
  

 
 

 

 

 

Este o frumoasă zi de toamnă. Victor se pregăteşte să meargă la şcoala din 

apropiere. El este un băiat de 10 ani, blond şi subţirel, care învaţă foarte bine şi 

care are un comportament exemplar.       

 Astăzi, băiatul a dat un test la matematică. Acesta a fost singurul din clasă 

care a primit nota 10.  Victor s-a bucurat nespus de acest calificativ, iar colegii      

l-au felicitat, la fel şi doamna învăţătoare. Când s-a întors acasă, băiatul le-a spus 

părinţilor săi ce notă a obţinut, iar ei l-au încurajat să înveţe la fel de bine şi în 

viitor. 

Victor s-a dus în camera sa şi a început să îşi facă temele, în timp ce 

prietenii săi erau afară la joacă. Când a terminat de scris, a ieşit să se joace şi el 

cu amicii săi. Dar unde erau toţi? Erau în casele lor, făcându-şi temele! Ce e drept, 

băiatul a stat câteva ore scriindu-şi, iar copiii    s-au plictisit şi au plecat. 

Dezamăgit, acesta se întoarse acasă. Se  îndreptă spre mica sa bibliotecă, îşi 

alese o carte  şi începu să citească. După câteva clipe au început să se audă ţipete 

afară. Copilul se duse repede să se uite pe geam, dar nu era nimeni. Ce se 

întâmplase? Poate a fost imaginaţia mea! îşi spuse Victor şi se întoarse din nou la 

lectura sa. Mai tarziu, a auzit iarăşi strigăte de copii şi într-un timp foarte scurt 

ajunse la geam, ca nu cumva să îi scape ceva. Dar nimeni! Pentru a doua oară, 

nimeni! Totuşi, poate este imaginaţia mea de vină! se gândi băiatul… 

Victor greşise geamul, în loc să se uite pe cel din faţă, unde era curtea, el se 

uită pe cel din spate, în parcare. A doua zi, la şcoală, colegii l-au întrebat de ce nu 

a ieşit la joacă, iar el le-a spus  toata povestea. 

-Dar…!spuse Victor. Am facut ceva mai interesant! 

-Ce? spuseră în cor copiii. 

-Am citit cartea ,,Singur pe lume’’de Hector Malot! A fost foarte frumoasă. 

Victor şi-a dat seama că poveştile sunt cele care rămân mereu în sufletul 

unui copil şi fiecare trebuie să îşi dea seama cât de importantă este lectura. 

 

                                                          Moroşanu Mădălina Elena, clasa a IV-a A 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Pentru fiecare elev, 

şcoala în care a făcut primii 

paşi, în care a simţit emoţia 

fiecărui început de septembrie 

este cea mai importantă. 

Pentru mine, această instituţie 

este Şcoala ,,Alexandru Ioan 

Cuza” din Fălticeni, cea care 

primeşte în fiecare an cu 

prietenie şi căldură şcolari ce 

aşteaptă cu nerăbdare să îi treacă pragul.  

Îmi amintesc de data când, înconjurată de alţi micuţi elevi, am păşit 

cu mari emoţii pragul şcolii spre clasa I. De-a lungul anilor, m-am îndreptat 

spre fiecare nouă clasă cu aceeaşi timiditate. Eu şi colegii mei am primit 

raza de înţelepciune de la învăţătoarea noastră, care, cu multă dragoste, a 

avut grijă de noi şi ne-a purtat paşii pe drumul încă neştiut.  

Acum, când urmează să trec în clasa a V-a, şcoala îmi apare în minte 

ca o fereastră deschisă  prin care privesc nesfârşitul cer. E o fereastră spre 

copilărie şi spre toate amintirile ce s-au aşternut pe coridoarele sale. 

Clinchetul zglobiu din prima zi de şcoală când strângeam mâna mamei cu 

teama de început şi cu nelinişte în faţa unui drum necunoscut încă îl aud, ca 

pe un ecou. 

Elevii sunt cei care însufleţesc şcoala. Cu toate că anii trec, şcoala 

rămâne la fel de tânără prin sutele de copii care învaţă în interiorul ei cum 

să scrie, cum să descifreze tainele cititului, cum să socotească. Paşii timizi 

din prima zi de şcoală, prieteniile legate, coroniţa aşezată frumos pe cap, 

toate fac parte din amintirile legate de  aceşti ani. 

 

Moroşanu Mădălina Elena, 

 clasa a IV-a A 
 


