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Introducere în… 
 

 
 
 

Pe vremea când lumina a fost separată de întuneric şi răul a fost îngropat în adâncuri, 
oamenii comunicau prin gânduri. Erau buni, înţelepţi şi iubitori. 
Însă au fost şi nemulţumiţi, ce credeau că trebuie să cunoască toate tainele lumii. Ei au 
semănat  ură şi  neîntelegeri. 

Oamenii au început să-şi suprime gândurile. Mulţi şi-au adormit spaimele, şi-au 
anihilat durerile, şi-au închis visele în cămări de nepătruns ale sufletului. Se fereau unii de 
alţii şi au început să trăiască  izolaţi. Unii au murit de tristeţe şi singurătate. 

Dar Dumnezeu nu a creat răul. Răutatea este trăirea oamenilor ce nu îl au pe 
Dumnezeu în inimă. Pentru a-i salva pe cei buni, Dumnezeu a creat Cuvântul ca mijloc de 
comunicare. 
Fiecare a putat să-şi păstreze gândurile. Dar asta nu a fost de prea mare folos. Au apărut 
mincinoşii, prefăcuţii şi ipocriţii. 

Când priveşti un om, încerci să-i pătrunzi tainele sufletului, dar nu se mai poate. 
Cuvintele sunt ca nişte mici unde de energie. De fiacare dată când un om are un gând, 

acesta atrage cuvintele care corespund. Cuvintele sunt entităţi foarte ascultatoare. Ele ştiu 
exact când e momentul în care trebuie să apară în mintea omului, ca urmare a unui gând. Stă 
în puterea noastră să le rostim sau nu. 

Trebuie să fim foarte atenţi la folosirea cuvintelor. Cuvântul e miraculos şi trebuie să-l 
folosim doar pentru a mângâia şi a ajuta, nu pentru a jigni. 

Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare. Elare o taină sfântă, pe care trebuie s-
o apreciem. Datorită lui, oamenii trăiesc din nou în comunitate. 
Nouă, elevilor, ne revine un lucru important: să vorbim corect şi frumos. 
 
 
 
 

Vişoiu Razvn 
Clasa a VIII-a B 
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   Mi-aș dori ca fiecare om să nu moară niciodată. Mi-aș dori ca în patria noastră să 
existe respect și câte și mai câte, însă mai presus de orice aș vrea să fac o călatorie prin vasta 
lume a cuvintelor. 
     Acolo unde sunt mii de prieteni, unde vorbele și gândurile obscene sunt jugulate. Pe 
când eram mică, bunica îmi spunea mii și mii de povești, însă una dintre ele m-a fermecat. 
Am simțit că e un loz câștigător pe care fiecare are șansa să-l extragă din loteria vieții. Atunci 
i-am spus: 
-Bunica, mai știi povestea pe care mi-ai spus-o acum trei veri? Aceea cu literele și lumea lor 
bizară? 
-Sigur că-mi amintesc! Acea poveste nu o voi uita niciodată… 
- Dar de atunci nu-mi dă pace, mereu o visez! Și cred că a venit timpul să fac ceva! 
Bunica zâmbi. 
-Crezi că ești pregatită? Îți voi spune un secret care îți va schimba viața! 
-Îmi va schimba viața? Mie? Marfă! spun eu cu o voce ușor confuză, întrebându-mă dacă 
bunica va înțelege acest cuvânt. 
-Dacă zici tu, e marfă! 
-Dar buni, mi-e teama că nu voi înțelege! 
-Să-ți spun ceva …fiecare om a fost înzestrat cu darul cuvintelor, odată în viață fiecare face o 
călătorie în lumea acestora. Iar acum este timpul… 
-Este timpul meu! Doar al meu! Ura! 
- Exact! 
-Păi și cum voi face asta? Nu sunt un magician! 
- Ține minte copilul este cel mai puternic om de pe pământ. Acum închide ochii și încearcă, 
cu un gând nociv să ieși din lumea asta! 
 O stare de beatitudine mă învăluie și când deschid ochii, văd o sală imensă cu mii de 
scaune, iar în față un fel de tron. Deodată se aude un zgomot. Repede mă ascund după un zid 
imens pe care erau desenate diverse personaje. În clipa aceea o voce, face ca în sală să fie 
liniște: 
-Să intre regale și regina! 
Cum i-am văzut am înlemnit! Regele și anume litera ”T” și regina litera ”M” se fac comozi 
pe marele tron. Un domn foarte șic, îmbrăcat în costum negru și la gât cu un papion roșiatic, 
le oferă conducătorilor o hârtie pe care era scris ceva. 
-Care sunt implicații? stigă regele. 
Porțile imensei odăi s-au deschis, iar în fața regelui și-au făcut apariția câteva litere care se 
țineau de mână. Erau cuvintele ”sfârșit de săptămână” și ”weekend”. Am reușit să le descifrez 
chiar dacă erau încurcate. Știam că ele înseamnă același lucru și de ce să nu recunosc că în 
viața de zi cu zi folosesc mai frecvent ”weekend”. Atunci am înțeles! Misterul a fost elucidat. 
Prin acel loc treceau toate cuvintele noi din limbă, tot ce pe parcursul anilor devine al nostru, 
chiar dacă nu e.   
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    Sper ca nu am fost ultima care vizitat aceea lume fantastica, unde își au izvorul toate visele 
și clipele frumoase, petrecute împreună.    

Tudor Ioana 

 

 
 
Poetul este doctor al sufletului, general al cuvintelor și al sentimentelor. Este un 

mărșăluitor în căutarea inspirației, cu arma lui cea mai de preț, condeiul. Talentul lui este 
necontenit, un dar neprețuit în lumea cărților. O poezie nu este decât o poezie, este un lăcaș 
sfânt în care versurile alină singurătatea cuvintelor.  

Poetul nu este decât un simplu om, este o ființă supranaturală, pus în diferite ipostaze 
și sub diferite forme, chiar de el. Puterea cea mai de preț a scriitorului este puterea 
cuvântului, manifestată prin strofele fiecarui poem care ating o coardă sensibilă a cititorului. 
Viața poetului este simplă și singuratică, dar plină de bucurie, de iubire din partea cuvintelor. 
Poetul pune în mișcare imaginația noastră cu ajutorul cuvintelor, astfel încât să fie posibil ca 
marea să intre-ntr-un pahar. Poezia este casătoria realității cu idealul, in sufletul poetului, este 
un veșmânt care întruchipează iubirea și moartea. 

Opera unui poet este chipul sufletului său, relevarea unui sentiment pe care îl crede 
interior și personal, o succesiune de viziuni, fondarea ființei prin cuvânt. Penița nu scrie, ci 
învăluiește foaia într-o revărsare spontană. 

Poezia nu este altceva decât o dovadă a vieții. Dacă viața ar arde, poezia ar fi cenușă. 
        

                                     Culbeci Mirela - a VII-a   A 
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 Capitolul I Compoziții lirice cu structuri date  

 

Eu sunt acum doar un copil. 
Mă întreb dac-o să cresc, să ştiu. 
Aud eu multe voci spunând 
Vreau (să mă fac poet, şi-oricând) 
Să ştiu să fac şi să creez, 
O poezie, făra să cedez. 
Gândesc de-acum că va fi greu 
Dar asta mi-am dorit mereu. 
 
Eu sunt însa un începator. 
Mă prefac uneori că e uşor. 
Simt însa că e altceva, chiar dacă nu-mi 
doresc să fi fost aşa. 
Ating acum doar un caiet curat, 
Sunt îngrijorat şi poate puţin speriat 
Plâng şi mă simt ciudat. 
 
Eu sunt acum pe la sfârşit, 
Înţeleg că totul a pornit de la ceva mic. 
Spun doar că mai am puţin. 
Încerc, mă străduiesc să scriu 
Nădăjduiesc să termin frumos, 
Eu sunt încă la un nivel mai jos. 
 

Bănica Edmond Gabriel 
Cls a VIII-a A 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eu sunt o  fată deșteaptă 
Mă întreb ce mă așteaptă 

Aud totul despre mine 
Vreau să fac eu numai bine. 

 
Eu sunt o fată deșteaptă 

Mă prefac că nu îmi pasă 
Simt c-o să mă prăbușesc 

Ating țelul ce-l găsesc. 
 

Sunt îngrijorată de tezele ce vor urma 
Plâng de nota ce o voi lua 
Eu sunt o fată deșteaptă 
Înteleg ce mă așteaptă 
Spun că o să reușesc 

Încerc să nu mă prabușesc 
Nădăjduiesc  c-o să fac bine 

Eu sunt o fată deșteaptă. 
 

 
Alexandru Marina 

Cls. a V-a  B 
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Eu sunt o floare pe-o câmpie 
Mă întreb dacă  contez 
Aud vorbe, multe, rele, 

Vreau să cresc, voinică, mare, 
 

Eu sunt o stea strălucitoare 
Mă prefac că strălucesc , 

Simt o bucurie tristă, 
Ating un suflet bucuros, 
Sunt îngrijorată de lume 

Plâng adesea printre nori. 
 

Eu sunt un pui de om ce crește 
Înteleg că sunt micuță, 

Spun adesea lucruri fără rost 
Încerc să cresc, să mă dezvolt 

 
Eu sunt un om și mai greșesc. 

 
 
 
 

Grigore Ana 
Clasa a V-a B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eu sunt une elev nerăbdător 
Mă întreb ce voi ajunge în viitor 
Aud numai vorbe bune despre mine 
 
Eu sunt un  elev nerăbdător 
Mă prefac că mi-e dor 
Simt timpul care trece-n mine 
Ating  frica care-i pe mine 
Sunt îngrijorat de teze 
Plâng și mă rog să iau un zece 
 
 
Eu sunt un elev nerăbdător 
Înțeleg că sunt cuminte dar mai 
Spun și lucruri trăsnite 
Încerc  să nu le mai țin minte 
Nădăjduiesc  să mă îndrept la minte 
 
Eu sunt un elev nerăbdător 
 

Jugănaru  Laurențiu 
Clasa a V-a B 
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Eu sunt încăpăţânat 

Mă întreb ce s-a întâmplat 

Aud numai ce doresc 

Vreau să mă doctoricesc 

 

Eu sunt încăpăţânat 

Mă prefac c-am învăţat. 

Simt că iau o notă mică 

Ating  cartea fără frică 

Sunt îngrijorat de mine 

Plâng, oare ce s-a întâmplat cu mine ? 

 

Eu sunt încăpăţânat 

Înţeleg  că nu-i lucru curat 

Spun mereu ceea ce simt 

Încerc totuşi să nu mint 

Nădăjduiesc că m-am schimbat 

Eu sunt încăpăţânat . 
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Capitolul II Vocea ecologiștilor 
 
 
 
 

 
Dumnezeu a dat pământ 
Când îl privesc mă încânt 
Dumnezeu ne-a dat și apa 
Pești în ea, multime, gloată 
Fără apă nu sunt flori 
Fără ea oamenii mor, 
Apa toată viață poartă 
Fără apă viața-i moartă. 
 
Acum e iarnă, vântul înghețat 
Bate peste tară neîncetat, 
Grădinile-s pustii și vagi 
Mi-e dor de Soare, de miresme dragi. 
 
După ce cumplita iarnă, 
Începe să se deștearnă 
Mititica noatră floare 
Se înalță către Soare. 

 
Florile-s frumoase toate 
Colorate, parfumate 
Ele sunt dovezi prea bune 
De la Dumnezeu în lume. 
 
Munți abrupți cu creste-nalte 
Pajiști, zumzet de albine, 
Dealuri mari și înverzite 
Păduri dese, înfrunzite. 
 
Natura-i făurită bine 
Și-i făcută pentru tine! 
 
 

Alecu Alexandra 
Clasa a VIII-a C 
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Munții înaltii  
Se aseamană cu alții, 
Maronii sau stacojii 
Marea cea nemărginită 
De stânci ea stă izbită, 
De un zbuciumat albastru 
Ca seninul cer măiastru. 
 
 
Peste dealuri 
Cam pe seară-n depărtari, 
Vezi copii cu flori în mână 
Ce se bucură de lună 
Ajutând pe cei din urmă 
Viețuind în pace bună. 
 

Animale mici sau mari 
Aleargă toate pe deal 
Toate bucuroase foarte 
Că acolo undeva 
Cineva le poartă milă 
Ajutându-le la caz 
Pe toate ce au  necaz. 
 
 
Domnul toate le-a creat 
Ținând o lume-ntreagă 
Într-o palmă... 
Ne aduce vânt și ploi 
Curcubeul în culori 
Sau soarele arzător. 

 
 
 
 
 
 

Chiriță  Andreea 
Clasa a-VIII-a A 
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Era o zi senină de mai. Cerul de un albastru neîntălnit se intindea între cele patru  zari ca 
o mantie nesfîrşită. Aproape de prînz împreuna cu ai mei părinţi, pornim spre un loc minunat ’’ 
Curtea de Argeş ’’. Eram nerăbdator să ajung, deoarece mama îmi vorbise despre acel loc 
minunat. În amurg sosim la Curtea de Argeş, un orăşel retras, liniştit, cu căsuţele lui îngrijite , 
împrăştiate pe coasta unui deal. Deodată in mijlocul unei lunci, pe malul stîng al Argeşului, la 
poalele Carpaţilor, zăresc mîndra făptură a Curţii de Argeş.  

Încă de la poarta bisericii ne strecurăm cu greutate printre călătorii veniţi din toate părţile. 
Ne apropiem și sunt uimit cât de frumoasă este această biserică cu turlele ei zvelte, aurite, încinsă 
de brâie albe , sculptate-n piatră și strălucitoare ca un juvaer. În timp ce o admiram cu atâta 
curiozitate, vedeam cum mai  multi creștini se strang în preajma unui domn. Ne apropiem si noi. 
Bătrânul începe să povestească despre această biserică care fusese ridicată pe la începutul 
veacului al șaisprezecelea de înteleptul domn Neagoe Basarab. Era zidită toată in piatră, 
îmbrăcată de sculpturi migălite cu rară măiestrie. Apoi începu să spună despre vechea legendă a 
meșterului Manole. Meșterul pentru a putea isprăvi aceasta lucrare minunată a trebuit să ingroape 
de vie, in zidurile ei pe scumpa lui soție. Aflând atâtea lucruri minunate, în mine s-a stârnit o 
curiozitate și mai mare admirând fiecare colțișor a Sfăntului lăcaș în care mitul și legenda se 
contopesc cu istoria. 

De atunci îmi place să ascult și să descopăr atâtea legende interesante care marchează 
istoria țării noastre. 
 
 
 
 

Voinea Alice  Eduard 
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 A venit într-o zi insorită de primavara. I-a dat bineţe soarelui, bucurându-se de farmecul 
acelei zile, ce părea fără sfârşit. 

 Mica frunză a vorbit apoi vrute şi nevrute cu surorile ei, frunzele mai mari. Şi-a scuturat 
stropii de rouă ce îi acopereau trupul plăpând astfel încât părea a fi scoasă din cutie. A continuat 
apoi să îndruge verzi şi uscate şi să arunce zâmbete în jur. 

 Au urmat zile de vară, în care întrega natură părea fără viaţă sub razele lipsite de milă ale 
soarelui. Îi părea rău că trecură zilele plăcute ale primăverii şi îşi aduce aminte cu drag de ele. 

 A sosit apoi toamna ruginie. Micuţa frunză de mai demult era acum o fiinţă mare, cu 
scaun la cap ce le dădea sfaturi surorilor ei mai mici. Lua aminte la schimbările ce se petreceau 
in natură şi trăgea nădejde ca zilele frumoase să dureze cât mai mult. 

 

Tătaru Iana 

Clasa a-VIII-a B 

 
  În prima zi de toamna aproape toate frunzele au picat. Doar o frunza mai voinică sta agățată de 
copac.Toamna coborî la ea și îi spuse: 
  -Nu vreau!se încăpățâna ea. 
  -Dar de ce? 
  -Pentru că nu-mi place acolo jos! 
  -De ce nu-ți place? 
  -Pentru ca eu vreau să cunosc păsări, să văd cum răsare soarele… 
  -Dar acum, în anotimpul acesta, păsările cele frumoase au plecat în țările calde, iar soarele nu 
prea o să-l mai vezi! 
  -Nu! Eu nu mă dau jos! 
  Toamna, când a văzut că nu înțelege, a plecat. A venit în fiecare zi să vadă  ce mai face, iar 
după o săptămână frunza s-a uscat. Când era  gata să pice, toamna i-a spus: 
  -O, frunză voinică! Eu ți-am spus să-ți dai drumul! 
  -Ai avut dreptate, doamna Anotimp. 
  -Acum odihnește-te, că ai trecut prin multe! 
  Și aȘa se încheie povestea frunzei cea încăpățânată! 
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Fiecare anotimp are farmecul lui: iarna e albă, primăvara-i parfumată, vara-i călduroasă şi 
în sfârșit toamna e multicoloră. 
     Zâna înveșmântată în alb sosește pe crivăț călare. Norii fumurii au pus stăpânire pe bolta 
cerească şi varsă flori albe de omăt. Ea presară din cununa ei de gheață, fulgi de nea, ger și 
melalcolie, deși este rece. Inima ei este caldă, pentru că revarsă bucurie, emoție şi încântare. 
Fulgii plutesc ca un roi de fluturi albi peste gheaţa ca oglinda. Regina gheții, a lăsat în urma ei 
pomi împietriți ce și-au agățat de ramuri, mănuși de argint. În oceanul de cristal casele abia se 
deosebesc de zăpada rece și pură. Afară ninge ca-n povești. 
     Dar, crăiasa ei poartă o rochie cusută cu ace de gheață și împodobite cu steluțe argintii nu 
poate rezista în fața mărețului soare. 
     Primăvara scoate iarnă din țară și, împreună  cu alaiul său, se așterne peste crânguri şi 
poieni. Sub ploaia razelor de soare natura revine la viață. 
   Primăvara este o prințesă îmbrăcată într-o rochie colorată ce te-ndeamnă la visare. Ea are 
pe cap o cunună de flori, iar în mână, un coșuleț cu ghiocei. Dulcele vânt de primăvară adie ușor 
printre crenguțele copacilor, cea dintâi rândunică venită de departe, taie albastrul cerului că o 
săgeată. 
 
 

Grigore Radu 

 
 

Fluturi de gheţă dansează în zare, 
Parcă te cheamă să ieşi la plimbare. 
Natura doarme sub pătura groasă, 

Gerul colindă din casă în casă. 
Copacii-l înfruntă mândri şi drepţi 
Doar sunt ai pădurii sfinţi înţelepţi. 

Grigore Laura 
Clasa a-V-a D   
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Primăvara s-a întors din nou cu ce are ea mai frumos aducând cantec și veselie.   

 Dar nu după mult timp sosește regina vară, strălucitoare, cu gene firave de mărar, ochi de 
mărgăritar și cercei de cireșe.Ea revine pe minunata scenă a naturii, cu alaiul sau de flori și 
fluturi multicolori.Cu multă măiestrie ea plutește între cer și pământ într-un joc copilaresc,în 
tăcerea blajină a nopții spre nemurire.Zborul fluturilor din floare-n floare înseamnă grație, iar 
simfoniile și sunetele de fluier ale păsărilor înseamnă fericire și armonie. 

 Insă încet, încet, soarele auriu se ascunde printre norii cenușii ca plumbul.Toamna ne bate 
la geam pentru a privi spre culoarea ruginie care domină natura. 

 Regina Toamnă are părul auriu, o trenă roșcată făcută din mii și mii de frunze 
îngălbenite, dar totuși are un chip luminos. Ea închide în razele aurii asemeni unui imens 
chihilimbar, harnică și darnică ca furnica și albina. 

 Pe dealuri, pe campii, în pădure și în livezi totul capată o nuanță ruginie. Grădinile se 
îmbracă în chimonouri ușoare de borangic. Serenada greierilor din timpul verii a amuțit. 

 Din cer încep să cadă picături ca niște mărgăritare străvezii din ce în ce mai mari, mai 
vechi și mai grele. 

 A trecut un an din veșnicia naturii și cu el noi am crescut sau descrescut cam tot atât. 

 

Grigore Radu 
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Vacanța de vară a zburat ca un stol de rândunele, școlile își cheamă  cu clinchet de argint 
elevii iar natura îmbraca haina nouă de culoarea arămie. 

 A venit toamna în culorile ei fără egal, de la galben pal la roșu de foc, împrăștiind  
miresme de mere  aurii parfumate  cu miez dulce și gutui amărui cu puf galben. 

Toamna este zâna belșugului și a  bogăției, ea împodobește grădinile  cu legume  și 
livezile cu  fructe, umple  hambarele cu roade  și scoate  oamenii  la sărbătorile recoltelor. 

 Natura  toată  se schimba în acest anotimp, pădurile îmbracă platoșa  de aramă,  câmpiile  
bătute de brumă, par  ruginite, frunzele  se desprind  într-un dans  feeric așternând  un covor 
multicolor  și picăturile de argint ale ploilor  stropesc pământul. 

  Odată  cu venirea toamnei  și a brumei  șe pleacă florile ofilite spre pămînt,  pleacă 
păsările  călătoare  vâslind în înalțimi  spre  țările calde. Trilurile de privighetori se aud din ce în 
ce  mai rar, din  salcâmii îndoiți  de la porți. 

  Pe stradă se plimbă doar iernaticul vânt iar zilele umede și   reci vestesc aproprierea 
iernii, dovadă stând și gazelele plăpânde, amorțite de frig ce cauta  adăpost sub stratul gros de 
frunze uscate.  

Aceasta este toamna, îmbracată cu o rochie țesută cu fire de aur și pe cap purtând o 
coroniță de fructe. 

Ines Ioana Hodorog 

Clasa a IV- a C 
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Odată cu sosirea lui “Răpciune”, natura îşi îmbracă o altă haina.  
Vremea devine foarte schimbătoare.   
Soarele încearcă să – şi facă loc prinţe norii cenuşii , aruncându-şi sulitele din ce în ce mai 
palide. 
Chipul toamnei îl întâlnim la orice pas:copacii par roşiatici , 
Bruma apleacă florile spre iarba ofilită , păsările călătoare pleacă spre ţările calde. 
Dar toamna nu înseamnă numai tristeţe! Ea se exprima şi prin hărnicia oamenilor care-şi aduna 
după ogoare roadele bogate , iar văzduhul răsuna de glasurile cristaline ale copiilor care încep un 
nou an şcolar.  
În pieţe , merele aurii au mirosul parfumat şi miezul dulce iar legumele îmbie gospodinele să le 
poarte în camarile lor.  
Lacrimile lui septembrie udă pământul însetat de arşiţa din timpul verii. 
Acum toamna îşi îmbrăca rochia cea frumoasă din frunze ruginii , îşi aşază pe creştet coroană 
împletită din roadele pământului.    
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Capitolul III Meditații asupra condiției… 
  

“Un adevărat profesor nu este cel care ştie cel mai mult’ 

Ci cel care îi face pe cei mai mulţi să ştie.” 

Nicolae Donald Walsch 

 
Profesorul este cel care zămbeşte chiar şi atunci când are sufletul greu, ascultă părerile 

tuturor fără a se enerva, captează atenţia prin modul de a preda şi discută despre orice, fără  
prejudecăţi. 
 La ora unui profesor bun te duci cu drag şi te pregateşti chiar şi atunci când nu prea ai 
chef de învăţat, deoarece nu poţi să îl dezamăgeşti. 
 Sarcina cea mai importantă a unui profesor bun este să îl impresioneze elevii, să spargă 
crusta indiferenţei, să-i determine să să-şi dorească să afle maimulte despre lumea în care traiesc. 

Profesorul se implică în primul rând sufleteşte şi apoi intelectual. Cele mai simple 
gesturiale unui dascăl sunt pline de semnificaţie pentru elevi. 
 A fi profesor înseamnă mai presus de orice o „artă”. Aparent o profesie simplă,aceasta nu 
este totuşi la îndemâna oricui. Implică multă răbdare, multe momente de incertitudine,de 
descurajare şi multe ore de studiu. 
 Un profesor bun este cel care înţelege universul copiilor, sesizează interesele care îi 
animă şi devine un model demn de urmat. El trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, 
disponibilitatea de a primi sugestii,aptitudinea de a instrui.În clasăse învaţă maimult decât o 
materie, se învaţă o lecţie de viaţă. 
 Profesorul modelează comportamentul social al elevilor,le întăreşte încrederea în forţele 
proprii,îi ajută să îşi aleagă drumul în viaţă. 

Un bun profesor ne învaţă să descoperim frumuseţea din oameni şi ne insuflă credinţa că 
visele pot deveni realitate.          

 
 

Vişoiu Răzvan 
Clasa a VIII –a B   
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Se spune despre furnică, 

Mai ales că-i hărnicuță 

Am să vă spun acum o poveste. 

Din mușuroi, furnicile mi-au dat de veste, 

Căci printre ele se află cineva, 

O furnică pe nume Eva. 

Însă ea nu-i muncitoare, 

Furnica asta-i călătoare. 

Se purta urât și lenesă era, 

Doar  pentru că prin toată lumea se plimba. 

 

De fiecare dată când venea, 

Se lăuda cu tot ceea ce vedea, 

Și se credea  atotștiutoare, 

Dar ,,lenea e cucoană mare’’. 

 

 

 

Eva, lecții tuturor dădea, 

Pe toată lumea critica, 

Însa într-o zi i s-a-nfundat, 

Când cei din jur s-au săturat. 

Atunci cu toți au hotărât, 

Să o zgornească-n neștiut. 

Acum, e liniște în mușuroi, 

Și toți muncesc în pas vioi. 

 

 

Morala: 

Eva, leneșa furnică 

Nu se integra în schemă 

Și nu-i loc de fel 

Să-ți schimbi parerea despre ele. 

 

Nistor Teodora-Maria 
Clasa a-VIII-a B 
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  În viața oricărei familii se produc o mulțime de situații care fără să fie “explozive”, 
contribuie la formarea caracterului copiilor. 
   Conștient sau inconștient, toți părinții folosesc premii și pedepse. Aceste mijloace vor 
deveni un element educativ sau vor contribuii la răsfățarea copiilor, depinde cum sunt folosite. 
Când o persoană găsește satisfacție în a face ceva, tinde să repete acel lucru. Deci, dacă se 
premiează purtarea copilului cu ceva care-i place, foarte probabil se va purta la fel mai frecvent. 
    Recompensele materiale, cum ar fi banii, jucării sau obiecte de sport ne plac tuturor. Dar 
recompensele “sociale” precum o atenție, un cuvânt de laudă sau o manifestare de dragoste sunt 
acelea care ne fac să ne simțim cel mai bine să ne împăcăm cu noi înșine. Acestea ar trebui să 
aibă prioritate în relațiile cu copiii. 
   Pedepsele și recompensele nu contribuie la cultivarea unei gândiri și aditudini pozitive ci, 
din contră, contribuie la formarea dependenței dacă nu sunt înțelese cum trebuie. 
 

Maghioroiu Bogdan 
 

 
 
        Să fii profesor pare un lucru simplu:  să lași corigenți, să dai note mici, să dai multe teme, să 
faci proteste datorită salariilor. Dar consiliile profesorale, cercurile pedagogice, problemele 
clasei, corectarea lucrărilor? Mai pare simplu? 
      Orice professor intră în clasă, salută elevii, face prezența. Apoi verifică teme și cel mai rău 
lucru pentru unii este atunci când profesorul te scoate la tablă și nu știi răspunsul. Îi pui o notă 
mică și apoi predai o nouă lecție, le dai teme la final și îi ții și din pauză. Dacă ești professor de 
serviciu trebuie să stai să supraveghezi holul. Ca diriginte mergi să-ți verifici elevii și să-i cerți. 
      Nu poți fii nici prea bun, dar nici prea rău, nici prea îngăduitor, dar nici prea autoritar. Ca să-
ți câștigi elevii trebuie să te comporți la început mai blând, apoi să devii mai sever. 
     Pentru cercurile pedagogice trebuie să muncești foarte mult, să faci material, să-ți pregătești 
elevii să iasă totul bine. Dar lucrările? După o lucrare neașteptată le-o aduci după mult timp ți le 
spui că au luat note mici. 
     Să fii profesor nu este greu, dar nici ușor. Nu poți să faci această meserie dacă nu-ți plac 
copiii și nu știi cum să te compotți cu ei. O poți face și dacă nu-ți place, dar nu te vor iubi elevii. 
 

Andrei Raluca-Clasa a-VIII-a B  
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Ochii, două mure coapte 

Şi cu rouă presărate. 

Gura mi-i dulce frăguţă, 

Mititică şi draguţă, 

Obrăjorii, doi bujori, 

Braţele-s ca două flori, 

Trupul, copac mititel, 

Picioarele de stânjenel. 

Inima-i ruptă din Soare 

Viaţa ca o sărbătoare. 

Vreţi să ştiţi numele meu ? 

Sunt şi voi fi OM mereu.  

 

Tudor Alexia 

 
 

 
 
 

Sănătatea, dragi copii, 
E izvor de bucurii, 

Dacă ştii cum să trăieşti 
Şi corect să te hrăneşti. 

 
Ai grijă, de dimineaţă 

Să te speli mereu pe faţă, 
Să îţi faci înviorarea 

Şi apoi să-ţi iei gustarea. 
 

Să ai mâinile spălate, 
Caietele nepătate, 

Trupul drept , haine-ngrijite 
Pentru şcoală pregătite. 

 
Să consumi legume multe, 
Lapte, pâine, unt şi fructe, 

Să creşti mare sănătos, 
Ca un brăduţ de frumos. 
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 În weekend-ul trecut, într-o zi de toamnă, am fost în parc pentru a mă relaxa. 
 Acolo am cunoscut un băiat foarte  arogant care-i privea de sus pe toți ceilalți copii și se 
dădea mare că el e cel mai bun în toate. 
 Copiii simțindu-se jigniți nu  vroiau să se mai joaace cu acest băiat. Am încercat să fac 
pace între ei, purtand o discuție cu respectivul. 
 Cu aer de superioritate mi-a explicat că este prea cu scaun la cap față de cei din jur. L-am 
întrebat într-un mod politicos ce anume îl determină să se umfle în pene. Mi-a explicat că este cel 
mai bun la luat rămas bun de la călcâi deoarece practică atletismul. I-am dat dreptate, dar l-am 
pus la încercare, chemându-i pe ceilalți copii pentru o întrecere la care am participat și eu. 
 Toți copiii au luat startul cât ai zice pește. Lăudărosul nu numai că nu a ieșit primul, dar 
alerga  cu viteza melcului. 
 Ca să nu se facă de râs se  dădea de ceasul morții că-l doare un picior. Nu era destul de 
copt la minte încât să-și dea seama că aceasta scuză nu este credibilă. 
 Văzând că nu este crezut de nimeni pur simplu a luat-o la sănătoasa către casă. Am 
alergat după el și l-am rugat să bage la cap. Era numai ochi și urechi, simțindu-se cu musca pe 
căciulă. 
 I-am explicat că nimeni nu-i purta pică și l-am  invitat la joacă. Am profitat împreună cu 
el și toți copiii din parc de această zi minunată de toamnă, bucurându-ne de jocuri  în aer liber.  
 

Caloian Bianca Maria 
Clasa a-VIII-a B 
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Afară ninge. Am ieșit în grădină și am privit cu multă admirație văzduhul ca cenușa, 

fulgii ușori și albi asemenea florilor de cireș ce se joacă necontenit, care apoi de oboseală se lasă 
lent în jos către pământul somnoros. Hora steluțelor sclipitoare mă amețește, se rostogolesc prin 
aer ca un roi de flururi albi. 

Un fulg se oprește în palma mea, părând o ființă mică, asemănătoare cu o stea, doar că era 
rece și umedă. O simțeam mai fină decât o pană, foarte delicată și de un alb pur, 
imaculat...speriată și tremura. 

-Nu-ți fie frică, nu o să-ți fac niciun rău ! Doar te privesc!  
-Așa să fie?! spune fulgul fără putere, dar mai liniștit. 
-Am auzit de la bunicul meu că fiecare fulgușor are o poveste. Poți să mă încânți cu mica 

ta istorioară? 
Steluța își începe povestea, mai umedă ca niciodată : 
-Eu nu am fost mereu un fulg care coboară din nori. Demult, am fost un jucăuș strop de 

apă ce mă distram cu frații mei. Într-o zi, Moș Crivăț a trimis pe domnul Vânt să mă ridice la 
Norul cel Uriaș, unde am făcut un mic popas. Apoi am ajuns la palatul lui Moș Crivăț care era 
construit din cuburi mari de gheață, iar el era un bătrân cu barbă lungă, păr cărunt și brumat, iar 
atunci când era furios arunca văl de brumă argintie peste grădinile oamenilor. Acesta a simțit că 
îmi este teamă și m-a transformat pe loc într-un fulg de nea, pentru a deveni bucuria copiilor. 
Astfel, m-a trimis să plutesc prin văzduh, împreună cu ceilalți fulgi, într-un dans amețitor. Ne-a 
urat ”distracție plăcută!”, noi l-am privit o clipă și apoi am plecat într-o călătorie de vis. 

După un timp, am ajuns pe pământul posomorât și am format alături de frații mei o 
mantie albă, pufoasă, însă atunci când soarele s-a îndreptat spre noi cu săgeți de lumină 
orbitoare, ne-am transformat pe loc în mici picături de apă. 

-Fantastic ! Aș vrea și eu să fiu un fulg sclipitor și să mă pot bucura de împărăția lui Moș 
Crivăț ! 

-O, nu, draga mea prietenă, rămăi în lumea ta minunată ! N-ai vrea să-l întâlnești pe 
morocănosul moșneag. Acum îți spun adio deoarece eu mă topesc.  

-Cu bine ! Îmi pare rău că mă despart de tine ! Ai fost atât de drăguț, l-am încurajat plină 
de speranță. 

Pe drumul către casă m-am întrebat ”oare a fost un vis?”. Tocmai atunci am auzit un 
sunet firav dintr-o baltă : ”Rămas bun, mica mea prietenă!”.  

În acel moment, am înțeles că povestea fulgului de nea chiar a existat. 

( Moraru Diana -Școala I. A.Bassarabescu- Ploiești )  
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Afară ninge des. Flori mici de gheață se aștern la fereastra mea. Fulgii se joacă prin aer ca 

un roi de fluturi albi. Zâna cea albă m-a luat în zbor pe aripile ei străvezii.  
Pe când mă jucam în zăpadă, am prins în palmă un fulgușor. Este cea mai frumoasă steluță 

pe care am văzut-o vreodată! 
-Cine ești? Am întrebat curioasă. 
-Sunt regele fulgilor de nea. Dar tu, cum te numești? 
-Eu sunt Maria. Îmi spui povestea ta miraculoasă? 
-Toamna, eram o picătură de apă căzută dintr-un nor răzleț. Eram lacrima lui Septembrie 

ce udă pământul însetat. Din cauza gerului de decembrie, acum am înghețat și am devenit unul 
din miile de fulgi care alcătuiesc mantia albă și groasă ce îmbracă pământul negru. Când va trece 
iarna, mă voi topi și voi deveni din nou o picătură fină de apă. 

Mi-am luat rămas bun de la fulgul de nea și am plecat bucuroasă cu sania, la derdeluș. 
Acolo, Crăiasa Zăpezii a pocnit din degete și, la comanda ei, mii de steluțe argintii jucăușe mi-au 
împodobit părul ca o diademă de cristal. M-au înconjurat o mulțime de steluțe și am început să 
plutim frenetic împreună într-o horă a fulgilor de nea. 

Totul era magnific și atât de frumos ! 
 

(Maria Călin- Școala I.A.Bassarabescu – Ploiești ) 
 

 
Prietenia este o relație deosebită între oameni.  
Prietenul te ajută când ai nevoie, te sprijină când ești supărat, te mângâie când ești trist.  
Un prieten adevărat nu te minte, nu te lingușește și nu dispare când ai nevoie de el. Trebuie 

să fie sincer, să-ți spună părerea lui despre o situație, să te critice când greșești și să te laude când 
meriți. 

Mama, pe care eu o consider cea mai bună prietenă a mea, mi-a spus că e mai bine să ai 
puțini prieteni adevărați, decât mulți și nesinceri. 

Ce mult aș vrea să fiu înconjurată de prieteni și să fiu și eu un sprijin real pentru altcineva ! 

( Maria Călin - Școala I.A.Bassarabescu – Ploiești )  
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 Despre un prieten adevărat, pot vorbi la nesfârşit. Iată o întâmplare care m-a 
impresionat. 

 Era o zi frumoasă de iarnă. Eu şi Cody mergeam într-o scurtă plimbare la pădure. 

 Cody este ciobănescul meu garman, un câine devotat şi foarte ascultător. 

 În apropierea pădurii, dintr-o tufă, sare un iepuraş micut, care o ia la fuga pe zăpadă. 
Cody, văzându-l,  fără să stea pe gânduri, se duce după el. Departându-se foarte mult de mine,  
îl strig, iar el se intoarce. 

 În drumul către casă, un străin se apropie de noi. Cody ia atitudine se aseaza între mine 
şi străin, impiedicând apropierea. Acesta se sperie şi gesticulează din mana. O mare greşeală! 
Cody se apropie mai mult mârâind. Încerc să-l liniştesc. Străinul se îndepărtează, iar cainele mi-
a dovedit încă o data că poate fi un prieten de nădejde. 

 Amici, cunostinţe, rude avem cu totii, dar un prieten adevărat mai greu gaseşti !  

 Omul pleacă de lângă tine, dar câinele niciodată! 

  

Pădurean  Denisa,  Cls.  a V- a B 
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Curgerea nemiloasă a timpului, martor al derulării unui destin stabilit, marchează uneori visele 
mele, atunci când îmi reamintesc de vârsta puritătii și a inocenţei, de clipele în care jocul, 
poveştile, păpușa și ursuleţul , alcătuiau un univers magic, înconjurat de bunătate și candoare. 
        Nu prea îmi  găsesc cuvintele, însă încerc să trimit pe o rază de soare câteva din gândurile 
mele ce par nişte vorbe încrucişate. Viaţa fiecăruia e precum o stea. 
Începutul e când apare pe cer, când străluceşte  precum un soare, iar maturitatea când se topeşte, 
dispare neajutorată precum pâlpâirea unei lumânări. Dar parcă mai frumos e când straluceşte , 
când are putere, acea parte a vieţii, acel cuvant cioplit numit copilărie. Îmi amintesc și acum cu 
duioșie prima mea zi  la grădiniță. Când am pășit sfioasă în clasă prima oară. Cu ochii umezi 
căutam o zână.Un chip bland se apropie de mine, iar mâna sa caldă îmi atinge obrazul. Era 
doamna educatoare.Dar intr-o zi, tristețe în palatul jucăriilor. Zâna nu mai era acolo... Unde a 
plecat?  Pe ce drum  oare? Atunci o stea strălucitoare a căzut și zâna mea iubită a dispărut. 
Deodată se aude o voce firava: 
        -Nu plânge fetița mea, acum ai crescut, vei merge la școală! 
Era mama, știam asta. Cunosteam parfumul îmbrățișărilor sale. Atunci am înțeles. Grădinița nu 
mai era pentru mine.Din ziua aceea ursulețul Martinel stă pe raftul de lângă pat împreună cu 
multe alte jucării. Nu vreau să arunc cu  cuvinte, acum am crescut , văd viața cu alți ochi, însă un 
lucru știu sigur : 
În sufletul meu, voi rămane copil pentru  totdeauna !     
 
 

Tudor Ioana 
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Capitolul IV Geografice 
 

 

 

 

Munți, dealuri 
Câmpii, podișuri 
De toate am aflat 

Cu drag le-am învățat 
Dumnezeu a creat 

Toată natura a făurit 
De aceea El e numit 
Un ziditor iscusit. 

Omul e binecuvântat 
A se bucura și a se folosi 
Tot ce Dumnezeu a lăsat 
Dacă stăm să ne gândim 

Munții, pe toți să-I numim 
Anzii, Alpii si Carpați 

Mai sunt și alți nenumărați. 
Pe toți i-am învățat la geografie 

Și am aflat de ei cu multă bucurie. 
Oceane, lacuri 
Mări și râuri 

Peste tot unde privești 
Numai apă întâlnești. 

 
 

 
Alecu Alexandra 

Clasa a- VIII-a C 
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Când te uiți pe geam, ce vezi?! 
Cerul, cârduri și livezi, 

Nu te-ntrebi pe tine, în gând, 
De ce-s oare pe pământ? 
Țara noastră, mare este. 
Să te plimbi e o poveste 

Munții parcă ciupesc norii 
La câmpie se văd zorii, 
La deal să vezi o livadă, 

Să petreci o vară întreagă 
Unde pe nisipul cald, 
Apa vine ușor din larg 

Și crestează țărmul mării, 
Cum crestează cerul norii. 
Când se lasă sfântul Soare, 

Luminatul i-a amploare 
Luna, stelele și ele 

Luminează toată noaptea, 
Pământul întunecat.... 
Cu de toate încărcat. 

Și acum vine o întrebare! 
Cine-s ele oare ? 
Sunt acele vietăți, 

Care le numim noi toți 
”Oameni verzi” cu antene mari 

Dintr-un alt sistem solar. 
Și așa am spus, am spus, 
Tot ce am avut de spus. 

 
 
 

Alexe Razvan 
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În ocean nemărginit, încă din timpuri străvechi 
O inimă de pământ era continentul vechi. 

Dar cum timpul trece lent, dar mereu nestând pe loc, 
Pământul cel afitat n-a dorit a sta pe loc. 

s-a mișcat necontenit provocând cutremure 
ce, binențeles că au făcut să tremure. 
Continentul unitar rupându-l în două 

Iar apoi în mult mai mult, formând lumea nouă. 
Și cum marea e mereu tot mai schimbătoare 

Continente a despărțit la distanță mare. 
Astfel dar s-au petrecut, dar nu dintr-o dată 

Continente ce citim când privim pe hartă 
Astfel din oceanul mare ce era împrejur 

Au rămas doar mari întinderi de apă prin jur. 
Ce-au luat mai apoi și ele nume de ”oceane” 

Cunoscute după calm sau ”diverse toane” 
Dar lumea nu contenește în a progresa 

Multe s-au schimbat de-atunci, cum putem vedea. 
Din întinsele câmpii s-au înălțat munții 

s-au rotunjit dealuri, s-au construit punți, 
s-a hotărât tot așa, făcându-se regula 

vremea s-a schimbat major, înlăturând negura 
vânturile și căldura împărțindu-și vina 

au făcut ca, dintr-o dată să apară clima. 
Iar ea, la rândul ei, datorită grației  
A lăsat să stea cu ea sora vegetației. 

Multe s-au schimbat de-atunci, însă lumea-i mare 
Globul tot rotund era, marea tot cu sare. 

Dar misterele adânci, Groapa Marianelor, arăta 
O putem atinge lesne punând degetul pe hartă. 

Căci putem să combinăm orice știință ar putea să fie 
Când în clasă ne aflăm la Geografie! 

 
Goh Anjie 

Clasa a-VIII-a C 
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Surioara mea cea mică 

Ia apa la păpuşică 
Într-un biberon gradat 

Cu capacul sidefat. 
 

Apa din pahar servesc 
Şi cana o folosesc, 

Când îmi iau micul dejun, 
Laptele în ea să-l pun. 

 
Folosesc şi stropitoarea 

Să ajut să crească floarea. 
Însă fac economie, 

Sunt ecologist, se ştie! 
 

Iar dacă mă concentrez 
Volumul aproximez. 

Verific prin măsurare, 
Diferenţa nu e mare. 

 
 
 
 

Tudor Alexia 
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Apa mă cam păcăleşte. 
E gheaţă, dar se topeşte. 
Iar când e căldură mare. 
Pur şi simplu ea dispare. 

 
Dacă pun într-un pahar 
Apă rece dintr-o sticlă, 

Forma ei se schimbă iar. 
Oare cine îmi explică? 

 
Vreau să ştiu ce se întâmplă, 

Balonul cu ce se umflă? 
De ce, când l-am dezlegat, 

În el nimic n-am aflat?  
 
 
 
 

Tudor Alexia 
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Capitolul V Florale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tare-s mândră şi frumoasă 
Şi mereu la voi în casă. 
De e iarnă, de e vară, 

Eu sunt cea mai populară. 
 

Pădureanu Denisa 
Clasa a-V-a B 

 
 
 

 
 
 
 

Soarele mult îl iubesc 
După el mă tot rotesc. 
Vara pe câmp eu cresc 

Ai ghicit cum mă numesc? 
 

Pădureanu Denisa 
Clasa a-V-a B 
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Parfumat, semeţ din fire, 
Sunt un rege-n devenire. 

Dacă florile mă vor, 
O să le iubesc cu dor. 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 
 
 
 

 
 

Panseluţa-i cam pitică, 
Dar e frumoasă de pică. 

Pestriţă, viu colorată, 
Cu un zâmbet ne desfată. 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 
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Este tare parfumată 
Cunoaşteţi altă surată 

La fel de delicată, 
De parfumuri lăudată? 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 
 
 
 
 

 
 

Eu sunt draga zambilică, 
Bucălată, frumuşică. 

Cu ciorchinii plini de floare 
Răspândesc o dulce boare. 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 
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Sunt laleaua cea frumoasă, 
Cred că sunt cea mai făloasă. 

Decorez a voastră casă 
Şi cu voi eu stau la masă. 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 
 

 
 

Sunt firav şi mititel 
Şi mă cheamă ghiocel. 
Semăn cu un clopoţel 
Şi sunt tare frumuşel. 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 

 
 

Sunt frezia cea parfumată 
Care pe toţi îi îmbată 
Cu miresme delicate 
Suave şi fermecate 

 
Pădureanu Denisa 

Clasa a-V-a B 
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 Era o zi mohorâtă de toamnă.  Eu stăteam şi mă uitam cum picurii de apă atingeau cu 
blândeţe geamul. 
 Mi se părea că picurii se distrau pe un ring de dans, deoarece se auzea muzică. Dar nu 
venea de afară. Se auzea din ghiozdanul meu. M-am dus imediat să văd ce se întâmplă. Când mi-
am deschis ghiozdanul, lucrurile din el dansau. Când m-au văzut, au încercat să fugă în toate 
direcţiile. Deodată cartea a zis : 

- Hei, ce crezi că faci aici ? Noi încercăm să dansăm, spuse cartea furioasă. 
- Scuze, dar n-am vrut să vă stric cheful. 
- Păi, atunci, hai şi tu! 
- Dar eu nu pot intra în ghiozdan ! 
- Ba o să poţi ! 

A aparut creionul şi a spus o vrajă.  El m-a făcut mică. Eram cât un pix. După ce m-am chinuit să 
intru în ghiozdan, am observat că totul era colorat, ceea ce era ciudat pentru că ghiozdanul meu 
era negru. Ringul de dans era imens. 
 Creioanele, cărţile şi caietele dansau cu totul altfel faţă de noi, oamenii. Acestea dansau 
în nas, iar altele în urechi. Oamenii dansează pe picioare. 

- Alexandraaa, vino la masă ! strigă mama. 
Creionul  a făcut o vrajă şi m-a făcut la loc mare. Nici nu am apucat să îl salut. A fost 

magic. Nu voi uita niciodată această întâmplare! 
 

Marcu  Alexandra 
Clasa-a-V-a D  
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Capitolul VI Poezia de ziua ei 

 

Poezia este limbajul celor ce nu şi-au pierdut definitiv inima. De asemenea este un testament în 
versuri, fara timbre fiscale, este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul 
cuvintelor. 
Poezia este creaţia ritmică a frumuseţii dincolo de cuvinte. Poezia este căsătoria realităţii cu 
idealul, in sufletul poetului. Poezia este arta de a face să intre marea într-un pahar. 
Poezia este un tărâm liber plin de metafore, unde te poţi exprima liber fără bariere impuse de un 
anumit standard. Iar posibilitatea aceasta de a fi liber, te ajută să găseşti mai repede răspunsuri la 
întrebările tale. 
Probabil ca mulţi ne-am pus această întrebare: „Care dintre cele două forţe capabile să-l ridice pe 
om până pe cele mai înalte culmi e mai mare: dragostea sau poezia?” Probabil ca răspunsul 
potrivit ar fi: dragostea nu poate să dea o idee despre poezie în timp ce poezia poate da o idee 
despre dragoste... 
Unii oameni, aseamănă poezia cu o mamă, din această cauză poezia are nevoie de o zi specială. 

 

Ionescu Andrei 

 
 

Grigore Vieru scria că: “ Nimeni nu stie mai bine ca inima secretele creierului. Poezia ar 
fi secretul creierului scăpat din gura inimii.” 

Legătura dintre poet si poezie este sentimentul. Poezia trece prin sufletul poetului, ia 
puţin din povara lui si o poartă până la cititor, astfel că acesta primeste şi el un pic din sufletul 
poetului, din sentimentele sale. 

Ea este menită să atingă si cele mai reci inimi, pentru că o persoană insensibilă este doar 
o persoană căreia îi este frică să simtă şi îşi încuie sentimentele ca să nu fie condus  de ele. O 
poezie le poate elibera. Este un tărâm fără bariere, unde îţi poţi lăsa să umble liber cele mai mari 
dorinţe, dar si cele mai neînsemnate reverii, unde lucrurile mărunte sunt deosebit de importante 
si cele pline de însemnătate, pot deveni comune sau insignifiante. 

Poezia poate fi ceea ce naţiunea neagă, pentru că ea vine din suflet, iar naţiunea nu se 
poate împotrivi sufletului, deşi nu e mereu în armonie cu acesta. Ea există atunci când cineva îşi 
doreşte idealul, chiar si cănd ştie că nu-l poate avea, poetul adăposteşte in câteva rânduri întreaga 
sa lume. 

Dacă poezia este un lucru de valoare ce rămâne de la un poet după ce acesta moare, 
atunci poezia este poetul în variantă imortalizată. 

 
Nistor Teodora 

VII-B 
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Îndrăznesc să spun că poezia este viaţa. De ce? Nu este greu să răspund, gândindu-mă la 
faptul că ea vorbeşte despre noi: buni sau răi, fericiţi sau nefericiţi, umili sau mândri, blânzi sau 
aspri, îndrăgostiţi sau părasiţi. Ne regăsim in poezii, dar nu toţi, căci poezia e ca un cântec de 
delfin, nu oricine il poate percepe. 

În poezie totul e pemis, cuvântul  e liber. Aici e paradisul lui. Poeţii îşi asumă chinul 
creaţiei fără a aştepta recompensa. Ei dăruiesc poeziile., iar răsplata este faptul că ele dăinuie 
peste veacuri si vor fi citite de generaţii şi generaţii care se vor regăsi în aceste creaţii. 

Poezia este fiinţa noastră, universul nostru scindat între gânduri şi simţuri. Pentru că 
promovează binele, frumosul, ea merită o zi, a ei. Ziua Mondială a Poeziei, din 21 martie, este o 
zi specială în care poezia  creează punţi de legătură între oameni, între culturi scoţând în 
evidenţă frumuseţea creaţiei fiecărui popor. 

Pene Adriana 

 

 
Copiii ce se respectă, 

Vor vacanţă permanentă. 
La şcoală să nu se ducă, 

Nu au deloc chef de  muncă. 
 

Vacanţa de Crăciun... e bună! 
Durează aproape-o lună. 
Ne distrăm, ne relaxăm, 
Nu mai vrem să învăţăm! 

 
Dup-un an întreg de şcoală 
Ne gândim cu drag la vară 
Că doar, na! Vine vacanţa! 
Vine, cu trenul din Franţa. 

 

După teze şi lucrări, 
Multe, multe ascultări, 

Note mari, poate şi mici, 
Parcă stai pe un arici! 

 
Dac-ar fi după copii, 

Cred, numai vacanţă-ar fi! 
Şi şcoala, cât mai puţină, 
Maxim o juma’ de lună! 

 
Hai cu toţi, strigaţi, vacanţă! 

Vacanţă şi iar vacanţă! 
De profesori să scăpăm, 
În vară să ne-avântăm! 

 
Tase Ana-Maria
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Capitolul VII Definiții date la 11 ani 
 

 

Ce este  biblioteca? 
 

Biblioteca este ... 

...asemenea unei grădini, străbătută de un râu, de-a lungul căruia se află copaci cu flori 
parfumate ce te îmbie să le miroși.      (Păuna Alexandra 
Andreea) 

...casa cărții, este un labirint in care, daca nu cunoști tainele cititului, unde te poți pierde pe 
vecie.        (Gojnea Andrei) 

... o cale de cunoaștere și de meditație.     (Oprea Alina) 

... o lume nouă, liniștită, plină de noi experiențe    (Bănică Edmond) 

... un lăcaș cult, unde îți poți cultiva mintea împrumutând o carte, sau chiar petrecând mai 
mult timp citind în sala de lectură       (Ghița Karina) 

Ce este cartea? 
 

Cartea este ... 

... un pian cu sunete care vibrează     (Păuna Alexandra Andreea) 

... un univers nesfârșit al cunoașterii     (Gojnea Andrei) 

... o ușă către o lume imaginară      (Oprea Alina) 

... un seif ce ascunde taine     (Bănică Edmond) 

... un prieten liniștit și constant      (Ghița Karina) 

... un izvor de cunoaștere      (Frangulea Alexandra) 

 

 



40 
 

Ce viitor vedeți pentru carte? 
 

 Un viitor trist și amenințat de extinderea Internetului   (Păuna Alexandra 
Andreea) 

Dezolant deoarece cartea va fi înlocuită de computer și tablete. (Gojnea Andrei) 

Nu cred că va avea prea multe șanse, pentru că oamneii se plâng de stresul cotidian și lipsa 
banilor.  

       (Oprea Alina) 

Ce sentimente aveți în momentul în care reușiți să citiți o carte? 
 

Sufletul se bucură       (Păuna Alexandra Andreea) 

Un sentiment de eliberare și nerăbdare de a citi alta.    (Oprea Alina) 

Când încep să citesc sunt plictisit, însă pe parcurs acțiunea mă cuprinde, iar când o termin, 
parcă sunt trist că s-a termiant.       (Bănică Edmond) 

Mă gândesc că fiecare carte pe care o citesc este o  nouă provocare și o înfrunt direct  

        (Ghița Karina) 

Se nasc sentimente de curiozitate, suspans     (Frangulea Alexandra) 

Merită sau nu să avem o bibliotecă? 
 

Merită, pentru că citindu-le ne vor da o altă viziune asupra vieții.  (Gojnea Andrei) 

Da, merită, citind vom învăța și astfel devenim mai înțelepți.   (Oprea Alina) 

Da, deoarece nu te poți baza mereu pe calculator și în plus, cărțile nu afectează ochii.  

        (Bănică Edmond) 

Merită, deoarece unora le place să răsfoiască, să simtă acel miros de carte veche.  

        (Frangulea Alexandra) 

Formulați niște idei de valoare despre carte. 
O sinteză a unor experienţe       (Păuna Alexandra Andreea) 

O lume imaginară în care sentimentele şi visele frumoase se împlinesc.  (Oprea Alina) 

Prietena cea mai bună care nu te judecă.      (Ghiţă Karina) 
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Capitolul VIII Prin livadă 
 

 

 

În grădină la bunici 

Adunate-n tufişuri mici 

Stau grămadă sute, mii 

Multe flori albe-aurii. 

 

Peste nici o lună frate, 

Ce surpriză! Cad pe spate! 

În tufişuri nu sunt flori, 

Ci căpşuni roşii şi moi. 

 

Umplu coşul, ies la poartă 

Şi împart la lumea toată! 

Fac dulceaţă şi peltea 

Asta-i viaţă, zău aşa! 

Hodorog Ines 

 

 

Eu am un măr delicios, 

Şi e foarte sănătos. 

El conţine vitamine, 

Şi e bun şi azi şi mâine. 

Este pus în coşuleţ 

Să-l serviţi oricând puteţi.  

Luiza Năstase 
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Varza-i verde şi frumoasă, 

Dar mai e şi sănătoasă. 

O muşcăm de două ori 

Sănătatea e în toi! 

Varza-i mică sau e mare, 

Totuşi are o valoare. 

Tănase Dani 

 

 

 

 

Mărul e foarte gustos 

Şi-are multe vitamine. 

Noi ca desert îl servim 

Şi la masă-l îndrăgim. 

 

Roşia este rotundă 

Şi-are multe minerale 

E mereu îmbujorată 

Mie-mi place în salată! 

Alexandra Căpătână 
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Galben, roşu, parfumat, 

Uneori e şi vărgat. 

În grădină îl găsim 

Şi pepene îl numim. 

 

Stau de viţă atârnaţi 

În ciorchinii parfumaţi 

Struguri verzi sau violeţi 

Luaţi-l voi pe care-l vreţi! 

 

În luna lui Cireşar 

Mama mea mi-a dat în dar, 

Să-mi pun la urechi 

Cireşe perechi. 

 

În panerul încărcat 

Pere galbene-aflat. 

Perele dulci şi zemoase  

Aduc bucurie-n case. 

Maria Călin 
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Capitolul IX Happy Halloween 

 

Cls. a VII-a A 
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Cls. a VII-a A 
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Capitolul X Picturile elevilor 
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Verificați-vă lecturile prin rebusul propus de elevul Angelescu Alexandru 

 
 

 Dacă  ai  citit  „Fram , ursul  polar”  de  Cezar  Petrescu , completează  
aritmogriful : 

      A 

                            1       

          

                            3      

           4        

5          

      6           

          

                      8       

                 9       

        

     B 

    1) În  coliba  eschimoşilor , puiul  de  urs  a  văzut  pentru  prima  dată  ... 

    2) Dresoarea  tigrilor  de  Bengal 

    3) Cum  îl  cheamă  pe  bătrânul  marinar de  pe  nava  Fram  a lui  Nansen  care  l-a 

botezat  pe  puiul  de  urs  ? 

    4) În  limba  norvegiană  “Fram”  înseamnă  ... 
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    5) Fram  a  rămas  fără  mamă  deoarece  aceasta  a  fost  ... 

    6) Cum  se  numesc  locuitorii  din  ţinuturile  polare  ? 

    7) Cu  cine  se  întoarce  Fram  în  lumea  civilizată  ? 

    8) Câţi  ani  a  stat  Fram  la  circ  ? 

    9) Vânatul  cel  mai  de  preţ  pentru  urşii  albi 

  10) Fram  era  vestitul  urs  polar  de  la  Circul  ... 
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Prof. Chivulescu Elisabeta 

Prof.  Bivolan Cristina 

Institutor  Marin Beatrice  

Prof. Neagoe Georgiana 

Prof. Clasă primară Pase Ramona 

Prof. Clasa primară Stroe Amalia 

 

 

 

Tehnoredactare 

Prof. Matei Simona 

Prof. Neagoe Georgiana 
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Imaginile din paginile anuarului sunt creații ale elevilor Școlii Gimnaziale I.A. 
Bassarabescu, Ploiești 
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Desen realizat de elevul Gandore Mihai Daniel, clasa a VIII-a D 
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