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O viață cu file de poveste 

 

 Jucărie. Carte. Monotonie. Înțelepciune. 4 cuvinte 

ce descriu etapele definitorii ale vieții. Copilăria. 

Adolescența. Maturitatea. Bătrânețea. Creștem repede și 

inocent, sub umbra unor povești nespuse ale vieții. 

Luăm naștere  într-un mod iluzionist, trăim frumos, 

iar apoi zburăm spre un neant necunoscut. 

Copilăria-un fel de etapă cu zeci de plușuri și o cameră 

roz frumos mirositoare. Simți că ești înconjurat de 

persoane bune, ce zâmbesc mereu și că viața are să îți 

ofere lucruri incredibile când ,,vei crește în sfârșit 

mare”. Cărțile de colorat și fluturii multicolori 

reprezintă scrisoarea spre tărâmul magic din basmele 

spuse de bunici, unde zânele și piticii te așteaptă într-un castel de ciocolată. 

Adolescența-perioada în care ,întrebarea ,Ce ai făcut la școală?” este adresată în 

fiecare zi, în fiecare săptămână, din septembrie până în iunie. Te gândești că 

visele vor deveni realitate și că prietenii îți sunt cele mai dragi ființe. Cititul pare 

mai încântător, iar temele complicate îți antrenează mintea fragedă. Internetul ți 

se pare o alternativă mult mai atractivă decât învățatul, însă știi că educația te va 

aduce unde îți dorești. 

Maturitatea-zilele în care sfârșitul de săptămână ți se pare o vacanță 

binemeritată. Te trezești, mergi la lucru, vii de la lucru, adormi, iar apoi repeți. 

Sarcinile și competitivitatea te-au modelat în persoana de astăzi, care știe că 

succesul are la bază munca și seriozitatea. 

Bătrânețea-anii în care întrebarea ,,Îmi spui o poveste?” a devenit cam prea 

utilizată. Te uiți ore în șir pe fereastra amintirilor, spre nepoții care încă se joacă 

și visează neîncetat. Privești în urmă spre anii plini de zâmbete, în care ai adunat 

experiențe unice din care ai învățat că fericirea e un lucru firesc. 

Viața-un roman plin de aventuri fantastice, în care uneori capitolele sunt 

similare și cu prea multe pagini; unde trebuie să experimentezi fiecare emoție și 

să o încadrezi într-un titlu potrivit, care oarecum te caracterizează. Viața, un 

amalgam de povești înghesuite într-o carte cu file tinere sau îmbătrânite. 
 

Mădălina Moroșanu, 8A  

Sorana Siminoc Bîrgăoanu, 4A 
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Autoportret  

       Plimbările în natură mereu mi-au oferit 

liniştea de care am avut nevoie şi m-au ajutat 

să mă relaxez. Consider că de aceea face parte 

dintre puţinele pasiuni pe care le-am păstrat 

peste ani, deşi nu m-aş fi bucurat atât de mult 

de  o ieşire în parc, pe cât o fac în prezent. 

Lucruri ca acestea demonstrează faptul că 

oamenii se schimbă, indiferent de ce ar crede 

fiecare despre el şi indiferent de cât de mult am 

încerca să ne agăţăm de un lucru drag nouă din 

trecut. Ne schimbăm de la un an la altul sau 

peste noapte, acest lucru fiind cât se poate de 

normal. 

       Mergând de-a lungul drumului, observ un 

fluture, ceea ce îmi amintește de subiectul pe 

care îl tratez. Toate evenimentele din viaţa lui 

scurtă l-au condus ca în prezent să se afle aici, 

sub o formă specială. De la o omidă, având 

calităţi comune, a ajuns  o fiinţă gingaşă ce 

zboară chiar deasupra mea. Îmi dau deodată 

seama că ne asemănăm foarte mult, deşi venim 

din lumi separate. Amândoi am trecut prin 

diferite etape ale vieții până într-un punct și ne-

am schimbat de fiecare dată în mai bine. 

        Acum mă gândesc la evoluția mea. M-am 

transformat considerabil și de fiecare dată am 

fost cu un pas mai aproape de a deveni ceea ce 

mi-am dorit mereu. Deodată, fluturele dispare şi 

prin faţa mea aleargă o fetiţă cu păr scurt şi ochi 

mari şi blânzi. Desene pe asfalt, bomboane, 

jocuri copilăreşti şi multe altele ar putea descrie 

începuturile vieții mele. Jucăriile erau cele mai 

bune şi mai de încredere prietene ale mele, 

deoarece  nu cunoşteam încă prea mulţi copii. 

Totuşi, acest lucru nu m-a oprit din a fi un copil 

energic şi care uneori, nu era atât de cuminte. 

Îmi doream să fiu o prinţesă şi, deşi nu eram cu 

adevărat, simţeam că aveam toată lumea la 

picioare, pentru că despre asta este copilăria. 

        Această versiune a mea este înlocuită de o 

fată asemănătoare, dar totuşi diferită. Zâmbesc 

atunci când îmi amintesc de fundiţele nelipsite 

şi de privirea mea inocentă. Prietenii,  glume şi 

plimbări. Am păstrat multe din trecutul meu 

încă, pentru că eram doar un copil, deşi acum 

curiozitatea pusese stăpânire pe mine şi 

făceam orice pentru a afla ce doream. Am 

învăţat multe şi mă mândream cu fiecare 

informaţie. Ambiţia mea era să ajung o vedetă 

şi să fiu cunoscută, dar abia mai târziu am aflat 

că nu era o necesitate. 

        Fundele dispar şi pe drum stă chiar o 

elevă, acum nu atât de emoționată, dar cu 

siguranță punând ceva mare la cale. Ambiţie, 

curaj şi totuşi frică, competiţie şi încă joacă. 

Păstrasem doar puţin din ceea ce eram, dar 

eram mândră, la fel cum sunt şi acum. Îmi 

plăcea să învăţ, să desenez şi chiar mi-am 

descoperit pasiunea pentru citit, puţin câte puţin 

în fiecare zi.  
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        Mă bucuram de fiecare lucru mic şi 

apreciam tot ceea ce era în jurul meu. Îmi 

doream totuşi să devin un adult şi să pot face 

lucruri mai importante.Toate acestea dispar şi 

rămân doar eu pe drum. O fată schimbată 

radical, dar care încă visează cu ochii deschişi 

şi crede în bunătate, orice formă ar lua aceasta. 

O fată care se bucură de fiecare dată când 

întâlneşte ceva frumos, indiferent dacă ar fi un 

peisaj sau un simplu căţel de pe stradă. O fată 

care nu ar refuza să se joace şi să urmărească 

desene animate, pentru că pur şi simplu asta 

sunt... 

      În ciuda momentelor în care m-am îndoit de 

mine însămi, în care nu credeam că ceea ce fac 

are vreun rost, în care nu vedeam soluţiile atât 

de evidente ale unor probleme, am ajuns aici, 

mândră de mine şi de cum am evoluat. Am 

învăţat din eşecuri care m-au ambiţionat, iar 

succesul doar m-a făcut să nu uit că tot acest 

drum merită de fapt. Am luat tot ce era mai bun 

de la fiecare persoană pe care am cunoscut-o şi 

am muncit mult. M-am maturizat, iar acum nu mi 

se mai pare un lucru atât de rău, pentru că mi-

am dat seama că nu trebuie să fiu o prințesă 

pentru a fi specială, nu trebuie să fiu o 

celebritate pentru a fi apreciată de către cei din 

jurul meu şi nici nu trebuie să fiu un adult pentru 

a schimba ceva în lume. 

    Următorul pas reprezintă un mister, dar 

sunt sigură că mă va aduce mai aproape de a 

deveni cea mai bună versiune a mea şi ... abia 

aştept!  Dar prezentul este ceva de care mă 

bucur şi mai mult şi consider că totul este 

perfect aşa cum este momentan. 

 

Ilinca Grigorescu, 7A 
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Autoportret 

    Fiecare copil visează și speră ca visele sa 

devină realitate. De asta îmi place să visez... o 

altă lume, să-mi creez propriul univers, unul 

presărat cu petale de încredere și de speranțe 

    Dacă vă întrebați cum arăt, vă pot spune ca 

am ochi albaștri, părul șaten și sunt destul de 

înaltă pentru vârsta mea. Mă privesc în oglindă 

și văd un chip blând, o față senină și o sclipire în 

ochi care îmi aduce aminte de copilărie. Mă uit 

mai atentă și observ un copil jucăuș, care nu are 

răbdare și care nu acceptă să facă lucruri 

impuse de persoanele din jur;  îmi place să mă 

ghidez după propriul instinct. Chiar acum încep 

să mă învârt și să mimez diferite fețe amuzante 

care mă reprezintă. Îmi place să fiu eu, doar eu 

și gândurile mele; asta mă liniștește și îmi dă 

mai multă încredere. Părul meu nearanjat și 

zglobiu se așază pe o parte din obrazul stâng, 

iar câteva fire se încâlcesc în cerceii mei în 

formă de stea și lună; pentru mine, aceste astre 

semnifică universul  în care vreau să ajung: unul 

plin cu stele argintii care să mă sfătuiască, căci 

orice om are nevoie oricând de o părere sau de 

un  gând bun.  

    Îmi place să-mi prind părul în două codițe 

împletite pentru că îmi aduc aminte de prima 

mea zi de școală. Mă cuprinde un val de emoții, 

iar eu sunt o persoană care rămâne 

impresionată foarte repede. Nu știu cum mă 

percep cei din jur, dar părerea lor nu contează. 

Cu timpul, am învățat că punctul de vedere al 

celor din jur nu te ajută, ba din contra, te poate 

descuraja și te poate dezamăgi. Ar trebui să ne 

acceptăm toți așa cum suntem, deoarece eu 

cred că imperfecțiunile noastre sunt ... perfecte, 

însă uităm câteodată de lucrurile cu adevărat 

importante în viață.  

    Sunt la o vârstă în care dorința de a deveni 

cât mai bun predomină în gândurile mele. Mereu 

am fost ambițioasă și încă mă consider așa, căci 

fiecare zi pentru mine e o provocare. Cei 

apropiați mă văd o fire îndrăzneață și sigură pe 

propriile alegeri, corectă și care renunță greu la 

ceea ce își propune. Să-ți faci un prieten este 

dificil; trebuie să fii înțelegător și răbdător cu 

persoana cu care dorești să te împrietenești. Ai 

nevoie de un sac plin cu sfaturi pentru orice 

situație. 

    Așa am procedat eu și am căpătat câțiva 

prieteni minunați, pe care mă pot baza oricând. 

Sunt o persoană sinceră cu prietenii mei și 

încerc să fac tot posibilul să-i ajut când am 

ocazia, pentru a fura câte un zâmbet cald și o 

îmbrățișare. Se spune adesea că un prieten ți-l 

faci faci greu și îl        pierzi ușor. Pentru mine, 

fiecare prietenie este extrem de importantă, și 

chiar te poate ajuta să te descoperi. Sunt 

convinsă că sunt văzută în diferite moduri de 

persoanele din jur, însă în spatele fiecărei 

descrieri sunt tot eu.  

    Așadar, aceasta sunt eu...Mădălina, o fată 

modestă care nu trăiește din amintiri, ci își face 

mereu altele, așteptând încercările viitorului.  

Fii tu și nu înceta să visezi!    

                                                                                           

 

Mădălina Țăranu, 7A 
Andreea Todireasa, 7B 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 5 

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, 4A 

Moroșanu Mădălina - 8A 

 COPILUL DIN MINE     

  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 închipuindu-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 prieteniei, 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, 8A 

Bianca Balaban, 2C 
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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.  

Antonia Tocănel, 5A 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 7 

               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, 7A 

 

  

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 
perioadă, atâta timp cât suntem copii! Din această 
cauză el încearcă să prețuiască această etapă, 
petrecându-și 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.  
 Aceasta este copilăria lui Răzvan. Seamănă izbitor cu copilăria mea, a 
ta, a lui sau a  oricărui copil  pe care eu îl cunosc ...      

                                             Iustin Cucu, 5A 

Giulia Chelaru-Iordache, 5A 
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Natura în ochii copiilor 
     Natura din jurul nostru poate fi considerată o artă, un alt mod al oamenilor de a 

se exprima. Prin ea, putem deosebi două categorii de persoane:  cele iubitoare de 

frumos  și cele dezinteresate.  Consider că noi, copiii, ar trebui să facem parte dintre 

cei care au inițiativă să transforme lumea  într-un loc fermecător, parcă  desprins 

dintr-o poveste.  

     Ca elevi, participăm la tot felul de activități extrașcolare de grup. Împreună cu 

colegii mei, pe data de 30 martie 2019 am fost la plantat copaci pentru a reface 

pădurile noastre dragi, în jurul satului Găinești. Fiecare am mers cu inima deschisă 

și cu speranța că viitorul nostru va fi verde și, impulsionați de aceste gânduri am  

muncit cu spor și cu mare plăcere. Din această drumeție am avut cu toții ceva  de 

învățat:  această comuniune om-natură trebuie întotdeauna prețuită. Se știe că 

fiecare viețuitoare, fiecare copac, oricât de neînsemnat ar fi, are un rost în natură, și 

noi, oamenii  trebuie să prețuim tot ce ne înconjoară.  

    În mâinile oamenilor, atârnată de un fir de ață, stă pădurea, iar noi, generațiile 

viitoare avem datoria de a ocroti și de a o ajuta să crească.  

Alexandra Ionela Blanariu, 8A  

Mesajul copilăriei 
 

Copilăria  este  o  perioadă  ce  nu  poate  fi  descrisă  în cuvinte  sau  prin gesturi. 
Cu  toții  o  simțim  și  o trăim, ea  reflectându-se  pe  tot  parcursul  vieții  noastre. 
 Debutează  din  momentul  în  care  ne  naștem, începem să  vorbim  și  să  
mergem, continuându-se  cu frecventarea  școlii. Pentru  noi  toți, copilăria  este  una 
dintre  cele  mai  frumoase  perioade. Aceasta  este  doar una  singură, iar  noi  trebuie  să  
ne  bucurăm  de  ea. 

Prin  copilărie,  eu  văd  un  tărâm  fermecat  din  care  lipsește  tristețea  și  
zâmbetul  este  permanent. Inocența  cu  care  copiii  își  trăiesc  această  perioadă  a  
vieții  poate  fi  asemănată  cu  gingășia  unei  flori,  care  abia  înflorește. 

Consider  că,  în  general,  copiii  nu te  judecă  după  statutul  social,  adică  
pentru  ei  nu  contează  dacă  ești  bogat  sau  sărac,  pentru ei  nu  contează aspectul  
fizic  sau   naționalitatea.  

Mesajul  copilăriei  este  acela  că oamenii  mari  ar  trebui  să  învețe  de  la  copii  
și  să  nu  mai  judece. 

Copilăria  va  rămâne  mereu  în  inima  și în sufletul  meu. Iar  atâta  timp  cât  
îmi  voi  aminti  de  ea, voi  reuși  să  trec  peste  toate  încercările  la  care  viața  mă  va  
supune. 

    Carla Oșlobanu , 8A 
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Dovada vie că sloganul  

 „ȘI NOUĂ NE PASĂ!” 

este pus în practică prin campanii de împădurire 
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             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. 
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... 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..  

 Demult, 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, 8A 

Andreea -Gabriela Marcu, 
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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, 5 A 
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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 ajutorul 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 aceea m-am hotărât să mă înscriu la biblioteca 

școlii. Când am intrat acolo am văzut o mulțime de cărți așezate una lângă alta, 
parcă așteptându-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 

Sofia Leția , 1C  Daria Muscă, 4A 
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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, 3A 

              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, 3A 

                   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, 3A 

           Primăvara 

 
Primăvara vine, vine, 
Din nou cu bucurie 
Păsările vin cu dor  
Înapoi în cuibul lor. 
 

Vântul bate ușor, ușor, 
Nu destul de atrăgător, 
Dar primăvara aceasta vie, 
Îmi aduce veselie. 
 

Primăvara cea frumoasă 
Nu este chiar răcoroasă,  
Ci ea pare călduroasă 
Și este preferata noastră. 
                                                        
  Alexandru Ciubotaru, 5 B 

Anastasia Brajinca, 5A 
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Noi, AMICII 

În curând se împlinesc 5 ani din viețile noastre fragede, adică aproape 
jumătate din ce am experimentat cu bucurie și maximă curiozitate până 
acum, de când destinele ni s-au întrepătruns și de când am început să clădim 
ceea ce, să sperăm, va deveni temelia prieteniilor pe care le vom lega în 
viitor. 

Eram încă în lumea jucăriilor când, într-o dimineață ce prevestea goana 
verii călduroase, părinții noștri, bunicii și multă altă lume cărora noi le 
spuneam „cei mari” ne-au îmbrăcat cu haine alese și ne-au purtat pașii 
mărunți spre un loc total necunoscut nouă. Ne simțeam singuri împotriva 
voinței lor și ne speria noul; totul era nou: strada, aleea, clădirea, copiii din 
jur și, mai ales, o doamnă căreia toți i se adresau cu „doamna învățătoare”, 
fără a bănui la acel moment că doamna învățătoare ne va deveni în timp 
povață, exemplu, pedagog, sprijin, catapultă și, uneori, la nevoie, un soi de 
„Sfântul Nicolai" al lui Nică (Ion Creangă); un singur cuvânt care înglobează 
toate atributele ar fi acela de prieten, adică un adevărat amic. 

În această primă etapă a formării noastre, putem spune că cel mai mult 
am învățat: am învățat să ne acceptăm între noi, am învățat să tolerăm 
diferențele, am învățat să ținem unul la celălalt, am învățat să ne ajutăm 
reciproc, am învățat să ne respectăm părerile, am învățat să nu-i supărăm pe 
ceilalți, am învățat să fim prieteni. Prietenia noastră s-a câștigat și s-a făcut 
rezistentă în toți anii petrecuți alături…am crescut odată cu prietenia și ne-
am dezvoltat armonios împreună. 

Este foarte greu ca din atâtea bucățele diferite de suflet să construim un 
zid așa mare și puternic, pe culmea căruia este pietrificat semnul prieteniei, 
însă am avut ca liant toate activitățile pe care le-am desfășurat împreună și 
care, în timp, vor deveni strașnice amintiri. Cu toții laolaltă am râs, ne-am 
jucat, am învățat, ne-am educat, ne-am corectat, am greșit, uneori am plâns, 
ne-am certat, ne-am împăcat, am muncit…adică am pus suflet. Având ca 
trăsătură comună dăruirea din suflet, pentru suflet, ne-a fost și mai ușor să 
ne clădim prietenia pe stâlpi solizi, la care punem în continuare cărămizile 
timpului petrecut în compania amicilor noștri. 

 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 15 

Noi nu suntem doar o clasă formată din elevi, nu suntem doar colegi și 
atât, noi suntem prieteni, adică persoane care și-au împrumutat unul altuia 
din calitățile și defectele fiecăruia și care ar face oricând eforturi să crească 
armonios, curat și civilizat, într-o atmosferă numai a noastră. Când suntem 
cu toții, ne simțim în propria noastră lume, în care orice vis poate deveni 
realitate și orice vis frumos ne este la îndemână. 

Cu toții am învățat că, pentru a ajunge la înălțime nu ne sunt suficiente 
propriile mâini și ale noastre picioare, ci avem nevoie de ajutor, de sprijin și 
de încurajare. Iar pe toate aceste înălțătoare trepte nu putem să pășim 
decât dacă sunt stabile și sunt susținute de legături puternice. 

Suntem siguri că cea mai de preț comoară pe care am câștigat-o în cei 
aproape 5 ani de când ne cunoaștem este prietenia împletită între noi. 
Visăm să devenim un grup și mai unit chiar și după ce doamna învățătoare 
își va deschide aripile și ne va lăsa să zburăm spre orizonturi noi și total 
necunoscute, chiar și după ce vom fi întâmpinați de mulți dascăli noi care 
vor continua să ne formeze ca oameni. Pentru că noi credem că acesta este 
rolul școlii: să ne formeze ca oameni, iar nu doar ca profesioniști și 
specialiști; asta este doar o latură omului. Oamenii înseamnă suflet, 
înseamnă ajutor, înseamnă bunătate, înseamnă iertare, înseamnă înțelegere. 
Doar oamenii au capacitatea să aleagă, să înțeleagă și să aprecieze 
semnificația unei prietenii, a unei amiciții. 

Am reușit împreună ca în decursul a 5 ani să devenim din necunoscuți, 
prieteni și credem că ne-am apropiat de idealul creionat la început de drum 
atunci când numele clasei noastre a fost „Amicii”. Chiar dacă atunci era un 
ideal, până la urmă scopul s-a realizat prin mijloacele făurite de noi, prin 
noi.  

Suntem mândri și bucuroși că formăm și aparținem de colectivul AMICII 
acum clasa a IV-a C. 

  

 Noi, Răzvan, Sofia, Sonya, Martina-Ilari ,Bianca, Rareș-Adrian, Marta –
Georgiana, Amalia-Ştefania, Răzvan-Cristian, Robert-Ştefan, Matei G., Maria, 
Andrei, Emanuel, Andrei –Teodor, Raluca –Ionela, Matei M., Robert-
Alexandru,  Claudia, Elena, Alan, Claudiu-Andrei, Alberto-Daniel, Cosmin-
Ionuţ, Yannes-Andrei.  
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Talente de năzdravani 
 

 Nu știu dacă orele de inactivitate se dedică numaidecât viselor și așteptărilor 
noastre copilărești. Cert este, că în timp, ne construim cu toții câte o fortăreață, 
pentru a putea lua cu asalt valurile vieții. Unora le ține cald pentru o vreme, 
celorlați le poate încununa sau certifica munca asiduă pentru atingerea unui țel. 
Doar timpul este cel care validează cu succes alegerile noastre de moment sau de 
perspectivă.  
  Așa că vă invit să faceți cunoștință cu câțiva dintre eroii clasei I B: Stan 
Ioana Sara, Jilav Alesia Elena și Brăneanu Natalia sunt elevele pasionate de tenis 
de câmp,  Dochia Ștefan și Palade Bianca–Alexandra sunt cei care au performanțe 
deosebite la karate. Ei sunt o parte din cei ce doresc să umple pagina vieții lor cu 
mici escapade pe tărâmul sportului, care le vor fi aduceri aminte în timp, sau de ce 
nu .....trepte spre succese considerabile în viitor. Știm că pentru asta este nevoie de 
munca asiduă, depusă de antrenorii lor în orele lungi de antrenamente, dar și de 
susținerea familiilor. Noi aplaudăm și admirăm palmaresul câștigat cu mare efort și 
dăruire, obținut numai prin multă muncă, zi cu zi.  
 Ne mândrim că sunt parte din colectivul clasei I B, și că ei, în timp, vor 
măsura distanțele în premii pe măsura efortului constant, depus asiduu. Dar cu atât 
mai mare este admirația noastră, a colegilor, cu cât observăm că ambiția lor se 
regăsește și în lupta cu descifratul literelor și a operațiilor, din manualele de clasa I. 
 Felicitări și mult succes, dragi colegi! Suntem mândri de voi! 
 
        Cu drag, cei 30 de susținători ai voștri, din clasă 
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8 ani intr-o glumă 
 
Este ciudat să spun că mă simt de 

asemenea ciudat în legătură cu 
ciudățenia terminării acestor opt ani 
ciudați de școală? Vă pot răspunde într-
un mod la fel de ciudat, însă m-am 
gândit să mai las ciudățeniile la o parte. 
Însă acum vreau să vă spun ceva foarte 
serios în legătură cu această perioadă 
“ciudată”… nu, nu, interesantă vreau să 
zic.   

Este destul de evident deja că am 
ajuns în clasa a VIII-a (îmi pare nespus 
de rău că sunt așa de evidentă, sper să 
mă iertați) și având în vedere faptul că 
sunt o adolescentă îndrăzneață, m-am 
gândit să vă împărtășesc câteva 
experiențe “fabuloase” în legătură cu 
acest an, în special. În primul rând, 
trebuie să știi că atunci când intri în clasa 
a V-a toată lumea te va presa cum că 
acești ani vor fi foarte dificili pentru tine 
și că nu se știe cum vei face față. Aici 
intervine creierul meu foarte cultivat, 
care se va contrazice cu această 
perspectivă. Este adevărat că dacă nu pui 
mâna măcar de probă pe carte, toți 
domnii profesori îți vor creea acea stare 
jalnică pe care elevii contemporani o 
numesc „depresie”. Acum probabil acei 
mici depresivi vor pune un status pe 
Facebook, în care probabil se vor plânge 
de existența lor și mai ales de faptul că 
școala este total nedreaptă cu ei. Sincer 
vorbind, sunt destul de deranjată de 
aceste specimene care judecă această 
instituție după coperțile sale. Este 
nedrept să spui că școala nu te învață 
nimic, iar acest lucru îl vei descoperi 
chiar în clasa a VIII-a.  

Pe parcursul acestor ani am învățat că 
nu este bine să te cerți cu locul în care ai 

crescut opt ani de zile. Mai ales acum, 
când te-ai dezvoltat complet și toată 
lumea se bazează pe tine. Cât despre 
anul în care toți suferim o metamorfoză, 
destinul este foarte ofertant. Schimbările 
care se produc fizic în timpul pubertății 
se compensează perfect cu perioada 
aceasta a clasei a VIII-a. Ești mereu 
nesigur de cum arăți sau de cum vei 
arăta pe parcursul zilei, în loc să te 
concentrezi în timpul testului, ca să nu 
mai zic de examenul care practic m-a 
determinat să scriu această compunere. 
Este stresant cel puțin să te gândești că 
pentru prima dată în viața ta plină de 
amintiri plăcute, vara este cea care îți 
strică acel „chef” nemaipomenit. Dar 
cine sunt eu până la urma urmei să stric 
acest sentiment intens al celor care sunt 
încă la început de drum?   
    

Și, în final trebuie să vă reamintesc ca 
o moară stricată că toți acești ani au fost 
și vor rămâne cei mai ciudați din toată 
existența mea. Mi-ar plăcea să mai 
discutăm despre ciudățenii, însă, poate v-
ați dat deja seama că până și eu sunt o 
intruchipare a „ciudățeniei”. Și, ca să 
închei într-o notă la fel de ciudată, sper 
ca după ce citiți aceste rânduri să 
deveniți toți niște ciudați fără pereche. 
Poate așa inventăm un proverb despre 
asemănare.  

 
                              

 Andreea Lupeș, 8A 
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ȘTIAȚI CĂ… 
 

… Școala Alexandru Ioan Cuza Fălticeni datează încă din anul 1842 și 
este cea mai veche școală din zonă? 

… la început a fost o școală publică de doar trei ani? 
… primele nume ale școlii au fost Școala domnească și Școala primară 

de băieți? 
… după ce a fost vizitată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, oamenii 

au decis că acesta va fi numele școlii? 
… abia în anul 1964 aceasta a devenit școală generală? 
… a funcționat timp de 20 de ani în case particulare? 
… în 1917 cursurile școlii au fost întrerupte, clădirea fiind folosită ca 

spital militar? 
… începând din anul 1948 instituția funcționează ca școală mixtă? 
… a fost și este încă o școală din care au ieșit mulți scriitori, filosofi și 

sportivi? 
… aici a învățat să scrie și să citească Maria Olaru, campioana 

mondială la gimnastică? 
 

                                                  Maria Boambă, 8 B 
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          Acei Opt Ani 

 

   În momentul când am scris acest articol, încercam să îmi 
găsesc inspirația. M-am uitat la poza din clasa întâi ce se afla 
pe birou și am început să îmi readuc aminte de clipele 
frumoase și rele pe care le-am avut, începând cu școala. 
      Un drum necunoscut și plin de obstacole mă atragea pe zi 
ce trecea și până la urmă, am ajuns la el. Prima zi a fost de 
neuitat; doamna învățătoare și noii colegi ce urmau să îmi 
devină și prieteni au fost o mică provocare până când i-am 
cunoscut. Sfârșitul școlii primare a fost și mai greu deoarece 
urma să mă despart de majoritatea celor cu care am plâns și cu 
care am râs, iar gândul că nu am să mă mai aflu în clasa doamnei învățătoare mă 
tulbura. 
      Școala gimnazială, alți patru ani în care m-am chinuit și încă mă chinui cu ea 
căci încă nu am terminat-o, este o altă etapă, o altă potecă mult mai matură și mai 
atrăgătoare decât cealaltă, unde testele, examenele și ascultările sunt de acum 
apreciate cu note, lucru neobișnuit pentru noi. De acum, olimpiadele sunt marile 
provocări ce vor trece pe lângă majoritatea elevilor, doar cei ce vor să se 
autodepășească se vor agăța de această șansă. 
     După opt ani de zile, cunoștințele acumulate vor ieși la iveală iar noi vom fi 
cei care vom reprezenta cu mândrie numele școlii noastre:„Alexandru Ioan 
Cuza”. 

   Ștefan Grămadă, 8A 

 

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!                                                                         

Alesia Țăranu , 3B 
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   Bucuriile primăverii  
    
A sosit și primăvara 
Se bucură toată țara,  
Că mai vine și căldură, 
După iarna asta dură. 
 
Copacii înfloresc,  
Urșii se trezesc,  
Oamenii nu mai răcesc. 
 
Plantele verzi cresc 
Mărțișoare dăruiesc 
Vechi obicei românesc! 
 
După asta, bucurie, 
Mare sărbătoare vine 
Ziua mamei, așadar 
Hai să-i oferim un dar! 
                          
   Iustin Petrov, 5 B 

Copilărie 
 

Cu fiecare zi ce trece devenim tot mai bătrâni. Amintirile ne zboară spre 
alte timpuri, unele care acum ne pot părea foarte îndepărtate. Chiar dacă orele 
continuă să se scurgă, sufletul nostru rămâne ațintit pe cele mai fericite mo-
mente ale vieții. 

Ștefănuț Păduraru, 5B  

 Paula Nechifor, 2A 

Călătorind cu soarele 
 
- Soare, soare, dragă soare,  
Hai cu mine la plimbare, 
Dintr-o zare-n altă zare. 
Să colindăm văile 
Să-i știm lumii căile!   
- Razele-mi încălzitoare 
Sunt cu tine, dragă soare, 
Vom atinge florile,  
Florile, surorile, 
Vom desface mugurii 
Și vom coace strugurii. 
                Magda Ghivnici, 5 B  

Giulia Chelaru-Iordache, 5A 
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  Eu sunt  FERICIT! 

  Aș vrea să știu aproape totul despre animale. 

  Aud mereu glume care mă amuză. 

  Văd doar lucruri frumoase în jurul meu. 

  Vreau să fiu un om apreciat. 

Eu sunt PRIETENOS! 

Mă prefac că sunt Harry Potter, eroul din cartea  mea 
preferată. 

Ating cu mare grijă blănița iepurașului meu. 

Mă îngrijorează  când nu iau note bune. 

Plâng de fericire când cineva face o glumă. 

Spun despre mine că sunt bun la școală. 

Simt că pot fi cel mai fericit copil din lume.  

 Visez să ajung să studiez la Oxford și 

Sper să mi se îndeplinească visul.... 

Eu  sunt Sabin și recunosc: Sunt fericit!  

  S ăritor 

  A ambițios 

  B inevoitor 

  I nimos 

  N orocos 

Eu  sunt prietenoasă, bună și uneori fricoasă. 

Aș vrea să știu cum pot ajuta animalele. 

Aud și înțeleg tot ce se vorbește în jurul meu. 

Văd lumina chiar și în zilele înnorate. 

Vreau să fiu cea care ajută animalele  

                                   fără adăpost. 

Eu cred că sunt naivă. Ba, înțelegătoare.  

Mă prefac că nu aud vorbele răutăcioase și adesea 

Ating lucrurile care mă liniștesc. 

Mă îngrijorează dacă iau vreo notă mică și 

Plâng când mi-e dor de bunicul meu. 

Spun numai lucruri frumoase și  

Simt mângâierea surioarei mele, când mi-e greu. 

Visez să ajung pictoriță, ca părinții mei. 

Sper să am o copilărie fericită, tot timpul.   

Eu  sunt prietenoasă și deovotată! 

    A dorată 

    N aturală 

    A ctivă 

    S ârguincioasă 

    T enace 

    A geră 

    S pontană 

    I ubitoare 

    A mabilă 

DOI 
PRIETENI 
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Concus Național „Scrisoare prietenului meu”, realizat în cadrul 

proiectului SNAC, inițiat de Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 24 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 25 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 26 



 Anotimpul cuvintelor 2019 

pagina 27 

Hristos a Înviat! 
 

Când spunem ,,Primăvară”, primul gând ne duce la viață, culoare, emoție, trezi-
rea dintr-un somn adânc al pământului care se îmbracă cu veșminte noi, pregătindu
-se, parcă, și el, de Paște, sărbatoarea Învierii. 
     Paștele este sărbatoarea care îți trezește fiecare parte a sufletului, așa cum natu-
ra aduce la viață orice colț al ei, făcându-ne să zâmbim și să prețuim frumosul din 
jur. Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinismului. Este o sărbă-
toare a bucuriei depline, a luminii divine, a sufletului. În seara Învierii, creștinii se 
bucură de o stare deosebită, de o comunicare specială cu Aproapele și cu Dumne-
zeu. 
     Tot Paștele este sărbătoarea familiei, momentul când toți cei dragi se bucură de 
reîntâlnire, momentul de pace sufletească, de împăcare și de bucurie, când  ne sim-
țim iubiți și să ne amintim motivul pentru care a fost răstignit Iisus: acela de a ne 
proteja și de a ne binecuvânta pe toți.  
     Trăiesc la intensitate maximă, în fiecare an, aceste clipe. Admir întotdeauna ce-
rul de un albastru inedit, ramurile pline de flori ale copacilor, cântecul vesel al pă-
sărilor, tabloul deosebit de nuanțe pe care îl oferă tuturor  anotimpul cald. Și toate 
acestea, se transferă parcă și sufletul meu. 

E primăvară, e bucurie și soare pretutindeni, la fel și în inima mea! 
 

Evelina Tănasă, 7A 

GHIOCELUL 
 

Gata! Ajunge cu gerul! Soarele își lăsă privirea caldă spre o mică poieniță. 
Atinse cu razele sale zăpada groasă. Aceasta, speriată, a început să se topească. 
Picăturile de apă se ascunseră în pământ. Pic! Pic! Pic! Stropii loveau ușor în 
frunzele moarte de sub zăpadă. Au ajuns la ghiocelul care mai dormea. Soarele îi 
spuse să se trezească, căci a dormit destul o iarnă întreagă. 

Ghiocelul s-a spălat pe față în apa rece și s-a înviorat. El dorise să iasă la 
suprafață și a reușit. Era atât de subțire și gingaș, încât vântul, zărindu-l, își ținu 
răsuflarea. Nu apucă să se bucure de lumină și de aerul proaspăt când…o mână 
caldă de copil îl mângâie. Clinchetul lui cristalin se răspândi în aer.  

                                                                                    Magda Ghivnici, 5 B 

Sarra Scutaru, 7A 
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Hristos a Înviat! 
 

Iarna a plecat și un nou anotimp cald își 
face apariția. Culori, parfum, bucurie, soare 
și entuziasm sunt cele mai importante 
lucruri pentru mine, pe care le primesc 
odată cu venirea primăverii. Această 
perioadă, când anotimpurile se schimbă, 
este deosebită pentru mine, căci simt în 
suflet o atmosferă specială, formată dintr-un 
aer ușor rece, din păsări pe cer care vin din 
nou din universul lor inedit și dintr-un soare  
zâmbitor, dar care fuge uneori de frica 
norilor. 
    Odată cu sosirea primăverii, o sărbătoare 
semnificativă pentru întregul popor român 
și pentru toți creștinii aflați în alte țări, este 
Învierea Domnului. Această sărbătoare este 
plină de emoție, acompaniată de lumina 
lumânărilor, dar și de cea din sufletele 
noastre. Reprezintă totodată momente de 
bucurie petrecute împreună, uniți; în această 
perioadă toți oamenii din diferite colțuri ale 
lumii se întâlnesc și iau parte cu sfințenie la 
momente unice.  
    Îmi aduc aminte cu drag de vacanțele 
când am petrecut Paștele la bunici. Țin 
minte că bunica mea a pregătit delicatesele 
în Joia Mare; vopsitul ouălor a fost cel mai 
distractiv episod. Pentru vopsirea lor, ea nu 
a folosit culoare artificială, ci bucăți de 
sfeclă roșie, care le a dat ouălor o nuanță  
naturală. Cozonacul și pasca fac parte din 
nelipsitul tablou al bunătăților de Paște. 
Coacerea acestora s-a făcut într-un cuptor 
de pe vremea străbunicilor mei. Săteam toți 
lângă vatra încinsă și așteptam ca pasca să 
devină aurie, iar cozonacii să se rumeneasca 
bine, fiind numai buni de mâncat. Bunicul 
se ocupa de miel, căci am uitat să menționez 
că această friptură este nelipsită de pe masa 
românilor. Atmosfera din jur păstrează și 
astăzi ceva din vremurile trecute, iar sora 
mea se chinuie să aducă ceva modern, lipind 

abțibilduri pe ouă. Toți oamenii devin parcă 
mai bucuroși și sunt atât de mândri că sunt 
români, căci în alte țări această sărbătoare 
nu este tratată la fel, cu aceeași pioșenie.  
   Când toate sunt gata, bunica pregătește 
coșul cu bucate și așteptăm miezul nopții 
pentru a merge la biserică. Parcă suntem 
cuprinși de o vrajă și de un sentiment de 
liniște de care nu avem parte tot anul. Pe 
măsură ce ne apropiem de Casa Lui 
Dumnezeu, vocile oamenilor care cântă 
cântece specifice ne învăluie și ne fac să 
grăbim pasul. Învierea Domnului este 
sărbătoarea fericirii, a luminii divine și a 
sufletului. Glasul preotului care strigă 
„Hristos a Înviat!” ne pătrunde în suflet și 
ne face să primim lumina Învierii cu inima 
deschisă.  

Câte sentimente! Bucuria din ochii 
oamenilor și din ochii mei mă fac să mă 
gândesc doar la lucruri pozitive. Paștele nu 
înseamnă doar mâncăruri delicioase, ci și 
împăcarea cu noi înșine și faptul că putem 
conștientiza marea minune și totodată, o 
putem accepta. Aș reaminti de faptul că 
bunica ascundea ouăle mereu, căci eu și 
sora mea le ciocneam repede… 
   Această sărbătoare adânc înrădăcinată în 
istoria poporului nostru ne îndeamnă să fim 
mai buni, mai încrezători și mai dornici de a 
face fapte bune. De fiecare dată trebuie să 
ne gândim la aproapele nostru și dacă este 
în dificultate, să încercăm să-l ajutăm. A 
face o faptă bună pentru cineva în aceste 
zile pline de smerenie și de credință este ca 
și cum ai înfăptui o minune, pentru că 
Dumnezeu există în fiecare dintre noi.  
    „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în 
Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine 
trăiește și crede în Mine nu va muri în 
veac.”  (Sfânta Scriptură) 

Mădălina Țăranu, 7A 

Ștefana Ilie, 5A 
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