
 Bucuria de a scrie 
înseamnă, în primul rând, 
legătura dintre inima, creier, 
stilou, foaie de hârtie. Toate 
cele 5 simțuri se reunesc și dau 
naștere unor adevarate opere; 
sentimentul de a fi scriitor este 
omniprezent în sufletul nostru. 
Scrisul în sine aduce bucurie 
prin oferirea unei stări de exte-
riorizare a propriei persoane, 
prin creație imaginară și prin 
creativitatea de moment. 
Bucuria scrierii are o lume 
aparte, atinsă doar de câțiva 
oameni ce reușesc a-i înțelege 
cele 4 taine: liniște, feerie, 

plăcere, fantastic. Lumea puerilă 
devine prezentă în conștiința 
scriitorilor, făcându-i a simți cu 
inima și nu cu creierul, astfel 
reușind să creeze adevarate opere 
literare, doar prin trăirea acestui 
sentiment de bucurie al scrierii. 

 În concluzie, bucuria de 
a scrie este adevarata artă ce stă în 
spatele cărților de pe rafturile ori-
carei biblioteci. 
 

 Donisan Mihai Gabriel,  

clasa a-VIII A 
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Este un sfârşit poso-
morât de toamnă . 

Pe bolta gri a cerului 
mai vezi zburând câte o 
pasăre călătoare rătăcită. 
Iarba verde este acum 
îngălbenită şi ruginită . 

Copiii, în loc să se joa-
ce pe-afară, stau în casă 
lângă foc făcându-şi temele . 

Privind pe fereastră 
vezi doar un tablou terestru 
al copacilor fără viaţă, care 
îţi transmit un fior rece de 
care nu poţi scăpa . 

Când stai şi te gândeşti 
cât de vie era natura şi cât de 
frumoase erau florile, nu cu 

mult timp în urmă, sufletul 
tău parcă leşină pentru câ-
teva secunde în tine. Dar îşi 
revine când se gândeşte că 
se apropie iarna cea zglobie, 
plină de jocuri interactive, 
care te atrag la ele fără să 
mai stai pe gânduri . 

De ieri, vezi  ici-colo, 
câte un fulg micuţ care 
străbate lumea pentru a 
aduce bucurie copiilor 
nerăbdători. La noi a nins 
deja, lăsând în urmă un co-
vor alb, chiar dacă este 
noiembrie . 

Copacii îşi duc somnul 
hibernând sub plapuma 

caldă a iernii. Totul în jur nu 
mai este ruginiu, ci este alb 
ca aripile unui înger coborât 
pe pământ . 

Un sfârşit de toamnă 
este şi el frumos în felul lui, 
deoarece, o dată cu el începe 
anotimpul bucuriei şi magiei 
sărbătorilor de iarnă . 

 
 
  Harasemciuc Teodora 

clasa a V-a A 

 Sfârșitul de toamnă 
aduce și prima brumă din an, 
semn că iarna nu poate fi 
prea departe . Ploile dese își 
lasă și ele urmele asupra 
mediului înconjurător. Pe 
străzi, la tot pasul  s-au for-
mat deja bălți mari, care cu 
greu pot fi evitate. 
 Mohorârea și 
tristețea par să umple întreg-
ul spațiu și să atingă fiecare 
vietate din natură. Cerul 
senin de peste vară, este 
acum închis la culoare, iar 
norii negri și plumburii se 

 Toamna este pe sfârșite. 
Natura este din ce în ce mai 
mohorâtă, aspră. Vântul 
suflă peste tot și mătură  cu 
o patimă oarbă tot ce prinde 
în cale. Frunzele copacilor 
au căzut de ceva vreme, iar 
acum sunt răvășite de furia 
naturii.  
 Iarba îngălbenită și 
uscată a  dispărut aproape în 
totalitate. Doar în locuri mai 
ferite, câte un smoc de iarbă 
mai amintește de verdele ce 
acoperea pământul acum 
câteva luni.  

îngrămădesc pe bolta 

cerescă.            
 

Dumitrache Ana-Maria 
clasa a VI - a  B 

Sfârşit de toamnă 

Sfârșit de toamnă    

Anotimpul mohorât 

părul negru ca abanosul. De 
o frumuseţe rară, ce nu poate 
fi descrisă în cuvinte. 
Într-un final se gândeşte că i-
ar prinde bine o plimbare pe 
cărăruşa bătută de brumă. Şi 
plimbându-se ea aşa, văzu un 
glob de cristal, iar înăuntrul 
acelui glob, fulgii de nea 
invadau pământul. 
 Deodată, zâna aude o 
voce şoptită, spunându-i: 
 ─  Scutură globul, pen-
tru a putea să intri în acea 
lume de basm. 
 Zâna a fost vrăjită de 
acea voce hipnotizantă, aşa 
că scutură globul. Apoi o 
voce malefică, nu se ştie de 

unde, îi spuse Ancuţei: 
─ Ha, ha, ha... naivo! 

Acum vei rămâne în acest 
glob de nea pentru toată 
viaţa, iar eu voi aduce iarna 
în sufletele oamenilor din 
întreaga lume. 

Aşa că biata zână a ră-
mas exilată în acel glob de 
cristal, unde îşi va petrecere 
restul zilelor ei. 

 
 

Surpat Gianina 
clasa a VII - a A 

 Este o zi friguroasă de 
toamnă. Lacrimile norilor 
udă pământul rece. Frunzele 
au un colorit fără egal: de la 
galbenul pal, până la roşul 
foc. Aripile păsărilor zbură-
toare spintecă văzduhul în 
drumul lor spre ţările calde. 
Toamna pictează copacii goi 
în culori calde. Ea vine să ne 
viziteze, însoţită de alaiul ei 
de frunze moarte. Zâna 
toamnă este îmbrăcată cu o 
rochie ţesută din fire de aur, 
iar pe cap poartă o cununiţă 
bătută în pietre scumpe, în 
formă de fructe. Numele ei 
este Ancuţa. 
 O zână blândă, cu ochii 
verzi ca două smaralde şi 
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„Pentru a capta atenția cititorului, introduceți aici o 

propoziție interesantă sau un citat din articol.” 

Harasemciuc Andrei, 

clasa  a II-a B 

Balahura Alexandra 

Clasa a V-a A     
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 Izvorul curgea lin şi 
monoton. Iarba simţea bine-
cuvântarea rouăi de dimi-
neaţa. Bolta cerească, fără 
pic de vată, se desfăşura în 
imensitatea sa profundă. 
Copacii înalţi îşi întindeau 
coroanele de smarald viu, 
umbrind viaţa pădurii şi a 
necuvântătoarelor timide. 
Razele astrului auriu se re-
vărsau în valuri de lumină 
asupra pământului umed şi 
rece, oferindu-i iubire, 
afecţiune şi căldură. 
  
 Încet-încetinel, în timp 

ce discul solar urca în cen-

trul boltei de azur, micile 

privighetori scoaseră căpşo-

rul de sub pene, priviră cu 

admiraţie noua zi, plină de 

noi speranţe, şi îşi începură 

trilurile angelice, pline de 

vioiciune şi bucurie infantilă. 

Odată cu trilurile încântătoa-

relor înaripate, un murmur 

şoptit umplu pădurea de 

viaţă. De o noua viaţă plină 

de împliniri şi dorinţe.

 Micile ghemotoace de 

puf, împodobite cu urechi 

lungi şi pleoştite de mahmu-

reală, ridicară uşor nasul din 

vizuină, cercetând dacă 

spaţiul din jur nu era ocupat 

de vreun prădător ce stă la 

pândă. După un minut de 

concentrare veşnică, micul 

iepure sări sprinten din vizui-

nă şi scrută orizontul cu pri-

virea: acum pădurea mustea 

de energie, vântul adia 

printre copaci, legănându-i 

într-un vals permanent. 

Veveriţele săreau din crean-

gă în creangă în căutare de 

ghinde.  Iepurele 

constată că nu cunoştea ceva 

mai frumos decât naturaleţea 

simplă a pădurii plină de 

smaraldul ierbii, de susurul 

izvorului neîntrerupt, de 

soarele ce se cernea în fasci-

cule de lumină arzătoare, de 

arborii ce atingeau bolta tot 

mai mult…  
 

Balahura Daria 

clasa a VII –a A 

  

Linişte… 

Primii fulgi de nea 

oprit, copiii au încetat să se 
mai zbenguiască și se lasă o 
liniște apăsătoare peste ținu-
tul adormit.  
 Copiii priveau spre cer 
implorând fulgii de nea să 
cadă lin pe pământ. Rămase-
ră tăcuți și dezamăgiți deoa-
rece nu a nins atât de mult 
încât să poată folosi sania și 
schiurile. 
 Deodată se auzi: Vasile, 
Radu, Irina, Costel! Erau 
glasurile părinților care îi 
chemau acasă. 
 Cu o voce blândă și cu 
dulceață în glas, mama îi 
spune lui Costel că va mai 
ninge. 
 După masă, Costel se 
apropie de brad privind lu-
minile jucăușe. 

 Costel repetă în gând 
urătura, știind că a doua zi, 
împreună cu prietenii lui, 
vor merge cu uratul. 
  Înainte de a se băga în 
pat, mai privi o dată pe 
geam și văzu în lumina blân-
dă a lunii copacii gri, încre-
meniți de gerul năprasnic. 
Oftă îndelung și se băgă în 
pat cu gândul la primii fulgi 
de nea. 
 

                                                                  
Ciubotariu Claudia, 

 clasa a III-a A 

 Un ger strașnic s-a in-
stalat peste ținuturi. Se lasă 
înserarea. Una câte una, 
încep să se aprindă luminile 
în case iar coșurile scot fum 
negru ce se înalță drept spre 
cer. 
 În liniștea serii cad pri-
mii fulgi de nea îmbrăcând 
pământul într-o mantie albă 
și pufoasă. Se aud chiote de 
copii, semn că aceștia pri-
mesc cu bucurie venirea 
zăpezii. 
 Unul câte unul încep să 
se adune pe colina din fața 
caselor, privind cum derde-
lușul începe să prindă formă. 
De bucurie au încins o horă, 
dansând odată cu fulgii de 
nea. 
 Deodată ninsoarea s-a 
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Lucan Emilian, 
clasa  I B 

Străjeriu Pavel Eugen, 
clasa I B 

Țaran Andra, 

clasa   I  B     

 

 Napercovschi Georgeta, 
clasa a II-a A 

  

Huțuleac Mihai,  
clasa a III-a B 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRldqzpfzVAhWECJoKHV1JClwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fro%2Fcreion-de-desen-fulg-de-z%25C4%2583pad%25C4%2583-450634%2F&psig=AFQjCNHa1JZw_YvrJgMPvYeI33jCH
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRldqzpfzVAhWECJoKHV1JClwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fro%2Fcreion-de-desen-fulg-de-z%25C4%2583pad%25C4%2583-450634%2F&psig=AFQjCNHa1JZw_YvrJgMPvYeI33jCH
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRldqzpfzVAhWECJoKHV1JClwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fro%2Fcreion-de-desen-fulg-de-z%25C4%2583pad%25C4%2583-450634%2F&psig=AFQjCNHa1JZw_YvrJgMPvYeI33jCH


 Noaptea a pecetluit 
calea, soarele graţios 
schimbând locul cu luna, s-a 
simţit venirea întunericului. 
Micile corpuri cereşti şi-au 
făcut apariţia aliniate lângă 
lună, devenind elemente 
astrale care însoţesc astrul 
nocturn precum norii 
însoţesc soarele in miezul 
zilei. 
   O beznă s-a aşternut 
peste întregul regat, ameţind 
tot cadrul şi întocmind o 
confuzie totală. Liniştea 
abătută a cuprins tot 
asfinţitul până la cel mai mic 
element natural. De acolo, 
de unde izvorăşe noaptea se 
zăresc întâlniri nupţiale între 

toţi membrii pădurii, de la 
cea mai mică veveriţă până 
la haitele înfuriate de lupi. 
Predominând întunericul şi 
incertul, totul se pierduse în 
ceaţă şi în coşmaruri infi-
nite. Strigăte puternice ie-
şeau din mii de colţuri 
rătăcite, strigăte ce veneau 
de pretutindeni, parcă fiind 
martori privirilor sfâşietoare. 
Martorul era doar vântul 
care lin foşnea printre 
creştetul copacilor impri-
mând fineţe şi fragilitate.  
 Toate crengile subţiri, 
lipsite de expresie, dureroa-
se, învăluie frunzele abia 
aşternute, prezentând pov-
eşti abia începute prin graţi-

oasele mişcări ale corpurilor 
cereşti care totodată devin 
făclii prealuminate.  
 Noaptea care avea să 
aducă şi lacrimi şi zâmbet, 
exprima profund frici chi-
nuitoare, dar la fiecare 
atingere, la fiecare vibraţie 
se simţea ca niciodata, cu-
prinse de întunecate si înne-
bunitoare sentimente ale 
trăirilor nocturne.    

 
Andreea Niga  

 cl. a VIII-a A 

Toamna 
 
A venit acum și toamna, 
S-au copt strugurii în vii, 
Carele sunt mari și pline, 
Urcă spre gospodării. 
 
Pretutindeni oameni harnici 
Roade- mbelșugate adună, 
Înfrățindu-se în muncă 
Și cântând de voie bună! 
 
              Mîndrilă Andrei 
               clasa a IV-a B 

                                                                                                                             

Toamna  

Toamna, frunze aurii 
Cad din pomii argintii 
Pod de frunze ca să facă 
Iar copiii să o placă. 
 
Străzile-s îngălbenite, 
Şcoala din nou a-nceput 
Peste tot sunt frunzuliţe 
Toamna, totul e belşug. 
 
Viţa are struguri mari, 
Pe drum vezi numai  
şcolari, 
Toamna bună-n desenat.  
Lumea-ntreag-a colorat.                                                                                 
 
                     
                   Timu Raluca 
                   clasa a V-a A                                                   

 

Izvorul nopţii 
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  Toamna 
 
Toamna rea a apărut, 
 Iar toţi din calea ei fug 
 Frunzele timide pleacă ca    
pul spre pământ, 

 De parcă plâng. 
 
 Copacii trişti plâng si ei,  
 Veveriţele se urcă-n tei 
 Animalele triste caută adă-

posturi călduroase 
  Şi frumoase. 
 
 Copacii varsă lacrimi ruginii, 
 Iar crengile cocoaşe prind 
 Pe pământ s-aşterne un co- 
vor de frunze fricoase, 
 Parcă de mătase. 
 
 Codrul strigă în pustiu, 
 Acum el nu mai este viu 
 Vântul bântuie printre copa 
cii cuminţi 
 Şi îngroziţi. 
 
 Iarna se apropie, 
 Iar soarele timid s-ascunde          
Cerul varsă lacrimi înghețate 
 Peste toate. 
 

Balahura Alexandra  
clasa a V-a A 

 

     Erhan Adina , clasa a IV –a A 

Grupa ”Ursuleților”învățând 
despre anotimpul toamna 

” Frunzele toamnei” realizate 
de copiii de la Grupa 
”Ursuleților” 

     Preșcolarii de la Grupa ” 
Ursuleților” sau  mutat în acest 
an în casă nouă. 



 Este iarnă. Norii plum-
burii au pus stăpânire pe tot 
cerul. Soarele s-a retras 
liniștit după ei. Parcă și-a 
luat rămas bun de la noi. 
Fulgii de nea, ca niște steluțe 
argintii, au început să cadă, 
acoperind pământul cu un 
strat subțire de zăpadă. 
Ninsoarea a devenit din ce 
în ce mai deasă, iar plapuma 
albă s-a așezat peste toată 
întinderea. 

 În liniștea următoarei 
dimineți, se aud pașii 
trecătorilor prin zăpadă.  

Copiii voioși, în drum 
spre școală, au început să se 
joace cu bulgării albi, 
aruncând unul în altul. Erau 
veseli și bucuroși, pentru că 
urma vacanța. Nu era lungă, 
dar suficientă ca ei să se 
bucure de timpul liber. 
Seauzeau copiii, cum își fac 
planuri pe vacanță. Unii 

vorbeau de patinaj, alții de 
"Serbările zăpezii", de la 
Vatra Dornei.  
     Toți sperau că iarna să fie 
prezentă cu frumusețea ei, în 
această perioadă.  

 
Strugaru Ioana Maria 

  

A venit iarna. Casele 
sunt acoperite cu un cojoc 
gros iar zăpada s-a așternut 
ca o mantie albă și străluci-
toare pe pământ .  
Armata de fulgi plutește ușor 

spre pământul înghețat. Iarna 

împreună cu fulgii se îndreaptă 

spre casele călduroase ale oa-

menilor și  

 Planuri de vacanță 

Iarna 
   

Pădurea 

păturică albă . Veverițele s-
au băgat în scorburile pline 
cu ghinde și alune de pădure 
pentru a avea un somn 
liniștit . Locuitorii pădurii 
fiind : lupii , căpri-
oarele ,cerbii,etc. Aceste 
animale și-au găsit un loc 
moale și călduros pentru a se 
putea adăposti  în nopțile 
geroase și întunecate. Moș 
Martin și-a umplut sacul cu 
pește și fructe pe timpul 
verii iar acum își pregătește 
peștera pentru noul său 
somn .  

Acum pădurea se 
odihnește și așteaptă cu 

nerăbdare venirea primăve-
rii.    

 
Surpat Georgiana 

Clasa a VI –a B 

 

 Iarna harnică a venit pes-
te pădurea deasă cu cojocul 
său alb și gros . Copacii 
înghețați gem de frigul put-
ernic, lăsat de cea mai mica 
fiică a anului . Crengile co-
pacilor sunt invadate de 
steluțe mici și sclipitoare ca 
zahărul cernut .  

Pădurea duce dorul mi-
cilor păsărele care cântau  în 
toiul verii oferind un spec-
tacol muzical de vis . 
Cuiburile uscate lăsate în 
voia sorții de către micile 
înaripate sunt acum casă 
pentru fulgi de nea. Potecile 
sunt acoperite cu o nouă 
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aruncă spre ele un strat subți-
re de pânză albă. Fulgii de 
nea se așează pe geamuri și 
pictează flori de gheață. 
 Norii au început să 
toarne steluțe argintii. Cren-
gile sunt îmbrăcate într-un 
palton de nea. Cerul este 
posomorât și trist, iar soarele 
stă ascuns după norii  

cenușii. Satele pierdute 
sunt acoperite de clăbuci 
albi de fum.  

Acest peisaj de iarnă, 
pare desprins dintr-un basm, 
și se întâlnește tot mai rar, 
de aceea este neprețuit.  

 
Curilciuc Diana 

Vereha Mihai, 
 clasa a IV-a A 

Balahura Alexandra,  
clasa a V-a A 

 

Sandiuc Lavinia,  
clasa a II-a A 

Epure Ana Maria,  
clasa a III-a A 
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Iţi mulţumesc 
pentru tot ce mi-ai adus în 
aceşti zece anişori ai mei   

Anul acesta îmi 
doresc de la tine sănătate , 
bunăstare pentru mine şi 
familia mea .  

Vreau să ştii că te 
voi purta mereu în sufletul şi 
în inima mea de copil .  

Mulţumesc pentru 
steluţele sclipitoare care 
zboară prin văzduhul in-
vadat de gripa iernii . Dato-
rită ţie şi lui Dumnezeu, 
copiii se joacă cu zăpada 
pufoasă ca puful unui puişor 
de găină .  

Naşterea Domnului 
ne adună pe toţi împreună, 

iar tu, în dimineaţa sfântă de 
Crăciun, ne laşi sub bradul 
încântător şi înţelept cadouri 
care ajung în mintea şi în 
sufletele noastre .  

Îmi amintesc mo-
mentele când veneam de la 
colindă, împodobeam bradul 
şi mă culcam visând ce ca-
dou mi-ai putea lăsa sub 
brad. Când mă trezeam şi 
vedeam cadoul puteam să-l 
compar cu toate lucrurile din 
visul meu şi nu-l întreceau. 
In fiecare an rămâneam sur-
prinsă aşteptând cu 
nerăbdare venirea ta din anul 
următor. Colindele ţi le 
puteam cânta doar în visele 
minunate în care apăreai tu .  

Iţi urez un Crăciun 
fericit alături de doamna 
Crăciun şi renii tăi ! 

 
Cu drag , 

o fetiţă nerăbdătoare pe nu-
me Teodora 

 
Harasemciuc Teo-

dora 
clasa a V-a A 

Dragă Moş Crăciun , 

Iarna nu-i întotdeauna ca vara  

 -Ok ! 
       A doua zi, spre seară, a început să 

bată un vânt puternic de te lua pe sus și s-a 
răcit brusc. 

       Dimineața, când Alex si Bogdan 
au tras draperiile, ce să vadă? Un tablou 
splendid de iarnă le încânta privirile. Zăpa-
da era cât gardul iar brăduții din fața casei 
se încadrau perfect în peisajul feeric. Gerul 
făcea scânteietor covorul de nea care nu 
contenea să se îngroașe. 

 -Ei, se pare că pisica a avut dreptate, 
spuse Bogdan, întinzând mâna către Alex 
și abținându-se cu greu să nu râdă. 

 -Mda! Și ciorile la fel, bombăni Alex. 
Numai Busu și cu mine ne-am păcălit. 

 Asta e! Ține două sute și hai mai bine 
la săniuș! 

 
Mândrilă  Renard 

clasa a V-a  A 

  Soarele strălucea cu putere. Dacă te 
uitai în calendar, n-ai fi zis că e jumătatea lui 
decembrie. Însă așa este de mulți ani încoace, 
de când cu încălzirea asta globală.  
        Iarna se lasă așteptată, iar Alex și Bogdan 
îl urmăresc cu mare interes pe Busu în fiecare 
seară la rubrica meteo. A tot zis el că vine iar-
na, că este cod galben de ninsori, că laie, că 
bălaie, dar pe la ei prin oraș de-abia au căzut 
câțiva fulgi acum două săptămâni.  

- Salut Alex ! 
- Se aprobă,  Bogdane ! 
 -Da’ unde te grăbești așa cu schiurile alea 

în spate ? întrebă mirat Bogdan. 
- Mă duc să le amanetez. Oricum nu este 

zăpadă, zise Alex dând din mână a lehamite. 
 -Dar în vacanță cu ce te mai dai? întrebă  

Bogdan nedumerit. 
 -Păi nici în vacanță nu va fi zăpadă. 
 -Ba va fi! Am citit eu pe net. Cică dacă 

ciorile se strâng grămadă și pisica se ghemu-
iește lângă foc, e semn că  va ninge. Și pisica 
noastră și ciorile chiar asta fac. 

 -De unde ai scos prostiile astea, frate?  
Pisica noastră întotdeauna se tolănește lângă 
foc iar ciorile și ele stau mereu grămadă . Mai 
bine urmărește prognoza meteo. Busu a zis că 
va fi vreme caldă și tind să-i dau dreptate, zise 
Alex către Bogdan. 

 -Busu ăsta zice multe. Mai știi când a zis 
că va fi cod galben de ninsori? Abia a fulguit 
puțin ! 

 -Eu zic să punem pariu că tot am nevoie 
de bani, sări Alex. Dacă in următoarele două 
zile nu ninge, îmi dai două sute ? 

 -S-a făcut, dar dacă ninge îmi dai tu! 
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Elevii Clasei pregătioare B  se 
pregătesc să-l întâmpine pe Moș 
Crăciun 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL6uqXqPzVAhVEDJoKHcOFBskQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F337347828320817690%2F&psig=AFQjCNHSf7VyX9kQJa6I2Mj-LBGfME2jaw&ust=1504091529746936


 Era o zi friguroasă 
de iarnă. Din norii pufoşi ca 
vata de zahăr cădeau lin 
fulgii mici şi fini ca puful de 
păpădie. Se împleteau într-
un dans magnific făcând o 
atmosferă feerică. 

Oamenilor părea să 
le meargă bine, dar fiinţelor 
pădurii ... nu prea. Animale-
le sălbatice nu aveau destulă 
hrană, iar căsuţele păreau că 
cedează sub greutatea zăpe-

zii. Căprioarele nu mai 
aveau iarbă proaspătă, iepu-
rii nu mai găseau plante de 
câmp, păsările nu aveau 
seminţe, iar vânatul era din 
ce în ce mai greu. Toate se 
luptau cu frigul şi nu erau 
prea fericite. 
 Din când în când 
pădurarii, însoţiţi de unii 
oameni, le aduceau hrană. 
Câţiva dintre ei, ajutaţi şi de 
copii,  făceau căsuţe în care 

puneau seminţe şi le atârnau 
de trunchiurile copacilor.  

Toţi s-au unit şi cu 
ajutorul lor animalele au 
trecut peste iarna grea. 
 

                                                                                                      
Doroftei-Darea Cezara, 

clasa a III-a B 
                                                                                                                             

stăpâna nopții și de slujitorii 
ei. Ei fac legătura dintre 
două lumi pline de mister, 
între realitate și vis. Luna 
începe să trimită din ce în ce 
mai multe raze pe întinsul 
lacului și al grădinii, dar nici 
steluțele nu se lasă mai pre-
jos și încep să apară cu miile 
și se oglindesc în lac pentru 
a se vedea cât de strălucitoa-
re și splendide sunt.  

 Un nor invidios 
care privea la măreția astre-
lor, în special la Lună, se 
pune în fața ei pentru a-l 
admira pe el natura. Văzând 
vântul gelozia lui, își aduna 
forțele și cu un suflu îl zboa-

E noapte caldă, 
liniștită în grădina mea. Flo-
rile acoperite cu rouă strălu-
cesc în lumina lunii ca niște 
diamante de mare preț. Ele 
se mișcă încet în adierea 
blândă a vântului de vară. 

Cea mai gingașă 
floare pe care luna a pus 
ochii e prietena ei Regina 
Nopții pe care o pune în 
evidență prin razele ei prie-
tenoase. Stelele nerăbdătoa-
re apar încet, încet pe cerul 
senin și cu timpul se tran-
sformă în adevărate făclii. 
Dar și lacul din apropiere 
tremură că întotdeauna și 
vântul liniștit se bucură de 

ră din fața stăpânei și ea 
începe din nou să străluceas-
că.  

Însă timpul care nu 
este de partea nimănui își 
lasă amprenta: stelele devin  
niște puncte strălucitoare și 
cu timpul se retrag pentru că 
Soarele își face apariția. 

 
 

Dumitrache Ana 
Maria, 

clasa a VI-a B 

Un mic ajutor 

MAGIA NOPȚII 

Marea albă 

răsunau în aerul rece 
cerându-și viața înapoi, dar 
în zadar. Din pânza diurnă 
cădeau letargic stele de 
gheață ce se pierdeau în 
umbra stafiilor înghețate, 
prezențe nemaipomenite ce 
bântuie în văzduhul iernatic. 
Astrul diurn părăsea alaiul 
dimineții și îi făcea loc 
astrului nocturn ce se scălda 
în infinitul patinoar. 
Diamante mici străpungeau 
bolta cerească si păreau că 
însoțesc fulgii în călătoria 
spre pământ. 
 Deși totul părea 

înghițit și înghețat de 
răutatea iernii, tabloul 
înflorea tot mai mult în 
alaiul nemărginit al 
adâncurilor acvatice.   
 
  

Bianca Negura, 
clasa a -VIII-a A 

 
   
   
  

 Priviri de fluturi 
albi au invadat malurile dan-
telate ale mării. Sub privirea 
blândă a soarelui palid, valu-
rile, ca niște strigăte ale 
adâncurilor, înghețau și se 
spărgeau de argintul nisipu-
lui ce și-a pierdut străluci-
rea. Albastrul pătrunzător al 
mării s-a transformat într-o 
oglindă de cristal, în care 
erau brodate scoici și corali 
formând explozii de culoare 
în alaiul înfiorator al iernii. 
 Un fior rece îmi 
traversa șira spinării la 
simțirea țipetelor mării ce 
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     A sădi un pom, a ridica o 
casă, a crește un copil  sunt 
lucruri pe care ar trebui să le 
facă orice om pentru a lăsa o  
urmă a existenței sale trecătoa-
re pe acest pământ. 

     Elevii clasei I B au învățat 
în acest an  prima lecție de 
viață, plantând pomi fructiferi 
în curtea  din  fața școlii. 



            - Bun venit, Zână a 
Primăverii!!!                                                                                                                                
-         - Bună, Matei!Te bu-
curi că a venit primăvara?               
-         -Da,  foarte mult. Pri-
măvara este anotimpul reîn-
vierii. Florile plăpânde ies 
de sub pământul vesel ară-
tându-și culorile magice 
tuturor. Copacii înmuguresc 
și ei, apoi, mai târziu au și ei 
buchețele de flori micuțe și 
frumoase. Pământul înver-
zește odată cu iarba, iar totul 
capătă culoarea învierii.  
             - Tu consideri ver-
dele culoarea învierii?    
             - Când vine vorba 
de natură da, dar nu numai 
verdele, ci și galbenul soare-
lui sau albastrul cerului și al 
apei limpezi. Soarele rotund 
și zâmbitor este ca o minge 
de foc care luminează și 
încălzește pământul. 

 Natura jucăușă 
acum dansează, cântă și tră-
iește datorită soarelui. Albi-
nele trebăluiesc de zor să-
rind din floare-n floare. Flu-
turii zboară, iar insectele 
merg grăbite să-și deretice 
casele.  Furnicuțele mici ca 
niște boabe de piper mun-
cesc și ele, adunând fiecare 
firimitură de mâncare. Iar 
Soarele, Măritul Soare este 
inima și sufletul naturii care 
strălucește așa puternic din 
atâta bunătate și înțelepciu-
ne. Ce e mai frumos ca tine, 
primăvară!!!                     
-         - Ce frumos m-ai des-
cris! Se vede bine că iubești 
primăvara. Păcat că eu sunt 
doar o zână. Mă gândeam că 
iubești mai mult iarna sau 
vara ca alți copii. Mă bucur 
că prețuiești așa mult acest 
anotimp.                                          

-      - Îl prețuiesc pentru că 
este anotimpul în care natura 
ia viață. Dacă nu ar exista 
primăvara nu ar mai fi nici 
vara. Nu-i așa?   

- Da, ai dreptate. 
Mi-a făcut plăcere să vor-
besc cu tine.   

Zâna pleacă să le 
ajute pe flori, iar Matei stă și 
privește toate frumusețile 
ascunse pe care le are grădi-
na sa.    

   
            

Balahura Alexandra, 
clasa a V –a A 

ÎNTÂLNIRE CU ZÂNA PRIMĂVERII 

LIVEZILE POMILOR PRIMĂVĂRATICI 

 Livezile pline ochi de 
pomi spectaculosi inmiresmau 
totul in jur. Merii, perii, prunii 
si caisii batrani dominau peste 
pomii proaspat plantati. 
Aroma dulce a florilor de cires 
purifica livezi, iar culoarea lor 
rozalie ca obrajii unei fetite 
aducea seninatate.Florile de 
par, albe ca spuma laptelui, 
reflectau frumusetea 
primaverii. Gandaceii si 
carabusii misunau energici 
prin pamantul incalzit. 

Albinutele dungate zburau 
zumzaind din floare-n floare 
in cautarea polenului galben 
si pufos. 
 Primaverile aduc 
frumusete si incantare 
oamenilor de pretutindeni 
colorand natura cu razele vii 
si minunate. 
 

Cosmin Balmos, 

 clasa a-VIII-a A 

 Marea sfera aurita a 
vietii stralucea magnific pe 
cerul rasaritului. Primele 
raze de lumina scaldau 
natura intr-un ocean de 
frumusete. O adiere placuta 
se simtea in jur. Iarba verde 
si tanara se unduia lin in 
bataia acestuia.  
 Baba iarna isi 
pieduse de mult timp 
cojoacele, iar florile colorate 
erau deschise in splendoarea 
lor.  
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Primăvara a sosit, 
Verdele a revenit 
Toți copaci-au înflorit 
Și iarba s-a dezmorțit. 
 
Soarele, iară domnește 
Și pe toți îi încălzește 
Pe flori el le înflorește 
Și pe pomi înmugurește. 
   
   
   
   
   

PRIMĂVARA 

Ghiocelul cel vestit 
Este primul ce- a topit 
Cu căldura lui cea ma-
re 
Zăpada,scăpând pe Soare 
 
Toporașul fericit 
Țopăie prin grădină 
Strigând tare către-o albină: 
”Primăvară, bine-ai venit !”. 

 
Balahura Alexandra, 

  clasa a V-a A 

Străjeriu Petru Valentin, 
clasa  I  B 

Străjeriu  Pavel Eugen,  
clasa I B 

Palagioi Ana  Maria,  
clasa a II-a A 

Antonia Paula Miculea, 
clasa  

Balahura Alexandra,  
clasa a V-a A 



Câini, pisici si ursuleţi 
Ce îmi sunt petrecăreţi. 
 
Departe, o broască mare  
Străbătută de-o săgeata de 
soare 
Îi lucea pielea râioasă 
Ce-i era şi foarte grasă! 
 

        Claudia Rusu, 
                    clasa a-VIII-a A 

 

Stau, stau şi mă gândesc, 
Natura v-o povestesc 
Şi departe ce-mi zăresc? 
 
Florile ce bat în vânt, 
Iarba toacă-se mărunt 
Roadele  coapte la soare... 
Şi eu plec la vânătoare. 
 
Plantele se odihnesc 
Luminile solare strălucesc 
Dar lăsând deoparte gluma 
Ce mai văd prin jur acuma? 
 
Merg, merg şi ce zăresc? 
Stai puţin să mă gândesc 

O ZI DIN VACANȚA MARE 

CE ZĂRESC 
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Școala mea  
 
Te revăd ca pe-o comoară                                         
Într-o carte cu povești.                                              
Tu ești, școala mea cea dragă                                   
Și mereu întinerești! 
 
Mă farmeci cu a ta privire                                         
Și pe colegii mei la fel,                                             
C-o umbră caldă de uimire                                        
Mă-mbogățești mereu, mereu.                                   
 
Mă iei de mână, mă alinți,  
O floare albă-mi dăruiești, 
Cu-n zâmbet cald tu mă cuprinzi 
Și cu ochi darnici mă privești. 
                                                                                           
 Piticilor le dai binețe  
 În fiecare dimineață,   
 Mereu mai dornici să învețe 
 Să-nșire litere pe ață 
 
Te voi găsi și peste ani, 
Cu treptele la fel de ninse 
De pașii celor ce-au trecut 
Cu multă vreme înainte. 
 

Ursachi Maria,  
clasa a IV-a A 

 

Legendă descriind o imagine sau un 

element grafic. 

          E o zi rece de vară. 
Încă de dimineaţă o ploaie 
aspră şi mohorâtă a început 
să cadă din cerul întunecat. 
Plouă fără o clipă de pauză. 
Pământul este îmbibat cu 
apă iar peste tot sunt bălţi 
uriaşe. Vântul adie printre 
crengile amorţite şi udate de 
ploaie ale copacilor. Frunze-
le moarte zac pe pământ, 
uşor, câte una fiind luată de 
vânt, dar este doborâtă îna-
poi  pe pământ de lacrimile 
mari care cad din norii 
plumburii.                                                                                                                                                                                                                                                   
            Eu stau în casă şi mă 
gândesc la zilele însorite 
care au trecut aşa de repede. 
Dar am sunat câţiva prieteni 
şi am hotărât să ne întâlnim 
într-un loc călduros, unde să 
bem o ciocolată caldă cu 
multă frişcă. 
          Deja este ora patru 
după-amiază iar eu, împreu-
nă cu Aylin și Matei ne-am 
întâlnit la cafeneaua din 
colţ. Ne-am aşezat pe o ca-
napea ce avea o culoare 
aprinsă, lângă geamul brăz-
dat de ploaie şi am început 
să povestim despre şcoală, 
despre colegi, până când 
Matei a spus:                                          

         - Eu, vara asta am 
mers într-o călătorie pe un 
vas de croazieră. Eu şi Ay-
lin ne uitam destul de ciudat 
la el. Ni se părea ciudat că a 
deviat atât de mult de la 
subiect, dar l-am lăsat să 
continue. 
         - A fost atât de fasci-
nant! A fost ca într-o tabără, 
doar că pe mare. Din oră în 
oră făceam câte o activitate, 
de la decupat până la înot. 
Am făcut asta timp de două 
zile, iar după două zile am 
zărit în depărtare nişte coli-
ne lutoase. Într-un sfârşit am 
ajuns pe acel teritoriu necu-
noscut. Nu eram prea încân-
tat de ce vedeam, dar… 
 Eu şi Aylin eram 
deja captivate de spusele 
băiatului şi eram atât de 
nerăbdătoare să aflăm ce era 
pe acea insulă. 
          - Persoana care avea 
grijă de noi ne-a luat de pe 
vas şi ne-a dus pe insulă. 
Când am călcat pe pământ 
ni s-a părut că era atât de 
sec. De ici-colo se vedeau 
câte un palmier sau doi. Am 
înaintat până am ajuns la un 
pasaj între două ziduri de 
piatră.  
Am mers prin acel pasaj 
unde am dat de nişte scări... 

Matei s-a oprit 
brusc şi a început să râdă de 
noi două, de cum ne uitam 
la el aşa mirate şi curioase, 
dar a continuat: 

    -Am coborât pe acele 
scări şi am descoperit un 
tunel care era plin de torţe. 
Acea cameră era plină de 
mistere şi bănuiesc că şi de 
comori. Era o peşteră imen-
să iar pe pereţi, în piatră 
erau sculptate o mulţime de 
semne, care ni s-a spus că se 
numesc hieroglife. În capă-
tul peşterii era un cufăr, dar 
din păcate nu l-am putut 
deschide. După ce am anali-
zat cam tot ce era acolo am 
plecat înapoi pe vas. 
          Mie, cel puţin mi se 
părea ireal tot ce a spus Ma-
tei. După asta am continuat 
să bem ciocolata fierbinte 
cu multă frişcă şi să glu-
mim. În ciuda vremii, noi ne
-am simţit extraordinar! 
 

                                                                                                                             
Balan Florentina,                                                                                                            

clasa a VII-a A 

Ursachi Maria,  
clasa a IV-a A 

Muzica 
 
Eu când am cântat, 
Sufletul mi s-a luminat. 
Cântecul pentru mine 
Este viață și iubire. 

 
Doamne, bine e că ai inventat 
Cântecul cel minunat! 
Cântecul cel micuț 
Este cel mai drăguț. 

 
Rusu Mădălina Andreea, 

 clasa a III-a A 

Rusu Mihaela,  
clasa a VIII-a 



Era o zi posomorâtă 
de toamnă . 

Furnica Lica era foarte 
supărată deoarece ploaia cea 
crudă, fără suflet, i-a inundat 
căsuţa în care locuia . 

A tot umblat pe la veci-
ni, dar nimeni nu a primit-o. 
S-a dus prima dată la vecina 
albină, şi n-a primit-o, de-
oarece era prea udă pentru a 
intra în căsuţa albinei şi-i 
uda tot. Pe urmă s-a dus la 
vecinul melc, care nici nu a 
ajuns la uşă la cât de încet 
mergea . A fost şi la ultima 
vecină a ei, broscuţa, dar la 
cât de rea era,  numai a 
deschis uşa să vadă cine e, şi 
imediat i-a trântit uşa în faţă, 
furnicii. S-a dus în pădure. S
-a întâlnit pe drum cu o vul-
pe, care o întreabă :  

- De ce plângi aşa, fur-
nicuţo ?  

- Păi, ploaia mi-a inun-
dat căsuţa în care locuiam . 
Pot să stau la tine pâna va 
ieşi soarele ? 

Vulpea s-a pus pe gân-
duri :  
         - Cum să stea la mine 
în casă o furnică atât de udă 
şi murdară!?  Nici gând!  Nu 
voi permite aşa ceva! 

  Şi vulpea fără să-i dea 
niciun răspuns bietei furnici, 
a luat-o la fugă. Pe drum 
furnica s-a întâlnit şi cu un 
urs morocănos, care nici nu 
a băgat-o în seamă. Furnica 

Lica tot plângea. Mergând 
înainte pe drumul ud şi no-
roios, s-a întâlnit cu un iepu-
raş. Iepuraşul o întreabă :  
        - De ce plângi aşa ?  
        - Plâng, deoarece casa 
mea a fost inundată şi m-am 
dus la vecinii mei, dar nu au 
vrut să mă primească la ei. 
Prin pădure m-am întâlnit cu 
o vulpe, cu un urs, iar când 
venea vorba să stau la ei 
până iese soarele, nici nu 
mai vorbeau cu mine .  
         - Vai, furnicuţo, te 
primesc eu la mine în casă! 
         - Îţi mulţumesc, dragă 
iepuraşule! 

Au mers împreună la 
căsuţa din nuiele a iepu-
raşului. Furnica a stat acolo  
două zile bune, în care a 
făcut curăţenie în casa iepu-
raşului, semn de mulţumire 
pentru că a primit-o . 

 Peste puţin timp a ieşit 
şi soarele . 

  Furnica Lica împreună 
cu iepuraşul au mers îm-
preună la casa furnicii ca s-o 
renoveze puţin, deoarece  
mobila toată era umflată de 
la  apă, patul pe care dormea 
era îmbibat cu apă, iar 
pereţii erau decoloraţi. Au 
schimbat totul: pereţii i-au 
vopsit cu suc de sfeclă roşie, 
patul l-au înlocuit cu o frun-
ză frumoasă găsită în 
pădure, iar mobila au recon-
diționat-o. 

         A trecut un an iar fur-
nica şi iepuraşul au trăit fer-
iciţi la casele lor, până într-o 
zi când plăcile tectonice ale 
pământului s-au trântit. 
Căsuţa iepuraşului care era 
făcută din nuiele s-a 
dărâmat. El s-a dus repede la 
furnica Lica spunându-i tot 
ce s-a întâmplat . Furnica l-a 
primit la ea, şi în fiecare zi 
au strâns materiale de con-
strucţie aruncate de oamenii 
răi la suflet care nu au grijă 
de planetă. În cinci zile 
căsuţa iepuraşului a fost 
gata, iar el trebuia să plece 
înapoi, dar voia să mai stea 
împreună cu furnica, şi fur-
nica la fel.  S-au gândit şi s-
au gândit  şi au hotărât să 
stea la casa nouă a iepu-
raşului, care era acum cea 
mai rezistentă căsuţă din 
pădure.   
         Furnica s-a mutat, şi 
autrăit fericiţi până la adânci 
bătrâneţi .                                                            

 
Harasemciuc Teodora,                                                 

clasa a V-a A 
 

Plânge-ntr-una suspinând 
 
-De ce plângi, fetiţa mamei? 
- Plâng că doctorul ţi-a spus 
Să nu-mi dai deloc cireşe 
Şi tu în dulap le-ai pus... 
 
-Şi tu plângi din lăcomie? 
Ce ruşineee! 
-Să mă ierţi! 
-Bine, dar să fii cuminte… 
-Nici de şorţ tu nu mă cerţi ? 
 

Viorica, fata mamei 
Cea cuminte şi curată 
Şi-a făcut mâncând cireşe 
Pe furiş, pe şorţ, o pată. 
 
Şi acum stă-ntr-un colţ şi 
plânge: 
,,Doctorul e vinovat 
Şi c-o să mă certe mama 
Şi că şorţul l-am pătat!’’ 
 
Mama intră-ncet pe uşă 
Ea tresare şi-ntinzând 
Mâinile deasupra petei, 

-Care şorţ, întreabă mama... 
-Uite ăsta, l-am pătat 
Lăcomia pentru care, 
Chiar acuma m-ai iertat. 
 

          
     Latiș Alexandra 

Petronela, 
              clasa  a-VI-a B 

O FURNICĂ 

ȘIREATA 
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Cine nechează mereu, 
 Morcovii îi îndrăgește 
 Și căruța o pornește? 

      (CALUL) 

Corabie plutitoare Pe nisi-
puri călătoare!  

(CĂMILA) 

Din flori plicuri de dulceață 
Strânge de cu dimineață! 
(ALBINA) 

 
Colorat e ca o floare, 
Trupul fin și mic el are,  
Zboară vara pe câmpie, 
Spuneți ce-ar putea să fie? 
(FLUTURELE) 

 
Care-i dobitocul  
Ce păzește focul  
Și-și spală cojocul? 
(PISICA) 

 
Curelușa verde prin iarbă se 
pierde. ( ȘOPÂRLA) 

 
Ce are barbă dar totuși nu e 
bărbat? (ȚAPUL) 

 
Șoricel cu aripioare, 
Poartă numele de floare. 
( LILIACUL) 
 
Parcă-i un curcan golaș 
Și fricos și uriaș! 
(STRUȚUL) 

 
Are zeci de ace groase, 
Nici nu coase nici nu toarce! 
(ARICIUL)  

 
Urecheat cu haine sure 
Stă pe câmp și în pădure! 
(IEPURELE) 

 
Barbă are, popă nu-i, 

coarne are, vacă nu-i! 

(CAPRA)   

Culese de Lazarof Matei, 

clasa a II-a A 



 Mama este o stea 
ce mă veghează, este ca o 
floare înflorită, o zână a 
fericirii.  
 Când aud cuvântul 
mama mă gândesc la ființa 
cea mai iubită de pe pământ. 
Ea îmi este alături mereu și 
mă îndrumă să fac numai 
lucruri bune. Mă iubește 

necondiționat și mă ceartă 
când e nevoie. Ochii ei sunt 
ca două diamante pline de 
căldură, de blândețe și înțe-
lepciune. 
 Mama este un înger 
trimis din cer ca să mă ajute 
să trec mai ușor peste greu-
tăți. Ea este mereu alături de 
mine. 

 Mama este cea mai 
frumoasă ființă, dulce și 
sfântă. 

                                                                                                               
Bosînceanu Iustin,                                                                                                           

clasa a II-a B 

Acest articol poate cuprinde între 75 și 125 de cu-

vinte. 

Selectarea imaginilor sau a elementelor grafice 

constituie un aspect important al adăugării de conți-

nut la buletinul informativ. 

Gândiți-vă la articol și întrebați-vă dacă imaginea 

susține sau avantajează mesajul pe care încercați să 

exprimați. Evitați selectarea imaginilor care par a fi 

în afara contextului. 

Microsoft Publisher include mii de imagini minia-

tură care se pot alege și importa în buletinul infor-

mativ. De asemenea, există mai multe instrumente 

care se pot utiliza pentru a desena forme și simbo-

luri. 

După ce ați ales o imagine, amplasați-o lângă arti-

col. Amplasați legenda imaginii lângă imagine. 

MAMA 

UN TATĂ EXTRAORDINAR 

în brațe, mă sărută, se joacă 
cu mine, devine și el un co-
pil. 
 Tata mă face să mă 
simt ocrotit și iubit. Este cel 
care, cu blândețe, dar și fer-
mitate, pune limite și mă lasă 
să-l ajut, deși mai mult îl 
încurc. 
 Poate ne-a mai su-
părat, dar nimeni nu-i per-
fect, important este că ne este 
alături, ne iubește, muncește 

pentru noi; de fapt, noi sun-
tem viața lui! 
       Am un tătic pe care-l 
iubesc, vă spun să știți și 
voi:  
        Mi-a dat Dumnezeu cel 
mai bun tătic din lume! 

                                                                            
Oniceag Alex,                                                                    
clasa a II-a B 

 Toți copiii spun că 
au cel mai bun tătic și nici 
eu nu mă pot abține. Am cel 
mai bun tătic din lume! 
 Un tată iubește la 
fel de mult ca o mamă. Ini-
ma lui este la fel de sensibi-
lă, dragostea lui la fel de 
mare. 
 După o zi de lucru 
tata se întoarce acasă. Când 
aud ușa sar în sus și strig 
bucuros „vine tata”… Mă ia 
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Bunica 
 
Într-o casă mai micuţă  
Locuieşte-o bunicuţă 
Are plete de argint 
Fața-i trecută de timp 
 
A avut viaţa frumoasă 
Cu soţul a muncit la casă 
Rând pe rând ea s-a luptat 
Pentru trei fete şi un băiat 
 
Şi uite-aşa lângă sobă stând 
Anii vieţii numărând  
Şi nepoţii au venit   
Bucuroasă i-a iubit. 
 
Moşul ei din viaţ-s-a dus 
La Dumnezeu colo sus 
Iar bunica se gândea  
Că acuma ea urma. 
 
Într-o zi, cam la apus, 
Ea familiei a spus: 
,, La 80 nu vreau să ajung 
Să fac umbră la pământ.’’ 
 
Şi aşa cum se astepta  
A murit bunica mea 
A murit şi s-a  tot dus 
Lângă Domnul, Cel de Sus.  
 

                      Maria Bucşă 
clasa a-VIII-a A 

Coca Elena Cosmina, clasa a IV-a A  

Bruja Iustin,  
clasa a IV-a A  

Rusu Mihaela, clasa a VIII-a A 



Şcoala este locul în 
care elevii petrec o mare 
parte din zi, astfel că pentru 
ei şcoala devine o a doua 
casă. O casă în care fraţii 
sunt colegii de clasă, iar 
părinţii sunt profesorii sau 
învăţătorii.  

Aşa cum în fiecare 
zi părinţii sunt atenţi la com-
portamentul copiilor, le ofe-
ră acestora sfaturi şi învăţă-
minte şi profesorii îi supra-
veghează şi le oferă zi de zi 
poveţe şi îi spijină să desco-

pere tainele ştiinţei.  
Ajutaţi de educaţia 

primită şi de experienţa acu-
mulată de-a lungul anilor, 
profesorii îndrumă generaţii 
de copii pentru un viitor mai 
bun. 

Cu multă muncă şi 
perseverenţă, profesorii 
reuşesc să transforme copiii 
interesaţi doar de joacă, în 
elevi interesaţi de educaţie şi 
civilizaţie. Având asemenea 
modele, noi elevii trebuie să 
profităm din plin de ajutorul 

şi sprijinul pe care ni-l oferă 
dascălii şi să ne străduim în 
fiecare zi să învăţăm lucruri 
noi pentru ca aceste cu-
noştinţe să le folosim ori-
când vom avea nevoie. 

 
                                                        

Tărnăuceanu Andrei,  
clasa a III-a B 

 

 

cu numărul zece era ceva 
suspect, iar juraţii au început 
să-şi pună semne de întreba-
re. 

Acesta, era îmbră-
cat într-un costum tradiţio-
nal, iar pe cap purta o mască 
impresionantă, multicoloră. 

Ceea ce nu ştiau 
juraţii, este că de fapt în 
spatele acelei măşti specta-
culoase, se ascundea un chip 
blând şi luminos de femeie. 
Juraţii au hotărât într-un 
final cine este marele câşti-
gător, aşa că au glăsuit: 

─     Deoarece 
câştigătorul a dansat minu-
nat, ne-am hotărât să-i dăm 
titlul de „Regele ploii”, con-
curentului cu numărul zece! 
Felicitări! Dar ce nu ştiau ei, 

Cândva, demult, 
într-o pădure tropicală mis-
terioasă, trăia în pustietate 
un trib de indieni. În acea 
pădure, era un vulcan activ 
înspăimântător, despre care 
oamenii locului spuneau că 
dacă spiritul acelui vulcan 
va fi trezit, atunci acesta îi 
va pedepsi nedându-le ploa-
ie. Deoarece pământurile 
erau extrem de uscate, iar 
seceta îşi spunea cuvântul, 
oamenii locului s-au gândit 
să aleagă un dansator al ploii 
dintre zece indieni. 

Aşa că s-a stabilit o 
zi a adunării. Juriul era for-
mat din trei căpetenii ale 
satului de indieni. Partici-
panţii  au început să danse-
ze. Doar că la concurentul 

este că nu era un rege, ci o 
„Regină a ploii”. Aşa că au 
mers afară şi au pus regele 
să danseze, iar în mai puţin 
de un minut, stropi imenşi 
de ploaie au început să cadă 
din nori mari şi negrii. 

Din acea clipă, fe-
meia aceea a purtat o mască 
ireală, prin imaginea de 
„Rege al ploii”, pe care şi-a 
făcut-o din acea zi. 

 
 

Surpat Gianina, 
clasa a VII-a A 

 

SUNT UN ELEV EDUCAT 

DANS MISTERIOS 

TREI SURORI 

apucat. Tatăl lor deja plecase. 
Ele de fapt nu doreau să se 
mărite. 
Când a ajuns părintele la vrăji-
toare s-a speriat de cât era de 
urâtă și a vrut să plece, dar nu 
a mai putut.  
         Aceasta l-a tras spre ea 
și i-a spus: 
        - Dacă nu te însori cu 
mine, te voi transforma într-o 
furnică! 
         El nu a acceptat și vrăji-
toarea l-a transformat în furni-
că. 
        Era târziu și fetele erau 
îngrijorate. Au anunțat pe 

toată lumea că tatăl lor a 
dispărut. L-au căutat mult 
timp dar nu l-au mai găsit. 
Au renunțat. 
        Între timp și-au găsit 
fiecare perechea și au trăit 
fericite până la adânci bătrâ-
neți.                                                                               
 

Esmer Ayșe, 
                       clasa a III-a A  

         A fost odată ca 
niciodată un tată care dorea 
să-și mărite cele trei fete. 
Dar ele nu voiau să audă. 
Cea mare spunea că nu este 
pregătită, cea mijlocie spu-
nea că nu o dorește nimeni și 
cea mică credea că nu este 
frumoasă.                                                                             
Tatăl era foarte supărat și 
dorea să le facă fericite. El 
le-a spus că o să meargă la o 
vrăjitoare ca să le vrăjească 
pentru a avea noroc. 
         Fetele s-au speriat 
când au auzit asta. Ar fi vrut 
să spună adevărul, dar nu au 
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Educaţia 
 
Oricât ţi-a fost de greu, 
Ea te-a ajutat mereu 
De-ai căzut, te-a ridicat 
Fronturi ţi-a eliberat. 
 
Decizii grele de vei lua 
Ea va fi în dreapta ta 
Mintea ţi-o va lumina 
Tot mai sus tu vei urca. 
 
Mai greu era la început 
Când erai ca şi un mut 
Dar cu timpul te-a schimbat 
Răspunsuri inteligente ţi-a dat. 
 
Educaţie ...tu pe mulţi impre-
sionezi 
Şi-ncontinuu demonstrezi 
Că la şcoală ai ajutat 
Şi l-ai făcut pe om învaţat. 
 
În final aş vrea să spun  
Omule, tu să fii bun 
Nu-n zadar e vorba aceea  
Ai carte, ai parte, asta-i cheia! 

 
                       Maria Bucșă, 
                 clasa a VIII-a A 

Simeria Diana, clasa aVIII-a A 

Rusu Mihaela, clasa aVIII-a A 



A fost odată ca niciodată într-o 
pădure de la marginea orașului o femeie 
pe nume Maria care avea doi copii. Pe 
băiat îl chema Antonio, iar pe fată Dia-
na. Alături de ei mai locuiau două sufle-
te: cățelușul Rex și motănelul Iubirel. 
Tatăl lor nu mai trăia pentru că a fost 
bolnav și a murit de mult. Erau foarte 
săraci și își duceau traiul de pe o zi pe 
alta. 

Într-o zi, mama lor era plecată 
după lemne. Fiind flămânzi, copiilor le-a 
venit o idee. Și-au amintit că au mers ei 
odată cu mama lor, înainte de Crăciun, 
ca să-și cumpere de încălțat la un maga-
zin din oraș. Au văzut ei alături un resta-
urant unde domni îmbrăcați frumos mă-
nâncă mâncare bună. S-au gândit că ar fi 
bine să meargă și ei acolo să facă rost de 
mâncare. 

- Diana, Diana! Hai să mergem la 
restaurant să mâncăm și noi ca domnii! 

- Vai, Antonio, nu știu dacă e 
bine, mama ne va pedepsi! 

- Știu, dar vom mânca și noi bine 
și nu vom mai dormi cu burta goală! 

- Bine, dar trebuie să venim repe-
de înapoi, până se întoarce mama! 

Zis și făcut. S-au îmbrăcat ei bine 
și au pornit spre oraș. Când au ajuns la 
ușa restaurantului  s-au oprit o clipă să 
vadă ce fac domnii înăuntru. 

- Vai, Diana, dar domnii plătesc 
mâncarea! Uite, domnul acela i-a dat 
bani bucătarului! 

- Dar noi nu avem bani. Ce vom 
face, Antonio? 

- Ne descurcăm noi! Am văzut o 
dată un băiat care stătea așezat pe jos și 
plângea. Iar oamenii care treceau pe lân-
gă el îi dădeau bani. Așa vom face și noi. 

S-au așezat în fața ușii restauran-
tului și au început să ceară bani trecători-
lor. Din restaurant i-a văzut patronul, un 
bătrânel simpatic. S-a tot uitat la ei pe 
geam și i-a venit o idee. 

- Copii, ia veniți voi încoace!  
Copii s-au speriat. S-au ridicat și 

au dat să fugă. 
- Nu vă fac niciun rău. 
S-au uitat la el, l-au privit atent 

și timid s-au îndreptat spre dânsul. 
- Nu am vrut să facem nimic rău! 

Plecăm imediat! 
- Nu este nevoie. Intrați ca să vă 

încălziți! Vă fac un ceai. 
Timid, copiii au intrat în restau-

rant. 
- Vai, ce frumos! șoptiră. E cald 

și bine. Nu le venea să creadă cât de 
frumos era înăuntru. 

- Luați loc la masă! zise bătrâne-
lul și zâmbi în sinea lui. 

Intră în bucătărie și spuse: 
- Bucătar, pregătește cele mai 

bune mâncăruri! Avem oaspeți de sea-
mă! 

- Cine? Cine? întrebă bucătarul. 
- Veți vedea. Pregătește mai întâi 

o supă bună. 
Ospătarul a adus supa la masă și i

-a servit pe copii. Aceștia au început să 
înfulece și au isprăvit-o pe nerăsuflate. 
Când au terminat și desertul, bătrânelul s
-a așezat la masa lor. 

- Pe mine mă cheamă Mario. Pe 
voi cum va cheamă? 

- Eu sunt Antonio, iar pe sora mea 
o cheamă Diana. 

- Am avut și eu o nepoată cam de 
vârsta voastră… 

- Ați avut? Nu mai aveți? Unde 
este?  

Cu lacrimi în ochi, bătrânelul 
răspunse: 

- A murit. O chema Maria. A fost 
bolnavă. Mi-ar fi plăcut să gătesc pentru 
ea. 

- Mama noastră se numește Ma-
ria. 

- E un nume frumos, spuse bătrâ-
nul și rămase pe gânduri. 

- E târziu, ar trebui să plecăm, a 
spus Diana. 

- Locuiți departe? 
- Da, în pădurea de la marginea 

orașului. 
- Atunci ar trebui să vă grăbiți! 

îndată se întunecă. 
- Nu avem bani ca să vă plătim 

mâncarea… 
- Nici nu vreau. Este ca și cum i-

aș fi făcut un cadou nepoatei mele. Ma-
ma voastră știe că  
sunteți aici? 

- Nu. Cred că ne va pedepsi când 
vom ajunge acasă, a spus Antonio. 

- E târziu. Vă voi conduce eu. 
Bucătar, te rog, pune-mi la pachet o 
porție din tot ce au mâncat copiii. 

Când au ajuns acasă, mama era 
foarte îngrijorată. 

- Mami, mami! Am mâncat la 
restaurant ca domnii! Ți-am adus și ție. 
Bătrânul zâmbi. 

- De unde ați avut voi bani? 
- Domnul Mario ne-a dat mâncare 

fără bani. Restaurantul este al lui. 
- Mulțumesc, domnule! Sper că 

nu v-au deranjat copiii mei. 
- Nu. Sunt foarte politicoși. 
- Mami, domnul Mario a avut o 

nepoată pe care o chema Maria, ca pe 
tine. A murit, a fost bolnavă. 

- Îmi pare rău. Nu doriți să in-
trați? 

- Nu, mulțumesc! Se face târziu. 
Mai am treabă la restaurant. 

- Vă mai așteptăm la noi și mulțu-
mesc încă o dată. 

- Cu multă plăcere. Ne mai ve-
dem. Când veniți în oraș să intrați și la 
restaurant. 

Bătrânelul s-a îndepărtat îngându-
rat și cu lacrimi în ochi. 

A doua zi, când s-au trezit, copiii 
au găsit la ușă multe bunătăți trimise de 
Mario. 

Din ziua aceea copiii nu au mai 
suferit niciodată de foame, au avut haine 
și încălțări pentru  

că „bunicul” Mario le oferea tot 
ce aveau nevoie. 

În anul următor s-au mutat toți 
în oraș în casa mare a bătrânului. Mama 
muncea la 

restaurant, iar copiii puteau 
merge acum la școală. 

Lazarof Matei, 
clasa a II-a A 

 

FRAȚII DIN PĂDURE 
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Când priveşti spre 
cer, ai vrea să poţi pătrunde 
prin orice limită, doar ca să 
vezi ce se află dincolo de 
pământul nostru. Ai vrea 
câteodată să fii super-
bionic, să ai o privire 
magică sau orice altceva, 
doar ca să pătrunzi într-o 
lume lipsită de orice 
vietate…in vid, dar unde 
poţi să vezi lumină infinită. 
          De pe pământ nu poţi 
vedea decât nişte mingiuţe 
mici, care se zice că sem-
nifică speranţele oamenilor, 
care uneori se sting cum 
stelele dispar când revine 
ziua pe pământ, dar totuşi 

ele sunt acolo, undeva de-
parte. Când îţi iei un 
telescop şi te uiţi spre cer cu 
atenţie, remarci că, de fapt, 
acele mingiuţe sunt nişte 
corpuri cereşti care 
veghează asupra galaxiei 
noastre, renăscând de câte 
ori întunericul îşi face 
apariţia. 
          În galaxie apar o eter-
nitate de corpuri cereşti, dar, 
oricât de mult am vrea să le 
putem vedea…., nu putem, 
dar soarele este sub forma 
unei oglinzi de foc, care se 
reflectă prin cer…iar luna 
este o parte din noapte pe 
pământul nostru. Totuşi ste-

lele sunt cele mai extraordi-
nare lucruri din tot ce există, 
tocmai de asta recuceresc în 
fiecare seară inimile oa-
menilor. 
          Doar o inimă care 
iubeşte cât toţi oamenii la un 
loc şi o minte genială poate 
desluşi misterul pe care îl 
ascunde o stea. 
 

Balan Florentina, 
clasa a VII-a A 

UN LUCRU INFINIT 

PIERDUT ÎN COSMOS 

plecat din Calea Lactee.  
Între timp, Soarele, care 

ajunsese departe, rătăcea 
acum prin Cosmos. El zări în 
depărtare ceva foarte mare și 
luminos. Soarele s-a apropiat 
crezând că poate este cineva 
care ar putea să îi arate dru-
mul spre casă. Deodată apăru 
ceva uriaș care lumina foarte 
tare, o stea uriașă. Aceasta 
deschise gura și îl înghiți cât 
ai clipi pe Soare.   

- Au, au, au!!! Strigă 
steaua de zor și aruncă Soarele 
cât acolo.  

Steaua s-a ars așa de 
tare că a fugit departe, foarte 
departe.  

Continuându-și drumul, 
Soarele s-a întâlnit cu un grup 
de stele dispuse să îl ajute:  

- Noi am văzut un grup 
de planete care au spus că te 
caută! au spus toate stelele.     

- Au spus că le pare rău 
că nu te-au ascultat și că le 
este dor de tine! a adăugat altă 
stea.   -           
 -Oooooo!!! Ce dră-
guț din partea lor! spune Soa-
rele aproape printre lacrimi.

   
- O să te ducem la pla-

netele tale,Soare!!! au spus 
steluțele plecând cu Soarele 
pe urmele lor.  

Soarele împreună cu 
steluțele au ajuns la planete: 

- Soare!!! Ne pare rău 
că nu te-am ascultat. 

- Și mie îmi pare rău că 
am fost așa răutăcios. 

Ajungând în Calea 
Lactee, planetele recunoscă-
toare că steluțele l-au adus 
pe Soare le-au invitat în ga-
laxia lor . 
 De atunci Soarele 

nu s-a mai certat niciodată 

cu planetele și nu și-a mai 

părăsit vreodată casa.  

   

Balahura Alexandra, 

clasa a V-a A  

Era o zi obișnuită pen-
tru planete. O noapte în care 
stelele străluceau mai tare 
iar luna lumina domol. Pla-
netele se învârteau încet cu 
sateliții lor iar stelele pluteau 
prin Univers ca niște fulgi 
de nea care strălucesc în 
lumina lunii.  

Însă,  într-o zi, toată 
liniștea a fost întreruptă de 
Soare:    

- Dragele mele plane-
te…Nu vă mai învârtiți în 
jurul meu. Amețesc așa de 
tare, nici nu știți voi…  

- Eu merg pe drumul 
meu! a comentat Mercur.  

- Și eu! au spus plane-
tele în cor.   

- Dacă voi nu plecați, 
voi pleca eu! a zis Soarele.
 Au trecut zile și 
nopți iar planetele nu au 
băgat în seamă vorbele Soa-
relui. 

 Într-o dimineață Soa-
rele nu mai era. L-au căutat 
prin toată Calea Lactee,dar 
nu l-au găsit.  

După o zi de la dispa-
riția Soarelui, planetele au 
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Nistor Ioana,  

clasa a IV-a A 

Bechea Carmen,  

clasa a IV-a A 

Gagniuc Mara,  

clasa a IV-a A 

Kulhanek Wilhelm, 
clasa a VI-a B 



        Îmi amintesc cu drag 
un vis care l-am avut înainte 
să încep clasa a V-a . 
         Era o noapte caldă de 
vară  şi nu puteam să 
adorm . Mă uitam pe geam 
şi mă gândeam cum ar fi să 
ajung în Cosmos , un loc la 
ani lumină depărtare de noi . 
Drept urmare , am început să 
număr gingaşii fulgi , cărora 
le spunem stele .Ele au gazul 
şi lumina lor proprie , iar 
regina lor este doamna Lună 
care este satelitul natural al 
casei noastre , Terra sau 
Planeta Albastră . 
          Fără să-mi dau seama, 
am adormit . În somnul meu 
o gaură neagră m-a atras în 

interiorul ei . Acolo am  
văzut o mulţime de licurici 
şi cercuri gigantice care se 
învârteau în jurul unui cerc 
de foc . Am admirat mai 
bine ce era în jurul meu şi 
mi-am dat seama că … am 
ajuns în Cosmos !!! Abia 
aşteptam să vizitez fiecare 
planetă  frumos colorată de 
Dumnezeu . Am văzut ce stil 
au planetele când se rotesc 
în jurul soarelui  şi mi-am 
amintit, de la ora de geo-
grafie , că drumul pe care-l 
parcurge o planetă se nu-
meşte orbită .Am observat şi 
Carul Mare , Carul mic şi , 
după ce am analizat stelele 
ca nişte diamante preţioase , 

am văzut că ele alcătuiesc 
forme diferite  şi speciale în 
felul lor .  
          Deodată , imaginea mi 
s-a înceţoşat în faţa ochilor . 
Am reuşit să-mi iau rămas 
bun de la noii mei prieteni şi 
m-am trezit din nou în pat .  
           Acel  loc a rămas în 
mintea , dar şi în sufletul 
meu , închis într-o cutie şi 
aruncat într-o cameră ase-
mănătoare cu paradisul . 
 

Harasemciuc Teodora 
clasa a V-a A 

COSMOSUL, PARADISUL DIN SUFLETUL MEU 

O CĂLĂTORIE PRIN UNIVERS 

după plecare, soarele ca o 
minge de foc se întâlnește cu 
o steluță mică și strălu-
citoare. Acesta o întreabă cu 
glas cald dacă vrea să vină 
cu el în căutarea a noi plane-
te nedescoperite. Steluța a 
acceptat bucuroasă și au 
plecat împreună mai departe. 
După o lungă călătorie, 
Soarele și noua lui prietenă, 
steluța, au găsit o galaxie, 
una cu multe planete și mulți 
asteroizi gigantici. Acolo 
erau miliarde de stele care 
au fascinat-o pe micuța stea, 
care până acum nu a mai 
văzut ceva mai frumos. 

Toate planetele s-au 
prezentat: Mercur, cea mai 
mică, apoi Venus, Pământul 
care s-a mândrit că este sin-
gura pe care există viață, 

Marte care se mai numește 
și ”Planeta Roșie”, Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun. Și 
Soarele și mica steluță au 
fost foarte bucuroși. 

Steluța s-a alăturat 
celorlalte stele frumoase și 
strălucitoare, iar Soarelui i s-
a îndeplinit dorința de a avea 
planete care să se învârtă în 
jurul său. De atunci, sis-
temul solar s-a numit Calea 
Lactee sau Calea Laptelui. 

 
Vaman Diana, 
clasa a V-a A 

În vremurile de de-
mult, pe când s-a format 
Universul, Soarele nu avea 
nici planete care să se 
învârtă în jurul său și nici 
micii asteroizi care să îl de-
ranjeze. Toate lucrurile erau 
liniștite, dar Soarele se 
simțea singur. Nu avea cu 
cine să vorbească sau să se 
joace. 

Într-o bună zi, acesta s
-a gândit să meargă într-o 
călătorie magică prin infini-
tul Univers pentru a găsi 
planete care să se învârtă în 
jurul său. El își ia o traistă 
mare și grea cu mâncare în 
caz că i se face foame și 
câteva plante pentru ceai în 
caz că răcește în timpul 
călătoriei. 

Nu după mult timp 
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 Acum mii de ani, oamenii 
credeau că pământul este plat și 
că zeii locuiesc în ceruri. Exis-
tau numeroase legende despre  
care se credea că explică sosirea 
și plecarea anotimpurilor și al-
ternanța dintre zi și noapte. Mai 
târziu s-a descoperit că Pămân-
tul este rotund și că se rotește în 
jurul Soarelui   Înaintând cu 
pași repezi spre epoca contem-
porană se poate observa că ome-
nirea a înaintat considerabil în 
ceea ce este un infinit de secre-
te. Astăzi putem deduce deja că 
Pământul este doar o planetă 
minusculă în imensitățile Uni-
versului.  Depărtările infinite și 
galaxiile cosmosului alcătuiesc 
împreună lumea ca un întreg iar 
omul, dependent de "nebunia 
cunoașterii" a dezvoltat tehnolo-
gia tot mai modernă  care, în 
ultimele decenii a permis aces-
tuia să privească tot mai adânc 
în cosmos. Fiind o ființă superi-
oară, omul și-a dorit dintotdeau-

na să se simtă  familiar cu tot ce 
îl înconjoară, astfel că multe, 
dar nici pe departe toate întrebă-
rile care fac referire la  formarea 
și funcționarea universului îsi 
găsesc răspunsul în epoca mo-
dernă. Poate că omul s-a simțit 
de la începutul timpului ca o 
ființă microscopică  comparativ 
cu enorma lume în care trăieste. 
Dorindu-și cel mai probabil să 
creeze o legătură între ei și cos-
mos, oamenii au inventat din 
cele mai vechi timpuri, astrolo-
gia. Astfel că in zilele noastre 
întâlnim la fiecare pas horos-
coape și calendare astrale. După 
părerea mea, faptul că fiecare 
națiune are horoscoapele ei și că 
acestea se contrazic între ele nu 
reprezintă altceva decât naivita-
tea și dorința de afirmare a oa-
menilor. De asemenea, omul a 
descoperit constelațiile cărora le
-au dat nume și o semnificație 
aparte bântuită de legende si 
mituri. Faptul că mulți oameni 

din ziua de azi își pun încrede-
rea în astfel de lucruri, imortali-
zează nevoia omului de a se 
afla în contact continuu cu ce-
lestul.  
 Nici stelele căzătoare 
nu au fost scutite de credințe 
puternice sau superstiții. Fie că 
e vorba de renaștere sau dorința 
de a avea o viață mai bună, 
mintea umană are o imaginație 
extraordinară și nemărginită cu 
privire la bolta cerească. Minți 
strălucite ale omenirii au avut 
păreri palpabile, cum ar fi Vol-
taire care spune : "Astrologia, 
aceasta extravaganță himerică 
ce a infestat atât de multă vre-
me genul uman". 
 

Balan Ioana, 
clasa a VII-a A 

Ca orice suflet inocent ce dorește permanent să se 
bucure de viață, consider vara un anotimp plin de farmec, 
plin de extaz și încântare relativ infinită, în care o mulțime de 
oportunități îmi reînviază sufletul și simțirile. Comparându-
mă cu întreaga natură ce mă înconjoară și mă copleșește, mă 
simt un element aproape nul în întreaga ecuație a Universu-
lui, incapabil să schimbe cărarea bine definită dinaintea evo-
luției omului pe Terra, evoluției Terrei ca planetă, a Soarelui 
ca stea, a Universului în întreaga sa măreție infinită și expan-
siune continuă.   În nopțile liniștite, pure, 
limpezite asemenea mării în zori, privesc cu admirație temă-
toare întreaga boltă cerească, ce se deschide deasupra mea 
închipuind tavanul unui glob de Crăciun. Ideea cum că eu 
reprezint o mică, infimă parte din Univers, un element micro-
cosm prin comparație cu infinitatea Cosmosului mă pune pe 
gânduri, îmi trezește o stare de neputință , de incapabilitate 
copleșitoare ce pune stăpânire pe mine. Din cealaltă perspec-
tivă însă, știu că am un rol bine conturat în viața prietenilor și 
a familiei mele, nefiind exclusă și trecută cu vederea; mă simt 
bine în preajma celorlalți, exprimându-mi permanent părerile, 
nemulțumirile, preferințele, dar și ascultându-le pe ale celor 
din jurul meu.   

Imaginea lunii fantomatice, ce tronează asemenea 
unei regine palide peste noaptea cea crescândă, rotundă, plină 
de zbârcituri ale vârstei înaintate, strălucind impunătoare 
deasupra oamenilor, muritorilor de rând, îmi creează fiori pe 
șira spinării, mă înfioară , dar în același timp îmi transmite 
întreaga admirație de care pot da dovadă față de misterul ce 
trăiește după pătura de stele.   
    Însă imaginea lunii nu 

poate fi comparată nici pe departe cu multitudinea stelelor, ce 
luminează asemenea licuricilor ce înviorează peșterile întuneca-
te, asemenea unor lampioane la malul mării, asemenea planetei 
noastre văzute din Univers. Adeseori, mă contopesc în cuvintele 
lui Octavian Paler, care spunea că ,,Putem număra stelele din 
nebunie ori din plictiseală. Uneori, din ambele motive.’’, fiecare 
fibră din mine tresărind când privește infinitul de lumină ce se 
revarsă cu atâta splendoare, atâta extaz, atâta strălucire nepă-
mânteană…    Când văd stele 
căzătoare mă întristez, gândindu-mă că asemenea acestor astre, 
visele și dorințele a mii și mii de oameni cad doborâte de focul 
realității ce nu poate fii schimbată. Aflându-mă într-o perioadă 
de permanentă schimbare, am multe dorințe ce însă zboară ase-
menea prafului de pe străzi, în timp ce alte și alte dorințe încol-
țesc asemenea unor semințe, ,,cu raze aspre închipuind rădă-
cini’’ (Ana Blandiana).  
Universul, în imensitatea sa infinită, este plin încă de mistere 

neelucidate, de taine ascunse, ce omenirea nici măcar nu poate 

să le conceapă, să le interpreteze sau să le ilustreze, rămânând 

cea mai mare întrebare a întregii planete, a tuturor oamenilor…. 

 

Balahura Daria, 

clasa a VII-a A  

OMUL ȘI UNIVERSUL 

UNIVERSUL - POARTĂ SPRE INFINIT 
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Balahura Alexandra, 
clasa a V-a A 



 Singurătatea este unul dintre cele mai pu-
ternice chinuri prezente în viaţa noastră. În opinia 
mea, singurătatea reprezintă o cale de a medita spre 
propria conştiinţă, ce te va face să te pierzi în abisul 
său, făcându-te să te îmbeţi cu gânduri şi sentimen-
te ce nu pot fi înţelese, instalându-se o stare genera-
lă de alienare. De asemenea, singurătatea este, după 
crezul meu, una dintre cele mai bune metode de 
tortură, cel izolat de restul lumii devenind apatic şi 
până la urmă va muri, neînțelegând tainele ce cu 
repeziciune îi lovesc mintea şi conştiinţa. 
 În primul rând, starea de singurătate se 
instalează o dată cu pierderea scopului de a trăi. 
Suferinţele cotidiene trimit omul într-o zonă abisa-
lă, în care problemele copleşesc interiorul nostru, 
făcându-ne a ne izola de toţi şi de toate şi de a ne 
întâlni doar noi cu noi. Această întâlnire nu poate 
provoca decât chinuri şi durere minţii noastre, pen-
tru că, într-o linişte totală, a te auzi pe tine însuţi 
produce sentimente de confuzie ce dăunează grav 
gândirii omeneşti. Ajungând a fi pierdut în gânduri, 
rătăceşti ca un fiu ce nu îşi mai găseşte tatăl, încer-
când sa cauţi o cale de scăpare dar, din păcate, 
aceasta este foarte îndepărtată, o biată luminiţă la 
capătul tunelului. 
  În al doilea rând, izolarea înfloreşte în 
mintea omului gânduri necruţătoare ce îl fac pe 
acesta să regrete toată viaţa sa, ajungând chiar a-l 
face să îşi încheie socotelile cu lumea văzută şi să 
treacă la cea nevăzută; poate se va găsi un loc în 
care va scăpa de povara grea a singurătăţii.  
 Toţi oamenii se pot simţi singuri, de la 
copii orfani ce nu au pe cineva care să le mângâie 
sufletul, la adolescenţii ce, nefiind înţeleşi de cei 
din jur, ajungând a-şi trăi viaţa în moduri cât se 
poate de neortodoxe, şi până la bătrâni care sunt 
lăsaţi singuri în pustietăţi, nimenea neştiind durerea 
lor, nimenea nu le trece pragul şi nimenea nu socia-
lizează cu ei. Această simetrie a distribuţiei singu-
rătăţii oglindeşte prezenţa acesteia pe parcursul 
întregii vieţi, ce nu face altceva decât a sublinia 
influenţa negativă a existenţei sale pe această lume, 
 Pentru boala singurătăţii nu există leac şi 
nici nu se va putea crea vreodată. Fiecare dintre cei 
afectaţi se refugiază în locuri în care speră să nu 
mai fie atinşi de săgeţile otrăvitoare ale acestei ma-
ladii. Inteligenţa artificială a fost considerată o bu-
na cale de a te îndepărta de singurătate, dar s-a do-

vedit că nimic nu poate înlocui cuvintele cel 
mai de preţ:,,Te iubesc’’, ,,Ţin la tine’’, ,,eşti 
cel mai bun prieten’’, etc.  
 De asemenea, chinul izolării se mani-
festă cu repeziciune, fiind o afecţiune galo-
pantă, astfel nimeni şi nimic nu îi poate opri 
atacurile morbide. 
 În al treilea rând, oamenii societății 
contemporane preferă să trăiască singuri şi, 
deşi având nevoie să ceară ajutor, se tem să o 
facă pentru ca nu cumva să fie răniţi în orgoli-
ul lor suprem. Aceşti oameni preferă să trăias-
că într-o lume rece şi tristă, devenind pur şi 
simplu nişte maşinării care nu mai au senti-
mente, ci doar trăiesc pentru că doar aşa trebu-
ie. Această gândire duce la moartea duhovni-
cească, iar o data cu instalarea ei, încetul cu 
încetul, survine şi moartea trupească pentru că 
un trup fără de suflet este ca o mâncare fără 
sare, ca o inimă fără de sânge. 

Unii oameni se condamnă singuri la 
singurătate datorită faptului că vor să aibă 
bani, carieră şi multe alte lucruri le aduc fală, 
iar când se trezesc din aceste păcate îşi dau 
seama că viaţa lor a trecut şi ca tot ce au făcut 
acum e în zadar, pentru că nu are cine să-i 
mângâie, nu are cine să-i ajute, nu au cu cine 
să comunice. De multe ori s-a auzit expresia: 
,,singurătatea l-a ucis’’, aceasta fiind o realita-
te cruntă pentru vremurile actuale în care un 
haos total domneşte şi din care învingătoare 
este singurătatea ce aduce într-un final o dure-
re imposibil de descris în cuvinte omeneşti.  

Astfel, chinul singurătăţii îşi face de 
cap cu toţi cei care sunt mai slabi de înger şi 
lăsându-se conduşi de această boală, oamenii 
temându-se să mai iubească curat, adevărat şi 
sincer. 

             Donisan Mihai, 
Clasa a VIII-a  A 

SINGURĂTATEA - CHINUL MUT, ASURZITOR 
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Ursachi Maria,  
clasa  a IV-a A 

 

     Proba artistica a Con-
cursului Educațional In-
ternațional "Micul Ac-
tor"a fost una dintre acti-
vitățile preferate de copiii 
clasei  I A.    
    Au mânuit cu entuzi-
asm și îndemânare mario-
netele și au dat viață per-
sonajelor din poveștile 
copilăriei. 



Lumea este un ansamblu 
complicat, un mozaic infinit 
format din toate firele eterne ale 
Terrei. Există atâtea grupuri câți 
oameni, toate cu particularitățile 
sale unice. Însă, există o grupare 
ce împarte întreaga, imensa 
lume în două: lumea celor mici, 
a copiilor, și lumea adulților, a 
celor mari. Copilăria, 
partea colorată a lumii, plină de 
puritate și sinceritate este peri-
oada fericită a vieții. Deși habar 
nu au, copiii sunt cele mai albe 
persoane la suflet, nu cunosc 
răutatea și nu o înțeleg. Copiii 
nu au grija zilei de mâine, sunt 

ca niște porumbei liberi pe 
boltă.   Ma-
turitatea este perioada când 
deții viața în propriile mâini, 
ești liber și independent în 
privința propriilor decizii, tră-
iești ajutat doar de propria 
persoană deoarece ceilalți ori 
nu te cred, ori îți vor răul. Deși 
pare o parte întunecată și plină 
de suferință, adulții își alină 
durerea prin intermediul copii-
lor, ce-ți vor fi la căpătâi la 
bătrânețe.  
 Se poate dezbate la infi-
nit și înapoi despre granița 
dintre cele două lumi, fie ea 

legată de fizicul omului, inteli-
gența mentală sau înțelepciu-
nea sufletească. Această grani-
ță nu este nimic, dar toți simt 
când o traversează. Aceasta 
este nicăieri și peste tot, oriun-
de și oricând, mai devreme sau 
mai târziu…  
     

Balahura Daria,  
clasa a VII-a 

ÎN PERMANENTĂ SCHIMBARE 

SINGURĂTATEA - TAINA SUFLETULUI CURAT 

săvârsite.  
 În al doilea rând, 
solitudinea creează celui ce a 
fost învăluit de ea dorinţa de 
abstinenţă în faţa lucrurilor 
înşelătoare. Sentimentele ce se 
trezesc în inima celui cuprins de 
singurătate sunt cele mai 
adevărate inscripţii ale dragostei 
umane, cel singur ajungând a fi 
singurul care poate întelege 
mediul înconjurător, păstrătorul 
sfânt al credinţei şi al datinilor 
antedeluviene. Toţi cei care 
doresc a pătrunde în 
singurătatea celui pustnic nu vor 
putea conştientiza lumea 
lăuntrică in care cel în cauză 
trăieşte, astfel, singurătatea 
suferind de metamorfoza 
antitetică, oximoronul 
claustraţie-comuniune fiind 
omniprezent în viata 
adevăraţilor sihaştri. 
 Nu toţi cei care 
intenţionează să scurteze în 
taina izolării vor reuşi să îşi 
asume cerinţele lumii 
schimniciei. Principalele calităţi 
ce trebuie îndeplinite de cei care 
urmează sfera pustniciei sunt: 
calmul, spiritualitatea 
desăvârşită, credinţa si dăruirea 
deplină în meşteşugul rugăciunii 
spre cer. Cei ce reuşesc a 
dobândi totuşi intrarea în 
împărăţia pustniciei sunt 
acoperiţi de un duh nevăzut ce îi 
călăuzeşte spre desăvârşire şi 
care face ca nimic să nu mai 
stea în calea liniştei sufleteşti ce 

înfloreşte în nucleul 
mădularelor necurate. 
Singurătatea transmite conşti-
inţei umane sentimente de 
confuzie, de melancolie care 
creează pierderi ale firii uma-
ne, transformând-o într-o 
păpuşă ce este controlată 
total de un păpuşar viclean ce 
nu are frică faţă de faptele 
facute. De asemenea, senti-
mentele de melancolie oglin-
desc gingaşul caracter al spi-
ritului, acesta fiind sensibil la 
mediul exterior, începând a 
plânge sub orice mică adiere 
a unei vorbe urâte sau a unui 
lucru rău. Singurătatea inter-
vine în toate domeniile in 
care acţionează cel care este 
învăluint de ea, perturbându-i 
activitatea zilnică si făcându-l 
să dea greş în toate ce le are 
de înfăptuit. Făclia pururi 
arzătoare a singurătăţii lumi-
nează calea sufletului tuturor 
celor care nu se regăsesc în 
deşertăciunile lumii,  

Singurătatea înfăţişează cele 
mai grele sentimente ale lumii 
afabile, ale fiinţelor omeneşti. In 
opinia mea, singurătatea este 
unica stare sufletească care face 
fiinţa sa simtă traiul cu adevărat, 
circumstanţa ce poate aduce 
mântuirea sau infernul lumii de 
dincolo. De asemenea, consider 
singurătatea ca un mijloc de 
comunicare între om si natură, 
astfel ajungându-se la stabilirea 
unei relaţii fireşti om-natură ce 
explică noţiunea de echilibru 
terestru, 
 In primul rând, singurătatea 
limpezeşte minţile, fiind 
un ,,modus vivendi’’în lumea 
arhaică, pentru a curăţi sufletul 
uman de infinitele patimi ce l-au 
rănit. Asceza sufletului creează 
mediul propice de dezvoltare a 
sentimentului de curăţire 
interioară, ce purifică simţurile. 
Omul pustnic îşi trăieşte viaţa în 
Domnul, primind răsplată pentru 
truda şi osteneala sa în lumea de 
dincolo, astfel oglindindu-se 
principiul fundamental al credinţei 
în Divinitate, cel al existenţei 
omului după părăsirea acestei 
lumi.  
 Credinţa populară afirmă cu 
tărie că, în viaţa de dincolo, omul 
ajunge a-şi desluşi toate misterele 
pe care le-a avut cât timp a trăit în 
lumea pământeană, astfel va 
ajunge a pricepe şi veridicitatea 
rolului singurătăţii in măntuirea 
sa, considerată a fi ca un canon de 
pocăinţă pentru faptele rele 
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     Elevii claselor a IV-a 
au învățat în  cadrul pro-
gramului Săptămâna 
”Școala altfel” cea mai 
importantă lecție de viață: 
acordarea primului ajutor  
unei persoane aflate în  
stop cardiorespirator, 
oprirea unei hemoragii 
sau  acordarea primului 
ajutor în caz de fractură. 



călăuzindu-i pe drumul cel 
bun, cel plăcut divinităţii. 
Cei singuri suferă uneori de 
halucinaţii sau vise pe care 
nu le poate desluşi nimeni, 
ci doar ei singuri, desă-
vârşindu-se astfel lucrarea 
spirituală dumnezeiască. 
Intensitatea trăirilor pe care 
le întruchipează singuraticii 
sunt imposibil de descris 
chiar şi de marii învăţaţi ai 
pământului, pentru că doar 
cei ce trăiesc asemeni lor pot 
să înţeleagă puterea şi sfinţe-
nia faptelor ce se scurg ca un 
fulger prin inimile sihaştri-
lor. 
În cel de al treilea rând, sin-
gurătatea nu te face să te 
simţi a fi singur, ci mereu 
înconjurat de chipuri nevă-
zute ce se uită necontenit în 
sufletul şi în mintea ta, do-
rind a  înţelege şi cele mai 
ascunse secrete. De aseme-
nea, solitudinea reflectă în-
suşirile neasemuite ale oa-
menilor singuri, oferindu-le 

celor din urmă statutul de 
singurii apărători ai conşti-
inţei curate, fiinţe unice ce 
nu pot avea asemănare în 
universul materiei, ci doar în 
cel duhovnicesc. 
În realizarea procesului de 
izolare, un puternic liant este 
natura. Cadrul natural exteri-
orizează sentimentele de 
amărăciune ale celui pustnic, 
făcându-le a dispărea în vor-
texul materiei cenuşii. De 
asemenea, natura are rolul 
de mamă atotprotectoare, 
acordând oamenilor singuri 
darurile sale cele mai de 
preţ: hrana, adăpostul, 
liniştea şi relaxarea. Aceste 
daruri subliniază iubirea ce 
veşnic se scurge din inima 
Stăpânului pentru cei care îşi 
predau timpul lor în favoa-
rea pustietăţii, lucru ce nu 
face altceva decât a înnobila 
pe cel ce cu silinţa şi cu ar-
doare se oferă pe sine, natu-
rii. 

Astfel, omul ce 
trăieşte în lumea singurătăţii 
nu este singur, fiind mereu 
mângâiat de mâna cea tare 
dumnezeiască, ci este singu-
rul ce poate întelege cu ade-
vărat tainele acestei lumi 
deşarte, unde domneşte ne-
simţirea cea împietrită şi 
conştiinţa pătată a fiecăruia 
dintre noi. În concluzie, sin-
gurătatea este cea mai sigură 
şi cea mai eficientă metodă 
de a moşteni Împărăţia ce-
rească, fiind universal vala-
bilă şi acum şi în vecii veci-
lor. 

 
Donisan Mihai, 
clasa a VIII-a A 

căruia îmi pierd mințile… 

 Misterioasa pădure 

își deschide porțile verzi, 

lăsându-mă să-mi găsesc 

refugiul înlăuntrul ei plin de 

secrete. Căci ea, ferită de 

privirile răutăcioase ale oa-

menilor egoiști, petrece în 

sine, însă singură ca mine, 

trăind în nostalgie și remuș-

cări eterne. Trăind, fremătă-

toare, în cântecul voioaselor 

cântătoare, tânăra, frumoasa, 

misterioasa pădure se bucură 

la sosirea renașterii în pri-

măvară…  

 Înfundându-mă tot 

mai adânc și tot mai adânc 

în tainele frumoasei nostal-

gice, găsesc arbori tot mai 

sălbatici, tufișuri mai țepoa-

se, ierburi mai întunecate, 

umbrele temătoare pândesc 

Răsăritul astrului 
auriu își revarsă umbrele 
lungi printre copacii deși. 
Un cald și dulce vânt de 
primăvară răscoli huceagul 
blând, trezind animalele 
somnoroase. Izvoare susu-
rânde își întețesc murmurul , 
însuflețind natura după o 
lungă noapte molcomă… 
   
 Asemenea unui 

covor persan, mușchiul ce 

învelește solul înfrigurat se 

înfioară la atingerea căldurii 

solare, se destinde și se rela-

xează. Gândurile mele se 

îndreaptă asupra cerului 

imaculat ce se deschide dea-

supra noastră, o boltă ce ne 

separă de imensul Univers, 

ne apără de diverșii factori 

distructivi, dar ne și uimește 

cu albastrul fermecător al 

azurului, în profunzimea 

la tot pasul, așteptând mo-

mentul potrivit să atace. 

Înaintând în întuneric și mis-

ter,pădurea însăși se 

preschimbă într-o bătrână 

zgripțuroaică, cu păr sur, cu 

unghii lungi închipuind ră-

dăcini , însă cu ochi încă vii 

și strălucitori, asemenea 

tinerei păduri. Ieșind înfiorat 

de acolo, aceasta mă striga, 

plină de șopot și ecouri.  

 

Balahura Daria, 

clasa a VII-a A 
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Mihai Eminescu 
 
Eminescu e poet 
Și mă-nvață să fiu drept, 
Eu sunt drept și sunt deștept, 
Că mă-nvață  un poet. 
 
El e inspirația mea, 
Când nu înțeleg ceva. 
Lui îi place poezia,  
Mie îmi place comedia. 
 
Lui îi place să compună, 
Mie îmi place să spun ”Bună”! 
Eminescu e poet! 
Și mă-nvață să fiu drept. 
 
              Mîndrilă Andrei  Mihai, 
                             clasa a IV- a B 

 

 

 



…Încă auzeam tropotul cailor ca un murmur uşor şi 
ritmat; cu gluga pe cap, alergam prin ploaie, iar ramurile 
tufelor îmi provocau durere şi spaimă. Picăturile fine, mă-
runte, fluide mi se strecurau prin găurile pelerinei mâncate 
de molii, prelingându-se nostalgic pe pielea caldă. Pădurea 
mi se dezvăluia în imensa sa oroare demonică, copacii us-
cați își întindeau ramurile amenințătoare, iar lumina lunii 
se reflecta în scorburile lor adânci, înfiripându-mi senzația 
că sunt înconjurată de o haită de creaturi misterioase. Îmi 
imaginam vampiri însetați de sânge uman proaspăt ce mă 
spionau din îndărătul arborilor, așteptând să sară în mo-
mentul prielnic, să mă prindă cu sălbăticie de trupu-mi 
slăbit și să mă muște de gât cu nesaț, asemenea unui sărut 
amoros și tainic. Îmi imaginam vârcolaci urlând în bătaia 
lunii pline, norocul meu că azi luna începuse deja să des-
crească. Mă uitam din clipă în clipă la copacii din jurul 
meu, așteptându-mă ca în orice moment o pereche de ochi 
galbeni, sălbatici și înfometați să mă privească, iar în clipa 
următoare să zac fără suflare, fără să mă găsească nimeni, 
să rămân acolo fără o înmormântare ca tot omul, iar eu 
chiar meritam un cortegiu funerar glorios, iar acum vorbesc 
serios.       

 Nici acum nu mă imaginez moartă altfel decât cu o 
rochie încrustată cu diamante, într-o caleașcă de argint, 
sicriul va fi ca al Albei- ca- Zăpada, din sticlă și cristal, iar 
cortegiul va avea și niște bocitoare pe măsură, să știe toată 
lumea că s-a stins o stea. Chiar nu meritam să mor într-o 
pădure, fără ca nimeni să știe (cel care m-ar fi omorât ar fi 
fost considerat un nimeni).  O mulțime de spaime și gân-
duri înfiorătoare îmi umpleau capul, mă amețeau și mă 
făceau să tremur, simțind că voi rămâne pentru totdeauna 
prinsă în mrejele fantomaticii păduri, murind în cele din 
urmă. Mă rugam în gând să găsesc un adăpost primitor, 
însă nu credeam că voi mai rezista mult și în curând solda-
ții din garda boierului mă vor prinde și mă vor duce înapoi 
pe moșie, bineînțeles fiind supusă la o pedeapsă pe măsură, 
biciuirea sau poate ceva cu mult mai rău. Nici nu voiam să 
mă gândesc la ce mi s-ar fi putut întâmpla dacă mă predam. 
În delirul meu, încă speram să găsesc un loc în care m-aș fi 
putut adăposti de ploaie și de urmăritori.   

 Am alergat mânată de dorința evadării încă un ceas 
împlinit, însă aveam senzația că arborii se mai răriseră, iar 
locul părea umblat, probabil de animalele din codru ce cău-
tau mâncare. Împinsă de o forță supranaturală, nu mă îndu-
ram să mă opresc și să mă predau soldaților. Ca prin vis, 
am început să aud râsete şi chiuituri. Mi-am ridicat faţa de 
la pământ plină de speranţă, mi-am dosit părul pentru a-mi 
ascunde identitatea şi m-am îndreptat spre clădire cu paşi 
repezi.       
 Ajungând în faţa clădirii, după zgomotul vesel din 
interior, am constatat că era un han, însă ce mai han! Arăta 
ca o imensă cetate, împrejmuită de ziduri groase şi aşezată 
pe temelie de piatră. Porţile de la intrare erau din lemn tare 
și erau ferecate cu zăvoare duble şi drugi masivi de fier, iar 
ferestrele erau mici şi zăbrelite. Clădirea avea o faţadă sim-
plă, cu arhitectură de pilaştri, iar grandoarea ei mă atrăgea 
înăuntru. În spatele înaltelor ziduri exista și un imens grajd, 
de unde se auzeau câteva nechezaturi nervoase și morocă-
noase. Întreaga curte era pavată cu piatră de râu, ce lucea în 
lumina lunii, dându-mi senzația că mă aflu pe altă lume, 
dar buna dispoziție mi-a trecut la fel de repede precum 

apăruse deoarece mi-am amintit că scopul meu este să mă ascund 
cât mai bine cu putință. 

  Când am intrat, veselia era în toi: bărbaţii chefuiau şi 
beau din ulcele pline cu vin sângeriu, lăutarii cântau cu spor, iar 
crâşmăriţa umbla printre mese, împărţind oale cu vin. Mi-am as-
cuns faţa în umbra pelerinei şi m-am aşezat la masa principală pen-
tru a auzi veştile ce bântuiau poporul. În mijlocul petrecăreţilor 
şedea unul ce părea a fi capul adunării. Era un bărbat de vârstă 
mijlocie, cu barba scurtă şi căruntă şi buze cărnoase; părul cu tente 
roşiatice îi cădea în plete până pe umeri, frumos pieptănat şi îngri-
jit. Tocmai când ajunsesem eu, Ioan Mihalache dădu cuvântul unui 
bărbat de lângă el, moş Iosif, ce avea o barbă lungă şi sură, până la 
genunchi. Avea o privire veselă şi şugubeaţă şi puteam observa 
după masca de zbârcituri, un suflet ce s-a păstrat tânăr.
 ,,Uitaţi, dragii mei feciori, am avut o viaţă lungă şi zbu-
ciumată, cu mai multe neveste decât firele din barba mea! Însă, 
prima mea iubire am avut-o în tinereţile mele fragede, o relaţie 
amoroasă plină de pericole. Totul a început cu mult timp în urmă, 
pe vremea când la acest han, cârciumăreasă era cealaltă Ancuţă, 
mama acesteia de acum. Tatăl meu era căruţaş de meserie, cutreie-
rând meleagul Moldovei fără oprire şi făcând negoţ cu produse 
felurite. Fiind tânăr şi în căutare de aventură, îl însoţeam adeseori 
în drumeţiile sale. 

Şi iaca într-o vară, tata a început să facă negoţ cu oamenii 
munţilor, deoarece aceştia aveau nevoie de legume și, în general, 
de-ale gurii, pe care ei nu le puteau crește în munți, iar noi aveam 
nevoie de lână din care să ne confecţionăm îmbrăcăminte călduroa-
să pentru iarnă. Ciobanii, mai ales, erau cei care făceau astfel de 
târguri. Şi cum povesteam, am mers şi eu cu tata să văd talazurile 
de cremene, să pot să beau apă limpede de izvor şi să pot să alerg 
alături de mieii zglobii.     

 Tatăl meu frecventa stâna unui cioban de la Ilişeşti, de 
prin părţile Sucevei, ce avea şi o fetişcană ochioasă şi c-un zâmbet 
copleşitor. Ajungând la stâna aceea, ciobăniţa stătea cu oile şi cân-
ta la fluieraş, de dansau munţii, iar văile jucau. Fetişcana, pe nume-
le ei Ilinca, avea două cozi brune, împletite până la brâu, iar ochii îi 
sclipeau a bucurie şi voioşie. Pe loc m-am îndrăgostit de ea, 
simţind că voi muri de dor la plecare. Ilinca îl recunoscu pe tatăl 
meu şi s-a îndreptat spre casa ei, unde ciobanul ne primi bucuros şi 
ne pofti în casa sa. În timp ce ciobanul şi tatăl meu au intrat în mi-
ca căsuţă, băciţa m-a luat de mână, m-a sărutat pe obraz şi am înce-
put să alergăm pe pajişte, alături de mieii zglobii, simţindu-ne ca 
nişte copii nevinovaţi. La un timp am intrat într-o poiană, în cen-
trul căreia se afla un luminiş vesel; lumina se cernea printre ramu-
rile brazilor şi am simţit că mintea îmi şoptea agitată că voi avea de 
suferit. M-am concentrat însă asupra momentului, am luat-o de 
mână pe Ilinca şi am privit-o intens în ochi şoptindu-i:,,Nu te voi 
părăsi vreodată, te iubesc!’’.  Ilinca m-a îmbrăţişat lung şi nevi-
novat, în timp ce pământul a început să se rotească în jurul nostru. 
Am stat aşa mult timp şi mi-am jurat că nu voi mai iubi pe nimeni 
cum o iubesc pe ea. După o eternitate duioasă, am plecat din lu-
miniş şi am avut grijă de stână până la lăsarea întunericului. 
     
   

HANUL ANCUȚEI 
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În următoarea dimineață, tatăl meu se hotărâse să ple-
ce , dar eu am refuzat cu vehemență să plec:  
 -Eeeeh, dar nu te știam așa de iubitor față de natură! Ce 
te-a atras așa de mult: înălțimile amețitoare, aerul rece și 
curat, ori imaginea întinsă, nemărginită a văilor verzi, 
verzi? m-a întrebat tatăl meu uimit peste măsură. 

- Tată, de cum am văzut piscurile înalte simt că am 
renăscut… S-a terminat școala, toată vară mi se desfășoară 
înainte plină de minunății ce așteaptă să mi se descopere. 
Doresc să alerg pe pășuni alături de miei, să adorm cu miro-
sul fânului învăluindu-mă, să văd săgețile de aur ale soare-
lui cum străpung muntele la răsărit și la apus. Doresc să 
ajut, să învăț ce înseamnă munca pe pășune! Îți promit că nu 
vei regreta că mă lași aici, voi fi responsabil! Cu greu, cu 
foarte mult greu, acesta s-a îndepărtat îngândurat, probabil 
inventând o variantă bună de a-i explica mamei ce s-a în-
tâmplat cu mine. Cel puțin eu și Ilinca eram peste măsură de 
fericiți și aveam o mulțime de planuri pentru a face aceste 
zile unele de neuitat.    

Imediat după ce căruța tatălui s-a pierdut asemenea 
unui purice mic-mititel în depărtare, am rugat-o stăruitor pe 
Ilinca să mă învețe să mulg oile și caprele ce le aveau la 
stână, deoarece familia mea nu își permitea să crească ani-
male mari. Am mers în staulul în care ciobanul încă nu reu-
șise să termine de muls întreaga turmă.   

Ne descurcăm noi de aici ,tată, du-te și ocupă-te de 
brânză căci am văzut în depărtare soldații boierului Iftimie, 
îndreptându-se încoace.     

Ilinca a luat o găleată și s-a îndreptat spre o oaie mai 
mică decât toate celelalte, ce rumega liniștită. 
 - Aceasta este prietena mea, Marina! a exclamat Ilinca.
 - Încântată de cunoștință ,Marina! am spus, făcând o 
reverență adâncă în fața oii flatate.    

Ilinca și-a luat scăunelul pentru muls și s-a așezat lângă 
Marina, începând să-mi explice cu lux de amănunte tot ce 
trebuie să fac , apoi, a spus că îmi va face o demonstrație. A 
luat unul din ugerele oii prefăcându-se că vreau să mulgă în 
găleată, însă l-a îndreptat spre mine. Fără de veste, băcița a 
strâns cu forță, împroșcând o mulțime de lapte pe ițarii mei 
de sărbătoare, ce mama îi făcuse cu multă răbdare și tole-
ranță. Am privit uimit cum laptele a început să se scurgă pe 
toată suprafața pantalonilor, sărind ca ars în picioare și în-
cercând să scap de lichidul enervant. Lângă mine, Ilinca se 
tăvălea pe jos , ținându-se de burtă cu o mână, iar cu cealal-
tă arătând spre mine într-o criză de râs incontrolabilă. Ui-
tându-mă la ea, am început și eu să râd cu poftă și să mă 
laud în gând că am reușit să îl păcălesc pe tata. 
 Într-un sfârșit, am terminat de muls toate oile ce răma-
seră și am mers în casă să luăm micul dejun. Bucătăria era 
amenajată în stil sărăcăcios, fiind constituită dintr-o masă 
mică rotundă, patru scaune joase cu câte trei picioare și un 
raft pentru ulcele, foarte puține ca număr .Ciobanul luă trei 
căni de sus pe raft, suflă în ele pentru a îndepărta praful, 
astfel constatând cu stupoare că el și fiica sa nu au prea des 
vizitatori. Ilinca mi-a făcut semn să mă așez, ea fiind deja 
așezată pe unul din scăunele. M-am așezat și am început să-
l privesc pe cioban, ce era peste măsură de agitat că nu are o 
farfurie și pentru mine:    
 - Nu avem prea des oaspeți, mi-a șoptit Ilinca, confir-
mându-mi-se crezarea.     

În cele din urmă, aveam toți câte o farfurie plină cu 
mămăligă rece și o căniță de lapte acru, din care am mâncat 
toți cu foarte multă  poftă. Gustul mămăligii îmi era cunos-
cut, dar aroma și gustul proaspăt al laptelui acru îl simțeam 
a doua sau a treia oară în viață. Însă acesta avea o textură 

mult mai moale și mai păstoasă,un miros mai viu, un gust mai 
răcoritor și energizant,o culoare pură, nealterată.          

 Am mâncat și o a doua porție, fapt care a dus la înnegurarea 
frunții ciobanului și a unui râs înfundat al Ilincăi. Imediat cum am 
dat să mă ridic de la masă, aceasta m-a prins cu forță de încheietu-
ră și mi-a arătat cu privirea scările ce duceau spre podul casei. Am 
înțeles mesajul și m-am așezat la loc:    

- Iosif nu se simte prea bine, tată, a mințit fata, cred că i-a 
picat rău laptele acru. Merg cu el până sus să caut niște plante de 
ceai, apoi vom merge să paștem turma.   
 Ne-am ridicat de la masă, eu tot încercând să par amețit și 
neliniștit. Am așteptat ca tatăl Ilincăi să iasă din casă, apoi am 
urcat pe treptele șubrede de lemn până în podul șubrezit. Ilinca mi
-a pus mâinile la ochi,probabil voind să-mi facă o surpriză: 
 - Îți prezint  camera mea, aici stau eu când mă simt singură!
 Ilinca și-a dat la o parte mâinile, lumina pătrunzând puternic 
în ochii mei sensibili și orbindu-mă. După câteva secunde am în-
ceput să observ unde mă aflu și să rămân chiar foarte-foarte sur-
prins de ce văd. Podul reprezenta o încăpere spațioasă, decorată cu 
flori uscate prinse printre scândurile în stare perfectă. Lumina se 
revărsa în fuioare largi printr-o fereastră rotundă cu geam pictat cu 
modele florale întortocheate, de o frumusețe aparte. Sub geam era 
așezat patul băciței, un sac de rafie umplut cu fân și acoperit cu o 
bană moale de miel. Fuiorul de lumină ce intra pe fereastră era 
asemenea unui drum luminos, ce conducea spre un frumos cufăr 
acoperit de o maramă bogat încrustată cu modele populare, din 
lemn de stejar frumos lustruit, sculptat cu migală, înfățișând o fată 
ce culegea flori de pe câmp cu un miel alături. Lemnul avea tente 
strălucitoare de chihlimbar în razele aurii de soare, conferind ace-
lui colț luminat o atmosferă parcă de pe altă lume.  
 Ilinca observă că privirea îmi rămase ațintită asupra cufărului 
și încercă să-mi distragă atenția:   

- Îți place cum am decorat? Florile uscate mi se par o idee 
foarte ingenioasă… Mi-a luat o vară întreagă să le culeg, să le pun 
la uscat și apoi să le fixez prin crăpăturile astea! Totuși, a meritat 
efortul!   

- Într-adevăr, e foarte frumos aici, am spus ca de pe altă lu-
me. Însă… mie îmi place forte mult acel cufăr, care pare ,de ase-
menea, foarte valoros. De unde îl ai ?   
 - Mă gândeam eu că vei pune întrebarea asta. E un subiect 
foarte sensibil pentru mine…    
 - Dacă nu vrei să îmi spui, eu nu te forțez.  
 - Nu mă refeream la asta! Am să îți spun când voi fi pregătită, 
iar acum nu sunt!  
 Am ieșit din casă destul de tulburat. Nu înțelegeam ce poate 
să ascundă în acel cufăr: o mulțime de monede de aur strălucitoa-
re, nestemate neprețuite și bijuterii valoroase, sau un simplu obiect 
cu o valoare sentimentală aparte. Deși respectam dorința Ilincăi, 
gândul nu mi se putea abate de la imaginea cufărului misterios și 
de la ce s-ar putea afla înăuntru. Ilinca m-a trezit din visare și mi-a 
spus că trebuie să mergem să paștem turma, așa că am urmat-o 

ascultător .Am intrat în grajd, unde oile ne așteptau nerăbdătoare 
behăind, semn că întârziasem destul de mult.  
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Băcița a deschis  poarta de la țarcul mieilor și a 
iezilor, ce au țâșnit ca un uragan afară din grajd. Ilinca a 
fugit după ei, strigându-mi să deschid oile și caprele. M-am 
apropiat timid și speriat de țarcul animalelor ce mă priveau 
amenințător, am deschis ivărul și m-am tras rapid la o parte. 
Într-o fracțiune de secundă, o capră a sărit pe poartă, trântind
-o cu putere, după care una după alta au ieșit șuvoi pe poartă. 
Șirul de cornute era încheiat de un berbec grăsan cu coarne 
groase și răsucite, ce se legăna agale în timp ce mergea. 

După o oră am constatat că viața în munți este destul de 
plictisitoare, dacă nu iei în considerare contemplarea mirifi-
cului peisaj muntos, uneori golaș, acoperit de un strat de 
iarbă palidă, alteori împodobit de vârfuri de brazi înveșmân-
tați de gală. Întreaga zi am admirat frumusețea naturii nealte-
rate de mâna distrugătoare a omului, dar mai ales am admi-
rat-o pe Ilinca, ce stătea întinsă pe iarbă, râzând când zărea 
un nor cu formă caraghioasă. Când se sătura să privească 
cerul fără sfârșit se ridica și alerga alături de mieii și iezii 
zglobii, dându-mi senzația că trăiesc într-un basm. Timpul a 
trecut rapid, uitând de foamea ce îmi ardea stomacul. Aproa-
pe de apus, dinspre căsuță s-a auzit un fluierat lung și ascu-
țit, ce a răsunat îndelung prin văile largi, străpungând ca un 
cuțit bine ascuțit tăcerea îndelungată. Ca la un semn , toate 
animalele au ridicat capul din pământ și au început să alerge 
spre locul de unde venea sunetul. Ilinca luă un ied mai miti-
tel în brațe și a început să alerge și ea alături de turma nume-
roasă. După câteva secunde, am  început și eu să alerg mân-
când pământul, mânat de o frică nebună, neștiind ce se în-
tâmplă. Am alergat și am tot alergat fără să ridic capul din 
pământ, până când o mână fermă m-a izbit cu putere. Era 
mâna ciobanului:      

- Unde te grăbești așa de tare, băiete? Ai văzut vreun 
taur, vreun lup sau vreun urs?    

- Nu știu ce s-a întâmplat.. Stăteam liniștiți când s-a 
auzit un vuiet mare , ce a cuprins toată valea, apoi turma a 
început să fugă nebunește, urmată îndeaproape de Ilinca. 
Nici nu m-am uitat în spate, am venit cât de repede m-au 
ținut picioarele!      

- Da’ știu că ești tare naiv! Sunetul acela ce te-a băgat 
pe tine în sperieți era o simplă fluierătură , ce s-a amplificat 
datorită întinderii mari din jur. Așa chem eu oile seara, pen-
tru ca Ilinca să nu fie nevoită să le mâne. Acum ai înțeles?
 Cuvintele ciobanului m-au făcut să mă simt foarte 
penibil, începând să îmi ia foc obrajii și urechile. Am privit-
o pe Ilinca, care era și aceasta roșie, însă din cauză că nu se 
mai putea abține din râs. M-am îndepărtat puțin pentru a mă 
liniști, dar după câteva clipe am zbughit-o în casă, căci frigul 
începea să mă înțepe de picioare.   

Aici, căldura m-a învăluit ca o pătură pufoasă, moleșin-
du-mă de tot. Focul ardea într-un șemineu de piatră, împrăș-
tiind scântei. Atmosfera caldă și primitoare m-a emoționat, 
simțind că fac parte din familia lor mică, dar numeroasă în 
același timp. Ilinca mă aștepta, făcându-mi semn să mă așez 
pe scaunul de lângă ea. Am dat din cap în semn că am înțe-
les, dar am făcut cea mai mare prostie întrebând politicos 
unde mă pot spăla pe mâini. Tatăl și fiica au schimbat priviri 
uimite, dar Ilinca mi-a spus cu zâmbetul pe buze: 

- Hai cu mine! Te conduc eu!    
I-am mulțumit și i-am făcut loc pentru a ieși prima din 

casă. Când am ieșit am întrebat, pentru a mă asigura: 
  

- Voi nu vă spălați niciodată pe mâni înainte de ma-
să,nu?  

- Cam așa… Tata e absolut disperat, spune că nu va mai 
primi niciodată musafiri, că la el acasă nu e han! a exclamat 

Ilinca printre hohote e râs. A mai spus că acest caracter de fiu de 
boierime îl scoate din minți!    

- Aș putea să iau asta ca un compliment! Îmi cer scuze, dar 
mama m-a învățat să dau dovadă de educație aleasă pe oriunde 
merg…        

- Pare foarte de treabă mama ta… a spus Ilinca cu seriozita-
te.       

Am mers la o pompă din fundul grajdului , unde ne-am spă-
lat cum se cuvine, pe față, pe mâini și pe picioare. În tot acest 
timp Ilinca nu a mai scos un cuvânt, ceea ce nu-i stătea în fire, 
chipul ei acum curat fiind luminat de strălucirea lunii pline. Am 
mers în liniște înapoi în casă, încercând să-mi dau seama cauza 
întristării bruște a băciței. Eram sigur că mă adresasem destul de 
politicos, deci nu aici era problema, dar nici nu mă purtasem urât 
cu ea. Enigma era ascunsă în înțelesul cuvintelor pe care le-am 
spus, însă nu o găseam. Am răscolit-o, învârtit-o și tot descâlcit-o, 
dar nu găseam nimic, mă temeam că va vorbi cu tatăl ei că eu nu 
sunt de încredere, ceea ce i-ar fi putut distruge meseria tatei. 

Am mâncat sau mai bine-zis înfulecat cina în ciuda avertis-
mentelor ciobanului că mi se va face din nou greață. Împreună cu 
Ilinca, am urcat sus pentru a vedea unde voi dormi eu, căci în 
seara dinainte dormisem jos cu ciobanul. Am insistat să dorm pe 
jos, dar Ilinca mi-a pregătit un pat improvizat ca al ei, pe care am 
adormit într-o clipită.     

Trebuie să recunosc că visul acele ce l-am avut în aceea 
noapte a schimbat radical părerea mea despre Ilinca. Se făcea că 
văd chipul mamei mele, iar pe fundal mă auzeam spunând  
,,mama m-a învățat să dau dovadă  de educație de educație alea-
să pe oriunde merg’’. Apoi imaginea s-a schimbat brusc, având în 
față cufărul Ilincăi, în care se ascundea o comoară extrem de va-
loroasă. Imaginea s-a schimbat din nou, acum având-o în față pe 
Ilinca, extrem de tristă în timp ce spunea ,, eu nu am o mamă, așa 
ca tine’’.   

M-am uitat mai bine și am observat că lacrimi mari se pre-
lingeau pe chipul fetei ,atât de vesel și optimist mai odinioară. M-
am trezit brusc sau mai degrabă am început să fiu conștient, căci  
chipul Ilincăi încă mă privea și după ce am deschis ochii. Mi-am 
scuturat capul, dar chipul fetei mă privea în continuare, cu excep-
ția faptului că băcița își șterse lacrimile între timp:   

- Te simți bine? m-a întrebat Ilinca vizibil îngrijorată. Între 
timp, îmi dădusem seama că sunt complet treaz.   

- Da….. sunt bine! Aș putea să te întreb același lucru. Cred 
că visam, dar te-am auzit spunând că nu ai mamă, e adevărat?  

- Da, astăzi mi-ai adus aminte de ea, prima dată când ai vă-
zut cufărul, iar a doua  dată când mi-ai spus despre mama ta.  

- Îmi cer mii de scuze. Întreaga zi am încercat să-ți fac pe 
plac, să mă comport cuviincios, astfel încât să nu te necăjesc în 
vreun fel. Însă când am văzut că te-ai întristat, nu am știut cum să 
reacționez, nu știam dacă să te întreb dacă ești bine sau dacă să te 
las în pace. De la început, puteai să îmi spui tot, poți avea încre-
dere în mine, te iubesc până în infinitul stelelor și înapoi.Într-o 
iarnă nebună, tu ești focul ce mă încălzește, pătura ce mă mângâ-
ie. În vara toropitoare, tu ești vântul răcoros și blând ce îmi de 
viață, ce mă înviorează și mă înveselește ușor. Lumina lunii pă-
lește când se apropie de tine, lumina soarelui nu poate egala lumi-
na bunătății ce te înconjoară.   
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Chipul tău fără de greșeală mă liniștește de fiecare dată 
când te privesc, ochii tăi căprui mă îneacă asemenea unei 
fântâni adânci-adânci, iar buzele tale subțiri, catifelate în-
dulcesc orice șoaptă. Poți să îmi spui orice, să nu îți fie 
teamă!   - De acum voi avea încredere în 
tine, indiferent de ce-ar fi vorba! Doar sper să nu te superi 
acum pe mine din cauza acestei greșeli enorme pe care am 
făcut-o!       

- Numai dacă ai pleca fără să-ți iei rămas-bun și nu te-
ai mai întoarce m-aș supăra!    

Am stat și am vorbit îndelung pe diferite teme pe care 
nu le mai țin minte. Lumina lunii pline se revărsa asemenea 
unui drum de lumină spre cufăr , care se dovedise a fi plin 
de amintirii lăsate de mama fetei acesteia. Parcă cărarea 
luminoasă era special făurită pentru îngerul mamei Ilincăi 
ce cobora pentru a o păzi pe aceasta de duhuri necurate. Am 
vorbit până când pleoapele ni s-au închis într-un somn dulce 
și ușor, un somn adânc, fără vise.   

A doua zi la răsărit, am plecat în ciuda încăpăţânării şi 
a protestelor mele, lăsând-o pe Ilinca cu lacrimi în ochi, 
privind-o cu durere cum se retrage nostalgică în căsuţa sa. 
Multe nopţi la rând i-am visat chipul blând şi visător, genele 
lungi ce acopereau ochii albaştrii precum bolta cerească, 
sprâncenele frumos arcuite şi buzele rozalii şi rafinate. Am 
stăruit mult ca tata să mai facă un drum până acolo, însă 
oamenii din împrejurimi se aprovizionaseră deja cu haine 
călduroase, iar tata nu mai făcea negoţ cu ciobanii.  

După foarte multă rugă, pe la sfârşitul lui septembrie, 
tata mi-a promis că-i va face o vizită amicală ciobanului. 
Deşi începuse şcoala, mi-a călcat pe ambiţia pentru educaţie 
şi l-am însoţit cu bucurie. Când am ajuns la poala muntelui, 
am rupt-o la fugă în susul acestuia, aşteptând în orice mo-
ment s-o zăresc pe Ilinca şi s-o sărut pe obrazul rumen. În 

schimb, ajungând la casa ei, am bătut nerăbdător şi mi-a răspuns 
baciul. L-am întrebat unde o pot găsi pe Ilinca, iar el mi-a povestit 
dorinţa aprigă a fetei de a studia medicina veterinară la Iaşi. L-am 
privit pe cioban intens îndurerat, iar apoi m-am întors şi am înce-
put să alerg spre luminişul fermecat.   
  

Acum, frunzele erau ruginii, îngălbenite, formând un covor 
arămiu. Am căzut în mijlocul luminişului, lacrimi amare au înce-
put să se prelingă pe nasul meu, lacre tristeţe amară şi nevinovată, 
ce curgeau necontenit. Frânturi din chipul ei mi se derulau în min-
te şi parcă îmi spunea de departe că nu mă va părăsi niciodată. 
Cred că nu-şi mai are rostul să povestesc cum tatăl meu m-a găsit 
acolo şi m-a dus în casa ciobanului. După o oră, tatăl meu a suge-
rat să ne întoarcem acasă, căci a doua zi aveam şcoală…  

Şi aşa, dragii mei, am cunoscut dragostea pentru prima oară . 
Mult timp după aceea am visat-o pe Ilinca nopţi la rând, trezindu-
mă cu lacrimi uscate pe obraji. Dar trecerea anilor a vindecat dure-
rea şi uitaţi-mă acum, simţindu-mă bine alături de domniile voas-
tre! ‘’       

Spunând acestea, moş Iosif înghiţi o gură mare de vin. S-au 
mai spus multe poveşti în noaptea aceea, dar am rămas cu gândul 
la băciţa Ilinca, în cele din urmă aţipind la masă.   

La răsăritul soarelui, m-am trezit de la masă şi am ieşit din 
han. Cerul cenuşiu şi briza răcoroasă insuflau peisajului un carac-
ter pustiu. Mi-am îndesat gluga pe cap şi am pornit în pribegie, 
Hanul Ancuţei rămânând în spate şi făcându-se din ce în ce mai 
mic… 

 
Balahura Daria, 
clasa a VII-a  A 

 Oare trebuie să pun semnul întrebării sau semnul ex-
clamării ? M-am gândit cum să tratez acest subiect ? Pe un 
ton glumeț, sau cu mare seriozitate? 
 Îmi amintesc cu multă bucurie de prima zi de școală în 
clasa a V-a A, cu câtă veselie ne-am adunat în curtea școlii, 
cum am fost întâmpinați de profesori, cum ne-am luat ră-
mas-bun de la doamna învățătoare și câte momente fru-
moase au fost. Nu am bănuit cât de greu va fi și câtă muncă 
vom depune în clasa a V-a. Dar până la muncă să mai glu-
mim puțin. Toți copii doreau la început de an școlar să stea 
în prima bancă, dar apoi ne-am dat seama că cei din prime-
le bănci sunt în ochii lupului. Viața dulce este de fapt în 
ultimele bănci, unde am stat mai tot timpul și eu. Acolo 
mai poți picoti, mai poți râde, dar nu poți copia, așa cum 
am pățit-o eu. Nici nu vreau să-mi mai aduc aminte! Un 
duș rece au fost primele lucrări, testele predictive, care, din 
întâmplare, nu au fost tocmai grele, dar nici nu au fost tre-
cute în catalog, așa că noi ne-am bucurat. 
 Ce am făcut în timpul anului? Am învățat pe rupte, dar 
ne-am și distrat. Îl aud mereu pe bunicul meu: 
 -Până la ce oră faci pauză? Când te apuci de lecții? Și 
nu era de glumă, rar puteam ca după masă să fac pauză mai 
mult de o oră. Dar era bine pentru că așa îmi făceam lecții-
le mai repede și aveam timp liber după aceea. Și aveam 
probleme serioase cu scrisul frumos.  
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Mari pretenții mai au bunicii! Ce să spun, ca pe vremea lor, a 
bunicilor, atunci când se scria citeț și cârlionțat, nu telegrafic ca 
astăzi. Dar mai avem noi timp să scriem frumos? Păi atunci când 
să ne mai jucăm pe calculator, când să manevrăm programele de 
la telefon. Ei aveau timp berechet! 
 Îmi povesteau bunicii cum mai ”chiuleau” ei de la ore, dar 
oare eu am chiulit? Da, am chiulit pe 1 aprilie, de la orele de 
română și engleză. Așa ca o păcăleală. Dar păcăleala a fost pen-
tru mine fiindcă am fost ascultată a doua zi. 
 Întrebându-i pe bunici care erau cele mai plăcute perioade 
din școală pe  vremea lor, mi-au răspuns că au fost vacanțele. Nu 
s-a schimbat nimic, și acum vacanțele sunt cele mai plăcute. Sau 
ar putea fi dacă nu am avea de  făcut acele caiete de vacanță și 
nu am avea de citit câteva zeci de cărți. Eu așa am promis și nu 
era în ziua de 1 aprilie. 
 În clasa a V-a ne-am format și o familie ”Familia Napolita-
na”, denumirea vine de la napolitana de la Lidl, nu de la familia 
de mafioți italiană. Din această familie fac parte vestiții Cosmin 
și Darius, Naty, Denisa și eu, bebele familiei.  
 Clasa a V-a a fost un an de muncă, dar și de farse. Cea mai 
reușită farsă a fost când am lipit creta de tablă înaintea orei de 
desen. Vă închipuiți ce haz am făcut când doamna profesoară a 
încercat să scrie cu creta!  
 Se apropie vacanța, cea mai frumoasă perioadă școlară! 
Avem însă o mare speranță, clasa a VI-a să fie mai ușoară. Dar 
nu poate fi mai ușoară decât vacanța.  

Lehaci Alessia, 
clasa a VI-a A 

CE AM FĂCUT ÎN TIMPUL  ANULUI 



noastre, icoane. La început 
am fost neîncrezători, dar cu 
multă stăruință, cred că am 
izbutit. 
 Credința înseamnă și 
ajutorarea aproapelui. Așa 
ne-a venit ideea să prezen-
tăm icoanele la ”Târgul de 
ouă încondeiate” de la Vatra 
Moldoviței, cu gândul de a o 
ajuta pe prietena noastră 
Daria Cehreni, care a avut 
un groaznic accident de ma-
șină. Standul nostru de pre-
zentare a icoanelor de la 
Vatra Moldoviței a fost vizi-
tat de foarte multă lume, 
printre care și primarul co-
munei, dar și un senator. 
Prezentarea icoanelor a avut 

un real succes. Mare ne-a 
fost mirarea când juriul a 
hotărât să ne acorde diploma 
de excelență. Poate nu cali-
tatea exponatelor a fost apre-
ciată la superlativ, cât ideea 
de ajutorarea aproapelui. 
 Toate icoanele au 
fost donate asociației 
”Freamăt de speranță” pen-
tru a fi valorificate în scop 
umanitar. 
 

                                                                
Alessia Lehaci, 
clasa a VI-a A 

                                                                                       

SPERANȚĂ 

SHOE BOX - AJUTOARELE LUI MOȘ CRĂCIUN 

mare, am confecţionat cutii de 
cadouri din cutii de pantofi în 
care am pus cu multă dăruire 
hăiuţe, jucării, dulciuri, de 
toate pentru ca acei copii care 
aveau nevoie de sprijinul nos-
tru să se bucure de sărbătoare 
aşa cum se cuvine. 
 Ajutaţi de doamna profe-
soară Lehaci Magda, noi, ele-
vii clasei a VII-a A am verifi-
cat toate cutiile aduse de micii 
elevi ai şcolii,lipind pe cutie 
categoria de vârstă în care se 
încadra respectivul cadou. 
Plini de iubire, am reuşit să 
strângem peste două sute de 
pachete frumos ambalate pe 
care le-am livrat mai departe 
echipei de voluntari SHOE 
BOX Câmpulung Moldove-
nesc.    

 Întreaga şcoală s-a bu-
curat de reuşita obţinută, 
simţind în adâncul inimilor 
noastre că această faptă bună 

ne-a transformat în însăşi 
ajutoarele lui Moş Crăciun, 
îndeplinindu-ne misiunea de
-a face o faptă bună cu oca-
zia sărbătorii mult aşteptate 
de toţi. Cadourile au fost 
dăruite de voluntari în ajunul 
Crăciunului, aducând sute de 
zâmbete sincere pe feţele  
tuturor copiilor.   

Personal, abia 
aştept următorul Crăciun 
pentru a ajuta din nou un 

copil să zâmbească cu oca-
zia magicei, miraculoasei şi 

minunatei sărbători a Cră-
ciunului… Între timp nu voi 

înceta să fac fapte bune cu 
orice ocazie!   
   
   
  Balahura 

Daria, 
clasa a VII-a A 

 Crăciunul este cea mai 
magică sărbătoare de peste 
an,  este sărbătoarea ce adu-
ce pe feţele oamenilor de pe 
întinsul glob zâmbete since-
re, ce le împărtăşesc cu fa-
milia şi cei dragi. După pă-
rerea mea,  Crăciunul poate 
fi denumit şi ,,Sărbătoarea 
copiilor’’, deoarece aceştia 
trăiesc cu mult extaz în-
treaga perioadă dedicată 
Naşterii Pruncului Iisus, se 
bucură dăruind din toate 
bunurile lor nepreţuite 
copiilor mai puţin mângâiaţi 
de bucuria acestor sărbători. 
Şi iată cum am ajuns la subi-
ectul pe care îl aşteptam cu 
nerăbdare!  
 Cum suntem obişnuiţi 
deja de anul trecut, noi, ele-
vii Şcolii Gimnaziale ,,T.V. 
Ştefanelli’’ ne-am unit cu 
ocazia apropierii 
Crăciunului şi, cu mic cu 
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 Poporul român a fost 
creștinat în jurul anului 300 
d.H, prin venirea în zona 
Dobrogei a Sfântului An-
drei. În acea perioadă cetăți-
le grecești Tomis, Histria și 
Calatis erau în plină dezvol-
tare. 
 Încă de la început, cre-
dința creștină a utilizat ca 
simbol, icoanele. Iconogra-
fia românească a avut un rol 
foarte important în dezvolta-
rea credinței în Isus Hristos 
și în Dumnezeu. 
 Tocmai din acest motiv, 
noi, elevii școlii ”Teodor V 
Ștefanelli”,  ne-am gândit să 
încercăm să pictăm pe sticlă, 
cu priceperea și puterile 



Înainte de a prezenta 
activităţile echipei de fotbal 
a Şcolii Teodor V. Ştefanelli 
vreau să vă spun ce este 
sportul şi cu ce ne ajută 
acesta. Specialiştii susţin că 
activitatea fizică începută la 
vârste fragede stimulează 
creşterea şi capacitatea de 
comunicare a copiilor. 

Pentru a fi sănătos, un 
copil trebuie să fie activ. 
Specialiştii în domeniu spun 
că sportul acţionează pe mai 
multe planuri. Sportul 
practicat de la vârste 
fragede, întăreşte 
musculatura şi oasele 
copilului, reduce substanţial 
riscul de obezitate, îl ajută să
-şi dezvolte îndemânarea şi 

să devină sociabil şi 
comunicativ. 

Echipa de fotbal a şcolii 
noastre a avut etape când a 
reuşit să obţină victorii, dar 
şi momente mai grele, însă 
niciodată nu s-a lăsat. Cu 
sprijinul doamnei director 
Luminiţa Avram si a doam-
nei profesor Elena Ţîmpău, 
echipa de fotbal a reuşit să 
obţină glorioase victorii 
ajungând să reprezinte cu 
mândrie oraşul la competiţii 
judeţene unde a avut o pres-
taţie remarcabilă, învingând 
echipe de tradiţie în lumea 
sportului şcolar. Aceste re-
zultate se obţin cu multă 
muncă, talent şi dăruire. 
Datorită bazei sportive şi 

antrenorului, cu multe antre-
namente si efort echipa  s-a 
menţinut in topul celor mai 
bune echipe din judeţ.  

Sperăm ca echipa de 
fotbal a şcolii noastre să 
dăinuie, iar jucătorii, împre-
ună cu aşa-zisul staf tehnic 
vor reuşi să obţină în conti-
nuare rezultate frumoase aşa 
cum a reuşit şi până acum: 
MULT SUCCES!! 
  

            Daniel Horga,  
 clasa a-VIII-a A        

 

SPORTUL ŞI ECHIPA DE FOTBAL A ŞCOLII NOASTRE 
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Jurnal de lectură  

Autor: Roald Dal 

Titlul lecturii: Matilda 

Editura: Arthur 

Data publicării: 2006 

Impresii de lectură 

 „Matilda” este o carte impresionantă și interesantă în același timp. Cartea prezintă povestea 

unei fetițe care este pasionată de cărți. Matilda însă duce lipsă de dragostea părintească. Acest lucru m-a 

făcut să sorb fiecare cuvânt al lecturii.  

Concluzii 

 Eu îi dau nota zece acestei cărți și o recomand tuturor copiilor. Povestea Matildei este educativă 

atât pentru copii, cât și pentru părinții lor.  

Pintilei Andrei, clasa a IV-a  
 

 Un elev, după prima lui 
zi de şcoală, vine 
entuziasmat acasă spunându
-i tatălui: 
         - Tată, astăzi la scoală 
am învăţat să scriu! 
         -Bravo, fiule! Şi ce ai 
scris?  
         -Nu ştiu, fiindcă n-am 
învăţat şi să citesc! 

 
Geanina Surpat, 
clasa a VII-a A 

  
   

MENS  SANA IN CORPORE  SANO 
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Cele două turnuri 
gemene și cele trei porți 
sculptate ale catedralei 
Notre Dame din Paris sunt 
imposibil de 
confundat. 
Catedrala a 
fost cons-
truită între 
secolele XII 
și XIII. Tur-
nurile au 69 
de metri, în 
timp ce spira-
la, o anexă 
din secolul 
XIX, are 90 
de metri 
înălțime. Catedrala este o 
adevarată capodoperă în stil 
gotic, una dintre cele mai 
renumite din lume. Ca-
tedrala Notre Dame din Pa-

ris este vizitată de circa 13 
milioane de persoane anual, 
ceea ce înseamnă o medie 
zilnică de 30.000 de oameni. 

În zilele cu afluența ridicată, 
pricinuită de sărbători sau 
evenimente importante, se 
poate ajunge chiar și la 
50.000 de oameni. Vorbind 

despre vitralii, trebuie să 
amintim de cele trei roze ale 
catedralei, care reprezintă 
una din marile opere de artă 

ale creștinătății. Roza de 
sud, numită și La Rose 
du Midi, este un dar din 
partea regelui Ludovic al 
IX-lea al Franței și este 
consacrată Noului Testa-
ment. 
 

Emmanuel, cel mai 
mare clopot de la Notre
-Dame de Paris 

 
Paparuș Andreea,  

clasa a VI-a A 
 

 Numele capitalei franceze, Paris, devenit pentru soci-
etatea contemporană aproape sinonim cu romantismul, se nu-
mără printre primele preferințe ale tinerilor îndrăgostiți, când 
vine vorba de destinații turistice. Parcurile, bulevardele, clădi-
rile vechi și cafenelele ce fac frumusețea sa, au clădit cu tim-
pul un etalon de frumusețe și bun gust pentru orice oraș cu 
pretenții din lume. În universul parizian de odinioară, podurile 
nu erau doar căi de legătură între malurile Senei, ci purtau 
frecvent mesaje și semnificații emoționale. Erau, cum s-ar 
spune, punți între inimi și suflete. Astăzi  în Paris există circa 
34 de poduri. Iată câteva informații despre cele mai apreciate 
dintre ele: 
 
Pont Alexandre III 
 Mulți consideră Pont Alexandre III cea mai spectacu-
loasă punte de trecere de pe un mal pe altul al Senei. Structura 
ridicată între 1896-1900 și decorată cu stâlpi Art-Nouveau, 
inspiră perfect 
fastul și strălucirea 
acelei epoci. Podul 
a fost  numit după 
țarul Alexandru al 
III-lea, după alian-
ța franco-rusă din 
anul 1892. 
 
Pont Neuf 
 Cel mai 
vechi pod din Pa-
ris și poate cel mai potrivit pentru o întâlnire romantică este 
Pont Neuf. Construcția se prezintă în forma inițială, din 1607, 
și a avut nevoie de câteva lucrări de restaurare. Mergând aici 

vei dobândi o per-
spectivă unică 
asupra Institutului 
Franței, a Muzeu-
lui Louvre și a 
Turnului Eiffel, 
care se înalță se-
meț în depărtare. 
 
Pont des Arts 
 Pont des 
Arts este un alt loc unde oamenii își mărturisesc sentimentele 
nobile purtate reciproc. Podul traversează Sena între Institutul 
Franței și Louvre, care era numit în timpul primului Imperiu 
Palais des Arts. Primul pod metalic din Paris, destinat numai 
circulației pietonilor, Pont des Arts a fost construit între anii 
1801-1804 și reconstruit între anii 1981-1984. Prin tradiție, 
cine trece pe aici este dator să lege de gard un lacăt ce simbo-
lizează unitatea eter-
nă a cuplului. 
 
 
 

 Paris. Poduri romantice în orașul îndrăgostiților 

Notre Dame Franța   

Rusu Andreea, c 
lasa a VI-a B 



Cascada Urlatoarea 
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Pont Mirabeau 
 Acest pod îl 
vei recunoaște degra-
bă după culoarea ver-
de. Pont Mirabeau a 
fost construit între 
1895-1897, fiind la 
timpul respectiv cel 
mai înalt (15 m) din 
Paris. De interes sunt 
cele patru statui ale-
gorice reprezentând 
Orașul Paris, Navigația, Comerțul și Belșugul. Podul oferă  
de asemenea vizibilitate bună spre Turnul Eiffel.  
 
Pont de la Tournelle 
 Construcția din Evul Mediu a suferit numeroase 
stricăciuni de-a lungul timpului, ultima și cea mai mare fiind 
la inundația din 1910. În forma de astăzi, Pont de la Tournel-
le datează doar din 1928. La unul dintre capete veți găsi fai-
mosul restaurant La Tour d Aʾrgent (din 1582), iar la celălalt 
Ile de la Cité. Cel mai proeminent obiectiv, de admirat even-

tual după căderea nopții, este catedrala Notre Dame. 
 

 
 De asemenea, mai puteți vizita cu interes următoare-
le poduri: Pont de Bir-Hakeim, Pont de lʾAlma, Pont de Gre-
nelle, și Passerelle de Beauvoir.  
 

Ursachi Mara, 
clasa a V-a A 

 
 
 

 
  Cas-

cada s-a format 
pe Pârâul 
Urlătoarea, în 
apropiere 
de Buşteni. Af-
lată  la altitudi-
nea de  1100 de 
metri. În afara 
princi-
palei  căderi de 
apă  de 15 me-
tri,   există și alte 
căderi de apă mai mici, desfășurate pe câteva zeci de metri 
mai sus, pe cele două pâraie, Urlătoarea Mare și Urlătoarea 
Mică. Aceasta este situata deasupra Poienii Ţapului, la poale-
le Jepilor .Numele ei provine de la zgomotul produs de apă 
în căderea ei, dar de fapt în spatele ei se află o  legendă care 

spune  că :"Prin 
acești munți o 
frumoasă 
păstoriță, fiică a 
Jepilor bătrâni, 
își păștea mi-
oarele în vremuri 
demult apuse. 
Doi frați ci-
obănei se 
îndrăgostiseră de 
păstoriță și prins-
eră a o urmări 

pas cu pas, fără însă a ști unul de dragostea celuilalt. Într-o zi 
neguroasă , ciobanii, fără să se vadă unul pe celălalt, au în-
tins brațele spre ciobăniță. Aceasta înspăimântată de apariția 
ciobanilor a scos un țipăt deznădăjduit și s-a aruncat în gol de 

pe stânci, prefăcăndu-se în cascada de argint care cade in-
finit,  plângându-și parcă 
tinerețea. Ciobanii au 
împietrit pe loc din cauza 
grozăviei iar trupurile lor 
împietrite mai pot fi 
văzute și astăzi de-a 
stânga și de-a dreapta cas-
cadei. " 
           Deasupra Cascadei 
Urlătoarea se găsesc cu 
câțiva metri de apă mai 
sus alte două cascade mai 
mici, formate pe două 
pâraie care curg în această 
zonă: Urlătoarea Mare și 
Urlătoarea Mică.  
 
 
 

 
 
 

 
Feibel Roberta, 
clasa a VI-a A 



          Știați că: Amanita 

muscaria, cunoscută și ca 

buretele muștelor sau mus-

căriță, este o ciupercă 

otrăvitoare și psihoactivă din 

genul Amanita. Inițial răs-

pandită în regiunile tempera-

te și nordice ale emisferei 

boreale, Amanita muscaria a 

fost neintenționat răspândită 

și în unele regiuni din emis-

fera sudică, devenind astfel 

o specie cosmopolită. Este 

frecventă în pădurile de co-

nifere, fiind extrem de ușor 

de recunoscut datorită pălă-

riei roșii-purpurii (cu un 

diametru de pana la 20 cm), 

cu puncte albe.Au fost cu-

noscute mai multe subspecii, 

cu pălăria colorată în diverse 

moduri, inclusiv maro re-

galis (considerată o specie 

separată), flavivolvata gal-

ben-portocalie, gwessowii, 

formosa, și persicina rozalie. 

Studii genetice publicate în 

2006 și 2008 arată că există 

ramificații ale acestora ce 

pot constitui specii diferite. 

Deși este considerată în ge-

neral o ciupercă otrăvitoare, 

există puține decese docu-

mentate de la consumul 

acesteia, iar după fierbere 

este consumată ca aliment în 

unele părți din Europa, Asia 

și America de Nord. Amani-

ta muscaria este renumită 

pentru proprietățile sale ha-

lucinogene, principalul său 

constitutiv psihoactiv fiind 

muscimolul. Această specie 

de ciuperci a fost folosită ca 

și intoxicant și enteogen 

("care generează prezența 

divină"), de populațiile din 

Siberia, și are o semnificație 

religioasă pentru aceste cul-

turi. Sunt multe speculații 

privind posibila utilizare a 

acestei ciuperci și în alte 

locuri decât în Siberia, dar 

aceste tradiții sunt prea puțin 

documentate. Bancherul 

american și etnomicologist 

amator R. Gordon Wasson a 

propus ipoteza că "buretele 

muștelor" a fost inspirația 

vechilor texte Rig Veda din 

India; de la introducerea sa 

în 1968, această teorie a 

câștigat atenția fie adepților 

cât și a criticilor în literatură 

antropologică. 

Balahura Iusinian, 

clasa a III-a A 

 

 

 

Mondial. Bancnota de 10 
bani, pusă în circulaţie de 
Ministerul Finanţelor din 
România în 1917, măsu-
ra27,5 38 mm.  
   
5. Bucureştiul, capitala Ro-
mânei, este locul unde au 
fost cei mai mulţi Moşi Cră-
ciun care au distribuit daruri 
simultan – 3 939 de partici-
panţi, în Piaţa Constituţiei 
din Bucureşti, pe 21 decem-
brie 2008. 
  
6. Motorul modern cu 
reacţie a fost inventat de 
inventatorul bucureştean 
Henri Coandă în 1910.  
 
7.Timişoara a devenit în 
1889 primul oraş din Europa 
care a avut iluminat public 
electric.  
 

1.România este prima ţară 
din lume cu producţie de 
petrol înregistrată statistic, 
în anul 1857, cu exploatări 
între văile râurilor Prahova 
şi Trotuş.  
   
  
2. România este singura ţară 
din Europa care foloseşte 
bancnote din plastic. 
  
3. România este ţara care a 
dat lumii o sportivă ce a luat 
primul 10 plin din istoria 
gimnasticii. Nota ,,10 per-
fect’’ a fost obţinută de Na-
dia Comăneci la Olimpiada 
de la Montreal, din iulie 
1976.  
 
4. România are cea mai mică 
bancnotă din lume, care a 
fost pusă in circulaţie în 
timpul Primului Război 

8.Timişoara a fost primul 
oraş european  care a intro-
dus tramvaiele trase de cai, 
în anul 1869. 
  
9.Stiloul a fost inventat de 
vâlceanul Petrache Poenaru. 
 
10.Cele mai vechi fosile de 
homosapiens de până acum 
au fost descoperite în sud- 
vestul României, în Peştera 
cu Oase. Fosilele sunt vechi 
de aproximativ 37 800-42 
000 de ani.  
   
  

Răzvan Piticariu,                                                                                       
clasa a VII-a A 

Ciupercuța                                      

Top 10 curiozităţi despre România   
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Cu și despre...pisici 

…Pisicile trebuie să aibă bla-
na îngrijită deoarece mizeria 
se acumulează cu uşurinţă pe 
toată suprafaţa corpului, exis-
tând riscul de a crea o îmbol-
năvire a stăpânului. Acestea 
trebuie spălate frecvent şi de-
parazitate, mai ales în cazul 
celor de curte.  
                                                                    
Doroftei Cristina, 

clasa a VII-a A 

…Pisicile nu sunt doar nişte 

animale? Ele sunt mereu 

aproape de voi când aveţi 

nevoie, vă alintă sau vă fac să 

râdeţi în momentele grele, 

dureroase. Pisicile au grijă ca 

stăpânii lor să nu sufere, în 

unele momente fiind mai 

aproape de aceştia decât 

prietenii lor. Au nevoie 

permanentă de afecţiunea şi 

îngrijirea voastră.  

…Pisicile doresc să fie alinta-
te de către propria familie. 
Adeseori, pisicile sunt şi ele 
supărate şi au nevoie de noi. 
Vor şi ele să se joace alături 
de noi, nu trebuie să le lovim 
sau să le batjocorim. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Amanita
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi99PvzlYHWAhXndpoKHRviAsgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVAx-zI2r4ew&psig=AFQjCNFgnxxTXpfiEi2L5ITHDDEU6FzNbQ&ust=1504258521573560
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXys3kloHWAhUDP5oKHXPsDuEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dcnews.ro%2Fpisici-i-copii-momente-emo-ionante-surprinse-in-fotografii_459402.html&psig=AFQjCNFgnxxTXpfiEi2L


1.Koala este cel mai leneş animal. Doarme 22 de ore pe zi.   
                                        

 
 
 2.Nasul fiecărei pisici este diferit, astfel încât ele pot fi 
identificate în funcţie de această trăsătură, în acelaşi mod în care 
oamenii sunt identificaţi în funcţie de amprente.                          

 
                                                     
 3.Câinii sunt animalele care se ataşează cel mai mult de oameni 
și in majoritatea cazurilor sunt capabili să îşi sacrifice viaţa 
pentru a-şi apăra stăpânul, dacă acesta se află în pericol.                                                   

                     
  4.Bufniţa-elf este cea mai mică bufniţă din lume, 

cântărind aproximativ 30 de grame, iar ca înălţime are 
12,7 cm. Cu toate că este cea mai mica din specia 
bufniţelor, este cea mai inteligentă, dar si cea mai 
nocturnă. Este renumită datorită faptului că se preface 
moartă atunci când simte că este atacată. 

 
   
5.În lume exista în jur de 350 de specii de cai şi 

ponei. Cea mai mică specie de cal poartă numele de Fale-
bella şi se găseşte în Argentina.      

                           

                                                                                                                             
                           
 

 Paparuş Andreea                     
       clasa a VI-a A                                                                                                                  

tatea totală a tuturor furnicilor din lume 
este egală cu greutatea tuturor oa-
menilor de pe planetă ? 
 

  pisicile de mare au 27.000 de papilele 
gustative , adică de 4 ori mai multe decât 
ființele umane ? 

 
 

Macovei Adina, 
clasa a VI-a A 

 inima balenei albastre este atât de mare 
încât oamenii pot înota prin arterele 
sale . 
 

  caracatițele au câte 3 inimi ? 
 

  în corpul uman se găsesc de 10 ori mai 
multe bacterii decât celule? 
 

  nimeni nu a reușit vreodată să 
îmblânzească un elefant african ? 
 

 fiecărei persoane din lume îi sunt reparti-
zate 1,6 milioane de furnici , iar greu-

Curiozităţi despre animale!   

Știați că… 
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Viața albinelor  
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„Eşti, pe lumea de sub cer 
Cel mai mare inginer 
Pe-ntuneric, făr’ să ştii, 
Ai făcut bijuterii. 
Şi minuni în toată clipa, 
Cu mustaţa şi aripa. 
Şi, cum ştii, muncind, să taci, 
Nu te lauzi cu ce faci.” 
 

T. Arghezi, Fetica 
 

 Hărnicia acestor mici vietăţi a fost sursă 
de inspiraţie  pentru diverşi poeţi.            
   Am extras două fragmente din două poezii cu-
noscute copiilor  

„De cum s-a ivit lumina 
A ieşit din stup albina, 
Să mai vadă, izma creaţă 
A-nflorit de dimineaţă? 
……………………………………. 
A găsit toată lumina 
Înflorită, şi verbina, 
Şi s-a-ntors, după povaţă, 
Cu o probă de dulceaţă.” 
                          T. Arghezi, Iscoada 

 

  

 

 Albinele sunt insecte zburătoare care se hrănesc cu nectarul florilor şi cu polen, activitate ce se ter-

mină cu polenizarea florilor şi cu producerea mierii. Albinele produc mari cantităţi de miere, caracteristică 

ce este exploatată de apicultori, care recoltează mierea pentru consumul uman. 

 Răspândire  

Albinele sunt răspândite pe întregul glob, făcând excepţie cele mai înalte altitudini, regiunile polare 

şi unele mici insule oceanice. 

Durata de viaţă  

Albinele eclozionate în sezonul activ (martie –august) trăiesc doar 40 de zile, pe când albinele eclo-

zionate toamna trăiesc până în primăvara următoare, când se face schimbul de generaţie (6-9 luni). 

Matca poate trăi până la 8 ani, putând depune 1500- 3000 de ouă în 24 de ore în luna iunie.  



                                                                                                              

Veronica Troașe, 
 clasa a III-a A 
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 Îndepărtaţi-vă de albină. Aceasta elibereată o aromă atunci când sunt 

în pericol, pentru a atrage şi altele. 

 Cea mai bună cale de a reduce reacţiile la veninul albinelor aste să 

scoateţi acul cât de repede posibil. 

 Victimele care nu au alergie la albine vor avea totuşi reacţii locale la 

înţepături. Durerea dispare destul de repede, dar umflătura durează mai 

mult de o zi. Folosiţi o pungă cu gheaţă pentru a reduce umflătura. 

 Dacă victima este alergică la albine şi nu are asupra sa substanţa care 

trebuie injectată, sunaţi imediat la urgenţe ! 

albinele care păzesc stupul recunosc albine-

le străine care încearcă să intre în stup după 

un miros specific? 
în condiţii extreme, albinele au o rată de supra-

vieţuire de 5-6 ori mai mare decât a omului? 

albina este unica insectă domesticită de 

om? 

pentru a obţine un kilogram de miere, 

albinele colectează nectarul din aproxi-

mativ 2 milioane de flori de salcâm? 

şansele de a fi înţepat de o albină cresc dacă afară este 

vânt? 



 dihorii dorm în medie douăzeci de 
ore pe zi. Recordul acestora este 
doborât de ursuleţii koala, care pot 
dormi şi douăzeci şi două de ore pe 
zi. Fruntaşi la capitolul "somn" sunt 
însă melcii, care pot dormi şi până 
la trei ani, fără să se trezească nici 
măcar odată.      
                                                                                   
 melcii sunt binecunoscuţi pentru 
deplasarea lor foare lentă. Într-o zi, 
un melc se desplaseaza maximum 
10 metri...Şi asta doar dacă are la 
dispoziţie o suparafată netedă şi este 
nevoit să-şi caute hrană. 
 
 porcii nu pot să se uite în sus, spre 
cer. Din cauza unor oase lipsite de 
articulaţii în zona gâtului, ei nu pot 
să ridice capul în sus. 
 
 singurul mamifer otrăvitor este 
ornitoringul. La fiecare glezna, or-
nitoringul mascul are nişte pinteni 
otrăvitori, cu ajutorul cărora el 
poate ucide animale mici pe care le 
vânează. 
 
 inima unui arici bate de aproxima-
tiv 300 de ori pe minut, în timp ce 
inima unei balene albastre bate doar 
de 9 ori pe minut. 
 
 despre albine, se ştie că ele nu văd 
culoarea roşie. În schimb pot vedea 
razele ultraviolete, invizibile pentru 

ochii noştri.  
 
 țânţarii sunt de două ori mai atraşi 
de culoarea albastră decât de orice 
altă culoare. 

 
 crocodilul nou-născut e de trei ori 
mai mare decât oul din care abia a 
ieşit. 

 
 cel mai mare continent este Asia, iar 
continentul cu cea mai mică suprafaţă 
este Oceania.                                         

 
 cămila poate bea 125 de litri de apă 
în zece minute. Ea rezistă fără apă 
aproximativ 14 zile, însă pierde 
aproximativ 30% din greutate în acest 
interval de timp. 

 
 crevetele nu are inima în corp aşa 
cum o au celelalte vieţuitoare, ci...în 
cap. 
 
 broască ţestoasă are o rezistenţă for-

midabilă la foamne. Ea poate trăi până 

la 400 de zile fără să mănânce.   

Maciujac Alex, 

clasa a V-a A 
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     O elevă, întorcându-se de la 
şcoală, îi spune mamei ei: 
     - Mamă, trebuie să-ţi spun 
ceva foarte important! 
     - Spune, draga mea! 
     - Eşti foarte norocoasă mamă, 
pentru că nu trebuie să-mi 
cumperi alte manuale pentru anul 
care vine!    
     - De ce? Se dau gratuit ? 
    - Nu mamă, am rămas în 
aceeaşi clasă! 
 

 

     Gigel merge cu tatăl său la 
plimbare. Trecând pe lângă 
şcoala lui Gigel, tata zice: 
     - În şcoala asta am fost şi eu 
acum 30 de ani. 
      La care Gigel: 
      - Aha, de aia mi-a zis 
profesorul: ,, Aşa un tâmpit nu 
am mai avut aici de treizeci de 
ani!’’        

                  

       La ora de istorie, profesoara 
îl întreabă pe Bulă: 
     - Ce s-a întâmplat în anul 
1820? 
     - S-a născut Alexandru Ioan 
Cuza! 
     - Foarte bine! Dar in 1821? 
     - A împlinit 1 an ! 

 
Surpat Geanina,  
clasa a VII-a A 



 Ghepardul este capabil ca pornind de pe loc 
să ajungă la viteza de 100km/oră în doar trei 
secunde? 
 

 Greutatea unui mascul de pumă poate ajun-
ge la 100 de kg iar corpul depășește un metru 
lungime? 
 

 Albatrosul doarme în timpul zborului cu 
capul ascuns în pene, lăsându-se în voia vân-
tului și a reflexelor? 
 

 Albinele sunt singurele insecte din lume 
care produc hrană pentru om? 
 

 Cămilele au în cocoașă depozite de grăsime, 
nu de apă? 
 

 Cangurul este singurul animal de talie mare 
care se deplasează prin sărituri? 
 

 Capibara este cel mai mare rozător din lu-
me? 
 

 Femela păianjen din specia văduva neagră 
își ucide și mănâncă masculii după împere-
chere? 
 

 Rechinii pot simți o picătură de sânge de la 
2,5 mile depărtare? 
 

 Peștii au existat înaintea dinozaurilor? 
 

 Cea mai grea broască țestoasă din lume este 
broasca pieloasă și cântărește 700 kg? 
 

 Răcnetul unui leu poate fi auzit de la 8 km 
distanță? 

 Rinocerul înregistrează cea mai ridicată rată 
de mortalitate printre mamiferele aparținând 
aceleiași specii? 

 Papagalul este cea mai deșteaptă pasăre? 
 

 Există animale cu nume amuzante cum ar 
fi Burete? 
 

 Anumite animale apelează la trucuri uimi-
toare pentru a prinde prada cum ar fi o spe-
cie de păianjeni care scuipă un fel de lipici? 
 

 Multe insecte, cum ar fi libelulele, au mii 
de ochi excepționali de agili pentru a recțio-
na rapid în timpul zborului sau pentru a pu-
tea recunoaște prada imediat? 
 

 Termitele sunt veritabili arhitecți, constru-
ind din argilă turnuri de până la 13 m înălți-
me? 
 

 Cele mai mari scoici din lume nu pot fi 
ridicate de pe plajă pentru că au o greutate 
de 340 kg? 
 

 Șoimul peregrin este cea mai rapidă pasă-
re din lume putând zbura cu o viteză de pâ-
nă la 360 km/oră? 
 

P ăsările au tempera corpului constantă, 42 
grade celsius, la fel ca oamenii? 
 

 Cea mai mică pasăre din lume este pasărea 
colibri-albină? 

 

Culese de Lazarof Matei, 

clasa a II-a A 
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Înaintea cui trebuie să-și 
scoată fiecare pălăria? 

              (Frizerul) 
 

Cine stă cu spatele la rege 
dar regele nu se supără? 

             (Birjarul) 
 

Două fete-mi poartă salbă 
Una-i neagră, alta-i albă 

  Neîncetat se tot alungă 
Și nu pot să se ajungă. 

( Ziua și noaptea) 

Doisprezece frați aleargă 
Anul cât este de lung 
Fug de zor prin lumea-

ntreagă 
Niciodată nu se-ajung. 

      (Lunile anului) 
 

E o grădină mândră, se-
mănată 

Cu poezii, cu glume și 
povești, 

Dar nu se lasă lesne vizita-
tă 

Decât când știi, 

Decât când știi, copile, să 
citești. 

                 (Cartea) 
  

Culese de Rusu Paul și  
Huțuleac Andreea,  

clasa a II-a A 

Am o casă văruită 
Nicăieri nu i găurită. 

            (Oul) 
 

Mulți sportivi o îndrăgesc 
De ce oare o lovesc? 

           (Mingea) 
 

Patru picioare are 
  Dar să le miște 
Nu e în stare. 

            (Masa) 
 

N-are limbă și nici gură 
Și-arată orice făptură. 

           (Oglinda) 
 

Cine are dinți mulți 
Dar nu poate mușca? 

           (Pieptenele) 
  

 
Cine are pene și nu zboară? 

           (Perna) 
 

Culese de Sandiuc Lavinia, 
                      clasa a II-a A 

Casă mare-și duce-n spate 
Pe tălpici adevărate 
Iar pe unde trece lasă 
Fir de-argint și de mătase. 

              (Melcul) 
 

Uriaș cu nasul mare 
Poartă oameni în spinare. 

              (Avionul) 
 

Animal cu chip de om  
Țopăie din pom în pom. 

              (Maimuța) 
 

Culese de Surpat Ana-Maria, 
                        clasa a II-a A 
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VIZIUNEA ŞCOLII: 

 
     Pornind de la constatarea că omenirea se află într-o perioadă de 
schimbări radicale, considerăm că este momentul să ne adaptăm 
demersul instructiv-educativ astfel încât să oferim elevilor noştri o 
educaţie adecvată care să le  permită un start bun în competiţia nu-
mită viaţă, o adaptare rapidă şi eficientă la o societate în continuă 
schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere. 

 
 
 MISIUNEA  ȘCOLII: 

 
     În acord cu viziunea noastră şi cu principiul că progresul poate 
fi obţinut numai prin performanţă, ne dorim să oferim elevilor 
noştri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii lor, pre-
gătirea necesară pentru valorificarea întregului lor  potenţial astfel 
încât să obţină performanţa şcolară necesară progresului personal. 
De aceea, prioritar pentru şcoala noastră este asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de 
performanţă europene. Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea 
locală să dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori 
morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvol-
tării sale ca persoană şi personalitate. 
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