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 Mascota reprezintă 
un însemn. Fiecare 
şcoala ar trebui să aibă o 
mascotă, un simbol al 
institutului pe care îl 
reprezintă. 
 Mascota şcoli i 
I.A.Bassarabescu  este 
un ursuleţ alb cu ochii cât 
o neghină, cu pălăria 
a b s o v e n t u l u i , c u  o 
diplomă înfăşurată într-o 
fâşie de piele care este 
exact simbolul : 

,,Dacă vrei să lupti, vei 
câştiga.” 
Această mascotă a ajuns 
până în Elveţia la nepotul 
lui Bassarabescu, Valentin 
Puricel deci şi-a confirmat 
scopul cu care a fost creat 
şi adoptat. 
 
Ghiţă Karina 

           Pentru mascotă eu am 
ales urmatorul nume: Benny 
micul învăţăcel. 
           Benny este un ursuleţ 
mic cu ochelari, bonetă de 
absolvent,diploma şi îmbrăcat 
într-un costum albastru. În-
făţişarea lui senină şi linistită 
ne demonstrează că i-a plă-
cut şcoala şi de aceea a ab-
solvit-o. Secretul reuşitei lui 
constă în devotamentul pen-
tru şcoală. El şi-a făcut mereu 
temele, nu a lipsit nemotivat 
şi nu s-a comportat urât în 
timpul orelor şi cu cei din jurul 
lui. A reuşit să termine clasa 
mereu pe locul întâi, cu nota 

zece pe linie. 
            Ne îndeamnă şi pe 
noi să fim silitori, seriosi şi 
corecti cu cei din jurul nos-
tru. Dacă suntem ascultă-
tori vom obţine rezultate  
ca şi el.  
           Împreună cu Benny 
elevii au format chiar şi o 
emblemă: un scut cu o 
panglică pe mijloc pe care 
scrie numele şcolii noastre. 
           Deci concluzia este 

să învăţăm cât mai bine 

pentru a ajunge ca el, 

deoarece rezultatul în-

văţăturii dint-un an şcolar 

se vede la sfarşit.  

 

Bănică Edmond 

 cls a V a A 
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 Un ursuleţ de la  
grădina zoologică s-a 
plictisit să aştepte 
vizitatorii şi a dorit să 
înveţe. Copiii veneau la 
el, dar ursuleţul tot 
supărat a rămas. Un 
copil i-a arătat un 
Abecedar. Atunci el s-a 
luminat. Băiatul mereu îl 
vizita pe ursuleţ. Când 
pleca, copilul vedea că 
ursuleţul ramâne supărat. 
Mai târziu a înţeles că 
vrea şi el să meargă la 
şcoală. 

A doua zi l-a dus la 
şcoală. A început să 
înveţe cu copiii, s-a 
întrecut cu ei la carte. A 
dorit să devină un 
exemplu pentru toţi copiii 
şi zâna bună i-a îndeplinit 
visul şi l-a prefăcut într-o  
mascotă a şcolii care să te 
îndrume mereu să cunoşti 
cât mai multe şi să fii bun, 
blând şi tolerant. 

Toma Costin 

           Am venit acasă de la 

şcoală şi i-am povestit ma-

mei, că mâine va fi o zi spe-

cial. Voi cunoaşte răspunsul 

la întrebarea care mă 

frământă de mult timp: “Care 

este mascot şcolii noastre?” 

M-am culcat plin de emoţie şi 

în vis mi-a apărut un ursuleţ 

îmbrăcat ca absolvenţii de 

facultate. Era un ursuleţ intel-

ligent, care mi-a spus că el 

reprezintă şcoala noastră. Eu 

l-am întrebat dacă este mân-

dru de elevi şcolii noastre. 

Era mândru când vedea că 

elevii aduc reyultate foarte 

bune de la olimpiade, 

câştigă la concursurile 

sportive, dar se şi întrista 

când aceştia făceau câte 

un lucru rău, nedemn de 

şcoala care o reprezenta. 

 Foarte liniştit m-am 

trezit dimineaţă şi am ple-

cat la şcoală. 

 Toţi elevii erau en-

tuziasmaţi. Mare mi-a fost 

mirarea, când pe catedră 

apăru ursuleţul din visul 

meu. 

 Azi a fost o zi 

minunată, deoarece 

am cunoscut pe cineva 

cu care ne vom întâlni 

mereu: Mascota şcolii 

noastre. 

Grigore Radu 

Page 3 



         Şcoala este totul 
pentru noi, elevii. Aici  
noi petrecem cel mai 
mult timp din cursul 
unei zile.Venim cu 
d r a g ,  d e o a r e c e 
învăţăm lucruri utile şi 
frumoase care ne ajută 
în viaţă. 
         Fiecare şcoală 
este deosebită în felul 
ei.  Pe noi ne 
ăntampină de fiecare 
dată şi parcă ne 
îndeamnă să învăţăm, 
m a s c o t a  ş c o l i i i 
noastre. Aceasta este 
un urs simpatic care 
ne dă întotdeauna 
energie pozitivă. 

    Ursul este un animal 
puternic, inteligent, 
şiret şi prudent. El 
iubeşte aceleaşi lucruri 
ca şi oameni: aerul 
curat, mancarea buna 
şi liniştea. De aceea el 
traieşte în general în 
păduri şi munţi 
      Ursul este mare şi 
puternic, dar are şi el o 
mare slăbiciune: la fel 
ca şi copiii, îi plac 
dulciurile. Se dă în 
vânt după zmeură, 
afine dulci, măceşe, 
mere pădureţe şi alte 
fructe, dar cel mai mult 
îi place mierea. 

    De aceea, noi copiii 
iubim acest animal şi 
suntem bucuroşi că 
şcoala are ca mascotă 
acest urs. Nouă nu ne 
rămâne decât să-i 
urmăm exemplul şi să 
învăţăm, atât pentru 
noi cât şi pentru 
renumele şcolii, să 
devenim puternici şi 
n e î n f r i c a ţ i  p r i n 
cunoştinţele noastre 
dobândite în decursul 
anilor de şcoală. 
 

Moghioroiu            
Bogdan 
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 Elev în clasa a cincea fiind, D-na Directoarea ne-a 

prezentat mascota şcolii noastre ,,I.A.Bassarabescu ’’ 

„Ursuleţul inteligent.” 

      Un ursuleţ dragalaş, mic, pufos şi foarte inteligent. Această calitate, 

se poate deduce prin  diploma legată cu un fir roşu de mătase pe care o 

ţine foarte strans în mână. Este îmbrăcat cu roba frumoasă, albastră, pe 

cap poartă toca, iar pe năsucul micuţ  îi atarna discret, o pereche de 

ochelari. 

         În fiecare zi veghează asupra noastră, urându-ne mult 

succes la învăţătură. 

Voinea Alice Eduard 

 



      - Buna ziua,dragi 

copii !  Eu sunt 

mascota acestei şcoli. 

Numele meu este 

Martinică, dar toţi mă 

strigă ,,Ştie tot” 

 Nu că aş şti 

chiar tot, dar mă 

străduiesc cât pot, ca 

un bun elev ce sunt, 

pe copii îi îndrăgesc şi 

pe loc ei mă iubesc. 

La sfarşit de an 

şcolar, tare-s mândru, 

când cu mare fast, 

diploma eu le-o 

înmânez  pentru 

meritele lor . 

 Dar în curând 

voi redeveni iar 

mascota din vitrină, 

pentru că aceşti copii 

vor veni la mine doar 

când anul va începe 

cu trambiţe şi clopoţei 

şi cu mulţi bobocei. 

Oprea  Alina 
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 Oare cu ce se mân-
dreşte? Cu pomii din curtea 

şcolii sau cu gradina de 
flori ? Nici cu una, dar nici 
alta. Mai degrabă se mân-

dreşte cu mascota şi sigla 
oficială. 
      Mscota este un mic şi 
drăguţ ursuleţ alb de pluş. 

El poartă o vestuţă albastră 
de catifea, o pereche de ohe-
lari, o tocă neagră şi nu în 
ultimul rând, are o di-

plomă. Dar ce tot o lungim 
atâta, ursuleţul este absol-

vent. 

 Asta explică faptul că 
venim neştiutori la scoala şi 
plecăm pregătiţi pentru liceu 

 Şi această mascotă 
este cunoscută şi în Elveţia, 

deoarece nepotul lui Bassara-
bescu a venit în şcoala.  Dom-
nul director cu Doamna direc-
toare, i-au înmânat o copie a 

mascotei. 
 Dar să nu uităm sigla  

şcolii, Aceasta este for-
mată dintr-un scut şi peste el o 
fâşie de panglică. 

 Pe această panglică se 
află  numele şcolii, adică 
I.A.Bassarabescu, iar pe scut 
scrie “Şcoala gimnazială I. A. 

Bassarabescu” 
 Elevii sunt mândri că 
învaţă într-o minunată şcoală. 

Frangulea Alexandra 



      Într-o zi oarecare 

      Un mare elefant 

      Vorbea fără încetare  

      Unui lup cam grizonat: 

      ’’Eu sunt mare şi puter-

nic 

      Şi nu am teamă de ni-

mic 

      Nici de taurul mitic, 

      Eu cu trompa mea cea 

mare 

      Îi alung pe toţi din 

cale.’’ 

      Stând cu lupul la taifas  

      Apare un leu viteaz 

     Şi-l provoacă la duel , 

     Să-şi măsoare forţele cu 

el 

     Din luptă iese fără 

teamă 

     Elefantul învingător . 

     Dar deodată din tufiş 

     Apare-un şoaerece: 

chiţ , chiţ 

     Când îl vede elefantul  

     Se albeşte tot, ca varul.  

     Soricelul chiţ chiţ chiţ 

      Vrea să se facă auzit 

      Şi să-i pună o 

întrebare 

      Dar unde-i elefantul,   

oare ? 

      Lauda de sine 

     Nu miroase-a bine. 

Neagu Cristian 

 Vulpea era servitoare la 

curtea urusului. Ursul avea un zar-

zăre care făcea doar două zarzăre pe 

an, dintre care vulpea a mâncat una. 

 Ursul, auzind ce a făcut, a 

chemat-o în casă şi a certat-o 

- Cum ai putut mânca o zarzăre ?! 

 După care vulpea a luat şi 

cealaltă zarzăre, o mâncă şi  spuse: 

-Uite aşa! 

 Fără morală, că se                             

întelege,  

 Nu amplifica o fărădelege că 

de  câştigat sigur n-o să ai,  

dar se prea poate să dai de mare bai! 

 

Tănase Robert 
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Cioara, revoltată, îi 
răspunse deîndată: 

„Tu să ştii că de unde vin 
eu, 

Numai şoarecii-s albi şi gri’’ 
Astfel jignirile începură. 

Şi în curând nu se opriră. 
Azi, peste tot noi putem 

vedea 
Că rasismul poate persista. 

Preda Adrian  

În oraş, p-un gard 
oarecare, 

Două păsări, s-au aşezat 
în „parcare” 

Una-i albă, cu glas mierlos, 
Alta-i neagră cu penaj 

ţepos. 
Una la alta, ele se uitaseră 

Şi îndată începură a 
comenta. 

„Vai, urată esti, mai dragă”! 
Zise porumberul, scoţând 

din desagă 
O mică, mică oglinjoară 

Fiecare spunea că ea va 
câştiga: 

‘’-Cu şiretenia mea  
O să iau toate găinile ce în 

cale îmi vor sta’’, 
Aşa vorbea despre sine, 

vulpea  
’’-Cu perniţele mele moi de 

la picioare, 
O să fac ravagii în aceste 

hambare’’, 
Aşa se caracteriza şi pisica. 
Vai, că e groaznic ceea ce 

va urma! 

În timp ce ele se 
ciondăneau  

Doi dihori din inima pădurii 
veneau  

Spre coteaţa bogată ,ei 
înaintau 

Şi toate găinile grase şi 
frumoase le furau. 

 
Asa se întâmplă câteodată 

ca şi-n viaţa noastră , 
Când doi se bat , al treilea 

câstigă. 
 

Petre Daniel 

Într-o noapte pe la trei , 
O vulpe şi o pisica se-

ntâlniră sub un tei, 
Sa vadă cine-i mai tare: 
cea cu blăniţa roşcată, 
ori cea cu blăniţa albă.  

 
În satul din vale, 

Într-o curte oarecare 
Într-un hambar uriaş 

Străjuit cu rânduri de in  
Se găseau găini albe şi 

roşi din plin . 
 

Page 7 



Într-o zi oarecare 
O albină muncitoare, 
Se agita şi-ntâlneşte 

Un trântor ce leneveşte 
Albinuţa îl întreabă: 

-De ce nu vii şi tu la treabă? 
Iar el mirat raspunde: 
-Eu?! Eu nu am unde. 

 
-Cum n-ai unde? 

-Uite, acolo ai cătare! 
-Da, dar pe mine mă doare… 

-Ce te doare? 
-Dintele şi stomacul, 

-Şi pe mine mă doare capul. 
 

Asta între noi o vedem 
 De muncă unii să fugim vrem, 

Inventăm vrute-nevrute 
Să treacă timpul pe neştiute! 

 

 Vlad Stanciu 

Daţi-mi mână de 

ajutor!” 

Un ţap din întâmplare, 

trecător, 

Deîndată în râu s-a  

aruncat 

Şi cu multă oboseală 

Spre el a înotat: 

Şi urla în gura mare: 

“-Curaj, dă-mi punga 

Să te scap de înecare”, 

Când auzi de prin unde 

Dulăul mult s-a enervat: 

“-Nu-ţi dau nimic!” 

Şi înadânc s-a 

scufundat.... 

Peste un râu foarte mare 

Care repede curgea. 

Vrând să treacă 

oarecând, 

Un dulău cu o pungă cu 

bani 

Merge ţanţoş pe pod. 

Călcă strâmb şi în râu 

alunecă 

Şi începu să strige din 

apă: 

”-Ajutor, s.o.s,  mă înec, 

mor!!! 

Page 8 



noi ceva! Întinde preşul şi 

scoate bucatele simple. În 

mijlocul mesei, un om simplu 

işi face apariţia: 

-De ce nu mâncaţi la masă ca 

tot omul? 

-Noi suntem săraci, nu ne 

putem permite 

-Pot îmbuca şi eu cu voi? 

-Da domnule’, gustă din umila 

noastră mâncare, că de cine-i 

cu altu omenos, trage folos. 

-Păi, caut nişte oameni să-i 

pun arendaşi la moşie 

-Noi doi suntem nişte oameni 

muncitori şi ştim că nu-i 

munca la soare fară trudă şi 

s u d oar e .  M u n c i m  d e 

dimineaţa până noaptea, dar 

 Într-o zi în vremuri 

îndepartate, Ion şi Lică 

coseau liniştiţi în timp ce 

mai schimbau câte o vorbă. 

-Aşa a vrut Dumnezeu ; 

mişelul la coasă, boierul la 

masa. 

-Da, Ioane. N-ai ce-i face 

norodu-i flămând, boierii la 

bucate-şi dau rând. 

-Noi muncim din greu’ 

săpăm‚ cosim 

‚ p e  n i ş t e 

amărâţi de 5 

galbeni. Mila de 

la boieri nici pe 

pământ’, nici în 

cer. 

-Hai Ioane‚ să mâncăm şi 

cerem plata 

cinstit, că ştim şi 

noi vorba aia 

averea bogatului 

sudoarea săracului’’. 

Omul a stat puţin pe gânduri, 

i-a mai privit o dată pe cei doi 

ţărani şi le-a spus: 

-Dacă-i pe încercate fiecare 

mai multă minte are’’. Vă 

angajez pentru o lună de zile 

şi veţi primi  casă, masă şi 

treizeci de galbeni. 

Astfel ţăranii şi-au dat seama 

că nu totdeauna ,, Dumnezeu 

ţine cu bogaţii cu domnii şi cu 

împăraţii’’ 

 
Potârniche Andrei 
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Atunci, când îti cauţi un prie-
ten, nu-l căuta fără cusur 
pentru că cine caută  prieteni 
fără cusur, fără prieteni 
rămâne. Dacă ţi-a găsit un 
prieten, pentru că cei ce se 
p o t r i v e s c  b i n e  s e -
mprietenesc, să fii statornic 
ca piatra, să fii trup şi suflet 
cu el şi să ţii la el ca la pinge-
le. 
 Dacă are  nevoie, să-ţi 
scoţi şi ochii pentru cineva şi 
să baţi la poarta lui, pentru 
că o să bată şi el la poarta 
ta. 
 Când prietenul tău es-
te de miere, nu umbla să îl 
mănânci tot, pentru că de 
aceea îţi este prieten, să te 
ajute mereu când ai nevoie şi 

În viaţă sunt multe momente 
în care îţi poţi verifica 
prietenul, atât în momente 
grele ale vieţii cât şi în 
momentele fericite. 
Uneori, când îţi merge bine 
toţi sunt cu tine, iar când îţi 
merge rău rămâi numai tu, 
dar, dacă te-nţelegi dintâi nu 
te cerţi pe urmă. 
Dacă un prieten are nevoie 
de tine, de-ar fi Oltul cât de 
adânc, tot să trec,i ca să te 
duci. 
Prietenia este ca o mină de 
aur din care 
scoţi mereu 
minunăţii. 
 
S t o i c a 
Oana 

    Atunci când ai un prieten 
nu trebuie să fii lacom, ci să 
împarţi totul cu el. Trebuie să 
asculţi de gura lui ca la carte 
şi să fii un suflet în două tru-
puri. Când ţi se marturiseşte 
un secret să nu  spui nimă-
nui, ci să fii mut ca un mor-
mânt iar atunci când are o 
problemă să-l scoţi din nevoi.  
 Chiar dacă  în viaţă  
există multe încercări de ru-
pere a prieteniei dintre două 
sau mai multe persoane, cei 
mai mulţi trec peste aceste 
încercări, căci apa cât de 
mare vine, piatra tot în loc 
rămâne, pentru că atunci 
când sunt doi, puterea creşte 
şi ca să te poţi scărpina bine 
trebuie să ai de cine. 



Într-o zi fru-

moasă de toamnă 

două broscuţe Reli şi 

Ralph s-au gândit sa 

o r g a n i z e z e  u n 

concert la care să in-

vite toa-

te crea-

turile de 

pe baltă. 

C e l e 

d o u ă 

broaşte  

ca două vedete ce se 

respectau şi-au invi-

tat cea mai de succes 

orchestră din zonă. 

   -O să fie un 

concert foarte bun şi 

de aceea vom avea 

cele mai frumoase 

costume, zise Reli. 

    -O să-ţi cump-

ăr o rochie modernă, 

să fii strălucitoare 

spuse Ralph foarte 

mândru! 

  Cele două 

broscuţe au repe-

tat, repetat până la 

ora concertului. 

  Reli mărunţică 

şi frumuşică şi-a 

pus cea mai fru-

moasă rochie, iar 

Ralph era foarte 

chipeş. 

   S e a r a 

concertului a sosit. 

Orchestra a început 

cu cele mai frumoa-

se melodii, iar bros-

cuţele aveau succes. 

    În mijlocul 

concertului, nori ne-

gri s-au adunat pe 

cer şi vântul furios 

a împrăştiat toţi 

spectatorii. 

     Orchestra a 

rămas fără partituri 

şi s-a împrăştiat şi 

ea.   

      T o a t ă -

munca lui Reli şi a 

lui Ralph s-a spul-

berat. Au ramas 

trişti, dar au ho-

tărît ca vor relua 

concertul într-un 

loc mai sigur, după 

ceva vreme. 

 

Toma Costin 
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norii se răspândesc care-
ncotro. Acum soarele se 
poate odihni. Dar fără 
folos... Din balta înspu-
mată se auziră zgomote. 
Oac,Oac,Oac,Oac. 
-Ce o fi asta? se întrebă 
soarele. 
Erau trei broscuţe mici 
care organizaseră un 
concert. 
Broscuţelor li s-au ală-
turat şi două albinuţe 
micuţe, fragede, în dun-
guliţe galbene şi negre. 
Dar nu era de ajuns. 

   Somnoros ca de obi-
cei, soarele s-a sculat 
cam târziu în această 
dimineaţă. Şi-a făcut 
apariţia printre norii 
de plumb, dar cu gân-
dul departe, la visele 
de noapte, pe care 
probabil le-a avut în 
patul său plin de raze 
arzătoare. În acest 
timp, luna i-a ocupat 
locul şi a domnit în-
treaga noapte alături 
de luminiţele galbene 
ce pâlpâiau pe cer. 
Îmbrăcat cu haina sa 
galbenă de vară, 
soarele a tăiat cu 
sabia luminii zorii di-
mineţii şi s- a aşezat 
confortabil pe tronul 
său din văzduh. Voia 
să lumineze şi să în-
călzească pământul, 
dar norii nu-i dau 
pace. Aşa că soarele 
işi trimite câte o rază 
pentru a-i pune pe 
fugă. Vederea suliţei 
de foc îi îngrozeşte şi 

Mai trebuia un cân-
tăreţ. Atunci albinuţele 
o chemară pe privighe-
toare, căreia i se mai 
spunea şi crăiasa pă-
durii şi care parcă era 
pictată. Atunci toţi 
începură a cânta:’’Oac, 
Bâz, Cirip, Cirip, Oac, 
Bâz...şi aşa până ce pe 
bolta presărată cu 
stele,ca nişte lacrimi ar-
gintii, işi face apariţia 
Regina Nopţii, care 
cerne sclipiri de raze 
aurii. 
Luna este singura care 
încă mai veghează 
natura adormită. Cu un 
val subţire şi fin, ea în-
văluie peisajul pre-
schimbându-l într-o 
lume de basm. 
 
Tudor Ioana. 
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Marele concert se 

apropia destul de repede, 

iar în iazul din apropierea 

pădurii, era deja o mare 

agitaţie. 

Nimeni nu vroia să 

dea greş, mă refer la Do 

major, căci de această 

notă toate broaştele as-

cultă. E adevărat, un bro-

scoi cu frac îşi drege de 

zor glasul cam răguşit, 

oricum,  e sigur c-o să 

placă tuturor orchestra 

sa. 

Din timp, în linişte 

au pornit iepuraşul, că-

prioara,vulpea şi mistre-

ţul, chiar şi morăcănosul 

urs să ocupe locuri bune 

la spectacolul pădurii. 

- Hai! Tu, surioară! 

strigă un cocostârc sfios 

unei berze rătăcite prin 

tufişurile pline de ţânţari 

şi libelule. 

- Da! Acum, acum 

sosesc, răspunse barza 

într-un târziu. Să-mi 

ocupi un loc în faţă, rit-

mul muzicii să-l simt! 

Seara şi-a lăsat 

cortina, difuză luna 

arunca o rază străvezie 

peste broscuţe . 

- A venit timpul! 

spuse micul dirijor îmbră-

cat în frac verde şi, cu 

bagheta lui, dădu un 

semn discret şi con-

cret şi concertul 

î n cepu .  Ri t m uri 

clasice, legănătoare au 

cedat locul rap-ului 

ritmat, iar spectatorii 

şi-au lăsat locurile co-

mode pentru un colţ 

de ring de dans. 

 

Oprea Alina 
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Octombrie . Este  o  zi  tristă  de  toamnă. Ploua  întruna  ,  o  ploaie 

măruntă  şi  bătea  un  vânt  iute  şi  rece  care  aducea  câteodată  

nouri albi. In  pădure,  crengile  copacilor  umede  rămaseră  fără  

veşmânt, iar  în  iazul  de la  poalele  muntelui  se  auzea  şoptind  ca  

nişte  fluiere  de  argint din  care  cântau  ciobanaşii  nevăzuţi. 

            Era  concertul  broscuţelor ;  acestea  puse  pe  treaba  cântau  : 

-Oac  -  oac  ,  oac  -  oac! 

           In  apropiere  ,  cu  blăniţa  maronie ,  moale  şi  catifelată,  dar  foarte  fricos  era  

iepuraşul  Ţup - Ţup. De  el  s-a  apropiat  Arici - Pogonici,  un ghem  ţepos , dar  foarte  

inteligent,  care  i-a  spus  : 

-Nu-ţi  fie  teamă ,  hai  să  ne  apropiem! 

           -Da! auzi  c’t  de  frumos  cântă! Atunci  hai  să  mergem  împreună!  

 Ajunşi  pe  mal ,  cei  doi  prieteni  au  rămas  cu  gurile  căscate  de uimire ,  văzând  cât  

de  talentate  sunt  broscuţele .  



 “- Bine ai revenit, 
toamnă!” “ zise Oac. 
 “- Ne bucurăm să 
te revedem! “zise Oachi, 
fără entuziasm. 
 “- De ce  sunteţi 
supărate?” 
 “- Vrem să dăm un 
concert, dar nu are cine 
să ne ajute.” 

   Este seară. Luna ce 
pluteşte printre stele 
argintii zâmbeşte spre 
pământ, luminând 
iazul de la marginea 
pădurii. 
 Două broscuţe 
stau plictisite pe 
malul lacului şi 
privesc stelele. Oac 
este o broscuţă mică, 
grasă, deşteaptă şi 
veselă, pe când Oachi 
este înalt, slab, 
săltăreţ şi mofturos. 
Deodată şi-a făcut 
apariţia toamna care 
a sosit cu alaiul ei de 
frunze veştede şi 
răvăşite care  dansau 
prin văzduh. 
 “- Bine v-am 
regăsit, dragii mei!” 
zise toamna. 

 “ - Vă ajut eu.” 
 “- Eu merg să 
chem invitaţii, tu Oachi 
aduci instrumentele, iar 
tu toamnă împodobeşti 
scena cu culorile tale 
arămii.” 
 Pe la miezul 
nopţii spectacolul a 
început. Toată suflarea 
pădurii a participat la 
spectacolul de pe lac. 
Vântul acompania cele 
două broscuţe, iar 
frunzele ruginii dansau 
în văzduh. 
 A fost un festival 
de neuitat! 
 
 
 

Păuna Andreea 
Alexandra 
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multe lucruri despre 
planeta sa, cum că acolo 
nu există particule de 
praf, locuitorii din lumea 
lui nu se îmbolnăvesc ni-
ciodată, dacă se lovesc, se 
regenerează, acolo ferici-
rea este veşnică. În jurul 
planetei sale,singurii care 
tulbură liniştea sunt nu-
meroşii vulcani care erup 
din când în când. 
Cometele şi meteoriţii se 
plimbă nestingheriţi pe 
acest tărâm. 
Prietenul meu extratere-

     E s t e 
s e a r ă . 
L u n a  
p l u t e ş t e 
p r i n t r e 

stelele argintii. 
      Eu mă întind în pat şi 
închid ochii. 
     O imagine ciudată mi 
se arată Se făcea că eram 
pe o câmpie întinsă, unde 
totul era frumos şi liniştit. 
     Dintr-un O.Z.N. a co-
borât un extraterestru. Am 
făcut cunoştinţă. El a 
început să-mi povestească 

stru îmi arată fabuloasa 
cometă ” Halley”. Toate 
aceste lucruri mă fas-
cinează. 
Dîntr-o dată , un val de 
lumină puternică mi-a 
izbit ochii. Mă trezesc şi 
privesc cerul. Ce bine ar 
fi fost să pot zbura! 
 

prima zi de şcoală din clasa 

a V-a, când ne-a întâmpi-

nat emoţionat şi ne-a făcut 

cunoştinţă  cu domnul 

diriginte şi cu domnii pro-

fesori Îmbrăcat în haine de 

gală, el ne-a prezentat clasa 

în care vom învăţa; o sală 

încăpătoare, luminată din 

belşug, cu  trei rânduri de 

bănci  frumos aranjate ce 

aşteptau cu nerăbdare să fie 

ocupate de noi. 

 Îi  mulţumim lui 

Nini  că ne lasă să avem 

părerile noastre atâta vreme 

cât ştim să ni le susţinem, îi 

mulţumim că ne lasă să 

creştem şi să zburăm liberi, 

îi mulţumim că există. 

 Poate că pare un 

paradox, dar eu îl consider 

pe Nini ca fiind cel mai 

bun prieten al copiilor. 

Nini, cine este Nini? Chiar 

n-aţi înţeles !? 

 

 
IVAN  ANDREI  VALERIU  

Cls. a V-a A 

 

 Drăguţ, zâmbitor şi 

prietenos, Nini câştigă zi de 

zi inima copiilor din şcoala 

noastră . El este un model de 

comportament pentru noi 

toţi. Extrem de inteligent,ne 

face să înţelegem că nimic 

nu poate fi mai frumos pe 

lume  decât şcoala.. Ca  o 

floare gingaşă ne apare în 

cale în fiecare zi. Ne  lu-

minează drumul învăţăturii 

şi ne deschide porţi către 
noi aventuri. Nini este întot-

deauna prezent , gata la orice 

oră să ne dea un sfat 

înţelept. 

Îmi amintesc cu bucurie de 
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(  compunere gramaticală) 



    Cătălin are de scris opt probleme 
de matematică, dar nu are 
culegerea care-i trebuie pentru a-şi 
face tema. Stă el, se gândeşte şi îşi 
aduce aminte că Silviu are această 
culegere. Bucuros, pleacă spre casa 
lui Silviu să-i ceară cartea cu împru-
mut. 
    Mergând, mergând, Cătălin se 
întreabă : 
    - Dacă  Silviu îmi cere în schimbul 
culegerii pixul meu cu gel? Hm…
Asta e, îi dau lui pixul cu gel, dar eu 
cu ce mai rămân? 
    Merge el ce merge şi se întreabă 
din nou: 
    -Dar dacă îmi cere şi radiera mea 
FACTIS de care sunt atât de mul-
ţumit? Asta nu- i bine de loc,dar, ce 
să fac, Silviu e singurul din clasă 

care-mi poate împrumuta 
culegerea. 
Mai avea puţin până a ajunge 
acasă la colegul său şi-i veni o 
nouă idee: 
    -Din cât îl cunosc eu pe Sil-
viu,acesta va lua şi pielea de pe 
mine.Delicată situaţie, dar , asta 
e! Până  la urmă, decât să merg 
cu tema nefăcută, mai bine îi 
dau tot    ce-mi cere. 
    În sfârşit, Cătălin ajunse în 
faţa casei lui Silviu.Căzut din 

nou pe gânduri, era din ce în ce 
mai stresat, pentru că în tot acest 
timp s-a gândit să-l împace şi pe 
Silviu şi pe el. Se hotărăşte şi bate 
la uşa colegului său, care iese cu 
un zâmbet larg şi spune: 

-Zi-mi, Cătăline, ce problemă 
ai, cu ce te pot ajuta? 
-Silviule, ştii ceva? Nu-mi tre-
buie culegerea ta! Apoi îi în-
toarce spatele şi pleacă. 

    Morala:  Etichetarea  prietenilor, 
a colegilor ,  fără să le ascultăm 
punctul de vedere, conduce la un 
eşec ferm în comunicare. 
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Oare există vreun copil 
care, jucându-se iarna 
afară printre nămeţii de 
nea, să nu fi ridicat un om 
de zapadă, să nu fi căutat 
o mătură veche sau 
măcar o creangă uscată 
şi câţiva 

cărbuni sau pietre cu care 
să-l împodobească pe 
prietenul de omăt? Un 
zâmbet strâmb, un nas 
roşu improvizat dintr-un 
morcov împrumutat de la 
mama sau de la bunica, 
poate şi un fular ponosit  

şi... gata! Un nou prieten 
de joacă, pe care ai 
asteptat un an intreg să-l 
faci cu propriile tale 
mâini. Chiar şi întors în 
casă, îl mai pândeşti din 
când în când de la geam, 
nu cumva vreo rază de 
soare mai poznaşă să-l 
topească. Omul de 
zăpadă este un prilej de 
bucurie, simbolizând 
inocenţa copilăriei, 
culoarea sa albă arată 
puritate, iar în ochii 
copiilor se citeşte 
mulţumirea jocului lor plin 
de veselie. 



Auzind acestea, mama lui 
Iisus s-a înspăimântat,  şi-a 
luat fiul în braţe şi, cu aju-
torul lui Dumnezeu, a pără-
sit Bethleemul. 
    Pe drum, Fecioara Maria 
a auzit tropote de cai care 
veneau în urma ei. Atunci 
ea, văzând un stejar, l-a ru-
gat să-şi coboare crengile şi 
s-o ferească  de oamenii lui 
Irod. Dar  stejarului i se 
făcuse  frică şi o refuză pe 

Fecioara Maria. 
    Deodată, ea fu chemată de 
un brad micuţ care pe dată o 
înfăşură cu crengile sale, 
exact  în clipa în care 
oamenii lui Irod treceau că-
lare prin acel loc. După ce  
călăreţii s-au îndepărtat, 
Fecioara mulţumi bradului 
pentru fapta săvârşită  şi îi 
spuse:  
    -“Cât vei trăi, bradule, să 
nu  veştejeşti niciodată! Să fii 
mereu verde şi iubit de toţi 
copiii” , iar stejarului îi 
spuse ca toată viaţa lui să 
tremure, fie iarnă, fie vară. 
    Aşa se explică faptul că 
iarna, de Crăciun, bradul 
este prezent în casele 
oamenilor, fiind iubit de toţi: 
mici şi mari, tineri şi 
vârstnici. El este copacul săr-
bătorilor, fiind prezent de 
ani în cele mai importante 
momente ale vieţii. 

    Într-o seară de Crăciun, 
cu mulţi ani în urmă ,a 
venit pe lume Mesia, de-
spre care se spunea că este 
Împăratul Lumii. În acele 
vremuri, pe acele me-
leaguri era împărat Irod, 
un om foarte rău care, 
auzind că a sosit pe lume 
Mesia, Împăratul Lumii, a 
poruncit soldaţilor să–i 
ucidă pe toţi pruncii de la 
doi ani în jos. 
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Moşule cu plete dalbe, 
Tu esti bun şi-aduci de toate, 

Daruri multe la copii: 
Fructe, dulciuri, jucării 

Insă mai presus de toate, 
Noi îţi cerem sănătate. 

 
  ENE ANDREI NICUŞOR,CLS. A IV-a B 



Astăzi când eu m-am 
sculat, 

Şi  pe geam m-am tot 
uitat, 

Nu-mi venea să  cred 
ce vad: 

Peste tot era omăt! 

Fuga jos din pat m-am 
dat, 

Nu ştiu cum m-am îm-
brăcat, 

În zapada m-am trântit, 
Că nu era de glumit. 

 
După ce m-am tot jucat 

Mama în casă m-a 
chemat 

Şi mi-a spus: Copile 
dragă, 

Iarna de-acum o să 
înceapă  

 
CHIRITĂ ANDREEA  

CLS.A II-a  A 

Să nu îl simt atât de des. 
Aş vrea ca după copilărie  adulţii 

să nu mai tânjească, 
Dorindu-şi atunci când erau copii 

să crească. 
Aş vrea să mă pot trezi din acest 

coşmar 
În care parcă totul a luat-o razna. 
Aş vrea să pot şterge cu guma 

toate greşelile comise, 
Dar nu pot! 

 
 

BUCURIE IOANA,CLS. A VII-a A 

Aş vrea că oamenii mari să 
aibă mai mult respect faţă de 

sine, 
Să-i admire pe cei care-i 

iubesc, spunându-şi că totul 
va fi bine. 

A vrea să nu se mai zbată 
atâta pentru nişte bani, 

Ca apoi să-i cheltuie în mai 
puţin de un an. 

Aş vrea ca din când în când 
să pot spune ,,nu ” în faţa 

vieţi neîndurătoare, 
Care parcă ştie unde a greşit 

fiecare. 
 Şi râde că omul nu poate 

atinge perfecţiunea. 
Aş vrea să pot scrie fără ca 

nimeni să-mi zică stop, 
Să mă lase să fac ce-mi 
spune inima şi creionul. 

Aş vrea ca sentimentul de a 
domina 
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Dragă doamnă învăţătoare, 

Bună, bună iubitoare, 

Dumneavoastră m-aţi condus 

Pe un drum bun şi supus. 

Dumneavoastră mi-aţi dat 

Cel mai bun şi frumos sfat. 

Eu din suflet vă iubesc 

Şi vă spun  MULŢU-
MESC!                                 

 

POPESCU REBECA 

DANIELA, CLS.A IV-a B 

 

petreci cu el doar tim-
pul liber, ci şi să îţi faci 
timp să îi asculţi prob-
lemele, să  nu îl excluzi 
din cauza unor noi 

prietenii, să nu îl vorbeşti 
pe la spate şi,   mai im-
portant este să ştii să îţi 
ceri scuze dacă ai greşit. 
                Astfel, când vei 
da de greu, va fi cineva 
langă tine care să te ajute, 
iar tu vei fi la fel pentru 
el. De aceea în popor se 
spune că ,,prietenul la ne-
voie se cunoaşte”. 
 
 
 

CELMARE CORINA,CLS. A VII-a D 

              Prietenia este un 
sentiment ce leagă 
oamenii şi chiar  fiinţele 
necuvântătoare. Prin 
viaţă nu poţi trece singur, 
ci ai nevoie de cineva care 
să îţi fie alături în mo-
mentele grele, să îţi zică o 
vorbă bună, să îţi dea un 
sfat, un ajutor când ai ne-
voie. Prieteniile se 
încheagă de la o vârstă 
fragedă. Cu timpul ele se 
pot destrăma, fiecare mer-
gând pe drumul lui sau 
pot dura până la sfârşitul 
vieţii. 
               A avea un bun 
prieten nu înseamnă să îţi 
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    Dragi părinţi, 
Voi m-aţi ajutat să cresc 
Şi aş vrea să mulţumesc 
Pentru darul părintesc. 

Eu mă străduiesc cu greu, 
Harnic, bun să fiu mereu, 

Să fiu un copil cuminte 
Şi de astăzi înainte. 

Dragi părinţi, 
Vă mulţumesc 

Şi din suflet vă iubesc! 
 
 

CHIRITĂ ANDREEA, CLS. A II-a A 
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Miros de brad, parfum de flori, 

Bat în ferestre colindători. 

 Fiţi fericiţi de sărbători, 

 Acum şi-n anii următori: 

 Moş Crăciun bate la uşă, 

Scoate mâna din mănuşă 

 Şi vă dă din palma lui, 

 “Darurile cerului” 

Lângă geam şi lângă foc, 

 Să vă umple de noroc! 

 Pe la geamuri cad steluţe 

 Şi pe foc sunt sărmăluţe, 

 Bradul e la locul lui, 

 Moşul e la treaba lui, 

 Să ne fie nouă bine, 

 Iacă, acum Crăciunul vine. 

 

Ion Vlad Ionel 



Legenda spune că 
staulul în care S-a născut 
Pruncul Iisus era al unui 
bătrân, care a fost si el de 
faţă la Naşterea 
Mântuitorului. Acesta era 
Moş Craăciun. Lui i s-au 
alăturat în scurt timp 
ciobanii de pe dealul din 
apropiere şi magii veniţi de 
departe cu darurile lor. 
Dorind să-i aducă Pruncului 
şi o creangă verde, magii au 
luat un mic brăduţ de 
crengile căruia au agăţat 
darurile şi au aprins 
lumânărele, aşezându-l 
lângă Pruncul Iisus. De 
atunci a rămas obiceiul 
bradului de Crăciun, 

singurul copac verde din 
mijlocul iernii. La poalele 
sale, copiii cuminti 
aşteaptă cu nerăbdare 
daruri si cadouri. Se cântă 
frumoase colinde, iar 
familia toată se strânge în 
jurul mesei. Moş Crăciun 
reprezintă pentru noi toţi 
icoana bunătăţii. El ne 
aminteşte de anii inocenţi 
ai copilăriei, de liniştea 
sărbătorilor petrecute în 
mijlocul familiei, de 
bucuria Naşterii 
Mântuitorului. 

 

 
“E un moş cu nasul roş. 

Iarna lasă jucării la cei mai 
cuminţi copii.” 

   
                    

 
“E un meşter iscusit, ce cu 

iarna a venit şi-n fiecare dimineaţă, 
îmi pictează flori de gheaţă.” 

    
    

“Iarna-n frig, vara la 
soare, neschimbat e la 
culoare” 
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(Gerul) 

(Moş Craciun) 

(Bradul) 



venind cu inima deschisă  

pentru a aduce un omagiu  

lui I. A. Basarabescu.  

 

Traian Cepoiu a lansat o 

carte despre viaţa lui I. A. 

Basarabescu şi 

semnificaţia  lui în 

istorie , fapt care ne- a 

impresionat pe toţi. 

În cadrul zilelor dedicate 

scriitorului  au avut loc şi 

alte  

evenimente:”Festivalul 

talentelor“, lansarea cărţii 

“Jurnalul incomod III ” de 

Marta Bărbulescu la 

Muzeul de istorie. 

Întreaga suflare  a şcolii a 

participat cu entuziasm la 

activităţile organizate .  

Aceste evenimente cu 

siguranţă ne vor rămâne în 

minte mult timp de acum 

încolo, deoarece sunt 

închinate memoriei lui I. A. 

Basarabescu. 

Sunt mândră că am învăţat 

în aceasta şcoală. 

 

Voinea  Dana  Emanuela 

 

“Zilele Bassarabescu ” - un 

eveniment reprezentativ 

pentru şcoala noastră. O 

ediţie specială  a acestei 

serbări a avut loc pe 17 

decembrie 2005, fiind 

organizată de doamna 

directoare , în scopul 

aniversării mentorului  

nostru spiritual , I. A. 

Basarabescu, un om de vază  

al Prahovei  şi al literaturii 

române. 

La această serbare au 

participat oameni 

importanţi precum: Traian 

Cepoiu, prefectul judeţului  

şi profesori universitari, toţi 
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Pământul românesc, vatra 
poporului român, este pămân-
tul pe care ne-am născut şi 
trăim. Străbătut de arcul ne-
clintit al Carpaţilor, spaţiul 
românesc  seamănă cu o cetate 
medievală armonios zidită.Ea 
închide la mijloc, între zidurile 
înalte, pământul roditor şi 
bogat în aur al Ardealului şi 
mândra cetate a lui Decebal, 
Sarmisegetuza. În exterior,  
munţii se înconjoară cu braţele 
verzi ale dealurilor , coborând 
până la pieptul neted al câm-
piei. La marginea  

lanurilor de grâu  şi 
porumb se rotunjesc apele ca 
nişte şanţuri albastre, apărând 
minunata  cetate a României. 

Pământul nostru e şi a 
fost un tărâm primitor   în 
care poporul român şi-a fixat 
rădăcinile pentru vecie. Noi n-
am plecat nicăieri, ci am 
rămas statornici în casa noas-
tră, în ţara noastră. 
Cetăţile şi mânăstirile  ridicate 
de Ştefan cel Mare sau de 
Mircea cel Bătrân, urmele 
bătăliilor lui Mihai Viteazul 
sau Vlad  Ţepeş  vor sta de-a 
pururi                                                                                                                                    

mărturie pentru dra-
gostea de neam şi ţară a 
poporului român. 

 
 
 

RINCEANU FLORINA OANA 
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 Pentru mine nu a fost 
simplusă interpretez în faţa 
unui public, dar uşor-uşor, 
pas cu pas, mi+am dat seama 
că aceste ore de teatru m-au 
maturizat, m-au schimbat în 
bine. 
 De ce am ales această 
materie opţional? La început a 
fost o provocare, dar apoi mi-
am dat seama că altceva m-a 
împins să mă înscriu; poate 
ceva din adâncul sufletului 
meu. 
 Mi-a făcut  mare 
plăcere! 
 Am jucat atât rol prin-
cipal, cât şi rol secundar, în 
tavesti ca bărbat ce tocmai se 
căsătorise sau ca femeie îngri-
jorată pentru puişorul ei 

 “Brigada Semaforul”, 
“L-am visat pe Nenea Iancu”, 
“Nerăbdătorii” sunt doar un-
ele dintre piese în care am 
“Jucat” mici sau mari roluri. 
 Bineînţeles că nu nu-
mai un rol într-o piesă a con-
tat, ci şi faptul că am avut 
prilejul de a viyita muyee, de a  
învăţa să fim spectator şi 
binenţeles am avut ocazia să 
ne dăm seama de marea 
valoare a operelor dramatice, 
lirice sau scenetelor de revistă. 
 Ca o ultimă dorinţă, 
dragă opţional, te rog cu ardo-
are să continui şi în anul şco-
lar viitor, măcar de plăcere, 
pentru a şti că totul nu a fost 
“în zadar”! 

 În caz că această 
dorinţă nu se va împlini, îmi 
iau ramas bun. Dar acest lu-
cru nu va fi uşor! 
“La revedere, scenă!” 
“La revedere, spectatori!” 
“La revedere, emoţii!” 
“La revedere, doamnă pro-
fesoară!” 
 Dar nu ăn ultimul 
rând, pentru că dumneavoas-
tră  ne-aţi îndrumat şi ne-aţi 
arătat ce înseamnă a vorbi 
liber, cu o anumită intonaţie. 
 Îmi va fi dor de voi, de 
orele de teatru, dar şi de în-
drumătorul nostrum, ce va fi 
un model în viaţa mea. 
 

Cu sinceritate şi regret, al tău 
“învăţăcel”,elevul...sau chiar 

eleva “mamiţica” - Tudor 
Anca 
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