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Anul IX, Nr. 1 

România mea 

Mihăilă Maria-Adelina 

 

România este o ţară mică ca întindere faţă de alte ţări, dar foarte frumoasă. Relieful ţării este variat: 

munţi, podişuri, dealuri, câmpii, mare, deltă… 

În ţara mea sunt multe locuri unice în lume, pe care le puteţi  vizita: Cazanele Dunării, Lacul Bâlea, 

Peştera Urşilor, Peştera Ialomiţei, Lacul Roşu, Cheile Bicazului, Mânăstirile din Bucovina, Salina Turda, 

Castelul Peleş, Transfăgărăşanul, Transalpina, Bucovina, Maramureşul. Vizitând aceste locuri frumoase, 

am observat că ţara mea are oraşe şi mai mari, şi mai mici, dar şi sate. 

 Eu locuiesc în Bacău, un oraş din zona Moldovei. E un oraş mare, cu magazine, parcuri, teatru, 

muzee şi biblioteci. 

 În România avem multe tradiţii unice, foarte frumoase. De 1 Martie oferim şi primim mărţişoare. 

Acestea sunt făcute din şnur alb şi roşu şi sunt un simbol al primăverii. De asemenea, sărbătorile de iarnă 

sunt o mare bucurie pentru toţi. De Crăciun, copiii merg din casă în casă cu colindul, iar de Anul Nou merg 

cu uratul, cu capra, cu ursul şi cu căluşarii. 

 România este o ţară frumoasă şi plină de tradiţii. E ţara mea şi o iubesc. 

 Sunt mândră că sunt româncă! 
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Mândră că sunt româncă 

Rusei Raisa-Petrina 

Trăiesc într-o ţară frumoasă, cu oameni muncitori şi unici. Sunt mândră că trăiesc în România. 
Ţara mea are munţi înalţi, păduri ca smaraldul, dealuri cu miresme de struguri, câmpii aurite cu lanuri de 
grâu şi marea în culori de zări albastre. Are tradiţii moştenite de la străbuni, colinde frumoase şi datini pe 
care nicio altă ţară din lume nu le mai are.  

Sunt mândră de ţara mea, deoarece aici sunt copii deştepţi, oameni harnici şi 
primitori, sportivi ce bat recorduri în lume. Elevii şi studenţii României iau 
medalii şi distincţii la olimpiadele internaţionale. 

Avem zone sălbatice de poveste, cu animale şi plante desprinse parcă din altă 
lume. Putem aminti Delta Dunării, Maramureşul, Munţii Retezat şi multe altele.  

În ţara mea sunt oraşe mari şi frumoase, cu parcuri şi bulevarde, cu magazine şi 
fabrici, cu universităţi şi şcoli înalte, unde ne pregătim şi evoluăm, unde 
muncim, unde trăim, ne jucăm şi râdem. Satele ţării, acele locuri de legendă, 
unde bunicii îşi respectă cu sfinţenie tradiţiile, ne fac să fim mândri că suntem 
români. 

Turiştii străini care vin în România apreciază locurile, peisajele, mâncărurile şi 
vinurile noastre, iar de la an la an ei sunt în număr tot mai mare. 

Capitala României este Bucureştiul, cel mai mare oraş din ţară. Este un 
important centru politic, artistic, economic şi cultural. În urmă cu o sută de ani i 
se spunea Micul Paris, datorită multor asemănări cu capitala Franţei. 

Dacă voi călători peste hotare, pe meridianele lumii, voi povesti oamenilor despre cât de 
frumoasă şi deosebită este ţara mea şi voi şti întotdeauna că pentru mine România înseamnă acasă. 

Ţara mea natală 

Ocolaşu Ianis-Andrei 

Astăzi vă voi spune de ce sunt mândru de țara mea natală, România. 

   Sunt mândru de țara în care locuiesc, deoarece strămoșii noștri au luptat pentru libertatea, liniștea și 
pacea pe care o avem astăzi. 

România este o țară cu oameni foarte inventivi. Oamenii din ţara 
noastră au inventat lucruri uimitoare. De exemplu, Petrache Poenaru, un 
român inteligent, a inventat stiloul pe care noi, copiii, îl folosim la şcoală. 

Îmi  place țara în care locuiesc, deoarece teritoriul pe care se întinde 
este deosebit de mai toate țările. Are toate cele trei forme de relief: munți, 
dealuri și câmpii. 

    Copii, să vă iubiți țara! 
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Clasa a IV-a B 

Coordonatori: profesori pentru învăţământul 
primar Gabriela Palade şi Margareta Nistor  
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Suflet românesc 

Curcă Erica-Maria 

Sunt mândră că sunt româncă. Cum să nu 

fiu mândră de o asemenea comoară? 

De Vulcanii Noroioşi, ce sunt unici în întreaga Eu-

ropă, de minunaţii scriitori ce şi-au dus traiul pe 

acest pământ miraculos, dar să nu uităm de bravii 

luptători, de dacul Decebal, de curajosul Ștefan cel 

Mare, de Mihai Viteazul şi de dragul nostru  rege 

ce nu de curând şi-a încheiat domnia, regele Mihai.  

Aniversăm  100 de ani de când Moldova, 

Transilvania şi Ţara Romanească s-au unit şi au 

format această ţară minunată numită ROMÂNIA. 

Cum aş putea să nu fiu mândră de patria mea şi de 

istoria sa? 

               Mereu să vă aduceţi aminte de munţii 

înalţi şi stâncoşi, de munţii Carpaţi, de Bicaz, dar 

mai ales de cel mai înalt vârf de munte din 

România, vârful Moldoveanu ce atinge o înălţime 

de 2544 metri, aflat în munţii Făgăraş. 

                 Alte minunăţii ale naturii sunt lacurile 

din ţară. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vul-

canic din întreaga Românie. Lacul Roşu este un lac 

de baraj natural, cu o poveste foatre interesantă şi 

frumoasă. 

                  Chiar dacă acum în unele zone cu bo-

gată moştenire istorico-geografică s-au construit 

oraşe şi fabrici, ele tot ascund locuri nemai-

pomenite. Cimitirul vesel de la Săpânţa, 

Maramureş şi castelul Bran unde a domnit 

necruţătorul Vlad Ţepeş sunt locuri deosebite. 

                     Să nu uitaţi să vă iubiţi şi să vă 

repectaţi ţara! 
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Coordonatori: profesori pentru învăţământul 
primar Gabriela Palade şi Margareta Nistor  
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România mea cea dragă 

Hriscu Andrei 

România mea cea dragă, 

Eu n-am să te dau niciodată! 

Eu aici aş vrea să cresc, 

Să mă însor şi să trăiesc. 

 

România mea cea dragă, 

Tu ești foarte bogată! 

Ai și  munți, ai și câmpie, 

Ai de toate pentru mine! 

 

 

 

România mea cea dragă, 

Tu ești foarte apreciată 

De străinii care vin, 

Bogăţiile să-ți vadă. 

 

România mea cea dragă, 

Eu n-am să te las niciodată! 

Eu aici vreau să trăiesc, 

Și copiii să mi-i cresc.  
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Clasa a IV-a B 

Coordonatori: profesori pentru învăţământul 
primar Gabriela Palade şi Margareta Nistor  

Clasa a II-a B 

Coordonatori: profesori pentru învăţământul 
primar Butnaru Carmen-Elena 

 Solomon Alina-Cristina 

Ţara mea 

Costache Alice 

  

Ţara mea se numește România. Mulți oameni o iubesc pentru frumusețea, simplitatea și tradiția ei. 

Este renumită prin faimoasa legendă a lui Dracula. Ce bucurie când aud de la străini că patria mea este o 

minunăție, un loc care va mai fi vizitat. Carpații sunt cei mai prețioși munți de la noi. Dunărea este o sursă 

de liniște și un fluviu minunat. Poporul român este foarte talentat în Artă, Literatură, Știință... A oferit 

oameni valoroși lumii. 

Putem să ne lăudăm de asemenea și cu istoria care ne povestește despre conducători viteji ce ne-au 

apărat țara de celelalte popoare. O iubesc pentru că e o țară minunată! 
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Țara mea 

 

 Popa Chris 
 
 

Țara mea e cea mai tare! 

Ea e foarte iubitoare 

Și eu tare-s norocos 

Că sunt mândru și voios. 

E o țară minunată 

Și bogată, curată! 

Are munți, dealuri, câmpii 

Și multe alte bogății. 

Doar un lucru vreau să spun: 

Mândru sunt că sunt român! 

Țara mea 

 

          Alexandra Cozma 

 

Am o țară mândră tare, 

E frumoasă ca o floare. 

Munți înalți ce trec de nori, 

Poartă-n ei multe comori. 

 

Păduri pline de falnici brazi, 

Ce ne sunt și camarazi, 

Ascund plante, gâze mici, 

Și un tropot de furnici. 

 

Te invit mai jos să vii, 

Găsești dealuri și câmpii, 

Ape line, curgătoare, 

Avem o țară-nfloritoare! 

 

România, țara mea! 

 

                   Laslău Lucia 

 

În veșmânt de tricolor, 

Mândră-i țara, fraților! 

Hai,veniți întru unire, 

Să uităm poveri, mâhnire, 

Și să încropim o horă 

Dansând frate lângă soră. 

Clasa a II-a B 

Coordonatori: profesori pentru învăţământul 
primar Butnaru Carmen-Elena 

 Solomon Alina-Cristina 
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Iarna cu sclipici 

                                                                                     
Trofor Daria-Ștefana 

clasa a III-a A 

Moisă Carmen-Lucia 

Dumitru  Maria 

Era iarnă  în noul an şi, să fiu sinceră, chiar 

năvăliseră peste noi adevarate grămezi de zăpadă. Eu 

eram în casă cu toată familia mea pentru că era vacanţa de 

iarnă şi eram sigură că urma o zi la săniuş plină de bucurie. 

În următoarea zi, sute de copii voiau să-şi încerce 

norocul pe pârtie cu schiuri, sănii şi câte şi mai câte. Lumea 

se distra de minune pe zăpada plină de sclipici. Bine, dar să 

lăsăm începutul şi să începem povestea. Eram cu familia 

mea pe pârtie dar, fără să vreau, m-am îndepărtat de ei şi 

ajunsesem undeva după deal într-o poieniţă unde se 

ascundea un iepuraş printre tufele acoperite de nea. Am 

descoperit că el caută hrană şi îngheţase de frig, dar, din 

fericire, am găsit un morcov ascuns sub o piatră.  

Am încercat să caut ieşirea din acea poieniţă şi 

găsisem o potecă, dar nu ducea unde credeam eu. 

Ajunsesem pe un fel de pod care nu era atat de stabil . Din 

fericire, am reuşit să-l trec  nevătamată . Acolo am văzut 

un arbore cu crengile acoperite de ţurţuri. Pentru că arăta 

aşa de frumos, l-am numit Arborele Iernii cu Sclipici. Mi-

am dat seama că acesta indică direcţia în care trebuie să 

merg pentru a-mi găsi familia.  

Un drum atât de scurt a putut să devină un drum 

atât de lung: cănd am ajuns la podul de lemn, acesta 

căzuse , de aceea am încercat să găsesc o altă cale de a 

traversa înapoi înspre poieniţă. Nu era nimic în jur care să 

mă ajute să trec mai departe, însa nu m-am dat batută şi 

am început să caut diverse obiecte până când am găsit 

nişte lemne pitite după un copac. Am încercat să le pun 

unul lângă altul şi se pare că încercarea a fost cu success! 

Reuşisem să trec de blocajul  care mi-a creat numai 

probleme. 

 Imediat după ce am trecut podul, mi-a sărit in 

faţă iepuraşul căruia i-am dat de mâncare mai devreme, 

părând să-mi spună că-mi mulţumeşte, dar şi că mă 

anunţă cu privire la un pericol. Când am ajuns, chiar se 

auzeau nişte sunete destul de ciudate, dar am descoperit 

că erau făcute de cei care mergeau cu maşina înspre 

pârtie. Atunci mi-am dat seama că eram aproape de 

aceasta, iar parcarea era fix lângă intrare şi m-am bucurat 

enorm. Trebuia doar să găsesc ieşirea corectă, iar, spre 

surprinderea mea, am observant că nicio potecă nu era 

cea corectă. 

Căutasem peste tot până când o găsisem, dar 

înainte de a intra, mi-am luat la revedere de la iepuraşul 

pe care l-am numit Hop Hop şi pe care l-am strâns în braţe 

şi i-am zis că voi veni să-l  vizitez împreună cu familia mea. 

Am ajuns pe pârtie şi disperată i-am căutat pe părinţii mei, 

până când i-am văzut puţin mai departe de mine . Alergam 

ferindu-mă de tot ce-mi stătea în cale, dar, cu cât alergam 

eu mai tare, cu atât ei se îndepărtau mai mult de mine. Ei 

ajunseseră la ieşire unde s-au oprit, când am ajuns şi eu 

acolo, m-au întrebat unde am fost şi ce am făcut de nu am 

fost lângă ei. Am zis că le voi povesti când vom ajunge 

acasă, iar atunci când vom mai merge acolo le voi arăta şi 

lor locul de vis în care am fost. Au răspuns afirmativ, 

făcându-mă să o iau razna de fericire şi întrebându-mă în 

gând dacă le va plăcea locul cel mai frumos pe care l-am 

întâlnit vreodată.  

Când am ajuns acasă, le-am povestit tuturor 

despre ce am păţit şi au rămas cu gura căscată, iar pe 

lânga asta, erau  si foarte încântaţi  şi abia aşteptau să-mi 

vadă locul favorit. Au venit în poieniţă dar abia primavara, 

unde au fost surprinşi nu numai de faptul că era într-

adevăr încântătoare, dar şi de faptul că acel stejar încă mai 

avea acei ţurţuri interesanţi. Acolo am fost la un picnic în 

timp ce ei făceau cunoştinţă cu Hop Hop şi li s-a părut 

foarte simpatic. Aveam în sfârşit locul nostru secret unde 

să mergem atunci când suntem pe derdeluş, ceea ce 

făceam de fiecare dată când veneam. 

Această istorioară merita să fie povestită . Pentru 

mine şi familia mea a fost o experienţă de vis! 
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Briana Zafiu 

Clasa a VIII-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

  

 Deschid încet ușa veche din străfundul sufletului meu. Mereu a fost acolo ca o umbră, fără să știu 

de ea sau ce se află înăuntrul ei. De fiecare dată când trec pe acolo mă uit la ea ca la o amintire uitată și 

prăfuită. Dar astăzi, curiozitatea m-a izbit de nicăieri. M-a obligat să o deschid. Chiar dacă nu aveam cheie. 

 Am intrat ca un intrus, de parcă eram o taină într-o enciclopedie. Și acolo…nu era nimic. Era un 

neant negru și cețos. Ca o spărtură nereparată. Nu se auzea nimic. Nu se vedea nimic. Mă simțeam ca și 

cum închisesem ochii și nu îi mai puteam deschide. Deodată, beculețul minții mele s-a aprins. Acel loc 

groaznic arăta astfel pentru că nu i-am mai trecut pragul de mult. Am fost acolo. Odată, arăta ca un castel 

sau ca o navă spațială. Dar atunci nu mai este. Acum este acum. Am prețuit acest loc. Mult. Ca pe o 

comoară. Și partea cea mai rea e că am uitat de el. 
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Vacanţa mea 

                                                           

Nedelcu Mara                                                                                      

Clasa a III-a A                                                                                                       

Moisă Carmen-Lucia 

Dumitru Maria 

 

Mie mi-a plăcut foarte mult această 

vacanţă de iarnă pentru  tradiţiile ei frumoase. 

La început am hotarât să-mi fac temele, 

deoarece aşteptam ca şi părinţii mei să ia 

concediu şi să ne petrecem timpul liber 

împreună. 

 Mi-a plăcut foarte mult ziua când am 

împodobit bradul, deoarece, chiar dacă nu l-am 

făcut în ajun de Crăciun, aşteptam cu nerăbdare 

să vină Moşul. Împreună cu sora mea, mă uitam 

în fiecare dimineaţă, să vedem poate Moşul a 

venit mai devreme şi ne-a lăsat ceva sub braduţ. 

Cred că a avut multe cadouri de împărţit şi la 

mine a venit pe data de 24 decembrie. Am fost 

foarte bucuroasă să văd că Moşul chiar mi-a 

citit scrisoarea şi mi-a adus exact ce mi-am 

dorit şi chiar ceva în plus. 

 În acestă vacanţă am fost şi cu colindul 

la rude şi prieteni. Revelionul l-am petrecut cu 

familia acasă, unde am primit urători. În 

penultimele zile de vacanţă a nins ca în poveşti 

şi am fost la săniuş unde ne-am distrat de 

minune. 

 Îmi place foarte mult vacanţa de iarnă, 

pentru tradiţiile frumoase care le avem şi pentru 

faptul ca Moşul nu lipseşte niciodată de la 

mine !   
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Anotimp de bucurie 

Tudor Coş a 

Claşa a III-a A 

          Moişa  Carmen-Lucia 

Dumitru Maria                                             

Iarnă dragă 

Eu pe tine te aștept 

Să vii cu  zăpada albă 

Și  mantaua ta frumoasă. 

Crăciunule ce vii îndată 

Cu bucurii și veselie, 

Tu aduci iubire-n case 

Şi căldură’n suflete. 

Fulgii albi să-i prind în gură, 

Şi pe Moșul să-l aștept 

Cu lapte și turtă dulce, 

Jucării el îmi aduce. 

La masa încărcată cu bucate mult alese 

Stă familia împreună 

Asta-i sărbătoare, tată!!! 

La urat şi colindat  

Noi plecăm după Ajun 

La rude să le urăm “La mulţi ani și un an bun”!!! 

Iarnă frumoasă mai ești  

Cu zăpadă ca-n povești. 

Iarnă, tu ești minunată! 

Te iubesc, precum  pe-o fată!!! 
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Marea Unire 

 

 

În Unire-i forfotă mare 
Muntenia, Transilvania și 

Moldova 
Mor de nerăbdare 

Să se unească 
Și să se întâlnească 

Apoi... să sărbătorească! 
Voi ce credeti că s-a întâmplat? 
Cele trei regiuni n-au mai stat 

separat, 
Și de-atunci suntem uniți, 

Trăim în pace fericiți! 
Suntem un singur popor, 
Uniți sub același tricolor! 

 
 
 

Axinte Daria Maria 
Clasa a IV-a C 
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Clasa I A 
Coordonatori: profesori pentru învăţământul primar                                                                         
Buduroi Elena Loredana, Tebeică  Ana Loredana   

Mari personalități-Ion Creangă   
Vântu Mateo 

Portul românesc  
Pătrășcan Giulia 

Mari personalități-Vasile Niculescu  
Moldovanu Mario 

Mari personalități-Nadia Comăneci 
Botezatu Eva Sofia 
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Mari personalități-Smaranda Brăescu  
Botezatu Erica 

Mari personalități-Alexandru cel Bun  
Vartolomei Răzvan 

Mari personalități- Vlad Tepeș   
Munteanu Ștefan,  

Mari personalități-Ion Creangă   
Vasile Gabriela  
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Trăistaru Alessia 
Clasa pregătitoare A 
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Clasa IB step by step  
prof. înv. primar Ignat Maria-Daniela și Mîcîială 

Ana-Maria 
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Toamna 
 

Iasmina Tabacaru                                                                              
 
 
 A venit toamna cea arămie cu frunze 
multicolore. Soarele nu mai are puterea de 
altădată, dar reușește să scalde în lumina aurie 
totul din jur. Cerul senin este brăzdat, din când în 
când, de norii cenușii ce plutesc agale. Ploaia 
topește totul în jur. Cad lacrimile lui Septembrie. 
Copacii și-au dezbrăcat straiul verde și pădurea 
plânge de dorul păsărilor. Doar într-un copac mai 
era o frunzuliță verde. La marginea pădurii, se 
vedeau păsările cum stau grămadă pe cer și un 
ursuleț care se pierduse de mama sa. Mama lui l-a 
văzut și a alergat repede spre el ca să-l ducă în 
culcușul lor cald. 
 M-am dus aproape de ieșirea din pădure. 
Lângă mine totul era trist. Florile suspinau, soarele 
se stingea. Ciripitul cândva vesel al păsărilor a fost 
înlocuit acum de ţipete disperate din partea 
zburătoarelor care rămân aici peste iarnă. Într-o 
căsuță de păsări s-a ascuns o păsărică, care avea o 
aripă ruptă. Mi-am dus colegii să vadă ce are 
păsărica. Ei s-au dus după bandaje. Matei i-a spus 
Mariei: 

- Trebuie s-o ținem înăuntru. 
- Da, îi vom face o căsuță într-un copac. 
Ce mult ne-am bucurat că am reușit să o 

ajutăm! 
 
 
 

Sportul preferat 
                                                                                    

Cristian Gunea                                                                             
 

Baschetul este un sport plăcut, 

Uneori cam… tăcut. 

De voi munci mereu, 

Un loc bun voi ocupa eu. 

 

Sportul acesta este inteligent, 

Îți dai seama după antrenament 

Când driblezi un jucător, 

Vei fi aplaudat de antrenor. 

 

Tot timpul trebuie să alergi, 

Să dai totul și să muncești, 

Să fii cel mai bun 

Și să dai coșuri mai repede decât un tun. 

Iarna 

Sofia Măgirescu 
 

 A sosit cumplita iarnă. Fulgii lucitori gătesc pământul. Copacii sunt de zahăr, campul e de cristal. 
Afară ninge ca în povesti, iar Mara, Sofia și Daria s-au hotărât să se întâlnească ca să se poată juca 
împreună. Au început să facă oameni de zăpadă. Pe zăpada moale și pufoasă făceau îngerași. Joaca era în 
toi.  

 Fetele se distrau de minune. Aveau obrajii îmbujorați. Daria, Sofia si Mara au făcut un om mare și 
pufos de zăpadă. Dintr-o dată, mama Sofiei spune:       

 - Copii, haideți la masă! 
 Copiii dăduseră repede fuga în casă. Cum au terminat de mâncat, s-au îmbrăcat și au continuat 

joaca afară. Când au ieșit erau foarte mirate de oceanul de zăpadă în care urmau să se joace. Fulgii mari 
de nea, ca de vată, cădeau peste ele. Mara spuse: 

 - Sofia, Daria, veniți! Haideți să mergem acolo pe derdeluș unde gheața e ca oglinda și să ne dăm 
cu sania! Fetele, încântate de ideea propusă de Mara, fugiseră toate pe derdeluș. Când au ajuns 
acolo, au văzut cum săniile altor copii zburau peste plapuma albă și pufoasă. 

 Lumina cenușie a serii dispăruse, iar Mara și Daria trebuiau să plece acasă.  
 A fost o zi minunată! 
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Alba Iarna  

Briana Manolache 

Clasa a III-a A 

Moisă Carmen-Lucia 

Dumitru Mariana 

 

Iarna îşi cerne norii! 

Dorm dealurile, pe covoarele albe 

Mantia strălucitoare, 

Ca un roi uşor de fluturi albi! 

Cad fulgii, 

În dans uşor de vals, 

Printre copacii cei uscaţi, 

Din cer cad azi! 

Soarele nu mai are glas, 

După nori stă ascuns . 

Pe câmpii chicotele 

Naturii nu se mai aud! 

Argintie e zăpada, 

Într-un strat se mai aşterne! 

Iar copiii n-au idee, 

Când să mai iasă la jucat. 

Pe cer artificiile sosesc, 

Anul Nou vestesc! 

Anul acesta va veni, 

Un an nou de minunăţii!  

 

 

 

 

 

 

Iarna 

 

Alexandru Guruiţă 

Clasa aIII-aA 

Moisă Carmen-Lucia 

 

 

Iarna cea întunecată,  

Cu zăpadă se îmbracă,  

Săniile fug în zare 

Pe zăpada lucitoare.  

 

Iarna îşi cerne norii,  

Ca o mantie strălucitoare 

Norii sunt ca de cristal 

Asezaţi în rând ca pomii.  

 

Fulgii de zăpadă  

Iarna  o îmbracă 

Liniştea cea albă  

Sufletul îmbracă.  
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CRĂCIUNUL FERMECAT 

     

   

de Ioana Pantelimon 

Clasa a III-a A 

     Moisă Carmen-Lucia 

Dumitru Maria 

 

 

 

 

 

Familia Rose se pregătea pentru Crăciun. Bradul era aranjat, mâncarea pregătită, iar 

luminițele de pe casă așteptau nerăbdătoare să fie aprinse. Însă, lipsea ceva: zăpada. 

Ruby era cea mai mică fetiță din familie. Era destul de tristă deoarece nu era zăpadă, dar în 

gândul ei spera să apară pe cer mii de flori mici și rotunde de gheață. Gemenii Clara și Kail, frații mai 

mari ai fetiţei Ruby, nu sufereau deloc, pentru că lor le păsa doar de cadouri. 

Ajunul Crăciunului a bătut și la ușa familiei Rose. Au mâncat și au băut. Copiii Rose au 

năvălit la bradul falnic, pentru a deschide cadourile, însă părinții i-au oprit şi i-au lăsat să ia doar un 

cadou fiecare, deoarece trebuiau să meargă la colindat. 

Ajunși la o casă de nevoiași, a început să ningă. S-a așternut un covor moale, iar casele și-au 

pus o căciulă albă pe cap. În familia mai sărăcăcioasă erau doi copii care nu aveau nici o jucărie. Nu 

aveau decât o minge verde și puțin murdară. Ruby Rose s-a gândit să le dea cadoul ei. 

Poftiți! Luați-l! Acest cadou este pentru voi. Eu am primit deja ce mi-am dorit. 

Gemenii Rose și-au dat seama că și ei au primit deja ce și-au dorit: bucurie. 

- Luați-le și pe acestea! au spus amândoi în cor. 

Copiii le-au mulțumit, apoi au deschis cadourile. Băiețelul a primit un soldățel și fetița o 

prințesă, iar al treilea cadou era de la Ruby. În el se afla un castel din lemn. Cei doi copii s-au bucurat 

nespus de tare. 

Interesant este că gemenii Rose au învățat de la surioara lor mai mică că nu este vorba numai 

despre ei, ci și despre ceilalți. 
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CENTENARUL 

MARGINĂ MATEEA IOANA 
CLASA A IV-A C 

 

Ați auzit? 
Ea vine, vine! 
Cine? 
E Unirea, măi copile! 
S-au împlinit 100 de ani 
De când nu am mai avut dușmani, 
Iar țara noastră a rămas unită 
Și n-a mai fost de nimeni cotropită. 
E țara care-i glorioasă, 
Un loc ce poate fi numit ACASĂ! 
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LĂBUŞ  

 

Este mic, dar e voinic! 

Ce lăbuțe...De pitic! 

E Labuș, cățelul meu 

Vesel, ce să zic? Mereu! 

 

Ne jucăm, apoi mâncam! 

Când  îi pun eu mâncărica, 

El privirea o ridica 

Privind recunoscator 

Spre castronul „uimitor”! 

 

„Multumește” c-un lătrat 

Abia după ce-a mâncat! 

Și se bagă în culcuș 

Ca să doarmă nițeluș! 

(Tomita Anya – Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÂNA IARNĂ  

 

Zâna Iarna e frumoasă! 

Uneori, cam friguroasă... 

Plapuma de catifea 

Câmpului, așterne ea! 

 

Zâna Iarna, tu când vii, 

Aduci lumii bucurii! 

Îmbraci tot de sărbătoare 

Și vestești Naștere mare! 

(Andrieș Iulia) 

 

IARNA 

 

Eu sunt Iarna, am venit, 

Să vă dăruiesc copii, 

Jocuri multe, bucurii! 

 

V-am adus covor de nea, 

Să vă dați cu sania! 

L-am adus pe Moș Crăciun 

Și-n brăduț, globuri vă pun. 

 

Vă trimit să colindați, 

Pe la case să urați, 

Pentru anul care vine, 

Ca s-aducă numai bine! 

(Turcea Tiberiu – Marian) 
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PEISAJ DE IARNA 
 
 
Pe o casă dintr-un sat,  
Fulgi s-au aduna iar la sfat! 
Însa alba adunare... 
Vântu-o-mprăștie în zare! 
 
Uite-un fulg cum cade lin 
Din cel nor pufos și fin! 
Totul e încremenit, 
Cu zapadă – acoperit! 
 
Trece-o sanie ușoară 
Cu clinchet de zurgălăi, 
Tulburând liniștea albă, 
Lăsând urme-n urma ei! 
(Patrascu Evelina) 
 
 

FIGARO 
 
Figaro, motan cuminte, 
Cam slăbuț, cam mititel 
Are-un gând ce nu-i dă pace: 
Ce-ar mânca un șoricel...! 
 
Și se pune iar la pândă 
Ca și ieri bietul a stat, 
Ziua cât a fost de lungă 
Dar nimic nu a mâncat! 
 
Si așteaptă-n van motanul 
Șoricelul, nu apare! 
Și adoarme!Vai...visează... 
Munți și râuri...de mâncare! 
 
De la foame-o fi, 
Săracul... 
Ce slabuț, ce mititel... 
Tresare și se trezeste: 
„Ar fi bun...și-un soricel!” 
(Rusu Yanis – Stefan) 

POVESTEA BRADULUI 

 

Bradul verde de la munte 

Stă de paza, ani și ani 

Și e martor el la multe 

Întâmplări și fapte mari! 

 

Ce povesti ar ști să-ți spună 

Dac-ai vrea să le asculți !... 

Despre căprioare zvelte, 

Păsări și munții cărunți 

 

Iarna –și pune haină albă, 

Toamna - oftează lânga pin, 

Primăvara râde-n soare 

Și privește cer senin! 

(Stoica Ioana – Arianna) 
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IARNA  ÎN  NATURĂ 

de Popa Dragoș-Constantin 

 

 

Iarna a venit din nou, 

Iarna cerne norii, 

Pe dealuri și câmpii. 

Soarele se ascunde printre nori, 

Ninge ca în povești. 

 

Animalele hibernează. 

Totu-n jur e alb. 

Gheața e ca un cristal nemaipomenit, 

Copiii sunt fericiți. 

Poezia culorilor 

Miruna-Ştefana Vlad 

 

Culoarea roz pictează o rochiţă, 

Culoarea albastră poartă ochelari, 

Culoarea mov colorează lumea, 

Culoarea neagră  scrie poezia. 

Culoarea albă şterge ura. 

Culoarea verde pictează iarba. 

Culoarea roşie coace căpşunile. 

Culoarea galbenă aprinde soarele. 

Culorile sunt viaţa mea. 
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Poveste de iarna 

Nicolle Dalia Obreja 

 

 

Iarna este frumoasă, 

Şi foarte dragăstoasă! 

Ţi-aduce bucurii, 

Şi la copii jucării! 

Zăpada acoperă tot văzduhul, 

Şi totul e alb, cât ţine pământul! 

 

Stă luna zgribulită, 

Acolo, sus pe cer, 

Privește cum dispar, 

Stelele ca prin mister. 

 

E frig sau e căldură, 

E ger sau vreme rea, 

Crăciunul e lânga tine, 

Să-ţi aducă liniştea. 

 

De Crăciun familia se strânge lângă 

brad, 

Şi primesc colindătorii în prag. 

Bucuroşi împart cadouri, bucurii,  

Şi zâmbete la copii! 
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Îndrumători: prof. înv. primar  
Moisă Carmen-Lucia și  
Dumitru Maria 

ÎN TABARĂ 

 

Vara, când vacanța vine, 

Plec în tabără, ce bine! 

Multe sunt de povestit: 

Cum a fost, cum m-am simțit? 

Cât a fost de minunat, 

A rămas de neuitat! 

 

Mi-am făcut prieteni noi, 

Colindat-am munți și văi! 

Locuri magice-am văzut 

Țara, eu mi-am cunoscut! 

 

Să vă povestesc puțin 

Și despre-un căluț blajin: 

Hera, copii se numea, 

În frunte avea o stea! 

Era favorita mea!  

 

Amintiri frumoase? Multe!  

Toate le voi ține minte! 

Ce multe peripeții,      

Ce de jocuri, veselii, 

Cântece și poezii... 

Vara, când vacanța vine, 

Plec în tabără, ce bine! 

(Zamfir Iuri – Vladimir) 

CLASA a II-a A 
Îndrumători: prof. înv. primar Vespan 
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Zâna Iarnă 
           

               Craciun Maya 
                
Iarna cerne norii, 

Aruncă pe noi 

O mantie argintie. 

Pe străzi vedem 

Covoare albe și moi. 

Lacurile îngheţate  

Par a fi cristale. 

Mă uit pe geam, 

Afară ninge ca-n poveşti. 

 

Pe ferestrele îngheţate 

Se vede fulgul, 

O floare mică, 

Rotundă,o minune 

De-o secundă. 

Iarnă,tu ai aşternut 

Pe cer nori de nea, 

Neaua ta pufoasă 

Şi albă ca laptele. 

Pe case se văd  

Căciuli de blană albă. 

Iarna 

Ancuţa Adelin Cristian 

 

Iarna cu zăpadă mare 

Cu sora mea, Daria o iubeam. 

Mereu fiind o gheaţă tare 

Eu mereu mă încurcam. 

 

Dar cu sufletul deschis, 

Printr-o viaţa trecătoare 

A ieşit un suflet mic 

Şi o mamă gânditoare. 

 

Eu să zic nu m-am lăsat, 

Am luptat în continuare 

Şi am dus o luptă tare, 

Cu sufletul meu mare. 

 

Asta a fost poezia mea 

Şi nu m-am încurcat în ea. 
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Magia iernii 

                                                 David Doboseriu 

 

Iarna cea albă a sosit, 

Cu mantia ei cu fulgi argintii. 

Ea împarte plăpumioare, 

Pentru dealurile adormite. 

Copiii stau înveseliți, 

La gura sobei încălziți. 

Străzile sunt împodobite frumos, 

Cu niște covoare lungi, de blană. 

Peisajul, e ca un lac de cristal. 

Brazii tremură de frig, 

Atunci când Iarna a sosit. 

După joaca prin omăt 

Copiii adorm încet, încet 

Și în curând vor ajunge 

În paradisul viselor de iarnă. 
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Vis de iarnă 

Ecaterina Moisă 

  

 Crăiasa Zăpezii şi-a făcut apariţia.Este învelită cu o mantie de gheaţă  

 Derdeluşul îşi aşteaptă musafirii.Copacii îşi scuturau pletele în aerul rece.Vântul fluiera şi chema 

copiii la joacă.Zăpada  sclipea de parcă avea în ea stele.Ţurţurii fac echilibristică la ferestrele 

îngheţate.Soarele era căutat de cerul care pudra cu zăpadă oraşul îngheţat.Felinarele lumineză acoperite de 

nea şi o cană cuminte de ceai stă lângă pat. Pisica doarme în faţa şemineului, iar căţelul se odihneşte pe 

hol, lângă o păturică moale şi o jucărie canină. Doar strada şi trotuarele aşteaptă să fie curăţate, deşi 

nemărginirea albului le face atât de maiestuoase, se gândesc la pietoni şi la maşini să nu intre într-un dans 

ameţitor, periculos. 

 La munte brazii s-au împotmolit în omăt şi mii de luminiţe sclipesc printre crengile lor verzi. În aer 

zboară superbi fluturi argintii. Munţii şi dealurile seamănă cu nişte uriaşi îngropaţi în vată albicioasă. 

 La niciun geam nu mai e lumină. Doi oameni de zăpadă stau în curtea din spate aşteptând ziua de 

mâine. Visam, eram cu familia mea la săniuş, din zăpadă a ieşit un înger strălucitor,care mi-a povestit de 

faptele mele bune şi rele.Am fost fericită când am aflat că ştie că fac multe lucruri frumoase, m-am 

întristat să aud că şi cele rele sunt cunoscute.Prin somn simţeam dorinţa să nu mai roşesc la următoarea 

întâlnire cu îngerul.Vis de iarnă, visul a dispărut, dar iarna a rămas. 

CLASA a III-a A 
Îndrumători: prof. înv. primar Moisă Carmen-Lucia și Dumitru Maria 
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