
Persoana pe care o admir 

 

Persoana pe care eu o admir este doamna 

mea învăţătoare din clasele I-IV. Ea 

întotdeauna m-a sprijinit şi m-a învăţat 

lucruri esenţiale. Dacă nu aveam această 

bază nu mă descurcam atât de bine acum. 

Întotdeauna ne întâmpina cu zâmbetul pe buze, deşi uneori avea 

mici probleme. Cei patru ani petrecuţi cu ea au trecut repede, însă 

acum munca ei se reflectă în notele noastre. O vizitez din când în când 

şi îmi face plăcere să văd că următoarea generaţie este la fel de bună 

şi o respectă pe doamna învăţătoare.  

Mereu ea va avea un loc special în inima mea şi niciodată nu voi 

uita sfaturile utile pe care mi le da. Dacă aţi dori să o cunoaşteţi, pe 

lângă însuşirile morale de care dă dovadă, ea este foarte frumoasă, 

are părul şaten, ochi căprui şi este de statură mijlocie. Deşi o cunosc 

de mult timp, a rămas neschimbată, atât fizic cât şi moral. Ea ştie să 

înfrunte orice situaţie şi niciodată nu renunţă. 

Dacă ar fi să o asemăn cu o culoare, aceea ar fi albul, deoarece 

reprezintă puritate, sinceritate; dacă ar fi să o asemăn cu o melodie, 

aceea ar fi VUNK-„Ne facem auziţi”, deoarece ne arată că nu trebuie 

să ne dăm bătuţi niciodată. 

 

 

Franciuc Timeea 

Clasa a VII-a A 

 

 

 

 

 

 



Persoana model 

 

 

 

Eu aş vrea să semăn cu tatăl meu, 

Viorel. Cel mai mult îmi place la el curajul, 

puterea şi înţelepciunea. Are părul şaten, 

ochii albaştri şi are suflet tânăr şi la cei 52 

de ani. La prima vedere i-ai da 42 de ani, 

deoarece este o persoană care face sport şi nu 

mănâncă toate tipurile de alimente 

nesănătoase.  

De fiecare dată când am nevoie de ajutor mă îndrumă. Tatăl meu 

nu se lasă uşor depăşit de greutăţi, ci luptă până la capăt. Este o 

persoană vioaie care iubeşte natura la fel ca mine. Amândoi preferăm 

sporturile periculoase. În ciuda vârstei, ţine pasul cu orice fac eu, ba 

chiar uneori mă întrece.  

Culorile lui preferate sunt albastru (care simbolizează libertatea 

şi tinereţea) şi verde (care simbolizează viaţă, curajul şi puterea). 

Dacă aş avea o putere supranaturală l-aş ajuta să redevină tânăr şi 

să fie în formă ca la 20 de ani. 

 Melodia pe care i-aş dedica-o ar fi „Ariana Grande-Break free” 

deoarece este o melodie despre putere, curaj şi libertate. 

 

 

Marian Ioana 
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O admir pe domnişoara mea 

învăţătoare, Negre Adriana. Este o 

persoană deosebită! Luptă pentru a-şi 

atinge scopurile fără să se lase 

influenţată de nimic. Este foarte 

inteligentă, drept pentru care un singur 

sfat dat de ea îţi poate ghida întreaga 

existenţă. Cei patru ani petrecuţi alături 

de ea au fost şi vor fi cei mai frumoşi din 

viaţa mea! 

În prima zi de şcoală nu mi-am cunoscut doar învăţătoarea ci      

mi-am întâlnit a doua mamă. Nu-i voi uita înfăţişarea de înger, 

comportamentul atent şi delicat pe care ni-l acorda, dreptul de a 

cunoaşte şi exigenţa arătată în timpul orelor pentru a ne învăţa că 

educaţia e prima mare realizare a unui copil. Încet, încet am ajuns la 

performanţa de a-i vedea mâhnirile pe care şi le ascundea cu 

desăvârşire. Acum o privesc din pragul clasei cum are grijă de noii ei 

„copii”, arătându-le aceeaşi dragoste cu care ne-a crescut şi pe noi.  

Mi-aş dori să devin ca ea! O persoană atentă la ce se întâmplă în 

jurul ei, iubitoare faţă de educaţie, capabilă de a învinge orice 

obstacol, darnică, chibzuită, prietenoasă şi răbdătoare. 

„Anotimpurile” de Vivaldi ar putea exprima personalitatea 

domnişoarei Negre, plină de intensitate, crescând valoric din clipă în 

clipă şi bogată deoarece descrie o minunată operă sufletească. 

Culoarea roz deschis ar reprezenta-o, fiindcă această nuanţă 

apare la fiecare apus sau răsărit al soarelui, începând sau terminând 

ziua. Cu alte cuvinte ea este cea care dă sens fiecărei acţiuni, fiecărui 

fenomen natural. 

 

Şoldănescu Teona 
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Persoana pe care eu o admir 

 

 

 

 

Mătuşa mea, Luminiţa, este o persoană 

minunată. Are părul castaniu, are un suflet 

mare şi este o mătuşă minunată. O cunosc mai 

bine decât toată lumea, de aproape 13 ani şi 

am observat că ea, cu trecerea timpului, nu a 

făcut altceva decât să se maturizeze. 

Este amuzantă, darnică, curajoasă şi 

luptătoare. Îi place foarte mult sportul şi îl practică neţinând seama 

de vârsta pe care o are. 

Mătuşii mele i s-ar potrivi culoarea galben deoarece este mereu 

amuzantă şi veselă. Dacă aş avea o putere supranaturală aş alege să 

zbor pentru a  mă duce în fiecare moment la ea pentru că ştiu că îi 

place mult să-şi petreacă timpul cu mine. Melodia care i s-ar potrivi 

este „Indila –S.O.S.” fiindcă este liniştită la fel ca ea. 

Mătuşa mea este modelul meu în viaţă!  

 

 

 

 

Brădăţanu Mădălina 

Clasa a VII-a A 


