
 

 

 

 

 

 

1 

Anuarul Creativ 2009 
Editia a XIV a 

noiembrie2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un popas, undeva 

într-o pădure. 

Toţi copii şi-au 

desfăcut 

pachetelele; 

urmează un drum 

lung … 

 Eliana şi-a   

aţintit privirea 

melancolică în 

îndepărtare…în 

singuratate, pe 

oglinda        

mişcătoare a    

undei, câteodată, 

dintr-un tufiş ca 

dintr-o hrubă de 

întuneric, răsare, 

neclinită ca tăiată 

dintr-o lespede, 

o căprioară 

cenuşie, într-o 

mişcare graţioasă 

de oprire… 

  

  

Troacă Diana  

  

                        

  

Octombrie 

… Vântul pătrunde 

până în cele mai 

ascunse cotloane… 

Ne pregătim să 

plecăm în 

excursie. Domnii 

profesori ne 

aşteaptă în faţa 

şcolii.     

Entuziasmaţi, 

făcem ultimele 

pregătiri.     

Săculeţele      

noastre sunt pline 

de sandwişuri 

delicioase făcute 

de mamele     

grijulii… 

Ne-am urcat în 

autocar … m-am 

aşezat pe 

bancheta din 

spate. De aici, o 

privesc atent pe 

o colega de la 

fereastră.  

Am surpins-o pe 

Eliana, colega 

mea, într-un  

moment de     

visare …  

Tot timpul rămân  

fascinată de ochii 

ei mari, senini ca 

albastrul de 

nepătruns al    

cerului. Nu se 

supără atunci 

când ceilalţi 

colegii o întrerup 

din    visare. 

 Chiar dacă unii 

sunt mai invidioşi, 

ea işi păstrează 

mereu o atitudine 

corespunzătoare 

şi nu face      

tam-tam din   

lucruri mărunte … 

Alături de 

doamna dirigintă 

am cântat toţi 

unele cântece, 

învâţate la     

educaţia 

muzicală. A fost 

un moment de      

relaxare, în care   

fiecare a dat 

frâu liber     

sentimentelor de 

bucurie,      

încântare… 

În mai puţin de 

două ceasuri am 

hotărât să facem  

  

         Este o zi de 

toamnă. Soarele 

rotund ca o portocală 

se ascunde printe norii 

cenuşii. Cerul senin şi 

albastru acum s-a 

transformat într-o baltă 

întunecată. Orăşenii de 

pe trotuar se uitau 

uimiţi spre cer. Parcă 

din senin a început să 

plouă.    Vântul bătea 

tare, picăturile erau 

reci, iar tunetele şi   

fulgerele erau în toi. 

Ploua cum n-a mai 

văzut nimeni. Ploaia se 

lăsa ca o  perdea peste 

oraşul plin de umbrele 

coborâte şi umede. 

Trecătorii se întrebau 

dacă această ploaie se 

va opri vreodată... 

          După o ora de 

aşteptare ploaia s-a 

oprit. Oamenii erau 

fericiţi. Umbrelele  

colorate au  coborât 

neîncrezătoare, apoi     

s-au închis şi totul a 

revenit la normal, însă 

mai primenit şi mai       

proaspăt. 
Andrei Irina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Îti scriu această 

scrisoare pentru a-ţi 

răspunde la ultima 

scrisoare pe care mi-ai 

trimis-o, în care mi-ai 

povestit despre        

lucrarea ta notată cu 

10.    Sunt bucuroasă 

că ai devenit celebră 

pentru operaţiunea ta 

de salvare a micuţilor 

neprotejaţi căteluşi.  

 Trebuie să-ţi 

povestesc şi eu un 

lucru deosebit, care mi 

s-a întamplat 

săptămâna trecută. 

Spre deosebire  de tine, 

eu n-am salvat  

niciun prieten 

necuvântător, dar 

totuşi, am vazut o stea 

senină care îmi 

conducea  gândul către 

tine. Steaua cădea 

încet, dar se îndrepta 

spre locuinţa  ta din 

Ploieşti. Sunt     sigură 

de asta, dar nu ştiu 

dacă acea stea nu era 

un mic asteroid, dar, 

oricum, chiar dacă 

steaua cădea  treptat, 

gândul meu nu 

dispărea o dată cu ea. 

Ştii că nu te  voi uita 

niciodată pentru că tu 

eşti cea mai bună 

prietenă a  

mea, sora mea de     

suflet. Sper să te revăd 

cât de curând. 

  

        Cu prietenie şi 

multă dragoste, 

prietena  pentru 

totdeauna 

         Andreea Ionescu 

  

 

fata s-a prefăcut în   

albină, iar băiatul în 

păianjen. 

De atunci, păianjenul 

trăieşte singur, veşnic 

singur, fără frate, fără 

soră şi fără părinţi. 

El fuge de lumină şi 

veşnic îşi ţese pânza 

prin locuri întunecoase, 

e posomorât şi    

supărat. Oamenii îl 

urgisesc şi, oriunde îl 

află, îi strică pânza,  îl 

fugăresc şi îl omoară. 

Albina, de atunci, este 

veselă şi toată ziua  

zboară de pe o floare 

pe alta şi trăieşte  cu 

părinţii  ei, cu fraţii şi 

cu surorile ei la un loc. 

Oamenii o iubesc şi o 

văd cu drag, căci ea cu 

toţi îşi împarte ceea ce 

adună şi tuturor le dă 

mierea ei.     

           Neagu  Cristian                                                                                 

            O femeie săracă                     

avea 2 copii: o fată şi un 

băiat. 

Ei au plecat în lume, 

spre a-şi câştiga cele 

necesare traiului. 

Băiatul a intrat ucenic la 

un ţestător de pânză, iar 

fata căra pietre pentru 

zidari. 

În ceasul morţii, mama 

îşi cheamă copiii lângă 

ea. 

Fata a venit imediat, dar 

baiatul nu a vrut să 

vină. Mama l-a iertat, 

dar după moartea ei,  
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Astazi când eu   

m-am sculat,                            

Şi pe geam m-am 

tot uitat,                            

Nu-mi venea să  

cred ce văd                              

Peste tot era 

omăt. 

  

                            

Fuga jos din pat 

m-am dat,                            

Nu ştiu cum m-am 

îmbrăcat.                            

În zăpadă m-am 

trântit,                            

Că nu era de 

glumit 

  

                            

După ce m-am tot 

jucat,                            

Mama în casă m-a 

cheamat                            

Şi mi-a spus: 

“Copile dragă,                            

Iarna de-acum o 

să-nceapă! “ 

 Chiriţă Andreea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A fost odată o 
printesă căreia îi plăcea 
să cânte tot timpul. 
Imita toate păsările din 
codrul verde şi aşa  
frumos cânta că se 
opreau din mers    
trecătorii din pădure şi 
ascultau nemişcaţi   
frumoasele triluri. 
         Această prinţesă 
avea o mamă vitregă 
care o ura în aşa fel, 
încât era în stare să 
facă cel mai mişelesc 
lucru de pe lume : să 
scape de dânsa.  În 
secret, fără să ştie 
împăratul,  s-a dus la o 
vrăjitoare să o întrebe 
ce trebuie să facă să 
scape de fiica sa 
vitregă. Aceasta a stat 
şi s-a gândit şi a ajuns 
la concluzia că cel mai 
uşor lucru să scape de 
prinţesă e să o       
transforme în ceva, în 
care nimeni să nu o  
recunoască. Şi au 
transformat-o într-o 
vioară, lăsând ca    
legământ, ca atunci 
când un prinţ de viţă 
nobilă şi cu sufletul 
curat ar cânta la 
această vioară, prinţesa 
să îşi revină din      
blestem şi să se     
transforme în ceea ce a 
fost. 

        Zis şi făcut, au 
transformat-o pe 
prinţesă într-o 
vioară şi  s-au      
hotărât să o           
ascundă în aşa fel 
încât să nu o 
găsească nimeni   
niciodată.                                                            
 Au săpat o 
nişă într-un perete şi 
au aşezat-o frumos, 
încât nimeni să nu 
işi      dea seama. 
     Au trecut ani 
mulţi până când un 
prinţ a cumpărat 
acest castel pentru că 
era mai liniştit.     
Nimeni nu îl deranja 
când vroia să cânte 
la vioară nici chiar 
păsările din pădure 
care îl ascultau      
fermecate. 
      Într-o zi, când 
prinţul căuta o     
încăpere mai retrasă, 
ca să mai exerseze 
câteva ritmuri, se 
sprijini cu mâna de 
un perete şi i se păru  

că acel loc suna a gol. 
Curios, luă mânerul de 
la sabie şi lovi acel loc. 
Zidul se prăbuşi, iar în 
faţa sa apăru o vioară 
nemaipomenit de    
frumoasă. 
       Prinţul nu se putu 
stapâni, luă vioara în 
braţe şi începu să cânte 
la ea.  Ca printr-o     
minune, blestemul luă 
sfârşit şi vioara se 
transformă într-o   
prinţesă nemaipomenit 
de frumoasă. 
       Prinţul pe loc se 
îndrăgosti de ea şi o 
ceru de soţie. Aceasta 
acceptă bucuroasă şi 
au trăit fericiţi până la 
adânci bătrâneţi. 
      Şi-am încălecat pe o 
roată şi v-am spus 
povestea toată.  
 
 
                Drăgan Ioana    
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Hai deschideţi uşa, 

C-am venit să 

colindăm  

Un an bun să vă 

urăm  

Cu bucate, 

sănătate şi noroc   

s-aveţi la toate! 
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 Respect…Ce 

înseamnă în realitate 

respectul? Cum îl             

manifestăm? Ce urmări 

apar în urma lipsei de 

respect? Ce respectăm,  

ce nu şi oare de ce? Sunt 

foarte multe  întrebări pe 

acestă temă la care ar 

trebui să ne gândim.  

 Dragă cititorule, 

tu ce răspunsuri ai da? În 

momentele  următoare 

voi aşterne pe hârtie   

părerea mea cu privire la 

respect. 

 În primul rând 

voi vorbi despre         

respectul de sine care 

este foarte important,   

deoarece de acesta    

epinde modul nostru de 

viaţă. A ne respecta pe 

noi înşine înseamnă a 

avea grijă de felul în care 

arătăm, îmbrăcându-ne şi      

încălţându-ne cu  lucruri 

curate, în care să ne 

simţim bine şi să ne 

avantajeze. Respectul de 

sine semnifică îngrijirea 

întregului corp şi a 

locuinţei în care trăim, 

dar şi însuşirea unei 

culturi  generale şi  

învăţarea regulilor de 

comportare civilizată 

pentru a şti să ne           

  

  

  

  

comportăm în   societate. 

      Dacă ne  respectăm 

pe noi înşine trebuie să 

învăţăm să-i respectăm şi 

pe ceilalţi. 

Acest lucru nu înseamnă 

doar a ne    adresa celor 

mai în  vârstă,            

profesorilor sau celor 

necunoscuţi cu 

,,dumneavoastră ”, ci  

şi a-i saluta orespunzător, a 

nu-i jigni, a   îndeplini 

cererile sau dorinţele lor,   

a-i face să se simtă cât mai 

bine    într-un loc străin, a 

le respecta intimitatea,  

casa şi a avea grijă de    

obiectele lor personale. 

 În ziua de azi se 

exagerează respectul de 

sine, dar cel mai grav este 

că nu-i respectăm pe cei 

din jurul nostru, iar unii 

atentează la viaţa   altora, 

omorându-i chiar! Nu ne 

mai ajutăm aproapele la 

nevoie, ci îl părăsim în 

vreme de răscruce sau îi 

întoarcem spatele celui 

care ne-a ajutat cel mai 

mult. De asemenea, nici 

animalele nu le  respectăm,            

nehrănindu-le,    

maltratându-le şi 

omorându-le pentru binele 

nostru. Natura nu o 

protejăm, o poluăm pe 

toate căile posibile şi 

distrugând obiectele care 

ne           înconjoară şi pe 

care le folosesc şi alţii. Am 

uitat să trăim în       

armonie! 

 În opinia mea, cei 

care merită respectul    

nostru sunt părinţii, care  

ne-au dat viaţă, ne-au   

îngrijit şi protejat de toate 

cele rele, restul   familiei,  

prietenii care  ne-au     

sprijinit, ne-au ajutat, la 

ananghie, au fost alături de 

noi în momentele          

importante ale vieţii.   

Profesorii şi-au dedicat 

viaţa formării noilor 

generaţii pe care  unii nu-i 

respectă justificând că le 

impun prea multe reguli şi 

că cer prea multe de la ei. 

Şi cei care au fie meserii 

importante, slujbe mai 

puţin uşoare, dar care 

muncesc pentru binele   

propriei familii, al          

societăţii şi al oamenilor 

merită adimiraţia noastră.  

 Dar sunt şi 

oameni care nu merită pic 

de respect, de              

consideraţie din partea 

noastră, cum ar fi     

criminalii, hoţii, cei cu 

două feţe, ipocriţii, cinicii 

care în prezenţa ta te 

ridică în slăvi, iar pe la 

spate nu ştiu cum să te 

mai insulte, cei pe care îi 

ajuţi cu toată bunăvoinţa, 

le dai din puţinul tău, iar 

apoi te jignesc şi care nu 

îţi     întind nici măcar un 

deget atunci cand ai 

nevori de ajutor, printre ei          

numărându-se din păcate, 

câteodată, şi membrii  

familiei. 

 Respectul stă la 

baza convieţuirii în     

societate. Există, şi 

oameni în faţa cărora ar 

trebui să ne dăm jos 

pălăria, dar şi unii care nu 

respectă nimic, ei  nefiind         

respectaţi la rândul lor. 

    

  Iana Elena 
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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 spun acum:  

Vă mulţumesc! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Stau pe   

marginea lacului şi 

privesc spre înaltul 

cerului. Soarele mă 

pătrunde.  

  

  

  

Stăm cu prietena 

mea, Mariana, 

amândouă. Eu citesc 

“Marile Speranţe”, 

iar prietena mea, 

”Amintiri din       

copilărie” de       

Creangă. Ce frumos 

este să stai în     

vacanţă, în plină 

lună august, pe 

malul lacului, citind! 

Din când în când 

simt câte o adiere 

de vânt care îmi 

flutură părul negru 

ca abanosul. În 

cartea mea, eroul 

Pic trece prin nişte 

aventuri magnifice 

la care eu visez, dar  

rămân la stadiul de 

visare. Mai citesc 

câteva pagini şi 

încerc să adorm … 

Nu pot, deoarece  

acţiunea din cartea 

mea nu mă lasă să 

fac asta. O deschid 

din nou şi încep să 

recitesc. Prietena 

mea, a terminat 

deja de citit primul 

capitol al 

amintirilor lui    

Creangă. Este greu 

să te mai ţii pe    

picioare. Aerul cald 

de vară te îmbie la 

un somn dulce , ca 

de poveste. Nu 

vreau să adorm, 

deoarece aventura 

mea cu eroul cărţii 

nu s-a terminat şi 

vreau să aflu     

neapărat             

următoarea parte 

din viaţa lui. O rază 

de soare îmi 

pătrunde din nou în 

ochi...totuşi, eu 

vreau să termin   

ultimele pagini ale 

cărţii. Mă mut mai 

la stânga, dar aici 

un muşuroi de 

furnici nu mă lasă 

să stau. Mă duc 

lângă prietena mea. 

Aici nu mai bate  

soarele şi nici nu 

mai este vreun 

muşuroi de furnici. 

 Deodată 

răsare, neclintită ca 

tăiată din lespede, 

o căprioară cenuşie, 

  

  

  

  

  

  

într-o mişcare  

graţioasă de oprire. 

Mă uit mirată şi îi 

întâlnesc ochii de o 

blândeţe              

desăvârşită care 

strălucesc 

scânteietor. Este 

atât de delicată şi 

de pură încât pare o 

fiinţă cerească,  

marcându-ne clipita. 
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 IARNA a sosit 
la noi  

Cu zăpadă şi 

polei 
Copiii sunt 

bucuroşi 
 Şi iarna e in 

toi. 
  

 Moş Crăcun, 
Moş Crăciun  

 Te iubim mult, 
mult, să ştii  

  Şi te aşteptăm 
să vii. 

        
  

           La 

revedere,Moş 
Crăciun 

  
DUMITRU ANA  

MARIA           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pe urmele cui a călcat I. A. Bassarabescu? 

2. Pe urmele cui a mai călcat? 

3. cum era Moş Stan? 

4. Ce manieră a introdus din literatură? 

5. Cum era la vedere Moş Stan? 

7. Ce a fost în tinereţe Moş Stan? 

8. Ce personaje are I. A. Bassarabescu? 

9. Când purta tunica Moş Stan? 

10.Cum era la vorbă Moş Stan? 

11. Ce fel de operă este ,,Moş Stan’’? 

12. Cum se numeşte nuvela lui I. A. Bassarabescu? 

13. Ce îi rămăsese de pe vremuri lui Moş Stan? 

14. Ce stil abordează I. A. Bassarabescu? 
  

  

       Androne Mihai 

Dacă părul vă va fi 

albit de anii 

bătrâneţii şi dorul vă 

va fi cuprins de anii 

tinereţii şi veţi 

răscoli trecutul 

amintirilor, veţi găsi 

în această felicitare 

trimisă din adâncul 

inimii, un călduros: 

,,La multi ani! Şi 

multă sănătate”. 

  

  Cu 

drag,  Irimia Dana 
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 Respectul...un 

lucru despre care 

auzi prima dată şi 

despre care înveţi 

de la parinţi...un 

lucru pe care 

trebuie să-l porţi 

faţa de toate 

persoanele care te 

inconjoară...un lucru 

pe care-l poţi 

obţine cu greu de la 

cei care te 

apreciază pentru 

comportamentul şi 

modul tău de a fi şi, 

pe care-l poţi 

pierde foarte uşor. 

 Este foarte  

important să ştii 

să te respecţi pe 

tine însuţi, 

comportându-te 

civilizat, nefiind 

indecent şi vulgar. 

Astfel poţi ajunge 

să fii apreciat de 

către persoanele 

care te 

înconjoară. 

  La fel de 

important este să 

înveţi să-i 

respecţi şi să-i 

preţuieşti pe 

oamenii pe care-i 

cunoşti, pentru 

ca, mai târziu,     

să-ţi câştigi 

respectul celorlalţi. 

Despre respect poţi 

învăţa de la rude, de 

la prieteni, de la 

cunoscuţi şi nu din 

cărţi. Mulţi autori 

vorbesc şi critică în 

operele lor de 

educaţia pe care o 

primesc copiii de la 

părinţi şi despre 

respectul pe care 

aceştia ştiu să-l 

poarte faţă de 

ceilalţi. 

  

  Furtună Andreea 

7 

Stimată doamnă 
dirigintă 

  

Îmi 

împlinesc cu drag 

datoria de a vă 

transmite în pragul 

sărbătorilor de iarnă, 

cele mai calde urări 

de ,, Crăciun 

fericit”. 

 Vă doresc să 

rămâneţi pentru 

totdeauna acelaşi 

om minunat, cu un 

suflet ,, mai mare 

decât marea”, care 

pe noi, ne-a călăuzit 

mereu. 

 Şi pentru că 

dunneavoastră ne-aţi 

fost ca o a doua 

mamă, fie ca 

Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să 

vă dăruiască multă, 

multă dragoste. 

 Vă doresc tot 

binele din lume! 
  

 Cu drag,        

Chiriţă Valentina 

Cu ochi-mi visători 

Trăiesc în altă lume 

Una plina de culori 

De fericire şi iubire 

O poţi vedea                

prividu-mi 

Ochii visători. 

De vreau să obţin ceva 

Pe ei mă pot baza, 

Iar supărată eu de sunt 

Caut să exprim în 

cuvinte 

Mulţime de sentimente 

De vrei să mă cunoşti, 

Te pot invita... 

Dar nu te asigur că vei 

înţelege 

Ce e pentru mine viaţa 

Văzută-n infinite moduri 

Prin ochii-mi visători. 

Mogoş Mihaela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Ce este respectul? 

O atitudine forţată 

sau una firească?) 

 Respectul este o 

componentă a      

valorilor dobândite        

de-a-lungul “celor 

şapte ani de acasă”. 

Primul pas a-l    

respecta pe     

aproapele tău este 

acela de a te    

respecta pe tine   

însuţi. 

  Respectul faţă de 

sine se învaţă de la 

o vârstă fragedă, 

atunci când parinţii 

încep să se       

manifeste faţa de 

personalitatea     

copilului, de        

calităţile şi        

aspiraţiile acestuia. 

Ei trebuie să-şi   

respecte atat     

promisiunile cât şi 

ameninţările, fiind 

primul model pe care 

copilul este tentat 

să-l urmeze. Cu cât 

este înconjurat de 

mai multă dragoste, 

acesta reuşeşte să 

dăruiască la rândul 

lui, să-i respecte pe 

cei din jur. 

  În afară de   

propia persoană 

trebuie să ne   

respectăm în primul 

rând părinţii, bunicii  

şi ceilalţi membri ai 

familiei, deoarece ei 

ne-au învăţat cel 

mai de preţ lucru: 

să fii om. 

  Următorul pas în 

dezvolatarea     

personalităţii    

noastre este      

integrarea în cea   

de-a doua familie –

 şcoala. Învăţăm să       

respectăm atât   

colegii, cât şi    

profesorii, aşteptând 

să fim respectaţi de 

către ei. Viaţa te 

pune dese ori în faţa 

unor persoane care 

nu îţi plac, care nu 

sunt ca tine, dar pe 

care   ţi-e mai usor 

să-i respecţi, ştiind 

că asta înseamnă 

creşterea stimei de 

sine. Simplul salut, 

la care nu primeşti 

răspuns, nu trebuie 

să te 

nemulţumească, ci,       

dimpotrivă, este   

dovada că tu ţi-ai 

făcut datoria de a fi 

respectuos. Vei   

vedea astfel, în 

timp, că va fi o  

victorie, câstigând 

simpatia celor din 

jur, devenind un  

model de urmat. 

  De multe ori    

suntem puşi în faţa  

unor   oameni care 

ne impun anumite  

reguli, fără a motiva 

importanţa        

respectării lor sau, 

mai grav, reguli pe 

care ei însişi le   

încalcă. 

  

  

  

  

   

Putem respecta orice 

comportament sau 

acţiune, atât timp 

cât se        

încadrează în limitele 

bunului simţ. Trebuie 

să respectăm    

părerile            

celorlalţi, chiar dacă 

nu ne fac plăcere 

pentru că,         

analizându-ne, este 

posibil sa ne dăm 

seama care sunt  

defectele noastre şi 

căile să le         

îndreptăm. 

  Important este să 

ne autoeducăm şi să 

ţinem cont de faptul 

că fiecare dintre noi 

are valoare, şi vom 

fi într-o relaţie   

armonioasă cu noi 

înşine. 

  

Troacă  Diana 
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Iarna a sosit geroasă 

Prin zapada cea 

pufoasă 

Copiii merg din 

poartă-n poartă 

Cântând colinde 

frumoase. 

Îi mulţumim lui 

Dumnezeu 

Că ne-a făcut copii 

Săi. 

În fiecare an 

primim, 

Cadouri multe 

,bucurii, 

Cu drag noi 

mergem să-l vestim 

Pe Iisus că S-a 

născut.  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uimită, Ioana în loc 
să-i răspundă o     
întrebă: 
-Dar cine esti? 
-Sunt Albă-ca-
zăpada! Am venit   
împreună  cu prinţul 
meu să-i vizitez pe 
cei 7 pitici. 
 Nici nu stătu mult şi 
din toate părţile , unul 
câte unul apar       
personajele multor 
poveşti pentru copii: 
Cenuşăreasa,       

Degeţica, Hansel şi  

  
  
          Într-o   
dimineaţă    Ioana se 
trezeşte învăluită de 
mirosul de iarbă 
crudă şi de ciripitul 
păsărelelor . 
Îşi dă seama că se 
afla în mijlocul      
pădurii. 
Deodată se apropie 
de ea o fată cu părul 
lung şi negru. 
-Ce faci singură aici, 
Scufiţa Roşie? 

Gretel care o invitară 
să se joace           
împreună . 
Cu bunica de mână , 
se prinde în jocul lor 
. 
Deodată, Ioana 
deschide ochii şi   
realizează că este în 
cameră, în pătuţul  ei 
şi totul a fost doar un 
vis. 

                                                                                                              
Lazăr  Anca 

                   

   Omătul gros, 
care până nu    
demult acoperea 
totul ca o haină 
alba, a început 
uşor, uşor să-şi 
piardă din 
strălucire. A 
început să facă 
loc, ici şi colo, 
câte un mic colţ 
de iarbă sau câte 
unui mic  ghiocel 
firav, care 
încearcă cu greu 
să-şi susţină 
clopoţelul alb 
deasupra 
pământului reavăn. 
   Era primul semn 
că primăvara se  

apropia. 
   După aceea     
şi-au facut 
apariţia si gâzele. 
Păsările 
migratoare şi-au 
făcut simţită şi 
ele prezeţa... 
Stoluri întregi 
ciripesc prietenos 
la reîntâlnirea cu 
meleagurile  unde 
îşi depun ouăle, an 
de an. 
  
  
  
 Parcă totul, la un 
semn revine la 
viaţă după o  

preioadă  în care 
frigul a adormit 
tot. 
Până şi copiii par 
mai frumoşi,     
înbrăcaţi  în 
hăinuţe noi şi    
lejere, forfotind 
zgomotos prin 
parcurile primenite 
parcă de       
sărbătoare. 
  Primăvara  
şi-a intrat în 
drepturi şi odată 
cu ea dragostea 
de natură ne umple 
din nou sufletele. 
  

Cismaru Diana Maria 
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 Cu ocazia 

sărbătorilor de 

iarnă, vă rog să 

primiţi cu sufletul 

deschis urările 

mele de bine, de 

sănătate şi de spor 

pe plan 

profesional. Sper 

ca sfânta 

sărbătoare a 

naşterii 

Mântuitorului 

Iisus Hristos să vă 

aducă pace 

sufletească, 

armonie în 

familie şi o viaţă 

îmbelşugată. 

  Vă urez  

,, La mulţi ani” şi 

vă doresc să aveţi 

parte de un an 

fericit. 

  

 Tudorache 

Andreea Irina 
                              

  

Stimată doamnă 

dirigintă, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectul prin 
definitie este o          
atitudine de stimă, de 
consideratie sau de 
preţuire deosebită faţă 
de cineva sau ceva. 

O viaţă socială 
armonioasă porneşte 
de la  respect, iar lipsa 
acestuia duce la 
conflicte. 

  
  
  
  
  

  
  Fiecare          
persoană are o 
anumită valoare,       
importanţă şi 
demnitate, de aceea 
fiecare persoană      
trebuie      respectată 
şi acceptată aşa cum 
este, cu calităţi şi     
defecte. 

Respectul      
implică un                 
comportament bun, 
trăsături morale 
pozitive şi are mai 
multe forme de    
manifestare: grija faţă 
de problemele celor 
din jur, dragostea si 
atenţia pe care le-o 
acorzi, increderea 
acordata,                   
responsabilitatea, etc. 

O persoană pe 
care o admiri pentru 
ceea ce face, pentru 
felul cum vorbeşte, 
pentru felul în care 
arata,(adică 
prezentabilitatea), 
este demnă de           
respect. Altfel spus,     
respectul pe care omul 
îl manifestă în jurul 
său, îl face şi pe el un 
om apreciat. 

La vârsta     
noastră îi respectăm  
pe parinţii şi bunicii 
noştri pentru ca ne-au 
crescut, ne-au purtat 
de grijă şi se ostenesc 
mereu pentru binele 
nostru.În afară de rude 
trebuie să-i respectăm 
şi pe ceilalţi din jurul 
nostru: vecini, prieteni, 
ascăli, etc... în primul 
rând dând dovadă de 
demnitate. 
 Deasemeni, 
respectăm natura   
pentru că în mijocul ei 
trăim şi ea ne           
dăruieşte armonia    
sufletească de care 
avem atâta nevoie. 
Niciodată nu trebuie să 
întreprindem acţiuni 
care să ducă la          
distrugerea ei prin   
poluare, prin sărăcirea  

resurselor, etc… 
 Oamenii cu un 
nivel ridicat de respect 
de sine îi tratează pe 
ceilalţi cu demnitate şi 
înţelegere. 
 Respectul se 
formează prin educaţie 
în familie, în scoală, e 
păcat că în anumite 
situaţii se încearcă   
justificarea lipsei de 
respect . 
 Există în viaţă 
momente când nu   
tolerăm oamenii     
pentru că afişează fară   
respect, o 
superioritate: te 
întrerup când vorbeşti;  
te stresează în timpul 
mesei,  fumând în 
prezenţa ta şi nu eşti 
fumător;  au o poziţie 
nepotrivită în faţa ta 
sau au o ţinută 
neglijentă; au un     
limbaj licenţios, şi nişte 
maniere care lasă  
mult de dorit... 

Respectul se 
dobândeşte prin tot ce 
facem faţă de noi şi de 
cei din jur, nu se 
câstigă cu forţa într-o 
clipă. 

Gavrilă Mariana 

20 

Casa în care-am 

intrat  

E de bine 

cuvântat 

După legea 

creştinească, 

Numele să-şi 

împlinească 

Şi-ntre lumânări 

aprinse  

Mesele să-i       

fie-ntinse 

Şi-încărcate de 

bucate  

Să trăiţi în 

sănătate  

Şi-n simţire şi-n 

cinstire, 

Că ne-aţi dat 

adăpostire. 

Şi pe noi ne-aţi 

ascultat, 

Colindul că v-am 

cântat. 

Mulţumim că    

ne-aţi primit  

Şi cu drag  ne-aţi 

ospătat 

Din ce 

Dumnezeu  

v-a dat  

Rămâi gazdă 

sănătoasă 

Şi la anul când 

venim  

Mai bogaţi să vă 
găsim! 



 

 

 

 

 

multe ori nu a fost 

prins, dar astăzi       

ulciorul nu a mai mers 

la apa, iar el cu asta n-a 

reuşit decât să-şi fure 

singur căciula. 

 Când d-na 

profesoară   l-a prins, 

el se uita ca mâţa-n 

calendar sau ca 

măgarul la poarta nouă 

cum d-na îi scria 

“copiat” pe  lucrare şi 

NOTA 1, nota care nu 

spunea mai mult decât 

că va fi pedepsit, dacă 

parinţii vor afla, aşa că 

s-a gândit să mintă, dar 

minciuna are picioare 

scurte, pentru că mama  

       Mihai  este 

colegul meu. Cu toţii 

ştim că el din             

totdeauna a umblat cu 

mâţa-n sac. Asta a     

dovedit-o când a fost 

prins la o lucrare de 

doamna profesoară  în 

timp ce copia de pe o 

fiţuică . 

 Nu mă îndoiesc  

că este destept, dar ştiu 

că Dumnezeu îţi dă, 

însă nu-ţi bagă în sac şi 

cum  în ultimul timp 

nu mai învăţa deloc,    

s-a gândit să tragă cu 

ochiul la copiuţă.  

 Asta face     

demult, copiează şi de   

sa a aflat de nota de la 

doamna dirigintă şi aşa 

a fost Mihai pedepsit. 

De atunci Mihai nu a 

mai legat cartea de 

gard şi s-a pus cu burta 

pe carte, dar uneori tot 

taie frunza la câini, dar 

cum nimeni nu e 

perfect, nu pot spune    

despre el ca este pâinea 

lui Dumnezeu, pentru 

oricine mai calcă din 

când în când în 

străchini şi este prins 

cu ocaua mică.                                                                                                       

  

Preda Iuliana  

     Şcoala  este 

prietena mea  cea mai 

bună. Ea îmi arată cât 

de uşor pot să plutesc 

pe aripile învăţăturii.                         

În şcoală orice copil   

învaţă adevăratele  

valori ale virtuţii,    

învaţă să respecte 

munca proprie şi a  

celor din jur, să fie 

buni colegi sau lideri 

responsabili. Asfel, 

sub îndrumarea unui    

personal bine pregătit 

şi dornic de a realiza o 

educaţie de înaltă   

calitate, elevii învaţă 

ce înseamnă şcoala, 

munca în echipă,   

educaţia în colectiv, 

succesul propriu sau 

colectiv. 

    Şcoala dezvoltă 

mintea şi trupul,      

formează caractere, 

lucruri esenţiale în 

viaţa unui viitor adult. 

    În şcoala noastră, 

copiii, sunt învăţaţi să 

fie politicoşi, să fie 

buni cu semeni lor, să 

se ajute unii pe altii, să 

respecte, să fie drepţi 

şi modeşti. 

      Îmi voi aduce    

întodeauna aminte cu 

plăcere de privirile 

blânde şi vorbele calde 

ale doamnei             

învăţătoare, ale      

profesorilor, care ne 

îndrumă să fim 

,,oameni”. 

        Aici întelegem că 

”şcoala” nu este doar  

un substantiv, este mai 

presus decât cuvintele, 

se aseamnă cu un fel 

de  luminiţă care îţi dă 

aripi să mergi mai 

departe! 

Pot ajunge oriunde pe 

glob: să urc pe      

Kilimanjaro,sau să 

cobor în abisurile 

oceanului; pot lupta 

alături de teutoni sau 

Mihai Viteazul, pot 

redescoperi molecula, 

celula vie sau 

electricitatea, pot 

asculta concertele lui 

Mozart sau să-l 

privesc pe campionul 

de tir în ochi 

  

    Ivan Andrei Valeriu 

11 

        

  

În prag de sfinte 

sărbători, 

Din albul iernilor 

curate, 

Ne facem 

cuvintele flori 

Şi vă urăm 

sănătate, 

Rostindu-l întreg 

în lumină 

În casă s-aveţi cer 

senin 

Şi bucurie deplină. 

Să fiţi părinţi 

fericiţi 

Să fie norocul în 

toate, 

Întru mulţi ani să 

trăiţi 

Cu fericire şi 

sănătate! 

La multi ani! 
                            

  

  



 

Coloana AB = sinonim cu artă de creaţie artistică al carei mijloc de exprimare este 

limba 

1.Cartea Sfântă 

2.Autorul român al cărţii,,Punguţa cu 2 galbeni” 

3.Autorul celebrei poveşti;,,Doi feţi cu stea în frunte” 

4.Autorul basmului ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur” este Petre..... 

5.Autorul romanului ,,Fram ursul polar” este Cezar.... 

6.Autorul romanului ,,D-l Vucea” , ,,Moartea lui Castor” este I.Al.Brătescu....... 

7.Autorul ,,Cireşarilor”  Constantin... 

8.Autorul german al,,Prinţesa şi bobul de mazare”este Hans Christian...... 

9.Autorul romanului ,,Tom Sawer” este Mark.... 

10. Autorul pentru ,,Cartea junglei” este Rudyard...     

11.Autorul ,,Triumfului talentului”, ,,DL Goe” este....... 

12.Autorul volumului ,,Din lumea celor care nu cuvântă” este Emil.. 

  

  

        Goh Anjie Diana  
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    Într-o zi, 
Alexandra s-a gândit să 
se ducă prin pădure, 
astfel a pornit la drum. 
    Ajunsă în codru, i s-a 
părut că întreaga lume 
se transformă şi    
capătă un aspect de 
poveste. 
 O atmosferă 
hipnotică a pus 
stăpânire asupra ei, 
trezindu-i în suflet   
bucuria. A început să 
se joace, şi să alerge 
printre copacii înalţi cu 
pălării verzi: Parcă 
începuse să vadă     
lumea cu alţi ochi… 
     Mergând, a ajuns 
într-o pajişte plină cu 
flori multicolore. Un 
miros dulce plutea în 
aer. Acesta a              
îndemnat-o să culeagă 
câteva dintre ele, cu 
scopul de a-i face o 
bucurie mamei sale. 
Nu a stat mult, că a şi 
plecat mai departe. 
De data aceasta, a dat 
peste o mică cascadă, 
care, îşi vărsa lacrimile 
sclipitoare. I se părea  

că natura încearcă să îi 
arate toate                 
frumuseţile pe care le 
stăpâneşte,                
înşirându-le   într-un  
univers minunat. 
Culoarea pură a apei 
era mângâiată de    
razele dulci ale         
soarelui, care o faceau 
să stralucească şi să îi 
capteze privirea 
Alexandrei. 
 
 
 
 
 
  
Înaintând, a ajuns   
într-o întinsă 
singuratate.Totuşi nu i 
s-a făcut frică. 
Deodată, dintr-un 
tufiş, ca dintr-o hrubă 
de nicăieri, răsare, ca o 
nălucă o căprioară 
brună-cenuşie. 
Această apariţie      
surprinzătoare a         
facut-o pe fetiţă să  
cutremure liniştea 
codrului cu un ţipăt 
lung. Dar,   s-a calmat  

imediat ce şi-a dat 
seama ca este doar o 
făptură          
inofensivă. Alexandra a  
încercat să se            
împrietenească cu   
căprioara, dar animalul 
a fugit, neînţelegând 
gestul ei. 
  Fetiţa a avut 
parte de o zi minunată 
petrecută în natură, 
unde a reuşit să vadă 
câteva dintre              
mi-nunăţiile acesteia. 
  
      
  

Zahanagiu Raluca 

13 



 

 

14 

     Se spune că, 

demult trăia un   

împarat ce avea 

patru fete şi care   

stăpânea lumea    

întreagă. 

Dar împăratul s-a 

îmbolnavit şi, de pe 

patul de moarte, el  

le-a chemat pe 

fetele sale pentru a 

le spune ce îi lasă 

moştenire 

fiecăreia. 

  

  

  

   

Primei fete i-a spus 

să se ducă într-o 

poiană a zânelor 

unde o să îi se dea 

un ghiocel –un 

simbol al 

primăverii pe care    

s-o deţină numai 

ea.  Celei de-a 

doua i-a spus să se 

ducă pe un câmp 

unde va găsi alte 

zâne care îi vor da 

un spic de grâu - 

un simbol al verii, 

  

  

  

 celei      de-a treia 

fiică i-a spus să se 

ducă   într-o livadă 

de unde să ia un 

mar care să fie 

simbolul toamnei.  

  

  

  

 Celei mai mici    

dintre fete i-a spus 

să se ducă la 

bunica ei care o     

să -i dea o pătură 

albă de catifea cu 

care să învelească 

pământul iarna. 

  

  

  

De-atunci,         

primavara a topit 

zăpada lăsată de 

sora ei mai mică, a 

facut pomii să 

râdă, iar păsările 

să cânte note de 

veselie. Vara a copt 

grânele în  

cuptoarele ei, iar 

şcolarii    s-au 

bucurat de zilele 

calde şi de vacanţă. 

Toamna a dăruit 

fructele cele mai 

bune, culorile cele 

mai   frumoase, iar   

clopoţeii ei au 

chemat şcolarii din 

nou la ore. Iarna a    

învelit pământul cu 

o plapumă albă şi   

catifelată pentru a-

l odihnii trei luni. 

 Şi aşa, cele 

patru fete ale      

împăratului 

stăpânesc de 

veacuri întregi 

anotimpurile 

purtând fiecare 

numele de: Iarnă, 

Primăvară, Vară şi 

Toamnă. 

  

 Preda 

Andreea 
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 Din primul 

moment în care te 

naşti, părinţii 

încearcă să te educe, 

adică să te    înveţe 

ce înseamnă în 

primul rând 

respectul: să respecţi 

un program de somn, 

de joacă etc.  

   Respectul 

poate fi de două 

feluri: de sine şi faţă 

de alţii. Cel mai 

inportant este 

respectul de sine, 

deoarece fară el nu 

poate exista celălalt. 

Trebuie să te accepţi 

aşa cum eşti, lucru 

destul de dificil 

uneori, deoarece 

acest fapt îi face pe 

oameni speciali şi 

deosebiţi. 

    De al doilea 

tip nu pot spune 

decât că este liantul 

principal al oricărei 

societăţi şi mă refer 

la respectarea 

regulilor. Dacă într-

un oraş sau într-o 

şcoală nu ar exista 

reguli, totul s-ar duce 

de râpă, deoarece 

puţini au o 

conştiinţă. Cel  mai 

greu de respectat 

cred că sunt regulile 

pentu că trebuie să te 

pui pe  locul doi şi 

ceilalţi din jurul tău 

să ocupe     

primul loc, trebuie    

să-ţi pese de binele     

societăţii în care     

trăieşti, trebuie să 

înţelegi nevoile celui 

de lângă tine. 

   Desigur, apar şi    

excepţii, adică există 

persoane pe care nu 

ai nici un motiv să le   

respecţi. Acele        

persoane sunt cele 

care te pun la pământ 

şi te lasă acolo, te fac 

să suferi, te lovesc    

mişeleşte pe la spate 

şi care dăunează prin  

acţiunile lor         

colectivităţii. 

    

 

 

 

 

Însă aşa cum dai 

peste oameni răi, aşa 

poţi întâlni şi 

persoane cu sufletul 

curat. Tot respectul 

tău se        îndreaptă 

spre părinţii ce ţi-au 

dat naştere, spre 

prietenii ce te ajută 

să treci peste 

hopurile vieţii, spre 

profesorii, ce 

încearcă să-ţi arate 

tainele ascunse, într-

un cuvânt spre toti 

cei care te  respectă 

la rândul lor.  

  Deşi ţi-am explicat, 

cititorule, ce este     

respectul de sine şi 

faţă de  restul 

oamenilor, cred că 

am omis să îţi dau o 

motivaţie pentru 

toate acestea . De ce 

să respecţi? De ce să-

ţi pese de celălalt? 

De ce să vrei să 

schimbi ceva în ceva 

şi mai bun? De ce să 

nu fii tu mereu pe 

primul loc? Toate    

întrebările au un 

singur răspuns: 

pentru că aşa îţi 

spune inima să faci, 

aşa ai fost învăţat: să 

îţi pese, să vrei să 

încerci, aşa ţi-a arătat 

familia că trebuie să 

procedezi şi pentru 

că aşa poţi să îl simţi 

pe Dumnezeu  

aproape de sufletul 

tău.  

   În concluzie totul 

vine din suflet, totul 

are o bază acolo, iar 

respectul este acel   

lucru pe care nu îl ai 

din naştere, pentru 

care trebuie să lupţi, 

să îl dobândeşti. 

„Gândeşte” cu inima 

şi simte cu mintea şi 

vei deveni special! 

  

Bucurie Ioana 
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      Pisica mea se 
numeşte Bela. 
      Este 
frumoasă, 
jucăuşă şi 
iubitoare. 
      Ca oricărei 
pisici, îi place 
când o strigi, 
toarce când o 
mângâi şi uneori 
doarme cu noi.  
      Îi place să 
sară pe maşina 
de spălat, se urcă 
la geam şi 
doarme pe 
calorifer. 
      Dimineaţa ne 
trezeşte pe toti, 
iar la prânz, când 
vin de la şcoală, 
ne salută cu un 
singur „Miau”!!!  
      Toată familia 
o iubeşte şi 
suntem bucuroşi 
s-o avem în casă.  

Niţu Mihaela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu timpul ele se pot   
destrăma, fiecare 
mergând pe drumul 
său, sau pot dura 
până la sfârşitul 
vieţii. 
         A avea un bun 
prieten nu înseamnă 
să îţi petreci cu el 
doar timpul liber, ci 
şi să îţi faci timp să îi 
asculti problemele, 
să nu îl laşi pentru 
noi prietenii, să nu îl 
vorbeşti pe la spate 
şi cel mai important 
este să ştii să îţi ceri 
scuze dacă ai greşit. 

        Prietenia este un 
sentiment ce leagă 
oamenii şi chiar şi 
fiinţele 
necuvântătoare. Prin 
viaţa nu poţi trece 
singur, ci ai nevoie 
de cineva care să îţi 
fie alături în 
momentele grele,  
 
 
 
să îţi zică o vorbă 
bună, să îţi dea un 
sfat, un ajutor când 
ai nevoie.  Prieteniile 
se încheagă de la o   
vârstă fragedă. 

Astfel, când vei da 
de greu, va fi cineva 
care să te ajute. De 
aceea în popor se 
zice că ”prietenul la 
nevoie se cunoaşte”. 
  

Celmare Corina 

        

 

O adiere uşoară se 

strecoară pe sub geam. 

Norii sunt atât de 

înghesuiţi încât nu se 

zăreşte nici o rază. 

Cerul e            

posomorât azi. Mă 

simt înconjurat de ceva 

misterios. De frică 

închid ochii. Nu ştiu ce 

se întâmplă, dar cred 

că plutesc. 

           Deodată mă 

simt pe pământ trezit 

de un trăznet puternic. 

O lume cu totul       

deosebită se aşterne în 

faţa mea. 

           În jur totul este 

albastru de la ploaia 

care pică ca o perdea. 

În depărtare se vede un 

nor mare şi alb. Lângă 

el soarele luptă cu 

ceata norilor care au 

feţe de balauri ca în 

poveste. Totul era   

întunecat. 

           A doua zi     

dimineaţă, pe jos erau 

multe frunze ce se 

doreau încă verzi,   

copacii erau înclinaţi 

ciudat, iar unul  în care  

era un porumbel cu 

cuibul său a avut mare 

noroc. Pomul, deşi 

trăsnit, a rămas în 

picioare. 

          Norii cei furioşi 

erau acum doar o 

amintire. 

Ion Vlad Ionel 
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  1. Fragmentul narativ întăreşte 

valoarea…….. descris, îi dă autenticitate; 

2. Mihai Viteazul este un model de evocare 

istorică, un model de artă…………..; 

3. Portretul este realizat ca o pictură………….; 

4. Fragmentul este un model de evocare 

istorică, un model de artă…………; 

5. …………………….într-o familie în care 

dreptatea, cuvântul bland, şi învăţătura erau la 

loc de cinste- este o granţie în favoarea 

caracterului ales al lui Mihai Viteazul; 

6. Prima  parte = ……….= tablou; 

7. Într-un ……………...mă uit la: culori                                       
  

  
                                                                                                       



 

 

Odată cu trecerea 

anilor am găsit răspuns 

la fiecare întrebare. 

Şcoala este un loc al 

descoperirilor şi al 

achiziţiilor importante. 

  

  

  

  

  

  

Ea face mintea   ageră 

şi trupul rezistent,   

formează caractere 

tolerante, ne pregăteşte 

pentru viaţa de adult. 

Ce lucru    poate fi mai  

 Într-o zi  viaţa 

oricarui copil ia o 

întorsătură neaşteptată. 

Începe şcoala. ,,Oare 

când au trecut cei şapte 

ani?” se întreabă     

adesea părinţii         

îngrijoraţi. Dar cele 

mai multe întrebări le 

au copii. ,,De ce      

trebuie să merg la 

şcoală?’’, ,,Cum o să 

pot, eu, să ştiu să 

citesc?”, ,,O să mă 

plictisesc?”, ,,Oare 

cum arată doamna   

învăţătoare?”, ,,Dar 

şcoala?” 

plăcut decât să ştii să 

citeşti şi să scrii? Şi să 

te bucuri de ceea ce 

clădeşti zilnic alături 

de amicii tăi. 

  

  

  

Păuna Andreea 

   Era odată un prinţ 
frumos, care se 
îmbrăca în alb, pe 
nume Mărgărit. 
     El se gândeşte 
să plece într-o 
călătorie cu sora sa. 
Ajungând într-o    
pădure frumoasă cu 
flori, fata începu să 
le adune una câte 
una, dar culegând 
aşa o floare îi spuse: 
    -Lasă-mă în pace! 
    -De ce? spuse 
fata! 
    -Nu merită să mă 
culegi. N-am  nici  

culoare, nici nume şi 
toate florile râd de 
mine. 
    -Ce păcat! Dar îţi 
putem da noi un 
nume frumos şi o 
culoare. 
     Cei doi fraţi se 
gândeau să-i dea 
numele Alina, după 
numele fetei, dar era 
prea ciudat. Ei s-au 
gândit să-i dea 
numele de 
Mărgăritar si 
culoarea lui să fie 
albă după prinţul 
Mărgărit. 

     De atunci 
mărgăritarul este o 
floare frumoasă şi 
plăcută de toată 
lumea.  
  
      Bratu Mariana 
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lucruri noi şi treptat 
fiecare începe a se 
deosebi între ei,   
fiecare având      
progresul sau. 
Ajungem în clasa    
a-V-a şi 
cunoştineţele se 
înmultesc, dar în 
acelaşi timp devin  
complexe şi mai   
grele. Cei cu merite 
ajung pe culmi    
înalte. În clasa         
a-VIII-a sunt deja  

  
                    
  

              Ca pentru 
orice copil, viaţa de 
şcolar începe cu un 
prim pas. Intrând în       
clasa I, dezlegăm 
tainele scrisului şi 
ale cititului. Pe zi ce 
trece, şcoala devine  
pentru noi, elevii, 
mai fascinantă, mai 
placută … învăţând  

hotărâţi ce drum     
să-şi croiască în 
viaţă. Deci, aceasta 
este şcoala; o clădire 
înaltă ce îţi        
construieşte viitorul 
şi te “înalţă” pe tine:     
spiritual, fiind      
martora tăcută a 
adolescenţei libere şi 
responsabile. 

             Micu 

Camelia  

  

Drumeţiile în pădure 

au fost din totdeauna 

preferatele mele. Îmi 

plăcea să ,,drumeţesc”, 

mai ales în pădurile de 

la poalele munţilor, 

pentru a putea privi 

măreţia crestelor 

pietroase, care zgâriau  

norii. 

      În aceste călătorii, 

amicul meu foarte 

fidel din          

totdeauna, a fost un 

mic căţel 

  

  

  

  

 care parcă prindea 

glas în aceste păduri de 

munte. 

       De la răsăritul  

soarelui şi până la  

apus, plecam în      

drumeţie cu el. De la 

intrare în acest plat 

verde şi până în centrul 

lui, parcă vorbea.  

Când soarele 

apunea peste crestele 

munţilor ne întorceam 

acasă, obosiţi de     

drumeţia avută peste 

zi. 

       Într-o zi de 

toamnă, amicul meu de 

drum se îmbolnăvise, 

aşa că am hotărât să 

plec singură în 

drumeţie. Ajunsă în 

infinitul pădurii, parcă 

am uitat dintr-o dată 

care este  

drumul de întoarcere. 

        Am hotărât să mă 

întorc pe aceeaşi 

potecă pe care am 

venit. După un timp, 

am observat că 

potecile se întorc 

mereu şi mereu, în 

centrul labirintului 

pădurii. 

         De pe cer 

stralucea, pe covorul 

moale de culoare 

gălbuie, dulce-stinsă, 

câte o floare de 

lumină. 

         Până la apusul 

soarelui, la răsăritul 

stelelor şi al Crăiesei 

Lunii, am rămas în 

centrul pădurii. La un 

momen dat, aud un 

lătrat, amicul meu de 

drumeţie era sănătos şi 

gata să mă îndrume 

spre casă. 

Lorentz Andra 
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         Este o zi  

mohorâtă de 

toamnă . 

    Deodată nişte 

linii aurii,          

sclipitoare străbat     

spaţiul terestru. 

Coboară pe 

pământ 

rostogolinduse ca 

nişte mingi de 

aur… 

 Lumina,  

pe care o 

produceau la 

coborârea pe 

pământ ,era 

imensă! Deodată 

fulgerele, erau  

însoţite de averse .             

Fulgerele, sunt de 

diferite forme. 

 Parcă o 

lumină puternică   

s-a aprins în 

neştiut, ca nişte 

linii 

perpendiculare şi 

aurii ca o pară 

coaptă şi plină cu 

suc bogat în      

vitamine. 

Ghiţă Karina 
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Azi noi ne-am jucat  
Şi am învăţat 
În acelaşi timp 
Să facem curat 
Şi să păstrăm drumul 
mat  
Să strângem gunoaie  
Şi plante bălaie. 
  

Furtună Andreea 
  

  

Azi e o zi  specială  
E ziua noastră 
Mondială 
Curăţenie am făcut 
Sacii am umplut 
Şi pe oameni am    
satisfăcut  

  
Gavrilă Mariana 

  

     Azi 05.06.2008  este  ziua 
internaţională a mediului. 
Împreună  cu doamna     
profesoară de limba şi      
literatura română noi, adică 
colectivul clasei  6 A , am 
ieşit afară în jurul şcolii am 
adunat toate gunoaiele.Tot 
astăzi este şi Înălţarea 
Domnului la ceruri, o mare 
sărbătoare creştină, dar 
este şi ziua colegei noastre 
Oana, căreia îi urăm “La 
mulţi  ani!  
  
  Mihai Andra 

Sub un cer senin  
Într-o zi de vară 
Am ieşit din casă  
Şi am adunat 
Gunoaie 
O……!multe gunoaie  
În jurul şcolii noastre  
Care se plângea  
De imaginea sa. 
După ce am adunat 
Profesoarele  ne-au tot    
lăudat  
Şi tot azi am învăţat 
C-ar fi bine şi frumos  
S-avem corpul sănătos.  
  
  

        Răduţă Livia 
  

  



 

 

Unele dintre traseele 

atractive din punct de vedere 

turistic ale judeţului Buzău, 

dar foarte puţin cunoscut, este 

traseul Colţi-Aluniş, o zonă 

extraordinară cu un peisaj 

unic, cu oameni de un bun 

simţ rar întâlnit şi foarte     

ospitalieri. 

Am ajuns în localitatea 

Colţi, din drumul naţional 

Buzău-Braşov până în        

localitatea Pătârlagele şi de 

aici, pe drumul judeţean      

Sibiciu-Colţi. Drumul asfaltat 

şerpuieşte printre case vechi, 

biserici, copaci seculari, 

printre stânci înalte asaltate şi 

acum  de câţiva căutători de 

chihlimbar care cioplesc în 

stancă,       căţăraţi la înălţime. 

  

  

  

  

  

După 13 km de mers 

am ajuns la Muzeul de 

Chihlimbar care este adăpostit 

într-o casă ţărănească        

construită de localnici în anul 

1973. Un sătean ne-a          

îndrumat acasă la                  

administratorul muzeului, 

doamna Nica Viorica pentru a 

ne deschide muzeul.  

 Am fost impresionaţi de 

căldura cu care am fost primiţi 

şi mai ales de lucrurile       

interesante pe care le-am aflat 

şi pe care vi le relatăm mai 

jos.                 

La Colţi natura a fost 

darnică în chihlimbar, acesta 

se găseşte în sol , în straturi 

dezvelite la suprafaţă sau în 

adâncime. Chihlimbarul sau 

ambra este o răşină fosilă   

divers colorată(mai ales în  

nuanţe de galben) provenită 

de la mai multe  specii de 

pini, vârsta sa este estimată 

la 50-60 milioane de ani. În 

structura sa se găsesc     

adesea fosile de animale sau 

vegetale (furnici, păianjeni, 

frunze). Prin tradiţie 

chihlimbarul este considerat 

a avea propietăţi terapeutice 

speciale, dar este şi un    

material foarte apreciat   

pentru bijuterii. 

Localnicii îl poartă 

pentru noroc, pavăză  

pentru cele rele şi boli, are 

efecte purificatoare pentru 

minte şi spirit. 

Muzeul adăposteşte 

o colecţie de chihlimbar  

care este unică în ţara     

noastră şi printre    puţinele 

din lume. Această colecţie 

este compusă din roci cu 

chihlimbar  brut şi 

prelucrat, unelte folosite la     

extragerea şi prelucrarea 

chihlimbarului. Muzeul are 

al   doilea chihlimbar ca 

mărime din lume şi        

cântăreşte 1,85 kg . Cel mai 

mare (3,45kg) 

este la muzeul Judeţean 

Buzău . 

În muzeu mai sunt 

expuse obiecte de           

etnografie şi artă populară, 

documente despre           

exploatarea chihlimabarului 

, propietatea asupra 

pământului, fotografii, 

bijuterii din epoca modernă 

şi           contemporană . 

Chihlimbarul mai 

este numit şi piatra soarelui 

şi o legendă spune că fiul  

soarelui Pahaeton a scăpat 

frâiele carului cu care survola 

cerul, acesta a luat  foc, iar 

Soarele, ca să salveze 

universal, a aruncat carul într-

un râu, unde Pahaeton s-a 

solidificat şi a dat naştere 

chihlimbarului.  

Am plecat de la muzeu 

achiziţionând suveniruri din 

pietre semipretioase pentru cei 

dragi: cercei ,brăţări, coliere 

din chihlimbar, cristale de cuarţ 

de râu sau de stancâ , onix ,etc . 

Ajunşi în această zonă, nu se 

poate să pleci fără să vizitezi 

unul dintre cele mai interesante 

ansambluri de vestigii rupestre 

,  construit din chilii şi bisericii, 

galerii şi cruci de piatră  aflată 

la Aluniş la circa 6km de 

localitatea Colţi . 

Despre istoricul locului 

găsim scris pe uşă la intrarea în 

biseriacă. Biserica de la Aluniş 

a fost săpată în piatră în anul 

1274 de către 2 ciobani după  

ce le-a porunci în vis Maica 

Domnului. Până în anul1871 a 

fost schit de    călugări , astăzi 

este biserica satului; în 

apropierea bisericii sun chilii 

săpate în stâncă , ale unor 

sihaştrii  necunoscuţi. Câţiva 

copii    din sat ne-au  îndrumat 

spre ele, coborând şi dând ocol 

prin spate. 

 La întoarcere ne-am 

oprit să privim căutătorii de 

chihlimbar, să vorbim cu ei  

despre acele locuri. Am primit 

de la ei contra cost bucăţi de 

chihlimbar brut (neşlefuit) găsit 

în acea zi. 

  

                       Gavrilă Mariana 

21 



 

 

 Până în acest 
moment am făcut o 
mulţime de reportaje, 
despre tot felul de oameni, 
de locuri, de situaţii care ne 
lasă fără suflu, dar numai 
unul m-a captat cu 
adevărat este vorba despre 
tăierea excesivă a copacilor 
din pădurile ţării noastre. Şi 
de aceea, după reportajele 
din Moldova şi Transilvania 
am mers şi în centrul ţării, 
şi anume în comuna 
Dobreşti din judeţul Argeş, 
  
  
  
  
  
unde sute de mii de 
hectare de pădure au fost 
rase de pe faţa pământului 
în ultimii ani, cel mai grav 
lucru fiind faptul că nimeni 
nu a mai fost interesat de 
reîmpădurire, deşi pe 
proprietari, legea îi obligă. 
 La prima vedere, 
când intri în sat, ai impresia 
că ai pătruns într-o lume cu 
oameni evlavioşi, cu frică 
de Dumnezeu, dar cum urci 
dealul şi ajungi în pădure, 
îţi schimbi părerea, 
deoarece frunzele verzi de 
pe cioate arată că zecile de 
arbori au fost tăiaţi de 
curând. 
 Inspectorii silvici, 
primarul şi chiar proprietarii 
terenurilor ştiu că se taie, 

dar tăietorii prinşi în pădure  

scapă de fiecare dată şi 
se întorc la lucru. 
 Pe lista Ocolului 
Silvic Topoloveni 
figurează mulţi 
proprietari care şi-au 
tăiat ilegal pădurile şi, 
conform legii, proprietarii 
sunt obligaţi să-şi 
replanteze pădurea după 
doi ani de la tăiere, dar 
legea nu a ajuns încă 
până la Dobresti. 
 Mulţi oameni sunt 
proprietari peste câteva 
hectare unde odată a 
fost pădure şi 
intenţionează... să 
replanteze, dar la 
Dobresti există doar... 
tăieri. Reîmpăduriri, nu. 
Oamenii locului taie fără 
nici o apăsare şi sunt 
ajutaţi, chiar de hoţii din 
satul de peste deal. 
 De pe dealurile din 
jurul Dobrestiului au 
dispărut zeci de hectare. 
Lemnele sunt 
transportate cu maşini de 
mici dimensiuni şi 
vândute, în mare parte 
ca lemne de foc în judeţe 
ca Dâmboviţa şi Ilfov; cei 
care fură sunt din bogaţi, 
un sat de peste deal. 
 Pentru hoţi s-au 
întocmit mii de dosare, 
dar nu s-a întâmplat 
nimic. S-au dat zeci de 
amenzi, dar nimeni nu le 
plăteşte. S-a tăiat  

pădurea, iar alta nu s-a mai 
plantat, deoarece 
proprietarii aşteaptă ajutor 
de la stat. Nimeni nu-şi 
asumă răspunderea pentru 
dezastrul din codru, care de 
secole a fost frate cu 
românul. Nimeni nu ştie că 
un fag de douăzeci şi cinci 
de  metri produce în 
douăzeci de minute 
necesarul de oxigen al unui 
om pentru trei zile, iar un 
hectar de pădure reţine   
într-un an zeci de tone de 
praf. Noi nu ţinem cont de 
aceste date şi ne tăiem 
pădurile. Părerea mea este 
că ar trebui să reîmpădurim, 
deoarece plătim un preţ 
foarte mic, de două mii de 
lei, pentru puieţii pentru un 
hectar şi o mie de lei, lucrări 
de plantare, adică a zecea 
parte din cât scoate 
proprietarul din tăierea unui 
hectar de pădure. Este un 
preţ foarte mic pe care 
trebuie să-l plătim pentru a 
respira din nou aer curat. 
Dar un lucru este clar: că pe 
aceste meleaguri, 
autoritatea nu există, iar 
oamenii n-au nici un 
Dumnezeu. 
  

  Iana Elena 
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 Mai ştiţi ce   

s-a întâmplat în  
ultima tabără? 

Dacă nu , o să vă 
povestesc eu. 

            Am vizitat 
un oraş privilegiat 

prin poziţia 
geografică,       

trecutul istoric, 
frumuseţea     

arhitecturală a 
clădirilor şi prin 

clima blândă pe 
care o prezintă. 

Băile Felix şi Băile 

1 Mai sunt două 
staţiuni ce îmbină 

posibilitatea de 
distracţie cu cea de 

tratament.  
  

  
  

  
  

Se spune că       
izvoarele de apă 

termală au fost 
descoperite       

accidental în anii 

1000-1001, cu 
mult înainte ca 

aceste meleaguri 
să fie menţionate 

în documente. Aţi 
ghicit! Este oraşul 

renumit cu muzee 
şi comunităţi       

religioase, Oradea. 
Aici am petrecut 

momente de   
neuitat: petreceri, 

băi în ape termale, 
iar discoteca era  

deschisă in fiecare 
seară. În fiecare zi 

mergeam la Băile 
Felix sau la Băile 1 

Mai. Am fost şi la 
Pestera Urşilor unde 

am văzut un trunchi 
de urs, fără cap. În 

fiecare zi mă    
plimbam cu colegii 

prin centru ,fie  
pentru a ne      

cumpăra diverse  
accesorii, fie pentru 

a vizita obiectivele 
turistice sau pur şi 

simplu, pentru a ne 

plimba. Zona     
centrală a oraşului 

are o încărcătură 
deosebită sub      

aspectul valorii     
istorice. 

             
  

  
  

  
La Băile 1 Mai era 

amenajat un        
topogan (pe lângă 

alte două mici) de 

aproape 40m care 
era acoperit. Cam 

39m alunecai prin 
el, apoi cădeai brusc 

în apa care nu era 
foarte mare. 

             M-am dat 
de 10 ori în el şi tot 

nu mă    săturasem, 
dar trebuia să plec   

fiindcă,  jumătate 
din timp, mă 
dădusem în celelalte  

două. Unul era 

ondulat, cam de 
15 metri şi     

neacoperit, iar  
celălalt era cam 

de 32 metri, 
acoperit, dar  care 

era pentru copii 
mai mici fiindcă 

nu era deloc 
abrupt. 

 La discotecă 
(care era lângă 

noi) stăteam până 
târziu şi ne      

distram de     

minune. Dansam 
şi cântam ”Nu 

contează     că-n 
jur crapă boxele, 

câtă vreme te 
distrezi şi te ţin           

timpanele”. 
 Deviza    

noastră era: 
“ Hai sus dacă eşti 

bengos 
În noaptea asta-i 

clar 
Numai fraierii stau 

jos” 

aşa că nimeni nu 
stătea jos şi     

nimeni nu se    
plictisea. 

 Momentele 
petrecute în     

fiecare tabără nu 
o să le uit 

niciodată şi abia o 
aştept pe         

următoarea. 
  

Răduţă Livia 
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Le strigă Maria dobitoacelor. 

,,Deoarece copilu-mi speriaţi 

O singură dată pe an să vă 

săturaţi! 

Până vi se face rău să măncaţi! 

Această blestemare 

A dat naştere la o sărbătoare 

Ce nu are prea mare 

însemnătate  

  

Bucurie Ioana 

Toată lumea spune 

Că nu este pe lume 

O zi în care 

Să aibă caii o  sărbătoare! 

Dar din fericire, există o poveste: 

Fecioara Maria, într-o iesle, 

Pe Mesia, L-a născut 

Şi acolo, în acea-ncăpere 

Nişte cai nechezau cu putere 

,,Blestemaţi să fiţi voi, cailor!” 

Când plecă odată, la 

vânat unui urs 

I-a ieşit în cale o vulpe 

şi l-a-ntors 

Spunând că e bine să 

meargă-n pădure pe 

râu în jos 

Că-i pradă mai bună 

cu peşte frumos 

Şi ursul flămând aude 

îndată 

Cu capu' înainte 

aleargă, cu vântul se  

luptă 

Şi codrului-i rupe   

veşmântul 

Din marginea apei se 

aruncă şi piere 

Sub gheaţa care 

pocneşte, se frânge, 

Un ţipăt răsare şi   

bietele păsări, 

De spaimă şi groază 

prin aer fac cărări, 

  

Ducând vestea      

alarmate-n pădure 

Că ursul păcălit a fost 

...de vulpe. 

  

Cine crede tot ce-i spui 

Este vai de capul lui. 

   

     Gavrilă Mariana 
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Ultimul care-a-ncercat 

A fost ursul împărat. 

Dar şi el, ca şi ceilalţi, 

A ieşit cam scărmănat. 

Nu e nimic de mirare 

Căci în vizuina lui, 

Iepuraşul derbedeu 

Chiriaş l-avea pe leu! 

  

Trocă Diana 

Iepuraşu-n gura mare 

spune că e cel mai tare! 

La el vine prima dată 

Vulpea hoaţă şi roşcată. 

Intră-n vizuină-ntreagă 

Dar rămâne doar o     

coadă 

Să ţi-o pui guler la 

geacă. 

Vine-a doua zi şi lupul, 

Să-l înşface pe urâtul 

Iepuraş, cu urechi lungi, 

Dar... surpriză şi atunci: 

Lauda n-a fost degeaba 

Că şi lupul şi-a pierdut 

laba! 

 

  

Odată, într-o grădină, 

La fel de mare ca o mină, 

Plină de trandafiri pitici 

Şi alte flori mici 

Creşte un măceş vânjos 

Şi foarte lăudăros. 

,,Cât despre mine unul 

Voi trandafirii reţineţi 

Că-s cel mai înalt din curte 

Decât voi, până şi celelalte 

flori sunt mai înalte, 

Şi am flori multe 

Care-s viu colorate. 

Şi ţepii mei, 

Să ştiţi, 

Sunt ca la carte”. 

Aşa se tot mândrea 

Cât toată ziua ţinea 

Şi gura nu-i mai tăcea, 

Iar celelalte flori râdeau 

Şi bieţii trandafiri răbdau, 

De el se săturau 

Şi mereu îi răspundeau: 

,,Lasă că va veni şi ziua 

Când tu îi vei plăti 

Chiar cu viaţa ta 

Pentru că ea te va tăia 

Fără pic de milă 

Că i-ai distus frumoasa 

grădină” 

Peste zile câteva 

Chiar aşa s-a întâmplat 

Şi stăpâna l-a tăiat 

Ş-apoi l-a aruncat 

Foc în drum i-a dat. 

  

Aşa se-ntâmplă chiar şi azi 

Că-n groapă singur cazi, 

Iar lauda de sine 

Nu miroase-a bine. 

  

Furtună Andreea 
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    Odată, foarte de 

mult, 

  Credeti-mă pe cuvânt, 

  Cânele şi pisica 

prieteni buni erau. 

  Dar asta s-a 

întâmplat, 

  Înaite ca stăpânul 

poruncă să le fi dat: 

  Păziţi-mi comoara , 

căci după cum bine 

ştiţi, 

  Hoţii s-au înmulţit şi 

şobolanii, în pivniţă au 

năvălit. 

  Şi de o veţi proteja, 

  La fiecare masă, 

carne veţi mânca. 

  Acestea fiind spuse, 

  Animalele cerut-au în 

scris, ceea ce stăpânul 

a zis. 

  Pisica, să pară mai 

deşteaptă, 

  A ascuns în pivniţă 

dovada. 

  Bietele dobitoace, 

văzând că n-au primit 

la masă carne, 

  Deşi comoara au 

protejat, 

  Pe stăpân la rost          

l-au luat. 

  Stăpânul dovada a 

cerut pentru cele ce au 

spus. 

  Dar precum pisica în 

pivniţă dovada a lăsat, 

Şi şobolanii cu ea şi-au 

făcut de cap……. 

  La masă carne n-au 

mai mâncat. 

  De atunci pisica şi 

câinele prieteni nu mai 

sunt. 

Morala: 

  Dacă pisica mai 

înteleaptă era, 

  Cu siguranţă acum 

prieteni avea. 

Mogoş Mihaela 

 

Un vânător cam nepriceput, 

Mergând prin pădure, cântând 

şi dormind 

Se gândi el c-ar fi bine, 

Sa vâneze pe orişicine. 

De e iepure, pasăre sau ce-o fi, 

Să pună pe masă 

Să aibă din ce trăi. 

Mergând el încetişor, 

În iarbă văzu un melcişor, 

Dar zărit, melcul imediat sa 

pitit. 

Vânătorul supărat 

Şi parcă şi mai întărâtat 

Porni în cautarea altcuiva. 

Când dintr-un tufiş, 

Doi iepuri s-au ivit, 

Iar vânătorul zise: 

Am dat lovitura. 

La cina mea, 

Doi iepuri voi savura. 

Scoase puşca 

Şi-o încărcă 

Atent ochea 

Ea pe iepuri să-i nimerească, 

Dar când glonţul trase, 

Iepurii înspăimântaţi 

Săriră deodată în lături şi 

Ţuşti... ca din puşcă 

Vânătorul supărat 

A ramas înfometat 

Dacă alergi după doi iepuri 

Nu vei prinde niciunul. 

Minea Ştefania 
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În lumea aceasta, undeva, există cineva 

Care să-mi aline inima 

Să fie cu mine atunci când  mi-e greu. 

Să-i fie îndrumător sufletului meu. 

  

Deşi lumea spune că nu e de mine 

Eu nu o ascult, mă bazez pe iubire 

Lumea  încearcă mereu să ne despartă 

Dar noi suntem mai uniţi ca altădată. 
  

    

Dintre toţi, el are ceva special 

Nu e deloc artificial, e doar esenţial 

Sufletului meu care-l iubeşte fără egal. 

  

Şi ştiu că şi el mă iubeşte 

Îmi dau seama după cum mă priveşte. 

Mă ameţeşte... 

Şi-mi dăruieşte dragoste orbeşte. 

Şi eu îl iubesc, 

Şi el mă iubeşte 

Împreună formăm un tic-tac 

Care nu se mai opreşte! 

Răduţă Livia 
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Aho, aho copii,confraţi! 
La vorbe să-mi ascultaţi 
La I.A .B să poftiţi 
Ca urări bune să primiţi. 
  
Am venit cu gând voios 
 Pentru slava lui Cristos 
Să vă fac urări de bine 
Pentru anul care vine; 
Să vă spun cu voie bună 
După datina străbună, 
Gândul bun, urări de bine, 
Sănătate, zile pline! 
  
Am venit cu inima mare, 
Să vă fac urare tare 
Pentru toţi, fiindcă se poate 
La început de an ivit 
Când sunt multe de dorit! 
  
După ce-a trecut anul cu zile, 
Şi-aţi muncit cu elevii bine 
Aţi vegheat, aţi educat 
Slove bune aţi semănat, 

  
Noul an pe mai departe 
Să vă ţină tare-n toate! 
S-aveţi bani şi succese 
Familia împreună mereu la mese! 
Să dea Domnu' un ministru 
Să ne facă fraţi cu cei din Nistru 
Să facă ordine în toate 
Ş-in bugete şi în clase! 
  
Fiecare să-şi propună un fapt bun în 
bătătură 
În familia de la şcoală 
Vă urez să vă meargă toate  
Cum se spune: ,,ca pe roate” 
Şi ,,acel” timp ce l-am visat 
Să devină adevărat 
Să fiţi binecuvântaţi, 
De elevi glorificaţi 
Alături cu toţi să fim 
Întru mulţi ani să înflorim. 
  
       Elisabeta Chivulescu 



 

DESPRE ECOLOGIE 
Scenetă 

Elev1  

-Vorbeşte-o lume-ntreagă 

Mult despre ECOLOGIE; 

Oare,câţi pot să-nţeleagă 

Ce poate ea să fie? 

  

Elev2  

-E ştiinţă ce ne-nvaţă 

Ce să facem mic şi mare 

Ca să ferim tot ce-i viaţă 

De duşmanul:POLUARE. 

  

Elev3  

-Dacă vrem să reuşim 

În această confruntare, 

Important este să ştim 

Totul despre POLUARE 

  

Elev4  

-Vreau,de-acum voi să vorbiţi 

Şi sa-mi spuneţi tot ce ştiţi. 

  

Elev1 

-Fumuri negre’necăcioase 

De maşini si hornuri scoase; 

  

Elev2 

-Nori de praf ce se arată 

Pe strada nemăturată 

  

Elev3  

-Zgomote asurzitoare 

Ieşite din difuzoare 

Şi din vechile motoare; 

  

Elev4  

 -Ape negre sau spumate 

Din canale şi tevi sparte ; 

  

Elev1  

-Clăi de resturi menajere 

Aruncate prin unghere; 

  

 Elev2 

-Containere răsturnate 

Cu gunoaie-mprăştiate 

De şobolani  infectate 

  

Elev3  

-Toate –acestea ce sunt 

oare 

Într-un cuvânt? 

  

Toţi : 

Poluare. 

  

Elev1 

-Vreau să-mi spuneţi mai 

concret, 

Care e al ei efect? 

  

Elev2 

-Aerul cel poluat, 

Dacă este inspirat, 

Ne face-n câteva luni 

Pe toti bolnavi de 

plămâni. 

  

Elev3  

-Pot copiii să se joace 

Prin gunoaie şi băltoace? 

  

Elev4  

-Chiar dacă ar îndrăzni, 

Peste tot s-ar murdări 

Ba, chiar s-ar înbolnăvi. 

  

Elev1  

-In prea multă gălăgie 

Cine poate calm să fie? 

  

Elev2 

-Zgomotul ce enervează 

Pe oricine îl stresează. 

  

Elev3 

          

Până şi-un copil socoate 

Că aşa nu se mai poate! 

  

Elev4  

-Este foarte,foarte grav 

Căci oraşul e bolnav! 

  

Elev1 

-Grav,dar ce e de facut? 

S-o luăm de la-nceput: 

Ce trebuie noi să ştim 

Ca să nu ne-mbolnăvim? 

  

Elev2 

-Acum,că am priceput, 

Ştim cu toţi ce-i de făcut; 

Vom porni,cu mic, cu mare, 

Lupta antipoluare. 

  

Elev3  

Trebuie neapărat, 

Totul să fie curat; 

Casa-n care locuim, 

 Zilnic s-o aerisim; 

  

Elev4      

-Praful să îl aspirăm 

Geamurile să spălăm; 

Să ne spălăm fiecare 

De la cap până-n picioare; 

Să-văţam de la părinţi 

Cum să ne spălăm pe dinţi; 

După ce ne îmbăiem, 

Unghiile le tăiem 

  

Elev1 

-Da, igiena personală 

Este cea esenţială, 

Însă, foarte important 

E şi mediul ambiant. 

Oare ce e de făcut 

Să fie cât mai plăcut? 

  

Elev2 

-Cu hîrtia ce-adunăm 

Mulţi copaci o să salvăm 

Şi pe-a lor rămurele 

Vor ciripi pasărele. 

  

Elev3 

-Stilce goale, geamuri 

sparte 

Sau borcane, colectate, 

În cuptoare mari topite, 

Vor fi din nou folosite. 

  

Elev4 

-Metalele ce le vom 

strânge, 

În furnale vor ajunge, 

Ca apoi, prin prelucrare, 

Vor fi iar folositoare. 

  

Elev1  

-Jucăriile stricate,  

Flacoanele aruncate, 

Orice plastic dus la 

coş, 

Poate fi iar de folos. 

  

Elev2  

Dacă noi în România  

Şi alţii din lumea 

toată 

Vom sluji ecologia, 

  

Toti: 

Viata poate fi 

salvată! 
  

  

29 



 
EVADARE DIN RUTINA ORAŞULUI 

1 

PLOAIE RECE 
1 

LEGENDA ALBINEI ŞI A PĂIANJENULUI 
2 

DRAGĂ RUXANDRA 
2 

IARNA 
2 

PRINŢESA VIOARĂ 
3 

COLIND 
3 

RESPECTUL 
MERITĂ SĂ FII LA ŞCOALĂ 

4 

DRAGĂ DOAMNĂ ÎNVĂŢĂTOARE 
STIMATĂ DOAMNĂ DIRIGINTĂ 

4 

OCHI CAPRUI 
5 

IARNA 
5 

REBUS 
6 

RESPECTUL 
7 

AUTOPORTRET 
7 

STIMATĂ DOAMNĂ DIRIGINTĂ 
7 

RESPECT 
8 

COLIND DE SĂRBĂTORI 
8 

PRIMĂVARA 
9 

LUMEA POVEŞTILOR 
9 

STIMATĂ DOAMNĂ DIRIGINTĂ 
9 

RESPECTUL 
10 

COLIND 
10 

MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE 
11 

URARE PĂRINŢILOR 
11 

MERITĂ SĂ FII LA ŞCOALĂ! 
11 

REBUS CU LITERATURA 
12 

UNIVERSAL MINUNAT AL CODRULUI 
13 

LEGENDA ANOTIMPURILOR 
14 

RESPECTĂ. 
15 

FURTUNA 
15 

PISICA MEA 
16 

PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE 

Cuprins 
pag 



 

REBUS 
17 

LEGENDA MĂRGĂRITARULUI 
18 

CE ESTE ŞCOALA? 
18 

 
PIERDUT ÎN INFINIT 

19 

MERITELE UNUI ŞCOLAR 
19 

FULGERUL 
19 

ZIUA MEDIULUI 
20 

LA COLŢI-ALUNIŞ 
21 

CODRULE, CODRUŢULE... 
22 

CU GÂNDUL PRIN TABĂRĂ 
23 

URSUL ŞI VULPEA 
24 

PAŞTELE CAILOR 
24 

MÂNDRUL IEPURAŞ 
25 

TRANDAFIRII ŞI MĂCEŞUL 
25 

CÂINELE ŞI PISICA 
26 

VÂNĂTORUL 
26 

ÎMPREUNĂ 
27 

URARE 
28 

DESPRE ECOLOGIE 
 
 
 
COLECTIV DE REDACTIE 
 
COORDONATOR: PROF. ELISABETA CHIVULESCU 
COLABORATORI: ÎNV. CONSTANŢA DOBRE, ÎNV. NICOLETA POPESCU, ÎNV. AMALIA STROE,  ÎNV. BEATRICE 

MARIN, ÎNV. AURA SLĂDARIU, ÎNV. OPREA E., ÎNV. SANDA GEORGHE 
TEHNOREDACTARE : PROF. RAMONA ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag 



 


