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Primii pași spre școală 

 

 Prima zi de școală va rămâne de neuitat pentru fiecare copil. Irinuca era o fetiță 
frumoasă și veselă, dar în același timp era mai sensibilă și plină de emoții la tot ce se 
întâmpla în jurul ei. A auzit, micuța fetiță, de la alți copii mai mari, că la școală e mai 
greu, ai foarte mult de învățat, iar doamna învățătoare este mai serioasă și mai puțin 
blândă decât doamna educatoare. Așa că viitoarea elevă, de numai 6 ani, nu era foarte 
încântată de ghiozdanul ce o aștepta cuminte pe spătarul scaunului, să-l ducă zilnic la 
școală. Doar Irinuca nu se entuziama la vederea gentuței, deoarece aflase că va avea de 
înghesuit în el cărți, caiete, bloc de desen, carioci, pensoane, acuarele, riglă, lipici... 
Uitase de penar! Deci, motive de bucurie nu prea avea că va începe școala! 
 Ziua mult așteptată a sosit. Clopoțelul a sunat de intrare în clasă, iar pașii copiilor 
se auzeau grăbiți spre trotuarul din fața școlii. Glasurile vesele de copii răsunau peste tot 
locul: în curte și pe holurile clădirii, în care pătrunsese pentru prima dată. 
 Inima Irinucăi bătea repede, mai să-i sară din piept. Doar mâna mamei, care o 
ținea strâns pe fetiță, o făcea să aibă curaj să înainteze printre acei copii gălăgioși și 
grăbiți. În clasă oare cine îi aștepta? Doamna... Și nu era nici pe departe bau-baul pe 
care și-l imaginase Irinuca acasă! Era un om blând, cu o față senină, zâmbitoare, cu 
brațe larg deschise pentru boboceii speriați, dar și încântați de surprizele găsite pe 
fiecare bancă. 
 Treptat, mâna mamei nu mai era strânsă de mănuța Irinucăi, aceasta intrând cu 
mai multă încredere spre noul univers în care a pășit. Alături de celelalte chipuri de 
copii, la fel de emoționate, Irinuca s-a lăsat atrasă într-o poveste din care va ieși doar 
după ce va desluși buchiile cărții și va dezlega marile mistere ale lumii.  
 Chiar dacă pare un drum lung, fetița bucălată și cu ochii mari, nu se mai simte 
singură, speriată sau neîncrezătoare. Se lasă condusă zi de zi într-o lume nouă, a 
cunoașterii, plină de speranță. Este începutul unui drum lung, uneori fără  sfârșit, dar 
plin de satisfacție al unor copii plini de vise! Învățătura! 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevele Ioana Busuioc, Ștefana Ilie, Sabina Holotă, Amalia Brădățanu, 4A 



ȘCOALA 

 

Școlar ii școliți știu șmecher ii și șotii,  

Cei ce citesc, capătă culmile cunoașter ii, 

Obligativitatea orelor , onestitatea orarului, 

Amicii au ambiție, atitudine, atenție, 

Lectur ile lărgesc latur ile limitelor , limbajului. 

Amiciția alungă antipatiile, ager imea alungă analfabetismul. 

Bianca, Avîrvarei 3C 

Școala mea—a doua casă 
 

Școala este locul în care îmi petrec o mare parte din timp, mai bine spus este o a 
doua casă. Colegii mei îmi sunt ca niște frați, iar profesorii—părinți. Secundă de 
secundă, minut de minut, timp de șase ore îmi împărtășesc sentimentele, ideile și 
trăirile, colegilor și profesorilor. Ajutată de educația primită și de sfaturile profesorilor 
am evoluat de la o minte de copil, la una mai avansată. Cu multă muncă și 
perseverență, profesorii vin zi de zi să învețe copiii prin joacă să devină oameni 
interesați de educație și civilizație. Școala nu este un loc în care intri într-o clasă 
așteptând să se termine orele, ca să poți pleca acasă. Aici crești, evoluezi și trăiești 
alături de colegi și de profesori. 

Școala este un cuib de înțelepciune, care te îndrumă spre cariera dorită. 
                                                                

 Adelina Baciu, 8A 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia; reprezintă vârsta 
inocenței și a purității. Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau 
farmec reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi lumea încojurătoare și 
totodată minunatele clipe de fericire pe care această vârstă le poate oferi.                                      
 Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cel mai 
frumos lucru pe care îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul ei cald m-a 
întâmpinat încă de la primele secunde din viață. Glasul ei liniștit mi-a șoptit povești 
seară de seară și mi-a deschis drumul spre calea imaginației.    
 Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de școlar, perioadă în care 
învățătoarea noastră se străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze  continuând 
educația primită în cei șapte ani de acasă.        

Atât timp cât voi avea în suflet o bucățică din copilărie, cred că îmi voi putea 
păstra un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va purta viața. 

     

    Monica Buzdea, 7A  



Școala mea 
            

Școala mea e școala-n care 
Poate-nvăța fiecare.  
Despre viață, despre lume 
Despre tot ce este bine! 
 Doamna mea învățătoare  
 Este foarte iubitoare.  
 Multe lucruri ne învață,  
 Uneori ne și răsfață.  
 Pe toți doamna ne iubește  
 Și cu noi ea se mândrește!  
                      Tudor Bubuțanu, 3A 

Ioana Butacu, 3A 

Sorana Siminoc Bîrgăoanu, 3A 

Școala 
 
     Școala mea-i ca o cetate 
     Unde copiii învață carte. 
     Ei citesc, scriu, socotesc, 
     Spre viitorul lor privesc. 
  La școală zi de zi ei vin 
     Cu lecțiile învățate 
     Să construiască scene dragi 
     Din visele lor minunate. 

         Iustina  Biriș, 3B 

Școala mea 
 
Școala mea renume are, 
Nu-i o școală oarecare. 
„Ioan Cuza” se numește 
Și provine din poveste. 
 Are geamuri însorite 
 Cu ghivece înflorite 
 Iar în pauze copii 
 Fețe vesele de copii. 
Școala are multe clase 
Și mai mari și mai ochioase, 
Iar una mai luminoasă, 
Este clasa mea frumoasă. 
 Învățăm de adjective 
 Legate de substantive. 
 -Copile înmulțirea o știi? 
 Ori gândești la jucării? 
     Diana Maria Marenciuc, 3A 

Învăţătoarea mea 
 
Sunt Matei şi-mi place tare,  
De  a mea frumoasă învăţătoare. 
Cu blândeţe, ea ne-nvaţă  
Cum să reuşim în viaţă. 
 
Ca o mamă  grijulie 
Ea  ne îndrumă,  
Să fim buni şi ascultători 
Şi la şcoală silitori. 
 
Draga mea învăţătoare,  
Eu , ţie îţi mulţumesc, 
Pentru sfaturile tale  
Şi din inimă îţi spun că te iubesc! 

Matei-Ionuț Prisacariu, 2B 



 Alexandra Ciucă, 1C 

Școala  noastră 
 
       Școala noastră e frumoasă, 
       Cu o învățătură- aleasă. 
       De mici, copilași-nvață, 
       Cum s-ajungă om în viață! 
 
       În dulapuri fermecate 
       Sunt multe cărți minunate. 
       Le-a adunat ca pe mărgele 
       Și noi am învățat din ele! 

            Andrei  Răzvan Boambă, 2A 

          Școala  mea 

     Dimineața mă trezesc 
     Și spre școală eu pornesc. 
     Cărți, caiete ordonate, 
     În ghiozdan, aliniate. 
      Mă grăbesc s-ajung în clasă. 
           Sunt mereu nerăbdător 
           Să îmi întâlnesc colegii 
           Și pe-al meu învățător. 
     Școala dragă ne învață 
     Cum să fim ceva în viață. 
     Peste ani și ani venim 
     Școlii să îi mulțumim! 

          Alexandru Livadaru, 3B 

Şcoala mea 
 

 Eu învăţ la Şcoala”Alexandru Ioan Cuza”. 
 Şcoala este un loc cu mulţi profesori care îi învaţă pe copii lucruri importante ce le 
vor folosi în drumul lor spre succes. 
 În acest loc minunat am învăţat să citesc şi să scriu, am descoperit magia 
matematicii şi fantastica lume a cărţilor. Mi-am făcut mulţi prieteni cu care mă împac bine 
și pe care îi prețuiesc. 
 Îi mulţumesc doamnei noastre pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru învăţăturile ei, 
care ne ajută şi ne vor ajuta în această călătorie minunată pe drumul vieţii. 
 De aceea, pot să spun cu mândrie că îmi iubesc şcoala!  

Rareş Dochia, 4C 

Alexandra-Ionela Blanariu, 7A 

Cristina Ciubotaru, 1A 



Despre şcoală... 
     Este al treilea an de când fac parte din clasa de engleză intensiv a şcolii şi pot să mă 
mândresc spunând că reprezint, alături de colegii mei bineînţeles, prima generaţie cu acest profil. 
Părerea mea despre clasa în care mă aflu se îmbunătăţeşte cu fiecare an care trece, deoarece 
odată cu acesta, gândirea mea evoluează şi ajunge să perceapă mai pe îndelete ceea ce se 
întâmplă în jurul meu. Avem nişte profesori grozavi, care îşi fac meseria într-un mod de 
excepţie, noi ajungând astfel să le îndrăgim atât materia, cât şi pe fiecare în parte. Colegii mei 
sunt şi ei grozavi în felul lor.    
 Consider clasa de engleză intensiv cea mai bună alegere pe care aş fi putut să o fac, 
aceasta  fiind cea mai bună clasă în care m-aş fi putut afla.   

                                Carla Oşlobanu, 7A 

O zi din viaţa mea 
 

Orice zi din viaţa mea 
E frumoasă ca o stea. 
Dacă plouă sau e soare, 
Eu mereu sunt zâmbitoare, 
Că părinţii mă iubesc 
Şi cu drag mă ocrotesc. 
Dimineaţa mă trezesc  
Şi spre şcoală mă pornesc. 
Şcoala mea e un castel, 
Şi învăţ de toate-n el. 
Pe mine mă cheamă Andreea, 
Doamna-mi zice „Smărăndiţa”, 
Că îmi place mult jocul, 
Iar mintea-mi merge ca focul. 
Azi am scris, am socotit,  
Am cântat  şi am citit. 
Şi-am cântat şi la chitară 
Cântece de primăvară. 
În pauză, pe hol 
Joc „Batista-ntr-un picior”. 
Cu Melisa şi cu Laura 
Tot ne scriem bileţele, 
Că-s prietenele mele. 

Iar Maria cea voiasă, 
Vine des la mine-acasă. 
Muzică noi asculăm 
Şi ne place să dansăm. 
Cât e şcoală, eu am teme: 
Exerciţii şi probleme. 
Nu-i uşor în clasa a VI-a 
De vrei premiant să fii. 
Noroc de bunica mea 
Că-s toată ziua cu ea. 
O ajut la prăjituri 
Şi-i fac şi cumpărături. 
De ce nu-i ziua mai lungă,  
Ca joaca să ne ajungă? 
Mai vreau la muzeu şi-n parc, 
O plimbare să mai fac. 
Luna s-a-nălţat uşor, 
Noapte bună, puişor! 
 
Andreea – Gabriela Todireasa,  
6B 
 

Colegii de clasă 
 

 Înainte să înceapă clasa a V-a, eram foarte nerăbdătoare să îmi întâlnesc noii şi 
vechii colegi, dar eram şi foarte curioasă cum arată viitoarea mea dirigintă. 
 Am ajuns în prima zi de şcoală cu mari emoţii. 
 Timpul a trecut. Acum  sunt în clasa a VI-a. În prima zi a acestui an şcolar am 
fost mult mai încrezătoare. Nici nu ştiu când a zburat timpul. Se termină imediat şi 
semestrul I, apoi clasa a VI-a.  
 Aştept cu nerăbdare să ajung şi la liceu, însă îmi iubesc colegii de clasă pe care 
îi am acum şi mi-aş dori ca timpul să nu mai treacă aşa de repede. 
 

 Andreea - Gabriela Marcu, 6B 

Eliza Niță, 1A 

Ariana Bosînceanu, 8A 



Eu și lumea mea 
             
Toți la școală am venit  
Cu proiectul pregătit : 
„Aceasta este lumea mea - Poveste despre mine” 
Am prezentat, am discutat, ne-am cunoscut mai bine.  
 
Familia toți ne-o iubim, 
Cu drag, noi despre ea vorbim.  
Și am aflat ce pasiuni avem,  
Ce lucruri ne încântă, ce diferiți suntem! 

            Tudor Bubutanu, 3A 

Despre mine 

 Viața mea este minunată.  Mă numesc Codrin, am zece ani și am apărut pe lume pe data de 
11 octombrie 2007. Am mulți prieteni și îmi place să mă joc. Când m-am născut, mama și tata s-au 
bucurat foarte tare.  La școală mă înțeleg bine cu colegii. Mie, de mic îmi plăcea să modelez. 
Modelajul este una din pasiunile mele, pe lângă desen și citit.  
 Mi-ar plăcea să am un frate sau o soră, dar, în schimb, eu am un cățel pe care îl iubesc 
mult. Se numește Codi, este alb și are trei ani. Îmi ține de urât când părinții mei sunt plecați la 
serviciu. 
 Culoarea mea preferată este galbenul pentru că simbolizează pacea și liniștea, iar 
anotimpurile mele preferate sunt toamna, iarna și vara. Toamna – pentru că este ziua mea de 
naștere, iarna – pentru că vine Crăciunul și mereu îl petrecem în familie și vara pentru că este 
vacanța mare și pot să-mi vizitez bunicii. 
 Mă simt iubit și ocrotit de familia mea. În concluzie, îmi place mult viața mea! 

 Codrin Andrei Zavastin, 3A 

   Familia, universul meu 
 

Familia mea este compusă din tatăl meu Florin, mama mea Alina, fratele Mihail și 
eu, mezinul. 

Tatăl meu este polițist, mama mea este asistent medical și fratele meu e student în 
anul l  la Facultatea de Informatică Babeș-Bolyai din municipiul Cluj- Napoca. Eu sunt 
elev in clasa a lll –a C la Școala „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni. 

Când voi fi mare îmi doresc să urmez aceeași facultate ca și fratele meu. 
Îl iubesc pe fratele meu și a fost grea despărțirea de el, deoarece anul acesta a 

plecat de lângă mine. Totuși, vorbim zilnic la telefon, iar la câteva săptămâni vine acasă și 
ne vedem. În zilele când e acasă suntem nedespărțiți. 

Penru mine familia este cea mai importantă, pentru că îmi dă puterea de a  depăși 
orice problemă. 

Tata și mama mă ajută să-mi fac temele și petrec mult timp cu mine. Uneori stăm 
în casă, mai mergem la un film , iar vara călătorim. 

Mă simt minunat cu familia mea! 

                                                    Matei Muscălița, 3C 



Învăţătoarea mea 
 
Doamna mea învăţătoare  
Este foarte iubitoare. 
Ea mă învaţă lucruri bune 
Să citesc, să socotesc 
Şi la şcoală să gândesc. 
Eu pe doamna o iubesc 
Că mă- nvaţă să vorbesc. 
La şcoală eu vin cu drag, 
Că mă aşteaptă doamna-n prag. 
Şi când sună clopoţelul, 
 Eu îmi ocup scăunelul, 
Aşteptând  ca doamna noastră, 
Să-nceapă să ne vorbească.   
  David Rotaru – CPA 

Familia   - universul meu 
 

    Salut, eu sunt  Andrei, am 9 ani și sunt în clasa a III- a C. Universul  meu este 
familia mea mult iubită, formată din fratele meu, Cristian, care are 12 ani și este în 
clasa a VI- a A și părinții mei: Petru și Mihaela.  

   Eu și fratele meu adorăm să ne plimbăm cu penny board-ul,  să mergem la 
patinoar, facem întreceri cu bicicleta și cu rolele. Anul trecut am fost înscriși la clubul 
de înot și fratele meu  a câștigat locul al II-lea la un concurs, ceea ce m –a făcut să fiu 
foarte mândru  de el. 

   Vara îmi place să-l ajut pe tatăl meu la grădina noastră, să udăm trandafirii, să 
culegem zmeură și mure. Iubesc momentele în care tata îmi cere să-l ajut la pregătit 
grătarul. Tot la grădină am un cireș, în care îmi place să mă  cațăr până în vârf, de unde 
pot vedea cu binoclul tot satul Rădășeni.  Cu mama îmi place să-mi  petrec timpul la 
bucătărie și să gătim prăjituri sau biscuiți. 

 Îmi amintesc cu drag de vacanța din această vară, petrecută cu familia mea  la 
Sovata. Aici m-am împrietenit cu un băiat pe nume Rareș  și cu sora lui Teodora,  care 
locuiesc  în orașul Bârlad. La Sovata am fost în fiecare zi la Lacul Ursu,  unde ne 
distram pe cinste în apă și ne-am plimbat cu trenulețul prin toată stațiunea. În ultima zi 
am mers în vizită la Salina Praid și am fost foarte impresionat de tot ce am văzut. Tatăl 
meu m-a încurajat să particip la cursul de cățărare  de la  Clubul Aventura și a fost o 
experiență incredibilă. De asemenea, în vacanță am mers în vizită și la bunici, și la 
verișorii mei. 

   Sunt un copil fericit alături de familia mea. 

                                                                                               Andrei Teodor Lupu, 3C 

 

Mădălina Moroșanu , 7A 



Lumea mea 
Miroase a portocale arse și a prăjituri de zăpadă. Descrierea 

acurată a unei seri de Crăciun... 
 Camera, îmbrăcată în cuvinte indescifrabile ce vorbesc neîncetat, 

mă imploră să merg în peripeția paginilor livide. Cutez să mă aventurez 
în azurul de cotoare bătrâne, cu titluri aurii și file vechi de generații.  

O adiere ușoară vine dinspre o carte roșie, murdară de timp și 
întinerită de un praf al stelelor căzute. Intru ușor printre pagini, printre 
literele răstălmăcite, amețite de-o cântare. Basmul în care cad 
nedumerită mă trezește din visare: o câmpie putrezită de culori, un cer 
plictisit ce abia își deschide ochii de zahăr și un copac printre toate, ce 
rupe orizontul cu  brațele-i de aur.  

În timp ce păsări își țes ciocul și natura ascultă o baladă, cei trei 
zmei cutreieră pământul. Iarba geme sub durerea pașilor de oțel și îți 
ofilește viața sub praful de cuvinte.  

Deschid  ochii de cearceaf și zmeii zboară înspre filele de amurg, 
cerul se risipește în aroma de portocală, iar copacul își întinde ramurile 
înspre gândurile basmelor, unde imaginația nu are limite. 

Mădălina Moroșanu, 7A 
 

 O familie fericită  
 

      Viața de familie este un lucru 
minunat, lângă cei dragi: părinți, frați 
sau surori. 

     Mulțumirea sufletească este cea care contează 
cel mai mult pentru fericirea unei familii. Dar un lucru 
este adevărat: nu poți avea întotdeauna totul. Dar dacă 
în familie ai înțelegere, dragoste, o vorbă bună, un 
zâmbet sincer, după o zi grea, te simți fericit și 
împlinit. Cel mai important pe lume e să ai alături o 

familie care să te susțină, în care să găsești sprijinul, 
să capeți curajul de a merge înainte. 

   Mama este pentru mine umărul meu drept; tata este 

închipuirea dreptății și puterea, iar sora— prietena 
mea.  

  Nu contează banii sau sărăcia, în familie trebuie să 
existe iubire și căldură sufletească! 

                                                Claudia Pertov, 3C                                                

O experiență de neuitat 
 Abia am aşteptat vacanţa de vară şi am numărat zilele până am plecat în 
Austria. 
Am ajuns devreme la aeroport împreună cu părinţii, ne-am îmbarcat în avion şi 
am pornit fericiţi şi nerăbdători. Era primul meu zbor cu avionul şi deşi nu 

vroiam să par emoţionat, eram totuşi. 
Era linişte şi dintr-o dată se aude vocea căpitanului care ne spune că urmează o zonă cu 

turbulenţe din cauza unui curent de aer puternic pe care îl traversăm. Am intrat în panică, am 
strâns mâna mamei şi nu am putut să rostesc nimic. 

Dintr-o dată totul s-a sfârşit, printre nori se înfiripau raze de soare şi povestea urâtă 
trecuse ca prin farmec. Părinţii mi-au explicat că e normal ce se întâmplase şi că nu trebuia să-mi 
fie frică. Mi-am pus căştile şi am ascultat muzică până am ajuns la destinaţie. Nu a mai durat 
mult. 

A fost o experiență pe care nu o voi uita curând şi mă bucur că totul s-a terminat cu bine. 
Alexandru - Nicolae Ciurariu , 6B 

Leția Sofia, 1C 

Maria Iacobuță, 1C 



 Gând de iarnă 
 

 Parcă ieri eram afară, sub mormanul de frunze ruginii în bătaia soarelui slăbit, dar azi, 
Iarna a năvălit peste pământuri și ne-a surprins într-un mod plăcut. Am primit-o cu emoție și ... 
cu extaz! 

Din cerul cenușiu cad repezi mii de fulgi de nea. Copacii dantelați cu crengile lor 
încremenite de la gerul năprasnic se scuturau, căzând acum, și ultimele amprente ale Toamnei, ce 
dispar odată cu instalarea Iernii. Lacul plin de viață unde dansau lebedele și rățuștele s-a 
transformat în patinoar; nu se mai aude niciun sunet, niciun semn 
de viețuire, numai șuieratul vântului aspru, de care, până în 
primăvară, natura se va sătura. 
 Cerul senin de ieri, este acum înnourat și mohorât, dar fulgii 
de zăpadă înviorează panorama și îi adaugă mișcare. Imaginea 
prinde viață și fantasticul se transformă în realitate. Privind spre   
cer poți observa o mulțime de fulgi zglobii, iar zăpada așternută 
fură privirile oamenilor ce se miră de frumusețea darurilor Crăiesii 
Zăpezii. Nu am putut rezista tentației și am ieșit afară să admir 
peisajul. 

Am întins mâna să-mi cadă un fulg în palmă și ...m-a atins. 
Atentă, am văzut preț de o secundă forma fulgului, care m-a dus cu 
gândul la viață - viață care durează cât a trăit el- dar care trece 
repede, pe nesimțite și care înseamnă atât de mult... 

După ce am conștientizat asocierea, emoționată, am închis ochii umezi și mi-am pus o 
dorință. Îmi simțeam mintea și trupul într-o armonie deplină. Auzeam strigătele de ajutor ale 
soarelui ce era prizonier după norii grei de zăpadă. Cântece se fredonau de peste tot, geamurile 
aburite erau pictate cu flori de gheață, mâini de copii în spatele cărora se simțeau zâmbete largi... 

Aceasta e o Iarnă de vis ce îmi bucură copilăria; nu o voi uita și nu o voi ține doar pentru 
mine; o voi împărtăși și altora, ca să vadă ce înseamnă să te bucuri de fiecare anotimp în parte, 
dar în special de Iarnă și de magia ei. 

Mălina Viviana, 8B 
  

Muscă Daria, 3A 

    Primăvara  

  A venit primăvara! De la fereastra casei privesc primii ghiocei din grădina 
mea. În zare se văd stoluri de rândunele care se întorc din ţările calde. Copacii, care până 
acum au fost goi, s-au îmbrăcat în frunzuliţe verzi şi floricele albe. Zăpada s-a topit. Sunt 

fericită că a trecut iarna grea. 
 Încet, pe nesimţite, se apropie noaptea care cuprinde şi 
înveleşte grădina mea în întuneric. Copacii se văd ca nişte umbre 
în cuprinsul întunecat. Nu se mai aude nimic. Doar vântul se 
mişcă în frunzele arborilor. 
 Merg în linişte la culcare şi adorm cu gândul la cât de 
frumoasă este natura … 

 Maria Grigoraş, 6B 
 

Amariei Iustina, 7A 

1C –Expoziție de Crăciun 



 Autoportret  
 

 Fiecare dintre noi şi-a dorit măcar o dată să se afle în 
corpul altei persoane. Dar nu pentru a-şi da câte un ghiont atunci 
când e pe cale să facă ceva ce va regreta, ci pur şi simplu, pentru 
a-şi face o părere despre cum este văzut prin ochii altora. Trăim 
într-o lume în care aparenţa este cea mai importantă, aşa că 
mulţi aleg să se dea drept altcineva, devenind astfel diferiți de 
realitate şi chiar ne obişnuim cu noua personalitate, poate prea 
mult… 

 Recunosc, şi eu ţin la părerea celorlalţi despre mine, dar 
am observat că acest lucru îmi face într-o oarecare măsură rău, 
de aceea încerc să țin cont numai de părerea mea. Aşa că am decis să fac un exerciţiu 
de imaginaţie. Cum m-aş vedea dacă aş fi altă persoană pentru o zi?  Apropiații mi-ar 
putea răspunde la întrebare, dar de cele mai multe ori, părerile sunt diferite. Aud 
mereu din partea unora că par o fată conştiincioasă, axată pe studiu, care ar prefera să 
stea să citească sub o pătură, decât să iasă în oraş. Totuşi părerea mea e diferită!  

    Uneori, frica sau emoţiile pot fi factori care influenţează părerea cuiva despre 
el însuşi şi îl fac să exagereze, sau cel puţin aceasta e valabil în cazul meu. Aşa că îmi 
imaginez că oamenii mă vad ca pe o fată împiedicată, pe care un moment de 
slăbiciune o poate afecta. O fată care încearcă să se ridice la aşteptări şi care munceşte 
mult, dar pe care orice eşec o demoralizează. 

    Cât despre fizic, pot fi foarte critică! Este o vârstă complicată, trebuie să spun, 
şi de cele mai multe ori, nu îmi plac unele lucruri la mine. Poate sunt prea înaltă… 
Poate prea grasă… Sau poate că ar trebui să mă accept aşa cum sunt: o fată șatenă cu 
ochi albaştri care este destul de înaltă, ba chiar cea mai înaltă din grupul ei de prieteni. 
Încerc să văd partea plină a paharului. 

   Sunt o fată foarte sensibilă pe de o parte, dar, la polul opus, pot fi destul de 
răutăcioasă atunci când este nevoie. Cred că pe eticheta mea ar trebui să scrie 
,,ATENŢIE! Trebuie să vă purtaţi cu grijă şi să nu o răniți!.” 

    Mă văd o persoană care  vrea să stea mereu cu prietenii ei în loc să înveţe şi 
care îşi petrece tot timpul jucându-se, chiar dacă unii copii de vârsta ei sunt pasionaţi 
de alte lucruri. O fată căreia îi este frică de părerea celorlalţi şi căreia îi place să râdă. 
O fată care în interiorul ei este o persoană cu totul diferită. 

   Dar atunci când mă uit în oglindă, realizez că sunt un om cât 
se poate de normal, iar ca prin magie, părerile celorlalţi care 
m-au făcut tristă de atâtea ori dispar, şi pentru câteva momente 
sunt mulţumită de mine şi mândră, deoarece nu este uşor să 
treci peste toate provocările ce îţi apar în cale.  

    În esenţă, aceasta sunt eu, fără niciun fel de mască şi 
eticheta mea o să rămână aceeaşi pe vecie, indiferent de 
aparenţe. 

  

Ilinca Grigorescu , 6A 

Ana Tudosă, 1A 

Ioana Sara Stan, CPB 



Dincolo de curcubeu 
 

       Era o zi frumoasă de primăvară. Maya era la 
plimbare cu prietena sa. După o luptă cosmică între nori 
și soare, apăruse curcubeul. Era un spectacol de lumini 
difuze pe care cerul îl oferea cu generozitate lumii. 
Fetițele îl priveau fascinate,  întrebându-se ce e oare la 
capătul curcubeului sau în interiorul lui?  

Deodată, dintr-un tufiș, apăru o creatură ciudată. 
Era îmbrăcată ... în culorile de pe cer. Căra   o geantă 
de două ori cât ea.  

-Hei, cine sau ce ești? Ce cauți aici 
      -Eu sunt spiridușul curcubeului, Luminici, de la Departamentul de Intervenții și 

Reparații Strălucitoare. Am venit să repar verdele, pentru că nu funcționa prea bine, 
de asta car cu mine toate aceste scule. Nici Dincolo, lucrurile nu merg foarte bine, 
cred că iar și-a băgat codița Domnul Întunericescu care urăște de moarte toate 
culorile. Nu ați vrea să mergeți cu mine să mă ajutați? 
-Cu mare drag, au răspuns cele două, presimțind că le așteaptă o aventură 

extraordinară! Dar cum ajungem acolo, ai vreo formulă magică?   
-Nu, mergem cu lumino-mobilul. Aveți încredere în mine! 
Luminici scoase din geanta lui cea mare un bulgăraș strălucitor în care introduse o 

cheiță de aur. In acel moment, sub ochii mirați ai fetițelor, apăru un imens balon 
zburător. Porniră la drum pe deasupra norilor, plutind ușor într-un vals a cărui melodie 
numai ele o auzeau. 

 Ajunseră în sfârșit în Lumea curcubeului. Nu văzuseră atâta strălucire 
niciodată…Peste tot erau spiriduși și zânuțe care munceau de zor într-o fabrică cu șapte 
coșuri imense, de unde ieșeau cele șapte culori ale curcubeului. Dar, dintr-o parte, un 
nor de întuneric se apropia amenințător. Toată lumea era foarte îngrijorată. S-au apropiat 
de Luminici și au început să se plângă: 

-Ce ne facem, ce ne facem? Nesuferitul de Întunericescu vrea să ne fure toată 
Strălucirea. Cum să-l oprim? Dacă nu reușim, nimeni nu se va mai bucura de magia 
curcubeului și lumea va fi mai tristă. E o tragedie!!!  
Maya și prietena ei priveau cu îngrijorare în jur. Trebuiau să facă ceva pentru aceste 
delicate ființe de lumină din jurul lor. Dar ce?  

-De ce se teme cel mai mult dușmanul vostru? întrebară ele. 
-De Lumină, evident, răspunse Luminici, numai că ni s-au cam terminat rezervele. 

Trebuie să găsim o altă sursă. Aveți vreo idee?  
Fetițele își amintiră de ce le spuneau mereu părinții: ,,Răspunsul la cele mai grele 

întrebări e mereu în voi. Căutați-l în inima voastră!”. Atunci au zis:  
-Știm, știm! Soluția e Lumina din noi! E ceea ce nu dispare niciodată din sufletele 

noastre. Trebuie doar să ne luăm de mâini și să privim norul acela îngrozitor cu Speranță 
și Încredere.  

Așa au făcut. La început nu părea să se întâmple 
nimic, dar nu au renunțat. Au continuat până ce 
norul a dispărut. 
Tărâmul Luminii fusese salvat. Cu toții au învățat că 
lumina din suflete poate învinge orice. 
 

Teodora Caulea, 6A   

Sandu Luca, 1A 



În drum spre maturitate 
 

      Pentru tema de la educație tehnologică trebuie să 
căutăm poze făcute pe parcursul copilăriei  și să le 
prezentăm la școală. Caut prin dulap și găsesc mai multe 
albume. Îl iau pe primul și deschid la prima poză. E un 
bebeluș. Nu mi-aș fi dat seama că sunt eu, dacă nu aș fi 
citit pe spate ,,Nasti , 2006 “.  Aveam un an ... 
        E ciudat! Am auzit de atâtea ori: ,,Cât de mare ai 
crescut!”, însă niciodată nu am înțeles cu adevărat 
semnificația acestor cuvinte. Sincer , nici nu am încercat…  
Dau pagina… Un copil care se joacă afară în anotimpul 
gheții și al frigului lângă un om de zăpadă, cam nereușit, 
cu gura strâmba în încercarea unui zâmbet.  
          Îmi amintesc…  ce val de emoții! Mereu stăteam iarna cu nasul lipit de geam să văd primii 
fulgi. Imediat ce mă lăsa mama, mă îmbrăcam gros și ieșeam afară împreună cu toți copiii care 
erau dispuși să înfrunte gerul aspru, jucându-ne în zăpadă până se însera. Pe buze mi se strecoară 
un zâmbet. Aproape că uitasem de acele vremuri, căci ultimele ierni mi le-am petrecut în casă, 
citind, cu o cană de ciocolată caldă alături, să îmi țină de urât… 
            Îmi mut privirea pe următoarea poză. Sunt eu și fratele meu, certându-ne pe ultima felie de 
tort. Un râs sparge liniștea încăperii. Până acum nici măcar nu mi-am dat seama cât de dor îmi e 
de acele vremuri! Cum eram și sunt o fire încăpătânată și cam băiețoasă, recunosc, voiam eu 
ultima felie de tort, căci adoram, și încă ador, de altfel, tortul cu cremă de ciocolată. S-a terminat 
cu ceartă, căci nici fratele meu nu se lăsa  mai  prejos și, de asemenea, niciunul nu se mulțumea cu 
jumătate de felie. Nu știu cum a reușit mama să ne împace, dar important e că toată lumea a fost 
mulțumită.  
            Mai dau o pagină… Prima zi de școală. O școlăriță stă timidă într-un colț, probabil 
simțindu-se stingherită. 
            Ridic ochii la oglinda din fața mea. Același păr șaten, aceleași trăsături: aceeași persoană. 
Însă ceva s-a schimbat.  
În ochii mari, căprui, există un licăr care strălucește jucăuș. Un lucru atât de mic face diferența 
dintre cine sunt și cine eram. Un lucru atât de mic arată un lucru atât de mare: dorința de 
cunoaștere. 

               Am auzit de atâtea ori întrebarea „La ce ne trebuie școala ?”  
Pe lângă noțiunile studiate  zi cu zi, școala mai are și un alt rol: 
clădește caracterul unor copii, cărămidă cu cărămidă și îi pregătește 
pentru viață. Cu șase ani în urmă am intrat pentru prima oară pe poarta 
școlii, acum atât de familiară.  O fetița timidă, retrasă, a devenit o 
tânără dornică de cunoaștere, dornică să încerce lucruri noi. 
               Am spus că îmi este dor de vremea când eram mică, însă nu 
este în totalitate adevărat. Asta ar însemna să renunț la colegii și la 
profesorii mei, care mi-au devenit o a doua familie. 
               Îmi aduc aminte cu bucurie de clipele frumoase din trecut, 
dar nu trebuie să mă agăț de ele, 
căci și această perioadă a vieții va trece la fel de repede și vreau să mă 
bucur de fiecare moment.    

 Anastasia Tofan, 6A 

 

Marcu Andreea - Gabriela, 6B 

Andreea Blanaru, 1C 



Realitatea  oglinzii neînsemnate 
 

          Într-un sat îndepărtat, la capătul lumii, își 
ducea traiul un meșter de oglinzi. Împărăteasa lui 
Minciună-Împărat i-a cerut acestuia o oglindă 
mincinoasă, care trebuia să o înfățișeze foarte 
frumoasă, deși nu era așa. El a primit o avere imensă 
datorită acestei lucrări. Meșterul a considerat că nu 
trebuie să mai muncească și a distrus atelierul, 
spărgând oglinzile în mii de cioburi; a devenit trist, 
viața lui fiind monotonă. 
         Iată că într-o bună zi, avea să-i calce pragul 
împărăteasa lui Adevăr-Împărat-cel mai loial, sincer 
și bogat om din lume. 
         Când meșterul a văzut-o pe împărăteasă, a rămas mut de frumusețea ei și de strălucirea 
ochilor. Împărăteasa, pe nume Eva, l-a rugat pe meșter să îi arate atelierul unde lucra. Aceasta 
fu foarte surprinsă de un singur lucru: toate oglinzile meșterului erau transformate în mii de 
așchii. Eva îi spune, cu o voce calmă: 
  -Cine ți-a spart oglinzile, dragă meștere? 
Acesta, foarte abătut, îi răspunse cu o voce timidă: 
  -Eu! 
  -Dar de ce ai făcut această greșeală imensă? 
  -Deoarece, pentru o singură oglindă mincinoasă, am căpătat o grămadă de aur, cât nu 
aș fi primit de la zeci de mii de oglinzi care reflectă realitatea. 
  -Te înțeleg, însă trebuie să dovedești lumii că o singură oglindă făcută cu atenție și care 
este adevărată, este mult mai valoroasă decât zeci de mii de oglinzi mincinoase. 
Fața meșterului se lumină brusc: 
 -Îți mulțumesc, dragă împărăteasă! Îți voi asculta sfaturile și îți voi demonstra acest 
lucru. 
 Împărăteasa  plecă; meșterul a rămas pe gânduri și a început treaba. Cu o mică parte 
din averea pe care a primit-o de la  împărăteasa lui Minciună-Împărat și-a construit un alt 
atelier, mai mare și mai luminos, unde își poate expune noile sale oglinzi. 
       Iată că a trecut un an de la întâlnirea meșterului cu împărăteasa Eva. Aceasta i-a făcut o 
vizită neanunțată. Când a ajuns în fața atelierului, era o mulțime de oameni, copii, adulți, 
bunici, care cumpărau oglinzile acestui meșter. Împărăteasa a intrat, cu greu, în atelier: 
  -Bună ziua, meștere! 
  -Ziua-bună și dumneavoastră, împărăteasă! Ce vă aduce la mine? 
  -Dorința de a-mi cumpăra o oglindă făcută de prietenul meu, cel mai bun meșter de 
oglinzi. 
   -Cu mare drag! Veniți să vă arăt câteva modele de oglinzi, mai speciale. 
 Eva veni și alese cea mai urâtă, neînsemnată și nedorită oglindă a acestuia. 
  -Dar, doamnă, este cea mai nereușită oglindă a mea! 
  -Nu contează felul în care arată sau cum este concepută; contează că este făcută de tine 
și că mă pot reflecta în ea, așa cum sunt cu adevărat. Poftim! Îți voi dărui cât valorează această 
oglindă. Birjar, adu-mi cutia neagră de pe scaunul trăsurii! 
 Acesta veni și i-o dă împărătesei. Ea o lăsă în fața meșterului și plecă cu tot cu oglindă. 
Târziu, în noapte, meșterul o deschide. Acolo se afla o avere mult mai mare decât cea pe care a 

primit-o de la împărăteasa lui Minciună-Împărat. 
        Astfel, meșterul a înțeles că obiectele făcute cu 
atenție, răbdare și iubire, sunt mult mai prețioase decât cele 
făcute din obligație. 

Mădălina Țăranu , 6A 
 
 
 

Cozmin Dumitru Andriciuc, CPB 



          Copilăria este acea perioadă din viață când crezi cu toată ființa că poți să devii 
supererou iar, munții, văile, apele  sunt înfruntate cu curaj și fără frică. Cel mai de 
temut obstacol al copilăriei este somnul, de aceea încerci să-l mai amâni puțin citind 
o carte la lumina lanternei până când, nu știi sigur, e vocea mamei sau a lui Moș Ene 
care îți spune că mâine mergi la școală și oboseala nu îți face bine.   

  Cred că cea mai specială trăsătură a copiilor este puterea de a visa. Visezi 
povești fără sfârșit, colinzi cu gândul peste ani închipundu-ți că vei ajunge cineva, 
cineva care seamănă cu eroii din cărțile citite. Când ești copil poți inventa jocuri din 
nimic, povești nemuritoare și întâmplări ieșite din comun, dar pentru un matur 
acestea pot părea lucruri banale.             
   Totuși anii trec și nu doar copiii sunt copii. Timpul acesta înșelător curge ca o 
clepsidră plină de nisip, iar atunci când simți că lumea te copleșește te reîntorci, 
precum Creangă, la frumoasa copilărie. Primești încă o porție de impuls de la 
copilul din tine și începi să nu te mai plângi și să te mulțumești cu ce ai, vezi rozul 
și frumosul din orice lucru oricât de simplu ar părea el.  
          Copilăria, anotimpul râsului și al prietenie, al fericirii  aduce cu sine livada 
bunicilor, genunchii loviți de la atâta zbenguială și gura de aer curat ce te însoțește 
pe parcursul vieții.  

 Alexandra Ionela Blanariu, 7A 

Nu ai cum să descrii această etapă din viață, deoarece este minunată! 
Copilăria înseamnă energie, bucurie și cel mai important este să trăiești această 
perioadă cu sufletul! Toți copiii fac câte o năzdrăvănie pe care o țin minte, dar care 
trebuie depășită cu ușurință. Când creștem mari, ne dorim să dăm timpul înapoi, să 
redevenim copii! Doar în această perioadă putem greși și învăța din greșelile 
noastre, acum mai putem descoperi importanța celor „ 7 ani de-acasă”! 

Să mulțumim părinților care ne fac frumoasă copilăria și ne lasă să ne 
simțim copii! 

Ianis Simos, 4A 

Cea mai frumoasă amintire de-a mea este de la vârsta de 6 ani, când am am 
mers pentru prima dată cu  prietenii mei, cu colinda. Nu pot să uit acea fericire pe 
care am simțit-o atunci când eram răsplătiți pentru cântecul nostru nesigur, dar plin 
de entuzism, cu diferite recompense. Nici nu conta că erau clementine sau 
bomboane, de care erau pline mesele noastre! Atunci când înălțam colindul plin de 
emoție, credeam că suntem unici, iar laudele gazdelor primitoare, ne făceau să 
cântăm și mai tare, și mai mult.  

Așa a rămas în sufletul meu credința că în fiecare zi, copilăria este unică, iar 
grijile, supărările țin preț de o clipă și o luăm de la capăt cu același elan și energie, 
în fiecare zi. 

Amalia Brădățanu, 4A  



 Copilăria 
 Răzvan crede că cea mai prețioasă etapă din viața unui om este 
copilăria. Este cadoul pe care ni-l dă viața, tuturor, și trebuie să ne 
bucurăm de această periadă, atâta timp cât suntem copii! Din această 
cauză el încearcă să prețuiască această etapă, încercând să-și petreacă 
timpul cât mai frumos și cu folos. 
 Când vine de la școală, își face temele și își ajută mama la 
diverse activități gospodărești: pune și strânge masa, dă cu aspiratorul, 
șterge praful, ordonează lucrurile din camera sa, face mici 
cumpărături. De două ori pe săptămână merge la înot, unde, deși este 
doar începător, are deja mulți prieteni și câteva participări la 
competiții. Succesele nu au fost pe măsura așteptărilor, dar ambiția 
îl face să nu se descurajeze și să se antreneze mai mult!  
 În vacanță merge la bunici. Acolo începe tărâmul magic al copilăriei lui! Își petrece 
timpul într-un sătuc mic, dar important pentru el și verișorii lui. Bunicii sunt foarte fericiți să îi 
aibă în preajma lor. Aceștia le pregătesc multe surprize! Bunicul le-a  construit sub teiul din 
grădină o bancă, unde ascultă fascinați poveștile născocite de mintea neobosită a bunicii. În 
curtea din spatele casei îi așteaptă leagănul cu sfori, agățat de cireșul cel bătrân. Seara are alt 
farmec la țară! Nepoții pot sta pe ulițele micului cătun până târziu, jucându-se cu ceilalți copii ai 
satului. Iar casa bunicilor miroase a vanilie, a mere coapte și a pâine scoasă din cuptor. 
 Iarna îi place să meargă la schi și săniuș, fie cu prietenii, fie cu familia. Așa este copilăria 
lui Răvan: frumoasă, sinceră, veselă și luminoasă, neobosită și plină de acțiune. 

Răzvan ascultă tot timpul de învățăturile bunicilor,  părinților și al profesorilor de la 
școală. El vrea să crească într-o lume frumoasă, plină de armonie, unde toți oamenii se înțeleg 
bine.  
 Pe lângă toate acestea, el prețuiește tare mult școala! Este sârguincios la învățătură, iar în 
fiecare an a reușit să fie declarat premiantul clasei. 
 Oricât de mult s-ar bucura de timpul liber, de copilărie, zilnic își petrece cel puțin o 
jumătate de oră în compania unui prieten tăcut: Cartea cu povești. Îi place foarte mult să 
citească, deoarece crede că prin lectură poate intra într-o lume fantastică, unde imposibilul 
devine posibil.  
 Acesta este copilăria lui Răzvan. Seamănă izbitor cu copilăria mea, a ta, a lui și a  
oricărui copil  pe care eu îl cunosc ...  

      Iustin Cucu, 4A 

În lumea copiilor-floare 
Acolo, în cuşca ta, se află cele mai ciudate senzaţii, păpuşi de vise sparte, fiinţe 

aflate în ipostaza copiilor veşnici, universuri paralele de care uneori te izbeşti fără să ştii, 
gânduri populate uneori de zâne fosforescente, indulgente cu petalele tinereţii, de note 
dansatoare în portativul dungat şi de pături ce ne acoperă latura inocenţei noastre. 

Copiii uneori ne dau senzaţia că se strecoară în sufletele oamenilor, lasă o picătură de 
libertate, de dragoste şi de fericire, unde gândurile îşi conduc tulpina 
spre naivitate, apoi devin doar vise într-un borcan spart. După ce 
duşmănia  ne oferă câte puţin din descântecele amorţirii, fiecare 
pornim spre un drum interior vieţii noastre, spre tainele vrăjitoriei; în 
acelaşi timp ne facem cunoscute anumite neclarităţi ale lumii, cum ar 
fi prezenţa unor oameni care pot pluti, pentru că au sufletul uşor, 
fiinţele-gând, oamenii-aer, oamenii-nor, gândul-trup sau gândul-faptă. 
 Apoi rămânem doar cu petalele florilor copilăriei, ce ameţesc 
rotindu-se în cochilia sufletului, unde cerul e căzut şi e atât de 
aproape de Pământ, încât orice om, orice copil, oricât de mic, este 
înghesuit parcă într-un spaţiu îngustat de aroma realităţii.  
 

                                                     Mădălina Moroşanu, 7A 

Alesia Elena Jilav, CPB 

Bianca Balaban, 1C 



Etapa cea mai frumoasă din viața noastră este copilăria!  
Ea începe din prima secundă de viață și durează cam un deceniu din viață. 

Acum au loc cele mai importante tranformări. Acum e perioada când bebelușii 
învață să meargă, să vorbescă, să îi deosebească pe cei din jur, să înțeleagă 
sensul lucrurilor. Etapa aceasta este marcată de anii petrecuți la grădiniță, apoi 
continuă cu  primii ani din viața de elev la ciclul primar. 

Mare bucurie au părinții când copiilor încep să le crească dințișorii, merg 
singuri, învață să mănânce și devin treptat independenți. Cu timpul învață să fie 
respectuoși, responsabili. Acum e perioada în care copiii pot deveni creativi și 
joaca este principala lor ocupație. 

Fabian Mîrzan, 4A 

Jurnal de copilărie 
  

Cu ce să încep? Ei bine, copilăria este cea mai frumoasă filă din cartea vieții. Ca orice 
carte, are un început și un sfârșit. Începe de când te naști, cu primul țipăt victorios al vieții și 
ajunge până în preajma vârstei de 11 ani. Așa este că durează puțin? După această vârstă, ușor, 
ușor începi să te maturizezi, să înveți ce înseamnă să fii responsabil și să uiți din ce în ce mai des 
de păpuși, mașinuțe, mingi, genunchi juliți, cucuie, farse... Copilăria înseamnă libertatea de a 
alerga desculț prin iarba verde ca smaraldul, sau să te tăvălești prin zăpada albă și strălucitoare 
ca diamantul (atunci când iarna, ninge!). 

Orice copil, dimineața, când trebuie să meargă la școală, se întinde, sare din pat, se mai 
întine o dată, mănâncă pe fugă și o pornește grăbit spre școală. Ajuns acolo, își salută 
ștrengărește colegii, scoate cărțile pentru lecții și așteaptă cu nerăbdare să înceapă orele. Și 
atunci să te ții de vorbărie: bla-bla-bla la matematică, bla-bla-bla la istorie, bla-bla-bla la 
geografie și  iarăși bla-bla-bla.... După vreo 50 de minute începe minunata PAUZĂĂĂ! Deși 
durează doar 10 minute, pentru noi, copiii, este momentul de șotii, de socializare, de farse. Dacă 
ați ști cât de lungi pot fi cele ZECE minute! Ai timp să te superi și apoi să te împaci, ai timp să 
aduci cornul și lăpticul și să mănânci din pachețelele pregătite de mama, ai timp să organizezi un 
grup și să faci planuri cu colegii, să descoperi cărți noi, să afli ce s-a întâmplat în serialul 
pierdut, ai timp să copiezi o temă uitată... și ai timp de joacă: chiar să organizezi competiții de 
Kendama.  

După școală începe AVENTURA! Acasă, buf! ghiozdanul jos și la joacăăăă! Până seara! 
Când vii acasă, obosit, transpirat, trebuie să te ocupi și de temele pentru a doua zi! Numai să nu 
afle mama că nu ți le-ai terminat! Apoi la somn cu gândul la o altă zi plină de distracție. După 
mine asta înseamnă copilărie. Râsete, distracție, accidente, pozne, uneori plâns și multă 
prietenie. Copilărie înseamnă libertate! Voi nu credeți? 

Dar nu toți copiii sunt așa norocoși. Unii nu știu ce este această etapă din viața lor. De 
mici, unii, mai puțin norocoși, sunt puși să muncească, să aibă griji și responsabilități.  Dar alți 
copii abia așteaptă să crească mari și nu știu să aprecieze vârsta pe care o au, crezând că a fi 
adult e mai bine. Dar nu e așa! 

Să vă zic un secret: eu mă consider un copil norocos! Învăț bine, părinții mă iubesc, am 
mulți prieteni și  îmi place să scriu compuneri trăznite, așa ca asta!  

Voi, ce părere aveți? Voi știți cum ar trebui să fie copilăria perfectă? Vă spun eu: cu 
joacă, cu teme, cu joacă, cu râsete, cu joacă, cu prietenii, cu joacă, cu cărți citite, cu joacă și .... 
iarăși joacă. 

Copilărie, te rog, mai rămâi!  
Ștefana Ilie și Ioana-Roxana Buleu, 4A 



Copilărie 
 
V-ați  gândit vreodată cum ar fi viața noastră fără un început? Să te trezești pur și 

simplu dimineața, în camera ta, dar în mintea ta, să nu știi de unde ai apărut? De ce ești 
adult? De ce porți acele haine pe tine? De ce arăți așa? Ce ai făcut ca să arăți așa? Și, cel mai 
important, de unde a început totul? Iată că și eu mi-am pus această întrebare într-o zi. Dar, 
înainte de asta, trebuia să realizez mai întâi care este începutul nostru, mai exact. Cu toții 
știm că existența fiecăruia dintre noi debutează cu nașterea. Apoi, evoluția începe cu nimic 
altceva decât copilăria. Cea mai frumoasă parte din viața oricărui om. Acesta este stadiul în 
care poți începe să visezi cu ochii deschiși, este stadiul în care simți că timpul stă pe loc, este 
momentul în care poți fi tu, fără ca cineva să te judece. Acesta este, practic, începutul nostru. 
Un început cam vag și necunoscut, dar, care va începe să prindă culoare la fiecare pas. 

 Copilăria mea, de exemplu, recunosc că a debutat cam greu. Eram o copiliță uitucă, 
nepăsătoare, care nu avea timp să se bucure de o jucărie nouă, de o acadea spiralată sau de o 
grădină cu multe flori viu colorate. Eram, practic, o jucărie stricată. Probabil că viața mea 
avea nevoie de cineva care să mă ridice pe un norișor și să îmi spună să am încredere în 
adierile vântului, și să îmi dau drumul. De-a lungul anilor, fetița inocentă, dar întunecată pe 
dinăuntru, descoperise acel ceva care urma să îi schimbe drumul plictisitor, fără pic de 
culoare.  

Cartea a fost una dintre lucrurile pe care le-am urât până la o vârstă destul de 
înaintată. Dacă unele persoane vor spune că frumusețea copilăriei lor a fost creionată în cărți, 
ei bine, copilăria mea a fost marcată de distrugerea lor. Nu știu de ce făceam asta, probabil 
era din cauza faptului că nu știam încă să citesc, iar acest lucru mă deranja vizual, sau poate 
pentru că acele cărți nu aveau imagini convingătoare pentru gustul meu. Dar asta până într-o 
zi, când o carte mi-a făcut brusc cu ochiul timp de câteva zile la rând. Era celebra „Scufița 
Roșie”, o  carte de colorat, ce conținea și povestea integrală. Am deschis-o… nimic special 
… am răsfoit-o… și totul începea să prindă un sens. Brusc, viața mea devenise mai puțin 
banală. Citeam constant orice carte îmi cădea în mână, vărsta egalând timpul. Copilăria mea 
prinsese o amprentă unică, conturată în cărți, picturi, fotografii și jucării. Făcusem chiar și un 
desen ce reprezenta viața mea până în prezent. Avea titlul  „Nu te voi uita niciodată…” de 
atunci începusem să compun poezii, scriam compuneri, lucruri 
care mă fac în prezent mândră de evoluția mea. Un alt lucru pe 
care l-am pictat pe acea foaie albă pierdută era un glob de 
sticlă, în centrul căruia eram eu, înconjurată de toți oamenii 
care mă iubesc: familia și prietenii mei. Cu toate că eram un 
copil închis, iată că o parte dintre oamenii pe care i-am 
cunoscut au reușit să îmi descoase inima... eu și tovarășii mei 
ne distram mereu când aveam ocazia. De exemplu, iarna, când 
mergeam pe derdeluș, transformam țipetele și bulgării în 
amintirile lui Ionel Teodoreanu, poezie devenită realitate. Ca 
să nu mai vorbim despre trăsnăile făcute alături de prietenii de 
pe coastă, în timpul vacanțelor... cred că Ion Creangă ar fi vrut 
să ne cunoască, dacă ar mai fi trăit și clipele acestea... 
 Copilăria mea a continuat și în timpul școlii. Odată cu 
acomodarea, parfumul clasei devenise asemănător cu cel de 
acasă. Băncile, catedra, tabla, ușa, constituiau un cod imposibil 
de descifrat. Terenul de sport a fost mereu acel labirint plin de 
copii care voiau să descopere fiecare colțișor.  

În clasa a patra, doamna învățătoare ne-a cerut să pictăm copilăria, folosindu-ne 
imaginația. Instinctul meu îmi spunea mereu să arunc o privire în pod, doar că nu știam de 
ce. Urcam, iar privirea mea se îndrepta către un cufăr plin de amintiri trecute, ce se reflectau 
prin praful sclipitor care s-a adunat de ani buni. Îl deschid, și văd desenul... acea foaie albă 
pierdută printre lacrimi, și găsită ca prin farmec...  În colțul din stânga, în partea de jos, scria 
negru pe alb: „Va continua…”. Uitasem că scrisesem acest mesaj când am făcut desenul...  

Atunci am realizat că orice început are o continuitate, care, pentru mine, nu se va 
sfârși niciodată. Copilăria...         
         Andreea Lupeș, 7A 

            

Karina Hîra, 3A 



Copilăria – un paradis nemărginit 
 

 Copilăria este, cu siguranță, cea mai de preț perioadă 
pentru oricine – un cadou pe care ni-l dă viața. Puritatea și 
naivitatea ce o caracterizează sunt uimitoare. În copilărie, 
orice vis poate deveni realitate, deoarece miracolul și magia 
tronează. Sufletul unui copil este singurul lucru care 
întruchipează cu adevărat frumusețea, fiind unic în lumea 
aceasta, nu foarte prietenoasă. 
 Atunci când rostim cuvântul copilărie, oricine zboară 
cu gândul către o perioadă scurtă, dar foarte frumoasă. De 
fapt, ea există în fiecare dintre noi, ascunzându-se bine într-
un colț din inima noastră. Poți fi copil și la o vârstă înaintată, 
dacă ai un suflet pur. 
 Purtăm întotdeauna acest paradis alături, trecând peste greutățile vieții, atunci când ne 
alinăm sufletul cu amintiri plăcute, petrecute în acea vreme. Deoarece  copilăria este refugiul 
tuturor sufletelor, ea are o importanță emoțională enormă.  
 Sentimentele noastre se formează și se cristalizează atunci,  devenind adevărate lagăre de 
emoții. Comportamentul și gândirea se dezvoltă foarte mult, ele constituind începutul definitoriu 
al viitoarei vieți. Cei șapte ani de-acasă sunt dobândiți doar în copilărie, ei fiind startul cel mai 
important pentru următoarea perioadă.  
 De aceea, asemăn un copil cu un fluture. Începutul vieții este oul, iar mai târziu, firava 
făptură își deschide aripile spre viitor, spre lume. 
 Nimeni nu ar trebui să-și piardă copilăria, căci ea este inima tuturor vârstelor! 

 Daria Boariu, 6 A 

             Prietenia  
 
Prietenul este acea persoană care te înțelege cel mai bine, te sfătuiește de 
bine și îți rămâne aproape la bine și la greu. 
Prietenul este omul în care ai încredere deplină, căruia i te destăinui fără 
teamă și fără rușine și care îți dă sfaturi serioase. Niciodată un prieten 
adevărat nu te va linguși atunci când, de fapt, ai nevoie să fii scuturat, 
niciodată un prieten adevărat nu îți va întoarce spatele atunci când îi 
soliciți ajutorul. 
Prietenia este acea legătură afectivă care se formează între persoane, acel 
sentiment unic, sentiment ce a dat naștere atâtor povești frumoase și a 
transformat omul simplu în erou. 
Viața nu ar fi completă fără prieteni, ar fi săracă în trăiri și experiențe. De 
la prieteni învățăm, cu prietenii împărțim bune și rele. După familie, 
prietenii sunt cele mai importante persoane din viață. Prietenul nu poate fi 
mințit și nu ne lasă la greu, prietenul ne respectă pe noi și deciziile pe 

care le luăm. 
Prietenia nu este ceva material care să poată fi pipăit, ci este un sentiment intens, care 

face ca sufletele asemănătoare să se apropie, să se simtă și să se iubească. Cu prietenul împarți 
gânduri, bunuri materiale, sentimente, preocupări, idealuri. 

Prietenul te ține de mână atunci când simți că te scufunzi, când ai nevoie de ajutor. 
Prietenul îți este suflet pereche.  

Ce este prietenia? Unul dintre cele mai frumoase sentimente umane! 
Miruna Matei, 7B 

 

Raluca Maxim, 3C 

Ariana Bosînceanu, 8A 



 Daria Tofan, 1A 

Amintiri dintr-o altă copilărie 
Motto: 

„Eu...vreau să dau samă despre satul nostru, despre copilăria petrecută în el.” 

Ion Creangă 

 

 La îndemnul prietenului său Mihai Eminescu, deși aflat la vârsta maturității, Ion 
Creangă a descris copilăria într-un mod de neuitat. Așa au apărut toate amintirile scriitorului 
într-un volum intitulat „Amintiri din copilărie”. 
 În opera sa cea mai cunoscută, „Amintiri din copilărie”, ne sunt prezentate peripețiile 
lui Nică a lui Ștefan a Petrei, care s-a născut într-o familie de răzeși și își petrece copilăria în 
satul Humulești, din zona Neamț în Moldova secolului al XIX-lea. 
 Majoritatea isprăvilor lui Nică au legătură cu dorința părinților lui, mai ales a mamei, ca 
el să învețe carte și să devină preot. 
 Sprijinit de părintele Ioan, bădița Vasile îi ajută 
pe copiii humuleștenilor să deprindă buchiile cărților, 
dar Nică împreună cu alți băieți, se întrec la a prinde 
muște cu ceaslovul. 
 Creangă ne povestește, cum împreună cu vărul 
Dumitru a dărâmat casa Irinucăi, atunci când a mers să 
învețe carte la școala din Broșteni, dar nu a uitat să-și 
amintească și cum a furat cireșe din grădina mătușii 
Mărioara. 
 Supărat pe pupăză, considerată „ceasornicul 
satului”, o prinde din scorbura teiului, unde își avea 
cuibul și se transformă în negustor atunci când încearcă să 
o vândă la târg. În ciuda pedepselor primite, a daunelor pe care tatăl său le-a avut de plătit de pe 
urma peripețiilor sale, autorul nu evită să ne prezinte și consecințele năzdrăvăniilor lui 
copilărești. 
 Nică trăiește copilăria cu bucuria, seninătatea și cheful nesfârșit de joacă ale oricărui 
copil, îndiferent de timpul și locul în care s-a născut. Adult fiind când istorisește întâmplări 
petrecute pe ulițele Humuleștiului, retrăiește aceleași emoții cu copilul din paginile cărții pe 
care o scrie. 
 Chiar dacă noi nu prindem pupăza din tei și nu mergem la furat cireșe din curțile 
rudelor și vecinilor, atunci când ne jucăm sau descoperim locuri noi, trăim copilăria cu aceeași 
emoție ca  Nică.  

În sufletul oricărui copil mocnește câte un Nică, gata oricând de pozne și peripeții. 
 Doar părinții să nu uite, că au fost cândva și ei niște puști puși pe șotii și le înțeleagă 
năzdrăvăniile! 

 
Alexandru Sărmășanu și Damian Sava, 4A 

 

Andreea Lupeș, 6A 

Andrei Luntrașu, 3B 



Cartea 
 
     Cartea e o floare rară 
     Și este mult prea specială. 
     Cine o iubește, multe primește! 
Școala ne învață  
Și ne este o povață. 
Cine prețuiește cartea, 
De multe va avea parte! 
              Ioan Alexandru Lupu, 2A 

              Despre carte 
 
   Cartea este o comoară. 
   Cu toții o prețuiesc, 
   Unii chiar  o și iubesc. 
    Din carte înveți multe, 
    Cartea te ajută, 
    În viață să mergi drept! 
        Delia Alexandroaia, 2A 

                   Cartea 
 
        Cartea e un lucru sfânt  
        Ce îl avem pe pământ. 
        Fără carte ești sărac, 
        Iar cu carte ești bogat. 
 
        Cartea multe ne învață, 
        Ca să fim ceva în viață. 
        Lucruri noi să învățăm 
        Și să ne documentăm. 
             Alexandra Vasiliu, 2A 

Cartea 

 

Cartea mult o preţuiesc 

Fiindcă îmi place să citesc. 

E izvor de înţelepciune 

Şi mă-nvaţă lucruri bune. 

 Cu ea pot călători, 

 Locuri noi descoperi, 

 Pot să fiu erou viteaz 

 Ce te scoate din necaz. 

Tot citind pot fi pirat 

Sau un mare învăţat, 

Pot să fiu şi vrăjitor 

Să-mpart daruri tuturor. 

 Cartea-i prietenă bună 

 Atunci când suntem împreună, 

 Să mă port ea mă învaţă 

 Şi să reuşesc în viaţă. 

 Rareș Adrian Clipa, 3C 

Monica Buzdea, 7A 

Andrei Jîtariu, 3C 



Lumea cărților mele 
Cred că aveam un an și  jumătate când am auzit pentru prima oară cuvântul carte. L-am 

auzit...și cam atât. Nu înțelegeam ce ar putea semnifica acest lucru. Mintea mea de om ce 
evolua încerca să perceapă ce poate fi o carte. De văzut o vedeam, însă nu o puteam simți. 
Recunosc, nici nu prea eram fascinată de niște pagini scrise inutil...dar totuși, acea copertă de 
pe masă îmi făcea cu ochiul. Și a  continuat să mă intrige și m-a 
făcut să mă simt prost până la vârsta de patru ani. Ce-i drept, mai 
crescusem (doar în înălțime...). 

Mintea îmi rămăsese la fel de confuză, ajungând să fiu 
pasionată doar de coperta unei cărți pentru copii. ,,Scufița 
Roșie"...interesant nume..., dar era doar un titlu, așa că am 
abandonat din nou lectura. La cinci ani am descoperit că 
acea ,,Scufiță Roșie"...era transpusă și în varianta unei cărți de 
colorat. Așa că am rugat-o pe mama să mi-o cumpere. Și coloram, 
coloram intens, înțelegând în final că acel scris se voia decodat, 
citit.  

Așa că am început: A , a  fo-fost , odată ca, nici-
niciodată...trebuie să recunosc că era tare greu...Nu m-am lăsat 
până nu am terminat-o de citit. Vă puteți imagina că era prima mea 
carte? Ei bine, victorioasă, îmi spuneam că e prea puțin, că nu ar 
mai strica încă una. Încetul cu încetul cărțile îmi treceau ca vântul  
friguros de iarnă printre degete, descoperind cât de frumoase sunt 
lecturile copilăriei. 

Brusc, timpul meu era măsurat doar de paginile scrise: Albă ca Zăpada, Capra cu trei 
iezi, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte...toate aceste personaje fictive din pagini 
deveniseră partenerii mei de joacă sau de suferință; ajunsesem să o asociez pe mama cu lupul 
cel rău atunci când mă certa, sau pe colegul meu de bancă cu Făt-Frumos ce mă salva din 
ghearele furioase și ascuțite ale doamnei educatoare... 

Lectura a făcut ca toată copilăria mea să fie un vis din care aș vrea să nu mă mai trezesc 
niciodată. Chiar și acum, la treisprezece ani, îmi place să mă refugiez într-o lume numai  a 
mea, a cărților. Pentru mine, domeniul lecturii reprezintă o lume liberă în exprimare, în care nu 
ești criticat de cei din jur și în care tot ce contează este sufletul. Este ca o poartă întunecată în 
spatele căreia se ascund toate sentimentele și trăirile fiecărui om.  

 Prezentul m-a schimbat...cărțile m-au schimbat...simt că am devenit mai răbdătoare, 
mai încrezătoare, mai curajoasă și mai mulțumită de tot ceea ce fac.  
 Între carte și om există așadar o legătură strânsă...și, de ce nu, o relație de prietenie care 
nu se poate destrămă niciodată.  

 Andreea Lupeș, 7A 
 

Lumea cărților, lumea mea 
    Nici nu-mi amintesc cu exactitate atunci când mi-am descoperit pasiunea pentru citit. 
    Eram în clasa pregătitoare și abia învățasem primele litere din alfabet la școală dar eu știam 
mi-am făcut fișă la biblioteca școlii. Am început să prind curaj și să împrumut cărți ,,mai 
greuțe" așa cum le numea doamna bibliotecară. Am pătruns cu pași mărunți în lumea magică a 
poveștilor, am descoperit cuvinte noi, povești neștiute și întâmplări minunate. 
    Timpul a trecut și acum sunt în clasa a II-a. Nu aș putea să vă spun câte cărți am citit sau 

care mi-au plăcut cel mai mult pentru că aș fi nedreaptă. 
M-am împrietenit cu Joe, Beth, Frannie și Connie și am 
luat parte la o aventură minunată din „Copacul 
Depărtărilor”. Am îndrăgit-o pe Ella din 
cartea ,,Povestea Ellei'' și am fost alături de șoricelul 
Stuart Little care a pornit pe urmele prietenei sale 
Margalo. 
    Citesc zi de zi și vă spun din toată inima să faceți la 
fel sau măcar să încercați! Cartea este prietena mea cea 
mai bună!         

Țăranu Alesia, 2B 

Elena Radu, 3C 



Comoara pentru minte 

Un mare învăţat din vechime a spus că nimic nu poate fi mai folositor în viaţa unui om ca 
cititul cărţilor. 

Am făcut cunoştinţă cu cărţile încă din primii ani ai copilăriei. Mi-am dat seama că 
învăţătura este o comoară care poate fi descoperită doar citind, pagină cu pagină. Cititul îmi 
luminează mintea, îmi îmbogăţeşte vocabularul şi cunoştinţele şi mă ajută să devin pregătită 
pentru viaţă. 

În lumea cărţilor potrivite vârstei noastre, putem descoperi diferite situaţii din viaţa reală, 
în care personajele sunt copii: ca în „Amintiri din copilărie”, sau „Cireşarii”. Cu alte cărţi 
călătorim în lumi imaginare, fantastice, unde putem întâlni personaje pozitive şi negative, care 
poartă eterna luptă dintre bine şi rău. 

Din alte cărţi citite ne putem îmbogăţi cunoştinţele despre viaţa fiinţelor necuvântătoare. 
Din lectura altor cărţi ne putem bucura şi entuziasma de călătorii imaginare prin ţinuturi 
necunoscute din ţara noastră sau din lumea întreagă, prin spaţiu şi timp. Istoria poporului nostru o 
putem afla din cărţi de istorie pentru toate vârstele, mici şi mari. 

Toate cărţile ne oferă informaţii folositoare pentru minte şi ştiinţă. 
Cartea este ca un fluture cu aripile brodate cu litere de aur. 

Bosînceanu Elena, 6B 

Cartea, comoara sufletului 
  Când am primit cărțile în clasa întâi m-am uitat curioasă prin ele și toate literele mi 
se păreau hieroglife. 

 Eram nedumerită și neîncrezătoare că voi putea dezlega taina Abecedarului, dar pas 
cu pas și cu ajutorutorul dascălului am învățat să citesc și chiar să socotesc.  

    M-am gândit să aflu alte noutăți legate de lume, de animale, de insecte descoperiri 
făcute de oamenii de știință. Am acasă o mică bibliotecă, dar nu am găsit acolo ceea ce 
căutam și de aeea m-am hotărât să mă înscriu la biblioteca școlii. Când am intrat acolo am 

văzut o mulțime de cărți așezate una lângă alta, parcă așteprându-mă să le citesc. Mi se 
părea că biblioteca este un cartier cu blocuri zgârie-nori. 

   Am luat prima carte, m-am uitat prin ea și am văzut o mulțime de imagini care se 
luau la întrecere cine este cea mai frumoasă dintre toate. Când am văzut că acea carte era 
interesantă,  

m-am hotărât să împrumut cât mai multe cărți și din fericire, am descoperit multe lucruri 
noi. 

    Cartea este cea mai de preț avuție. De multe ori mă gândeam cât este de greu să nu 

știi să citești. Este ca și cum ai fi închis într-o cameră fără ieșire. 

    Eu în fiecare zi îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că mi-a dat minte să învăț și în 
felul acesta înmulțesc talantul. 

    Cartea este ca o mamă care-și învață copilul să respecte oamenii mai în vârstă să 
citească, să scrie, îl învață să socotească și îl ajută să treacă peste toate greutățile . 

   Fără carte omul este pierdut ca într-o junglă fără de sfârșit, întâmpinat de pericole și 
de aceea lui îi este foarte, foarte greu să treacă peste 

ele, deoarece nu știe tainele cărții. 

    Cartea, ca și bătrânii,  îți  dezvăluie  secretele 
misterioase numai dacă o citești. Cartea este foarte  

„prețioasă” pentru cei care doresc s-o citească. 

Marta Georgiana Constandache , 3C 

Florentina Maria Icuță, CPB 



Peripețiile Domnului Morcoveață 

 

 Domnul Morcoveață era un iepure curios, atent și foarte 
politicos care trăia în Regatul Animalelor alături de marea sa 
familie.  
 Acest tărâm al animalelor se învecina cu Lumea Oamenilor, 
dar niciun locuitor nu trecuse vreodată dincolo de granițele 
propriului regat. Fiecare auzise de existența lui, doar așa ca o 
poveste. 
 Dar într-o zi, Domnul Morcoveață a plecat la plimbare și 
fără să-și dea seama, a pășit spre poarta care despărțea cele două 
ținuturi. În regatul de unde fără știrea sa se îndepărtase, era cald și 
bine, pe când în Lumea Oamenilor, în care pășise pentru prima 
oară, în această perioadă a anului, era iarnă. Așa se explică de ce deodată, Domnul 
Morcoveață simți un aer rece ce îi zburli blănița, ceea ce îl făcu să își dea seama de locul 
unde intrase. Lumea Oamenilor exista!  
 Brusc, se trezi ca  dintr-un somn adânc, când auzi focuri repetate de armă. De frică, 
iepurele o zbughi, ca să se ascundă și pentru a nu-și pierde viața. Găsi în calea sa o scorbură 
părăsită. Intră în ea și se adăposti peste noapte. Acolo, ferit de șuieratul gloanțelor, iepurele 
își aminti poveștile pe care le auzise în copilăria sa, despre o lume în care oamenii practică 
vânătoarea de plăcere, pentru a-și decora casele cu trofee de vânătoare: coarne de cerbi, 
blană de urs, gulere de vulpi și căciulițe de iepure. Acum, când mirosul de praf de pușcă era 
din ce în ce mai aproape, poveștile de demult deveneau adevărate pericole. Cu timpul, 
pocnetul puștilor se depărta, dar întunericul luă locul luminii. 
 Nu închise ochii toată noaptea și dis-de-dimineață o porni la drum cu speranța că va 
găsi calea de întoarcere și va ajunge cu bine în Regatul Animalelor. În scurta sa călătorie 
prin lumea aceea nouă, a întâlnit alte viețuitoare speriate de prezența vânătorilor, care au 
hotărât că trebuie să părăsească acel ținut, dacă vor să apere viața puilor lor. Așa se face că 
Domnului Morcoveață i se alătură o familie de urși, un arici, căprioare și alte viețuitoare 
sălbatice. Vestea s-a dus repede prin tufișuri și dumbrăvi, că dacă vor, pot trăi într-o lume 
ferită de pericole. 

 În final, Morcoveață și noii săi prieteni au 
găsit poarta care desparte cele două lumi și au pășit 
fericiți, plini de încredere în Regatul Animalelor, 
unde nu ajungea niciun vânător și pușca lui. 
Familia Domnului Morcoveață i-a întâmpinat pe 
toți cu un zâmbet larg. Soarele blând mângâia  
blănițele tuturor călătorilor ca o promisiune a unei 
vieți liniștite. Cântecele păsărilor din înaltul cerului 
îi făcea pe toți să nu simtă oboseala și să prețuiască 
mai mult căldura și liniștea locului nou, care le va 
fi de acum înainte casă. În liniștea spartă doar de 

triluri calde și învăluită de lumina soarelui la amiază, sufletele curate de necuvântătoare și-au 
promis prietenie, înțelegere și respect pentru totdeauna. 

De atunci oamenii caută mereu Regatul Animalelor, deoarece pădurile au rămas fără 
picior de urs, de vulpe, de iepure pe care să le poată vâna. Cine știe dacă îl vor găsi 
vreodată?  Să nu le spuneți că Domnul Morcoveață i-a adăpostit în Regatul Animalelor! Să 
fie secretul nostru! Vreți? 

 

  Elevii: Iustin Cucu, Amos Brădățanu, Antonia Tocănel și Fabian Mîrzan, 4A 

 



La săniuș 
 

Iarna trecută am fost împreună cu părinții la Gura 
Humorului, la săniuș. M-am distrat bine dându-mă cu 
sania, deși panta este foarte abruptă. La început mi-a fost 
frică, dar după ce mi-am dat drumul prima dată cu sania, 
am prins curaj. Apoi am urcat pentru prima dată cu 
telescaunul până în vârful muntelui. A fost palpitant și 
distractiv. Când am ajuns acolo, m-a întâmpinat un 
peisaj de vis, cum numai la televizor am văzut. Se 
puteau observa toți munții din jurul orașului Gura 
Humorului, îmbrăcați în zăpadă. Era foarte frig, ger, dar 
m-am încălzit cu un ceai cald. 

A fost o experiență plăcută și cred că voi             
merge și în această iarnă acolo. 

Paul Ciprian Scripcă, 6C                                                                            

Bucuriile iernii 
 

Cad din cer niște puncte albe. Sunt frumoase, dar și reci. 
Moi, pufoase și fine, cad pe pământ. Zăpada se depune peste tot. 
Copiii se bucură, se bat cu bulgări, fac oameni de zăpadă… 

Aaa, cred că am visat cu ochii deschiși. Anul acesta 
zăpada vine cam greu. Este deja luna decembrie și pe jos este 
doar un strat foarte subțire de nea. Animalele fug de crivățul 
puternic de afară, așa că oamenii stau în casă și beau un ceai cald. 
Iarna simte câteodată singurătatea, deoarece afară este frig și copiii nu ies la joacă. 

Hai, zăpadă, vino! Noi te așteptăm cu nerăbdare!  Adu-ne veselia în suflet și în glas! 
                                                            Denisa Antonia Teodosiu, 6C 

 

Daria Elena Focșa, 6B 

Povestea omului minunat 
 

 Odată, un om sărman stătea pe stradă şi cerea  o bucăţică 
de pâine tuturor trecătorilor. Un om puternic  şi curajos l-a invitat 
la el acasă. În curte, omul avea un copac plin cu mere de toate 
felurile, care mai de care mai frumoase şi gustoase. Omul îi întinse 
două seminţe din acel pom şi îi spuse să meagă să le planteze şi să 
se-ngrijească de pom ca de ochii din cap, că doar aşa va scăpa de 
sărăcie. 
 Zis şi făcut. Merse şi plantă seminţele şi imediat din ele 
răsări un măr plin de mere gustoase. Cu cât muşca din măr, cu atât 
simţea că mănâncă cele mai gustoase mâncăruri şi bea cele mai  
alese vinuri. Deşi acum era sătul şi nu mai era nevoit să ceară celorlalţi mâncare, sărmanul nu uită 
cât de greu îi fusese până atunci şi începu să ofere mere tuturor celor necăjiți şi din acel moment, 
nu au mai existat oameni cărora să le fie foame. 

    Andrei Iacob – CPA  

Ștefan Damian, CPB 

Daria Tofan, 1A 

Maria Daria Pascanu, 1B 



O noapte aurie 
 

Era o seară întunecată de decembrie și mă aflam la țară cu bunicii și verișoara mea. 
Chiar dacă era aproape Crăciunul, în acea seară nu era frig, de asta puteam sta pe terasa din 
spatele casei fără să înghețăm. Eu cu Stela, verișoara mea, ne-am dus la scrânciob, puțin mai 
departe de bunici. Ne uitam înspre fundul grădinii, unde era o poartă ce ducea spre o pădure 
cândva plină de viață, acum argintie, tăcută și misterioasă. Amândouă 
priveam spre pădure pline de curiozitate, chiar dacă bunicii ne-au spus 
că nu e de mers în acel loc iarna. 

Bunica a plecat în casă după bunicul meu, dar nu înainte să ne 
spună să intrăm la căldură. Noi i-am răspuns că mai stăm puțin pentru că 
nu este frig. După ce a intrat, doar uitându-ne una la alta, eu cu Stela am 
decis că trebuie să mergem în acea pădure. Am trecut de poarta înaltă 
făcută de bunicul acum mulți ani și am intrat cu pași repezi în nățișul 
copacilor. Era plin de brazi îngreunați  de zăpadă aurie, ce strălucea sub  
o lumină magică, care ne atrăgea ca un magnet. Nu se auzea nimic, 
vremea era plăcută pentru o lună de decembrie, iar noi înaintam în 
pădurea deasă. 

În timp ce mergeam în pas vioi, printre lucrurile despre care 
vorbeam cu Stela, ea m-a întrebat ce vreau de Crăciun. Eu i-am spus că 
vreau ca Moșul să mă ajute în acest an să-mi găsesc locul și visul pe care vreau să-l urmez, 
pentru că sunt în clasa a VIII-a și trebuie să-mi aleg viitorul. Nu știu dacă vreau să cânt, să fiu 
designer, să lucrez în domeniul IT sau să aleg actoria. Ea mi-a răspuns că are aceleași dorințe 
și frământări ca și mine.  Gândul că îmi plac atâtea lucruri și nu mă pot hotărî la unul, mi se 
părea imposibil. 

În timp ce noi vorbeam din ce în ce mai mult despre acest subiect, fără să ne dăm 
seama am pătruns tot mai adânc în pădure. Dintr-o dată s-a făcut un frig ce mi-a înghețat în 
câteva secunde toate oasele, nu știam ce se întâmplă. Atunci când m-am oprit cu Stela să ne 
încălzim una pe alta, am observat că în fața noastră era un lac minunat, înghețat. Parcă fiind 
ademenite de o vrajă, am coborât spre el. Priveam cu admirație luciul apei, ca o oglindă 
imensă, aurie. Sub stratul subțire de gheață se putea observa ceva ce se mișca, fără să ne 

sperie. Deodată s-a făcut o gaură  în mijlocul păturii 
înghețate, la început mai mică, apoi din ce în ce mai 
mare. Din apă a apărut o statuie ce semăna cu Moș 
Crăciun. Încet, încet, a început să prindă viață. În acel 
moment, Stela s-a speriat și a fugit, doar eu mă uitam 
fermecată la ceea ce s-a întâmplat. Moșul m-a luat de 
mână și m-a tras în lacul înghețat. După ce am intrat 
în apă, nu am mai simțit nimic. S-a făcut auriu în 
jurul meu, iar Moșul mi-a spus că auzit șoaptele 
noastre despre visuri și un viitor posibil. A adăugat 
că trebuie să las în spate frica de a-mi urma pasiunile. 
Am lăsat-o și astfel am putut călători prin lume cu 
sania fermecată. Moșul mi-a arătat cum toți oamenii 
care au sau au avut  succes, au luptat pentru visurile 
lor, indiferent de condițiile pe care le-au avut. Am 
înțeles că trebuie să las la o parte frica de eșec. După 
ce mi-am dat seama de asta, Moșul Visurilor, cum îi 
spun acum, m-a adus în zbor acasă, în grădina 
bunicilor mei. Pentru a ști sigur că asta s-a întâmplat 
cu adevărat și nu era doar în imaginația mea, am 
primit de la Moș o piatră mov, un ametist, piatra 
zodiei mele, care să-mi dea curaj în clipele grele. 

                                                                  
Claudia Radu, 8A        Ariana Bosînceanu, 8A 

David Achiței, 1B 



Pasiunea mea – muzica  
 
Muzica este pentru mine singurul lucru prin care îmi pot arăta încrederea, 

tristețea ori clipele vesele. Este singura care mă face să plâng ori să râd, singura care 
mă „pansează” sau îmi dă putere, mă face să vibrez sau să văd lumea cu alți ochi. 

Încă de mică, muzica se regăsea printre miile de emoții din sufletul meu 
purtând-o mereu aproape de mine chiar și în momentele grele, ori în momentele de 
fericire. Prin ea am învățat că fiecare dintre noi poate învinge orice lucru care îi stă în 
cale, fără să dea înapoi, urmându-ne visurile în continuare. 

Dar muzica nu este singurul lucru care contează în viața mea; se numără 
printre cele mai importante, pe lângă familie, prieteni și rude. 

Muzica este cel mai frumos sunet prezent în viața mea. Poate mulți sunt de 
părere că muzica nu este importantă, că se ascultă doar atunci când sunt plictisiți, dar 
nu este adevărat. Muzica este foarte importantă în viața noastră și este bine de știut 
care sunt avantajele pe care ni le oferă. 

În primul rând, muzica ne ajută să ne relaxam și cel mai important este faptul 
că ne regăsim în foarte multe melodii. Un cântec bun este acela care ne transmite 
versuri pe care să le simțim și o melodie pe care o fredonăm cu plăcere. S-au făcut 
mai multe studii în care se spune că muzica ne ajută să scăpăm de melancolie și atunci 
când ne simțim singuri, doar muzica este cu noi. 

De aceea, muzica mereu va fi importantă în viața noastră pentru că dacă stăm 
să ne gândim, fără muzică nu ne putem distra la petreceri, nu ne putem relaxa, deci, 
practic, muzica este unul dintre lucrurile fără de care nu am putea trăi. De cele mai 
multe ori, atunci când suntem supărați simțim nevoia de a asculta muzică, sau mai ales 
atunci când suntem fericiți muzica este de fiecare dată prezentă. 

În concluzie, nu încetați niciodată să ascultați muzică, deoarece ea ne face 
viața mai frumoasă și nu ne costă nimic. Este unul din puținele lucruri care merită să 
fie prezentă în viața noastră. 

 Iuliana Denisa Turcu, 7B 

Arta – un mod de viață 
 

În viața unui om arta poate fi un hobby sau o modalitate prin care își poate 
exprima gândurile și sentimentele ori își poate dezvălui personalitatea. Mulți dintre noi 
nu ne dăm seama, dar arta este un mod de viață, iar prin artă nu mă refer doar la pasiunea 
mea, pictura sau desenul, ci și la muzică, dans, poezie. 

Eu fac artă aproape zilnic. Desenul m-a reprezentat de când mă știu. Am început 
să desenez din plictiseală, dar aceasta s-a transformat în dependență la un moment dat. 
Pentru mine, arta este un mod de exprimare. Mi-am dat seama că astfel ajungi să 
comunici cu cei din jurul tău, dar totodată și cu tine însuți. Mi se pare interesant faptul că 
dintr-o simplă schiță reușești, la sfârșit, să rezolvi un întreg puzzle. Acest lucru îmi dă 
puterea de a mă elibera de gânduri și idei. 

Desigur, arta poate fi văzută diferit de la om la om. Fiecare artist are stilul lui de a 
simți viața și de a da frâu liber imaginației. Poți avea talent sau nu, dar nu contează, 
pentru că în orice desen sunt exprimate sentimentele unei persoane. În concluzie, arta 
exprimă frumusețea, gândirea și simțirea umană dincolo de timp și spațiu. 

                                                                               
 Angelica Dochia, 8A 



OMUL DE ZĂPADĂ 
Antonia Tocănel, 4A 

 
Afară omul de zăpadă, 
Admira oameni de pe stradă. 
Și mereu curios era 
Dacă se-ntâmpla ceva.  
 Pe zăpada argintie 
 Șade omul de zăpadă 

Și sub luna aurie 
Adorm case de pe-o stradă. 

IARNĂ, AI VENIT! 
Amos Brădățanu, 4A 

Iarnă dragă, ai venit! 
Ai sosit într-un sfârșit! 
De zăpadă mi-a fost dor, 
Parcă-mi vine-acum să zbor... 
 Deși n-ai venit devreme  
 Ai și creionat troiene. 
 Te-așteptam de prin noiembrie, 
 Dar ai sosit la jumatea lui decembrie! 

PRIETENUL MEU FIDEL 
Ioana Busuioc, 4A 

 
Prietenul meu cel mai fidel 
Nu-i altul decât un cățel. 

Chiar de este supărat 
Tot cu mine stă în pat. 
 Dimineața mă trezește 
 Și parcă văd că îmi zâmbește. 
Câteodată mai greșește 
Și mama mea îl dojenește. 

Iar el privește ștrengărește 
Și la joacă o pornește! 

E-un Bichon alb, frumușel, 
Și mi-e tare drag de el! 

Florin Todirică , 3B 

Siminoc Bîrgăoanu Sorana, 3A 

Carmina Bălan, 1B 

BUCURII DE IARNĂ 
Ioana-Roxana Buleu, 4A 

 

Să vă dau o veste mare! 
Dintr-o zare-n altă zare, 

Iarna albă a sosit 
Și la noi a poposit- 

Mult iubită de copii, 
Ea le-aduce bucurii! 

 
Fulgii albi și moi de nea 

Se joacă-n aer de-a 
prinselea 

Și copiii toți voioși 
Ce e drept, gălăgioși,  
Strigă de pe derdeluș: 
-Vremea e de săniuș!! 

 
Cu patinele-s pe gheață 

Chiar de nasul le 
îngheață 

Oameni de zăpadă fac, 
Un ceaun îi pun în cap. 

Și fac mare tărăboi, 
Bulgăreala e în toi! 

Iustina Maria Grădinaru, 1B 



Pisicuţa mea iubită 
 
Pisicuţa mea frumoasă  
Cu blăniţa mătăsoasă 
 Şi  năsucul mititel,  
De ce când eşti iubită 
Tu scoţi gheara ascuţită  
Şi mă zgârii, nu vezi oare, 
Că sunt mic şi că mă doare? 
  Luca Voinea, CPA 

Ursuleţul Martinel 
 

Ursuleţul Martinel, 
A găsit un borcănel 
Era galben cu capac 

Şi îşi zise: „să-l desfac!” 
Înăuntru era miere. 

Ce-ncântare, ce plăcere… 
Băgă lăbuţele toate 

Şi mâncă pe săturate, 
Apoi toată ziulica,  
Îl duru tare burtica, 
C-a mâncat cu lăcomie 

Asta orişicine ştie. 
           Luca Voinea, CPA 

Iarnă de vis 
 
Iarnă, iarnă, dragă iarnă 
Cât mă bucur c-ai venit, 
Cu rochiţa ta cea dalbă 
Câmpul ai acoperit. 
 
Toamna de mult a plecat, 
Roade multe ne-a lăsat, 
Însă iarna cea frumoasă 
Ne scoate pe toți din casă. 

 
Fulgi-s jucăuşi acum 
Şi e greu de mers pe drum, 
 Noi cu toți ne bucurăm, 
Cu zăpadă ne jucăm. 
 
Bradul am împodobit, 
Să colindăm am pornit, 
Suntem veseli toţi acum, 
Aşteptând pe Moş Crăciun.                                                                                  

 Rareş Dochia, 4C 

Sărbătoarea copiilor 
 
Într-o săptămână vine 
Sărbătoarea cu vechime 
Crăciunul mult așteptat 
De mine mult colindat. 
 Bradul mi-l împodobesc 
 Puțintel mă ostenesc, 
 Dar merit mare are  
 Această așteptare. 
                    Carp Nectarie, 8A 

Claudia Pertov, 3C 

Maşina buclucaşă 
 

O maşină a trecut 
Printr-un sat necunoscut. 
Pe un drum îndepărtat, 
Pe o piatră a călcat. 
 Piatra-n şapte a crăpat 
 Și roata s-a dezumflat, 
 Iar maşina a şchiopătat, 
 Într-un şanţ ea a intrat. 
În trei roţi ea scârţâia, 
A sărit din şanţ, aşa! 
La mecanic ca să plece, 
Roata, să i-o poată drege! 

Nicolae - Andrei Ciocîrlan ,  6B 

Iarna 
 
Astăzi, privind la fereastră  
Din înaltul cerului, am văzut  
Cum din împărăția albastră  
Mii de fulgi pe jos au căzut.  
 Veseli, copiii se duc la săniuş  
 Chiar dacă în casă e cald şi bine. 
  Alerg şi eu la derdeluș  
 Dar nu uit să iau sania cu mine. 
 Am deschis portița larg,  
căutând un fulg de nea,  
Din văzduhul plumburiu,  
început-au mai zglobiu  
Fulgii mici și argintii să alunece uşor  
Chiar la mine pe născior. 
 Pavel Teofana, 2B 

Andrei Casandra, 3B 



 CE POȚI FACE PENTRU O LUME MAI BUNĂ? 
Ideea  de a schimba pozitiv lumea pare oarecum utopică și, în special, idealistă, într-o lume în care banii, 
puterea și stima de sine joacă rolurile principale. Schimbările mărețe, însă, pornesc de la pașii mici pe care 
îi poți face chiar tu, în fiecare zi! 
 PĂSTREAZĂ-ȚI CALMUL! 
Într-o lume în care ritmul rapid și agitat este la ordinea zilei, îți vine foarte greu să-ți păstrezi calmul și un 
oarecare optimism. Traficul nebun, oamenii nervoși care ne înconjoară, cuvintele aruncate la întâmplare, 
toate par că au un singur scop: de a ne strica ziua. Trebuie să ne rezolvăm problemele pe cale amiabilă, 
comunicând deschis. 
 ZÂMBEȘTE! 
Pentru mulți este un lucru neobișnuit, dar printr-un zâmbet ne putem schimba starea de spirit, și nouă, și 
celor din jur. Este demonstrat faptul că, dacă zâmbim atunci când salutăm o persoană, devine mult mai 
probabil să purtăm o conversație plăcută decât dacă am întâmpina persoana respectivă cu o figura 
posomorâtă. 
 RECICLEAZĂ, ECONOMISEȘTE APA! 
Încearcă să folosești cât mai puține ambalaje din plastic și să reciclezi pe cât posibil resturile menajere. 
Folosește pungi din pânză! Nu mai cumpăra alimente în exces! Apa este una dintre cele mai importante 
bunuri ale planetei, iar noi nu trebuie să o risipim. A economisi apă nu înseamnă să renunțăm la dușul zilnic 
și la igiena personală, ci să facem aceste lucruri într-o manieră cât mai responsabilă. 
 

 Sergiu Daniel Bughiu, 7B 
   
 
 
 
 
 
 Adevărul este că toți ne dorim o lume mai bună în care să predomine pacifismul. Dar oare ce facem 
în acest sens? Trăim cu dorință și nimic mai mult. Nu suntem responsabili, nu ne asumăm faptul că și din 
cauza noastră schimbarea întârzie să apară. 
 Ne dorim o lume mai curată, unde respectul să nu lipsească. Dar pentru a putea obține toate 
acestea trebuie să creăm în subconștietul nostru ideea de schimbare de sine. Să învățăm noi mai întâi să 
fim mai pașnici pentru a putea mai apoi a influența și mediul în care ne dezvoltăm. Este nevoie să punem 
mai mult accent pe lucrurile care ne fac bine și să înlăturăm răutatea.  
O lume mai bună provine din felul în care noi decidem să o formăm!                 

 Ștefania Vasiliu , 7B 
 
 

  
 
 
 Pentru a spera la o lume mai bună, pentru ca viața să dăinuiască în veci trebuie să ne gândim cum 
să protejăm și cum să păstrăm planeta. O lume mai bună înseamnă iubire între oamenii acestei planete. 
Acest lucru este posibil doar prin menținerea păcii, fără arme și fără războaie inutile pentru o palmă de 
pământ sau din orice alte motive. 
 Ca lumea să prospere este nevoie de locuri de muncă, de educație, de legi care să fie respectate, 
de ecologizare, și mai ales de menținerea relațiilor diplomatice între țări, de colaborare pentru a ajuta țările 
mai puțin dezvoltate. 
 Eradicarea sărăciei, menținerea florei și faunei curate, ocrotirea speciilor de animale și plante, toate 
aceste lucruri duc la o lume mai bună, în care omul să trăiască în siguranță și să transmită mai departe 
viața acestei planete. 

         Miruna Matei , 7B 



                           Fălticeni, oraș intr-o lume mai curată 
 
         Poluarea amenință prezentul și viitorul 
omenirii. 
 Omul trebuie să gândească și să 
acționeze așa încât să nu îi facă rău naturii. Ca 
și copii, noi trebuie să ne hotărâm ce vom face 
în continuare și să rupem bariera nepăsarii 
ridicată de oamenii indiferenți. 
    Pentru ca orașul Fălticeni să arate 
natural, igienizat  am organizat activități de 
ecologizare în mai multe sectoare ale orașului. 
Dar am participat și la Concursul Interjudețean 
de Ecologie și Protecția Mediului ,,O lume mai curată, o lume mai bună” cu echipajul format 

din elevii: Aioanei Bianca, Mocanu Alin și Sovejanu 
Mihail, coordonați de doamna profesoară de fizică. Scopul 
acestei activităţi a fost de a înţelege că trebuie să respectăm 
natura, să o ocrotim, pentru ca atunci când spui NATURĂ 

să vedem multă verdeaţă, presărată cu o mulţime de flori 
colorate. ,,Fălticeni-oraş curat!” este titlul proiectului care 

ne -a inspirat să ne gândim la soarta oraşului în care ne ducem 
traiul zi după zi. Aşa că am devenit conştienţi de rolul 
nostru în societatea din care facem parte şi ne străduim să 
reducem efectele poluării din oraşul nostru- Fălticeni. 

     În urma acestui concurs care ne-a deschis ochii şi am 
devenit mai interesaţi de viitorul nostru, ne-am întors acasă 

cu locul III, medalii și cupa ecologiștilor.                                           
                      Membrii echipajului 

Abnegaţie şi realizări 

 

          Dorinţa mea pentru fizică a devenit o curiozitate după ce am dedus că este o materie destul 
de interesantă, că de fapt am întâlnit-o şi am cercetat-o de când m-am născut şi chiar de când am 
făcut primii paşi.  
         Părinţii mei întotdeauna îmi spuneau că fizica este frumoasă şi foarte utilă pentru viaţă. Mie 
mi-a plăcut să rezolv probleme inedite cu poduri,  greieri şi furnici, viteze, densităţi şi greutăţi, 
apoi mi-am dat seama că face parte din ştiinţele exacte alături de matematică.  Ştiinţa înseamnă 
cunoaştere organizată. 
           Am luat-o uşor cu pregătire după programul de şcoală, apoi în clasa a VI-a am participat la 
olimpiada de fizică etapa locală unde am obţinut un rezultat foarte bun. La olimpiada judeţeană 
am primit un subiect extraordinar de frumos şi după trei ore de calcule parcă mă sfâşiasem prin 
interior. Sunt fericit  că înţeleg tainele fizicii, că tot ce studiez are legătură cu viaţa noastră, cu 
corpul omenesc, iar părinţii mei mă îndrumă să fiu perseverent că aşa au studiat şi ei pentru a 
ajunge medici. Legile lui Newton explică descrierea forţelor în natură, a forţelor gravitaţionale. 
Principiile clare din fizică ne ajută să răspundem la întrebări mai profunde în legătură cu originea, 
evoluţia şi soarta Universului. Pentru realizarea dispozitivelor electronice s-au aplicat 
cunoştinţele din fizică. De exemplu trecerea luminii prin fibrele de sticlă sau ecuaţiile din teoria 
relativităţii generale care descriu modul prin care gravitaţia deformează spaţiul şi timpul în cadrul 
receptoarelor GPS încorporate în dispozitivele electronice. 
     Cu multă muncă şi interes pot face lucruri măreţe, iar pentru efortul depus am fost 
recompensat de Primăria Municipiului Fălticeni.                
        Ştefan Lucian Grămadă, 7A 



Filă din jurnalul meu 

Dragă clasa a IV-a, 

 Eu, Ioana, va trebui să mă despart anul acesta de tine. Îmi voi lua rămas bun de la tine, 
cu bucurie, dar și cu regret. 
 Am petrecut un ultim an deosebit alături de colegii mei. Cele mai frumoase amintiri sunt 
legate de reușita celor patru copii din clasa noastră, din clasa a III-a, care au ajuns la olimpiada 
de educație civică, la faza județeană, printre care, mă aflam și eu! 
 Îmi amintesc toate clipele frumoase petrecute împreună: excursia de la Iași, vizita la 
doamna învățătoare de Crăciun, serbările de la școală cu diferite ocazii, dar și orele câteodată 
mai grele, dar îndulcite de glumele haioase ale doamnei. 
 Au fost și momente de care nu am fost prea mândră de mine, dar pe care le-am depășit 
având alături de mine oameni care m-au susținut și m-au încurajat: mama, tata și  doamna 
învățătoare. 
 Nu mai este mult și îmi voi lua rămas bun, de la tine, clasa a IV-a... Să știi că e puțin 
tristă că tu vei rămâne doar în sufletul meu de copil și în albumul clasei noastre.  
A trecut atât de repede timpul! 
 Rămâi cu bine, clasa a IV-a, iar tu, clasa a V-a, să nu te grăbești, că ne-a rămas prea 
puțin timp să petrecem cu scumpa noastră doamnă învățătoare.  
         Cu drag, Ioana Busuioc,  

       viitoarea elevă de clasa a V-a 

                                                            Gânduri răzlețe 
 Ce repede am ajuns în clasa a patra! Oare când au trecut anii în zbor? 
 Parcă ieri pășeam pentru prima dată în lumea misterioasă a școlii. Eram cu sufletul plin de 
teama necunoscutului. Dar la școală  mă aștepta o zână cu chipul blând și luminos, cu sufletul 
cald. Era chiar doamna învățătoare. M-a indrumat pas cu pas în Împărăția Cărților, de unde am 
cules bob cu bob, tezaur  de învățătură.  
 M-a învățat cu multă stăruință să-mi descopăr greșelile. M-a povățuit ca din viață să iau 
numai ce e bun și frumos, să prețuiesc  sfatul părinților și înțelepciunea bunicilor. 
 De aceea doamna învățătoare o să-mi rămână în minte ca un bulgăre de lumină. În sufletul 
meu, pentru doamna învățătoare am stimă, respect, admirație și recunoștință. Eu nu vă spun 
un ,,bun rămas’’ ci ,,pe curând”, pentru că vă voi păstra mereu în suflet și în gând.    

Alexia Bosânceanu, 4C 

Împreună pentru înţelegere şi responsabilitate morală 

             O parte din fericirea noastră de elev reprezintă activităţile realizate împreună, atât în şcoală 
cât şi în afara ei. Noi copiii ne jucăm, învăţăm, măncăm, modelăm, oferim ajutor celor care au 
nevoie, comunicăm, ne responsabilizăm, oferim respectul cuvenit celor din jur, ne propunem şi ne 
asumăm responsabilităţi, colaborăm şi ne ajutăm reciproc.  

 Activităţile realizate necesită materiale pe care trebuie să le 
procurăm nu de puţine ori, de la librărie, de la vecini, de 
acasă, fie le confecţionăm din materiale reciclabile. Am avut 
ocazia să participăm împreună cu părinţii noştri la o activitate 
de ajutorare a personalului de la Centrul social creştin din 
localitatea Bogdăneşti în cadrul proiectului „Lăsaţi copiii să 
vină la mine”.  Acţiunea şi-a atins scopul de a cultiva în 
rândul elevilor clasei noastre dorinţa de a ajuta aproapele, de a 
încuraja copilul în acţiuni de voluntariat, de înţelegere şi 
responsabilitate morală. Împlinirea sufletească a noastră a fost 
atunci când părintele ne-a binecuvântat. Iubirea de cel de 
aproape, ajutorul reciproc, milostenia, bunătatea, blândeţea, 

recunoştinţa, cinstea, dreptatea sunt însuşiri pe care fiecare dintre noi le dobândim în colectivitate.                         
Bianca Aioanei,  Adela Casandra, 6C 



Gânduri de vacanță 
 

Este o seară senină de vară. Privesc cerul și mă gândesc că un înger se joacă cu razele 
soarelui ce pare a se revărsa pe cer, acum în asfințit, într-un portocaliu ce îți inundă fiecare 
celulă atunci când îl privești. 

 Am impresia că îmi cuprinde întreaga 
ființă dându-mi un sentiment de liniște. Ceva 
din mine tresaltă ca la un semn. E poate 
tremurul sufletului ce își privește maestrul 
celest la lucru. E semn că încă mai simți ceea 
ce pare a veni din timp arhaic. Toate gândurile 
mi se împletesc în minte într-un joc infantil ce 
mă face să surâd. Sentimente și idei ce numai 
în acest anotimp își fac simțită prezența în 
interiorul meu. 

Ștefania Vasiliu, 7B 

  Vara  
 Vara este anotimpul meu preferat. Este anotimpul în care lăsăm deoparte hainele mai 
groase şi purtăm haine subţiri şi lejere. Afară este cald şi este timpul să mergem în concedii şi 
vacanţe. Este momentul să ne relaxăm şi să ne încărcăm cu energie pozitivă. 
 Deşi este foarte cald, toţi copiii iubesc acest anotimp, plin de bucurii şi lipsit de grijile 
temelor de la şcoală. 
 Împreună cu familia mea, în fiecare vară mergem la mare. Ador apa înspumată a mării, 
deoarece am învăţat să înot. Nisipul fin de pe plajă şi scoicile pe care le găsesc, mă invită la 
plimbare. 
 Restul vacanţei o petrec la bunici, ajutându-i la treburile gospodăriei. Am şi acolo foarte 
mulţi prieteni. Îmi face plăcere să-i revăd de fiecare dată. 
 Anul acesta, mi-am propus ca în fiecare zi să citesc, măcar o pagină, să fac calcule 
matematice, măcar 10 minute şi să aflu câte ceva nou din diferite domenii. 
 Abia aştept vacanţa de vară!  

Andreea – Roberta Rotariu, 6B 
 

Vara pentru mine 
 

 Vara cu toate bucuriile primăverii amplificate ne 
aduce un soare prezent aproape zi de zi, păsări amețite de 
căldură, lumină și multe activități ce trebuie musai făcute la 
timp. 
Copacii, florile, iarba, într-un cuvânt toată lumea vegetală 
este într-o activitate felurită. Nu fac excepție nici 
viețuitoarele celelalte, mânate fiind de impulsurile naturii 
aflate la apogeu în acest anotimp. 
 Oamenii contemplă toate acestea și acest fapt le 
aduce multă fericire când nu sunt ei înșiși prinși în dansul 
verii care îi duce la mare, la munte, la țară, la treburi de 

sezon sau la activități specifice verii. 
 Craiul verii domnește cu imparțialitate și generozitate peste toți supușii. 

Paula Pîslaru, 7B 

Nechifor Paula, 2A 
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