
                                                          

 

                    Şcoala,                                             Şcoala,                                        Şcoala, 

         frumoasă, îngrijită,                        mare, încăpătoare,                           îndrăgită, iubită, 

         educă, învaţă, ajută,            iubeşte, străluceşte, îngrijeşte,       luminează, îndrumă, călăuzeşte, 

       copiii  o iubesc mult,                  luminează minţile copiilor,                   elevii învaţă în ea,        

             Prietenoasă!                                         Creaţie!                                             Educaţie!    

                                  ( Dumitreasa  David Vasile,   Păşcănuţ Raluca Maria,  clasa a IV-a A)                   

    

 

                                              Al. I. Cuza,                                              Cuza, 

                                        Viteaz, învingător,                                  blând, conducător, 

                               Luptă, porunceşte, sfătuieşte,                      susţine, ajută, preţuieşte, 

                           Domnitor al Principatelor Unite,            este patronul spiritual al şcolii noastre, 

                                           Domnul Unirii!                                       domnitor iubit! 

                                   ( Buzdea  Monica Gabriela,   Tănasă Delia Alexandra, clasa a IV-a A) 

 

 

                               Şcoala mea!                                                  Învăţătoarea mea! 

                           frumoasă, mare,                                                     blândă, bună,  

                  ne învaţă, ne ajută, ne educă,                            ne ajută, ne explică, ne înţelege, 

                  rămâne  în  amintirea noastră,                                 rămâne în inimile noastre, 

                            Stea strălucitoare!                                                   Amintire!     

                                     ( Mocanu Andreea,   Moroşanu Mădălina Elena, clasa a IV-a A) 

 

 

 

 



                                              

 

           Copiii care sunt înscriși la grădiniță sau la școală se dezvoltă armonios și 

învață multe lucruri  noi și utile în viață.   

           Fiecare  copil care nu merge la școală  va deveni un adult fără educație. El va 

avea șanse mici să obțină un loc de muncă și risc mai mare să devină infractor sau 

să depindă de ajutorul social toată viața.  

           Educația este drumul către succes. Școala este cheia viitorului nostru! 

                                                              (Păduraru  Lucian  Ioan, clasa  a IV-a A) 

 

                                       

 

            Primii șapte ani de-acasă, la grădiniță înveți  să vorbești și să socializezi, iar 

mai apoi, în clasele primare, cum să te comporți cu cei din jurul tău. Atunci afli 

lucruri noi și îți faci prieteni adevărați. E perioada în care suntem cei mai curioși și 

energici, dar și perioada de neuitat, a copilăriei, când ne rămân amintirile pe care nu 

le vom uita niciodată.  

          În gimnaziu punem  primele baze ale viitorului nostru. Atunci e perioada în 

care ne pregătim pentru ce va fi mai greu în liceu. Toate lecțiile și toate sfaturile ne 

vor fi de folos de-a lungul vieții, iar pentru a avea succes în viață va trebui să 

învățăm, că avem nevoie, ca după, să nu fie prea târziu.  

          Toate învățăturile primite în școală, de la profesorii noștri, ne vor ajuta să 

ajungem departe și să fim mulțumiți de noi înșine! 

                                                     (Mocanu  Andreea,  clasa a IV-a A) 

                                           



                                 

 

            Școala mea este frumoasă! Este un loc minunat unde am învățat să scriu, să 

citesc și  să socotesc. Aici mi-am făcut mulți prieteni. Doamna mea învățătoare ne 

învață zi de zi cum să ne purtăm în incinta școlii, dar și înafara ei.  

           Școala mea are un laborator de chimie, 19 săli de clasă, o bibliotecă  și o sală 

Ael,  de informatică.  În curte avem un teren mare de fotbal și o altă clădire în care 

învață cei mici, de clasa pregătitoare. De jur împrejur sunt copaci, bănci și flori 

plantate de copii.  

          De acasă  până la școala mea am de mers doar circa 10 minute. Mulți copii de 

pe strada mea învață la aceeași școală. Avem profesori buni, elevi cuminți și mă 

mândresc că e școala mea. Merg cu drag  la ea, în fiecare dimineața! 

 

                                   (Moroșanu  Mădălina  Elena, clasa a IV-a A) 

 

 

                                  

 

 

          Există o expresie cunoscută care spune „ Ai carte, ai parte!”.  Ei bine, cartea 

aceasta ne este explicată de către doamnele învățătoare  și domnii noștri învățători. 

         Doamna  învățătoare este o persoană unică pentru mine. O iubesc foarte mult!  

Are o abilitate minunată de a comunica cu noi. Poate că este din cauză că are și ea 

copii și știe să ne vorbească. Doamna mea vine mereu pregătită la ore și ne explică 

lucruri interesante în fiecare zi. Îmi place cum se asigură că fiecare dintre noi a 

priceput lecția, înainte să meargă mai departe. Ne învață și multe cuvinte noi, să ne 

dezvoltăm vocabularul  și ne explică de ce este importantă școala și de ce  trebuie să 

învățăm foarte bine. 

         Doamna mea învățătoare este o persoană foarte bună și îmi place mult de ea! 

                                       (Tănasă  Delia  Alexandra, clasa a IV-a A) 

 


