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Revista ANUARUL CREATIV AL ELEVILOR  

publică: 

creații ale elevilor - poezii, proză; documentare; 

din lumea animalelor; curiozități, divertisment,, 

desene; picturi în anul școlar 2012-2013. 
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Anuarul Creativ al Elevilor, de 17 ani prezent în şcoală, şi-a obişnuit deja cititorii, cam 

de o jumatate de deceniu, să prezinte în preajma Zilei Şcolii-29.03, un Supliment al său, 

născut din dorinţa de a comunica la nivelul artisticului, frumosului, aşa cum înţeleg elevii. 

  În prezentul Supliment al Anuarului Creativ şi-au găsit un loc cele mai relevante 

compoziţii pe tema Concursului „Fotografia mea favorită”, concurs ce a demarat în decembrie 

2012 şi a avut un real succes în rândul elevilor. Tocmai acest interes remarcabil al elevilor în 

căutarea frumosului, ne-a determinat să  recurgem la o extensie a concursului din iarna 

aceasta. Dacă fotografiile ne-au încântat ochii, putem spune fără a risca un neadevăr, că toate 

compoziţiile pe teme propuse de pozele câştigătoare au  scopul de a bucura şi sufletele 

cititorilor noştri. 

Compoziţiile în general s-au referit la teme ca: natura, sportul, copilăria, prietenia, 

moda, autodefinirea şi relaţionarea cu ceilalţi şi surprind cu sinceritate frânturi de experienţe; 

amintiri care te umplu de încântare sau care poate dor…; întrebări, ce se încăpăţânează de 

generaţii,  să revină mereu, cu aceeaşi acuitate; mărturisiri candide ce nu au fost rostite, poate, 

de prea multă sfială sau respect…etc 

 Talentul incipient, curajul exprimării pe alocuri uşor alambicate (sic!), însoţit constant 

de sinceritate- înseamnă bătălii câştigate în faţa indiferenţei, în faţa lipsei dorinţei de a atinge 

esteticul, de a trăi prin el… 

 Fotografiile cele mai apreciate de elevi, demonstrat prin alegeri multiple ca teme 

pentru compoziţiile lor, au fost cele cu numerele: 185, 193, 132…,88 etc., care constituie 

parte a ilustraţiei prezentului număr şi pe care sigur le veţi identifica chiar cei care veţi 

lectura, fără prejudecăţi, Suplimentul. Astfel vă garantăm că veţi avea parte de surprize sigure 

şi de o lectură incitantă- un alt scop declarat al Anuarului Creativ al Elevului. 

*********************** 

 Câştigătorii acestui concurs de creaţii literare s-au ales de către un juriu alcătuit de 

învăţători/profesori nivel primar şi profesori de limba şi literatură română, dintr-un număr de 

peste 150 de lucrări. Valorile autentice s-au recomandat de la sine şi se numesc: 

”ALBASTRU”-compoziţia elevei din clasa a VIII-a Tase Ana-Maria- LOCUL I 

 „PRINTESA” si „PITICUL”-texte lirice compuse de elevele din clasa a IV-a A Dumitru 

Daria Alexandra  si Ungureanu Alexia Maria LOCUL II                                                                                                           

   „TU CE ALEGI”-compozitia elevei din clasa a VIII-a B, Nistor teodora LOCUL III                                                                                                             

Menţiunile au fost adjudecate de: Vişoiu Răzvan cu „GÂNDURI PENTRU VIITOR” şi de 

Olah Andra cu „”COPILARIE TRECĂTOARE” 

 Felicitări tuturor participanţilor! 

************************** 

 Suplimentul s-a bucurat de colaborarea preţioasă a d-nei profesoare de desen 

Moldoveanu Simona, care a expus cu regularitate într-o expoziţie permanentizată de dânsa, 

lucrările plastice cele mai reuşite ale elevilor, încântând zilnic prin idei, forme şi culori. Din 

această sursă inepuizabilă provine materialul ilustrativ al prezentului Supliment al Anuarului 

Creativ al Elevilor.  

                             

 

                                                Prof. Chivulescu Elisabeta- coordonator 



 4 

  

 

        
 

 

 

 

 

 

 
 



 5 

 

 
 

  

 Ai o simplă (sau poate nu) alegere de făcut. Un raft cu sticluțe cu sentimente pe care 

să le ai toată viața, ce ai alege?  

 Speranța, sentimentul de așteptare a unui lucru, pacea, starea de liniște şi calm, 

iubirea, emoția puternică, afecțiunea personală, empatia, capacitatea de a-i fi alături cuiva la 

nevoie, sau fericirea, doar placere si emoții pozitive? 

 Aș fi răspuns: iubire, dar n-ai de unde să știi, poate cauți ceva bun și te alegi cu 

tristețe, cu o iubire neîmpărtașită, oarbă sau împiedicată de alte persoane...  

 Nu mi-am dorit niciodată pace sufletească, este un mod mai frumos de a spune că nu 

vezi grandoarea anumitor lucruri pentru că pacea aduce, în viziunea mea, cu o linie dreaptă, 

fără urcușuri si fără coborâșuri, simplu, normal, poate chiar banal. 

 Speranța poate fi echivalentă cu fericirea...ori cu naivitatea, mai bine spus. Un 

sentiment al îndoielii, aș putea spune, n-ai cum să fii sigur de nimic. E doar acea voce 

optimistă din mintea ta care spune că totul va fi bine. Speranța este amăgire. 

 Empatia te face sa simți, poate prea mult, să fii alături de cei din jurul tău la bine şi la 

rău. Ar fi cel mai corect să aleg empatie, însă uneori o alegere egoistă este varianta cea mai 

utilă. 

 Când eram mici, fiecare bucurie era simplă, pură și nu putea fi umbrită de nimic. Era o 

fericire care aduna tot ce s-a spus mai sus și le combina cu extazul unei surprize, cu momentul 

în care părea că totul merge mai bine ca niciodată. Dacă aceasta e ultima opţiune, atunci oricât 

de egoist ar fi ca eu să trăiesc în propria mea bulă simplă de fericire, în timp ce alții accepta o 

monotonie reală , atunci asta aș alege pentru că sunt momente când pur și simplu vreau să pot 

să zâmbesc si sunt prea ocupată să o fac. Această fericire ar fi o poartă inapoi în copilărie. 

 

Nistor Teodora Maria  

VIII - B 
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O fetiță mititică , 

O frumoasă  prințesică, 

Aranjată și gătită,  

A ieșit la plimbărică. 

 

 

Cu rochița aranjată  

Pălăria înflorată  

Pantofiori cu paietuțe 

Și-o sclipire de steluțe      

.     

 

 

Și-a-nceput   s-adune, 

Câte-un trandafir 

Roșu și frumos  

Dar și maiestuos. 

 

 

 

 

    Pădurean Denisa Cristiana  

       Clasa  aVa  B       
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    Într-un mic colț  de rai, unde nu este prea multă lume, stă, într-un castel bine zidit o 

prințesă numită Loreta. Era numită și Loreta Dăruitoarea deoarece, când vedea un om 

nevoiaș, îi dăruia bani, mâncare și haine, încât acea persoană nevoiașă, devenea,  dint-o dată 

destul de bogată. 

Într-o zi  se întâlni cu o fetiță  tare săracă . 

- Tu ce cauți pe aici, copilă? 

- Păi..., cam pe aici locuiesc ! 

- Unde ? 

- În acel bordei pe cale să se dărâme . 

- Vai ! Nu se poate ! Familie ai? 

- Sigur ..., ce să  zic ..., mai am o soră . 

- Ouuuuu ..., știi ceva? Am să te înscriu pe tine și pe sora ta la școală. O să vă culcați în 

curtea castelului meu. Am o mică cabană pentru oameni ca voi două. Va rămâne a voastră 

- Vă mulțumesc ! 

De atunci prințesa a crescut. Și poate că și astăzi trăiește. 

 

Coteț   Mihaela Sabina  

Clasa a IV a A  

 
Iubirea este cu siguranță cel mai frumos sentiment, și nimic nu se poate compara cu 

iubirea unei mame pentru copilul ei.  

  Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții, perioada în care credința noastră 

este atât de mare,  încât  ajungem să credem că, putem fi  mai mult decât Dumnezeu, ajungem 

să credem că orice este posibil. 

 Și în această perioadă mirifică din viața noastră și mai departe, mama este persoana 

care ne îndrumă și ne poartă o iubire infinită. 

 Ea  este îngerul pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ pentru noi, pentru a ne fi 

alături mereu, chiar şi în cele mai grele momente. 

 Ea este singura în care ne putem încrede atunci, când avem sufletul încărcat, ea este 

singura care ne va apăra de răutațile lumii și tot ea este cea, în care vom găsi mereu un prieten 

de nădejde, un confident ascultător al secretelor noastre. 

 Mama este cea care va crede mereu în noi, și ne va da încredere în noi. 

 Ea reușește să devină piatra de temelie a vieții noastre , chiar dacă uneori noi nu ne 

dăm seama. 

Iar pentru o mama, cel mai frumos dar din viața ei este însuși copilul ei. 

 Nimic nu îi  poate umple sufletul mai mult de emoție și inima de căldură, decât un 

simplu ,, Te iubesc , mamă   ! spus de copilul ei. 

Ea este persoana care ne poate face să simţim că nimic  nu valorează mai mult decât iubirea 

noastră, să simţim că suntem unici. 

 

Marinică Georgiana 

Clasa a VIII-a A, Poza   185 
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În urma unei vizite la stadionul din orasul nostru,  vecinul meu Daniel, s-a înscris la 

atletism. S-a dovedit a fi un elev foarte motivat, fiindca zilele sale de antrenament numeroase, 

parcă nu se mai terminau. 

Aceste lucruri se întamplau în luna mai. În fiecare seară își lua echipamentul și pleca la 

antrenament. De fiecare dată, când  îl întrebam dacă vine în parc, îmi spunea : 

- Nu pot, am antrenament ! 

Iar eu îi ziceam : 

- Haide, Daniele ! Măcar astăzi! 

Răspunsul său era mereu negativ. Seara de  seară, când treceam prin parc îl vedeam 

alergând  fără oprire. La educație fizică a fost mereu primul la alergare viteză. În timp ce alţii 

se jucau, el se antrena asiduu. Într-o zi au apărut în oraș afișe cu un concurs local de 

atletism.Daniel, din acel moment, se antrena în continuu pentru concurs. Simţea importanţa 

momentului ! 

Nu trecu mult și ziua mult așteptată a sosit. 

Stadionul era plin. Peluzele erau umplute de un zgomot asurzitor. Fiecare îşi susţinea 

alesul… 

Concursul începu. Competiția era strânsă. În curând veni și rândul lui Daniel. De 

îndată ce primi startul, plecă ca din pusca... Mulțimea amuți.Totul se întâmplă rapid: Daniel îl 

întrecu din primii pași pe celălalt concurent și ajunse primul la linia de sosire, într-un timp 

record. 

 După aceea nimic nu a mai contat. 

Președintele Federației de Atletism a venit și a anuntat, cu voce răsunatoare, 

câștigătorii :  

-Locul I : Popescu Daniel ... din acel moment Daniel nu a mai auzit nimic. Pe podium, cu 

medalia la gât, durerile de picioare și rănile nu mai contau. Daniel chiar reușise!  

 

Manole Ioana   Clasa a IV-a A   Poza 132 
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Mihai este un băiețel în vârstă de zece anișori .Ca orice copil este unul căruia îi place 

să se joace, dar el stie și să se   antreneze pentru a-si urma  pasiunea. 

Mihaiţă este un atlet foarte bun, un campion mondial la juniori. Copilul se antrenează de la 

patru ani și a obținut până acum numeroase medalii și diplome. Cine nu-l invidiaza în şcoală?! 

Însă povestea micului atlet nu a fost așa de fericită de la început. Băiețelul a fost abandonat la 

naștere de către mama lui naturală, care nu și l-a dorit. Pânâ la vârsta de doi anișori a crescut 

într-un centru de plasament. Doi tineri iubitori l-au înfiat și i-au descoperit pasiunea. Aceștia 

îl iubesc pe Mihăiță ca pe propriul lor fiu, chiar dacă, aceștia mai au încă o copilaș. 

  Micul campion a ajuns foarte greu în frunte şi cu multă ambiție  și mult  efort, a reuşit 

să se mențină cel mai bun. Mihai este un bun exemplu pentru noi toți și trebuie să ne mândrim 

că ne reprezintă țara în campionatele mondiale de juniori, unde ajung cei mai buni dintre cei 

buni ..., dar mai ales, pentru faptul ca e colegul nostru, atât de modest! 

 

 

Vasile Alexandra  

 Clasa aVIII-a B 

Poza    132 

 

 
 

Țin în mână  o poză care este din anul 2004. În această  poză sunt alături de părinţii 

mei la mare. Normal că nu imi aduc aminte multe de atunci,  pentru că aveam doar şaşe ani. 

Suntem undeva pe plaja din Mamaia. Părinții, ținându-mă în brațe mai au și o valiză după ei. 

Toți trei zâmbim la cameră, capturând cea mai frumoasă poză pe care am văzut-o  în viața 

mea. Sincer...nimic nu e spectaculos  în această poză, cum ar fi: clădiri spectaculoase, vedete 

sau ceva de genul...Nu , este o simplă poză de familie care face cam un milion de cuvinte. Cu 

siguranță că puteam  să aleg o altă poză pentru a o comenta, dar mi-am dat seama că singurele 

lucruri importante pe lumea aceasta  sunt: familia, părinții şi relaţiile dintre noi . 

 

 

Ionescu Andrei 

Clasa a VIII- a B 
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E vară și e vacanță. Într-una din zile Vlad și  Gabi au găsit un pui de câine labrador. 

Ei își doreau de mult timp un câine, dar părinții erau împotrivă, deoarece nu credeau că pot 

avea grijă de o vietate. Copiii au ajuns acasă cu câinele, temători de ceea ce vor spune părinții. 

La început, ei au încercat să-l ascundă în camera lor, într-o cutie de carton. Zadarnica truda! 

Gabi s-a strecurat  în bucătărie şi a luat tiptil, lapte într-un castronaş pentru a hrăni cățelul.  

Apoi, după masa copioasă, tustrei au început să se joace cu o mingiuță. O idee care s-a 

dovedit tare nefericita, fiindca părinții au auzit gălăgia suspecta, prea mare și s-au dus să vadă 

ce se petrece. Descoperirea i-a uluit! 

Vlad și Gabi s-au întristat foarte mult, crezând că părintii îi vor certa și nu îi vor lăsa să 

păstreze cățelul. Dar sorţii au decis altfel... Fraţii au promis că vor avea grijă de protejatul lor, 

că o să-l plimbe și o să meargă cu el la veterinar de cate ori ar trebui. Părinții au acceptat, 

spunând că sunt bucuroși că Vlad și Gabi au crescut și sunt niște copii responsabili.  

 

Nica George  

Clasa a VIII- a A 

Poza  193 

 

 
Mă plimbam într-o zi senină de mai pe bulevardele umbroase, împînzite de copii. 

Adierea zilelor de vară își făcea cu mare viteză simțită prezența. În lunga și liniștita mea 

plimbare, observ tot felul de copii: pe cei care se bucură din plin de anii copilăriei și de 

jocurile minunate ale VÂRSTEI CELEI MAI FERICITE, pe cei care abia acum învață să facă 

primii paşi și pe rebelii adolescenți, care se plimbă și se distrează alături de gașca lor de 

prieteni. 

Dar în scurta mea analiză, o copilă îmi sare în ochi. Ea nu era ca  ceilalți, care se 

bucurau de jocurile copilăriei, ci era o copilă a cărei maturitate se instalase prea devreme. 

Avea un ten fin și ușor bronzat, ochi căprui, senini și sclipitori și un zâmbet pur și inocent 

înflorea discret în priviri. Era îmbrăcată deosebit, într-o rochiță roz,  care  o prindea foarte 

bine și-i conferea o aliura de păpusă cu fata de portelan. Părul ei, castaniu deschis, flutura 

ciufulit pe spate, iar ea stătea cuminte lăngă părinții ei, admirând bulevardul cel umbros, 

detaliu cu detaliu, cu candoarea ei de copil . 

Maturitatea ei a dispărut, curiozitatea și uimirea își făcuse loc pe fața ei. Avea ochii 

mari și se minuna de zborul lin al păsărilor, de diversitatea frunzelor, de jocurile copiilor și 
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multe altele. Simțea în sfârșit nevoia de a se juca cu alți copii, de a încerca jocurile copilăriei, 

de a răde și de a fi fericită alături de ei și, de a-și gusta din plin copilăria... Dar părinții ei nu o 

lăsau, iar pe fața ei de copil inocent, apăru iar maturitatea și seriozitatea. Se uita în continuare 

la toți copiii care fremătau în jur, dar ea nu putea face parte din niciun joc, doar îi admira. Se 

tot întreba de ce părinții ei n-o lăsau să se bucure de copilărie, altfel nu le putea  reproşa 

nimic. S-a deprins a-i asculta. Îmi înghiţeam nemulţumirea care crestea în mine ca un val..., 

imi venea sa strig:  ”Dragi părinţi, bucuraţi-vă de fericirea copilului dumneavoastră!”  

Am stat să reflectez despre această copilă, atât de simpatică, dar atât de nefericită în 

maturitatea ei timpurie. Mă gândesc că tinerii din ziua de azi se maturizează foarte repede, iar 

copilăria, atât de frumoasă și inocentă, devine doar o amintire a celor deja mari.  

Puteţi întoarce vremea?! 

 

 

Olah Andra 

Clasa a VIII- a A  

Portret 

 

 

 

 
 

 

 

Această poză simplă surprinde iubirea copilului pentru un pui de găinuşă din ograda 

bunicii. 

Totul se contopeşte într-un alint în care plăcerea e reciprocă. Ce privire tandră 

însoţeşte mâna care alunecă pe penajul încă în devenire! Cât de dulce pare captivitatea în 

braşele fetiţei în roz! 

Mângâierea copilei îi aduce puiului liniștea, pe care probabil nu o avea, şi o merita 

după o zi de zbucium între alte orătănii. Puiul chiar nu dorea să evadeze din minunatele 

mânuțe ale fetiței, deoarece aceasta îl iubea și îl ținea la piept pentru a-i demonstra ca nimeni 

nu e singur. Puiul se simțea foarte confortabil în brațele  fetei, ce îl încălzea și îi ținea  loc de 

penele călduroase ale mamei sale... 

Imaginea semnifică că oricât de mic ai fi, există cineva care va avea grijă de tine și te 

va ajuta când îți va fi mai greu. Când te aştepţi mai puţin, te pot îmbrăţişa două mâini 

ocrotitoare! 

Poza transmite o căldură și o fericire deosebită. Cât de puţin ne trebuie ca să fim 

fericiţi! 

În concluzie, fotografia reprezintă iubirea unui pui de om pentru alt pui. 

 

Lică  Natalia 

Clasa a VIII - a 

Poza 185 
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Majoritatea oamenilor aleg să țină pe lângă casă un suflet, un animal de companie. 

Câinele este de obicei alesul, deoarece acesta se atașează atât de mult de stăpâni, încât le 

devine unul din cei mai buni prieteni. Loialitatea și dragostea necondiționată a unui câine pot 

face viața stăpânilor mult mai frumoasă, indiferent dacă sunt adulți sau copii. Oricât de singur 

te-ai simți, un câine îți va inveseli mereu ziua. Iar când pe lângă iubirea pe care ți-o oferă 

neconditionat, sunt capabili să te și protejeze cu prețul vieții lor, atunci nu au preţ.... Sunt 

perfecți pentru sufletul blajin al oricăruia dintre noi. Câinii nu-și uită stăpânii și par a trăi 

pentru a ajuta oamenii.  

Cu toate acestea, nu poți să ceri prea multe și să nu dai nimic în schimb! 

  Un câine înseamnă și responsabilitate, așa că, pe lângă faptul că trebuie să îl speli, să îl 

plimbi și să ai grijă de sănătatea lui, trebuie să îi și arăți că îl iubești, lucru ce le iese perfect 

copiilor. 

     De când lumea, între copii și câini a existat o relație, privilegiată. Aproape orice copil, 

când vede pentru prima dată un câine, este fascinat și își dorește să se apropie sufletește și 

fizic de creatura cu blana ce se gudura cu afectivitate de oricine care i-a acordat o secunda 

atenţie. 

În același timp, aproape orice puiuț de câine se apropie bucuros de copilul care îi 

adresează o vorbă sau un gest prietenos şi feedbackul pozitiv este asigurat.    

       Nu există o legătură mai frumoasă și mai trainică decât aceea care se leagă între un 

copil și un câine – o relație simbolică în care cei doi împărtașesc cam același moduri de 

comunicare: gesturi, atitudini, semnale, fară a avea nevoie de prețioasele cuvinte, căci ei se 

află în același univers al iubirii și al prieteniei. Relația copil - câine este benefică pentru copil, 

deoarece prietenia câinelui este una dintre cele mai sincere experiențe a sufletului, invadat de 

puritate, al copilului. 

 Copilul învață dezinteresat să iubească, cel mai frumos sentiment ce poate învălui o 

persoană, și să comunice plăcut şi eficient, chiar și să fie mai ordonat. Învață ce înseamnă să 

fie responsabil în viață, să fie altruist . 

 

 

Iorgu Ruxandra 

Clasa a VIII- a B 

Poza 193 
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Fetița cu ochi mari și negri, ce se luminează la apariția  unui cățeluș cu blana 

cârlionțata, ținea privirea aţintită asupra animăluțului. Părul ei lung și castaniu cădea în bucle 

mari pe umeri, iar pe chipu-i senin se citea bunătatea și sinceritatea. 

Inima ei este curată ca lumina, în ochii ei se citește sănătatea și bucuria de a trăi, de a 

dărui afecțiunea. Inteligența ei izvorăște din capacitatea de a înțelege suferințele oamenilor și 

de a le  aduce alinarea, când se aşteapta mai putin, poate. Inima ei tânără ca florile dimineților, 

este încărcată de iubirea față de cățelușul pe care îl  ține  în brațe cu atât drag. 

Cățelușul mic și pufos este și el surprins de afecțiunea pe care și-o manifestă fetiță. 

Dorința fetiței de a plăcea tuturor, inclusiv vieţuitoarelor,  de a se face iubită, o face foarte 

atrăgătoare şi apropiată. Cochetă și zglobie, fetița, strânge la piept cățelușul, manifestându-și 

sentimentele fără reticenţă. 

Am auzit că vietăţile protejate de oameni, ţinute pe lângă ei, întotdeauna seamănă cu 

stăpânii lor! 

 

 

Vasile Armando Alexandru 

Clasa a VIII -a A 

Poza nr 185 
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Cheia reușitei într-un sport, precum atletismul, este suma de valori pe care trebuie să o 

deţină fiecare atlet: punctualiate, rigurozitate, perseverență și dorința de a face performanță. 

Un sportiv adevărat nu renunță niciodată la visul său, iar, când dă de greu, soluția este să se 

implice și mai mult. 

Andrei este unul dintre sportivii dedicați  ai Clubului Școlar Ploiești. Deși nu a ajuns 

pe podium de fiecare dată, acesta nu a încetat să spere că într-o zi va ajunge departe. El a 

hotărât să facă acest sport la îndemnul învățătoarei sale care a observat că este mai vioi. La 

crosul școlar a obținut un veritabil loc II. 

După acest rezultat Andrei a fost atras din ce în ce mai mult de atletism, iar rezultatele nu au 

încetat să apară. Anul următor băiatul a luat bronzul la Campionatele Naționale de Atletism 

pentru copii și a fost descris ca fiind un viitor talent de către jurnaliștii ziarului Prahova. 

Acum Andrei are 14 ani și chiar dacă a avut accidentări și obstacole în carieră, nu a 

încetat să spere că într-o zi va ajunge unde și-a dorit, la Jocurile Olimpice alături de cei mai 

mari atleți ai planetei. Nu m-ar mira să fie așa, chipul și atitudinea pe care ne-o sugerează 

fotografia aflată pe panoul de onoare al școlii și imaginea lui Andrei pe pistă, în timpul unei 

competiții, ne duc  cu gândul la viitoarele succese ale acestuia, la sigura lui evoluţie în  

performanţă. 

Îl apreciez pe colegul meu și-i doresc să-și îndeplinească visul! 

 

Pene Adriana  

Clasa a VIII -a B  

Poza 132 
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În  această poză ne este arătată măreția naturii, care a creat acest peisaj impresionant, 

undeva între munții  colectori care contribuie cu ajutorul unor firicele de apă, încontinuu, la 

mărirea debitului lacului. Acest peisaj mirific poate fi văzut oriunde în România, undeva în 

Munții Carpați, care străbat teritoriul Românesc ca niste ziduri de fortificaţii.  

Lacul cel din vale, de o culoare cristalină, în care se văde până și grohotisul înecat din 

adancurile lacului, te face să crezi că ai ajuns în raiul acvatic. Alături de mii de pești în forme 

și culori greu de imaginat se poate remarca adierea domoala a lianelor subacvatice, 

învăluitoare. 

 Dar acesta nu este raiul, ci este un colț de natură izolat în singuratatea munţilor, care 

nu a fost poluat în nici un fel! 

 Prin urmare, poza 151 făcută undeva în România, este ceea ce a surprins un ochi atent 

şi  ne dezvăluie, dacă încă mai era nevoie, că natura este mai presus de tot și cu sigurață acest 

loc superb poate fi o atracție turistică. Atenţie însă, aici sunt primiţi doar cei cu credinţa în 

frumuseţile ţării noastre! 

 
 

Acest   peisaj îmi aduce aminte de excursia cu familia pe traseul Transfăgărășan la 

lacul Bâlea.  

A fost o vacanță plăcută, „transgeneraţie”: cu tata, mama și bunicul meu. 

Muntele s-a învăluit într-o  ceață groasă, de nu se vedea nici  la doi metri. Am urcat 

buclele serpentinelor cu sfială şi o viteză ce concura cu cea a melcului. Ne întrebam dacă am 

fost inspirati cu acest drum!? În sfârsit am ajuns sus, foarte sus şi  am intrat într-un tunel 

protector. La sfârșitul lui parcă am ajuns într-o altă lume, tot spațiul de lângă drum era tighelit 

cu tarabe multicolore, pline cu tot felul de preparate de la stâna, cu obiecte dictate de 

inteligenta omului simplu şi executate cu măiestrie de artist.  

Cabana îşi dezvăluia ospitalitatea cu generozitate şi am reuşit să ne adapostim, pentru 

o vreme, de insistenţa sţlbatica a crivăţului ce nu-ţi dădea nici un pic de răgaz. După câteva 

poze făcute cu manuşi, am plecat multumiţi acasă. 

Traseul a fost incitant  din cauza virajelor foarte strânse și cine spune că drumul în 

coborâre e mai usor, nu ştie ce spune, mai ales dacă coborarea se face  fără un disc de frână la 

mașină. 

Cu toate astea, nu voi uita niciodată această excursie. 

 

Foto 88 
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“Fericirea doare”, asta îi spunea mereu cel care îi citea de fiecare dată gândurile, cel cu ochii 

albastri, ochi pe care până şi cerul era invidios. Aşa că a făcut din cuvintele lui Crezul vieţii ei. Îl 

rostea seara, înainte de culcare, era “Tatăl nostru” din dimineţile albastre şi îl repeta în gând, strângând 

din dinţi ori de câte ori simţea că nu mai are putere să meargă mai departe. Suferinţa ei îi oferea o 

satisfacţie bolnavă, dar chiar şi aşa suferea doar ca să fie el fericit, plângea pentru că ar fi făcut orice 

ca să îl vadă că zâmbeşte. Prietenia lor s-a terminat în faţa unei porţi imense. Era poarta care ducea 

spre fericire, poarta în faţa căreia a  fost lăsată în genunchi atunci când el a plecat. Dar s-a gândit la ea 

să nu rămână singură şi nu i-a întors spatele decât după ce i-a făcut cunoştinţă cu ea, cu Singurătatea. 

Eu cunosc această  fată, se numește Ana... Ana-Maria, și pot să vorbesc despre ea ca și cum aș fi chiar 

eu. 

 Acum, când se uita în urmă, cam asta simţea mai tot timpul: singurătate, aşa că a fost un gest firesc 

atunci, să se ia în braţe una pe alta şi din clipa aceea să nu își mai dea drumul vreodată. E singura care 

nu a părăsit-o nicicând, care o sărută  pe frunte în fiecare noapte, în locul celuia cu ochii albaştri, 

singura care nu o lasă niciodată singură. Chiar și acum, când Ana, îmi povesteşte întâmplarea ei, iar eu 

notez tot ca într-un jurnal, această “Ea” e aici. O vezi? Stă ascunsă după perdea, se uită lacom la noi şi 

aşteaptă cu nerăbdare ca eu să plec și ea să rămână singură să o strângă iar în brațe. Mi-a spus că i-a 

şoptit într-o noapte, în timp ce încerca să adoarmă, că doar timpul decide cât mai e până când o să 

rămână doar ele două, singure din nou. “Şi nu mai e mult până atunci”, i-a spus zâmbind amar, de 

parcă i-ar fi fost şi ei milă de ea, și i-a reamintit că ea e singura care i-a rămas mereu fidelă, că lor le-a 

scris el cu albastru să rămână împreună şi că acolo, la poarta Fericirii, a fost pecetluită legătura lor pe 

vecie.  

“Spune-mi, mi-a strigat ea, cum aş putea acum să-i permit să plece? Dacă o las să se ducă, cu cine o să 

rămân atunci când fotografia cu el, cu cel cu ochii albaştri va înceta să ardă în scrumiera de pe biroul 

meu de lângă acea  călimară  în care înmoi in fiecare seară pana, pentru a scrie eterne declaraţii 

singurătaţii?” 

Să ştiți că tot Singuratatea e cea care nu îi dă voie să-l uite.”Ea” are ochii lui calzi ca să fie sigură că își  

va aminti mereu culoarea destinului său şi îi mai zgârie sufletul din când în când, deschizând răni doar 

ca să ţină minte că astăzi până şi sângele îi este albastru. Își ţine respiraţia de câte ori o ia în braţe 

pentru că înca aşteaptă ca în orice clipă el să se întoarcă din neant, să stingă flacăra care transformă 

fotografia în cenușă și să-şi bage mâna în părul ei  în timp ce o sărută blând pe frunte.  

Îţi mărturisesc că uneori, când Singurătatea mă strângea în braţe de credeam că am să mor, pentru că 

deja ți-ai dat seama că acea fată sunt chiar eu, autoarea acestei creații, m-am rugat ca el să se întoarcă 

şi să îşi termine opera, operă scrisă cu albastru. 

Dar el  nu s-a întors… fotografia a ajuns cenușă, iar eu am rămas alături de “EA” de buna mea 

prietenă, împărțind același destin, un destin ALBASTRU. 

                                                                                                             Tase Ana-Maria aVIII-a B 
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      Nu sunt un mare fan al sportului, dar totuşi susţin sportivii şi mă bucur pentru 

performanţa lor. 

          Mă uit la diferite  concursuri şi olimpiade destinate sportului, care te fac puţin invidios 

pentru că unii au şansa de a apărea la televizor şi de a fi apreciaţi de alţii. Dar dincolo de 

această faimă şi apreciere sunt orele de muncă depuse zilnic pentru a ajunge la astfel de 

performanţe. Multe  ore petrecute în sălile de sport, rupturi de tendoane, fracturi și febră 

musculară, probabil la ordinea zilei, sunt preţul plătit de sportivii de top. Tot ceea ce vedem 

este rodul muncii lor. Dacă nu există muncă, performanţa va fi sub aşteptări.  

           Dar să ne gândim şi că aceşti sportivi încep antrenamentele de la o vârstă fragedă. De 

exemplu, gimnastica se începe de la aproximativ cinci ani. După antrenamente dure, pe care le 

suferă corpul să capete elasticitate, forță şi precizie, copiii încep să participe la concursuri. Cu 

ajutorul experienţei acumulate, unii sportivi ajung la Europene şi poate la Jocurile Olimpice. 

Acest proces de perfecţionare durează mulţi ani. 

             Cel mai important în cariera de sportiv este un corp sănătos. Se cere un regim strict de 

alimentaţie, multe legume și fructe, puţine grăsimi. După antrenamente și alimentaţie, 

important este şi moralul. Dacă sportivul nu are perseverenţă, suport din partea apropiaţilor şi 

motivaţie, performanţa va fi considerabil mică. 

Cine nu vrea sa fie campion admirat şi intervievat? Dar câţi ar avea curajul şi 

determinarea să urmeze exemplul vieţii lor?! 

                   Trebuie să ne apreciem sportivii şi să-i susţinem, pentru ca aduc ţara noastră într-o 

lumină pozitivă, acolo unde elitele se confruntă. 

 

                                                                                                     Poza numărul 32 

                                                                                               Cimpoiaşu Ştefania         aVIII-a B 



 18 

 

 

(poza 132) 

Nu este atât de important să câștigi, ci să participi! De cîte ori nu am auzit această 

frază? Și, cu toate astea, nu poți să nu te gîndești că premiul ar fi însemnat mult pentru tine... 

 Rămâi, cel puțin pe moment, cu gustul amar al înfrângerii, conștient că, în viață, sunt 

și situații în care pierzi. Trebuie să înțelegi termenul de competiție și ce implică pierderea sau 

câștigarea acesteia. Nu trebuie să crezi că tot ceea ce contează este să fii pe locul întâi, 

indiferent de ceea ce trebuie să faci pentru aceasta. Nu trebuie să devii exagerat de competitiv. 

Mai bine pierzi, decât să câștigi încălcând principii și reguli. Este normal să fii dezamăgit că 

nu ei obținut rezultatul așteptat, dar plânsul și furia nu-și au rostul. Nimeni nu poate fi mereu 

învingător. 

 Cultivarea competitivității trebuie să aibă limite. Trebuie sa accepți înfrângerea cu 

sportivitate și să nu uiți să-l feliciți pe câștigător. 

 Cu cât ești mai pasionat de ceea ce faci, cu atât șansele tale de cîștig sunt mai mari. 

Prin urmare, nu-ți impune o activitate doar pentru că așa te sfătuiesc părinții sau prietenii. 

Ține întotdeauna cont de dorințele și aptitudinile tale. 

 Chiar dacă nu ai câștigat o competiție, nu te descuraja. Gândește-te că data viitoare 

poți fi tu cel de pe primul loc... 

 

Vișoiu Răzvan  

Clasa a VIII –a B 
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(poza nr 191) 

 

 Copilăria este cel mai frumos dar. Este perioada în care totul este posibil, când visăm 

cu toții să fim astronauți sau doctori, dar cel mai mult ne visăm MARI. 

 Ne dorim să fim precum părinții noștri. Ei sunt superlativele perfecțiunii, atotștiutori și 

persoanele cele mai dragi nouă. Ei ne colorează întreaga viață cu iubire și afecțiune.  

 Părinții constituie un element necesar copilăriei noastre, care nu poate lipsi. Pentru 

mine un alt lucru care mi-a marcat copilăria este tigrul meu de pluș, Simba. 

 L-am primit de la ființele care-mi sunt cele mai dragi pe lume, mama și tata. Nu este o 

simplă jucărie cu blaniță aurie, cu mici pete pe de-alocuri și cu privirea blândă! Este jucaria ce 

mi-a marcat copilăria. 

 L-am avut lângă mine în prima mea zi de grădiniță. M-a făcut să nu mă simt singură 

printre o armată de copii necunoscuți. Nici când mi-am făcut noi prieteni, nu am uitat de el. 

Era lângă mine. 

 Cu el adormeam în fiecare seară. Era nelipsit din viața mea, luându-l cumine peste tot.  

 Deși a trecut aproape un deceniu Simba nu s-a schimbat deloc. În schimb eu m-am 

maturizat. Nu mai adorm cu el în brațe, nu îl mai iau la școală și nici când mă întâlnesc cu 

prietenii. Deși am chiar și buletin, iar Simba este o jucărie pentru copii între trei și șapte ani, 

nu mi-e rușine să recunosc că mă însoțește în deplasările făcute cu echipa de handbal. Îmi 

place să știu că este cu mine, oriunde aș merge. Nu mă mai joc cu el, dar îi arunc o singură 

privire și mă face să zâmbesc. Îmi trezește o mulțime de amintiri, dar mă face să mă gândesc 

și la ai mei. Cred că este o conexiune între mine și ei, iar eu sunt liniștită când îmi simt 

părinții aproape.  

 Umbresc pământul de ceva timp; timp în care am crescut, sunt mai responsabilă și mai 

înțeleaptă. Dar, sensibilitatea mea pentru Simba demonstrează că oricine rămâne copil în 

adâncul sufletului. 

Andrei Raluca 

Clasa a VIII –a B 
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Poza nr 193 

 

 Se spune des: câinele este cel mai bun prieten al omului, iar această formulă este 

cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp această prietenie a evoluat foarte mult și câinele 

este probabil cel mai bun prieten al omului și cel mai iubit animal de companie din lume. 

Majoritate oamenilor aleg să țină pe lângă casă un animal de companie. De cele mai multe ori 

alegerea este un câine, datorită simțului responsabilității față de stăpân, alternând ci firea lor 

jucăușă și sinceritatea nemărginită a lor. 

 Omul îl consideră cel mai bun prieten pentru că are nevoie de dragoste, dar și de 

compania unui amic sincer, căruia îi poate destăinui toate secretele știind sigur că sunt în 

siguranță, considerându-l ca pe un jurnal al omului. Loialitatea și dragostea necondiționată pot 

face viața stăpânului mai frumoasă, indiferent dacă sunt adulți sau copii. Oricât de singur te-ai 

simți, un câine îți va înveseli ziua. 

 Iubirea este cel mai esențial lucru într-o relație. Realizează că și tu ai multe de învățat 

de la el. Un câine te ajută să fii mai responsabil, să înveți să fii sincer și să iubești. Învață să te 

bucuri de clipele petrecute alături de el, de prietenia și de fidelitatea lui, de reușitele sale și de 

dragostea necondiționată pe care ți-o oferă! și să recunoaștem: e într-adevăr cel mai bun 

prieten al omului și de care fiecare dintre noi avem nevoie. 

 Nu uitați: mâna stăpânului este pentru a mângâia nu pentru a pedepsi! 

 

Metea Bianca- Elena 

Clasa a VIII –a B 
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  Ca poză preferată mi-am ales poza numărul 28 pentru originalitate, simplitate și, 

totuși, eleganță.  

Este o poză artistică și foarte bine realizată, iar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult au 

fost costumația și eleganța fetiței. Rochița, pălăriuța, mănușile, dar și accesoriile bine asortate 

alcătuiesc o costumație asemănătoare celor de epocă. 

Privirea-i pătrunzătoare, sigură pe sine și, în același timp, blândă impresionează în 

mod pozitiv. Zâmbetul schițat de micuță conferă, de asemenea, siguranța de sine. Așadar, pot 

spune că expresia feței împreună cu această costumație îi creează un aer deosebit de 

domnișoară. 

Culoarea predominantă a costumului pe care îl poartă este roz, o culoarea specifică 

femininului și care dovedește încă o dată eleganța domnișoarei. Viaţa în roz… 

Închei prin a spune că fotograful a capturat o ipostază în care sunt conturate calitățile 

fizice ale fetei, ceea ce face fotografia plăcută privitorilor. 

 

Fofircă Alexandra 

Clasa a VIII-a A 
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  În opinia mea, poza cu  numărul  185 reflectă cel mai bine puritatea și veselia unui 

suflet de copil, abia trecut prin câteva încercări ale vieții, mult prea încurcate pentru a putea fi 

înțeleasă de o minte atât de crudă. 

Copilăria este cea  mai frumoasă perioadă din viață, în care orice este posibil, în care 

ai puterea să visezi la cele mai fascinante lucruri și să crezi în tot ce-i bun, curat și sfânt, fără 

să-ți pese de realitate sau de toate lucrurile grele din jur. 

Poza, în care fetița, cu trăsături atât de fine, plină de gingășie, de dragoste, de uimire, 

ține în brațe ”puiul” firav și atât de drăgălaș, îți umple sufletul de lacrimi de uimire, te îmbie 

și te duce cu gândul departe, la propria ta copilărie, la cele mai frumoase clipe din viață, pe 

care nu le vei uita niciodată și pe care le vei păstra în suflet ca pe cel mai de preț tezaur al 

ființei tale. 

Această poză este un simbol al copilăriei, care topește cel mai înghețat suflet printr-o 

simplă imagine: puiul cu puiul în brațe, privind cu blândețe și admirație și veghind ca un înger 

asupra unui suflețel nevinovat asemeni lui, chiar dacă face parte din lumea necuvântătoarelor. 

 

Minea Ioana 

Clasa a VIII-a A 

 

Poza nr 168 

 

 

Iată Zâna Zorilor 

Între stratul florilor, 

Iartă-mă, dar am greșit! 

Când-colo e un pitic, 

Care nici nu are bani 

Și-i cam de vreo trei-cinci ani. 

E-o prințesă alintată, 

De părinți frumos tratată 

Și iubită, nu mai zic! 

Doar că e un mic pitic. 

Piticul e tot pitic 

Doar c-a mai crescut un pic. 

 

 

Ungureanu Alexia Maria 

Clasa a IV-a A 
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O prințesă alintată 

Într-o poză se arată, 

Frumușică este, da! 

Asta spun eu despre ea! 

 

Ce să vă mai zic eu oare? 

Când se duce la plimbare, 

Lumea cade din picioare! 

Fetița-i frumoasă, da. 

Nu mai am ce comenta! 

 

Bună și harnica-i ea, 

Un model ne este, da! 

- Vai, ce frumusețe rară! 

Asta e o faptă clară. 

N-am văzut așa ceva 

Este talentată,  da! 

 

Dumitru Daria Alexandra 

Clasa a IV-a  A 



 24 

 

 

NR 118 

 

Când zăpadă e afară, 

Toți copiii sunt în casă. 

Ei nerăbdători așteaptă 

Pe Moș Crăciun c-o sănioară. 

 

Și privesc cum fulgii de zăpadă 

Ca niște fluturi albi pe uliță se-așează. 

Copacii, băncile din sat 

Acum în alb s-au îmbrăcat. 

 

În casă mama face cozonaci. 

Colindătorii bat la ușă 

Cântând foarte-armonios 

Cu glasul lor foarte frumos. 

 

Avram Bianca Nicoleta 

Clasa a V-a B 
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Azi Andrei a zis aşa: 
-Săptamâna a fost grea. 

Ieri ,la şcoală am învăţat 

Despre fracţii şi puteri 

Însă acasă am uitat , 

Şi nu am citit de nicăieri. 

Of, deja  mă doare capul 

Uite, repede a trecut timpul , 

Eu tot nu am repetat 

Şi la română am regretat! 

Mâine la geografie , 

Pun pariu că o să fie, 

Testul mare de semestru 

Mă descurc ! Eu sunt maestru! 

Iar la muzica ştiu bine, 

Testul de joi va conţine, 

Note muzicale-toate 

Şi eu nu mă voi abate. 

La sport sunt de frunte, 

Doar urc şi pe munte. 

Însă, din păcate 

Am greşit la toate . 

Carnetul meu sigur va fi 

Perfect: voi presimţi, 

Un zece la mate, 

Unul la româna, poate 

La geografie zecele, 

Nu va lipsi, 

Şi la muzică îl voi primi, 

Un zece voi lua la sport, 

Şi unul la felul cum mă comport. 

-Nu cred că se va întâmpla! 

-Poate atunci când vei învăţa. 
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de Ştefania Stanciu 

 

Gheața inimii se scurge şi se-mprăştie în ploaie 

Cu tot cu comorile ei, se gândeşte şi se-ndoaie; 

Oare tu o mai iubeşti? Sau e doar un alt Soare? 

Care pentru tine pur şi simplu moare…Moare… 

 

Gheața inimii s-a scurs şi-acum ploaia se revarsă 

Luna îmi şopteşte, mă invață, a mea frumoasă 

Doar pe noi nu ne loveşte cu ale ei stângăcii… 

Luna ne iubeşte, ne doreşte ca langă ea, aici, să fim… 

 

Uite cum Luna trăieşte, uite cum Soarele moare 

Uite cum apune şi te lasă în zare 

Priveşte-l cum se duce şi tu rămâi în aşteptare, 

Ca o mare ce aşteaptă a valurilor întoarcere… 

 

Dar păcat că marea a înghețat, 

Căci lacrimile inimii în ea s-au revărsat… 

Tu stai pe plajă şi priveşti apusul. 

Iată cum se îndepărtează Soarele, iubitul.. 

 

Iar Luna se întoarce, tăcută şi uşor, 

Fără  să realizezi schimbarea astrelor. 

A început să plouă , iar tu îți aminteşti 

Ploaia cea de gheață, de la care ai încetat 

Să trăieşti 

 

Lumea te cuprinde, tu nu ştii ce să faci 

Iată cum se naşte, un suflet de  lume îndepărtat. 
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Eu sunt o frunză în bătaia vântului vieții 

Mă întreb cât pot continui așa? 

Aud  reproșuri  prin unghere, 

Vreau o clipă efemeră pentru mine. 

 

Eu sunt o frunză în bătaia vântului vieții 

Mă prefac că pot face față la toate. 

Simt că ajung la limita-mi de sus 

Ating  străfunduri abisale urlând. 

Sunt îngrijorat de ce s-a întamplat făr-de mine 

Plâng ca sfârșitu-mi  presimt… 

 

Eu sunt o frunză în bătaia vântului vieții 

Înteleg că nu am nici-o scăpare 

Spun că mereu totul e prea pustiu 

Încerc să dilat vremea, în zadar 

Nădăjduiesc că îmi va fi cândva bine 

Eu sunt ….o frunză. 
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Încercări… de definiții 

 

Este un continent mare 

Unul cu o importanță uimitoare 

România este una din țări 

O țară care a avut și are valori 

Partea cea mai buna a Europei este însa formată din Altruism, prietenie și dragoste de țară. 

 

Europa mă numesc și sunt 

Un  bătrân continent 

Rămâi continentul meu 

Oriunde aș fi mereu 

Al meu suflet îți apartine! 

 
Hemeș Andreea 

 

„Un mic punct situat pe glob, care pentru mine reprezină un loc special, unic, vechi, un 

teritoriu valoros și triumfător.” 

„Există oameni diferiți dar care 

Uniți, reușesc să alcătuiască o comunitate 

Români, nemți, francezi, spanioli 

Orice naționalitate, care împreună adunate 

Populația unui teritoriu bătrân formează 

Acu, astăzi şi mereu, numit Europa.” 

 

„Este o zi foarte relevantă. 

Una chiar multidatată 

România o sărbătorește, își reamintește 

O laudă și o preamărește. 

Pentru ziua de 9 mai. 

Astăzi ne-ar fi spus „La mulți ani!”, chiar 

Și regele Mihai.” 

Ghița Karina 
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„O pânză de uscat...populată de oameni diferiți, supraumit de unele persoane și „bătrânul 

continent” ...pe această pânză este inscripționată cu hieroglife esența țărilor şi orașelor. 

Aceasta este Europa. „ 

 

 

 
 
       Într-un ghiozdan de pe o bancă, pe o pagină din cartea de românâ, trăieşte o familie de 

litere. Copilul litera, pe nume P se pregăşte pentru prima lui zi de şcoală. El vrea să fie o 

literuţă foarte silitoare, pentru ca atunci, când va creşte să devină directorul unui dicţionar. 

Dar până atunci mai e mult ! Trebuie să termine generala, apoi liceul, Facultatea de 

Litera de Tipar, să se angajeze la Dicţionar si în final să ajungă director. Însă pentru început, 

trebuie să răzbată la școală, să-și cunoască colegii, profesorii, dar... 

-Uite cum zboară timpul! Am  și ajuns! 

Dincolo de gardul înalt format din paranteze drepte, sunt o mulțime  de literuțe 

gălăgioase  și copleșite de măreția școlii ca și P. 

Sună clopoțelul. Repede, P se duce în clasă unde face cunoștință cu câțiva colegi. 

Deodată, în sală intră o literă mare, înaltă. 

-Buna ziua, elevi! Eu sunt învăţătoarea voastră şi mă numesc OM.... 

Când ajunge acasă, P este nerăbdător să povestească cele întâmplate, dar adoarme 

repede, obosit după o zi plină de experienţe şi emoţii noi. 

Îl visează pe A, cea mai nerăbdătoare literă,fără de care nu există un început în toate... 

 

 
 

Cu toţii folosin cuvinte. Le folosim atât de des, încât nu mai suntem conştienţi de ele. 

Devenim maeştri în  ale cuvântãrii fãrã a ne da seama de puterea lor. Şi fãrã a realiza  un 

lucru esenţial….cuvântul este un produs al gândurilor, al trãirilor interioare, al universului 

interior. 

    Iar  înainte  de a începe, vreau să precizez că o idee nu poate fi decât sugerată, în cel mai 

fericit caz explicată, doar prin intermediul unor cuvinte. 

În poezie, cuvântul nu mai este doar un semn, o abstracțiune rece, o generalizare a 

realitații vieții, ci însăși viața. În viziunea poetului, cuvântul devine univers, putere creatoare, 

forța prin  care aceasta participă la viața lumii, luând-o în stăpânire și recreând-o. 

Dezvoltându-se odată cu lumea, cuvântul condensează în sine imaginea marilor etape ale 

devenirii omului. 

    Dacă n-ar fi existat cuvântul, noi, oamenii, n-am fi atât de evoluați, fiindcă nu ne-am putea 

exprima. 
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                                              Definițiile literare ale elevilor clasei a VII-a B 

 

Prin verbul a fi definim complet adevăratul sens al vieții. 

Iubind,vei deveni mai bun. 

A te împrieteni reprezintă calea cea mai ușoară de comunicare. 

 

 

Dacă nu ești, nu poți avea. 

Fără a fi, nu poți iubi. 

Credința face totul posibil, iubirea face totul ușor, dar nu poți iubi fără verbul “a fi”. 

 

 

 

 
Eu sunt o fată simplă, poate cam timidă 
Mă întreb de ce nu pot fi mereu la fel 

Aud îndemnuri moralizatoare 
Vreau să devin mai încrezătoare. 

 
Eu sunt o fată simplă, poate cam timidă 

Mă prefac că sunt mulţumită 
Simt că nu am destul curaj să fiu eu uneori 

Ating în vise nori dupa nori. 
 

Eu sunt o fată simplă 
Înţeleg mai mult decăt arăt 
Spun mai puţin decăt gândesc 

Încerc sa mă fac plăcută celorlalţi 
Nădăjuiiesc că mă luați cum sunt. 

 
 

Ștefan Elena-Adriana 
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Clasa a VIII-a B  

 
Eu sunt o elevă 

Mă întreb ce fac mâine 

Aud timpul șuierând, 

Vreau să fiu OK. 

 

Eu sunt o elevă 

Mă prefac cuminte 

Simt privirile rele  

Ating nota zece; 

Sunt îngrijorat 

Plâng de tristețe. 

 

Eu sunt o elevă 

Înțeleg oamenii din jur 

Spun ce am de spus 

Încerc să nu-i supăr 

Nădăjduiesc să reușesc. 

 

Eu sunt o elevă. 
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Din şcoala asta de copii, 

Cei mai tari tot noi vom fi, 

Pentru că avem ambiţie 

Nu ca alţii, repetiţie. 

 

Cu toţii noi vrem a trece, 

Clasele cu nota zece, 

C-avem bagaj de cunoştinţe, 

Tocmai de la gradiniţă. 

 

Avem o clasă valoroasă 

Şi diriginta-i bucuroasă. 

Noi pe părinți îi mulţumim 

Elevii cei mai buni să fim 

 

Clasa noastră e model 

Şi toţi profesorii la fel. 

Suntem de-o mare anvergură 

Cu dirginta pe măsură! 

 

Joiţă Cătălin 

Clasa a V-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

Colectivul de redacție: 
Prof. Chivulescu Elisabeta 

Prof. Neagoe Georgiana 

 

 

 

Tehnoredactare 
Prof. Matei Simona 

Prof. Neagoe Georgiana 

Prof.Cristina Prodan 

Matei Florentina 

 

 

Coordonator 
Prof. Chivulescu Elisabeta 

 

 

 

 

 

Imaginile din paginile anuarului sunt creații ale elevilor Școlii Gimnaziale I.A. 

Bassarabescu, Ploiești 

 

 

 

 


