
 Şcoala mea  

 

 

 

Şcoala mea este frumoasă 

Este un loc minunat 

Unde eu am învăţat 

Să scriu, să socotesc 

Şi prieteni să-mi găsesc. 

 

Învăţătoarea nr învaţă 

Cum să ne purtăm în viaţă, 

Multe lucruri de valoare 

Care-n viaţă-s necesare. 

 

Tot În şcoală am învăţat, 

Cum să ne jucăm, 

Cum să ne purtăm, 

Pe părinţi să-i respectăm. 

 

Tuturor le mulţumesc 

Pentru tot ce fac 

Să ajung în viaţă 

Un om învăţat. 

 

 

 

Baciu Adelina Mihaela 

Clasa a III-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

  

 

 

Am marea onoare de a învăţa într-o şcoală frumoasă, preţioasă, dotată cu săli 

de clasă şi laboratoare moderne, necesare dobândirii tuturor cunoştinţelor. 

 Această şcoală este prima construită în oraşul Fălticeni. A fost 

înfiinţată la 24 ianuarie 1842, pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 

de unde îşi trage numele. A fost omagiată în fiecare an,  de la înfiinţare şi 

până în zilele noastre. Domnitorul a vizitat-o de două ori, în anii 1860 şi 

1864. 

În anul 1900 a fost inaugurată prima clădire în acest scop (pentru 

şcoală) pe strada Sucevei. Câteva spaţii ce au fost dedicate învăţământului 

mai există şi azi. Restul activităţilor didactice au fost desfăşurate în clădirea 

construită în 1981 (cea în care suntem noi acum). 

Şcoala şi-a început activitatea în anul 1842 într-o casă care mai există 

şi astăzi pe strada Unirii. Până în 1862, şcoala a funcţionat în diferite case. 

Prin această şcoală s-au perindat mai mulţi dascăli: Nicu Gane, Eugen 

Lovinescu, Artur Gorovei, Ion Dragoslav, Vasile Ciurea, care, prin munca şi 

rezultatele lor au rămas pentru totdeauna în istoria şcolii româneşti. 

Şcoala este omagiată în fiecare an, dându-i-se în felul acesta 

importanţa ce i se cuvine în educaţie, de diferite generaţii de elevi. 

Noi elevii, suntem fericiţi că avem onoarea de a învăţa în această 

şcoală. 

 

 

 

Radu Elena Claudia 

Clasa a III-a A 
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Şcoala mea se numeşte „Alexandru Ioan Cuza”. Este o şcoală veche, cu 

tradiţie, al cărei prag a fost trecut de însuşi domnitorul Alexandru Ioan 

Cuza. 

În faţa şcolii se află bustul celui care a dat numele şcolii.  

În această şcoală am păşit în urmă cu 3 ani, când aveam să întâlnesc 

alţi 26 de copii dornici de a învăţa. Cei care îi îndrumă pe copii sunt profesori 

bine pregătiţi care transmit din cunoştinţele lor copiilor. În şcoală sunt: săli 

de clasă mari şi luminoase, laboratoare bine dotate, diplome şi medalii, care 

sunt aşezate într-o vitrină, obţinute de elevi, dar şi multe flori. 

Pe terenul din curtea şcolii, în pauze, răsună glasuri de copii dornici de 

joacă. Pe holul şcolii, la parter, se află o expoziţie de fotografie aparţinând 

unui elev de clasa a VIII-a, Iustin Buculei, de care mă simt mândră. La etaj 

este o expoziţie de desene aparţinând elevilor din şcoala noastră.  

În curând se va sfârşi anul şcolar, iar noi vom trece în clasa a IV-a, 

ultima din ciclul primar. 

Pentru mine, şcoala este locul în care îmi petrec o parte din timp 

alături de copii şi profesori şi unde învăţ lucruri care-mi vor folosi în viaţă. 

Îmi iubesc şcoala şi îmi respect profesorii. 

 

 

Buculei Simina Teodora 

Clasa a III-a A 
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Şcoala mea –cuib de înţelepciune 

 

 

 

Şcoala este locul în care elevii petrec o mare parte din zi, astfel că 

pentru ei, şcoala devine o a doua casă. O casă în care fraţii sun colegii de 

clasă, iar părinţii sunt profesorii sau învăţătorii. Aşa cum, în fiecare zi, 

părinţii sunt atenţi la comportamentul copiilor, le oferă acestora nişte sfaturi 

şi învăţăminte, aşa şi profesorii îi supraveghează şi le oferă poveţe.  Cu multă 

muncă şi perseverenţă, profesorii reuşesc să transforme copiii interesaţi doar 

de joacă, în elevi interesaţi de educaţie şi civilizaţie. 

Privită în ansamblu, şcoala pregăteşte copiii să devină adolescenţi 

educaţi, iar mai apoi, adulţi responsabili. 

Pentru elevi, şcoala este un izvor nesecat de informaţii, un izvor din 

care curge necontenit ştiinţă şi cultură. 

Şcoala este un cuib de înţelepciune, o intersecţie în viaţă, care îţi 

permite să o apuci, în funcţie de interese sau pricepere, pe unul din 

drumurile care ţi se deschid în viaţă. 

 

 

Beldie Cozmina 

Clasa a VIII-a B 
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Şcoala-o clădire ca oricare alta, o înşiruire de săli de clasă cu bănci 

mai vechi sau mai noi, săli care dau într-un hol lung, în care  de-abia încap, 

în pauze, gălăgioşii copii de diferite vârste, care nu mai au voie să iasă din 

incinta şcolii, să zburde liber, după reguli numai de ei ştiute, nu impuse de 

cei mari, cu pereţi încărcaţi de panouri, planşe, hărţi, chipuri de scriitori, cu 

reproduceri ale unor picturi celebre, planuri simple sau dezvoltate ale unor 

opere literare citite de o parte dintre elevi. 

Da, aparent, o şcoală ca oricare alta, ce se umple în fiecare dimineaţă 

de gureşii copii de la şapte la paisprezece ani şi se goleşte la ora 14. În sălile 

sale rămâne doar ecoul glasurilor care au încercat pe zeci de strune 

fermecate, să prindă secretul atâtor noţiuni şi informaţii, impulsionaţi de 

ecoul atâtor glasuri de elevi, care au trecut pe aici, devenind oameni formaţi, 

pregătiţi în diverse domenii de activitate: ştiinţifică, economică, socială, etc. 

Renumele şcolii „Alexandru Ioan Cuza” ne stimulează. Din fiecare 

bancă, din diverse clase, ne provoacă nume care azi s-au transformat în 

renume. Şcoala mea este un brand şi sunt mândru să învăţ în ea, sub 

îndrumarea unor profesori demni de renumele şcolii. 

 

 

 

 

Natu Andrei Cosmin 

Clasa a VI-a B 
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Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni este cea mai veche din zonă. 

Aici au învăţat oameni de seamă ai culturii noastre. 

În toamna anului 2011 am păşit şi eu cu emoţie în această şcoală mare 

şi frumoasă. Mă aştepta o clasă luminoasă, plină de copii isteţi şi o doamnă 

învăţătoare bună, blândă şi înţelegătoare. Cu ajutorul ei am descifrat tainele 

scrisului şi ale cititului. 

În şcoala noastră am învăţat multe lucruri noi şi interesante, am 

participat la diverse activităţi şi concursuri şcolare. Tot aici mi-am făcut 

prieteni noi, cu care mă distrez în pauze. 

Îmi place şcoala mea pentru că are multe clase şi cabinete, sală AeL şi 

bibliotecă, copii deştepţi şi veseli, profesori buni. 

 

 

 

 

Pădurariu Lucian Ioan 

Clasa a II-a A 
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O altă lume… 

 

 

 

Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la cei patru ani 

petrecuţi alături de o şcoală demnă de apreciat, mă trec fiori de emoţie şi 

fluturaşi în burtă. 

Nu mai este mult şi voi pleca la liceu, dar spun cu regret că îmi va fi 

dor de dimineţile somnoroase străbătute pe holul şcolii şi de pauzele 

gălăgioase, când copiii claselor I-IV alergau şi se jucau. De asemenea, 

activităţile organizate în şcoală, profesorii şi ordinea acesteia dau un plus 

bucuriei din inima mea. În timpul zilei şcoala prinde viaţă iar aceasta 

reprezintă a doua casă; la sfârşitul zilei rămâne pustie dar toţi ştim că la 

mâine o vom lua de la capăt, aşa că nu ne facem griji. 

Şcoala este locul unde învăţăm, ne împrietenim, prindem experienţă în 

diferite domenii, într-un cuvânt, ne formăm. Când pronunţ numele şcolii 

mele mă face să fiu mândră că am învăţat acolo şi îmi face plăcere să discut 

în privinţa acestui subiect. Şcolii îi poţi mulţumi prin faptul că înveţi bine, că 

eşti cu bun simţ.  

Doresc să mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi au avut 

încredere în mine de la început şi mărturisesc că au fost cei mai frumoşi ani. 

Daţi-mi voie să-mi exprim stima faţă de profesorii mei şi să le urez toate cele 

bune. Nu-mi rămâne decât să doresc tuturor succes şi cât mai multe premii. 

Şcoala mea este model, se ia lumea după el. 

 

 

Stafie Laura 

Clasa a VIII-a A 
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Severitate şi profesionalism… 

 

 

 

Acestea sunt două mari cuvinte cu care ai putea să porneşti prin viaţă, 

să-ţi construieşti propriul destin tulburător şi captivant şi să-l urmezi cu 

aceeaşi aspiraţie către adevăr şi frumos, căci, prin contopirea acestor cuvinte 

ar rezulta sigur  ceva unic… iar „acel ceva” este şcoala: „Alexandru Ioan 

Cuza”.  Marele scriitor Nicolae Iorga ne împărtăşeşte şi astăzi prin creaţiile 

sale vorbe care nu pot aduce decât satisfacţie sufletului: ”Şcoala trebuie să te 

înveţe să fii propriul dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

Pentru mulţi, şcoala înseamnă doar stres, eventual plictiseală, dar eu 

pot spune că această şcoală mi-a fost ca o mamă care m-a învăţat că nu 

trebuie să trec prin viaţă fără să las o urmă, o lacrimă, o tresărire pentru tot 

ce mi s-a părut frumos şi bun, dar cel mai mult m-a învăţat  să am curajul de 

a pierde azi pentru a câştiga mâine. Profesorii au cucerit prin simplitate, 

modestie şi inteligenţă, reuşind să ne călăuzească pe fiecare spre împlinirea 

propriului vis, dar în acelaşi timp ne-au instruit şi ne-au transformat în nişte 

luptători adevăraţi care îşi doresc să înainteze mereu cu încă o treaptă spre 

succes. Încă de la o vârstă fragedă ne-am învăţat să fim fruntaşi la diferite 

concursuri, proiecte şi sport, depunând multă muncă, perspicacitate, 

încredere şi suflet în ceea ce dascălii noştri au investit cele mai supreme 

valori. 

Cu mâna pe inimă spun că şcoala „Alexandru Ioan Cuza” şi-a câştigat 

renumele odată cu trecerea anilor, iar pentru mine va rămâne veşnic o 

amintire frumoasă prinsă printre mrejele gândurilor… 

 

 

Sofron Cătălina 

Clasa a VIII-a A 
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Şcoala mea… este un loc unde am învăţat multe, unde m-am distrat cu 

prietenii mei. De câţi ani învăţ aici, de atâtea ori am învăţat din ce în ce mai 

multe lucruri, la materii din ce în ce mai multe şi mai diferite. Şcoala mi-a 

schimbat mult viaţa, în bine şi în şi mai bine, iar când spun „în şi mai bine” 

mă refer la toate cunoştinţele acumulate de-a lungul anilor, care îmi vor 

folosi pe viitor în cea mai mare parte, depinde de ce carieră îmi voi alege. 

Când spun „şcoală” mă gândesc la teste şi la multă materie. Mă 

speriam la fiecare început de an şcolar, când mă întrebam dacă mă voi 

descurca în acel an. Pe parcursul anului am reţinut, fără să îmi dau seama,  o 

mulţime de lucruri, care pe parcurs le-am uitat, dar acum lucrurile acelea de 

demult mi le-am amintit şi m-am amuzat „Cum de mi-am adus aminte?”. 

Toţi profesorii, în felul lor mai dur sau mai dulce, m-au făcut şi mă vor 

face în continuare să îmi aduc aminte de ei la bătrâneţe, deşi voi avea alţi 

profesori la liceu, care şi ei la rândul lor vor face acelaşi lucru. 

Aşa că, doar cu puţine cuvinte poţi descrie locul unde ţi-ai petrecut 

prima parte a vieţii, aşa cum am făcut şi eu, nu pot descrie ceva pentru care 

uneori nu am cuvinte. 

 

 

 

Pavăl Daniel 

Clasa a VII-a B 
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 Şcoala unde învăţ eu,  Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”  

Fălticeni, este una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut. Are o curte 

mare împrejmuită cu un gard foarte înalt, iar în partea dreaptă sunt mulţi 

copaci. 

Sunt elevă în clasa a VII-a B şi am trecut prin multe alături de colegii 

mei, prin momente bune dar şi prin momente mai puţin bune. Fiecare are 

calităţile şi defectele sale: unii sunt buni la matematica, alţii la română, alţii 

la desen sau la muzică şi aşa mai departe. Astfel încercăm să ne ajutăm cum 

putem ca să fim o clasă unită. 

 Emoţiile din fiecare început de an mă dau peste cap, iar reîntâlnirea cu 

colegii de clasă mă amuză, deoarece ne povestim ce am făcut pe timpul verii. 

Aflu astfel o mulţime de întâmplări noi şi hazlii. 

            Şcoala noastră are două corpuri: şcoala „nouă” - unde se 

desfăşoară majoritatea orelor de curs - şi şcoala „veche”  unde se află sala de 

sport, biblioteca şi câteva clase, toate făcând parte din ciclul primar. 

 Clădirea are două etaje şi parter, iar clasa în care învăţ eu se află la 

etajul al doilea, la cabinetul de fizică. Colectivul clasei noastre este de 26 de 

copii, dintre care 13 băieţi şi 13 fete. Doamna noastră dirigintă este profesor 

de limba română, iar după părerea mea şi cel mai bun cadru didactic. Este o 

femeie foarte înţelegătoare şi ne îndrăgeşte foarte mult. 

 Şi restul profesorilor sunt foarte buni. Îi îndrăgesc mai ales pe doamna 

profesoară de biologie, matematica, franceză, fizică şi religie. 

 Sper să mă înţeleg cu colegii, dar şi cu profesorii mei la fel de bine ca 

până acum şi să ducem la capăt cu bine această generaţie. 

 

 
 Mustaţă Mihaela 

         Clasa a VII-a B 
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De vei trece pe strada „Nicu Gane”, vei observa o clădire mare, 

înconjurată de brazi falnici şi triumfători. Această clădire este şcoala mea, 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, locul unde, într-o sală de clasă am 

fost îndrumată cu blândeţe, a scrie şi a citi, a gândi şi a socoti. Aşa am făcut 

cunoştinţă cu ea. 

De-a lungul anilor, personalităţi de seamă au trecut pragul acestei 

şcoli, pentru a învăţa şi a fi învăţaţi de cei superiori lor. 

Şcoala mea se poate lăuda cu elevi talentaţi, obţinând în ultimii ani 

numeroase premii în cinstea şcolii. Cam din generaţia mea s-au remarcat 

următorii elevi, care le mulţumesc şi astăzi profesorilor pentru învăţătura ce 

au primit-o de la ei. Aceştia sunt: Mădălina Alexandra Tihan, Rareş 

Tracicaru, Oana Toma, Manuela Moroşanu, Andreea Drăgunea, Andreea 

Lupu şi Delia Drăgunea. 

Eu, mă pot mândri cu şcoala mea peste tot, căci se remarcă cu 

numeroase proiecte. Şcoala este ca o carte de care te dezlipeşti cu greu…  Din 

ea înveţi lucruri frumoase, îţi faci prieteni dar şi o a doua familie. 

„Şcoala este pârghia cea mai puternică pe care se reazemă existenţa şi 

înălţarea neamurilor.”  (Costache Georgescu) 

 

 

 

Bolohan Diana 

Clasa a VI-a B 
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Am fericirea să învăţ în prima şi cea mai veche şcoală din Fălticeni, 

înfiinţată cu 171 de ani în urmă, la 24 ianuarie 1842, pe vremea 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de unde-şi trage numele. 

De la înfiinţare şi până astăzi a fost mereu omagiată. Însuşi 

domnitorul Alexandru Ioan Cuza a vizitat-o de două ori, în anii 1860 şi 1864. 

În anul 1900 a fost inaugurată prima clădire proprie, pe strada 

Sucevei. Mai există şi astăzi câteva spaţii ce au fost dedicate învăţământului. 

Restul activităţilor didactice au fost desfăşurate în clădirea construită în 

1981. 

Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” şi-a început activitatea în anul 1842 

într-o casă care mai există şi astăzi, pe strada Unirii. Până în 1962 , şcoala a 

funcţionat în diferite case. 

În această şcoală s-au perindat mulţi dascăli şi au învăţat mari oameni 

de valoare ce au accentuat importanţa acestei instituţii: Nicu Gane, Eugen 

Lovinescu, Artur Gorovei, Ion Dragoslav, Horia Lovinescu, Vasile Ciurea, 

Aurel Stino, Grigore Ilisei, Ştefan Sorin Gorovei. 

Prin munca şi rezultatele lor au rămas pentru totdeauna în istoria 

şcolii româneşti. 

 

 

  Radu Maria Teofana 

Clasa a VI-a B 
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Trecând pe strada „Nicu Gane” vezi o clădire mare, cu ornamente 

rustice şi o statuie. E şcoala mea, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza.” 

De  multă vreme primeşte cu bucurie şi căldură pe şcolarii sfioşi ce îi trec 

pragul. Respiri aerul ei misterios şi te regăseşti în fiecare generaţie ce lasă 

amintiri. Alergi prin păduri şi cauţi ramuri înflorite ale copilăriei, întemeiezi 

prietenii noi şi îţi aduci aminte cu drag de vremurile şcolare. 

Paşii pierduţi şi timizi din prima zi de şcoală, bucuria primului lucru 

învăţat, speranţa că toate eforturile vor fi răsplătite cu premii bune…sunt 

toate paginile unei cărţi ce se scrie în fiecare zi, iar la sfârşit răsfoieşti cartea 

şi rămâi mereu cu gândul la şcoala de altădată. 

Devenim mai mari, şi anii trec…dar şcoala rămâne mereu tânără şi 

primitoare. 

 

 

 

Papuc Andreea 

Clasa a VI-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

Şcoala mea are deosebita onoare de a purta şi de a reprezenta numele 

marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza. 

Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, cândva numită Şcoala Nr.1 

cu clasele I-VIII Alexandru Ioan Cuza Fălticeni, este cea care de 171 de ani 

găzduieşte generaţii şi generaţii de elevi. 

Printre elevii acestor generaţii s-au găsit multe talente, mulţi oameni 

cunoscuţi de litere, de numere, de artă plastică şi de muzică. 

Şcoala noastră are în propriul palmares nenumărate medalii, diplome 

şi premii la diferite concursuri, olimpiade naţionale şi internaţionale. 

Printre cei 515 elevi ai şcolii, îndrumaţi de către un număr de 31 

profesori, se găsesc mulţi copii, actuali, d ar şi foşti elevi, cunoscuţi la nivel 

local, judeţean sau chiar naţional, prin capacitatea lor, inteligenţa, modestia 

dar şi bunul simţ. 

Şcoala mea, şcoala la care învăţ cu drag, este una dintre puţinele şcoli 

din care elevii ies cu o cultura generală bine pusă la punct, dar poate şi cu un 

viitor. 

Sunt mândră să fiu elevă a acestei şcoli, şcoala mea: „Alexndru Ioan 

Cuza” 

 

 

Ghiaţă Patricia 

Clasa a VI-a B 
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În şcoală eu mă regăsesc. Noi venim la şcoală ca să învăţăm mai multe 

lucruri noi. Şcoala mea se numeşte „Alexandru Ioan Cuza”. 

Eu sunt mândru că învăţ în această şcoală deoarece aici sunt cei mai 

buni învăţători şi profesori. Ei ne împărtăşesc cu drag tainele învăţăturii şi 

ne ajută să devenim oameni  importanţi şi de seamă ai acestei ţări. Mie îmi 

place şcoala şi merg cu drag în fiecare zi unde mă întâlnesc cu colegii dragi. 

Şcoala este universul meu, locul unde mă regăsesc cu drag să devin om 

imortant şi bază a familiei mele. 

 

 

 

Olaru Eusebiu 

Clasa a II-a C 
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Şcoala mea poartă numele domnitorului „Alexandru Ioan Cuza”. 

Tatăl meu a învăţat tot în această şcoală şi îmi povestea ca aici, tot 

timpul au fost cei mai buni învăţători şi profesori, ceea ce m-a făcut ca din 

prima zi să intru cu mult drag în această şcoală.  

Întâi l-am cunoscut pe domnul învăţător Tofan Victor, apoi pe doamna 

profesoară de religie Haidău Adelina. Încă de la început, orele de religie mi s-

au părut deosebite deoarece doamna profesoară ne învaţă lucruri despre care 

înainte nu ştiam prea multe. La început am învăţat lucruri mai simple iar pe 

măsură ce timpul trecea, am început să înţeleg mai multe despre tainele 

religiei, dându-mi seama că rugăciunile şi mersul la biserică ne face foarte 

bine. De asemenea am învăţat de la doamna profesoară că atunci când este 

post trebuie să mergem la biserică pentru a ne spovedi şi împărtăşi. 

Eu aştept cu nerăbdare ziua de luni când avem ora de religie deoarece 

învăţ multe lucruri bune şi frumoase. 

 

 

 

 

Bucan Albert 

Clasa a III-a B 
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Şcoala mea este un lucru sfânt 

Ea ne învaţă lucruri bune 

Să putem păşi în viaţă 

Pregătiţi mereu să fim. 

 

Şcoala este cea care ne învaţă, 

Cum să fim mai buni 

Ea este mereu darnică 

Ca noi să fim cel mai buni 

 

În şcoală se învaţă alfabetul 

Apoi scrisul şi cititul, 

Tot în şcoală se învaţă 

Adunarea şi înmulţitul. 

 

Şcoala ne învaţă 

Respectul să-l purtăm 

Ea ne îndrumă ce drum 

În viaţă să luăm.   

 

 

       Timofte Florina 

Clasa a III-a B 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

 

Este aşezată în centrul oraşului alături de instituţiile importante ale 

acestei comunităţi marcând parcă istoria trecută a acestor meleaguri. 

Motivul, pentru că este una din primele şcoli din zonă iar numele ei vrea să 

arate că fălticinenii se numără şi ei printre susţinătorii marelui domnitor al 

Micii Uniri, Alexandru Ioan Cuza. 

Dacă tot veni vorba de plasarea în teritoriu al şcolii mele, cu ochii 

minţii pot urmări linia istoriei locale care începe cu Galeria Oamenilor de 

seamă, se continuă cu Catedrala Adormirii Maicii Domnului, trece pe lângă 

clădirea Consiliului Local şi se încheie printr-o şerpuire cu clădirea şcolii 

mele care parcă vrea să închidă şi să ţină strâns trecutul şi tradiţia. 

Învăţ aici de doi ani însă îmi aduc aminte şi acum de ziua în care 

împreună cu părinţii mei am pătruns pentru prima dată pe holurile acesteia 

şi am cunoscut-o pe doamna învăţătoare; mirosul specific unei instituţii 

vechi, frumuseţea sălii de clasă, colegii primitori şi chipul plin de dragoste al 

profesorilor sunt amintirile care îmi vor marca viaţa şi de care îmi voi aminti 

întotdeauna cu plăcere. 

Frumuseţea şcolii mele nu este dată doar de ghivecele de flori ce 

străjuiesc la ferestre, de bogăţia planşelor ce acoperă pereţii claselor, de miile 

de desene ale copiilor  ce se aştern ca o mantie de-a lungul culoarelor ci şi de 

zâmbetul cald al profesorilor, de dăruirea zilnică în munca cu elevii, de 

sârguinţa elevilor care fac ca această şcoală să dăinuiască şi să-şi primească 

an de an noii elevi şi care o plasează printre primele şcoli din judeţ. 

Îmi place mult şcoala mea căci aici am învăţat să preţuiesc munca, să 

înţeleg că fără efort nimic nu se obţine, că uneori efortul poate aduce şi 

împliniri. 

Dacă ar fi să mă întorc în timp şi aş avea din nou posibilitatea de a 

alege şcoala mea, aceasta ar fi tot cea la care învăţ acum şi aceasta pentru că 

locul acesta m-a atras de la început. Deşi pare o şcoală gimnazială simplă ca 

toate celelalte, aerul de aici parcă te îndrumă spre studiu, iar atmosfera 

parcă e mai specifică unei şcoli de vis. 

Veniţi cu drag la şcoală şi faceţi din spaţiul şcolii voastre un spaţiu 

prielnic şi iubit de voi. 

Preţuiţi clipele petrecute la şcoală căci fără ea nu putem să ne 

împlinim visul de a deveni Oameni Mari. 

 

Budeanu Nicol Adriana 

Clasa a IV-a B 

 



 Şcoala mea  

 

Minunata mea şcoală 

 

 

 

Ah, minunata mea şcoală! Încă îmi aduc aminte de clasele primare, de 

colegi şi de doamna învăţătoare. Mi-e atât de dor de vremurile acelea 

minunate. 

După cum ştiţi foarte bine, şcoala „Alexandru Ioan Cuza” are două 

corpuri. Primul corp e fost construit în anul 1900, are 113 ani şi se află pe 

strada Sucevei. Al doilea corp, unde învăţ eu, a fost construit în anul 1981 şi 

are 32 de ani.  

La şcoala noastră, oameni valoroşi au devenit dascăli, rămânând astfel 

în istoria şcolii. Aici multe personalităţi ale culturii româneşti au fost elevi: 

Nicu Gane, Eugen Lovinescu, Artur Gorovei, Ion Dragoslav şi multe alte 

genii. 

Şcoala noastră este foarte mare. Are un teren unde copiii fac sport la 

ora de Educaţie fizică, iar în timpul liber se joacă. Mai nou, ne-au pus patru 

băncuţe pe care stăm şi patru buncăre unde aruncăm gunoaiele. 

Şcoala mea este minunată. Sper ca elevii care o să vină să aprecieze 

această şcoală aşa cum o apreciez eu. 

 

 

 

Luntraşu Maria Flavia 

Clasa a IV-a B 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

Şcoala mea este cea mai bună şcoală şi are nişte profesori foarte buni 

şi îngăduitori. Am şi o poveste de spus. 

Eram fericită fiindcă era prima zi de şcoală. Eram entuziasmată. Sora 

mea mai mare, care învaţă la această şcoală mi-a spus că este o şcoală foarte 

bună. La prima impresie dădeam tuturor colegilor nota zece, iar când am 

intrat în clasă m-a cuprins un fior de teamă că eu nu o să fiu foarte bună. 

Văzând clasa şi şcoala primitoare m-am simţit în largul meu. Mi-a plăcut şi 

încă îmi place această şcoală. Colegii sunt buni dar unii refuză să înveţe. 

Aceasta este povestea mea despre şcoala mea pe care o iubesc aşa cum 

este, veche dar foarte importantă. 

 

 

 

 

Pachiţa Iuliana Larisa 

Clasa a IV-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

Şcoala mea de mine-a fost aleasă 

Să învăţ la ea, căci e-nvăţătură aleasă. 

Aici profesorii sunt cam severi, 

Trebuie să-nveţi din greu, de fel. 

E greu, într-adevăr, 

Dar merită, că-n viaţă, 

Ne-ajută şi ne-nvaţă. 

Să ajungem şi noi cineva, 

Să nu depindem de nimenea. 

 

 

 

Catrinari Alexandra 

Clasa a V-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

Şcoala în care învăţ este o şcoală foarte frumoasă. Tot ce este această 

şcoală mă face să şi mai mult să vin în ea. 

Statuia care se află în faţa şcolii il reprezintă pe Alexandru Ioan Cuza, 

a cărui nume îl poartă şcoala noastră. La început a fost construit corpul de 

clădire care se cheamă „şcoala veche”.  Clădirea în care învăţ acum se 

numeşte „şcoala nouă” şi a fost construită în anul 1981. 

Şcoala „Cuza” este cea mai bună din lume! 

 

 

 

 

Sandu Paula 

Clasa a V-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

Când treci pe strada „Nicu Gane” vezi o clădire maiestuoasă, cu 

ornamente impresionante şi mulţi arbuşti şi brăduţi în faţă. Dacă nu ştiai 

încă, e şcoala mea, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni. 

De mulţi ani găzduieşte cu căldură elevii care, la început sfioşi, apoi 

din ce în ce mai zburdalnici, îi trec pragul. 

Pe parcursul anilor şcolari ne aflăm în perioada copilăriei, cea mai 

frumoasă perioadă a vieţii. Ea este un boboc mic şi firav, iar cu trecerea 

anilor începe să îşi deschidă petalele, ajungând la maturitate. Este singurul 

moment când trăim totul cu intensitate maximă, în care râdem şi plângem în 

aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care sntem 

singuri şi totodată cu toată lumea. 

Profesorii însă, cu puterile, răbdarea, calităţile şi căldura lor, reuşesc 

să ne stăpânească, să ne pregătească pentru viaţă, să ne îndrume, să ne ţină 

mereu pe drumul cel bun, să ne dezvolte gândirea, imaginaţia şi 

creativitatea. 

Acum încă nu înţelegem cu adevărat efortul depus de dumnealor, dar 

mai târziu îi vom aprecia foarte mult şi ne vom aminti cu bucurie de şcoală şi 

profesorii noştri. 

 

 

 

Gherman Lavinia Bianca 

Clasa a VI-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Şcoala mea  

 

 

 

 

Şcoala mea frumoasă este 

Uitându-te la ea spui că-i din poveste, 

Despre şcoală să vorbim 

Haideţi s-o povestim! 

 

 

Lumea-ntreagă se uimeşte 

Cât de misterioasă şi drăguţă este 

Ea este şcoala visată 

Cea mai minunată. 

 

 

Vreau la şcoală! Doar sunt mare! 

Uită-te ce-naltă sunt! 

Mama râde şi îmi spune 

Că voi fi şcolar curând. 


