a-l 

înţelege dacă nu prin a citi? Aşa că, involuntar trebuie să citeşti…nu prinzi 

tot textul? Trebuie antrenament în aşa ceva. Citeşte! 

9. Chiar nu şti ce să mai faci? Citeşte! 

10. Nu ai timp să citeşti? Nu uita că poţi comanda oricând cărţi online iar 

acest lucru nu îţi va mai ocupa timpul. Chiar şi seara înainte de a adormi 

poţi să citeşti:nu uita, cititul este cel mai bun medicament pentru a aduce 

somnul. Ai de foarte multe ori probleme cu somnul?Citeşte şi se va 

rezolva… 

 

       Autor :  Florescu Lucian , clasa a X-a.  

              Clubul Copiilor Petrosani   

  

                Prof. coord. Kovacs Imre 
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JURNALUL UNUI DIRIGINTE 

  Săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun,,  1 – 5. IV. 2013 

                                                     Prof. Haiduc Laura 

                                       Şcoala Gimnazială Nr.7-structură a Colegiului Ec. Hermes 

 

 Personal cred că această săptămână ,,Să ştii mai multe, să fii mai 

bun,,  se dovedeşte a fi un test de mare încercare pentru toate cadrele 

didactice. Nu de puţine ori, în urma unor activităţi însoţite de mult zgomot, 

ieşiri din incinta şcolii însoţite de stres şi griji,le-am spus colegilor că îmi lipsesc 

culegerile de gramatică şi tradiţionalele ore pline de linişte, disciplină, unde 

totul era planificat, prevăzut în cel mai mic detaliu. 

 Si totuşi, văzând cât de mult a însemnat pentru elevi această schimbare, 

am ajuns la concluzia că această săptămână a constituit un pas înainte pentru 

noi toţi : s-au consolidat nişte relaţii de prietenie, spiritul de echipă este mult 

mai dezvoltat, iar relaţia dintre mine, ca diriginte şi ei , ca elevi este mult mai 

profundă din punct de vedere afectiv. 

 Noi, profesorii acestei şcoli, ne-am propus să atingem mai multe 

obiective în această săptămână : dezvoltarea creativităţii ; sporirea încrederii 

de sine a tinerilor prin acţiunile iniţiate ; dezvoltarea abilităţilor de comunicare, 

realizarea unei interacţiuni complexe dintre cunoştinţe, valori, atitudini, 

comportamente şi învăţarea prin intermediul  activităţii 

extracurriculare ;dezvoltarea atitudinii şi a comportamentului pozitiv, vizând 

protecţia şi securitatea propriei  persoane prin cunoaşterea factorilor care 

distrug sănătatea şi a normelor care o protejează ; sensibilizarea tinerilor, 

aducerea lor mai aproape de natură ; implicarea acestor tineri în activităţi de 

voluntariat în beneficiul unităţii de învăţământ, cu impact pozitiv asupra 

dezvoltării personale a participanţilor. 

 În urma activităţilor din acestă săptămână elevii au înţeles cât de 

important este mediul şcolar pentru ei, pentru formarea lor ca viitori adulţi. Au 

înţeles că fiecare dintre ei este unic, indispensabil în întregul acestei clase. 

Acceptarea celorlalţi colegi, munca în echipă pentru a duce la sfârşit diferite 

activităţi propuse, aprecierea efortului depus de fiecare dintre ei a dus la 

formarea unui colectiv armonios, plăcut care m-a sensibilizat în primul rând pe 

mine, ca diriginte. A fost un moment în care am simţit că îmi sunt dragi, de 

neînlocuit, ai mei şi nu am ezitat să le-o spun. Sper ca şi în următorii ani să 

rămână la fel, cum îi alint « copii frumoşi, cu suflete de aur » 



 

 

 

Ne-am început săptămâna într-un mod 

creştinesc, printr-o vizită la biserica “Sfanta 

Mare Muceniţa Varvara”,unde am ascultat 

cuminţi şi fascinaţi în acelaşi timp, istoria 

înfiinţării acestui lăcaş sfânt. 

Preotul Pătraşcu Octavian ne-a 

împărtăşit cu o vădită emoţie greutăţile 

întâmpinate în construirea acestei biserici. 

 După îndemnul şi exemplul vrednicului 

preot paroh, localnici (momârlani) dar şi 

orăşeni de la blocuri au ajutat la construirea 

noii biserici, cu bani, lemn, hrană pentru 

meşteri şi mai ales cu munca. Au fost anii 

grei ai tanziţiei, cu şomaj exploziv, cu inflaţie, 

cu sărăcie. Şi totuşi lucrarea a fost cu putinţă. 

      Preotul paroh Octavian Nicolae Pătraşcu credea în ea şi cita mereu un 

verset din scriptură: "De n-ar zidi Domnul casa, in zadar s-ar osteni ziditorii".  

             Bucuria noastră e 

molipsitoare! Am dovedit cu toţii că 

suntem talentaţi, inventivi şi oricând 

pregătiţi de un joc bun, fie el de logică, 

sportiv sau de amuzament. Se spune 

că dacă ştii să te distrezi împreună, 

împreună reuşeşti să treci peste 

greutăţile vieţii , iar noi ne-am dovedit 

a fi mari meşteri. 

 

După joacă, am fost puşi la muncă! Ce plăcere! Nu credeam că vom aprecia 

muzica populară, dar ne-am dat seama că este 

extraordinară. După câteva repetiţii am fost chiar 

lăudaţi. 

 

 

 

 



 

 Oare este începutul unui nou drum? Noi 

suntem dispuşi să muncim! 

Ne place să lucrăm în echipă: şcoala 

este a doua casă, a doua familie.Împreună 

suntem buni, munca ne binedispune, 

prietenia dintre noi se adânceşte. 

Aici găsim liniştea care uneori ne 

lipseşte,înţelegerea şi ce este mai important: 

aprecierea. Fiecare dintre noi este unic, bun, 

talentat, fiecare dintre noi este o parte care 

completează un întreg.  

 

 

 

 

 

Încercăm să ajutăm 

comunitatea cum putem, prin 

puterea mânuţelor noastre: 

obiectele realizate de noi fac parte 

an de an dintr-o expoziţie cu 

vânzare, care ajută biserica la 

ajutorarea familiilor nevoiaşe prin 

oferirea unor mese calde în 

preajma Paştilor.  



 

 

 

 

După o acţiune reuşită de 

ecologizare, ne-am oprit să ne 

odihnnim.Şi cum altfel, dacă nu 

prin muzică? Am avut o surpriză 

foarte plăcută: am descoperit 

muzica folk. Ajutaţi cu versurile, 

am cântat din tot sufletul şi am 

ajuns la o concluzie: nu mai vrem 

să plecăm acasă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Si la anul …HALLOWEEN ! 

 

Este o sarbatoare 

traditionala inventata de 

americani.Noi am furato de la 

ei findca nea placut si ne  mai 

place foarte mult.De hallowen 

spititele oamenilor morti se 

intorc dupa crpurile si 

sufletele oamenilor vii.Cum 

spune legenda ca spiritele se 

hranesc cu frica 

oamenilor.Cea ce inseamna ca 

nu trebuie sa iti fie frica de 

spirite.Deaia se face hallowen 

sa speriem demoni.Oameni se 

costumeaza in costume 

fioroase.Cei mari sau invatat 

sai sperie pe cei mici.Multi 

copi merg la colindat si 

primesc multe feluri de bombuane si alte dulciuri. Cand scri o compunere ai o 

presimtire foarte distractiva.Halloweenul  nu le place tuturor oamenilor zic ca 

este o porcarie.Se tine o petrecere intrun loc din cartier.Casa fie mai fioros se 

tine in cimitir.Fetele se costumeaza in pisica,vampiri vrajitoare.Baieti in vampiri 

demoni fantome srigoi...In multe scoli se tine un concurs.Cel care castiga 

primeste un premiu.Oameni nu au vrut sa fie posedati de niste spirite rele si 

groaznice.Cimitirele se decoreaza foarte infricosator cu :dovleci taiati,lilieci si 

multe alte chiesti.Intrun halloween m-am dus cu prietena mea Ana la plimbare 

sa vedem cum este decorat orasul.La un momen dat a aparut o femeie in fata 

noastra si a inceput sa ne zica :-blestemate sa fiti vati muri in fata spitalului.Va 

va rapi cineva si va va lua organele.Noi nu am bagato in seama si  am mers 

mai departe.A fost  foarte socant ce ni sa intamplat. 

 

 

 

 

 



 

Pisicile negre sunt de obicei asociate cu mitul vrajitoareleor care in 

noaptea de Halloween isi iau zborul pe matura si pleca in cautarea de copii. 

Multi oameni cred inca in acest mit, insa el este doar o poveste din batrani. 

Copii din ziua de azi iubesc ideea de a se costuma in fantome si vrajitoare 

tocmai pentru a onora acest mit. Se credea ca noaptea de Halloween este una 

din noptile de peste an in care iti poti vedea viitorul. Datorita tuturor 

obiceiurilor si legendelor pline de incarcatura magica, se credea ca prin niste 

ritualuri simple poti vedea ce te asteapta in anul care urmeaza. În 31 

octombrie, ca să împiedici vampirii să iasă din gropile în care au căzut astă-

vară cu maşina, trebuie să desfăşori următorul ritual magic: iei o ceapă, o 

cureţi bine şi o tai în patru. Contrar legendei răspândite de mofturosul ăla de 

Bram Stoker, căruia îi puţea usturoiul, vampirii n-au nicio problemă cu această 

legumă, în schimb, ceapa îi face să plângă cu şapte rânduri de lacrimi. Potrivit 

tradiției, pentru ca ritualul să aibă efect, ceapa trebuie să fie tăiată de o virgină 

minoră. Dar, cum în zilele noastre e foarte greu să mai găseşti aşa ceva, se 

poate recurge la himenoplastie – există cazuri în care metoda a dat rezultate. 

Jelitul vampirilor are loc în cimitir, la mormântul unui mort de 6 ani, cu 6 

martori şi ține 6 ore. Acuma am sa va povestesc ceva din legenda badyy 

marry ; 

Există mai multe variante ale ritualului. Unele dintre ele presupun scandarea 

de o sută de ori, la miezul nopţii, frecându-ţi ochii în timp ce te roteşti, cu apa 

curgând, sau rostindu-i numele de 13 ori cu o lumânare aprinsă. 

 

 

Autori :   

                        Birci Bianca    cl.a-VII-a  

                               Popa Anamaria cl.a-V-a. 

Clubul Copiilor Petrosani 

     

Prof.coor : Imre Kovacs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,PETROSANI – ZIUA SI NOAPTEA” 

Autor:  Florescu Lucian , clasa a X-a 

Clubul Copiilor Petrosani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Vacanţa de primăvară 

 

               În vacanţa de primăvară am plecat la bunica.Are o grădină mare cu 

flori înmiresmate , fructe şi legume delicioase care în curând o să rodească 

.Când am ajuns bunica m-a întâmpinat cu un cozonac cald cu mac si cu o cană 

de lapte cald .Trandafirul înfocat, crinii de argint, lăcramioarele sure ca 

margăritarul, mironosiţele viorele si florile, toate s-au adunat la un sfat lung si 

se întrebau cine a venit. 

         

      Foto : Tetileanu Monica , clasa a VI-a  

        Clubul Copiilor Petrosani 

 

  Soarele apune:munţii parca sunt aprinşi, cerul arde,amurguri coboară în 

valuri roşii cenuşii.Dimineaţa  ud toate florile gândindu-mă la zilele când o să 

fie mai mari şi mai draguţe ca acum.  

 



                                                        Foto : Daj Cristina , clasa a VIII-a  

                                                                 Clubul Copiilor Petrosani 

În grădina bunicii se ascund multe răsaduri din care la vară vor ieşi legume si 

fructe zemoase: roşii de rubin, mere de aur, struguri de smarald, prune de 

safir, morcovi de bronz,cepe de argint…. 



                                             Foto : Mandreci Ana-maria Claudia, clasa a V-a 

                                                                    Clubul Copiilor Petrosani 



   Soarele se târăşte lenes printre clipocirile vesele, mângâind cu raze fine 

lumina dimineţii.După amiază el urcă pe cer cu paşi de caşmir şi de mătase 

desfăcându-şi petalele de aur învăluind ţinutul, străluceşte pe cer ca un măr de 

foc şi ca o zeitate a naturii ,soarele,stăpânul demiurgic al cerului se plimbă 

printre copacii şi florile de aur ,salutându-i cu bunătate. 

               În sat ,seara, este un ţinut de basm unde doar cu visul poţi să 

ajungi .Luna strălucea ca un glob de aur ,îşi aprindea farul tainic de lumină şi 

înflorea ca o faţă de aur pe seninul cel adânc al cerului care pare oţelit, iar  

stelele îngheţate,dar în alte seri scena boltei era liberă pentru acrobaţiile 

neastâmpăratelor stele. 

               Adormisem pe banca din faţa casei ,însa o picătura de ploaie m-a 

trezit ,o lumina divina săgeta cerul ,a început ploaia,o ploaie de 

primăvară,doritul rege al universului infinit  şi-a ascuns faţa printre caleştile cu 

cai negrii şi furioşi,stropii de ploaie lovesc fără milă natura care acum plânge 

de durere. Dar ,iată că soarele zâmbăreţ a ieşit de după norii negrii şi a venit 

să ne îmbibe cu o căldură de nedescris .E ultima zi petrecut-ă la bunica îmi 

pare rău ,dar plec cu gândul că în vacanţa de vară o voi revedea la fel ca şi pe 

florile,fructele şi legumele pline de prospeţimea cu care vor rodii. 

              

Când am ajuns 

acasă a început sa 

îmi fie dor de 

lucrurile frumoase 

de acolo ,dar am 

plecat la  şcoala 

deoarece vacanţa 

s-a terminat ,dar 

va veni alta în 

curând şi voi pleca 

în alte locuri de 

basm unde soarele 

străluceşte pe cer 

luminând şi 

încălzind ţinuturile 

minunate ne va 

face cu mâna şi ne 

va zâmbi.  

    Autor : Metercz Andrada, Clasa a VI- a C 

   Colegiul Economic Hermes- Şc. Gim.Nr.7 Petroşani 

     Profesor îndrumător: Haiduc Laura 



                                                                     Foto: POPA ANA MARIA, clasa a V-a 

                                                                Clubul copiilor Petrosani 



De Paşti 

 

 Vacanţa de primăvară a sosit. Eu şi prietenii mei aşteptăm cu nerăbdare 

sărbătoarea cea mai importantă din viaţa creştinilor: Sfânta Înviere a 

Domnului. 

 

 

                                                    Foto : Tetileanu Monica , clasa a VI-a  

                                                             Clubul Copiilor Petrosani 

 

 Îmi aduc aminte de oamenii copilăriei când bunica ne spunea mie şi 

verişorilor că în această zi ne curăţăm sufletul prin spovedanie şi împărtăşanie. 

Noi, fiind mici, nu înţelegeam ce ne povesteşte, dar bunica se străduia să ne 

explice că această sărbătoare îi face pe oameni mai buni, mai miloşi. 

 Anii au trecut foarte repede, iar eu, datorită educaţiei primite, consider 

că mă aflu pe drumul cel bun pentru a deveni un om bun. Crescând, am 

realizat tot mai mult, că această sărbătoare te face un om mai bun, mai 



înţelegător cu cei din jur şi că, aceste clipe petrecute în biserică te aduc tot mai 

aproape de Dumnezeu. 

 

 

 

      Foto : MESTER ERIKA , clasa a IV-a 

       Clubul Copiilor Petrosani 

 

 În noaptea Învierii cu toţii mergem la biserică şi cântăm „Hristos a 

înviat!”. În acel moment poţi simţi o dragoste foarte mare pentru familie, 

apropiaţi şi în special pentru Tatăl Ceresc. 

 

     Autor : Zarif Gyulnar,  Clasa a VIII- a C 

    Colegiul Economic Hermes- Şc. Gim.Nr.7 Petroşani 

     Profesor îndrumător: Haiduc Laura 

 

 



Primăvară în sufletul nostru 

 

 Primavara,fiica cea mai tânără a bătrânului an,cea aducătoare de 

bucurie şi voie bună a sosit şi pe la noi cu alaiul ei de flori,lumină şi culoare. 

 

 

 

 

     Foto : POPA ANA MARIA, clasa a V-a  

      Clubul Copiilor Petrosani 

 

 

 

Fluturii zburdă cu aripile lor ţesute din fir gros de mătase,albinele harnice 

îşi încep zumzetul prin flori.Gândacii şi cărăbuşii dorm la soare pentru a se 

dezgheţa.Păsările călătoare se întorc şi sunt ca niste vâslaşi pe 
cer.Rândunica,turturica ciripesc în cinstea deschiderii marelui concert al 

primăverii.Şi oamenii se bucură de această renaştere a naturii....          
            



   Foto : KADAR GIZELLA MONIKA , clasa a VII-a 



     Foto : BIRCI LORENA ELENA , clasa a VI-a  
       Clubul Copiilor Petrosani 

 Ogoarele ţăranilor răsuna de duduitul sunet al tractoarelor şi zumzetul 
hărniciei.In livezi oamenii curăţă pomii,iar în grădini sapă să pună ră 



               

 Primavara a trezit totul la viaţă.Totul e învăluit într-o manta de lumină 
străpuns de săgeţiile de aur ale mingii focului,care mângaie pământul cu firele 

verzi şi toate vietăţiile.Bolta albastră se oglindeşte în apele limpede iar norii 
pufoşi ca spuma laptelui plutesc încetişor.Zilele sunt mai lungi iar nopţiile mai 

scurte"ora s-a schimbat".Primavara s-a lăsat peste noi cu un covoraş 
multicolor.Câmpurile şi dealurile au înverzit,iar livezile dau in floare 

îmbrăcându-se în veşminte de zână a primăverii. 

 

 

 

     Foto : GACSO TIMEA ELENA , clasa a V-a  

       Clubul Copiilor Petrosani 
 

 

               În pădure animalele sălbatice participă la marele spectacol al 
primăverii, iar brazii care abia şi-au dat plapuma albă de nea de pe ei 

,acum,privesc voioşi la soare. In desişuri a înflorit bobiţa albă a ghiocelului iar 
o mireasmă plăcută de flori parfumate se răspândeşte la adierea uşoară a 

vântului. 

              

 

 



 

  Plină de lumină draga primavară împarte din sufletul ei cel darnic 
voioşenie,tinereţe,culoare şi armonie deplină. 

     Autor : Bărcan Valentina,  clasa a VI- a B 

    Colegiul Economic Hermes- Şc. Gim.Nr.7 Petroşani 

     Profesor îndrumător: Haiduc Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Foto : NAGY HENRIETTA , clasa a VI-a 



Fotografia poate deveni mai palpitantă în compania unui 

aparat bun. 

 

 

 

          Aud adesea pe la televizor, sau pe 

la fotografii de ocazie că folosirea 

unui DSLR este o artă, o artă care 

nu poate fi înţeleasă de toată 

lumea, în concluzie, un DSLR nu 

poate fi folosit de oricine. Prima 

dată când am atins acest aparat 

aveam foarte multe temeri în 

legătură cu folosirea lui, despre 

funcţionalitatea şi progresarea 

împreună cu el. Teama se strecura tot mai adânc în suflet de fiecare dată când 

citeam pe diferite bloguri sau forumuri părerile fotografilor de ocazie, dar ultra 

avizaţi şi atotştiutori, care ne îndemnau să studiem intens legile fizicii, 

componentele aparatului şi modul în care a fost construit, pentru a-i înţelege 

mecanismele interne super complicate, pentru că alminteri vom eşua lamentabil 

în obţinerea unor fotografii decente. Alţii ne trimiteu la cursuri de fotografie sau 

ne recomandau călduros citirea unor cărţi de specialitate şi a unora de artă. Deci 

ca să fotografiez cu un DSLR trebuie să învăţ fizică şi pictură, trebuie să cheltuiesc 

o avere pe cărţi şi cursuri, plus cât trebuie învestit în obiective şi accesorii, oare 

se merită? Fotografierea cu un DSLR nu este o filosofie, dimpotrivă, tot ce trebuie 

să faci e să citeşti manualul utilizatorului şi să ieşi într-un parc cu aparatul. Să 

mânuieşti un DSLR este chiar distractiv! Foarte simplu chiar şi pentru un 

începător. Aparatul te îndrumă el însuşi, chiar şi în modul manual îţi va arăta cum 

trebuie să setezi! Entry-levelul îţi arată asta prin imagini! 

 

  Câteva detalii despre D3100: 

 

Nikon a echipat D3100 cu un senzor CMOS nou proiectat pentru detalii 

extraordinare ale subiectului şi gradaţii line de culoare. Indiferent dacă realizezi 

fotografii sau înregistrezi filme HD în format complet, senzorul este crucial pentru 

calitatea imaginii. Numărul mare de pixeli al senzorului D3100 produce fotografii 

de o claritate excepţională, dezvăluind toate nuanţele scenei originale cu minim 

de zgomot — ideal pentru texturi cu detalii subtile şi fundaluri defocalizate fără 

granulaţie. 



 

Sistemul focalizare în 11 puncte 

 

Funcţia precisă şi rapidă de focalizare 

automată a D3100 răspunde imediat la 

schimbări în scenă sau compoziţie, 

menţinând focus clar pentru a captura 

expresiile trecătoare şi sporturile rapide. 

Punctul de focalizare central extrem de 

important dispune de un senzor de tip 

încrucişat, iar modelul de suprapunere 

asigură un vizor clar, neaglomerat. Mai 

multe moduri de focalizare automată 

acoperă aproape orice situaţie, inclusiv AF cu zona automată care subiectul 

asupra căruia se va focaliza, iar funcţia de urmărire 3D menţine focalizarea 

asupra subiectului, indiferent de schimbările în compoziţie, atâta timp cât 

butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. 

 

 

Obiectivele VR NIKKOR reduc înceţoşarea în fotografii şi filme HD, cauzată 

de mişcarea aparatului foto care se întâmplă de obicei la viteze scăzute ale 

declanşatorului, cum ar fi în medii cu iluminare scăzută sau când utilizezi obiective 

micro. Spre deosebire de sistemele de stabilizare a imaginii în aparatele foto, 

sistemul VR de la Nikon se află în obiectiv, ceea ce permite corectarea înceţoşării 

în vizor, ajutând compoziţia şi focalizarea, deoarece imaginea rămâne stabilă.  

 

Vizualizare în timp real cu noile moduri AF  

Modul de vizualizare în timp real oferă o modalitate intuitivă şi familiară de a 

fotografia animale de companie care se joacă sau copii aflaţi în mişcare. Când 

sunt activate modul de vizualizare în timp real şi funcţia AF cu servomecanism 

permanent (AF-F), aparatul foto menţine subiecţii în zona de focalizare fără a fi 

nevoie să apeşi butonul de eliberare a declanşatorului - convenabil pentru 

fotografii şi filme.  

 

Primul contact dintre mine şi aparat s-a produs bineînţeles prin intermediul 

gripului. Trebuie să remarc faptul că producătorul a folosit alt tip de cauciuc care 

oferă o aderentă excelentă. În plus, pe spatele aparatului, a fost montată o 

bucată de cauciuc care asigură o priză mai bună în zona în care se sprijină degetul 

mare. 

 



Pot spune despre acest aparat că este foarte bun, dar nu poate realiza 

singur fotografii foarte reuşite, de aceea trebuie să dăruim ceva timp pentru a 

ne putea obişnuii în totalitate cu multitudinea lui de funcţii, de aceea vă 
recomand să citiţi ce am scris mai jos, de aici rezultă că nu aparatul este 

esenţial în realizarea unor fotografii reuşite, esenţial este ca cel din spate să 
facă totul din suflet, cum ştim cu toţii, orice vine din suflet, la suflet ajunge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Foto : Florescu Lucian , clasa a X-a 



Fotografiatul de plăcere e ca și scrisul de plăcere: începi timid, îți cauți unghiul 
de abordare, privești în ansamblu și, în final, declanșezi. O persoană poate fi 

fotografiată în sute de ipostaze, din unghiuri diferite, la fel cum și un articol 
într-un ziar/o postare pe un blog poate fi abordat în zeci de feluri. Nicio 

fotografie nu seamănă cu alta, la fel cum niciun text nu seamănă cu altul. Ori 
de câte ori ai încerca să le refaci, ele capătă sensuri diferite. Involuntar. 

Fotografiatul, precum scrisul, trebuie făcut cu plăcere, cu pasiune. Cei 
fotografiați trebuie tratați cu respect, cu răbdare, au nevoie de timp pentru a 

te lăsa să le pătrunzi în minte și în simțiri, să se acomodeze cu tine, să scape 

de crispare. A fotografia o persoană e asemănător cu a o desena: cauți să scoți 
în evidență cele mai frumoase trăsături, expresii (nu neapărat zâmbete) și stări 

de spirit ale acelei ființe. 

 

       Foto : Florescu Lucian , clasa a X-a  

        Clubul Copiilor Petrosani 

Ador să fotografiez oameni și să-i privesc prin vizorul aparatului. E o lume în 

care toți sunt egali, indiferent de îmbrăcăminte, stilul de a umbla/sta, povesti, 
zâmbi ori a se bucura. Nu e vorba de bani, e vorba de povești create pe 

pietonale, în parc, în natură sau într-o cameră amărâtă și, după, de inspirație, 
deoarece o umbră conturată într-o culoare diferită poate schimba complet 

imaginea scrisă în megapixeli. Cea mai mare bucurie pe care am avut-o până 
acum, legat de fotografie, nu s-a datorat câștigului, ci în urma feedbackului. 

Cel mai mult mă motivează când văd că persoane pe care le-am fotografiat, 
prieteni sau nu, se bucură încă de acele ilustrate. O persoană apreciază 

serviciul pe care i l-ai oferit nu atunci când îți spune că e mulțumită sau 

fericită, ci atunci când le arată și altora asta. 



 

 

 

 

       Foto : Florescu Lucian , clasa a X-a  

        Clubul Copiilor Petrosani 

 

 

Aşadar citiţi câteva reguli de compoziţie, aveţi grijă la încadrare şi nu vă bateţi 

capul cu tot felul de sfaturi care nu fac decât să vă încurce şi să vă taie elanul. 
Obiectivul de kit este excelent, îşi face treaba şi cel puţin pentru început nu 

aveţi nevoie de ceva mai scump. Şi setaţi-l neapărat în Modul M! Jucaţi-vă cu 
timpul de expunere şi deschiderea şi rezultatele nu vor întârzia să apară.  

 
Exersaţi la nesfârşit, doar aşa învăţaţi. Lăsaţi teoria şi treceţi la practică. Şi 

acum mă refer la omul de rând, care vrea să facă şi el o fotografie frumoasă şi 
clară în parc, în vacantă sau la un eveniment, nu la cel care şi-a propus să 

meargă cu “opera de artă” la cine ştie ce expoziţie pretenţioasă sau să ia 
premiul cel mare la nu ştiu ce concurs simandicos. Nu pretind că le ştiu pe 

toate, dar când fotografiez sunt fericit, exact că un copil cu jucăria preferată. 

Învăţ treptat, cu paşi mici, dar siguri.  



 

 

                              Foto : Florescu Lucian , clasa a X-a  



 

 



 

 Nu permiteţi nimănui, sub nicio formă, să vă descurajeze  
 Sau să vă facă să vă simţiţi neputincioşi. 

  Nu ţineţi cont de orice părere aruncată pe net la derută. 

  Nu vă fie teamă să încercaţi!  
 Trebuie doar să aveţi încredere în voi şi veţi reuşi, 

  Mai ales într-un domeniu care vă pasionează. 

      

     Autor : Florescu Lucian , clasa a X-a  

      Clubul Copiilor Petrosani  

      Prof. coord. Kovacs Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Foto : Tetileanu Monica , clasa a VI-a 

Clubul copiilor Petrosani 


