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Revista Şcolii Gimnaziale “ALexandru cel Bun” Bacău 

 În fiecare zi, aproape în fiecare pauză,  în 
cancelarie se aude aceeași întrebare: ”Unde am 
oră?” Și uneori vine răspunsul: ”La clasa 
MEA”. Și asta pentru că noi, profesorii, îi 
considerăm pe elevi copiii noștri. Căci așa și 
sunt pentru vreo 7 ore pe zi. Copii pe care îi 
vedem altfel decât părinții lor, care își arată o 
altă față. Copii care se apropie de noi și pe care 
ne place să-i sfătuim, să-i îndrumăm, să-i 
educăm, să îndrăznim chiar să le fim exemplu. 
Copii care se bazează pe noi, pe înțelepciunea 
noastră. Copii pe care părinții îi lasă în 
siguranță la școala noastră. 

 Și ei au grijă să ne mulțumească în 
fiecare zi, chiar dacă o fac inconștient. Ne 
mulțumesc prin simplul fapt că își învață lecția, 
că își fac tema (uneori chiar și pe jumătate!). 

 Dar în acest articol mă voi referi mai ales 
la copiii care ne reprezintă an de an la 
competițiile școlare, elevi de elită ai școlii 
nostre. Elevi inimoși care au răspuns mereu 
”prezent” la toate activitățile la care au fost 
solicitați: activități de voluntariat, activități 
extracurriculare, activități sportive. Elevi care  
s-au întors de la toate concursurile și 
olimpiadele școlare cu premii și mențiuni. Copii 
minunați cu care ne mândrim în fiecare zi, lucru 
pe care, poate, ei îl află de-abia acum, dar pe 

care îl știu inconștient. Poate că e bine să le 
spunem, măcar din când în când, cât de mult îi 
apreciem! Prin ei, este apreciată și munca 
noastră, alături de numele lor, apar și numele 
noastre și întotdeauna numele școlii. 

 Sunt sigură că vor reuși în viață, că vor 
realiza exact ce își doresc, pentru că sunt 
motivați și extrem de ambițioși. Vă urez succes, 
dragilor, mulțumindu-vă că ne-ați ales pe noi să 
vă îndrumăm, învățătorii și profesorii Școlii 
Gimnaziale ”Alexandru cel Bun”, Bacău. 
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                 Şcoala ,,Alexandru cel Bun” din Bacău 

a început să deruleze pe parcursul anilor şcolari 

2015-2017, implementarea proiectului ,,Bien dans 

ta peau, bien dans ta tête, biens dans ton avenir”, 

realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene în cadrul Programului ERASMUS+, 

acţiunea KA2 – parteneriate strategice în 

domeniul şcolar. Partenerii noştri de proiect sunt: 

Collège Charles de Gaulle – Seltz, Franţa, 

Realchule Plus Neustadt, Germania, IES Gran 

Tarajal, Iles Canare, Spania şi St. Mary’s College, 

Galway, Irlanda. 

                   Prin colaborarea strânsă între şcolile 

implicate în acest proiect, elevii noştri vor fi 

încurajaţi să participe la activităţile proiectului, să 

studieze, să cerceteze şi să comunice. Comparând 

relaţiile sociale ale ţărilor partenere, elevii vor 

înţelege aspectele pozitive şi negative, vor putea 

aduce propria lor contribuţie la îmbunătăţirea 

procesului educaţional la nivel european. 

                   Chiar din mobilitatea desfăşurată în 

Irlanda, elevii au fost solicitaţi să realizeze produse 

care să fie vizibile într-un spaţiu comun. Acest fapt 

determină o creştere a spiritului critic, a motivaţiei 

şi a responsabilităţii. Activităţi precum prezentările 

ţărilor natale sau ale ţărilor partenere, solicită elevii 

să descopere personalitaţi autohtone, dar şi 

personalitaţi europene sau universale.  Elevii percep 

mai bine dinamica descoperirilor, a evoluţiei ştiinţei 

conştienţizând logica acestora. Abordarea 

problemelor de mediu asociind spaţii comerciale 

unei hărţi ajută ca elevii să descopere produse 

specifice locului şi valoarea lor. Astfel, pe lângă 

competenţele sportivo-artistice, se vor dezvolta 

spiritul de iniţiativă, conştientizarea apartenenţei la 

spaţiul european şi exprimarea culturală. Este 

totodată un mijloc de dezvoltare a spiritului civic şi 

a competenţelor sociale. Rezervarea unui spaţiu 

pentru problemele de mişcare şi identificarea unor 

tipuri importante de forţe în situaţii reale contribuie 

la dezvoltarea competenţelor ştiinţifice şi 

tehnologice. Utilizarea diverselor instrumente 

digitale oferă o cale eficientă, atractivă şi în acelaşi 

timp solicitantă pentru studiu.  Evident, există 

concursuri de logo-uri şi mascote, de desene şi 

afişe, de dansuri şi jocuri de societate, activităţi care 

se vor a fi un mod interactiv de a creşte dialogul 

şi  colaborarea între elevi, între şcolile partenere în 

general. 

Activităţile de studiu al relaţiilor funcţionale 

conectează elevii la viaţa reală, dând o motivaţie 

crescută, benefică pentru toate disciplinele. 

Participarea la evenimente, vizite şi drumeţii  vine 

să întregească paleta acestui proiect, animând 

spiritul civic, dezvoltând în acelaşi timp şi 

competenţele sociale. Proiectul Erasmus+ -  KA2 

este mult mai mult decât colaborarea dintre elevi, 

cadre didactice şi şcoli. Pe lângă crearea de 

materiale educaţionale, există şi o parte de 

consiliere şi formare a profesorilor în ceea ce 

priveşte utilizarea materialelor, adaptarea lor la 

nevoile fiecăruia. În acest sens, popularizarea 

activităţilor de formare se poate face şi în cadrul 

platformei de socializare  utilizând instrumente 

specifice (forum, mail, spaţiu public). Astfel, este 

amplificat caracterul european al activităţilor 

proiectului. 

                   Prin asocierea şcolii noastre la un 

parteneriat strategic ERASMUS+ - KA2, se 

realizează o vizibilitate mai bună a activităţilor 

derulate de şcoală, o dinamică crescută a 

proiectelor, un feed-back mai bun, mai cuprinzător 

fiind implicate mai multe cadre didactice şi elevi. 

Comunicarea interculturală, ca parte a educaţiei 

pentru viaţă şi componentă fundamentală a definirii 

personalităţii unui adult este în opinia mea 

preocuparea fiecărui cadru didactic indiferent de 

domeniul de activitate şi specializare,  indiferent de 

categoria de tineret de care se ocupă sau de forma 

de învăţământ.  
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Proiectul European Erasmus +, Bien dans son 
corps, bien dans sa tête, bine dans son avenir, a 
propus elevilor și profesorilor din cinci țări: Franța 
(inițiatoarea proiectului), Germania, Irlanda, 
Spania, România un program activ de dezvoltare 
atât a fizicului, cât și a mentalului. 

 În luna ianuarie a acestui, an a avut loc 
prima mobilitate cu elevii din cadrul proiectului. 
Aceasta s-a desfășurat în Galway, Irlanda, gazde 
fiind St. Mary´s College. Echipa din România a 
avut ca participanți 15 elevi din clasele a VII-a A și 
a VI-a A de la Școala Gimnazială Alexandru cel 
Bun, din Bacău și trei cadre didactice, una dintre 
ele fiind Dumitrașcu Sofica, coordonatoarea echipei 
proiectului din România. 

 Coordonatorii proiectului care se desfășoară 
pe durata a doi ani, fiind început în Octombrie 
2015, au propus elevilor un program care să le 
dezvolte atât capacitățile fizice, cât și cele de 
relaționare, jocurile de echipe mixte fiind dintre 
cele mai antrenante. Astfel, elevii și-au prezentat 
țările, regiunile și școlile din care provin, au aflat 
despre sporturile din Irlanda, au dansat împreună, 
au pictat și au participat la ore, au făcut drumeții și 
au jucat diverse jocuri. 

 De asemenea, au avut și un concurs de 

cultură generală la care elevii din România s-au 

distins în mod deosebit. Ce să mai spunem că, în 

urma alegerii desenului care să fie logo pentru 
proiect, tot echipa din România a luat cele mai 
multe voturi, prin desenul elevei Nistor Teodora, 
din clasa a VII-a A. 

 Toți elevii și profesorii implicați așteaptă 

cu interes următoarele activități din cadrul 
proiectului. 

 

Nostalgia Irlandei 

 

Dans  la  projet  Erasmus+,  tout ce que  j’ai  

aimé  a  été  l’expérience  de  parler  avec  les  autres 

enfants  des  pays  participants.  J’ai découvert  ce  

projet  qui,  à  première  vue,  semble  difficile  parce  

qu’il  est  difficile  de  communiquer  avec  les  autres  

dans  une  langue  étrangère.  Mais  quand  j’ai  parlé  

avec  les  autres  enfants,  j’ai  réalisé  que  je  pouvais  

les  comprendre.  J’ai  vu  que  je  savais  beaucoup  

de  choses.  Un  autre  aspect  que  j’ai  aimé  dans  le  

projet  Erasmus+  a  été  la  découverte des  nouvelles 

villes  et  des  objectifs  touristiques.  Je  ne  savais  

rien sur l’Irlande,   mais  à  présent  j’aime  beaucoup  

ses  villes .  J’ai eu  aussi  l’occasion  de connaître  

son  système    éducatif    et  les  jeux  spécifiques  de 

ce  pays. J’ai  été    très  impressionnée  de  voir  que  

les  professeurs   d’Irlande  ont  été  patients  et  ils  

nous  ont  expliqué  si bien les  activités. L’Irlande  est  

un  très  beau  pays,  accueillant,  avec  des  endroits  

magnifiques,  qui  ressemblent  à  la  Roumanie. 

Même  si  je  suis  partie  loin  de  la  maison  avec  ce  

projet,  je  n’ai  pas senti  l’absence  de  mes  parents. 

En  Ireland,  je me suis sentie  comme  à la maison. 

În proiectul Erasmus+,  tot  ceea ce mi-a 

plăcut a fost experiența de a vorbi cu alți copii, din alte 

țări. Am descoperit că, deși la prima vedere părea un 

proiect dificil, care te înspăimânta din cauza faptului 

că trebuia să vorbești desigur într-o limbă străină de a 

ta, intrai mai  adânc în discuții și reușeai să te înțelegi, 

să comunici și să-ți dai seama că știi mai multe lucruri 

decât credeai.  

 Un alt aspect care mi-a plăcut a fost că, deși 

nu cunoșteam unele locuri, obiective turistice, vizitân-

du-le, am ajuns să le îndrăgesc foarte mult. Am aflat 

care este sistemul de  învățământ din Irlanda și care 

sunt jocurile specifice acestei țări. M-a impresionat 

foarte tare  faptul că, deși în unele activități nu ne-am 

descurcat foarte bine sau nu am înțeles foarte repede  

ce ni se spunea, cei de acolo au avut răbdare cu noi și 

ne-au explicat. Irlanda mi se pare o țară  primitoare, 

cu locuri fascinante, unele chiar poate asemănătoare 

României. Deși am plecat de  acasă foarte departe de 

cei dragi, acest proiect m-a ajutat să nu simt lipsa de 

acasă, ba chiar mai  mult, să mă simt ca acasă.           
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Clipe minunate petrecute  

în Irlanda 

Mă gândesc și acum cu drag, cu zâmbetul pe 

buze, la năzdrăvana zi, dacă o pot numi așa, care 

evident ne-a ținut într-o fugă și o stare de emoție, de 

dimineată și până seara, în ziua plecării. 

 Cum e de înțeles, nu doar noi și profesorii 

însotțitori am trăit emoțiile acelei zile, ci în-

treg ,,echipajul”, adică numeroasele familii ale 

noastre ce au rămas acasă să se roage în tihnă în 

speranța unei minuni. 

Să vă povestesc pe scurt: planul era să 

plecăm de acasă de dimineață, din fața școlii, astfel 

încât să ajungem în timp util la București în aero-

port, dar se pare că vremea nu a ținut cu noi în acea 

zi, și unde mai pui că a apărut un viscol, de se anu-

laseră toate plecările cu trenul, cu avionul, cu 

mașina… o întreagă poveste. 

Dar, minunea a părut după o îndelungă 

călătorie, cănd cu mașina, când cu trenul, iar cu 

mașina, apoi cu avionul. Ce să mai, a fost amuzant 

și de neuitat. Nici dacă ne propuneam o astfel 

de ,,plimbare”, nu ne ieșea.  

Și iată-ne ajunși în Irlanda! O cazare de grup 

care,bineînțeles, ne-a prins bine, deoarece eram 

șapte băieți într-o cameră de douăzeci cred și, vorba 

aia, ce poate fi mai bine decât spațiul și colegi 

amuzanți și doar o priză în toată camera? 

Nu am obiecții nici în ceea ce privește mân-

carea, deoarece eu sunt o persoană ce se adaptează 

imediat. Nu au lipsit fructele, sucurile. Am avut 

mese copioase. 

Cât despre proiectele ce se desfășurau zilnic 

în compania celor prezenți din alte țări, cum ar fi 

Germania, Franța, Spania și gazda noastră, Irlanda, 

au fost un plus de cunoștințe generale pentru noi, 

bine-venite. Am dansat, am cântat, am desenat, am 

alergat, am jucat diverse jocuri specifice țărilor par-

ticipante, am vizitat diverse puncte turistice, am ur-

cat dealuri pe o rută de 11 km, ne-am făcut noi  

prieteni.  

Irlanda, o ţară minunată 

După două săptămâni, încă îmi aduc aminte cât de 

frumos a fost în Irlanda. În ziua în care am plecat, 

am crezut că nu îmi va plăcea şi că voi regreta că 

am mers, dar, când am ajuns acolo, am văzut cât 

de frumoasă este Irlanda şi că a meritat să merg. 

    Cel mai mult mi-a plăcut miercuri, pentru 

că am mers toată ziua şi pentru că a trebuit să ne 

prezentăm în faţa celor de acolo. 

    Încă o zi care mi-a plăcut a fost ultima, 

pentru că am văzut cum arată primarul. Arăta 

foarte ciudat pentru mine, deoarece avea un lanţ 

imens de aur la gât. 

    Nopţile cu prietenii au fost foarte 

amuzante, deoarece lânga noi stăteau copiii din 

Franţa cu care ne-am împrietenit şi făceam glume 

împreună. 

    În final, pot spune că plecarea în Irlanda a 

fost o experienţă minunată şi că nu voi regreta că 

am mers.      

 

Voie bună românească... în Irlanda 

 Mie în Irlanda mi-au plăcut mult activitățile: 

dansuri, cântece, chiar şi activitățile obositoare, deoarece  

m-au ajutat să-mi întăresc rezistenţa, să am mai multă 

încredere în mine iar cu ajutorul acestui proiect am reuşit să 

fac lucruri pe care nu eram sigură că le voi reuși.                                                                                                                                                                                                          

Activităţile mi s-au părut educative şi mi-au plăcut noii 

prieteni din alte ţări.                                                                                                                               

 Acest proiect m-a făcut să-mi dau seama că, deşi 

lucrurile par grele la început, dacă te străduieşti mult, ai 

încredere în tine şi nu renunţi, totul va fi bine.                                                                                                                                

În primele cinci zile am avut activităţi la colegiu care m-au 

făcut să-mi îmbunătățesc cunoştiinţele de engleză şi 

franceză. În ultimele două zile, am fost în Dublin şi am 

vizitat un muzeu de ceară unde oamenii de ceară păreau 

reali. Aveau şi o cameră a groazei. Am vizitat şi un colegiu, 

Trinity College, am fost şi la un castel şi într-o biserică, iar 

a doua zi am auzit legendele Irlandei. A fost o experienţă 
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 În acea zi, țin minte, eram destul de 

supărată ca urma să ratez antrenamentul.  Nici 

măcar nu pot explica de ce;  adică urma să plec 

în călătoria vieții mele, urma să plec spre 

Irlanda. Ajunsă  în fața școlii - era frig, multă 

zăpadă, bătea vântul - încerc să ochesc  vreun 

cunoscut, deși nu cunoșteam pe nimeni.  

Alexandra nu ajunsese încă.  Așteptând, văzând 

cum copiii încearcă să scape din brațele calde 

ale părinților, mă gândeam.  Era ora 11, 

duminică, era liniște, foarte liniște, ceva destul 

de normal având în vedere că majoritatea 

oamenilor leneveau, dormeau.  Nu, noi plecam 

în Irlanda, ne vedeam părinții cum strigau după 

noi, ne implorau să-i sunăm - deși privirile lor 

parcă știau că nu va fi așa.  Am plecat.  Încă nu 

cunosc pe nimeni în afară  de Alexandra.  

Drumul  înzăpezit ne părea absolut normal, nu 

știam ce avea să fie.  După aproape zece ore 

pline de griji si emoţii,  în care am alergat,  

ne-am împins, am căzut - literalmente, cea mai 

grea, dar şi  cea mai frumoasă zi - am ajuns la 

aeroport.  Avionul ne aşteaptă.  Plecăm spre 

Irlanda. 

După un  zbor de  4 ore am ajuns în 

Irlanda. Acolo nu era așa de frig, era chiar o 

vreme de primăvară în România. Tot drumul 

spre Galway am moţăit, ascultând muzică. Trei 

ore, astfel, au trecut foarte repede.  Am ajuns  

pe la trei  și ceva, ora Irladei,  la Saint Mary’s 

College.  Am intrat în şcoală.  Camerele în care 

urma să stăm erau destul de mici, dar atât de 

primitoare.  Mi-am sunat mama, nu dormea  - 

era ora cinci dimineaţa acasă. Nu-i spuneți 

doamnei de franceză, dar nu cred că am dormit 

în acea noapte! Am povestit cu Alexandra 

despre cele întâmplate în acea zi... 

Prima zi la Galway ...destul de frumoasă, 

cu jocuri ciudate, dar amuzante. Da, şcoala era 

uriaşă, da, ne-am pierdut de vreo câteva ori şi 

da, până şi holul ne părea imens. Cu toate astea, 

la toate colţurile întâlneam feţe zâmbitoare, 

copii prietenoşi, care erau gata oricând să ne 

îndrume.   

 Aș avea multe de povestit, zilele au 

trecut, am cunoscut-o pe Lucie, cu care până și 

gesturile erau de folos, doar ca să ne înțelegem. 

Am jucat fripta franțuzească - dureros, dar 

foarte amuzant....  Am încercat  să învăţăm un 

dans irlandez.... Am desenat, am colorat.... Am 

aflat câte ceva despre hurling  (e unul dintre 

sporturile naţionale, pe lângă rugby şi handball 

irlandez)... Am asistat la ore de informatică şi 

istorie... Am străbătut la picior 11 km, când am 

traversat nişte dealuri ... Dar mai ales,  am 

vorbit, am comunicat...cu francezi, irlandezi, 

germani, spanioli; în franceză, în engleză, puţin 

în germană, dar şi cu mâinile. Deși Brașoveanca 

nu ne-a ajuns la inimi - greu de crezut, nu-i așa? 

–am râs, am râs de noi, ne-am distrat.  

  Îmbrăcați  în costume populare, am intrat, 

miercuri, în sala de conferințe. Și muzica a început. 

După multe repetiții, reprezentam România! Nu  

ne-am încurcat, nu ne-am făcut de râs, așa cum 

credeam. Am fost buni, am fost români. În acea 

seară mi-am dat seama ce căutam noi acolo, la mii 

de kilometri de mica Românie: răspândeam tradiție 

peste granițe. Dacă toți ceilalți au făcut câte o 

prezentare în Powerpoint, noi am dansat, am arătat 

vechile straie românești, am adus simboluri ce vor 

sta, de acum, în mâinile străinilor.  

Dupa o săptămână în care am râs la jocuri, 

am cheltuit banii pe fleacuri -am cam umplut valiza 

- ne-am întors acasă şi am început să povestim. Au 

trecut săptămâni de la venirea noastră, dar eu încă 

nu am terminat de povestit, niciodată nu voi 

termina, atât de multe sunt de povestit....  

 

Suntem, totuşi, români...în Irlanda 

5 
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Ireland, a country worth visiting 

  

 Ireland it’s a great country with beautiful pla 
ces. The weather was good, it wasn’t to cold there 
and it didn’t rain too much. We had a lot of activi-
ties during the week and I enjoyed all of them ex-
cept dancing, because I am really bad at it. In my 
opinion, the best activities were going up on a 
mountain and then walking until our legs almost 
popped because of the effort, going to the sport hall 
and playing some games. During the last day of 
staying in Galway, which was Friday, the mayor 
came to the college and he had a speech. The next 
day, we went sight-seeing and we ate at a Mongoli-
an restaurant some very spicy food. The next day, 
we went back to Romania and I felt bad because I 
was leaving Ireland. I loved this trip and I will nev-
er forget it.                   

 

A fost o experiență de neuitat... 

    

  A fost o experiență de neuitat faptul 

că am mers în Irlanda. Am întâlnit oameni noi,  

ne-am împrietenit, am aflat mai multe despre 

această țară şi m-am distrat. I-am învățat pe cei 

implicați în proiect dansuri şi jocuri noi, iar noi am 

învățat de la ei. Mi-am îmbunătățit vocabularul în 

limba franceză şi engleză comunicând cu ceilalți 

parteneri. A fost mai greu sa ne înțelegem, dar am 

reuşit. Drumul a fost greu dar, a meritat efortul, 

deoarece am întâlnit persoane minunate şi locuri 

fantastice.       

 Elle était une experience inoubliable quand 
nous sommes allés en Irlande. J’ai recontre de 
nouvelles personnes, nous sommes devenus bons 
amis, j'ai appris plus sur l'Irlande et je me suis 
amuse.                                                                                     
J'ai enseigné les enfants du project de nouvelles 
danses et jeux et nous avons appris à partir de 
leur. J’ai amélioré mon vocabulaire en francais et 
en anglais, en communiquant avec d'autres 
partenaires. Il était difficile à comprendre, mais 
encore nous avons reussi.                                                                                                       
La route a éte difficile, mais vaut la peine parce 
que j’ai rencontré des gens merveilleux et lieux 
fantastiques .    
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Pentru prima dată într-o astfel 

de experiență  

A venit și ziua mult așteptată,  ziua în care 

am plecat pentru prima dată într-o astfel de 

experiență. După multe îmbrațișări am pornit 

încrezători prin viscol și zăpadă. 

Multe lucruri au încercat să ne doboare, 

dar noi nu am privit înapoi, ci am continuat.  

Într-un final, am ajuns în Irlanda și înca puteam 

auzi vorbele doamnelor profesoare: „ Fugi! Fugi!” 

Profesori și elevi ne-au primit, cu zâmbete 

si îmbrațișări, în locul în care am petrecut multe 

clipe minunate. 

Ne-am dat silința ca să  reprezentăm țara 

și școala prin dansuri și cântece și de a arăta că 

suntem darnici ca popor, am dăruit fiecăruia 

dintre elevii și profesorii care ne-au privit cu 

căldură și voioșie dansând, cîte un cadou 

reprezentativ pentru țara noastră. Spre 

surprinderea noastră, copiii au vrut să învețe și ei 

la rândul lor dansurile și cântecele noastre 

tradiționale. 

Să nu credeți că a fost atât de ușor! Am 

avut activități la școală în fiecare zi împreună cu 

noii noștri prieteni. Am făcut jocuri cu aceștia, am 

dansat, am cântat, am jucat teatru și am pictat cu 

toate celelalte echipe cel mai frumos desen ce 

reprezenta fiecare țară în parte și care a fost 

imprimat pe unul din zidurile colegiului, ca atunci 

când elevii vor trece prin fața lui să-și amintească 

de prietenii din străinătate. Ne-am făcut o 

mulțime de prieteni noi care locuiesc departe, dar 

vor fi mereu aproape de sufletele noastre.  

Din fericire, limbile străine nu au 

stat în calea colaborării noastre, ci ne-au 

ajutat să ne descurcăm foarte bine. 

Curiozități, locuri noi, colegi, prieteni, 

învățătură…. Toate acestea se regăsesc în 

acest proiect minunat  “Erasmus+”.  
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Ça a été vraiment beau !  

On a presque raté l’avion, mais pour 
moi ce n’étais pas un problème car j’avais ho 
rreur de voler. Une fois arrivés en Irlande à 
Dublin, nous avons pris le bus Citylink et après 
4heures de route, nous sommes arrivés à Gal-
way. On a participé aux  diverses activités si 
intéressantes qu’amusantes. On a dansé, on a 
chanté, on a même cherché un trésor dans la 
ville de Galway. Nous avons joué des jeux 
avec les nouveaux copains, parmi lesquels je 
ne vais mentionné que : Emmanuel, Alba, Sai , 
Fiona , JG (Jorge Gabriel) avec lesquels nous 
avons parlé et nous nous sommes beaucoup 
amusés.  

Pour moi, le plus difficile a été le long 
trajet sur les montagnes Connemara et je n'ai 
pas trop aimé le fait d’avoir marché 11km à 

pied. Pendant les activités nous étions répartis 
en trois groups, et chaque group  avait un nom 
d’une rivière «Shannon », « Liffey » et 
« Corrib ». Mercredi, après avoir rentrés de la 
montagne, a eu lieu une représentation de ban-
jo, qui n'a pas été trop réussie à cause des notes 
et des portatifs qui se répétaient. Mais, ce que 
j’ai beaucoup aimé a été la nourriture qui était 
très bonne et aussi j’ai aimé les chats qui se ca-
chaient dans les buisons pour manger du poi-
son et Spiderman , l’enfant qui montai partout.  

Je suis très content d’avoir eu la possibi-
lité de faire part du groupe Erasmus+ dans le 
cadre du projet « Bien dans sa peau, bien dans 
sa tête, bien dans son avenir » , ce projet m'a 
beaucoup  aidé parce que j'ai rencontré et je me 
suis fait de nouveaux amis.               

                                                 
 

 O săptămâna plină de peripeţii, de jocuri şi 

lucruri noi 

 Săptămâna 17.01.2016 - 24.01.2016  a fost plină de 

peripeţii, de jocuri şi lucruri noi. Am cunoscut persoane noi cu 

care ne-am jucat, am dansat și am învăţat lucruri noi. Jocurile și 

activităţile propuse au fost minunate şi, cu ajutorul lor, ne-am 

cunoscut mai bine și am legat noi prietenii. Mâncarea uneori nu 

a fost prea bună, însă alteori era excelentă. Căutarea de comorii 

a fost o activitate foarte frumoasă şi, cu ajutorul ei, am putut 

vedea oraşul și am învăţat să lucrăm în echipă. Urcarea pe 

munte a fost şi ea o activitate minunată şi am avut parte de un 

peisaj extraordinar, cu această ocazie făcând şi mişcare. Această 

săptămână a fost foarte frumoasă și nu o voi uita niciodată.   

        17.01.2016 - 01.24.2016 week was full of adventures, 

games and new things. I met new people with whom we played, 

we danced and we learned new things. The games and the activ-

ities proposed were wonderful and through them we now know 

better and we have new friends. The food was not very good 

sometimes, but other times was excellent. Searching for treasure 

was a very nice activity, and doing it I could see the town and I 

learned team working. Climbing the mountains was also a won-

derful activity and we had an extraordinary landscape, and on 

this occasion we practiced sport through hiking. This week was 

very nice and I will never forget it. 

                   

 Prin Irlanda 

 

 A fost foarte frumos în 
Irlanda. Am vizitat Dublinul și 
Galeway. 

 Ne-am făcut prieteni noi din 
alte țări, am glumit și ne-am jucat 
împreună. A fost o experiență de 
neuitat alături de colegi, profesori și 
noii prieteni. 

 Drumul spre Irlanda a fost 
cam greu, dar, cu multă răbdare și 
optimism, am reușit să îl parcurgem 
cu succes. 

 La început ne-a fost teamă că 
nu ne vom împrieteni cu nimeni și 
vom sta doar împreună, dar m-am 
înșelat, ne-am împrietenit cu toți 
copiii. 

 Au trecut două săptămâni și 
încă îmi aduc aminte de toți prietenii 
și de toate activitățile pe care le-am 
făcut împreună.                     
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 Vă plac poveştile? Am considerat că o 
poveste ar fi cel mai potrivit început pentru un cerc 
literar care îşi doreşte să aducă în viaţa noastră un 
tărâm prin care să ne putem desprinde de realitatea 
imediată prin intermediul fanteziei. Sunt convinsă 
că nevoia cea mai mare a oamenilor, nevoie 
neconştientizată suficient este nevoia de „carte”. 
Pornind de la cuvintele lui Miron Costin: „Că nu 
este alta pe lume, mai frumoasă şi mai de folos în 
viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor” putem 
spune că lecturarea cărţilor constituie o activitate 
fundamentală pentru întreţinerea condiţiei 
intelectuale, bogăţia cunoştinţelor şi a limbajului, 
pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri 
şi realităţi. 

 De ce un cerc literar? Ei bine, ştim cu toţii 
că elevii de azi citesc mai puţin deoarece au la 
îndemână o mulţime de posturi TV, publicaţii de tot 
felul, îşi petrec prea mult timp în faţa calculatorului, 
accesând jocuri sau se arată preocupaţi de alte 
activităţi care nu egalează nici pe departe plăcerea 
de a citi. Pentru a-i determina pe elevi să devină 
cititori pasionaţi, am înfiinţat la începutul lunii 
octombrie cercul literar „Cartea – cea mai 
fantastică dintre lumi”, în cadrul căruia am 
organizat diferite activităţi: constituirea unei 
minibiblioteci a clasei, activităţi la biblioteca şcolii, 
vizite la Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”, 
la anticariat, librării şi tipografii. Am organizat 
expoziţii de carte, concursuri şi dezbateri pe 
anumite teme precedate de parcurgerea unei 
bibliografii, medalion literar aniversar – Mihai 
Eminescu, Otilia Cazimir, Elena Farago, Ion 
Creangă. Am organizat seri de basme, „Ceaiul 
poeziei”, călătorii imaginare pe hartă cu temă 
literară, confecţionarea de cărţi, activităţi de creaţie 
literară. Micuţii clasei I A Step by Step au fost 
încântaţi de vizita unor trupe de teatru care au 
interpretat personaje îndrăgite din poveşti şi au 
lucrat cu plăcere la refacerea unor cărţi deteriorate 
din biblioteca clasei. Am avut curiozitatea, în 
cadrul unei activităţi, să-i întreb pe copii: „Dacă ai 
fi o carte, cum ţi-ar plăcea să fii?” Iată câteva din 
răspunsurile copiilor: „Dacă aş fi o carte, mi-ar 
plăcea să fiu ca Albă-ca-Zăpadă, bună, harnică, 
prietenoasă; „Aş vrea să fiu o carte cu multe poze”; 
„Mi-ar plăcea să fiu o carte în care să se scrie 
despre clasa noastră”. Aceasta este copilăria! 

                Activităţile pot fi diverse, aplicându-se 
metode interesante: cuiburi de hârtie, tehnica 
mirosului, cartea trasă în ciocolată, concurs de 
ghicire a personajului, etc. Se poate amenja în sala 
de clasă ”Colţul lecturii de plăcere”. În plicuri 

colorate, se introduc texte de poezie românească. Pe 
plicuri se scrie: ”Poezie de luat acasă”. Nu 
impunem niciun fel de restricţii; singura condiţie ar 
fi următoarea: dacă elevii nu doresc să ia acasă 
poezia, ar fi preferabil să o lase în plic şi să nu o 
arunce. O pot citi şi apoi pot să o aşeze la loc, în 
plic. Apoi, rugăm elevii să aleagă o poezie care le-a 
plăcut şi să o multiplice în formate care să încapă în 
plicuri. Satisfacţia elevilor este garantată. Lectura 
este şi va rămâne un factor important al învăţării, 
educaţiei, fără de care nu se poate, chiar dacă alte 
mijloace încearcă să o elimine. Datoria noastră, a 
cadrelor didactice, este să aducem în centrul atenţiei 
lectura, folosind  ca sursă, nelipsitele cărţi, cu 
multiplele lor exemple. 

 Trebuie să-i ajutăm pe elevii noştri să 
devină pasionaţi cititori, să-i pregătim continuu 
pentru acea zi în care vor deveni adulţii de mâine. 
Cartea înseamnă să nu fii singur, să nu fii înfrânt, te 
ajută să treci peste durere, cartea te apropie de 
oameni care nu te trădează - cartea e sfântă: 

 „ Eşti ca vioara, singură, ce cântă 

  Iubirea toată pe un fir de păr, 

 Şi paginile tale, adevăr, 

 S-au tipărit cu litera cea sfântă.” 

                                                                          
(Tudor Arghezi, „Ex libris) 
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Momo și Bepo locuiau într-un orășel 

aproape de capitală. În trecut, acel oraș mic a fost 

atacat de hoții de frumusețe. Însă Regele 

Galabatron al II-lea i-a prins, ducându-i în cea mai 

întunecată celulă din închisoarea cea mai bine 

păzită din oraș. 

Într-o seară, Momo a fugit spre cocioaba lui 

Bepo. Nu a bătut la ușă, nu a salutat, cum face de 

obicei. Măturătorul Bepo a văzut că Momo era 

speriată.  

Bepo, uitându-mă la televizor am văzut că 

hoții de frumusețe au evadat și se îndreaptă spre 

noi! 

Bepo a ieșit din căsuța lui, făcându-i semn 

lui Momo să îl urmeze. Au mers în turnul părăsit 

din centrul orașului. Momo a rămas mută de uimire 

când a văzut că Bepo avea acolo un laborator și 

zeci de mașinării moderne.  S-a dus la un  dulap 

care se deschidea doar cu amprenta lui și a luat de 

acolo un fel de ceas. A mers apoi la o mașinărie, a 

pus ceasul în ea și a scos două ceasuri.  

Uite, Momo, ia ceasul ăsta! Pune-l la mână! 

Așa! Tu te vei uita pe geamul de acolo, iar eu pe 

geamul de aici. Așa putem vedea tot orașul. Când îi 

vedem pe hoții de frumusețe, coborâm. Trebuie să 

scoți căpăcelul acesta de la ceas, să își îndrepți 

mâna spre unul din ei și să apeși butonul verde. 

Apoi, pune căpăcelul la loc și vom urca iar aici... 

Uite-i! 

Erau doar doi. I-au prins imediat și au mers 

înapoi. Bepo a deschis capacele, iar cei doi hoți au 

fost băgați într-un obiect din metal. 

Cum ai făcut asta, Bepo? Cum au încăput 

într-un ceas atât de mic?  

Sunt niște spirite. Îți voi explica mai detaliat 

când vei mai crește.  

De ce? Vreau să știu acum!  

Ți-aș spune degeaba! Nu ai înțelege nimic! 

Acum, bine că i-m prins! Să mergem să-i spunem 

regelui! 

  

          - Copii, stați jos! Am să vă citesc o poveste!  

          - Despre ce este vorba în poveste, doamna 
învățătoare?  

          - Ai răbdare și vei afla, Mihai. Acum începe 
povestea... 

       Era o zi urâtă și rece. Ceața era așa de densă, 
încât nu puteai să vezi       absolut nimic. Beppo, 
copilul sărman ce mătura străzile pentru banii de 
pâine, stătea într-un colț și încerca să vadă ceva 
prin ceața cea mare de afară. Stând așa, vede din 
senin doi bărbați fugind prin fața lui cu un sac 
imens și o femeie ce striga după ei necontenit. 
Beppo, curios, s-a dus la acea femeie să vadă ce  
s-a întâmplat, când...  

           - Când ce? Nu se mai afla acolo? Era de 
fapt un extraterestru?!  

           - Lasă-mă să continui și vei vedea!                         

           - Acesta observă că nu mai avea față, dar 
totuși putea vorbi, respira, și putea plânge. Băiatul 
a întrebat-o ce s-a întâmplat, iar femeia, plângând,  
i-a spus că i-au furat frumusețea. Aceasta îi 
povestise că nu era primul caz, mulți alți oameni 
nevinovați au pățit-o. Hoții, locuitorii regatului 

dușman, se strecurau în regatul unde trăia și Beppo 
și își băteau joc de locuitori, blestemându-i și 
furându-le fețele.  

Beppo a împăcat-o, spunându-i că nu vor 
scăpa nepedepsiți pentru ceea ce au făcut și, mai 
ales, că adevărata frumusețe nu este chipul, ci 
bunătatea din sufletul unui om. Femeia  i-a 
mulțumit, spunându-i că e un băiețel tare înțelept și 
isteț.  

           - Păi, toți oamenii au rămas fără chip?  

           - Nu. Poliția a reușit să-i prindă și toată 
lume batjocorită și-a luat chipul înapoi, dar 
oamenii nu mai țineau cont de chip, ci de suflet, 
cum a spus Beppo. 

           - Și acea lume a devenit mai bună?  

           - Da, cum ar trebui să fie și lumea noastră, 
cea în care trăim noi. Să țineți minte povestea 
aceasta, copii! 
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          E dimineaţa,iar mingea de aur s-a instalat pe 
bolta cristalină.Suntem în bibliotecă ,iar cartea de 
pe masa prăfuită de lângă mine spune totul.În timp 
ce cercetam în bibliotecă ,printre cărţile de 
cristal,am dat nas în nas cu ea,o carte specială,parcă 
scoasă din săculeţul cu praf magic de zâne,umplută 
cu mistere.Uşor răsfită,nu ştiu de cine,emană o 
strălucire ce te duce într-o lume de poveste din care 
nu ai vrea să ieşi niciodată. 

           Această carte povesteşte în despre o cameră 
secretă,care chiar există în această 
bibliotecă.Acolo,cuvintele de toate mărimile şi 
formele formează familii lexicale şi cămpuri 
lexicale şi cămpuri lexicale.Uneori nu se înţeleg şi 
se răspândesc,se încrucişează şi se rostogălesc.Din 
cauză că unele cuvine sunt prea lungi şi greu de 
pronunţat sunt stâlcite,iar asta a pornit un 
război.Mai pe scurt o invazie,dar nu orice 
invazie,una de cuvinte.Ştiu că vă aşteptaţi să 
invadeze cuvintele lungi pe cele scurte,dar e 
complet invers.Cuvintele scurte au venit,curios,să 
fure câteva dintre cuvintele rivale pentru a învăţa să 
le pronunţe şi pentru că ele nu aveau aşa de multe 
cuvinte răspândite între ele,iar celelalte creşteau şi 
se făceau tot mai mari.Ştiind că invadatele cuvinte 
erau mai frumoase decât ele,au venit la celelalte să 
fure pentru a nu se simţi aşa de singure şi 
neînsemnate.Când războiul era să înceapă,Marele 
Cuvânt a strigat: 

             -Stop!Opriţi războiul!Doar pentru că unele 
cuvinte nu sunt pronunţate corect de cititor şi 
pentru că unele cuvinte cred că sunt mai 
neînsemnate ca celelalte,vom începe un război?
Fără voi,nimeni nu ar şti să vorbească,să se 

exprime,să spună ce gândeşte şi ce simte.Fără 
cuvintele scurte nu ar exista 
conjuncţii,prepoziţii,cuvinte de legătură.Fără 
cuvintele lungi nu ar exista adjectivele cu care 
putem forma figuri de stil,imagini artistice.Cu toţii 
suntem importanţi şi suntem cuvinte ,ceva inedit. 

             Cuvintele s-au apropiat şi au tăcut pentru o 
clipă apoi au spus: 

              -Poate pentru un război inutil nu trebuie să 
ne încricişăm şi să facem ca unele dintre noi să nu 
mai existe.Poate după acest război ne vom schimba 
şi ne vom aminti de toţi copiii care au învăţat totul 
de la noi. 

       -Ne cerem scuze!Nu am gândit înainte de a 
acţiona!spuseseră cuvintele scurte. 

        -Şi noi ne cerem scuze,că doar pentru că unii 
cititori ne stâlcesc şi nu ne pot pronunţa am pornit 
războiul.Trebuie să avem răbdare şi să-i învăţăm. 

         Toate cuvintele s-au îmbrăţişat şi au continuat 
să crească şi să se facă tot mai mari. 

          Iată,că am văzut cu ochii noştri această 
invazie în cămăruţa din spatele bibliotecii.Se pare 
că multe dintre cuvinte au ieşit din cărţile de 
poveşti cu balauri,prinţi,prinţese şi zâne.Toate 
întâmplările sunt scrise în această carte de un mic 
spiriduş al mărilor de cuvinte,încurcându-le 
mereu,care le veghiază în fiecare moment al zilei. 

Bună! Cred că toți știu 
cine sunt eu și, dacă știți, azi aș 
vrea să vorbim despre bunătate. 
Stiți, acel lucru pe care ar trebui 
să-l aplicați zi de zi? 

Ei bine, să știți că nu este 
atât de ușor. Nu-i așa că atunci 
când cineva vă necăjește, 
tendința este să îl necăjiți și voi? 
Ei bine, nu ar trebui să avem 
acest gând. Ar trebui să îl lăsăm 
în pace. Dar acest lucru este 
foarte greu de făcut…nu 
pocnești din degete și gata, ești 

bun. Ai o mulțime mare de scări 
de urcat ca să ajungi aici pentru 
că trăim în această lume plină de 
oameni răi, dar noi ne putem 
schimba și să știți că și ei se pot 
schimba. Oricum, noi nu trebuie 
să fim la fel ca ei. 

Dacă încercăm, ne dorim 
și nu ne dăm bătuți, sigur vom 
reuși. Dar știți ce este cel mai 
greu lucru? Este să învățăm să 
fim altfel, să nu mai fim 
indiferenți, să ne cerem iertare și 
cel mai important este să 

învățăm să iertăm. Va fi cale 
lungă și, uneori, când vei fi bun 
cu ceilalți, ei vor fi răi cu tine. 
Dar, nu te lăsa! Într-o zi, poate 
mai apropiată, poate mai 
depărtată, te vor înțelege și 
faptele tale vor fi răsplătite după 
cum meriți și, după toată această 
greutate, va veni momentul de 
liniște și pace pentru că ai reușit 
să te schimbi și îți va fi foarte 
ușor să o faci de acum înainte. 

Discurs 
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-A fost odată o lume a cuvintelor. 
-Iarăși minți? Nu era o lume a cuvintelor, era o 

lume a poveștilor, dar în ea trăiau povești exprimate prin 
simple cuvinte, cum sunt eu „Trăia”. 

-Mă lași să continui? De ce m-ai întrerupt? 
-Bine, hai, continuă! 
-Bun, deci această lume era blândă. În trecut, țara 

nu avea istorie-adică războaie și popoare antice. La școală 
nu exista materia „istorie”, iar oamenii înțelegeau prin 
istorie o poveste trecută. Dacă întrebai pe cineva care este 
istoria orașului, acesta îți răspundea:„Am fost 
dintotdeauna”. 

-De aceea în acea lume erau cuvinte pe lângă 
povești. 

-Dar, într-o zi, niște ovale uriașe, cu alte ovale mai 
mici lipite de ele atacară orașul. Toți locuitorii s-au 
speriat. Dar un bibliotecar a cercetat o noapte întreagă la 
lumina lumânării. Pentru el, acele ovale nu erau 
necunoscute. Adouă zi făcu public un anunț cum că acele 
ovale se numesc degete și aparțin unor giganți numiți 
„oameni”. Dar, a mai publicat și că acele degete sunt 
inofensive. Totul era bine, până când vicepreședintele a 
făcut public un anunț important... 

-Pot contiua eu? Te rog!!! 
-Bine,fie. 
-Și odată cu acel anunț a adus la cunoștință faptul 

că el a fost smuls din pat și pus în fața unei lumini 
puternice, apoi aruncat cât colo, iar vicepreședintele-numit 
Ziar- și-a pierdut cunoștința și, de asemenea, toate legile 
importante scrise pe el s-au amestecat. 

-Și a sfătuit toți locuitorii să se încuie în casă, nu? 
-Exact. Mai ales basmele tremurau de frică, căci 

ele erau lungi, iar cuvintele contau în ce ordine sunt puse. 
Așa încrucișate nu aveau niciun rol. Președintele-numit 
Carte-era supărat și nu știa cum să-i împace pe oameni și 
să-i îndemne să meargă la lucru. O lună întreagă a durat. 
După o lună, toate poveștile erau încrucișate, basmele și 
mai și, cât despre cuvinte...literele amețiseră, iar cuvintele 
nu mai aveau niciun sens, nici citite invers. Bibliotecarul s
-a trezit cu noaptea-n  în cap-cu cele 2 b-uri așezate 
împreună-și  
s-a pus pe explorat. Toată ziua a cercetat, iar noaptea a 
făcut următorul anunț: 
    -Noi alcătuim un roman. Acei giganți, oamenii, au 
vrut să ne citească. De acum, atacurile nu vor mai avea 
loc, căci ne-au terminat de citit. 
  Și, de atunci,orașul nu a mai cunoscut vreun necaz. 

-Vă mulțumim pentru audiență! Eu am fost 
președintele, Carte, iar ... 

-Iar eu am fost prietenul președintelui, Trăia. 
 

                                

 

A fost odată o vrăjitoare rea și 
nemiloasă care nu a vrut ca micuțele 
cuvinte să rămână libere, deoarece 
regele cuvintelor nu a vrut să îi dea 
vrăjitoarei o literă oarecare. 

Când fata regelui a crescut, a 
întrebat: 

Tată, de ce nu putem fi liberi și 
trebuie să fim niște cuvinte 
încrucișate, imprimate pe o foaie? 

Draga mea, această vrăjitoare este 
foarte rea și, dacă vorbim despre 
aceasta, se va întoarce. 

Bine, tată! 

A venit și ziua în care vrăjitoarea 
s-a întors ca să distrugă de tot aceste 
cuvinte. Prima dată a început să-și 
exerseze magia și, printr-o mișcare 
de baghetă, putea distruge tot. Când a 
ridicat bagheta, prințesa a venit 
repede spre ea și i-a spus: 

Poftim, îți voi da o literă a mea. 

Tatăl, nervos a strigat: 

Nu! Nu poți face asta, nu te voi lasa! 

Îmi pare rău, tată, dar cineva trebuia 
să o facă, îți trebuia doar un strop 
de bunătate. 

Vrajitoarea spuse: 

Ai face asta pentru mine după tot ce 
am făcut? 

Sigur! Asta te va face să te schimbi. 

Îți multumesc și îmi pare rău. La 
revedere! 

Vrăjitoarea rea chiar s-a 
schimbat cu ajutorul prințesei și a 
dat drumul cuvintelor, iar regele a 
înțeles ce are fiica lui și ce îi 
lipsește lui: Bunătatea! 
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 Era o după-amiază însorită de toamnă. Copiii se 

jucau veseli pe ulițele satului. Doar Luca stătea în casă cu 

bunicul său. Băiatul își făcea temele. Bătrânul rezolva cu-

vinte încrucișate. 

Aur verde?... Șase litere... 

Pădurea, bunicule! Acum lasă-mă să mă concentrez! 

     După câteva momente de liniște, bunicul bombăni 

ceva doar de el înțeles.  

Eu nu știu, pe băiat nu vreau să-l mai deranjez cu 

asta... Eh! Lasꞌ că mai fac mâine. 

Bunicule, poți să mă ajuți? Nu înțeleg problema asta. 

Când cei doi erau în lumea complicată a matematicii, 

cuvintele s-au ridicat de la locul lor. Cuvintele BĂTĂUȘ și 

IRASCIBIL au început imediat să se certe. A urmat o bătaie 

în toată regula. Cuvântul ÎNȚELEPT s-a așezat între ei, dar 

pumnul lui BĂTĂUȘ deja se îndrepta spre IRASCIBIL. 

ÎNȚELEPT a fost împins în IRASCIBIL și amândouă au 

căzut. Literele lor s-au împrăștiat pe toată pagina. Doar un 

specialist le putea reface. Cuvintele nu știau ce să facă: 

Nu știe nimeni de aici cum să repare cuvintele? 

Știe DOCTOR.  

Cred că suntem colegi de pagină cu el. 

Da, dar încă nu a fost scris. 

Grăbiți-vă! Bătrânul se îndreaptă spre noi! 

Nu avem ce face! 

      Și toate s-au așezat acolo unde erau, așteptând ca 

bunicul să le repare.  

Dialog cu o carte cu suflet 

− Cititorule, află tainele mele prin 

pătrunderea cu inima și cu mintea 

deschisă în mine! 

− Știu că ești un fenomen special, 

îți pot simți dorința arzătoare de a 

te 

citi în tine... 

− Ai dreptate, eu sunt o carte cu 

suflet. Apreciată și recomandată 

de 

mulți alți pasionați de lectură. 

− Dacă mă gândesc mai bine, ar fi 

o plăcere să faci parte din 

amintirile 

mele legate de această frumoasă 

pasiune... 

− Nici nu puteam să te las fără să 

mă descoperi... 

− Acum chiar înțeleg de ce ești 

denumită astfel: te arăți numai în 

fața 

oamenilor cu mintea luminată. 

− Te voi aștepta pe terasă, alături 

de o superbă atmosferă tomnatică! 

− Te asigur că nu vei aștepta prea 

mult!
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Odată cu primii fulgi de 
nea căzuţi din cer a venit iarna, 
blândă, timidă şi fericită. După 
trei luni în care a stat în căsuţa ei 
din lemne, aşezată la poalele 
munţilor, cosând plapume albe şi 
reci pentru pământ, a venit rândul 
ei să intre în camera 
anotimpurilor. O cameră mare cu 
patru  scaune fiecare lângă o 
măsuţă mică. În mijlocul camerei 
era un foculeţ care încălzea 
camera. Toamna stătea pe 
scaunul ei din frunze şi citea, iar 
Iarna intră în cameră. Toamna 
închise cartea şi se ridică 
spunând: 

  -A venit rândul tău! 
Succes! 

Şi îi înmână Iernii o cheie 
mare, de aur. Iarna se aşeză pe 
scaunul din fulgi de nea şi îşi 
continuă cusutul, căci trebuia să 

termine haine pentru întreaga 
natură. 

  Eram la şcoală şi doamna 
ne vorbea despre Crăciun. Eram 
fericit că vine iarna şi odată cu ea 
şi Crăciunul. Eram bucuros până 
când într-o dimineaţă…M-am 
trezit şi, în loc de zăpadă, am 
văzut floricele, care mai de care 
mai frumoase. Atunci am realizat 
cel mai grav lucru, dormisem 
toată iarna încontinuu şi 
pierdusem Crăciunul; dar se pare 
că iarna avea alte planuri… 

  -Chiar nu ştii unde s-a dus 
Toamna? Of, Primăvară, stai tu 
aici şi mă duc eu să o caut. Cine 
ştie pe unde e, la cât de 
neastâmpărată o ştiu, ar putea fi 
oriunde, mă aştept de la orice de 
la ea. 

   În acea zi am primit un 
telefon de la un prieten care 

locuia în Australia, cum că a 
văzut prin binoclul său că 
Toamna se ascunde într-un iglu 
din Antarctica-căci ambele 
continente se află în emisfera 
sudică-apoi a venit în Australia şi 
a început să se plimbe, admirând 
priveliştile. Eu am spus că am 
văzut-o pe Iarnă pe străzile 
oraşului meu parcă căutând ceva-
căci părea îngrijorată. 

  Câteva clipe în suspans, 
apoi am înţeles. Am scris o 
scrisoare şi i-am dat drumul în 
bătaia vântului. 

   A doua zi a început să 
ningă. Se pare că Iarna 
revenise… 

 

Drumul furnicii 

 

Biata furnică, abia trezită de zorii noii zile, 
își mișcă alene piciorușele. E a treia ei zi și prima 
ei călătorie. Nu cunoaște lumea, dar știe sigur că 
aici va trăi toată viața. 

 Întunericul mușuroiului o amețește și abia 
a așteptat ziua în care Regina-Furnicilor îi 
îngăduie să exploreze. Dar totul va dura câteva 
ore. Regina i-a spus să fie în mușuroi când soarele 
conduce cerul, adică la amiază, când mărețul ban 
al cerului este pe mijloc. Acum a privit în sus, iar 
soarele de abia  își leapădă  pijamalele cu fețe 
zâmbărețe și se ridică în fața surorii ei, luna, în 
spatele căreia a dormit toată noaptea. Furnica 
răsuflă ușurată, de parcă își luase o piatră de pe 
inimă. Mai avea timp să se plimbe. În adâcul 
sufletului, însă, furnica ofta, căci timpul trece 
repede. 

-Te rog, oprește-te o clipă! 

-Biată furnică, de ce vrei să explorezi? 

-Timpule,e prima mea zi în natură. 

-Dar până la amiază mai este. 

-Of,dar viețuitoarele de abia se trezesc. Nu 
îmi pot face prieteni prea curând. 

-Dragă furnicuță, peste mine au pus 
amprenta mulți ani, dar niciodată nu am fost mai 
impresionat. Pentru tine voi opri timpul. Tu nu m-
ai blestemat, cum fac oamenii grăbiți care vor timp 
pentru serviciu. 

-Îți mulțumesc,tată timp! 

   În timp ce explora, furnica întâlni o 
libelulă. Și ea în prima zi de joacă. Timpul privea 
zâmbind spre cele două prietene. Însă era trist în 
sufletul lui, deoarece nu putea opri prea mult 
timpul, căci toți ar fi observat, până și oamenii. 

-Aș vrea să fiu și eu o libelulă ca tine.  

-Dar ești deja, căci libelula  este o furnică 
cu aripi. 

-Păcat că mă despart de tine, prietenă 
libelulă, dar e amiază. 

-Dar o să ne mai întâlnim cândva, spuse 
libelula și cele două viețuitoare plecară în direcții 
diferite, fiecare cu o lacrimă întipărită pe chip. 
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          Ca să fiu sincer și s-o spun 
pe cea dreaptă, am început 
jurnalul acesta deoarece am aflat 
de curând că am puterea de a mă 
transpune în locul caietului de 
limba română. 
         Sună ciudat, dar e adevărat. 
 PRIMA ZI 
         M-am transpus de curând și 
mă simt foarte ciudat. Doi ochi 
se holbează la tine ca să învețe 
noua lecție, „Verbul”. Apoi, niște 
mâini te închid și te trântesc în 
ghiozdan și stai așa până a doua 
zi dimineață în acea beznă. 
 ZIUA A DOUA 
          Se aude scârțâitul 
fermoarului, iar câteva petece de 
lumină pătrund, în sfârșit. 

Aceleași mâini te scot de acolo și 
te pun pe o bancă, apoi te 
deschid. 
          Stiloul începe să te zgârie, 
lăsând în urma lui dâre de 
cerneală care scriu continuarea 
lecției despre verb. 
          Seara, tema sub formă de 
compunere se așterne pe pagini. 
 ZIUA A TREIA 
         Iar sunt scos din ghiozdan, 
dar de data aceasta stau pe o 
masă necunoscută unde un pix 
roșu necunoscut își lasă amprenta 
pe temă. 
         Apar multe corecturi și 
tăieturi, apoi apare nota 6. Se 
putea mai bine. 
        Seara, ajung acasă, mă 

transpun la loc și încep să-mi dau 
seama că acea notă chiar îmi va 
strica media. 

Marea poveștilor  

şi misterele ei 
 
        Soarele strălucea, păsările îşi făceau orele 
de canto pentru a-şi pregăti vocea, fluturii coloraţi 
încearcă să ne transmită bucuria și pofta de viaţă, 
de aventură. La mine a funcţionat,      m-am urcat 
în corabie şi am plecat.Aceasta era albă cu cristale, 
facută de bunicul meu acum mulţi ani. Ca de 
obicei, voi naviga pe mare, însă astăzi mă voi 
îndrepta spre o mare unică, numită Marea 
Poveştilor. Acolo îmi voi reaminti frumoasele 
poveşti ale copilăriei. Presimt că voi ramane 
învingătoare, fericită, pentru că am reuşit să îmi 
îmlinesc visul. 
       Orientându-mă după hartă, nu mai aveam 
mult de mers. Ajunsă acolo, deasupra noastră o 
carte asemănătoare cu un nor, acoperă soarele şi 
şuvoaie de cuvinte izbesc furioase corabia. M-am 
speriat, dar, cu toate că îmi loveau corabia pe 
dinafară, aceasta nu s-a spart, iar cuvintele intrau 
în mare. 

      Nu îmi dădeam seama ce se întâmpla 
acolo, aşa că am hotărât să mă scufund în mare. 
Mi-am pus  costumul care era cam mic şi am 
plecat să descopăr misterul. În  timp ce coboram în 
adâncul mării, cuvintele se transformau într-o 
lumină orbitoare. Le-am urmărit şi m-au condus 
spre un castel numit,,Poveşti ale vieţii”. Am intrat, 
iar acolo erau toate personajele bune, dar şi cele 
rele. O printesă m-a observat şi mi-a spus: 
   -Văd că ai reuşit să descoperi lumea 
noastră! Bine ai venit! 
      Nu ştiam ce să spun, dar i-am adresat o 
întrebare: 
   -De ce se cheamă acest castel,,Poveşti ale 
vieţii”? 
   -Dragă copilă, se cheamă aşa pentru că 
viaţa e ca o piesă de teatru ,nu contează cât de 
mult a ţinut, ci cât de frumos s-a desfăşurat. 
Noi,personajele poveştilor, suntem bune, rele, dar 
mereu binele învinge răul. În viaţă, dacă ni se 
întâmpă ceva rău, nu mai avem putere să credem 
că va fi mai bine,nu? 
    -Da. 
    -De fapt, mereu totul va avea un final 
fericit, oricât  de rău a început. 
      M-am bucurat că am auzit lucrurile acestea 
şi am plecat să cunosc personajele. Erau cum le 
ştiam, nimeni nu s-a schimbat. A fost o adevărată 
aventură, dar şi o mare descoperire! Voi ajunge o 
mare campioană, datorită muncii mele! 
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      Era Ajunul Crăciunului.Toată lumea era fericită, era cu 

zâmbetul pe buze. Femei tinere ce ieșeau din magazine cu 

pungi încărcate de bunătățuri, bărbați ce cărau brazi pentru a-i 

duce la familiile lor, colindători ce gâdilau plăcut auzul 

gazdelor care îi răsplăteau apoi cu covrigi calzi, mere și nuci. 

Totul era minunat. 

      Doar pentru Pufi, un cățel abandonat, nu era așa. A fost 

părăsit mai demult și era un miracol că a ajuns să trăiască până 

atunci. 

      Trăia din resturile produse de o măcelărie: câteva osci-

oare, puțină apă de la oamenii cu suflet și firimituri de pâine. 

Era slăbuț și firav; avea nevoie de ajutor. Mai încercase să se 

țină pe lângă oameni, dar nu era mereu primit. Când nu mai 

avea nicio speranță, apela la bunul său prieten: un preot bătrân, 

înțelept; sărac poate din punct de vedere financiar, dar foarte 

bogat din punct de vedere sufletesc, ce îi dădea uneori mâncare 

multă. 

      Dar acum,  în acea seară friguroasă,  când diamante mi-

nuscule cădeau din cer și îl înfrigurau, nu avea nimeni o sur-

priză pentru el, nu îl putea ajuta nimeni. Deodată, a fost luat pe 

sus de către un veterinar și pus într-o cutie, frumos ornată, cu 

găuri în ea. Cățelușul era speriat. Nu știa dacă va fi,  în sfârșit , 

al cuiva sau dacă se va întâmpla ceva cu el. 

      După un drum destul de lung, au intrat într-o încăpere 

călduroasă. Țipetele copilașilor după observarea micului cadou 

au fost înăbușite de schelălăiturile stinse ale lui Pufi. Cerea 

puțină apă, mâncare și iubire. Era obosit, așa că adormi iute 

lângă copilașii entuziasmați ai veterinarului. Pufi era fericit că 

avea o nouă familie, ce-l va îngriji și-l va iubi mereu… 

 

Drumul furnicii 
 

           În continuare caut o lume nouă, o 
lume sinceră. Parcă m-am trezit dintr-un 
vis. Acum, după ce am ieşit de sub frun-
zele de pe iarbă ce formează un covor 
moale şi pufos şi de sub pământ, simt că 
lumea e plină de speranţă, sufletistă. E 
timpul în care aerul proaspăt te duce 
către unde vrei să mergi, când natura e 
inofensivă şi soarele-ţi zâmbeşte. 

            În timp ce călătoresc şi exa 
minez frumuseţea naturii, începe să 
plouă. Ploaia limpede zboară prin 
văzduh sub forma unor picături de cris-
tal ca o înşiruire de diamante preţioase 
parcă desprinse de pe albul norilor. 
Oricât aş admira elenganţa ploii, nu pot 
să îmi continui drumul. Cu greu urc pe 
o floare mai înaltă. Când ajung în vârful 
ei, le spin norilor: 

            -Vă rog, dragi nori, puteţi înceta 
ploaia? Micile picături cad pe trupul 
meu firav şi nu îmi pot continua călăto-
ria. Puteţi ruga soarele să mai stea 
puţin? 

            -Pentru că ne-ai rugat aşa de 
sincer, vom chema soarele pe cer! 

           -Mulţumesc, vă sunt recu-
noscătoare! 

           -La revedere, mică furnică! 

           Oricât aş încerca să îmi găsesec 
rostul, picioruşele mele abia mă mai ţin. 
Cred că mă voi odihni sub această frun-
ză călduroasă…Simt că lângă mine se 
aşează încă două furnici. 

           -Ce vă aduce pe-aici? 

            -Am pornit să vedem lumea! 

            -Puteţi merge de-acum cu mine! 
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În noaptea de 23 spre 24 
Decembrie, în igluul 24 de la 
Polul Nord zona iepurilor polari, 
Crăciun era foarte grăbit. Știa că 
peste o zi va merge pe pământ şi 
va trebui să împartă cadouri 
tuturor copiilor. Știa că pe pământ 
sunt mulţi copii, căci încercase 
odată să numere toţi copiii de pe 
pământ, dar se încurcase. Încercă 
iar să numere copiii, dar şi de data 
asta se încurcă şi în cele din urmă 
renunţă. Acum se grăbea, ştia că n
-are mult timp. În camera mare de 
lângă el, spiriduşii lucrau de zor. 
Fiecare făcea câte ceva. 

   Pe pământ însă oamenii 
aveau alte planuri. Adulţii nu 
aveau timp să împodobească 
bradul, iar copiii comentau: 

   -De ce trebuie să 
împodobim bradul? Moşul ne 
poate lăsa cadourile şi fără bradul 
împodobit. Prin toată casa sunt 
multe locuri unde poate ascunde 
cadourile. 

    A doua zi, pe 24 
Decembrie oamenii umblau pe 
străzile oraşului ca într-un 
furnicar, dar niciunul nu simţea că 
se apropie spiritul Crăciunului. 

      În igluul 24, Polul Nord 
spiriduşii aflaseră de situaţia de pe 

pământ şi doriră să îl anunţe şi pe 
Crăciun, dar acesta le răspunse: 

    -Nu am timp, în seara asta 
trebuie să merg pe pământ şi nu 
am terminat de pregătit cadourile. 

    La ora 8 seara, Moşul îşi 
puse darurile în sacul său mare, se 
urcă în sania trasă de reni-pe care 
scria ,,Atenţie! Nu se foloseşte de 
oricine!”- şi plecă spre pământ. 

    Drumul nu dură foarte 
mult, iar în câteva minute ajunse 
pe pământ. Acum umbla din casă 
în casă să afle care copil a 
împodobit bradul. Din păcate, 
nimeni nu avea bradul împodobit. 
Din contră, în fiecare dintre case 
găsi feluri diferite de copii. De 
exemplu, în una din case găsi 
nişte copii care se certau. Fiecare 
încerca să-i convingă pe ceilalţi că 
el va primi cel mai mare cadou. În 
sfârşit, ajunse la o ultimă casă. 
Făcu în abureala geamului o gaură 
cu mâneca şi privi. Nici în această 
casă nu era bradul împodobit. Aici 
însă erau agăţate la geam multe 
perechi de şosete.,,Poate sunt 
mulţi copii aici’’, îşi spuse moşul. 
Dar, când se uită mai bine, 
observă că era un singur copil. Se 
pare că niciuna dintre case nu 
depăşi aşteptările moşului. Acesta 

se întoarse spre spiriduşii săi şi le 
spuse: 

  -De ce nu m-aţi anunţat de 
situaţie? 

 -Moşule,asta voiam sa-ţi 
spunem,dar ne-aţi alungat. 

Moşul se gândi puţin şi îi 
veni ideea de cel mai frumos 
cadou. Intră în fiecare din case şi 
începu să împodobească cu 
răbdare fiecare brad. 

   Bucuros, se întoarse la 
sania sa şi porni spre igluul său. 
Pe drum însă îşi dădu seama că îşi 
pierduse sacul. Se gândi puţin şi 
spuse: 

  -Lasă, până la anul fac alt 
sac.,Oricum,ş,tiu unde mi-am 
lăsat sacul.,L-am uitat la cea mai 
săracă familie din oraş numită 
Simonescu de pe strada Brazilor 
numărul 13. 

   Dar nu fiţi invidioşi, Moş 
Crăciun va trece şi pe la voi în 
curând şi vă va lăsa cadouri în 
funcţie de cuminţenia pe care aţi 
dovedit-o în timpul anului. 

  Aşa că nu uitaţi să vă 
verificaţi cu atenţie bradul, ca nu 
cumva să uitaţi de un cadou. 

BRADUL „ ALTFEL ”  

LA CLASA FLUTURAŞILOR 
 

 În preajma sărbătorilor de Crăciun, au fost 
brăduţi care mai de care mai frumoşi şi mai bogaţi. Din 
păcate, aceşti brăduţi frumoşi care ar mai fi avut încă 
multă viaţă în pădure, au fost sacrificaţi doar pentru ca, 
timp de câteva săptămâni, să decoreze frumos o casă. E 
mare păcat, mai ales că aveam la îndemână alte soluţii 
care au dat dovadă de grijă pentru mediu.  
 Dacă nu dorim să renunţăm  sub nicio formă la 
bradul clasic, atunci cea mai bună variantă este să 
cumpărăm un brad în ghiveci, pe care putem apoi să îl 
plantăm din nou în pământ. Iar dacă suntem pasionaţi 
de design, putem  alege din modelele ingenioase de 
brazi gândite de designeri sau putem  fi originali şi să 
folosim ce avem la îndemână (HÂRTIE, CARTON 

RECICLABIL, TEXTILE, CD-URI, RESTURI DE 
LEMN SAU FIER, BIDOANE, FRUCTE, 
LUMÂNĂRI, PRĂJITURI – FIGURINE DIN TURTĂ 
DULCE PENTRU DECORAT) şi astfel obţinem „UN 
BRAD ALTFEL”  
 De aceea, în perioada 15 noiembrie – 15 
decembrie 2015, elevii clasei I C ai Şcolii Gimnaziale 
”Alexandru cel Bun” Bacău, îndrumaţi de prof. 
Leureanu Adina şi Marin Ana-Maria şi sprijiniţi şi de 
părinţi,  şi-au arătat măiestria şi au realizat câteva 
modele de brăduţi din bidoane şi sticle folosite, 
ambalaje şi alte produse reciclabile.  Imaginaţia nu 
cunoaşte limite, aşa că indiferent dacă sfidează tradiţia 
sau nu, ea este cea care ne face sărbătorile mai 
luminoase. Este o provocare pentru fiecare. 
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      Iarna a sosit pe uliţă. Fulgii mari de zăpadă se învârt 

necontenit ca un roi de albine. Parcă mai ieri era plină de gropi 

şi pietriş, iar azi este o fâşie de câmp acoperită de covorul alb şi 

gros, un peisaj de nedescris în mintea şi inima oamenilor. La 

ferestrele caselor, o frumoasă pictură de gheaţă dă culoare  

satului. Din hornurile ce ieşeau prin acoperişurile albe se înălţau 

suluri drepte de fum spre cerul albastru luminat de stelele albe 

care cădeau una câte una. Uliţa părea pustie, aruncată şi 

încremenită în magia veșnică a iernii. Era un sat străin. Dar totul 

nu este aşa cum pare... 

      În fundul satului, după cel mai frumos brad, împodobit 

cu mii şi mii de bogăţii, un grup de copii aruncă cu mingi 

zburătoare de zăpadă în toate părţile. Bucuria şi prietenia dintre 

ei se citesc pe chipul cu obrajii roşiatici ca focul. Pe un deal, 

copii cu sănii urcau şi coborau, păreau nişte furnici. Un copil se 

uita spre cer şi spunea: 

Îţi mulţumesc ,Bunule An, că ai trimis-o pe fiica ta ,IARNA, 

la noi în sat! 

      A spus-o cu atâta bucurie! Pentru acel copil, iarna este 

cel mai preţios lucru pe care îl avea. Era fascinat de jocurile si 

bucuriile aduse de Prea-Frumoasa-IARNĂ. 

     Pentru toți,  iarna este o poveste, un vis devenit realitate. 

Pesajul e unul pe care cu toţii îl ştiam din basme, dar niciodată 

nu ni l-am fi crezut că va deveni realitate. Dar după cum ştim, 

nimic nu e imposibil. 

     În magia Crăciunului cu toţii cădem într-un somn adânc 

plin de vise şi speranţe. Crăciunul ne schimbă în mai bine!  

Iarna  

de Fantu Teodora,  

clasa a VII-a A 

Iarna, un anotimp minunat 

Iarna, un anotimp aristrocrat 

Iarna, cu neaua sa imaculată 

Când copiii fac dansuri în zăpadă. 

 

Iarna, anotimpul sărbătorilor, 

Chiar dacă nu e al florilor 

E al bucuriei, 

Al sărbătorii, 

Al bucuriei în familie. 

 

Iarna e minunată 

Cu neaua sa imaculată, 

Cu bucuria ce-o aduce  

În sufletele noastre 

Cu sărbătoarea, fericirea 

Şi împlinirea. 

 

Şcoala 
  de Marcu Ruxandra,  

clasa a VII-a A 

Şcoala este minunată, 

Fraţi, surori, 

Veniţi cu mine  

Să v-arăt chiar eu, îndată 

Cât mister şi bucurie 

Ascunde lumea asta toată. 

 

La şcoala-nveţi care-i istoria  

României noastre 

Şi poate la chimie,  

Despre moleculele vaste, 

 

La limba română e altceva: 

Ana are mere, da? 

Silabele pe rând le pronunţi 

Iar la muzică trebuie să le cânţi. 

 

Limba engleză, 

De vrei s-o şti, 

Nu trebuie să înveţi poezii 

 One, two, three 

Şi mai multe vei şti. 

 

Matematică de vrei sa-nveţi, 

Nu sta cu ochii pe pereţi, 

Pentru că trebuie să repeţi, 

1+1 fac doi 

Dar oare, 

Ce număr formează amândoi? 

 

Da! 

Aceasta e școala, dragi copii, 

Lăsând în urmă: râsete, distracţie, jucării, 

Atenţi la oră vom fi. 
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  Viitorul este singura parte a timpului pe care 

omul nu a putut să o prezică. Mereu acest cuvânt va avea ca 

urmare un semn de întrebare. Tot timpul au fost întrebari 

despre acest subiect. Fiecare om îl interpretează cum vrea. 

 Va fi un loc futurist, în care simplitatea nu va avea 

loc. Era aceea va fi mereu într-o continuă schimbare. Banii și 

luxul vor distruge parcurile, muzeele, teatrele și vor ajunge 

locurile unor industrii contemporane. De exemplu, Marea 

Neagra va ajunge sa fie un luxos oraș plutitor, ca Veneția. 

Delta și animalele care viețuiesc acolo vor deveni cel mai 

mare parc tehnologic din toată lumea. 

 Liniștea și armonia dintre țări vor disparea odată cu 

uniunile care împăcau țările. Totul este un continuu război 

pentru putere și niște simple hârtii nu mai pot instaura pacea. 

Sufletul cel curat al oamenilor de astăzi s-a dus odată cu 

onestitatea. 

 Acest mediu fictiv descris de mine este viitorul 

copiilor noștri! Vouă nu v-ar plăcea sa trăiți într-un asemenea 

mediu, nu?! Haideți să începem să îl schimbăm! 

 Nu vă vindeți onestitatea, simțul dreptății și onoarea! 

Mergeti drept prin societate, nu vă târâți pentru niște simple 

hârtii! Asta vor bancherii, să le fiți la picioare și să vă 

cucerească cu banii lor. 

 Să păstrați mereu într-un loc adânc săpat în inimă, 

simplitatea și cultura neamului din care veniți!! Să nu vă fie 

rușine că sunteți români! Mereu să vă mândriți cu strămoșii, 

portul și tradițiile acestor locuri! Iubiți-vă tărâmul ca pe ochii 

din cap! 

     

Povestitorii din copaci 

 

               Pe acest tărâm uimitor, departe 
de cele rele şi întunecate, îşi întind pletele 
verzi şi bogate copacii înalţi ce găzduiesc 
povestitorii. Marea verde ce înconjoară o 
suprafaţă mare de pământ ţesut cu florile 
gingaşe se răspândeşte tot mai mult 
formând familii de povestitori. 

                Şi, pentru a desluşi misterul cât 
mai repede, acest tărâm este chiar 
pădurea. Povestitorii sunt micile păsări ce 
în fiecare zi răspândesc prin natură praful 
magic luat de la zâne, uneori primindu-l 
în dar. Natura renaşte şi  totul se învăluie 
într-o bucurie sclipitoare ce este zărită de 
toţi. Numele de povestitor ce este adresat 
păsărilor, ştiind că de citit ne place 
tuturor, are o legendă: 

             ,,Ploaia limpede zboară prin 
văzduh sub forma unor picături de cristal, 
ca o înşiruire de diamante preţioase parcă 
desprinse de pe albul norilor. O pasăre 
graţioasă venită parcă de departe se 
roteşte de câteva ori prin zare, spre 
orizont, formând un dans învăţat la ora de 
balet. Ploaia începe să fie din ce în ce mai 
rapidă. 

               Micuţa vietate realizează că e în 
pericol şi speriată caută un adăpost. Oricât 
ar admira eleganţa ploii, nu poate să-şi 
continue călătoria. S-a plictisit de aşteptat. 
Văzând copacii plini de ramuri şi simţind 
siguranţa de a se ascunde acolo, grija cu 
care poate fi ocrotită, a plecat spre un 
copac micuţ şi s-a adăpostit în el. 

              După ce ploaia şi-a adunat 
cristalele, micuţa pasăre a ieşit la iveală şi 
în fiecare zi a povestit această legendă 
ciripind, iar alte păsări au auzit-o şi au 
trecut şi ele prin această întâmplare, apoi 
povestind-o la nesfârşit.’’ 



                                          

Revista Şcolii Gimnaziale “ALexandru cel Bun” Bacău 23 

 
 Ne-am obişnuit cu zicala „Cartea este un prieten bun”. 
Oare, drag şcolar, înţelegi cu adevărat sensul acestor cuvinte? 
Ai încercat vreodată să-ţi răspunzi? 
Dar la următoarele întrebări: De ce citim? Cum citim? Când 
citim? Este necesar să-ţi alcătuieşti caietul de lectură şi să reţii 
din viaţa, munca şi opera sciitorilor? Dacă ţi-ai răspuns e bine, 
dacă nu, poate te vei lămuri cu ceea ce vei citi mai jos. 
 Da, cartea este un prieten bun pentru că, prin 
intermediul ei vin toate aproape, lângă tine. Ele îţi limpezesc 
necunoaşterea, neştiinţa, vin la tine cu sufletul deschis, 
dornice, sfătuitoare, înţelepte. Împreună cu ele faci călătorii 
mai scurte, mai îndepărtate, unde vizitezi ţări, popoare, unde 
afli obiceiuri, frumuseţi din realizările altor popoare. De la ele 
afli despre descoperirile de ieri, de azi, care fac munca şi viaţa 
oamenilor mai bună, mai uşoară. 
 Ne vin în minte cuvintele lui Nicolae Iorga, marele 
istoric, despre carte şi anume: „O, sfintele mele cărţi...pe care 
soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datorez că sunt 
om, că sunt om cu adevărat!” 
 Da, cartea poate să te facă om adevărat, dacă vrei. Ea te 
învaţă să iubeşti adevărul, să ocoleşti răul, să fii cinstit, 
curajos. Oare nu vrei şi tu să te asemeni cu unii eroi din cărţile 
citite? Suntem convinse că da.  
 Iubeşte, citeşte. Foloseşte şi păstrează cartea ca pe un 
prieten bun, adevărat! Căci: „Nu este alta, şi mai frumoasă, şi 
mai de folos în viaţa omului zăbavă, decât cititul cărţilor”, 
spunea marele cronicar, Miron Costin. 
 Încercând să-ţi răspundem la a doua întrebare, ţi-am da 
un sfat: Să nu citeşti la întâmplare! La vârsta ta e bine să te 
sfătuieşti cu doamnele învăţătoare, doamna bibliotecară, cu 
părinţii tăi. De la dânşii vei afla ce cărţi îţi sunt recomandate la 
lectura suplimentară. Cartea se citeşte în timpul liber, în va-
canţe, după ce termini cu anumite îndatoriri: pregătirea 
lecţiilor şi ajutorul în gospodărie. Ea se citeşte pe îndelete, cu 
mare atenţie, lectura ei trebuie întreruptă, atunci când nu 
înţelegi cele citite. Pe parcursul cititului sau la sfârşitul lecturii 
gândeşte asupra celor citite. Respectă punctuaţia pentru că ea 
te face să înţelegi conţinutul povestirii sau al cărţii.  

Este necesar caietul de lectură în care poţi nota titlul şi 
autorul lecturii, unele expresii, citate pe care să le poţi folosi în 
lucrările tale de compunere şi chiar în vorbirea curentă. Nu 
trece uşor peste cele spuse mai sus, ci reţine unele îndemnuri, 
ele fiind folositoare. 

 
Nu e învăţat cel ce citeşte cărţi, ci cel ce ştie ce citeşte! 

Citeşte cu ochii minţii! 
 

Dragii noştri cititori, 
O ... poveste 

 
 

Un covrig rotund şi vesel 
Şade mândru-n caieţel 

Şi se-ntreabă de o vreme 
Cine vine după el? 

 
O fi o să scrie Oana 

Sau o fi Oneşti, Onel, 
Poate fi şi Om sau Oda 
Dacă începi textul cu el. 

 
Mai încolo, trist şi singur 

Şade un o mai mititel. 
Plânge-ncet, că nu e sigur 

Cine vine după el. 
 

Vrea să stea şi el în frunte 
Precum cel mai mare frate, 

Însă el n-a fost cuminte 
Şi-are locul mai în spate. 

 
E rotund şi mic se pare, 
Ca un ou sau covrigel 

Şi sunt multe semne care 
Se aşază după el. 

 
Coş, omidă, olandeză, 
Coamă, coadă sau olar 
Toate-acestea nu există 
Fără o, pentru şcolar. 

 
Că e mic sau mare o – ul 

Are locul lui, se pare 
Şi-am învăţat azi alfabetul 

Cu o mic şi cu O mare. 
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          To many of us, the quotes of famous 
people mean  guidance in life. That is why 
they have become valuable and we always 
keep them in our mind. Here are some 
quotes of famous people such as: Platon, W. 
Shakespeare, Goethe, R. Emerson, James 
Joyce, Mark Twain, Galileo Galilei, A.  
Einstein. 

“Wise men speak because they 

have something to say; Fools 

because they have to say 

something.” 

Platon (ancient Greek philosopher)  
He was the world's most influential 

philosopher. 427 BC-347 BC 

 

“Thinking is easy, acting is dif-

ficult, and to put one's thoughts 

into action is the most difficult 

thing in the world.” 

 Johann Wolfgang von Goethe quotes 
(German playwright, poet, novelist and 

dramatist; 1749-1832) 

 

“You know more than you think 

you know, just as you know less 

than you want to know.” 

 Oscar Wilde quotes (Irish poet, novelist, 
dramatist and critic, 1854-1900) 

 

 “For everything you have 

missed, you have gained some-

thing else, and for everything 

you gain, you lose something 

else.” 

Ralph Waldo Emerson quotes 
(American poet, 

lecturer and essayist, 1803-1882) 

“A man's errors are his portals of 

discovery.” 

 James Joyce quotes (Irish novelist, 1882-
1941) 

“All truths are easy to under-

stand once they are discovered; 

the point is to discover them.” 

 Galileo Galilei quotes( Philosopher, 
astronomer and mathematician who 

made fundamental contributions to the 
development of the scientific method 

and to the science of motion, astronomy 
and strength of materials. 1564-1642) 

 

“Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the 

soul.” 

 Douglas MacArthur quotes (American general who com-
manded the southwest Pacific Theatre in World War II, 1880-

1964) 

 

“Intellectual growth should 

commence at birth and cease 

only at death” 

 Albert Einstein quotes (Physicist who 
developed the special and general the-

ories of relativity. Nobel Prize for 
Physics in 1921). 

 

“Listen to many, speak to a 

few.” 

 William Shakespeare quotes (English 
dramatist, playwright and poet, 1564-

1616) 

 

 

“Twenty years from now you will be more  

disappointed by the things that 

you didn't do than by the ones 

you did do. So throw off the 

bowlines. Sail away from the 

safe harbor. Catch the trade 

winds in your sails. Explore. 

Dream. Discover.” 

 Mark Twain (1835-1910. U.S. humorist, writer and lecturer) 
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De Luncanu Dragoş 
Clasa a II-a A 

 

Iarna e ca o poveste, 
Pe ea ninsoarea o vesteşte, 

Fulgii dansează pe cer, 
Brrr! Ce ger! 

 

Oameni de zăpadă construim, 
Pe Zâna Iarnă cu toţii  

o-ndrăgim. 
Zăpada e albă, pufoasă, 

Zâna Iarna e cea mai frumoasă! 
 

Sărbătorile de iarnă  
le-aşteptăm 

Şi-atunci noi colinde cântăm. 
Pământul primeşte steluţe  

argintii 
Şi ele se joacă cu … copii! 

 
 

 

De Necoară Anastasia 
Clasa a II-a A 

 

Vremea e de săniuş, 
Copii, hai pe derdeluş! 

Hai să ne jucăm 
Şi să ne distrăm, 
Să ne bucurăm, 

În lumea iernii să intrăm! 
 

De Crăciun, Revelion, 
Să cântăm şi să dansăm, 

Bucate tradiţionale să mâncăm, 
Voie bună s-arătăm. 

 

Copiii cu sania se dădeau, 
În casă nu mai intrau, 

De zăpadă ei se bucurau 
Cât încă mai puteau.  

 

De Fotache Şerban – Dimitris 
Clasa a II-a A 

 

Soarele zâmbeşte cald 
Peste câmpul adormit 
Şi topeşte cu o rază 
Neaua ce l-a învelit. 

 
Veseli sunt din nou copiii, 

Soarele zâmbeşte iar, 
Au lăsat deja cojocul 

Şi-au uitat şi de fular. 
 

De sub un morman de gheaţă 
Scoate capu-ncetişor, 

Cu căciulă de verdeaţă, 
Ghiocelul vestitor. 

 
 

 

De  Spiridon Ştefan 
Clasa a II-a A 

 
Dor de vară când ninge-afară, 

Nu vreau ninsoare, 
Vreau mult soare, 

Când pajiştea e-nfloritoare 
Şi păsările cântătoare. 

 

Când gerul pune la geam flori, 
Mă gândesc la privighetori. 

Mergând spre derdeluş, 
Mă gândesc la mare-acuş. 

 

Iarnă, iarnă, eşti geroasă, 
Dar tot vara-i mai frumoasă. 
Dar când ninge mult afară, 
Mă gândesc la tine, vară! 
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Excursie la munte 

 În vacanța de toamnă am fost împreună 

cu părinții mei la munte. 

 Am ajuns la Predeal și ne-am cazat la un 

hotel. Am vizitat stațiunea, apoi am plecat spre 

Bucegi.  

 Era o vreme foarte frumoasă. Am 

parcurs o parte din traseu cu mașina, apoi am 

urcat pe jos vreo trei kilometri. Am făcut multe 

poze lângă Babele și Sfinxul. Vântul adia ușor și 

am putut să ne odihnim și să respirăm aer curat 

de munte. 

 După această drumeție ne-am îndreptat 

spre castelul Bran. Eram foarte curios să îl 

vizitez și să-i descopăr legendele. Am cumpărat 

unele suveniruri care îmi vor aminti de mica 

noastră excursie: o cană cu chipul lui Dracula, 

un tricou cu Vlad Țepeș și o sabie din lemn. 

 Mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să 

mă reîntorc în zona Brașovului! 

Ștefan Popa                                                                                                                  

clasa I B 

Vacanța de Crăciun 
 

A venit iarna. Fulgii de zăpadă au 

acoperit orașul. Totul este alb ca în povești. 

Copiii sunt fericiți pentru că a venit 

vacanța de Crăciun. Moșul sosește mereu cu 

sacul plin cu daruri pentru toți. 

Este atât de frumos, ca într-un vis! 

 

 

Iarna 

Afară este frig. Cad fulgi albi de sus din 

cer. Geamurile sunt înghețate. 

Dar copiii ies la joacă. Ei aruncă bulgări, 

fac oameni de zăpadă, se dau cu patinele sau cu 

săniuțele. 

Moș Crăciun vine în fiecare iarnă la 

copiii ascultători. 

Iarna este anotimpul meu preferat! 

 

Omul de zăpadă 
 

Într-o dimineață geroasă cu multă zăpadă, lui 

Vasile i-a venit o idee. S-a îmbrăcat mai gros și a 

ieșit afară, la zăpadă. 

A mers în grădina din spatele casei bunicilor, 

a făcut trei bulgări mai mari de zăpadă și i-a așezat 

unul peste celălalt. În joacă, a adăugat doi ochi din 

bucăți de cărbune și nas dintr-un morcov. Pe cap i-a 

pus o pălărie, o bucată de pătură ține loc de cojoc, iar 

în loc de braț – un rest de mătură veche de-a 

bunicilor. 

Așa a construit Vasile primul său om de 

zăpadă, prietenul lui din grădină care l-a așteptat atâta 

timp cât a durat frigul! 

Bunul Moș Crăciun 
 

 Departe, în îndepărtata Laponie, aproape 

de Polul Nord, acolo trăiește el, bunul Moș 

Crăciun. 

 Ținutul alb, ca de basm, pădurile de brazi 

încărcați cu zăpadă înconjoară și îmbracă a sa 

căsuță. Înăuntru, alături de ajutoarele sale, 

spiridușii, Moșul meșterește de zor și cu multă 

dragoste la jucăriile minunate pe care le împarte 

copiilor de Crăciun. 

 Spiridușii notează în carnețelul magic 

toate dorințele copiilor și pregătesc întreaga lume 

minunată a cadourilor, precum și sania 

fermecată.  

Îmbrăcat în costumul său roșu, cu barba și 

pletele dalbe, Moș Crăciun se înalță în zbor, 

purtat de sania fermecată trasă de reni, spre copiii 

cuminți pentru a le pune sub bradul frumos 

împodobit cadourile mult visate...  
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Iarna 

 
 Iarnă, eu te-am așteptat 

 Cu dor de zăpadă; 

 Fulgii tăi eu i-am visat 

 Și-i aștept să cadă. 

 
 Iarna este minunată, 

Este doamna din poveste! 

Cu fulgi mari, albi de zăpadă, 

Ea ne dă de veste... 

 
Săniuța mă așteaptă –  

Vrea afară la zăpadă. 

Podul ei de scândurele 

Vrea s-ajungă pân’la stele. 

 

Un om de zăpadă 

Îmi doresc să fac, 

Să-l aduc în casa noastră, 

Să stea lângă brad. 

 
Dar căldura-l va topi, 

Însă el nu știe. 

O să-l pun în frigider, 

Să-l am pe vecie! 

 

Prima mea zi de fotbal 
 
 Am început să joc fotbal la 7 ani, când 

eram în vacanța de vară. 

 Prima zi când am intrat pe teren mi s-a 

părut cea mai frumoasă din viața mea. De 

atunci, merg de trei ori pe săptămână la 

antrenamente. 

 Deocamdată, aceasta e pasiunea mea: 

îmi place foarte mult să joc fotbal!

Dansul – pasiunea mea 

 Încă de la grădiniță am avut o pasiune pentru 

sport, mai ales pentru dans. 

 Ador acest sport, deoarece mă simt minunat 

când dansez; îmi place să fiu pe scenă și îmi place 

când, la sfârșitul dansului, mulțimea de oameni mă 

aplaudă. 

 Când sunt supărată, încep să dansez și parcă 

evadez într-o lume imaginară în care nu mai am 

nicio problemă și în care totul este frumos... 

 Dansul este o parte din mine la care nu vreau 

să renunț niciodată. Visul meu este să pot dansa tot 

mai bine, iar în viitor mi-ar plăcea să am propriul 

meu club de dans, unde să pot ajuta alți copii să-și 

urmeze visul! 

Musafirul 

 

Într-o zi, parcă de joi, 

 Stam la soare în trifoi, 

 Așteptând să iasă luna; 

 Când... apare-un motănoi. 

 
 Era mare, gras, tărcat 

 Și-ascundea în umbra lui 

 Un pisic micuț, vărgat 

 Ce părea al nimănui! 

 
 A plecat motanul gras 

 Mândru tot de fapta lui. 

 Iar pisicul a rămas –  

 Cam timid și cam stingher, 

Dar voios în sinea lui. 

 
L-am hrănit cu lapte cald, 

Că era cam speriat. 

Și l-am rugat să rămână 

Cel puțin o săptămână. 

 
A trecut un an și-o vară, 

Iar pisicul a crescut. 

E plăcut să-l văd pe-afară 

Cât de mândru s-a făcut! 

Ianis Ocolașu 

clasa I B 
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 A fost odată ca niciodată un omuleț 

verde, pe nume Grinch, care trăia în orășelul 

Who-Ville. 

Pentru că râdeau de el copiii la școală, 

s-a izolat pe muntele Grumpit. Dar, ca să se 

răzbune, a furat toate simbolurile 

Crăciunului din oraș: zurgălăi, luminițe, 

globuri, ghirlande, chiar și mirosul de 

cozonac... 

Când locuitorii orașului își dau seama 

de dispariția simbolurilor Crăciunului, încep 

să plângă. Apoi se adună, cântă și dansează 

împreună. 

Cu această ocazie, Grinch își dă 

seama că spiritul Crăciunului nu poate fi 

distrus. El realizează ce reprezintă cu 

adevărat această sărbătoare: bucuria de a 

dărui cadouri, frumusețea globurilor, 

luminițelor, ghirlandelor, mirosul de 

cozonac și veselia tuturor. Tot acum, devine 

conștient că nu poate trăi singur, ci el trebuie 

să se apropie de oameni și să-i iubească. 

Povestea are un final fericit: Grinch 

petrece Crăciunul cu cântece și multă voioșie 

împreună cu locuitorii orașului Who-Ville.

Ferma mea 
 

 
Printre vaci şi calul nou 
Paşte falnic şi un bou. 
Câinii latră şi alungă  

Vulpea cea cu coada lungă. 
 

Otilia, vecina mea, îmi cere 
Să-i aduc un coş cu mere. 

 -Merele să fie coapte, 
Să le simţi ca nişte şoapte!  

 

Literele prietene 
 

 
Un „o” mic şi un „O” mare 
Merg de mână la plimbare. 
Văd pe drum un băiat mare 
Şi-l supun la o testare. 
 
Vor să vadă dacă ştie 
La română, geografie... 
 
După ce-au verificat 
Note bune c-a luat, 
Îl felicită şi-i spun 
Că e pe drumul cel bun. 
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Primăvara 

 

Simt miros de primăvară 

Şi e cald din nou afară. 

Simt miros de ghiocei 

Când mă joc cu cei doi miei. 

Toamna 

 

Toamna a venit 

Cu roadele bogate, 

Copacii-au veştejit 

Şi lanurile  toate. 

 

Livezile sunt pline, 

Porumbul este copt, 

În serile senine, 

Poftiţi cu toţi la joc! 

 

Hamsterii noştri 

 

Am un hamster alb 

Cu pete gri, cam slab... 

Se joacă-ntruna-n cuşcă, 

E vesel şi nu muşcă! 

 

Şi fratele meu are unul, 

Prin casă îi dă drumul. 

Şi de-atâta umblat 

Nici că s-a săturat! 

 

Iarna 
 

 

 

Fulgi - au început să cadă, 

Peste tot să se aşeze. 

Plăpumioare de zăpadă, 

Ne ţin câmpiile treze. 

 

Să ieşim cu toţi-afară, 

Îmbrăcaţi cu haine groase, 

Să ne batem cu zăpadă 

Şi să ne urcăm pe coastă! 

 

Primăvara 

 

Primăvară, eşti frumoasă 

Nu ca iarna cea geroasă! 

Florile îţi înfloresc, 

Copăcei înmuguresc. 

 

O brânduşă-nfrigurată, 

Scoate capul din zăpadă. 

Ghiocelul somnoros, 

Scutură omătul gros. 

 

Rândunica cea voioasă, 

Face cuib iarăşi pe casă. 

Guguştiucul cel voios, 

Cântă pe creangă frumos. 
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         Mama mea 

Strălucește ca o stea 

Parcă ar fi un fulg de nea 

O iubesc nespus de mult, 

Ați ghicit! E mama mea. 

 

Ea cântă   mereu frumos 

Cântecul e chiar duios 

O iubesc nespus de mult 

E cea mai dulce de pe pământ! 

 

   

Prima zăpadă 

Prima zăpadă a venit 

Dar repede s-a topit. 

Lasă, nu-i mare supărare, 

Vine altă ninsoare! 

 

O, dragă zăpadă! 

Tu ești foarte ușoară,  

Te ia vântul și te poartă 

După soartă! 

Drumurile ai înzăpezit 

Si pe noi ne-ai înveselit. 

 

Sistemul solar 

        

Eu sunt Sistemul Solar. 

Vă prezint planetele mele 

Sunt foarte mândru de ele 

Zici că sunt date cu var. 

Eu sunt Mercur, sunt prima 

La mine se schimbă mereu clima. 

Eu sunt Venus, sunt cea mai 

caldă 

Și sunt foarte  palidă. 

Eu sunt Pământ, sunt albastru 

Si sunt foarte măiastru. 

Eu sunt Marte, vecin cu Pământul 

La mine mereu bate vântul. 

Sunt Jupiter, o planetă gazoasă 

Și totuși am masă. 

Sunt Saturn, stăpânul inelelor 

Conducătorul stelelor. 

Sunt Uranus, am și eu inele 

Și sunt numai ale mele. 

Eu sunt Neptun  

Semăn un pic cu Saturn. 

Eu sunt Pluto și fiind așa mică 

Am fost retrogradat la stadiul de 

planetă pitică. 

Creionul 

Un creion supărat 

De-un copil torturat 

Nici vârf nu mai avea 

Din cauză că acel copil nu-l 

iubea. 

 

Copilul tot îl ascuțea 

Și el fără corp rămânea. 

Copilului rău i-a părut 

Căci creionul lui s-a rupt. 

Și de-atunci a învățat 

,,Creionul trebuie respectat!” 

Iar de-atunci îl prețuiește 

Înt-un mod cerește. 
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Iarna 
 

 

A venit iarna geroasă, 

Noi purtăm hăinuţa groasă! 

Fulgii se aştern uşor, 

Ce covor strălucitor! 

 

Copiii aleargă bucuroşi, 

Obrajii-s roşii şi pufoşi. 

Natura toată acum este 

Crăiasa albă din poveste. 

 

Iarnă românească 

  

 

Ninge cu fulgi argintii, 

Hai la joacă, dragi copii! 

Scoateţi săniuţe-afară, 

Să ne dăm pe pârtii iară! 

 

Zâna Iarnă cea vestită, 

A venit iar pregătită, 

Cu surprize albe, mii, 

Să ne bucurăm copii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara 

                                                          

 

Primăvara a sosit                                         
Primăvara ne-a-nvăţat,                                                  

Cu ghiocelul vestit!                                     
Că timpul e de distrat 

Oamenii a-nveselit,                                      
Şi când zâna va pleca, 

Florile au înflorit.                                        
Vara o vom aştepta! 

Dragă toamnă 

 

Dragă toamnă din livezi, 

Ai copt mere şi nuci verzi, 

Ai lăsat codrii pustii,  

Dar eu tot te-aştept să vii! 
 

Ziua tu iar ai scurtat, 

Noapte i-ai adăugat 

Şi-ai ţesut peste alei,  

Covor galben dinspre tei. 
 

Dragă toamnă, când mai vii 

La bunicii mei prin vii, 

Că mi-e dor de a mea şcoală 

Şi de zilele de iarnă! 

 

De ziua mamei 

mele 

Un surâs, o floare 

E ziua mamei mele; 

Rază de vis, rază de soare 

Iubire, lună, stele… 

 

Toate acestea: astăzi sunt! 

Şi sunt văzute de oricine; 

O mamă am, pe-acest pământ: 

Şi-i mamă! Pentru mine. 

 

Ca mama mea, nu-i nimenic: 

Doar pentru mine ea trăieşte; 

Iar eu, i-am dăruit pupic 

Şi ştiu, că mă iubeşte. 

 

Primăvara-şi  

ia adio  
 

Primăvara-şi ia adio 

de Emilia Plugaru 

Abureşte după ploaie 

 Frunza deasă de pe nuc, 

Primăvara-şi ia adio: 

 – Nucule, eu plec, mă duc. 

 

Florile ţi-am scuturat, 

 Frunza ţi-am crescut-o mare, 

Mi s-a încheiat sorocul, 

 Vine vara cu mult soare. 

 

 Frunza pomului foşneşte 

  Toată ziua până-n seară, 

  Nu e vânt, şopteşte nucul: 

  – Mergi cu bine, primăvară. 
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Mama 

 

Mamă, nori ți-ai  

Prins în păr 

Și l-ai prins cu.. 

Flori de măr. 

 
Mamă, numele ți-l dezmierd 

Că mi-e teamă să nu te pierd 

Timpul înapoi l-aș da 

Ca să stau în poala ta. 
 

Iarna 

 

Iarnă albă și geroasă 

Zâna gheții nemiloasă 

Ai venit pe la ferești 

Cu colinde românești 

 

Ninge cu fulgi argintii 

Țurțurii cei albăstrii 

Peste case-s asezați 

De vânt fulgii-s toți purtați 

 
Toți copiii au ieșit 

Să se dea cu sania 

Căci acum a poposit 

Anotimpul mult iubit! 

 Toamna 

 

 

Toamnă, toamnă 

Ești frumoasă! 

Eu mă joc ziua toată 

Prin recolta ta bogată! 

 
Zăna bogățiilor, 

Zâna veseliilor, 

Vine în a mea țară 

Cu fața roșie ca focul, 

Pentru a anunța  

Toată veselia mea! 
                                                       

Iarna 

 

Dragă iarnă cu ger și frig 

Dar ne-aduci bucurii 

Ai sosit din nou la noi 

Să ne-aduci veselii! 

  

Fulgii zboară, plutesc ușor 

Ca veșminte argintii 

Și iubire eu le dau, visând să 

revină 

Ca în fiecare an! 
 

Pe treptele școlii...... 

 
 

Vise de copii sunt foarte 

multe.. 

Dorințe ascunse sau de toți 

știute! 

Un tron regesc sau 

președenția 

E visul ce ne umple 

copilăria! 

 
Unii poate vor mâncare, o 

hăinuță sau o jucărie 

Alteori să scrie un text, o 

poezie. 

Unii chiar să intre-n școală 

să învețe, 

Nu televizoare, iphone și 

alte dandanale! 

 

Cei ce au posibilitate, 

Normal! Că zi de zi se duc! 

Însă..unii...de prea mult.. 

Se plâng! 

 
Nu înțeleg că-nvățătura 

Ne oferă un viitor, 

Să ne îndreptăm 

privirea...zic! 

Cu încredere spre al nostru 

cert SUCCES! 
                                                                                                                             


