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Centenarul Marii Uniri a României constituie procesul istoric în urma căruia provinciile
locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Unirea
Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu Regatul României a dus într-un final la unificarea
României Mari.
Deși țara noastră a suferit numeroase modificări în 100 de ani, unele lucruri au rămas
neschimbate, precum dorința arzătoare a românilor de a afla detalii despre ce s-a întâmplat cu
adevărat în urmă cu un secol și curiozități legate de evenimentul atât de important pentru noi
ca popor.
Un lucru mai puțin cunoscut legat de evenimentele care au avut loc
acum o sută de ani în România e faptul că aparatul cu care a fost
fotografiată Marea Unire de la 1 decembrie 1918 încă se află la
Alba Iulia, ca parte a Muzeului Național al Unirii. Aparatul folosit
de Samoilă Mârza a fost cumpărat special pentru a imortaliza
momentul la care urma să ia parte, iar prețul a fost contravaloarea
unei perechi de boi. Aparatul cu burduf era vechi și presupunea
folosirea unei tehnici de fotografiere dificilă, însă Samoilă a realizat
mai mult de cinci fotografii ce surprindeau esența Unirii, fotografii
ce construiesc, de fapt, un tablou important al centenarului.
Un factor determinant al realizării Marii Uniri a fost declanșarea războiului dintre România
și Ungaria. Maghiarii au încercat să recruteze soldați pentru a se opune intrării armatei române
în Brașov, iar, ca urmare, înainte de Crăciun 1918, regele Ferdinand I a emis decretul unirii
României cu Basarabia, Bucovina și Transilvania.
Un alt element ce stă mărturie evenimentului de la 1918 este Sala Unirii din Alba Iulia,
locul unde s-a hotărât și s-a semnat actul Marii Uniri, locul unde oamenii simt cu adevărat
mândria de a fi român, potrivit mesajelor scrise de vizitatori pe Cartea de Onoare. În dimineața
zilei de 1 decembrie 1918, în Sala Unirii, pe atunci cazinou militar, 1228 de delegați din
Transilvania au hotărât unirea cu România.
Marea Unire de la 1 decembrie 1918 rămâne unul dintre cele mai importante evenimente
istorice ale României, întreaga imagine de ansamblu reducându-se la înfăptuirea dorinței
românilor de a trăi împreună ca popor.
Mădălina Moroșanu, 8A

ROMÂNIE...
Românie, țară sfântă,
Mulți dușmani te-au vrut
înfrântă...
Luptele te-au întărit
Și hotarele-ai păzit.
De-ar putea vorbi pământul
Și-ar spune doina și cântul,
Din bătrâni, din vremuri
grele,
Cu credință și durere.
De-o sută de ani unită
Cu o stemă stălucită
Ești cu totul altă țară,
Tinerii sunt o comoară.
Ce pot să-ți doresc eu mult,
Pace, liniște, belșug!
Doruri multe, omenie,
Dumnezeu să te re-nvie!

PENTRU ROMÂNIA
La multi ani, draga mea țară,
Timpul grabnic a trecut.
Aniversezi a suta oară
Unirea ce ne este scut.
Au venit dușmanii care,
Te voiau demult robită.
Ce voiau cel mai mult oare?
Să te știe asuprită!
Azi la ceas de centenar,
Pacea e un mare dar,
Toți românii- s fericiți.
Bine e să fim uniți!
Iustin Iacob, 5A

Andrei Iacob, 1A
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Suntem urmașii lui Ștefan cel Mare.
Uniți să fim ca strămoșii noștri.
Codrul verde a fost fratele românului.
Eminescu este poetul național.
Apele noastre ne amintesc trecutul.
Voronețul, Putna...credința ne-a întărit mereu.
Acum și totdeauna să fim uniți!

Români suntem și noi.
Oare am uitat cât am luptat?
Marea Unire noi serbăm.
Atunci s-a făcut România Mare.
Nimeni nu ne mai desparte acum și
Ia românească este mândria noastră.
Acum sunt toți românii uniți!
Andrei Grigoraș și Sofia Maftei, 2A

Țara mea

Rareș Constantineanu, Sofia Pricop,
David Ștefănoaia, 2A

Centenarul Marii Uniri
Emoții, pâine și sare
Cântec, joc, port popular,
Toate-n zi de sărbătoare:
Vorbim despre centenar!

Hai copii să-ncingem hora,
Moștenită din străbuni.
Mână-n mână să pășim,
România s-o iubim.

100 de ani de când
S-a-mplinit Marea Unire
Toți românii, gând la gând,
Uniți în cuget și-n simțire.

Țara mea eu te iubesc
Și din inimă-ți doresc
La prezentul centenar,
Un viitor milenar!

Ilinca Suman, 1A

Sebastian Boambă, 1A

Orașul meu-Fălticeni
Fălticeni – dulce așezare situată în județul Suceava din Moldova, înconjurat de culmi
muntoase, este orașul meu natal și leagănul copilăriei mele.
Toamna a colorat bătrânul oraș în nuanțe calde, iar Dumbrava Minunată a Buciumenilor ne
îndeamnă să o însoțim pe Lizuca și pe bunul ei prieten, Patrocle, într-o călătorie plină de
întâmplări desprinse din poveștile cu zâne, de parcă scriitorul Mihail Sadoveanu ne-ar face o
invitație către un tărâm de basm, neatins de răutățile cotidiene. Casa marelui scriitor aflată pe
„Ulița Rădășenilor” este un loc de liniște și visare, un popas de întâlnire cu mândrii eroi ai
operelor sale dar și cu istoria zbuciumată a românilor de pe aceste meleaguri.
Ion Irimescu, sculptorul care a făcut cunoscut acest oraș, atât în țară cât și peste hotare, și-a
lăsat amprenta artistică asupra lui. Maiestuoasa lui reședință, înconjurată de pâlcuri de verdeață,
este un străjer de nădejde al locului.
De-a lungul timpului, multe personalități și-au legat numele de Târgul Fălticeniului, lăsând
o generoasă contribuție în incinta Galeriei Oamenilor de Seamă.
Știința vine în întâmpinarea celor interesați cu colecții inedite de exponate ce pot fi
descoperite de vizitatori la Muzeul Apelor.
Mândra Catedrală Ortodoxă veghează asupra întregului
oraș ca simbol al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu
pentru binecuvântările sale.
Grădinițe, școli și licee unde copiii se pregătesc să devină
oameni adevărați, fac cinste bătrânului oraș.
Printre atâtea splendori, mă încearcă un sentiment de
mândrie că locuiesc aici, privesc cu recunoștință în urmă spre
mândrii înaintași, iar sufletul meu se înalță și mă umple de
bucurie pentru că: „Sunt fălticenean!”.
Rareș Adrian Clipa , 4C
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Centenarul Marii Uniri – un an de bucurie națională
Școala noastră poartă numele marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza, mândria ţării
noastre și în prezent și a școlii noastre. Un om model, care ar trebui să ne ambiționeze la a lupta
pentru ceea ce ne dorim și în ce credem, deoarece sunt singurele lucruri pentru care merită să
facem acest lucru. Și fiecare dintre noi o face zilnic, doar că nu prin metodele de demult, ci prin
acumularea cunoștințelor. Pentru noi bătălia este întrecerea limitelor prin muncă și ambiție, iar
câmpul de luptă este reprezentat de demonstrarea acestor avuții în diferite circumstanțe.
Ziua națională, 1 Decembrie, este o zi de
sărbătoare pentru tot neamul românesc, un
prilej de cinstire a memoriei celor care au reușit
să ducă la îndeplinire idealul de unire al
locuitorilor tuturor provinciilor românești.
Anul acesta sărbătorim centenarul, un an de
bucurie națională ce inspiră patriotism,
aniversând 100 de ani de la Marea Unire. Ani
în care s-au realizat diverse progrese care nu au
fost simțite de către generațiile noastre, dar cu
urmări de care beneficiem zilnic, fără a ne da
seama.
Fiind încă fiecare la începutul său de drum,
am ales să cinstim faptele urmașilor noștri prin gesturi mici, dar semnificative. Elevi de toate
vârstele și profesori am propus activități care să ne și reprezinte și să creeze amintiri
memorabile.
Cei care încă erau învăluiți de bucuria jocurilor și ale căror zâmbete au făcut chiar și pe cei
mari să se bucure pentru câteva clipe, au ales activități care să le pună în valoare talentele
fiecăruia. Pe data de 16 martie 2018, coordonați de cadrele didactice, au cântat cântece
populare reprezentative tarii noastre și au demonstrate mândria fată de tara și dorința de
implicare prin dansuri populare. Cei din clasele primare s-au distrat, dar în același timp au adus
un omagiu conducătorilor de demult, arătând totodată talentele lor și roadele muncii din plin.
Dar și cei mari au avut prilejul de a arăta recunoștința lor printr-un moment în care și-au
descrețit frunțile și și-au luat gândul de la studiu. Toate clasele din școala noastră au mers
împreună cu profesorii pe terenul de la corpul școlii vechi și au ascultat vorbele domnului
profesor de istorie prezentând cursul istoric ce a culminat cu înfăptuirea unirii. După momentul
de culturalizare, nepăsându-ne de frigul de afară, am decis să facem o horă mare, animați de
versurile lui Vasile Alecsandri și pe muzica compusă de Alexandru Flechtenmacher din Hora
Unirii. A fost un moment impresionant, în care toți elevii au fost entuziasmați de emoția
momentului. Activitățile realizate au avut ca
scop conștientizarea rolului reprezentat de
Marea Unire în dezvoltarea României
moderne. Elevii și cadrele didactice au
devenit părtașe la istoria națională a
României, prin afirmarea sentimentului
patriotic, au devenit purtători ai valorilor și
tradițiilor românești. Fiecare colectiv este
mândru de activitățile realizate și considerăm
că în urma acestora am învățat să fim mândri
de trecutul nostru. Dar am aflat cum ne putem
exprima diferite sentimente, cum ar fi
patriotismul și recunoștința.
Ilinca Grigorescu , 7A
Președinte Consiliul Școlar al Elevilor
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100 de ani de România
România este țara în care mă aflu, în care m-am născut și am copilărit, țara cu peisaje pitorești
și monumente istorice unice; țara cu o sută de voci de aur, cu sute de castele, mănăstiri și sute de
personalități importante.
Sunt româncă și mă mândresc cu aceasta; apreciez țara în care mă aflu, deoarece știu un lucru...
cu sute de ani în urmă, strămoșii noștri au luptat și și-au dat viața pentru acest pământ. Și dacă ei
nu se sacrificau, România de astăzi nu ar fi existat. În acest an se împlinesc cei 100 de ani de la
Marea Unire. 100 de ani de când suntem toți o voce și de când formăm un singur popor. Anul
acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri cu multă mândrie. Sincer, nu știu câte popoare au o
istorie atât de frumoasă și de interesantă ca a noastră, scrisă pe zidurile Cetăților din Neamț sau
din Sarmizegetusa, încrustată în piatra munților semeți sau înșiruită în poveștile bunicilor noștri.
Nu pot să nu amintesc de renumiții scriitori români, de exemplu de Mihai Eminescu și de Ion
Creangă (care a locuit o perioadă în orașul meu natal, în Fălticeni) și care au pus pe hârtie
capodopere ce au rămas vii în inimile noastre. România este țara „codrilor de aramă” a lui Mihai
Eminescu, România este țara pictorului Nicolae Grigorescu, care a realizat în tabloul „Carul cu
boi” imaginea parcă ireală a țăranului care se întoarce de la munca grea a câmpului... România
este țara sculptorului Constantin Brâncuși, care ne-a lăsat „Coloana Infinitului”, „Poarta
Sărutului” și ,,Masa Tăcerii" din Târgu-Jiu și care au devenit capodopere naționale.
De curând am aflat că în România există cea mai atractivă cascadă din întreaga lume, și anume
„Cascada Bigăr”, din județul Caraș-Severin. Mi se umple inima de fericire când văd atâtea
peisaje minunate, care vin să întregească pământul străbun. În
România sunt o mulțime de mănăstiri vechi de sute de ani.
Voronețul cu renumitul său albastru este cunoscut și peste
hotare. Mii de turiști vin în fiecare an să ne viziteze țara și acest
lucru mă face să afirm cu tărie că patria noastră este mai
frumoasă și mai bogată decât toate celelalte.
În an centenar, privesc spre viitor și îmi doresc ca România
să înflorească și să prospere, să devină un loc unde putem să ne
împlinim toate idealurile.
La mulți ani, România, la mulți ani, români!
Mădălina Țăranu, 7A

Țara mea
Trăiesc într-o țară fermacată, armonioasă și bogată în evenimente istorice. Pășesc cu mândrie
pe meleagurile încărcate de lumina sferei cerești. Mă bucur de orice lucru mic creat de însăși
străvechea mână a destinului. Mă minunez de expresivitatea vie a
florilor și de nemărginitele izvoare cu rădăcini nealterate ce
traversează cu ochii închiși uscatul milenar. Apoi îmi pun simpla
întrebare fundamentală despre cei care ne-au crezut lași: ”De ce?”
Dar timpul pare că mă așteaptă și îmi întinde brațul invizibil
pentru a putea să îmi exprim trăirile retorice. Însă ceea ce nu știu
mulți este cât curaj și câtă voință au avut strămoșii noștri pentru a
păstra granițele, orașele și micile sate ale țării noastre, pentru ca
noi, urmașii ariei românești, să avem un loc de drept și sigur pe
care să îl numim “acasă”. Remarcabila inițiere a României ca popor și istoria celor care au
dezgropat pacea eternă evocă asupra „vlahilor contemporani” anul centenarului. Prezentul ne
deschide poarta către „orizontul trecut”, unde, pentru prima dată, cele trei regiuni: Moldova,
Transilvania și Țara Românească și-au înălțat coloane concordante deasupra conturului hărții.
1918-2018 … o sută de ani într-o filă îngropată sub pământ românesc. România-o țară
recunoscută prin Carpați sângerii și ogoare marcate de cultură... România, patria echilibrată în
renume și personalități... pentru că știu cine a fost Alexandru Ioan Cuza, pentru că știu despre
domnia grea a domnitorului Ștefan cel Mare și pentru că nu voi uita imaginea horei din inimă în
vechea carte de istorie. ”Centenarul”, o metaforă în litere și o emoție indispensabilă.
Andreea Lupeș, 8A
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100 de ani - România
Intru agitată în casă și trântesc ușa după mine. Bunica se uită la mine cu o privire ciudată,
așa că îi explic motivul supărării mele:
—Trebuie să fac pentru școală un proiect cu titlul ,,100 de ani- România” și reprezintă
jumătate din nota finală! Am și niște colegi de echipă care mă vor lăsa să fac singură totul...
Îi cer din ochi ajutorul. Bunica mă privește cu înțelegere și începe să povestească cu voce
stinsă:
—Pe vremea mea, trăiam mult mai greu. Era o binecuvântare să poți merge la școală! Nu
era niciodată destulă mâncare pentru a ne ridica sătui de la masă și purtam o singură haină, pe
care o purtaseră și frații mei mai mari. Dar și așa, îi mulțumeam în fiecare zi lui Dumnezeu
pentru că era pace. Eu m-am născut cu puțin înaintea începerii celui De-al Doilea Război
Mondial.
Și glasul blând torcea mai departe povestea din viața ei trecută.
-Sirenele începuseră să sune, adeverind cea mai mare frică a tuturor: începuse războiul. Tata
a venit la noi să își ia rămas bun. Cu lacrimi în ochi, l-am strâns cu putere la piept... omul care
fusese mereu acolo pentru mine, omul alături de care
mereu îmi găseam refugiu și sprijin când mama era
supărată pe mine. Mi-am ridicat privirea ca să mă uit în
ochii lui. Mă așteptam să văd disperare, frică, tristețe, dar
acolo era o hotărâre de neclintit. Deși lăsa în urma lui o
familie care avea nevoie de el, era hotărât să lupte până la
ultima suflare pentru a apăra pamântul țării lui. Pentru ca
noi și toate generațiile care aveau să urmeze să trăiască
într-o Românie liberă și reîntregită, fără amenințarea
permanentă a războiului. După câteva luni am primit
telegrama care anunța vestea morții lui...
Și glasul bunicii deveni stins, aproape șoptit. I-am văzut lacrimi în ochi și i-am citit în suflet
durerea. Nu putuse uita acel moment nici după atâția ani!
Voi, copiii de astăzi, aveți șansa la educație și trăiți vremuri de pace. Vă tot întrebați la ce vă
trebuie istoria?! Așa aflați de câte sacrificii a fost nevoie pentru a trăi azi liberi. 100 de ani
România înseamnă 100 de ani de curaj și de putere de a rămâne uniți, împreună, indiferent de
situație; 100 de ani România înseamnă prea multe vieți pierdute prin tranșee și un veac de
credință.
M-am rușinat la auzul vorbelor bunicii și am realizat că tema mea nu era deloc grea. Aveam
destule idei pe care le puteam concretiza în proiectul cerut la școală.
Însă, mai important, am înțeles că am de ce să fiu mândră: la Centenar, România mea, îți
urez și eu La mulți ani!

Anastasia Tofan, 7A

La an centenar
România a împlinit 100 de ani de când a reușit să se
întregească ca neam, ca urmare a curajului înaintașilor
noștri. Centenarul înseamnă principii, credință și valori,
de aceea consider că aniversarea centenarului trebuie
făcută cu fast pentru a fi un exemplu pentru tinerii de
astăzi.
Elevii școlii noastre au adus un omagiu eroilor prin
depuneri de coroane de flori la statuia marelui domnitor
Alexandru Ioan Cuza, al cărui nume îl poartă cu onoare
școala noastră. Hora Unirii ne-a legat pe toți, de la mic la mare, așa cum odinioară s-a legat
moldovean de ardelean, muntean de bănățean, într-o horă veselă și emoționantă.
Concursurile de desen și literatură i-au făcut pe copii să rememoreze fapte din istoria
neamului, care i-au făcut să fie mândri că trăiesc într-o țară cu un trecut atât de glorios. Aici
s-au născut mari scriitori, care au descris în operele lor momente importante din istorie pentru a
le putea cunoaște și generațiile care vor veni.
Raluca Onea, 8A
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100 de ani de România
Ochii îmi cad pe o pagină a ziarului aflat pe
masă. „100 de ani ai României ilustrați cu 100
de peisaje superbe" – așa suna titlul unui articol
referitor la Centenar, ce mă face mândră că
trăiesc în această frumoasă țară. Mândră că am
posibilitatea să mă bucur atât de verdele intens
al pădurilor, cât și de frumoasele nuanțe
regăsite pe întinsul câmpiilor.
Viețuiesc într-o țară în care se poate auzi
liniștea munților, ce dăinuie de veacuri, în
surdina valurilor Mării Negre. Pescărușii ce
planează deasupra Deltei, sau maiestuasele
lebede ce își duc traiul acolo, formează un
contrast inedit cu masivii urși, adăpostiți în
smaraldul pădurilor.
Crestele munților, ca niște scuturi sculptate
de vânt, ocrotesc țara și o înfrumusețează,
integrându-se armonios cu celelalte forme de
relief. Lanurile aurii și viile înmiresmate
reflectă adevărata valoare a României,

demonstrând
hărnicia
oamenilor și bogăția
pământului roditor lăsat
moștenire de străbuni.
Cetățile și castelele,
mănăstirile pictate cu
migală, dar și orașele,
adevărate
furnicare,
constituie o pânză pe
care mâna fermecată a
timpului a zugrăvit-o în
decursul anilor.
Tabloul superb pe
care mi-l imaginez, mă duce cu gândul la trecut
și mă face să fiu încrezătoare în viitor. Natura și
oamenii, cerul și pământul formează cadrul
inedit al acestei povești, numită România.
În plin Centenar, îți doresc, țara mea
,,La mulți ani!"
Daria Boariu , 7A

Centenarul României Mari 1918-2018
În cadrul Programului Naţional Centenarul
României, iniţiat de Centrul de Studii Calea
Victoriei, în parteneriat cu Muzeul Naţional de
Istorie al României, Muzeul Militar Naţional
„Regele Ferdinand I” cărora li s-a alăturat şi
parteneri Media ca Societatea Română de
Radiodifuziune- Radio România Cultural, On
Air SRL –Itsy Bitsy FM, LogiCo, dar şi cele
mai importante edituri, elevii clasei a II-a B
coordonaţi de doamna prof. Alexandrina Trişi
au desfăşurat mai multe activităţi, începând din
luna martie şi până în luna noiembrie a acestui
an.
Astfel, prima activitate a proiectului a
debutat odată cu înscrierea clasei I B în acest
proiect, desfăşurându-se pe durata a două luni,
timp în care elevii au derulat activităţi de
familiarizare cu noţiunile noi vehiculate, au
desenat, discutat şi realizat hărţile interactive
care i-au ajutat să înţeleagă mai bine care a fost
dezideratul major al tuturor românilor de-a
lungul mai multor veacuri: Marea Unire.
Astfel micii şcolari de clasa I au făcut
cunoştinţă cu România de ieri şi de astăzi, cu
poveştile, legendele şi eroii neamului nostru.
După finalizarea lucrărilor
s-a trecut la
organizarea expoziţiei. A fost pregătit în acest
sens un panou din polistiren pe care elevii au
aşezat cele mai reuşite şi frumoase dintre
lucrările realizate de ei cu atâta drag.
A doua activitate cu tema ,, Ecaterina
Teodoroiu – Eroină a României” a constat în
realizarea unor diorame reprezentând cadrul
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natural, vitejii români, spre cunoaşterea şi
cinstirea eroilor României.
A treia activitate s-a desfăşurat recent şi a
constat în organizarea unei expoziţii naţionale
cu tema ,,Personalităţi marcante ale Marii
Uniri”.
Pe toată durata desfăşurării proiectului,
elevii au utilizat materialele de e-learning
primite: clipuri şi filme educaţionale
(Centenarul
României
,Poveste
de
1 Decembrie, cântecul Treceţi batalioane
române Carpaţii, fişe de colorat), au realizat
lucrări interesante şi au fost interesaţi şi
fascinaţi de activităţile desfăşurate.
România,
Frumoasă, bogată,
Ocrotind, legănând, dăruind,
Este pământul nostru iubit,
Mamă.
Daniel Herlea
Ioana- Beatrice Grădinaru
Natalia Baltag , 2B
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Copilăria

Toamna

Mama mea

Viață colorată,
Dar și luminată
E copilăria
Noastră minunată.
Primii pași în lume
I-am făcut cu bine,
Dragostea de mamă
Mereu ne îndeamnă.
Iar pe viitor, copile,
Doar prin muncă
Vei ajunge-n viață,

Mama mea e ca o stea,
Nimeni nu este ca ea!
Păr de aur dânsa are
Când zâmbește-i ca o floare.
Ochi căprui de catifea,
Fură inima cui vrea.
Mamă dragă, te iubesc,
Și cu tine mă mândresc!

O mică speranță.

Anastasia Brajinca, 5A

Ioana- Sabina Holotă, 5A

Emoții de toamnă, 2A

A venit toamna cețoasă,
Frunzele au ruginit,
Vremea este răcoroasă
Florile s-au vestejit.
Ploi mărunte-ncep să cadă,
Dealurile sunt pustii,
S-au sfârșit de prin ogradă
Jocurile de copii.
Pretutindeni oameni harnici
Roade-mbelșugate adună
Înfrățindu-se în muncă
Și cântând de voie bună.
Giulia Ania Chelaru- Iordache, 5A

Emoții de toamnă,

Toamna, simfonia culorilor
Într-o dimineață mi-a bătut în geam...toamna! Da, era ea, își anunța sosirea printr-o frunză
uscată căzută din copacul din fața casei mele.
Trăiam un sentiment ciudat, nemaiîntâlnit până atunci. Parcă
vedeam pentru prima dată frunzele viu colorate ale copacilor,
auzeam picăturile de ploaie ce cădeau peste ele și simțeam adierea
vântului rece de toamnă.
Simțeam natura! Ciudat! Aș putea face asta mereu, dar nu de
fiecare dată mă opresc să văd frunzele sau să privesc cerul. Astăzi
mi s-a părut totul o simfonie de culori; frunze galbene, roșii sau
ruginii, toate parcă încercau să vorbească cu mine. Le-am surâs și eu
în semn de mulțumire și recunoștință și le-am promis că voi fi mai
atentă cu natura.
Frumoasă toamnă, ești și vei rămâne anotimpul meu preferat!
Ioana-Gabriela Busuioc, 5A

Joc –Frunze vesele, 2A
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Saturn de Vanilie
Saturn de Vanilie este o planetă cam ...ciudată. Nu am știut despre ce să scriu, dar această idee
mi-a venit învățând la geografie. Și mi-am dat seama... „De ce nu aș scrie despre o planetă, cu
totul și cu totul specială? O planetă dulce!”
Mmmm, deci cum ziceam. Saturn de Vanilie este a 50-a planetă a Sistemului Înghețat. Nu o
să vă vină să credeți, dar acolo oamenii sunt din turtă dulce!
Sună delicios, nu-i așa? Lacuri de ciocolată, biserici din biscuiți
și... palate de înghețată.
Ooooo, mi-am amintit ceva foarte important, eu ador efectiv
unicornii, iar pe planeta Saturn de Vanilie îi vezi la tot pasul.
Mi-aș dori să fiu și eu un om de turtă dulce, să am un palat
de înghețată si, cel mai mare vis al meu este să am un unicorn,
dar știu că nu pot să îl am decât în vise. Copii, nu încetați să
credeți în UNICORNI!
Antonia Tocănel, 5A

Un om mic într-o lume uriaşă
Să începem cu începutul. Eu sunt Tom, și...este ceva foarte neobișnuit la mine. Sunt mic. Dar
nu în mod obișnuit, sunt un fel de Degețica, doar că sunt băiat. Porecla mea este Tom Degețel și
cred că este cea mai realistă dintre toate pe care le-am avut.
Nu știu exact de când sunt atât de mic, cred că așa m-am născut. Viața este destul de ușoară
acum în comparație cu cea dinainte, deoarece am ajuns faimos. Acum un an eram pe stradă
încercând să nu fac impact frontal cu tălpile oamenilor, când, deodată am simțit un miros îmbietor
de mâncare, nedându-mi seama că eram ghidat de acesta. Deodată m-am trezit în fața unei rulote
cu mâncare. Bucătarul, un om bătrân, de culoare, pe nume Poppy, m-a zărit și m-a azvârlit într-un
borcan. La început m-am panicat, gândind negativ, mai apoi, nu știu ce s-a întâmplat...presupun
că mi-au făcut niște teste, mi-au șters memoria...ceva de genul ăsta. Dar știu sigur că din acel
moment, viața mea s-a schimbat complet. Am început să apar la televizor, în filme, în reclame
sau pe cutiile de cereale. Ba chiar au făcut figurine cu mine în mărime naturală și, pentru că pare
o adevărată aventură să faci slalom printre oameni, s-a făcut și un joc video. Nici cu alimentele nu
stau rău, deoarece o picătură de apă îmi ajunge toată
ziua. O să vă povestesc mai multe, doar că trebuie să
plec să filmez o reclamă la jucării.
Iustin-Ioan Cucu, 5A

Clasa a V-a
Dragi copii, m-am gândit să vă spun din experiența
mea în clasa a V-a. Abia a început anul școlar dar am
câteva lucruri de povestit.
Clasa în care mă aflu este albă și spațioasă, colegii mei sunt buni, iubitori și foarte amuzanți.
Mi-am făcut câțiva prieteni noi, dar m-am împrietenit mai mult cu vechii colegi. Avem profesori
foarte blânzi, prietenoși și tineri.
La început mi-a fost frică de clasa a V-a, pentru că nu o mai aveam pe doamna învățătoare și
trebuia să vină câte un profesor nou, la fiecare oră. Între timp, m-am acomodat cu profesorii și
colegii. Uneori sunt obosită pentru că terminăm orele de curs la 13-14. Trebuie să înveți mai mult
decât în clasele primare, fiindcă ai mai multe materii și niciodată nu știi când primești un test.
Sper ca aceste rânduri să fie citite de copiii din clasele a IV- a, pentru a ști cum să se
pregătească. Nu uitați, aveți încredere în voi!
Maria Sandu, 5A
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Școlăreii Licurici
Toamna adună în poala ei roadele pământului și poveștile oamenilor. Povestea noastră, a
școlarilor Licurici din clasa pregătitoare C, își țese acum urzeala la început de drum. Speranțele
noastre, adunate în ghiozdane mici, își așteaptă rândul să se împlinească în mari realizări.
Și uite așa, cu pași mărunți și vise mărețe, am intrat în lumea literelor și a cifrelor, iar braț la
braț cu creionul și hârtia descoperim tainele învățăturii.
Ce ne așteaptă?
Noi tărâmuri și vechi obiceiuri ce trebuie exploatate și canalizate spre reușită.
Ce vom face?
Tot ce putem pentru a demonstra că suntem demni de marii înaintași care au dat un nume țării
acum o sută de ani, că suntem capabili și pregătiți pentru societatea pe care o vom forma la
momentul potrivit. Pentru aceasta, alături de cei care ne îndrumă, părinți și profesori, încercăm
să ne cunoaștem și să descoperim în noi calități potrivite dezvoltării noastre viitoare.
Noi credem în ceea ce suntem și ce vom face. Pornim cu speranță la drum și ne dorim să fim
de încredere, pentru ca povestea noastră să devină una de succes.
Colectivul CPC

Ciobanu Miruna, 2A

Ciubotaru Cristiana, 2A

Dolcianu Alessia, 2A

25 DE INIMI
Știți ce este Sistemul Solar? Desigur că știți. În planete se mai izbesc uneori și asteroizi.
Ei lasă găuri, găuri mari. Așa e sufletul meu, lovit de ceva care a lăsat o gaură. Cât despre minte,
pierdută prin spațiu. Un subiect la care mâna mea nu ajunge să îl ia și să îl înțeleagă, citindu-l. E
vorba de o schimbare în viața mea. Probabil o să râdeți... Îmi este frică de clasa a V-a! Îmi este
frică să nu dau greș! Îmi este frică de profesori, dar aici „monstrul” din mintea mea este doamna
dirigintă (pe holul școlii, zisă și „diriga”). Oare mă va speria? Aceste întrebări îmi răsună în cap
ca un ecou. Dar doamna? Doamna mea? Unde va pleca? Va uita de mine? Mă va părăsi? Chiar
credeam că mă iubește, dar cred că m-am înșelat. Dacă mă iubea, sigur mă ținea de mână și în
clasa a V a. Nu, sigur ține la mine! Mi-a șoptit-o de multe ori! Oare am uitat ceva? Aaa... da,
colegii mei! Sigur mă vor uita și ei, știți și voi cum e.
Acum e zece seara, 9 septembrie. Mâine voi afla răspunsul. Sper să nu mă doară!
Oricum voi rezista. Sunt o fată puternică!
Cu ochii bulbucați și cu părul ca o mătură, cobor tiptil din pat, călcând
ușor pe parchet, pentru a opri alarma. Misiune îndeplinită! După ce mă
pregătesc, urc în mașină. Îmi ridic privirea spre școală, cobor ușor din
mașină. E vremea să mergem în clasă. Urmează să văd „monstrul” din
mintea mea. Picioarele și mâinile îmi tremură. Îmi este frică. În liniștea
deplină se aude scârțâitul ușii. E momentul! Pe ușă intră... o zână. O doamnă
frumoasă. Am clipit de două ori și m-am ciupit o dată. Speram să nu fie doar
un vis. S-a prezentat și ne-a vorbit puțin. Cu timpul am început să ne
împrietenim. Nu mai era „monstrul” din visele mele. Era doamna dirigintă
cu douăzeci și cinci de inimi.
De ce cu douăzeci și cinci de inimi? Pentru că...
Ștefana- Theodora Ilie, 5A
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Un nou început
A venit toamna și, zâmbind, ne-am îndreptat pașii spre școală. Cel mai interesant moment din
viața mea mi s-a părut atunci când am auzit glasurile copiilor strigând: „Vine școala! Începe
școala!” Sunt nuanțe diferite în voci: regrete după vacanța care se sfârșește, griji împletite cu
speranțe pentru noi începuturi, dar mai ales bucuria reîntâlnirii cu colegii, cu domnii învățători și
profesori.
Eu am pășit pragul clasei a V-a, clasa pregătitoare din gimnaziu, cum ar spune unii, amintindumi cu drag de prima zi când am venit la școală, bobocel fiind. Și eu, și colegii mei eram așa de
mici și de inocenți, și ne lăudam că suntem copii mari, că mergem la școală, când de fapt eram
doar niște mogâldețe de-o șchioapă.
În clasa a V-a, deși sunt mai mare, mă simt tot începătoare. Acum doamna învățătoare s-a
transformat în doamna dirigintă, sala de clasă este altfel, iar școala are acum alți pici, cum eram și
noi odinioară. Lucrăm cu mai mulți profesori, cu care deja ne-am obișnuit, notele mari nu se lasă
așteptate dacă te pregătești zi de zi, ne place să învățăm, însă, de ce să mințim, și dorul de vacanță
cu mult timp liber, ne mai distrage câteodată atenția.
Din când în când, eu și colegii mei, mergem cu drag la doamna învățătoare, să nu uite că tot ai
dumneaei suntem, chiar dacă acum are în grijă o altă clasă de pitici. Generații pleacă, generații
vin, dar noi tot elevi ai doamnei învățătoare și, de anul acesta, și ai doamnei diriginte vom fi
pentru totdeauna.
Roxana-Ioana Buleu, 5 A

Concursuri și olimpiade
De mici am învățat să fim competitivi, dar și să lucrăm împreună când este cazul.
Fiecare concurs sau olimpiadă ne face mai îndrăzneți, siguri pe noi și pe cunoștințele
noastre. Toți copiii care participă și la altfel de activități decât cele de la clasă devin mai
deschiși provocărilor pe care le au de trecut în toți anii de școală, provocări ce vor fi privite ca
o punte de lansare spre ceva mai măreț, mai bun. Aceste moduri de evaluare asupra
cunoștințelor tale te vor ajuta la examenele importante care vor urma, tu, fiind deja obișnuit cu
emoțiile dinaintea probei pe care va trebui să o susții. Nu contează obiectul la care participi!
Poate fi religie, limba română, matematică, etc. Rezultatul final este același peste tot, și anume
încrederea că astăzi ești bun, dar mâine vei lupta și vei fi mai bun decât astăzi. Toate
olimpiadele sunt constructive! Nu trebuie să te descurajezi dacă nu ai obținut punctajul la care
ai visat. Mai este și la anul timp să participi; până la urmă din greșeli înveți.
Mulți elevi nu participă la astfel de activități din cauza faptului că ei consideră că pot învăța
mai mult pentru școală decât pentru o „amărâtă” de olimpiadă, dar aceștia se înșeală.
Mulțumirea sufletească este uriașă când îți vezi numele afișat pe o diplomă, sau când știi că ai
învățat ceva despre ce mulți nici nu au auzit poate.
Experiențele noi sunt bune și consider că merită să încerci. Până la urmă, din toate ai de
învățat!
Alexandra Blanariu, 8A
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Proiectul Jocul de-a vacanța derulat pe parcursul a două
săptămâni (2-13 iulie 2018) la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”,
Fălticeni, a cuprins activități atractive, instructiv-educative cu o
tematică variată: sport și mișcare, dezvoltare personală, cultură și
tradiții, aprofundarea limbii engleze, activități outdoor și de recreere;
folosind metode specifice educației nonformale, proiectul propus a
oferit un spațiu adecvat pentru petrecerea timpului liber într-un mod
creativ și plăcut, creând oportunități de implicare a copiilor în
activități care să le contureze competențe de comunicare, sociale și
care să le dezvolte spiritul civic.
Scopul proiectului a fost stimularea implicării voluntare a copiilor
în activități recreativ-instructive, cu promovarea și valorizarea
potențialului individual și de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe
termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a
timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite
chiar la vârsta micii şcolarităţi (excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul
dominării şi violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii, infracţionalitatea infantilă etc). Ca
parteneri ai proiectului am avut alături de noi Asociația de părinți „Artur Gorovei”, Casa
Memorială „Mihail Sadoveanu”, Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa”, Fălticeni, Colegiul
Economic ,,Andrei Bârseanu”, Brașov.

Proiectul s-a desfăşurat având ca ţinte următoarele rezultate:
- participarea a 50 de copii din cadrul şcolii noastre la
programul Şcolii de Vară;
- convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului
liber al copiilor lor;
- participarea părinţilor la activităţi, realizându-se astfel un
parteneriat voluntar pentru şcoală;
- realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor,
prin care aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate
aparţinând unei colectivităţi sociale.
Daria Boariu, 7A
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Uzina Vie
Curiozitatea copiilor e
mare, mai ales în ce priveşte
modul în care apar formele de
viaţă. Elevii clasei a VI-a C au
experimentat în Uzina Vie cum
se nasc plantele, cum cresc şi
cum dau roade.
Au semănat tomate, au
observat cum au răsărit
micuţele plante, le-au udat şi
îngrijit apoi le-au repicat în aşa
fel încât să aibă suficient
spaţiu pentru dezvoltare. S-au
implicat activ, au dat dovadă
de pasiune, dragoste şi de
interes .

Să învățăm de la natură!
Grija față de mediu trebuie să fie o
componentă esențială a dezvoltării morale,
spirituale, sociale și culturale a generației
tinere. De la cea mai fragedă vârstă copiii
trebuie familiarizați cu problemele de mediu,
care au fost generate de activități trecute ale
oamenilor și de a căror rezolvare trebuie să se
ocupe generațiile actuale cât și cele viitoare.
În acest sens pe data de 20.10.2018, elevii
claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială „Al.
I. Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială Slatina și
de la Școala Gimnazială Găinești, au participat
la activitatea „Culorile toamnei” din cadrul
proiectului de parteneriat școlar „Ne cheamă
pădurea”.

Minunata
lume
a
plantelor, cea fără de care nu ar
fi posibilă viaţa pe Pământ, lea dezvăluit copiilor şi alte taine
ale ei. Astfel ei au putut
observa
cum
are
loc
polenizarea proces fără de care
ciclul vieţii plantelor ar fi
întrerupt. Experimentele vor
continua şi în acest an, noi
taine ale lumii vii fiind
descoperite în Uzina vie.
Colectivul clasei a VI-a C

Activitatea s-a desfășurat în pădurea
Maghernița de la poalele masivului Stânișoara
și a constat în observații asupra ecosistemului,
localizarea geografică a locului, cât și vizită la
Mănăstirea Slatina.
Elevii au fost însoțiți de cadre didactice și
de membri ai Asociației de Voluntari „Aripi în
Europa”, iar pentru realizarea activităților
propuse elevii au mers în drumeție la pădure,
unde au experimentat proprietăți și fenomene
din mediul înconjurător, cât și posibilitatea de
asimilare a regulilor de comportament față de
natură, de mediul înconjurător.
Copiii au dat dovadă de dorința de a
cunoaște universul lumii vii, de a proteja
mediul înconjurător, ei conștientizând că prin
acest tip de activități vor înțelege că fiecare
dintre noi avem datoria de a deveni prieteni de
nedespărțit ai naturii.

Denisa Marian, 8B
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ECO – Centenar

Școala noastră s-a înscris în Programul mondial de educație ecologică Eco-Școala, încă din
anul 2008, ținând seama că educația ecologică a devenit o necesitate a mileniului III și că
activităţile extraşcolare prin programele şi proiectele
educative se înscriu în seria acţiunilor care, prin
atractivitatea lor determină elevii la o participare
conştientă şi activă la propriul lor proces de formare.
În cei zece ani de când se derulează acest program,
am fost răsplătiți cu multe însemne importante ale
programului printre care Steagul verde, certificate
internationale de Eco-teacher, fanioane, cupe etc. ,
ceea ce ne-a făcut să ne dorim să continuăm să
aplicăm temele programului și în următorii ani.
Experienţa câştigată în cei zece ani a dus la
creşterea calităţii în domeniul educaţiei. Se observă o
schimbare vizibilă a mentalităţii elevilor şi părinţilor,
prin înţelegerea necesităţii protejării mediului, prin
participarea concretă la activităţi, an de an elevii şi
profesorii îşi propun să realizeze mai multe pentru
conştientizarea comunităţii asupra problemelor de mediu.
Am avut alături, în demersurile desfășurate, sprijinul necondiționat al unor instituții
importante din comunitatea noastră precum: Primăria Municipiului Fălticeni, Ocolul Silvic
Fălticeni, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” și Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din
Municipiul Fălticeni.
2018 este anul centenarului, dar și anul unei noi reevaluări Eco-Școala, în urma căreia am
reușit să ne păstrăm mai departe statutul de Eco-Școală și Steagul verde.
Elevii din comitetul Eco-Școala au vrut să marcheze faptul că, în an de mare însemnătate,
evaluatorii proiectului ne-au trecut pragul școlii, și i-au invitat să scrie alături de mesajele lor,
câte un mesaj pe tricolorul țării care să rămână ca amintire pentru multe generații.
Ne dorim, ca pe viitor, să reușim să dezvoltăm cât mai multe programe pe teme de protejare
a naturii și, de ce nu, să implicăm cât mai multe instituții și persoane din afara școlii pentru o
viață verde.

Mădălina Țăranu,7A

Let´s Do It
Ne-am alăturat celei mai mari mișcări
sociale din România, și noi, elevii și cadrele
didactice ce reprezentăm Școala Gimnazială
AL.I. Cuza din Fălticeni, activitate derulată și în
context global.
Obiectivul propus pentru ziua de 15.09.2018,
World Cleanup Day, a fost ecologizarea zonelor
alăturate școlii, dar și a suprafeței Complexului
de agrement Nada Florilor din localitate.
Cei 120 de voluntari ai instituției au reușit să
demonstreze că puterea exemplului este cea mai
importantă, redând o altă față orașului Fălticeni.
Felicitări tuturor pentru implicare!
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Mai aproape de lumea cărților
Dintotdeauna am fost atrasă de lumea cărților. Acolo m-am
refugiat mereu, personajele întâlnite devenindu-mi prieteni.
Așa că m-am bucurat foarte mult când am putut ține în mâini
volumele Editurii Arthur, recomandate de către doamna
dirigintă. Titlurile diverse, poveștile în care mă regăseam și
formatul atractiv m-au entuziasmat.
Prima oară când am auzit de Festivalul-Concurs CDIdei în
cărți nu știam la ce să mă aștept. Titlul era interesant, iar afișul
prin care se populariza activitatea- inedit; m-am imaginat
imediat sub crengile copacului din posterul văzut, considerând
că sunt fetița din pletele căruia crescuse...
Doamna dirigintă ne-a spus că este un alt fel de concurs; că
nu constă, ca majoritatea, în rezolvarea unui subiect pe o
anumită temă, într-un timp limitat; că nu trebuie să înveți
capitole întregi pentru a te prezenta sau că nu trebuie să
finalizezi diferite exerciții. Era necesar să ne grupăm în echipe,
să ne alegem o carte, să o citim și să prezentăm tema acesteia
prin intermediul unei machete, obiect-simbol.
Mi-am spus: E floare la ureche!
Însă lucrurile au stat altfel... Cele cinci minute în care volumul și macheta urmau a fi expuse
au avut în spate ore și zile întregi de muncă. Ore în care am căutat idei și le-am notat; altele în
care am realizat rezumatul volumului; momente în care am lucrat efectiv la machetă. Bucăți de
hârtie, pensule, borcane cu apă, lipici, cartoane colorate, fragmente de lemn, peste care trona
cartea aleasă, aruncându-ne, uneori, priviri parcă disprețuitoare.
Vă puteți imagina cât de frumoase au fost aceste clipe? Râsete, glume, stropi de culoare,
degete lipite, fragmente decupate greșit...toate acestea ne-au unit și ne-au făcut să ne cunoaștem
mai bine, devenind prietene. Efortul nostru nu a fost în zadar, căci echipajele școlii au fost
selectate pentru participarea la etapa națională, desfășurată la Sibiu. Chiar dacă am stat doar
două zile, îmi voi aminti întotdeauna cu plăcere de eveniment. Emoții mari, program încărcat,
participare numeroasă... locuri câștigătoare! Drum lung înapoi, oboseală, fericire și cât
entuziasm!
În anul următor, ștafeta a fost preluată de echipajele de clasa a IV-a; s-ar părea că magia
festivalului i-a cuprins și pe cei mici. Nu ne-au înșelat așteptările și am fost mândri de ei,
deoarece am fost din nou, reprezentați la Sibiu.
CDIdei în cărți nu este doar un concurs pentru care trebuie să te pregătești serios; pentru
mine a fost o modalitate de a-mi face prieteni și a constituit acel moment în care mi-am depășit
propriile bariere, realizând că unul dintre cei mai timizi copii din ultima bancă... poate fi chiar
amuzant!
Anastasia Tofan, 7A
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Săptămâna juridică
În săptămâna 8-12 octombrie, am avut parte de
lecții de educație juridică, în care am combinat
muzica, dialogul și am fost fascinați de poveștile cu
tâlc.
Obiectivele activităților au fost:
-înțelegerea importanței educației juridice, a
studiului acesteia atât la școală cât și în familie;
-formarea deprinderilor în vederea unui
comportament non-violent, la școală, în societate și în
familie;
-familiarizarea cu anumiți termeni care vizează
diferite tipuri de infracțiuni: tâlhărie, amenințare, jaf,
șantaj, frauda informatică, precum și prezentarea unor
modalități de a recunoaște astfel de infracțiuni și
strategii de a le evita;
-conștientizarea urmărilor faptelor noastre.
Pe tot parcursul săptămânii am avut alături de noi
colaboratori de specialitate: d-na judecător Georgeta
Sărmășanu și d-l jurist Marius Dochia, atât la școală
cât și la sediul Judecătoriei Fălticeni, unde am fost
întâmpinați cu drag și am primit multe informații
utile.
Lecțiile au avut ca punct de plecare Imnul justiției,
Stai că nu mai merge asa!, interpretat de Paul Mititelu
sau povești cu tâlc precum Povestea celor două
pietricele.
Au fost implicați 272 de elevi coordonați de 10
cadre didactice, abordând teme ca: Comunitatea în
care trăim; Raporturile cu ceilalți; Faptele mele și
consecințele acestora; Comportamente bazate pe
norme; Drepturile copilului; Drepturile mele;
Drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
Comunicarea și spațiul public virtual; Pericolele din
spațiul social-media; Audierea minorilor; Implicarea
în procesul judiciar.
Am tras multe învățăminte utile, mai ales că am
fost puși în situația de a rezolva anumite conflicte
imaginare, la care am găsit soluții, ajutați îndeaproape
de specialiști.
Alexandru Daniel Sărmășanu, 5A
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Educația creștină în sufletul copiilor
Frumusețea morală a oricărei comunități se exprimă prin frumusețea comunicării, a colaborării
și a bunelor relații între semeni.
Educația religioasă a copiilor constituie un aspect important al efortului pe care profesorul îl
face în cadrul orelor de religie, dar și în parteneriat cu Biserica, stimulând copiii în aprofundarea
valorilor religioase și îi ajută să cunoască îndatoririle pe care le au față de ei înșiși, față de ceilalți
oameni și față de tot ce-i înconjoară pentru a deveni buni creștini.
Implicarea copiilor din școala noastră în activitățile din cadrul proiectului cu tema „Bucuria de
a fi creștin”, coordonat de către profesoara de religie, în parteneriat cu Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” Fălticeni a avut un impact pozitiv asupra elevilor din școală.
O activitate deosebită din cadrul proiectului a fost vizita la Mănăstirea Slatina. Acolo elevii au
aflat numeroase informații despre istoricul mănăstirii cât și despre valoroasele exponate care se
află în muzeul din incintă, au spus rugăciuni și au cântat cântece religioase după care s-au recules
în fața mormântului marelui voievod Alexandru Lăpușneanu, conștientizând faptul că tradițiile
trebuie păstrate și transmise mai departe.
O altă activitate interesantă s-a desfășurat și în cadrul bisericii prin recompensarea unui număr
de 10 elevi din școala noastră, care s-au remarcat cu rezultate foarte bune la învățătură și care au
participat la Olimpiada de religie cât și la diferite concursuri școlare cu caracter religios.
Copiii au primit în dar de la preotul paroh de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, câte
un mic cadou, dulciuri, icoane, cărți de rugăciuni și de spiritualitate creștină, părintele rugându-se
înainte de înmânarea darurilor pentru sănătatea și luminarea minții elevilor și încredințându-i că
Biserica le este alături, concluzionând faptul că misiunea școlii și misiunea Bisericii nu se exclud.
Colaborarea dintre școală și biserică ne arată faptul că ele sunt principalele instituții care sunt în
strânsă legătură în formarea noastră cu calități și valori creștine, cultivă virtuțile pe care fiecare le
așteaptă de la semenul său, care creează pace și armonie între oameni, iar efectele acestor forme de
activități se văd atât pe moment cât și în timp.

Elevii participanți la proiect
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Vis de campion
Eu sunt David și am 6 ani. Iubesc tenisul! Pasiunea mea pentru acest sport a
început în urmă cu 2 ani. Totul a început ca o poveste. Era într-o zi de
toamnă, pe când aveam doar 4 ani. Pe vremea aceea eram cel mai mare fan
al surioarei mele, care mergea cu regularitate la antrenamentele de tenis,
dar și la competiții în diferite localități.
Nici nu știu ce i-a determinat pe părinții mei să mă lase să pun și eu mâna
pe rachetă și să exersez. Poate vorbele antrenorului, care dorea să mă pună
la încercare, doar pentru a mă convinge că tenisul nu e floare la ureche! Sau
poate dorința mea de fi pe teren, de fi în mijlocul acțiunii și nu doar
spectator și suporter. De la prima lovitură am simțit plăcere și am prins
drag de un sport pe care îl consideram doar pentru cei mari!
Sunt pe teren la competiții pentru categoria mea de vârstă, peste tot în țară.
Deși nu este prea valoroasă prima diplomă de participare la primul meu
turneu, totuși cred că are o semnificație aparte, deoarece am primit-o pe
când aveam doar 4 ani și 9 luni.
Cu timpul, am trecut de la diploma de participare, la diplome, cupe și medalii. Debutul în anul
2018 a fost un succes, deoarece în ianuarie am primit la Iași, cupa „Micii campioni”, deși nu mai
aveam unde să mă antrenez, de ceva vreme.
Dar am înțeles că performanța se obține doar după muncă susținută. Așa am ajuns să mă
antrenez cu sora mea Ana Maria și să fim supravegheați de „tata-antrenorul”. Din umbră, mama ne
supraveghea și ne observa progresele. Datorită susținerii oferite de părinții noștri, am putut să
ajungem unde suntem astăzi!
A urmat o perioadă plină de succese. Din cele 22 de turnee la care am participat peste tot prin
țară, organizate la Tecuci, Buzău, București, Oradea, am câștigat 19, la 2 am fost finalist și am
obținut un merituos loc III. Cea mai mare performanță am obținut-o în iulie 2018, când am
participat la un turneu internațional, în Albena (Bulgaria) și am ieșit campion în fața unui copil din
Rusia.
În ultimul timp, locul antrenorului „tata” a fost preluat de un
profesionist din Botoșani, care mă antrenează și în prezent.
Treptat am trecut de la categoria Roșu la Portocaliu, care pentru
mine înseamnă un pas uriaș, reușind să obțin 4 titluri de
campion și 2 distincții cu locul III.
Acum îmi doresc cel mai mult să ajung la categoria Verde și
poate cândva voi ajunge la Academia de tenis a lui Rafael
Nadal. Dar acesta este doar un vis. Și dacă nu este doar o
iluzie? Am auzit că visele devin realitate, dacă lupți pentru ele!
Eu sunt pregătit să nu renunț ușor la visul meu!
Maria Crîșmariu și Rebeca Lungu sunt două fetițe talentate, ambițioase care au început să practice
tenisul de câmp în urma selecției făcute la începutul clasei pregătitoare de domnul profesor Marcel
Dascălu.
Antrenamentele au debutat la clubul ACS Nada Florilor, și deși sunt la început de drum, cu multă
perseverență și determinare, au obținut rezultate bune, la categoria Roșu, la turneele la care au participat.
Maria: La Iași locul 3, Fălticeni locul 1 Cupa Primăverii, Locul 1 Cupa Nada Florilor locul 2: Cupa
1 Iunie, Cupa Municipiului Fălticeni, Cupa Monitorului de Suceava.
Mult succes!
Maria Crîșmariu, 1A
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Sunt Ana –Maria Dumitru, din clasa a III-a B. Din dorința
de a face mișcare, în luna octombrie 2016, am îndrăznit să pășesc
pentru prima dată pe un teren de tenis, în orașul Fălticeni. Atmosfera
era plăcută, mulți copii, mingile colorate, toate făcându-mă să vin și a
doua oară, și a treia… Am început să mă joc cu racheta și mingea de
tenis. După jumătate de an, în care am perseverat, antrenamentele au
devenit o obișnuință și o necesitate.
A urmat primul concurs de începători unde m-au impresionat
premiile pe care le-au primit câștigătorii, lucru care m-a ambiționat să
muncesc și mai mult. Primul rezultat notabil nu a întârziat să apară,
astfel pe 7 august 2017 am câștigat turneul la categoria ”roșu”, la
Baza Sportivă Iași, ”Cupa Leo”.
Anul 2018 a debutat cu multe turnee, iar principalul antrenor îmi
era tatăl meu cu care mă înțeleg de minune. La categoria ”portocaliu”
am câștigat 10 turnee și am fost finalistă în alte 8.
Cu sprijinul părinților, am trecut la categoria ”verde” unde am câștigat
5 turnee, iar la 3 am fost finalistă. Joaca a devenit serioasă, nivelul jocului
ridicat și în viața mea a apărut Nea Mircea, un om cu o inimă mare, ce ma luat sub aripa și îndrumarea sa. Astăzi am ajuns să fiu candidată la titlu
în fiecare turneu. Modelul meu este Serena Williams. În urma
performanțelor obținute am ajuns să fiu clasată pe locul 46 din peste 300
de fete în circuitul F.R.T (Federația Română de Tenis).
La obținerea frumoaselor rezultate contribuie mama care este pentru mine
medic și psiholog; tata care este antrenor și șofer când mergem în turnee;
doamna învățătoare care îmi oferă sprijin și încredere în forțele proprii,
iar nenea Mircea care mă susține și îmi dă curajul să continui.
Vă mulțumesc din inimă tuturor și sper să vă fac în continuare mândri de mine!

Eu, Ana Alexia Nechifor, din clasa a III-a B, am început să practic
tenisul la 8 ani, îndrumată de domnul profesor Marcel Dascălu. Am
participat cu emoție la diverse competiții și am obținut rezultate bune:
Locul 1 si 2 la Micii campioni, Iași, locul 1 la Cupa Municipiului
Fălticeni, locul 1 la Campionatul județean Monitorul, Suceava, etc.
Îmi place mult acest sport, deoarece iubesc mișcarea și, în același
timp, tenisul mă ajută să mă dezvolt armonios. Nu pot spune că am ajuns
foarte departe, sunt la început de drum, dar îmi place ce fac, sunt
ambițioasă și perseverentă.
Rezultatele obținute mă stimulează și mă fac să mă simt deosebită. Cu
siguranță voi continua și voi încerca mereu să mă autodepășesc!

Mă numesc Alberto Daniel Ursachi, din clasa a IV-a C. Sunt un
copil foarte energic și reușesc să-mi canalizez energia făcând fotbal în
timpul liber. Sunt căpitanul echipei și mă simt mândru de fiecare dată
când pășesc pe teren. Atunci când nu am stare, ies cu prietenii, ne
jucăm cu mingea pentru că fiecaruia ne place sportul.

Eu sunt Alan Lebedev din clasa a IV-a C și îmi place mult sportul.
Fac karate de la vârsta de 5 ani și în ultimul timp fac fotbal. Sunt
portarul echipei și cred că am un loc important în această echipă.
Iubesc sportul și acesta este un mod în care mă liniștesc și îmi
reîmprospătez mintea.

Anotimpul cuvintelor, Nr.5

pagina 18

Numele meu este Ostafi Alexandru Dragoș, elev în clasa a III-a B,
la Școala Gimnazială Al.I.Cuza Fălticeni. Fac parte din Clubul CSS
Nicu Gane, antrenor domnul Iulian Darabă.
Chiar de la primul antrenament, sportul mi s-a părut fascinant și a
devenit o pasiune pentru mine. Antrenamentele pot părea uneori dure și
necesită mult efort, dar nu ratez niciunul deoarece doresc să ajung în
topul celor mai buni. Împreună cu echipa mea particip la multe
concursuri și turnee, unde am obținut performanțe, printre care locuri
fruntașe la Campionatul Interliga Națională de Fotbal U7—U10,
Turneul de Fotbal pentru copii Fălticeni,etc. Voi continua să mă
antrenez zilnic, să am încredere în mine și în capacitatea mea de
concentrare, în coechipierii mei și, firește, în antrenor, pentru a reuși sămi împlinesc visurile.

Mă numesc Robert Balan, am 9 ani și jumătate și sunt în clasa 3B.
De la vârsta de 6 ani fac parte din echipa C.S.S. Nicu Gane avându-l ca
antrenor pe domnul profesor Iulian Darabă.
De mic copil am avut o pasiune pentru fotbal, iar cu timpul a
devenit totul mult mai serios ajungând să particip la numeroase
competiții precum: Cupa Play Bacău, “Cupa Municipiului Suceava,
Cupa Câmpulung Moldovenesc, Cupa Vatra Dornei, Cupa Bistrița,
Cupa Fălticeni, Cupa Vaslui și multe alte
concursuri pe plan local și nu numai, de
unde am primit și locurile II, III și IV. Pot
spune ca dețin și o colecție de diplome și
medalii de care sunt foarte mândru.
Acest sport nu doar că m-a dezvoltat
din punct de vedere fizic, ci m-a învățat să-mi dozez timpul astfel
încât pot duce la bun sfârșit toate activitățile la care iau parte și să
fiu mult mai concentrat si disciplinat!

Sunt Alexandru Chirilă-Gavriliu, elev în clasa a III-a B. M-am înscris la Clubul Foresta
Fălticeni din data de 1 mai 2016, momentul înființării clubului. Dețin legitimație de fotbalist
vizată de AJF Suceava (Asociația Județeană de Fotbal). Ce mă poate motiva? Sportul în sine,
mișcarea (antrenamente ce presupun mult efort fizic și concentrare) și, poate în primul rând, îmi
place "să simt mingea la picior". Instinctul și poate talentul nativ mă determină ca, în meciurile
de fotbal disputate, să fiu precis la pasele date coechipierilor și să "simt momentul".
Determinarea de a fi printre cei mai buni (în pofida vârstei) m-a propulsat din echipa 2010
(în funcție de vârstă) la echipele 2008-2009 (antrenamente și
meciuri). Recunosc că pasiunea pentru fotbal m-a făcut un autodidact
și am învățat singur unele driblinguri și faze de joc din jocurile de
consolă FIFA (2016,2017,2018,2019) și de pe YouTube urmărindu-i
cu atenție și încântare pe jucătorii consacrați. Am jucat pe diverse
posturi: fundaș stânga, mijlocaș stânga și mijlocaș central. Am
participat la diverse competiții,sub îndrumarea domnului antrenor
Dumitru Lucian Hreamătă: Cupa Play Bacău, Cupa Prosport
Valentino Prodex Focșani, Cupa Dom Botoșani, Cupa Moș Crăciun
Suceava, Cupa LPS Bistrița, Turneul Gheorghe Ene Dumbrăveni,
Cupa Municipiului Falticeni. Nu contează să fii tu cel care
marchează, ci să dai pase de gol și să ai o echipă.
Mi-am promis ca, la 19 ani, să joc pe Arena Națională a României
la unul dintre cluburile consacrate. Dar prioritară este școala. Încerc
și cred ca reușesc să mă dedic și învățăturii și fotbalului.
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Mă numesc Nechita Yannis Theodor, 3B. Am început înotul de la 4 ani.
Nu am crezut niciodată că voi ajunge departe datorită acestui sport atât de
minunat! În câțiva ani am reușit să învăț mai multe stiluri de înot sub
îndrumarea domnilor antrenori Luis Lăcătuș și Andrei Pinticanu.
Răbdarea antrenorilor, atractivitatea cursurilor, prieteniile legate cu alți
înotători, m-au făcut să îmi doresc să perseverez. Am participat cu success
la Concursuri județene la Gura Humorului, Cupa Bucovinei, Campionatul
Județean de înot, obținând premii la cele trei stiluri: liber, spate, bras. În anul
2016, am fost premiat drept unul dintre cei mai buni înotători ai județului
Suceava!
Sunt Daria Măriuca Silșteanu, 3B. Pasiunea pentru înot mi s-a dezvoltat
de mic copil. Am început cursurile serioase de înot mai târziu la prima piscină
deschisă în oraș. De-a lungul timpului, aproximativ 4 ani, antrenorii Luis
Lăcătuș, Andrei Pinticanu și preparatorul fizic Gabriel Bouariu de la ACS
Nada Florilor Fălticeni, au reușit să mă facă puternică, să scot din mine tot ce
am mai bun în domeniul acestui sport, să ajung pe cea mai înaltă treaptă a
podiumului la sute de competiții, să simt gustul victoriei și răsplata muncii
determinate. Nu există concurs de la care să nu revin încărcată de distincții
care mă umplu pe mine, pe antrenori și pe cei apropiați, de bucurie și
mândrie. Toate acestea sunt rezultatul unor antrenamente susținute, 2-3 ore
pe zi, 6 zile pe săptămână. Nu este un sport ușor dar îmi place foarte mult, nu aș putea trăi fără acest
sport! Dintre competițiile importante menționez: Cupa Nada Florilor, Făticeni, Cupa Bacăului editia a IXa, Campionatul Judetean de Înot Suceava unde am obținut Premiul Special - Cei mai buni inotători din
Județul Suceava – 2016, Cupa Bucovinei Suceava editia a XXIV-a , BVSC KUPA editia a XV-a
Budapesta, Cupa Bistritei – editia a X-a Bacau, Cupa Someș , Beclean, etc.
Eleve și sportive de excepție
Maftei Sofia și Lupu Daria, 2A , membre ale ACS „Nada Florilor”, au
participat, pe durata a două zile, 20 și 21 octombrie 2018, la Cupa Someșului,
competiție care s-a desfășurat la în orașul Beclean, obținând rezultate
remarcabile:
Sofia Maftei Locul I – 50 m Spate, Liber, Bras, Fluture și 100 m Liber
Daria Lupu Locul II – 50 m Bras, Liber, 100 m Liber și locul III 50 m Spate
Felicitări și mult succes la competițiile viitoare!
Sunt Rareș-Adrian Clipa din 4C, un copil cu o conformație atletică iar
acest lucru a făcut-o pe mama să mă înscrie la înot, încă de la vârsta de 4 ani.
Din primul moment m-am atașat de domnul antrenor Andrei Pinticanu, care mi-a
fost de multe ori un model demn de urmat. Cu pași mărunți, am deslușit tainele
stilurilor de înot și am început să îndrăznesc să mă prezint la competiții. După
primele succese, am prins curaj și am început să pot să îmi stăpânesc emoțiile.
Mama și tata mi-au fost alături mereu, încurajându-mă și însoțindu-mă la
Concursuri. Practic înotul de 6 ani, uneori mai des alteori mai rar, deoarece
încerc să îmbin pasiunea pentru sport cu activitatea școlară. Acum, pe lângă
primul antrenor, mai beneficiez de atentia domnului Luis Lăcătuș, care mă
ambiționează și mă face să mă autodepășesc. Îmi place să înot, îmi place să
fac mișcare, îmi place să ”alerg” printre valuri pentru a ajunge la linia de finiș.
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Numele meu este Alexandru Nicolaie Mateiciuc, 3B. Am început să practic înotul de la 4 ani, din
dorința părinților de a face sport. Am învățat să înot mergând de două ori pe săptămână timp de 3 ani,
am avut parte de mișcare dar și joacă. Treptat, înotul a devenit
un mod de viată iar momentul în care am fost acceptată la
nivelul de avansați a fost un pas important. Antrenamentul zilnic,
adevăratele competiții la care am participat și rezultatele
obținute, îmi dau încredere că voi fi din ce în ce mai bun! Visele
mele tind departe dar totul depinde de munca depusă, de
seriozitate și ambiție și nu în ultimul rând, de talent!

Mă numesc Claudia Petrov din 4C. În afară de școală eu particip la unele activități
extrașcolare. Eu fac: cursuri de chitară, dans şi nu în ultimul rând volei, la
care merg cu cea mai mare plăcere. Practic acest sport de un an, merg de
doua ori pe săptămână și la fiecare ora mă antrenez din greu. Nu este
ușor să dai toată energia ta pe teren. Noi fetele ne ajutăm una pe cealaltă
pentru că suntem o ECHIPĂ și suntem unite.
Voleiul este sportul meu preferat!

Atletismul – pasiunea mea
Atletismul este un sport greu, nu îl poate practica oricine. Eu, Magda
Ghivnici, din clasa 5B, fac atletism de doi ani și nu este ușor deloc. Am
ajuns la atletism cu ajutorul domnului profesor de sport Ionuț Tănasă , care
l-a rugat pe domnul Alin Findanis să vină la ora de sport și să aleagă
câțiva copii.
Eu am fost aleasă prima. Am făcut cunoștință cu domnul antrenor și am
văzut un dosar cu toți atleții lui. Deși la început mi-a fost frică, prima mea zi
de antrenament a fost frumoasă. Eram foarte entuziasmată de acest sport.
M-am antrenat mult, dar a meritat efortul. Până acum am participat la nouă
concursuri naționale și județene și am obținut cinci premii și medalii la
Suceava, Bacău, București și Iași.
Au fost zile în care voiam să renunț, dar am înțeles că
trebuie să fiu puternică și să continui. Am avut de înfruntat veri fierbinți cu temperaturi de
peste 30-35 de grade, dar și ierni grele, cu temperaturi negative. Temperatura aerului te
poate ajuta sau nu, dar mai importante sunt hotărârea, curajul și perseverența ta. Am un
model demn de urmat: atleta de talie mondială Gabriela Szabo. Îmi doresc să ajung ca ea,
dar mai am un vis: cariera militară.

Acesta sunt eu, Cosmin- Ionuț Zăhărescu, elev în 4C. Practic sportul
minții de 4 ani la Clubul Copiilor Fălticeni, cu d-nul prof. Pânzaru Liviu.
Am participat la concursul Cupa Primăverii, unde am luat locul I,
sectiunea 8-10 ani, mențiune la Concursul județean de la Suceava,
locul 2 la Dumbrăveni, la ediția a V-a în memoria lui Aurel Stelian, cel
care a înființat primul club de șah din țară.
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Sunt Răzvan-Cristian Gavrilescu. Sunt elev în clasa 4C.
În anul scolar 2017-2018 m-am înscris la multe activități extrașcolare
la Clubul Copiilor Falticeni și anume: informatică, șah și limba
engleză. La șah am participat de mai multe ori la concursuri județene
unde am obținut mai multe diplome.
Aici am întâlnit mulți copii de vârsta mea, mai mari, mai mici care
veneau din alte localități și chiar din Suceava și am putut
să-mi ,,măsor” puterile cu ei, iar rezultatele se văd.. Știu că pot mai
mult și de aceea mă voi pregăti mai intens.

Eu sunt Robert Stefan Gavrilescu, elev în clasa a IV-a C. Pentru
că sunt pasionat de informatică și de șah, ca și fratele meu, am
decis să ne înscriem la "Clubul Copiilor Falticeni" la clasa de
informatică-șah sub îndrumarea domnului profesor Pânzaru Liviu.
Pe parcursul anului am participat la mai multe concursuri judetene,
unde am concurat cu copiii din alte localitati și am obținut câteva
premii și medalii, răsplătindu-i astfel munca și răbdarea domnului
profesor.
Pe viitor îmi doresc să continui această activitate și de ce nu, să
ajung pe un podium mai înalt.
Deși sunt mică, s-a auzit de numele Delia Maria Ciobanu, din 3B.
Am moștenit glasul de aur, cum îmi spune doamna învățătoare, de
la mama mea. Încă de la grădiniță, doamnele educatoare m-au
încurajat să cânt muzică populară și, astfel, m-am îndrăgostit de folclor.
Sprijinită de familie, am ajuns să studiez alături de domnul profesor
Liviu Chelariu. Am pierdut șirul festivalurilor și concursurilor la care am
participat. Dintre ele pot preciza: Festivalul Dansând cu fulgii de
zăpadă. Bacău, Festivalul Toamnă, toamnă…ruginie- Suceava,
Festivalul Național de Folclor Cântec, joc și voie bună pe plaiul
Frumușenilor, Comuna Frumosu, Concursul Interjudețean Stând cu
datina la sfat, Botoșani, Festivalul Să zâmbim împreună, Bacău,
Festivalul de interpretare vocală și instrumentală Cânt cu drag în
Bucovina, Festivalul Internațional Copilăria –un poem, Neamț, Festivalul
Concurs Național de Folclor Toamna pe meleaguri nemțene, de unde m-am întors cu medalii, diplome
de excelență și trofee.
Am participat și la emisiunea televizată O dată-n viață,
trăind o experientă unică. Am efectuat multe filmări și
înregistrari și nu am de gând să mă opresc aici. Intenționez să
urmez un Liceu de Artă sau cine știe… Până atunci, îmi ajung
muzica și lacrimile pe care le zăresc uneori în ochii oamenilor
când mă ascultă!

Anotimpul cuvintelor, Nr.5

pagina 22

Cânt cu drag, din Basarabi!

Mă numesc Sabin Andrei Afilipoaei, 3A. În timpul liber îmi
place să cânt! Cântecul de joc și voie bună, doina și sârba
moldovenească mi-au însoțit cu drag copilăria. Bunicii mei, din
satul Basarabi, mi-au transmis dragostea pentru folclor și portul
popular românesc.Vocea și talentul muzical le-am moștenit de la
bunica Magda din Fălticeni.
Familia mea se mândrește cu reușitele mele. Mama mă
sprijină permanent, însoțindu-mă mereu la spectacole și
înregistrări. Activez la Clubul Copiilor din Fălticeni, în grupul
Coronița, coordonat de interpretul de muzică populară Liviu
Chelaru și mă pregătesc cu doamna Herna Săndulean, profesor de canto la Ansamblul ,,Ciprian
Porumbescu”, din Suceava.
Am participat la multe concursuri, festivaluri culturale folclorice județene, interjudețene, naționale
și internaționale, la care am obținut peste 50 de diplome, numeroase premii I și II, 20 de medalii cu
locul I și 15 trofee, la secțiunea interpretare vocală - soliști.
Cele mai importante premii obținute sunt: Premiul I, la Festivalul Național de Folclor „Dobroge,
vatră de folclor”, Mangalia, august 2018; Premiul I, la Festivalul Internațional „Copilăria, un poem”,
Vânători Neamț, 2018 și Trofeul festivalului, la Festivalul Concurs „Trec Magii prin Vatra Moldovei”,
Botoșani, 2017.
Pasiunea pentru cântecul popular mi-aș dori să devină, în viitor, o frumoasă carieră de solist vocal
de muzică populară românească.
Port în suflet ceterașul!
Mă numesc Ioan Alexandru Livadaru, 4B, am unsprezece
ani și sunt pasionat de muzică. De mic copil mi-a plăcut să cânt,
deoarece bunicul, tatăl si fratele meu cântă la diverse
instrumente. Cred că viaţa mea nu ar fi fost la fel, dacă nu ar fi
existat muzica!
Când eram în clasa a II-a, mi-am dorit să învăț a cânta la un
instrument muzical. Iniţial, eu am dorit să mă înscriu la cercul de
orgă, la Clubul Copiilor din Fălticeni. Intuiția m-a îndemnat însă,
să mă înscriu la cercul de vioară, coordonat de doamna
profesoară Lidia Zugravu, care m-a ajutat să învăț acest
instrument frumos, numit și ,,regina instrumentelor”.
De curând, am fost admis la Școala Populară de Arte ,,Ion
Irimescu”, din Suceava, tot la vioară, având ca profesor pe
domnul Mihai Cotos.
Am participat la concursul ,,Ai și tu talent” unde am obţinut de două ori premiul al II-lea. Cu grupul
de viori, de la Clubul Copiilor, am participat la concursuri de muzică populară și cultă, la Rădăuți,
Suceava și Fălticeni, unde am obținut diferite premii.
Pe viitor, doresc să mă perfecționez mai mult în muzică, atât la instrument cât și la canto. Îmi
doresc ca bunicul și tatăl meu să fie mândri de mine, ducându-le numele mai departe!
Eu sunt Avîrvarei Bianca, 4C. Fac parte din grupul ,,Coronița”,
coordonat de prof. Liviu Chelariu, în cadrul Clubului Copiilor, Fălticeni.
Cu grupul am participat la numeroase emisiuni de televiziune ale unor
cunoscute posturi, ca: Favorit, Bucovina, Etno, etc.
Învăț și tainele cântatului la orga, îndrumată de același profesor. Am
participat de asemeni la Festivalul Internațional de Teatru pentru
Tineret ,,Grigore Vasiliu Birlic”, unde doi ani la rând am luat locul doi,
apoi mențiune.
Orice fac, fac cu pasiune pentru că nu doar premiile mă bucură ci și
prietenii pe care mi-i fac.
Am avut ocazia să cunosc locuri și oameni minunați care mi-au
împărtășit din experiența lor.
Muzica, teatrul, dansul mă reprezintă!
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Primul concurs de pian
Ziua cea mare a venit, astăzi am primul concurs de pian.
Emoțiile nu-mi dau pace, palmele-mi sunt transpirate, partitura
parcă nu o mai știu, noroc de mama care are mereu grijă să
mă încurajeze.
Începe concursul, eu am nr 20, sper să-mi poarte noroc,
pe 20 este și ziua mea de naștere. Toți concurenții sunt foarte
bine pregătiți, dar și eu am muncit ca să ajung aici.
A venit și rândul meu, urc hotărâtă pe scenă, îmi așez cu
grijă scaunul, ating clapele puțin și încep să cânt ,, Sonata
Lunii” de Ludwig van Beethoven, totul mi-a ieșit perfect, a
fost minunat.
Acum aștept cu nerăbdare rezultatul final, juriul analizează
toate melodiile.
Începe festivitatea de premiere, emotiile cresc iar atunci când
mi-am auzit numele, nu-mi venea să cred, sunt câștigătoarea
concursului ARTIS. MICI ARTIȘTI, TALENTE MARILOCUL I -RADU ELENA. Am participat și la alte concursuri
unde am obținut numeroase premii.
Îmbin plăcut sportul cu muzica, pentru că fac volei și tenis
de masă, vreau să calc pe urmele mamei mele care a fost
sportivă de performanță. Fiecare reușită este pentru mine un
pas înainte, momente minunate și sper să mai urmeze și altele.

De câțiva ani, grupul de dansuri populare
„Mugurașii” al clasei 4C, îndrumat de către
doamna prof. înv. primar Vasilache Maria, a
reușit performanțe la nivel local și județean:
Concursul județean de folclor „Tezaur
folcloric bucovinean”, CAEJ C4/21,
5.05.2018, locul I, Concursul județean de
folclor „Sărbătoarea de sub brazi”
3.05.2018, locul I, reprezentând cu cinste
școala.
Aceste rezultate au fost obținute în urma
muncii și perseverenței copiilor, care fac
acest lucru cu plăcere și duc mai departe
tradiția și obiceiurile poporului român.
Părinții acestor minunați copii sunt mereu
alături de ei, îi încurajează și îi susțin,
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