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 Un nou număr al revistei școlii noastre a 

apărut. Ca de obciei, veți regăsi în paginile ei 

creațiile minunate ale elevilor noștri. Pe unii îi 

cunoașteți bine, pentru că sunt colegii voștri de 

clasă. Altora le veți intui sufletul din creațiile 

publicate în acest număr al revistei. Pe alții îi 

cunoașteți din auzite. Toți sunteți prieteni. 

 Lectura acestui număr sperăm să fie una 

specială pentru voi, căci veți regăsi în paginile 

publicației doar gândurile și trăirile voastre, ale 

elevilor talentați ai școlii noastre. Peste ani, vă veți 

aminti cu drag de școala noastră, de colegi, recitind 

paginile revistei ”Mozaic”.  

 Veți arăta cu mândrie familiei numele vostru 

în revistă, veți citi împreună creațiile celorlalți, vă 

veți bucura de ceea ce a ieșit în momentele de 

inspirație. Vă așteptăm cu drag și cu multă 

nerabdare și alte opere, pentru a le așterne în 

paginile următorului număr! 
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În luna februarie 2017, elevii clasei a VII-a A, coor-

donaţi de prof. Leibu Angela au derulat diferite ac-

tivităţi cum ar fi realizarea de desene tematice, 

strângerea de informaţii folositoare, redactarea unor 

rezumate ce aveau ca temă un domeniu nou, absolut 

necunoscut de ei și anume sustenabilitatea mărilor 

și oceanelor. Toate aceste acţiuni au menirea de a 

ilustra tema ,,Conservarea și utilizarea sustenabilă a 

oceanelor, mărilor și resurselor marine în vederea 

unei dezvoltări durabile.  ”Mări și oceane” ce face 

parte din proiectul internaţional ECO-ŞCOALA, 

proiect ce se derulează în școala noastră din anul 

2014. Şi fiindcă tema principală a proiectului are în 

acest an pe primul loc APA, toate acţiunile din cal-

endarul acestui an vizează rolul vital al acestei 

resurse, existenţa vieţii.                       

Sustenabilitatea este acea calitate a unei activități 

antropice (umane) de a se desfășura fără a epuiza 

resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci 

fără a compromite posibilitățile de satisfacere a ne-

voilor generațiilor următoare. Conferința mondială 

asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992 a 

acordat o atenție deosebită acestui concept, care im-

plică stabilirea unui echilibru între creșterea eco-

nomică și protecția mediului și găsirea de resurse 

alternative. Când se referă la dezvoltarea economică 

de ansamblu a unei țări sau regiuni, este de obicei 

preferat termenul sinonim dezvoltare durabilă. 

Oceanele lumii – prin temperatură, salinitate, 

curenţi – conduc sistemele globale care fac 

pământul locuibil pentru umanitate. Apa de ploaie, 

apa de băut, vremea, clima, zonele de coastă, mare 

parte din mâncarea noastră şi chiar oxigenul din 

aerul pe care-l respirăm sunt oferite şi stabilizate de 

mare. De-a lungul istoriei, oceanele şi mările s-au 

dovedit rute vitale pentru comerţ şi transport. Un 

management atent al acestor resurse globale este un 

element esenţial al unui viitor sustenabil. 

Prof. Angela Leibu 
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resurselor marine în vederea unei dezvoltări durabile.  Mări și 
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Prof. Angela Leibu 

Elevii clasei a VIIIElevii clasei a VIIIElevii clasei a VIII---a A și planșele realizate de ei pentru ,,Albumul a A și planșele realizate de ei pentru ,,Albumul a A și planșele realizate de ei pentru ,,Albumul 
Bio”Bio”Bio”   

Fapte și cifre 

Oceanele acoperă trei sferturi din suprafaţa 

pământului, conţin 97% din apa de pe planetă 

şi reprezintă 99% din spaţiul de viaţă de pe 

planetă, după volum. 

Mai mult de 3 mld. de oameni depinde de biodi-

versitatea marină şi de coastă pentru supra-

vieţuire 

La nivel global valoarea de piaţă a resurselor şi 

industriilor marine şi din zonele de coastă este 

estimată la 3 mld.$ pe an, aproximativ 5% din 

PIB-ul global. 

Oceanele conţin aproximativ 200,000 de specii, 

dar numerele ar putea ajunge la câteva mil-

ioane. 

Oceanele absorb aproximativ 30% din dioxidul 

de carbon produs de oameni, amortizând im-

pactul încălzirii globale 

Oceanele sunt cea mai mare sursă de proteine a 

lumii, cu mai mult de 3 mld. de oameni 

depinzând de oceane ca prima sursă de pro-

teine. 

Pescăriile, direct sau indirect, angajează peste 

200 milioane de oameni 

Aproape 40% din oceanele lumii sunt afectate de 

activităţile umane, inclusiv poluare, pescării 

sărăcite şi pierderea habitatelor din zonele de 

coastă 
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CHEAMĂ COPIII ÎN VACANȚĂ 

TUDOR VEGA, CLASA A VII-A A 
 

PROF.ÎNDRUNĂTOR, MĂDĂLINA ALEXOAE 

 

 Soarele toarnă peste lume jar. Toți copiii 
pleacă în vacanță. 

            Eu anul acesta voi merge la munte. De 
dimineața s-a ivit discul roșu al soarelui. În drum 
spre munte, ne-am gândit să trecem printr-o pădure 
uitată de oameni. În toată pădurea sunt flori de para-
dis. Fluturii aleargă din floare in floare. Pomii sunt 
încărcați de lumina soarelui. Pe sub copaci sunt fe-
lurite ciuperci. 

             Când am ieșit din pădure, se zărea cum 
razele fierbinți coc grânele. Se simțea mireasma 
grâului copt. Am ajuns la cabana veche, în mijlocul 
naturii. Soarele a pictat cu un verde puternic toți 
copacii. În copaci atârnau ghinde. De pe munte se 
vedea cum soarele trimitea cu dărnicie razele. Se 
vedea satul ca într-o ceață subțire. La prânz, aerul 
devine arzător. Este o caldură înăbușitoare. 
Văzduhul miroase a ierburi, a frunze proaspete și a 
flori multicolore. Toată natura este plină de culoare. 
Se văd livezi îmbelșugate cu pomi încărcați cu mere 
și pere rumene. Toți pomii sunt în sărbătoare. Cerul 
este senin, albastru ca floarea de ,,nu-mă-uita”.  
Seara se înalță cântecul greierilor. Pe cer licăresc 
stele ca niște ținte de argint. 

               În dimineața următoare zăreai cum sătenii 
secereau, treierau sau culegeau cireșe, vișine, piersi-
ci și caise. Mănunchiul strălucitor al razelor de 
soare se răsfiră din înalt. 

             Plecăm din sat. Valurile de grâu începeau să 
dispară. Oamenii intrau în case, amenințați de 
săgețile de foc ale soarelui. Priveliștea era atât de 
frumoasă, de parcă mâini maestre și-ar fi luat paleta 
de culori și ar fi pictat-o. 

             Mă întorc acasă și în apusul soarelui îmi 
depăn gândurile și emoțiile trăite și le aștern pe 
hârtie care va rămâne o amintire în paginile 
copilăriei mele. 

PRIMĂVARA 

DAVID ANDREEA-ELENA, CLASA A VI-A 
                                                                 

 PROF.ÎNDRUNĂTOR, MĂDĂLINA ALEXOAE 
 

Primăvară, dulce primăvară, ea trezește la 

viață întreaga natură, în sârșit pământul se 

trezește din somnul lui duios, s-a dus zăpada. De 

după norii de cenușă cu gânduri distrugătoare, 

câteva raze aurii au curaj să ne lumineze lumea de 

păcătoși. Delicatul clopoțel rușinos, că așa-i de 

fel, ne salută frumos prin prezența lui măiastră. 

De sub frunze moarte se ivește ghiocelul cel cura-

jos ce-a-ndurat chiar și înghețuri. 

    S-a desfăcut din mugur într-o dimineață caldă a 

începutului de primăvară, copacii, învingătorii 

tuturor anotimpurilor fie calde sau reci. Ea, pe 

pământul umed și negru îl asezonează cu pulbere 

verde de marțipan. Cea dintâi rândunică, venită de 

departe, taie albastrul cer ca o săgeată și se așează 

pe locul pomenit. Domnișoara Primăvara, fiica 

cea mare și mai frumoasă a Tatălui Anotimp, 

aduce Flori pe câmpie, vânturi line, calde ploi și 

veselie. 

     Albinele caută nectar, până la urmă în desișuri 

găsesc o floare albă bună de polenizat. Au fost 

îndrumate de harnicele furnici ce cară hrană 

pentru prieteni și familie. Sunt un exemplu de 

omenie și hărnice pentru oamenii sleiți de 

bunătate. 

     Noaptea scade, ziua crește, zilele se fac mai 

lungi, mai blânde, tocmai pentru a ne desfăta 

ochii cu atâtă frumusețe, câtă viață și veselie peste 

toate locurile în care a călcat cea dintâi vară, 

primăvara. Mingea de aur care este și ea la putere 

scoate ursul din bîrlog ca să-i dea de veste că are 

de mâncat. Dulcele vânt de primăvară i-a fost 

complice, îmbiindu-l cu miros de afine proaspete. 

        În tabloul cel minunat, pământul a reînviat și 

noi împreună cu el. Primăvară, nu ne lăsa de iz-

beliște! 
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CEL MAI FRUMOS MOMENT DIN     
VACANŢA DE VARA 

 

                  Vara,un anotimp minunat.O rază de soare care te 
ţine departe de griji. Un copac care te adăposteşte la umbră 
şi care te ţine sub frunzele lui îndrăzneţe care parcă se mai 
bagă în seamă cu tine, uneori. Şi vă spun, clipele minunate, în 
care stăteam întinsă pe iarba proaspătă, ce tocmai crescuse, 
cu o carte micuţă ce parcă se deschidea, şi una după alta pag-
inile începeau să se împuţineze, erau cele  care nu se sfârşeau 
prea curând. 

                Cel mai frumos moment din vacanţa de vară? Au fost 
multe care nu s-au lăsat uitate. Dar, poate cel mai frumos, nu 
mă veţi crede, a fost momentul în care mă uitam în biblioteca 
mea. Aceasta era înzestrată cu măreţe cărţi conturate cu 
titlurile interesante, care  subliniau mesajul lor. Doar de o 
privire era nevoie puntru a conştientiza, de fapt, că acestea 
erau ţesute în fantezie şi culorile dintre cele mai frumoase ale 
curcubeului. Am început să le aranjez într-un mod pe care nu-
l mai făcusem până atunci. Şi în acel moment, am realizat că 
multe dintre cărţile mele căzuseră deja, de ceva timp, în som-
nul în care a căzut odată şi Frumoasa Adormită. 

             Din acea clipă, m-am hotărât să le trezesc şi să simt 
din nou spiritul aventurii ce încă mai trăia în mine şi care vro-
ia să mă ducă departe. Poate că, din cauza timpului sau a 
nepăsării, am uitat de ele. Am început să le rasfoiesc şi să 
pătrund cât mai mult în poveşti, bineînţeles, pe rând. Fiecare 
avea ceva care o definea, fiecare era specială în felul ei. 
Trăiam aventuri pe care nici nu credeam că le voi visa vreo-
dată. Poate că era rece sau cald, tristeţe sau fericire, dar 
întotdeauna binele învingea răul. 

                  Eu şi prietenii încercam să refacem unele dintre 
scenele din aceste cărţi, să ne punem noi în locul per-
sonajelor şi să simţim pe pielea noastră clipele de suspans, de 
emoţie, să trăim sentimentele în locul lor măcar pentru un 
minut. Nici costumaţia nu a lipsit din micuţele scenete. Îmi 
amintesc când mă duceam la bunica şi o rugam mereu să 
facem împreună costumele perfecte ce puteau reprezenta 
ușor caracterul fiecărui personaj. 

                      Am fost la  mare şi la munte, dar asta se întâmplă 
în fiecare an şi o facem cu toţii. Aşa că, am vrut ca în vacanţa 
mea să mai marcheze ceva special, ceva ce nu  s-a întâmplat 
până vacanţă.     

 

 

 

EU-CEILALȚI 
 

 

      Eu sunt o fată prietenoasă, simplă şi sinceră. Eu sunt 
Bianca. Noi suntem o familie, mai mult de atât, nişte per-
soane ce au ceva în comun, ce împărtăşesc clipe din viaţă, 
momente unite, legate printr-o fundiţă roşie, rafinată, 
îmbrăcată în reflexii aurii, rămasă de la fiecare sarbatoare 
petrecută împreună. 

       Ceilalţi sunt la fel ca şi noi, persoane, oameni, care poate 
au și ei legături strânse ce îi fac speciali. Sunt suflete și inimi 
crescute la fel ca şi noi, cu praful din săculeţul încrederii. A 
mea este soarta, care mi-a fost scrisă pe frunza celui mai înalt 
arbore, de către elfi, aşteptând a fi descoperită. Căţelul este 
al meu şi întotdeauna va fi acel cineva care îmi va sări mereu 
în ajutor. 

         Destinul e al meu şi mereu mă va îndruma spre ce e 
bine. 
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 CĂLDURĂ ÎNĂBUșITOARE 

 

  IULIA ARONESCU 

Clasa a VII-a A 

Prof.îndrumător, Mădălina Alexoae 

 

S-a ivit discul roșu al soarelui. Mănunchiul 
strălucitor al razelor se răsfiră în înalt. Aerul 
devine arzător. Adie un vânt potolit. 

Razele fierbinți coc grânele. Lanul de grâu 
pare a fi o întindere de aur. Pomii încărcați în 
lumină și culoare umplu livezile scăldate-n aur. În 
livezile îmbelșugate se seceră, se treieră, se culge 
vișine, cireșe, piersici și caise. În copaci mai atârnă 
mere și pere rumene. Mirosul fructelor din livezi și 
aurul holdelor te îmbie. Văzduhul a încremenit 
deasupra lumii. Natura toată plină de culoare este. 
Florile albastre de cicoare, mai curate ca albastrul 
cerului, înmiresmează aerul cald de vară. Peste tot 
locul, flori de paradis. Fluturii aleargă din floare în 
floare, grațioși ca niște balerine. Pe pajiștile 
odihnitoare, copiii se joacă vesel. Parcă răsună mii 
și mii de glasuri. Florile te întâmpină cu parfumul 
lor ce te duce într-un vis frumos fără de sfârșit. 

Argintul jucăuș al soarelui se stinge. Mingea 
de aur de pe bolta aurie dispare. Vine noaptea. 
Licăresc stele mici ca niște ținte de argint pe bolta 
cerului. Florile de câmp s-au culcat în căpițele de 
fân parfumat. Se înalță cântecul greierilor. Aburi 
argintii de rouă se aștern pe întreaga natură ce s-a 
scăldat în razele aurii ale soarelui ca un cerc de foc. 
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CRĂIASA ZĂPEZII 

ALEXANDRA BLAȘCA 

Clasa a VII-a A 

Prof.coord. Mădălina Alexoae 

 

Norii au început să se cearnă în steluțe 

argintii.  Perlele mari și albe dansau în văzduh un 

dans fantastic. Pe pamânt s-a așternut o mantie 

albă, strălucitoare. Zâna inveșmântată în alb a 

îmbrăcat crengile într-un palton de nea, a pus 

caselor căciuli de blană albă, a pictat flori de 

gheață pe geamuri. 

Crăiasa poartă o rochie cusută cu ace de 

gheață și împodobită cu steluțe argintii. Pe cap are 

o cunună de steluțe argintii. Dar pe cât de 

frumoasă este, pe atât e de rea. Din cauza ei, 

soarele nu mai este darnic și nu mai are putere. 

Copacii sunt ca niște soldați muți și reci, cu inimă 

de gheață. Munții sunt ca niște uriași adormiți sub 

stratul gros de omăt alb ca spuma laptelui. Dar 

copiii sunt fericiți. Pe dealul de cristal se văd 

șiraguri de săniuțe coborând în viteză. 

Ninsoarea s-a oprit pentru câteva zile. 

Apoi a început iar. Zăpada cade puzdeie măruntă 

și deasă ca făina la cernut, îmbrăcând brazii și 

pinii cu cojoace grele de zăpadă strălucitoare ca 

un diamant. Fluturașii de argint zboară pe aripile 

nevăzute ale vântului.  

Încet, încet, albinele cele albe s-au rărit, 

până când nu a mai rămas nici una. Soarele a 

devenit mai puternic. Acum, prin râpe adânci 

zăpada de el se ascunde, iar mugurii pe creangă se 

văd îmbobocind. După o iarnă lungă și geroasă, a 

venit, în sfârșit, primăvara!  
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IARNA 

MATEI LECUȘANU 

Clasa a VI-a 

Prof.îndrumător, Mădălina Alexoae 

 

 Iarna, norii au început să se cearnă în 

steluţe argintii. Iarna cerul este înnorat, alteori alb 

că zăpadă. Numai iarna copiii merg la săniuş şi la 

patinat. Au început să roiască albinele cele albe, 

împletind un veşmânt frumos Crăiesii. Numai iarna 

vezi cernând norii. Pe covoarele albe şi moi, copiii 

au început să se lupte cu bulgări. Atunci când 

mantia sa este gata, norii fac o mică pauză din 

cernere, dar după se apucă de croit o coroană mai 

strălucitoare. 

Casele şi-au pus căciuli de blană albă, iar 

prin hornuri iese fumul focului alene. Clopoţeii de 

argint roiesc de două zile-ncoace. În acelaşi ritm 

vezi în văzduh un roi de albine argintii dansând că 

într-o horă. Pe iazul ca o oglindă de cristal, copiii 

se întrec la patinaj. 

 Iarna, vrăjitoarea cea căruntă, încă nu s-a 

oprit din răutăţile ei. Norii încă leapădă picuri 

argintii ca nişte cristale de peşteră. Unii copii 

încearcă să prindă un fulg pe limba lor cea 

roşie.Veşmântul alb ca o spumă a laptelui este în 

sfârşit întreg. Mai lipsesc vocile zglobii ale copiilor 

cu sănii. Săniile sunt ca nişte pieptene care 

piaptănă părul încălcit al Crăiesii. Brazii, care au 

mănuşi că nişte cristale, aproape au căzut din cauza 

omătului. Porţile, dacă îţi lipeşti limba de ele, sunt 

că nişte magneţi. 

            Iarna este anotimpul în care albinele albe 

roiesc până formează o plapumă strălucitoare. Iarna 

este un anotimp magic! 

O ZI DE NEUITAT 
 

CIUTĂ ȘTEFAN DANIEL 
Clasa a V-a 

Prof.îndrumător, Mădălina Alexoae 
 
         Era o zi frumoasă de toamnă. Soarele mâ-
ngâia pământul cu razele lui palide. Eu împreuna cu 
prietenii mei Denis, Andrei și Luca ne-am hotarât 
să mergem în parc pentru a aduna frunze necesare 
pentru tema de la biologie.                                                     
          Eram foarte bucuroşi şi încăntaţi. Intrând în 
parc, am observat cum văntul adia uşor legănând 
frunzele, care apoi cădeau una câte una formând un 
covor multicolor de toamnă. Am început să cu-
legem frunze de toate culorile şi să alergăm dintr-o 
parte în alta, ca şi cum parcul ar fi fost numai al 
nostru. 
           Furaţi de peisajul ca de basm, nu ne-am dat 
seama că Denis a dispărut. Am început să-l căutăm 
peste tot, dar Denis, nicăieri. Panica din noi era din 
ce în ce mai mare. 
           Deodată, l-am zărit. Stătea ghemuit după un 
copac şi pândea o veveriţă care căuta alune. Ne-a 
făcut semn cu degetul să nu facem gălăgie. Imediat 
mi-am dat seama că am nişte alune şi i le-am dat 
veveriţei. 
          Am lăsat-o să savureze hrana şi am plecat, 
pentru că se făcuse târziu. Toţi eram încântaţi de 
acea zi, mai ales de frunzele adunate. 
           Ziua aceea a fost minunată şi nu o vom uita 
prea repede! 

PRIMĂVARA 
 

ANDRADA BROȘU 
Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

 

 Norii de cenușă se îndepărtează încet de 
țară. Câteva raze aurii mângâie pământul înghețat. 
De sub pătura de nea care se topește ușor se ivește 
un clopoțel de argint. 
În poiană vin din nou eleganți toporași de mână cu 
firave brândușe și fac o horă. Rândunica cea 
voioasă se întoarce din țările calde. Mieii se joacă 
pe câmpul verde, printre bănuți de bronz și albine 
harnice. 
Dulcele vânt de primăvară aduce gândăceii în zbor. 
Căprioarele beau picături de rouă dulce care în 
umbră scânteiază. Căldura soarelui dezmiardă 
mugurașii care urmează să devină flori. 

Primăvara a venit! 
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ÎNAINTE DE CRĂCIUN 

Marcu Ruxandra 

Clasa a VIII-a A 

  Prof.Îndrumător,  Mihai Dascălu 

 

Afară ninge lin cu fulgi mari de zăpadă, 

Copiii ies afară şi-aleargă în jos pe stradă. 

Prin troienele diforme trec sănii încărcate, 

În aer şi prin case se-aud râsete fermecate. 

 

Seara, la streşini şi pervazuri atârnă ţurţuri reci, 

Pe stradă, suflă vânturi tăioase şi repezi, 

Pe hornuri, ies fumuri gri şi negre, 

Iar pe copacii dezgoliţi s-au aşternut mii de albe 

stele. 

 

Dimineaţă, când somnoroasă mă trezesc, 

Din pat eu mă ridic, la brad eu mă grăbesc, 

Găsesc dulciuri şi orice dorință-i împlinită, 

Fiindcă Moşul ştie că sunt deosebită. 

PRONUMELE 

                     
   David Andreea Elena  

Clasa a VI-a 

Coordinator, prof.Mădălina Alexoae 

Eu sunt o copiliță,  

Tu ești ce mai frumoasă ființă, 

El este cea mai frumoasă dorință, 

Ea este a mea conștiință 

Începe o noua poveste. 

Noi suntem ca apa și focul, 

Voi sunteți frumosi ca macul, 

Ei sunt la Altarul Vieții, 

Ele sunt fecioarele ce asculta profeții 

Rătăcitori pe pământ. 

GÂNDĂCEII 
 

Christian George Şova-Gâţu 
Clasa a II-a A Step by Step 

Coordonatori, prof.pt.învăț.primar Angela 
Ciupală 

Mihaela Ojog 
 
 

Un gândăcel, 

Foarte mititel, 

Mânca orez 

Într-un parc vienez. 

 

Un gândăcel 

Mai măricel, 

Plimba pisica 

Afară cu bunica. 

 

Un gândăcel  

Mai frumușel, 

Avea un tată 

Care stătea pe o canapea stricată. 

 

Toți gândăceii, 

Cu mic cu mare 

Xeroxau hârtii 

Într-un birou oarecare. 
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CONCURSUL DIN PĂDURE 
 

Victor Dumitrașc, cls.a V-a 
Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

 
Era vară, o caldură mistuitoare. În padurea de lângă casa mea s-a întâmplat un lucru ciudat. 

Animalele s-au hotărât să facă un concurs neobișnuit: cine va sta cel mai mult în soare, acela va primi un 
cadou. Cadoul era o căsuță lângă râu, construită într-un salcâm. 

 Concursul a început! Participanții erau:Ursul, Șarpele, Cerbul, Veverița, Lupul, Mistrețul și 
Porumbelul. A sosit și Melcul. Ursul nu rezistă nici zece minute și a căzut frânt. Șarpele nu putu sta nici el 
prea mult. La fel s-a întâmplat și cu Cerbul, Veverița, Lupul,  Mistrețul. Doctorul Bufniță le-a dat ajutor. 
A venit rândul Melcului. El se băgă în cochilie și rămase acolo. Soarele nu-l putea atinge. A stat așa până 
seara. 

Porumbelul a anunțat câștigătorul: era Melcul. Acesta a refuzat cadoul și l-a oferit unui alt melc 
care își spărsese cochilia într-o piatră. 

 Toți au aplaudat gestul melcului. Pentru ei este un bun exemplu. 

EU CA BUBURUZĂ 

CARINA GHEORGHE 

Clasa a V-a 

Prof.îndrumător, Mădălina Alexoae 

 

          Este dimineaţă. Este o zi în care mi-am 

propus să fac orice, dar, din păcate, când m-am 

uitat la mine, am văzut că sunt o buburuză.                                                                                                                             

        Am mers la un prieten să văd ce se 

întâmplă. Dar eu nu ştiam că urăşte buburuzele, 

până a vrut să mă calce. Am fugit cât am putut de 

repede şi am scăpat cu viaţă. Şi din fericire, am 

văzut că puteam să şi zbor şi puteam să vorbesc şi 

cu celelalte insecte. 

               - Bună!, spune un fluturaş. 

               - Cu mine vorbeşti? 

               - Da, cu tine. 

               - Tu ştii cumva cum m-am transformat în 

buburuză? 

               - Cum adică „m-am transformat”? 

               - Adică eu eram om şi m-am transformat 

într-o buburuză. 

              - Nu ştiu. 

              - Bine. Mulţumesc! 

      Apoi m-am dus la Katie, prietena mea. 

Când am ajuns, ea m-a luat în braţe şi apoi m-a 

studiat, pentru că ea e foarte deşteaptă. Şi şi-a dat 

seama că eu eram Carina şi a făcut un antidot care 

m-a transformat înapoi în om. 

      După toate acestea, am luat-o în braţe şi i-

am mulţumit, apoi am mers la un suc cu Alex, 

prietenul nostru. 
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MARIA ȘI BOMBOANA FERMECATĂ 
 

 
A fost odată o fetiță tare jucăușă, frumoasă 

foc, pe care o chema MARIA. Ea avea 8 anișori și 
o mare pasiune pentru dulciuri, în special pentru 
bomboanele de ciocolată, fie praline, fie fondante, 
fie bomboane umplute. Oricum, Mariei îi plăceau 
foarte mult aceste minunății mici de ciocolată,  pe 
care le putea înghiți pe nerăsuflate, de aceea intra 
mereu în conflict cu mama și cu bunica. Singura 
persoană din familie care îi înțelegea marea pasiune 
era tata, care o privea mereu îngăduitor și o ajuta să 
colecționeze cutii de bomboane, de diferite mărimi 
și forme, așa încât, la  un moment dat, Maria 
începuse să construiască un mic castel în care ea se 
visa sa fie o  prințesă a bomboanelor de ciocolată. 

Într-o zi, primise în dar o cutie de 
bomboane de ciocolată și, nerăbdătoare fiind, se 
duse fuga în camera ei, deschise în grabă cutia și 
înfulecă pe dată o bomboană de ciocolată învelită 
într-un staniol auriu, fără să observe forma ei. 
Mestecând repede și pe nerăsuflate bomboana cu 
un gust de vanilie și scorțișoară care o făcea să 
tresalte de bucurie, observă că în cutia cea mare și 
frumoasă, stătea o mică fată care se uita mirată la 
Maria. Fata din cutie, fără să scoată o vorbă, o lua 
pe Maria de mână și, împreună, ieșiră din casă, 
mergând spre o cărare aflată într-un luminiș de 
pădure din care se zărea o casă. Mergând ușor pe 
cărarea din pădure, cele două fete vedeau cum le 
apărea în fața ochilor casa de ciocolată, mândră și 
cochetă, împodobită cu flori de ciocolată de toate 
culorile și formele, care te îmbiau să guști din ele. 
Un gând năstrușnic îi rodi în minte Mariei. Să rupă 
o floare de ciocolată din marțipan, dar se opri 
gândindu-se la povestea lui Hansel și Gretel, și se 
uită în jur să vadă dacă nu vine cumva vrăjitoarea 
cea rea.  

Muma pădurii nu era acasă, ceea ce îi dădu 
Mariei un imbold. Dorința Mariei era mare, dar 
încercă din răsputeri să nu cadă pradă ispitei, iar în 
mintea ei se născu ideea că ar putea exista și alte 
bunătățuri înlăuntrul casei. Uitasem să vă spun că, 
măreața casă spre care mergea Maria, era construită 
din ciocolată albă ca neaua primei zăpezi de iarnă, 
ferestrele și ușa de la intrare erau din ciocolată 
neagră, din care ieșea un miros ademenitor de 
cacao și vanilie, acoperișul din marțipan în 
culoarea oului de rață, iar frumoasa scară de la 
intrare, din zahăr ars cu un miros plăcut de 
scorțișoară. Florile din curtea casei formau un 
decor de vis din care se desprindeau mirosuri fine 
de trandafir amestecate cu esențe rare de plante 
exotice. Totul în jur părea un vis frumos, care te 
făcea să guști din minunățiile create special de un 
cofetar harnic, pus parcă pe glume pe seama celor 
mici, știind faptul că acestea, odată create, îl fac 

pofticios și pe cel mai  mare protestatar. 
Maria se bucură de priveliștea pe care o 

vedea înaintea ochilor săi, mulțumindu-i în gând 
micuței sale prietene care a avut bunăvoința să o ia 
în această călătorie minunată. Parcă-i ghicise unul 
dintre gândurile sale, acela de a deveni o prințesă a 
bomboanelor de ciocolată. Intrând în casa de 
ciocolată, Maria observă ca pe masă erau așezate 
într-o ordine desăvârșită multe feluri de bomboane 
de ciocolată, de diferite mărimi și forme, ambalate 
în materiale strălucitoare care le făceau să 
strălucească de parcă erau făcute din aur și argint. 
În mijloc, era așezată o farfurie plină cu forme mici 
de ciocolată, în mijlocul cărora stătea o prințesă din 
ciocolată albă cu o rochie din catifea roșie și care 
avea agățat de mână un mic coșuleț în care erau 
așezate bucăți mici de ciocolată. Maria se minuna 
de toate frumusețile din jur, mulțumindu-i micuței 
sale prietene, sperând să poată gusta măcar câte 
puțin din feluritele bomboane de ciocolată. 
Deodată, cum stătea ea și privea la minunățiile de 
ciocolată care degajau un miros plăcut de vanilie și 
scorțișoară, auzi vocea mamei care o chema la 
lecțiile de matematică. Se frecă la ochi, se uită în 
jur, văzu camera ei și atunci își dădu seama că 
micuța sa prietenă pe care o descoperise în cutia de 
bomboane nu exista în realitate, totul a fost un vis 
frumos, casa de ciocolată nu exista, la fel nici 
florile de ciocolată din curtea casei și nici masa cu 
feluritele bomboane. Oricum, visul frumos pe care l
-a trăit câteva clipe a făcut-o să tresalte de bucurie, 
dar, în același timp, își dădu seama că vremea 
poveștilor se cam termina pentru ea. 

Maria ar fi vrut, într-un fel, să-i povestească 
mamei sale despre mica călătorie, dar se gândi că 
aceasta o să rămâna o taină a ei. Își dorea chiar și 
pentru o clipă să fie prințesa bomboanelor de 
ciocolată.  

Sper că nu v-am plictisit cu mica mea 
poveste. Nu-i așa că toate fetițele se visează să fie 
prințese? 

 
ROTARU ALESSIA 

Clasa a II-a A Step by Step 
Coordonatori, prof.pt.învăț.primar Angela Ciupală 

Mihaela Ojog 
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LA ȘCOALĂ 

Matei Mălina 
 

 

În Bacău eu locuiesc, 
Și la școală mă grăbesc, 
Să învăț să socotesc, 
La mate să nu greșesc.   
 
Eu, la școală, sunt atentă 
Să nu rămân repetentă. 
Iar la anul care vine 
Să termin cu “Foarte bine”. 
 
La citit nu mă grăbesc 
Dar la fișe mai greșesc. 
Doamnele învățătoare 
Sunt foarte înțelegătoare. 
 
Îmi explică, reușesc 
Să înțeleg tot ce greșesc. 
Iar apoi le mulțumesc, 
De aceea, le iubesc! 
 

 
 

 
 

CINE SUNT? 
Teirău Luca 

 
Eu sunt Luca cel rapid, 
Concurenții nu mă prind. 
Doar ce-am împlinit opt ani, 
Nu mă laud, dar am fani! 
 
În clasa a II-a A studiez, 
Sfatul părinților îl urmez, 
Vreau să devin tot mai bun 
La Școala „Alexandru cel Bun”! 
 

 
, 
 

PERSONAJE PREFERATE 
Vîrnă Rareș 

 
 

A fost odată ca niciodată o carte cu 
personaje preferate. Fram era un urs polar 
drăguț, blând si isteț. El a fost adus la un 
circ cu multe alte animale. Fram știa să intre 
singur în arenă atunci când trebuia, iar când 
primea bomboane doar una păstra pentru el, 
iar restul le dădea copiilor. Fram era cel mai 
mare si mai puternic animal născut în țara 
zăpezilor și a ghețurilor veșnice. El iubea 
aplauzele, publicul și mai ales copiii. 

 Apolodor era un pinguin călător care 

cânta la cor. Era trist și plângea deoarece îi 

era dor de frații lui din Labrador. Prietenii i-

au fost alături și l-au rugat să nu mai plângă. 

Cel mai mare cititor este tot Apolodor! El ia 

carte după carte și citește mai departe. 
 

clasa a II-a A Step by Step 
Coordonatori, prof.pt.învăț.primar Angela Ciupală 

Mihaela Ojog 
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BRADUL DE CRĂCIUN 
 
    MOISE ȘTEFAN-IULIAN  
 
Multe globuri vreau să pun 
În brăduțul de Crăciun! 
Să-l împodobesc frumos,  
Ca să fie luminos. 
 
Vreau să-l pun în casa mea 
Și în vârf să-i prind o stea. 
Și adaug globulețe 
Ca să fie-o frumusețe. 
 
O să pun multe fundițe 
Pentru că are rochițe 
De beteală aurie, 
Ca să fie pe vecie. 
  
 
MINCIUNĂ SAU ADEVĂR? 
 
  HODOROABĂ LAURA-TEODORA  
 

O fetiță venea acasă 
Și le-a spus părinților o minciună aleasă. 
Părinții au crezut-o 
Și pățania a văzut-o. 
Nu a spus adevărul real 
Și s-a întâmplat ceva banal. 
Zâna adevărului când a auzit, 
Îndată la ea a venit. 
A corectat-o, i-a zis c-a greșit, 
A zis ceva hazliu și s-au înveselit. 
Atunci zâna i-a mai zis: 
-Nu poți trăi într-un vis! 
De minciună să te ferești, 
Pe adevăr să îl iubești! 
 
Și-a luat rămas bun de la ea, 
Apoi, zâna a plecat în țara sa. 
 
 
PRIMĂVARA 
 
      de FLOAREȘ RAISA-ELENA CL.A III-
A C 
 
Primăvara a sosit 
Și grădina a înflorit! 
Iar prin iarba cea drăguță 
Am zărit o albinuță. 
Albinuța hărnicuța 
Pe o floare a zburat, 
Polen și nectar strângând, 
Neîncetat. 

CLASA A III-A C 
 
PROF. ÎNV. PRIMAR IGNAT MARIA-DANIELA 
                                MÎCÎIALĂ ANA-MARIA    
 
VA VENI PRIMĂVARA 
 
       TOIA NICOLETA  
 
Primăvara va sosi,  
Soarele va răsări, 
Totul va înverzi  
Și insectele vor ieși. 
Din somn lung se vor trezi 
Și-n văzduh s-or răspândi. 
Natura va înflori, 
Primăvara va veni! 
 
BOBOCELUL 
 
       TOIA NICOLETA  
 
Pe tulpină, bobocelul, 
Stă și doarme, mititelul. 
Asta face când e mic 
Și tot crește câte-un pic. 
Copilașul mititel, 
Tot la fel face și el! 
Lângă cei care-l iubesc 
Și cu drag îl îngrijesc! 
 
 
COPILĂRIE 
     de MOISE ȘTEFAN-IULIAN CL.A III-A C 
 
Sunt copil și mult îmi place 
Să mă joc cu toți în pace; 
Să învăț și s-aflu multe 
Și să cuceresc un munte! 
Să ascult cum curge apa 
Și cum taie coasa iarba, 
Mieii alergând pe câmp! 
Doamne, frumos-îi pe pământ! 
Grijile să nu existe, 
Toți părinții să persiste 
Într-o armonie sacră 
Și lumea să ne fie dragă. 
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CLASA A III-A C 
PROF. ÎNV. PRIMAR IGNAT MARIA-DANIELA 
                                MÎCÎIALĂ ANA-MARIA    
 
LILI 
 
   GHEORGHE BIANCA-MIHAELA  
 

Lili e cățelușa mea, 
Tot timpul mă joc cu ea. 
Chiar de uneori nu vrea, 
E drăguță și așa. 
Este mică și pufoasă 
Și mereu umblă prin casă. 
Eu i-am pus o fundă-n păr 
De mine să-i fie dor. 
 
 
CĂȚELUL 
 
    ȘNEL VLAD-ȘTEFAN   
 
Pe stradă am văzut un cățeluș. 
Eram cu prietenul meu, Alex Ambăruș. 
El la mine s-a uitat 
Și pe loc m-a fermecat. 
Era foarte frumușel 
Am prins drag pe loc de el. 
Era rasa Labrador, 
Și era fermecător! 
 
De când nu l-am mai văzut, 
Multe zile au trecut! 
Oare ce-o mai fi cu el? 
Mi-este tare dor de el, 
De-acel câine mititel! 
 
EMOȚIILE 
 
   ȘNEL VLAD-ȘTEFAN   
 

Când sunt mincinos, 
Sunt urâcios! 
Când spun adevărul, 
Nu mint poporul! 
 
Mie nu-mi place tristețea, 
Îmi place frumusețea. 
Câteodată nu ascult 
Și-adevărul îl ascund. 
 
La concursul de rostire 
Eu am spus cu fericire 
O poezie de mine inventată, 
Ce-a cucerit auditoriul îndată! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRĂDUȚUL 
 
   ȘNEL VLAD-ȘTEFAN   
 

Bradul este verde 
Și din depărtare se vede. 
El tot timpul este așa 
Frunzele să-i cadă nu i-ar plăcea. 
 
Să-l împodobesc aș vrea, 
Și să stea în casa mea. 
Să-i pun globuri, luminițe, 
Dar și câteva fundițe. 
 
M-am gândit mai bine, și, 
Decât bradul să-l omor 
Și să-l tai cu un topor, 
Mai bine îl las să crească 
Și Natura să sporească! 
 
 
DESPRE FOTBALIȘTI 
 
  TURCEA ROBERT  
 
Fotbal, fotbal, ce frumos! 
E un sport vijelios! 
Te aleargă, te muncește, 
Dar cum te mai răsplătește! 
 
Fotbaliști-s niște zei, 
Plini de talent și de idei. 
Țara toată îi iubește 
Și cu drag îi urmărește.  

MAMA 
 
     CORNEA DRAGOȘ  
 
Mama este ca o floare 
Frumos mirositoare. 
Ea mă ajută mereu 
Atunci când îmi este greu. 
 
Mama este minunată! 
Ea este viața mea, toată! 
Eu mereu am s-o iubesc 
Și nicicând n-o părăsesc!  
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PRIMĂVARĂ 

                                                                         

HANGA SARA 

Clasa a VI-a   

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

 

Primăvară soseşte la noi cu soarele cald şi 

vesel. Ea aduce la noi flori în câmpie, vânturi line, 

calde ploi şi veselie.  

Căldură soarelui dezmiardă muguraşii care 

abia au sosit pe la noi. Peste tot flori, verdeaţă, 

pomi în floare, zumzet de albine, ciripit de 

păsărele. Zăpada albă s-a dus, iar pământul începe 

să se trezească la viaţă. Iarbă a prins colţ fraged şi 

nou. Copacii au din nou floricele cu mireasma lor 

ce trezesc natură la viaţă. 

Acum păsările au sosit din nou la noi, iar 

rândunică îşi face cuibul. Cea dintâi rândunică, 

venită de departe, taie albastrul cerului ca o 

săgeata.  

Munca este în toi! Furnicile lucrează toată 

ziua, mierla fluieră în zăvoi, albinele caută nectar. 

De sub frunze moarte se iveşte ghiocelul. 

Plăpânzii ghiocei  îşi scot clopoţeii de sub zăpadă şi 

vestesc primăvară, un anotimp plin de mişcare, 

veselie şi multă căldură. Noaptea scade, ziua creşte, 

zilele se fac mai lungi şi mult mai blânde. Pe 

câmpul înverzit mieii se joacă şi se bucură de 

primăvara aceasta minunată. 

Acest anotimp este unul magic şi trebuie să 

ne bucurăm de el. Ştiţi că primăvară mai scoate şi 

ursul din bârlog? Nu? Vă spun eu! 

Ea trezeşte la viaţă întreagă natură şi face 

viaţa mai frumoasă oamenilor, ba chiar şi 

animalelor! 

Primăvara 

ABU-AKIL  AIDA-MARIA  

Clasa a VI-a 

Coordonator , prof.  Mădălina Alexoae 

 

 A sosit primăvara! Anotimpul ce ne 

încălzește inimile înghețate de ger a venit în 

sfârșit! Din pământul umed și negru, vestitorii 

primăverii, ghioceii cu clopoței de argint ies 

pentru a anunța apariția zânei Primăvara. 

 Câteva raze aurii se ivesc de după norii de 

cenușă în întâmpinarea mingii de aur ce va încălzi 

iarăși natura. Zumzetul harnicelor albine și trilurile 

păsărilor ce au venit în țara lor natală dau un 

îndemn oamenilor pentru a se apuca de muncă. 

Aceștia vopsesc cu var trunchiurile copăceilor 

pentru creșterea și buna dezvoltare a lor. Apoi 

îndepărtează crengile uscate de celelalte ramuri. 

Căldura soarelui dezmiardă mugurașii. 

 În poieni, zâna trezește la viață întreaga 

natură. Peste tot flori ce împrăștie parfumuri 

minunate, verdeață de culoarea smaraldului, 

zumzet de albine, ciripit de păsărele. Pe câmpurile 

înverzite mieii se joacă și zburdă pe dealurile 

îmbrăcate de frageda iarbă și de toporași ce se 

închină gingașelor lăcrămioare. Florile firave, 

vânturile line și calde sunt aduse de Primăvară, 

fiica cea mai tânără și mai frumoasă a Anului. În 

pădurile luminate de arzătorul soare, adie un dulce 

vânt de primăvară. Câteodată, iarba strălucește 

datorită picăturilor de rouă dulce ce sclipesc ca 

niște mărgăritare. 

 Soarele revarsă căldura-i mângâietoare 

asupra poienilor îmbrăcate de flori elegante. 

 Spiritul primăverii e împrăștiat în întreaga 
lume, veselia și fericirea sunt acum la putere! 
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AVENTURILE LUI BUF 
RAREȘ CONSTANTIN  BUTNARU  

Clasa a V-a 
 
Într-o pădure, în cel mai înalt copac, locuia 

împreună cu părinţii lui Buf, un pui de bufniţă care era 
curios. Afară venise iarna, padurea era plină de zăpadă şi 
era foarte frig. 

Într-o noapte în care se mai topise neaua, pe când 
părinţii lui dormeau, Buf a ieşit din scorbura călduroasă şi 
a plecat prin pădure. Abia învăţase să zboare. Era prima 
oară când pleca singur. 

Tot zburând din creangă în creangă, a văzut după 
un copac două luminiţe care străluceau în întuneric. 
Curios, a zburat spre ele. De fapt, acele luminiţe erau ochii 
lupului care, atunci când l-a văzut, a sărit spre el şi era cât 
pe ce să-l înhaţe. Speriat, Buf a zburat spre cel mai 
depărtat copac, unde lupul nu l-a mai văzut. Acolo era 
scorbura unei veveriţe care, de la zgomotul făcut de 
bufniţă, s-a trezit. Supărată, ea a început să-l lovească cu 
ghinde. Una dintre ele l-a rănit la aripa dreaptă şi Buf a 
căzut în zăpadă, unde a rămas neclintit. 

Puiul de bufniţă era disperat. Nu mai putea zbura, 
iar casa lui era departe. Zăpada era rece şi el începuse să 
îngheţe. Când îşi pierduse orice speranţă, părinţii lui au 
venit şi l-au salvat. 

Dupa toate aceste peripeţii, Buf şi-a dat seama că 
nu era destul de mare să se aventureze singur în pădurea 
periculoasă. De atunci el şi-a ascultat părinţii. 

TOAMNA 

TABACARU ALEXIA 

Clasa a VI-a 

 Soarele mângâie pământul. Își ia adio cu dragoste de 
la tot ce are mai drag. O perioadă va sta ascuns in cenușă si nu 
va mai lumina lumea noastră dragă. 

Vine toamna. Își anunță venirea. A început să 
ruginească frunza-n codru si in vii. Rautatea ei bagă-n sperieți 
pasările trimise in exil. Natura moare, pregătește un peisaj 
trist pentru TOAMNA. Dar ea știe! Știe că, în final, o să vină 
primăvara! 
 Pădurea tristă cânta doine eminesciene și cum de la 
miază-noapte vine vântul fara milă, tace. 

Toamna intră în ținut cu alai de frunze moarte. Se 
scutură o ploaie albastră și plânge bolta după soare, plânge 
după păsări și culoare. Bruma, servitoarea toamnei 
stingherește și chinuie recolte și plante. Toate florile șoptesc 
adio și condoleanțe. 
 Singuratică e toamna. Gata! A dat somnifere la toată 
pădurea. Mai plânge-un pui de ciocârlie sus pe cumpăna 
fântanii. Toamna ca gândul vine. Pe fântână puiul 
amorțește….s-a supus toamnei. El acum zboară, zboară pe 
lânga soare într-un loc mai bun. 
 Toamna iese la plimbare. Are o rochie neagră ca 
abanosul și ochii reci și înfiorători. E puternică! Postura ei te 
face să te simți inferior. 

Dar timpul îi expiră. Zilele umede și reci vestesc 
iarna. Toamna e ca un anestezic pentru natură. Iarna e 
aproape. Toamna și-a încheiat opera. Cerul plânge de fericire 
cu lacrimi de gheață. 

     Este 24 Decembrie. Paul și Carla stăteau la 

gura sobei, scriind foarte detaliat ce cadou doreau să 

găsească sub bradul verde ca smaraldul.  

     În acest an, copiii aveau o dorință specială: 

doreau ca în dimineața de 25 decembrie să găsească 

sub pom o mașina a timpului pentru a reda 

Crăciunul în fiecare zi. Credeau că ideea lor este 

genială și că toată lumea o va aprecia, pentru că, cu 

toții iubesc această sărbătoare. 

      De Crăciun, copiii s-au trezit cu cadoul sub 

brad. Erau șocați și nu se așteptau să primească ceea 

ce își doreau atât de repede. S-au uitat mult timp la 

mașina timpului neștiind ce să facă. 

       La un moment dat, copiii au pus în aplicare 

planul lor de a repeta sărbătoarea la nesfârșit. 

Încercând de mai multe ori, și-au dat seama cum 

funcționează astfel că timp de 4 zile Crăciunul s-a 

repetat, iar singurii care știau adevărul erau Carla si 

Paul, cel puțin așa credeau ei. 

 

      La Polul Nord, Moș Crăciun a observant o 

schimbare pe globul său, instrument cu care 

supraveghea copiii din întreaga lume. Și-a dat seama 

ca Paul și Carla au făcut năzbâtii cu mașina 

timpului. 

     Așa că,  l-a trezit pe Rudolf, și-a luat sania și 

a plecat spre casa copiilor. Ajuns acolo, i-a luat pe 

cei doi pentru a le arăta cât de greșit era ceea ce 

făceau ei,  deoarece copiii săraci erau triști că nu 

primeau cadouri, iar acest sentiment le invada 

sufletul zi de zi . Aceștia, când au văzut câtă 

suferință aduceau copiilor săraci, și-au cerut scuze, 

iar cu permisiunea Moșului au mai repetat o dată 

Crăciunul pentru a le da copiilor săraci cadourile  

cuvenite. 

Copiii i-au promis Moșului că de acum nu vor mai 

modifica Crăciunul și că vor împărși cadourile cu 

copiii săraci.     

 

COORD. , PROF. MĂDĂLINA ALEXOAE 

CRĂCIUN LA NESFÂRȘIT 
UNGUREANU IOANA , SHIAKALLIS ERIC, Clasa a V-a 
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Iarna 

Apăvăloaie Andreea, cl. a III-a A 
Cât de frumos ninge afară! 
Mai e un pic și s-a- nserat. 
Dar noi ne ducem la culcare? 
Nu! Pornim cu toți la colindat. 
 
Se-aude glas de bucurie 
Pe toate-aleile din sat. 
Gașca e veselă și e zglobie,  
Căci a plecat la colindat. 
 
Cu zurgălăi și copoței, 
La poarta noastră s-au oprit, 
Nu le-a fost frică de căței  
Ci ne-au urat necontenit. 
 
 

Moș Crăciun 
 

Spiridon Ștefan, cl. a III-a A 
 
Într-o seară, pe furiș 
Urmăream dintr-un tufiș 
Pe un moș bătrân 
Ce ducea-n spinare 
Jucării la fiecare. 
 
Ghiciți voi dragi copii, 
Cine aduce jucării 
Noaptea când copiii dorm, 
Împărțind la fiecare 
Daruri pentru sărbătoare? 
 
 

Școala iubită 
 

Ghindă Cezar,   
Școala  mi se aseamănă cu o mare carte cu copertele din 

aur, cu cotorul din mătase fină, iar filele - alte cărți cu multe 
taine. Merg dimineața foarte fericit. Aici am mulți prieteni. În 
ore descifrăm tainele lumii ascunse între filele manualelor, iar 
în pauze ne distrăm, desenăm și ne recreăm. Sunt mândru că 
sunt școlar și iubesc școala. 

Cartea, prietena mea 
 

Necoară Anastasia, cl. a III-a A 
 

 Cartea este ca o oază de 
învățare. Cu multe cuvinte și poze ea ne 
bucură sufletul și mintea. De multe ori 
are coperte colorate, conține texte, 
poezii, povești sau informații științifice. 
 De fiecare dată când citesc mi se 
umple sufletul de bucurie. Îmi place 
mult să citesc știind că fiecare om se 
schimbă în bine atunci când citește. 
Găsim numeroase cărți cu povești 
pentru copilași, enciclopedii interesante, 
romane grele. Toate născocite pentru a-
ți satisface setea de cunoaștere. 
 Cartea este cea mai bună 
prietenă a învățăturii. Fiecare carte este 
o nouă ușă spre un nou domeniu, o nouă 
viață. 

 
Iarna 

 
Abu-Akil Sofia-Iris, cl. a III-a A 

 
După toamna cea bogată ea apare, 
Și ne-aduce bucurie mare 
Ne-aduce zăpadă, ger și flori de gheață, 
La geam în fiecare dimineață. 
 
Tot iarna vine și bătrânul Moș Crăciun 
Pe care îl așteptăm în seara de Ajun, 
Cu sacul plin de jucării, 
Cadourile mult așteptate sunt primite de 
copii. 
 
Vacanța de iarnă cu drag o așteptăm, 
La săniuș să ne jucăm. 

CLASA a III-a A 
 

ÎNDRUMĂTOR PROF. ÎNV. PRIMAR MOCONDOI 
DANIELA-CRISTINA 

PROF. ÎNV. PRIMAR TÎNJALĂ MARIANA 
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Iarna cea zglobie 

 
Necoară Anastasia, cl. a III-a A 

 
 

Nu de mult au început 
Fulgi pufoși și albi să cadă. 
Au acoperit frumos pădurea întreagă. 
Crăiasa abia i-a așternut. 
Mai are multe de făcut! 
Moșul în Laponia umple sacul de cadouri 
Pentru copiii cuminți, 
Care-au ascultat de părinți. 
Mașinuțe, păpușele, 
Toate cele! 
 
Strigă vrăjitoarea-odat’ 
Și pe loc a transformat 
Câinele într-un gândac. 

Vrăjitoarea 
 

Banu Andreea, cl. a III-a A 
 

Demult și de departe, 
Vrăjitoarea citește o carte 
Cu o mare greutate  
Pentru a pregăti bucate. 
Cu ingrediente ciudate 
Și ierburi interesante: 
Ochi de broască și coadă de purcel, 
Transformă oaia într-un cățel. 
Praf de scoici și pană de pelican 
Transformă piatra într-un bostan. 
 
Oala clocotește ușor, 
Fară să aibă vreun spor. 
Vrăjitoarea îi îndeasă 
Un bostan și-un ochi de broască. 

Gata vraja! Am terminat! 
Strigă vrăjitoarea-odat’ 
Și pe loc a transformat 
Câinele într-un gândac. 

CLASA a III-a A 
 

ÎNDRUMĂTOR PROF. ÎNV. PRIMAR MOCONDOI 
DANIELA-CRISTINA 

PROF. ÎNV. PRIMAR TÎNJALĂ MARIANA 
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CLASA A II-A B 

Prof. înv. primar: GABRIELA PALADE și MARGARETA NISTOR  

 

Un alt final de poveste 

 

 La o activitate de lectură am citit povestea Fetița cu 

chibriturile, de Hans Christian Andersen. Am fost cu toții foarte 

impresionați de soarta micuței care a suferit de frig și de foame, 

străduindu-se în zadar să vândă chibrituri pentru câțiva bănuți. 

 Unii dintre noi au considerat că povestea se sfârșește 

tragic pentru fetița înghețată de frig în ungherul dintre două 

case. Alții, dimpotrivă, am văzut partea bună: reîntâlnirea fetiței 

cu singura ființă care o iubise și plecarea lor din această lume 

către lumina din ceruri este un final fericit. Voi ce părere aveți, 

dragi cititori? 

 Oricum, ne-am dorit să fim și noi autori și să rescriem 

finalul povestirii… așa cum ne-ar fi plăcut nouă să se întâmple, 

după momentul în care fetița a aprins toate chibriturile. 

 

Un sfârșit fericit 

Maia Țuglia 

  

 După ce toate chibriturile au ars, fetița văzu o bunicuță 

care trecea pe acolo și o întrebă: 

 - Doamnă, puteți să-mi dați ceva de mâncare, vă rog? 

 - Fetițo, n-o să îți dau de mâncare, ci te iau la mine 

acasă. O să-ți cumpăr haine, îți gătesc și te poți juca împreună cu 

nepoțeii mei. 

 Bătrânica și fetița merseră până la marginea orașului, 

unde ajunseră la o căsuță mică, dar foarte îngrijită. Când a intrat, 

fetiței i-au dat lacrimile de bucurie: 

 - Ce brad mare, ce frumos este! Ce masă mare, ce multă 

mâncare!   

 - Ți-e foame? întrebă bunica. 

 - Da, murmură fetița. 

 - Servește, ia ce vrei! Mănâncă! insistă bunica. 

 Fetița mâncă tot ce i se oferise, lăudând-o pe bunicuță 

pentru bucatele gustoase. 

 Peste puțin timp, se auziră bătăi în ușă; erau nepoțeii. S-

au împrietenit pe dată cu toții. Fetița era foarte fericită; viața i se 

schimbă cu totul: se simțea ocrotită și iubită. 

 

 
 
 

Regăsire 
Ilinca-Alexia Catana   

 
 Când fetița aprinde toate bețele 
de chibrit din cutie, apare o mulțime de 
oameni care îi dăruiesc nenumărate ca-
douri. Ea le primește cu multă bucurie, 
umilință și recunoștință și se întoarce 
acasă. 
 Când intră pe ușă, tatăl ei o 
strânge cu dragoste în brațe. 
Împodobesc amândoi bradul și așază 
masa. Petrec împreună pentru prima 
dată Crăciunul! 
 De acum înainte, fetița și tatăl ei 
au o legătură mult mai strânsă! 
 
 

Viață normală pentru un copil 
Erica-Maria Curcă  

 
 
 Atunci, fetița vede în fața ei o 
familie privind-o cu blândețe și compa-
siune. 
 Ea îi întreabă: 
- Cine sunteți? 
- Suntem viitoarea ta familie. Te vom 
adopta. 
-Vă mulțumesc din toată inima! zise ea 
cu lacrimi în ochi, îmbrățișându-i cu 
recunoștință. 
Și de atunci, fata se bucură de o viață 
normală: merge la școală, în parc, la 
magazine și are o masă gătită, ca orice 
copil. 
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Salvatorul 

Andrei Hriscu  

 

 Fetița aprinse toate chibriturile care au iscat un 

foc mare.  

 Un bărbat curajos s-a apropiat să o salveze. După 

ce a stins și focul, a întrebat-o pe fetiță: 

Tu de unde vii? 

Vin de la marginea orașului. 

Hai să mergem! 

Unde? întrebă fetița mirată. 

La marginea orașului, la tine acasă. 

Peste puțin timp, au ajuns. Părinții fetei i-au 

mulțumit omului că a adus-o acasă. 

După sperietura trasă, fetița a jurat că nu mai atinge 

niciun chibrit! 

 

O familie fericită 

Maria Mihăilă 

  

 Când a terminat de ars toate chibriturile, la un 

colț de stradă a apărut un domn alături de soția sa. 

Văzând fetița, au alergat îngrijorați spre ea. 

Să o ducem acasă! a zis femeia. 

 Acasă, au îngrijit-o pe fetiță, care, după puțin 

timp, și-a revenit. 

 -    Vă mulțumesc pentru grijă! Eu sunt o fetiță 

care vinde chibrituri, sărmană și orfană… 

 -    Noi nu avem copii. Vrei să fii fetița noastră? 

 -    Aș fi tare bucuroasă! 

 Din acea zi au trait împreună ca o familie fericită, 

iar bunica îi veghea de sus din cer. 

 

 

 

Un dar din cer 

Ianis Ocolașu 

 

 

 Când fetița a aprins toate 

chibriturile pe care le avea, bunicuța i-a dat 

un dar și a dispărut.  

 Fetița curioasă a deschis micul 

cadou. Era o cutie cu chibrituri; dar nu era o 

cutie obișnuită, ci una magică. 

 După ce a ajuns acasă, fetița a arătat 

părinților darul ei, spunând: 

-Mamă, tată, vreți să vindem această 

cutie? 

Iar părinții au răspuns mirați: 

-De ce, draga noastră? 

-Pentru că această cutie de chibrituri 

este magică! a spus fetița. Probabil 

valorează foarte mulți bani. 

-Să trecem la treabă! a răspuns 

mama. 

Au pornit împreună să vândă 

chibrituri – cu cât scoteau chibrituri din 

acea cutie, cu atât ele se înmulțeau, așa 

încât au vândut foarte multe. Astfel, au 

câștigat mulți, mulți galbeni și au putut 

cumpăra: haine groase, cizme, mănuși, 

căciuli, dar și o casă bine încălzită și 

primitoare. 

Fetița nu a mai fost nevoită niciodată să 
muncească pentru a avea cele necesare.  

 

 

CLASA A II-A B 

Prof. înv. primar: GABRIELA PALADE și  MARGARETA  NISTOR  
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Un nou început 

Gianina Anchidin  

 

 În momentul în care fetița a aprins ultimul băț de 

chibrit, în spatele ei a apărut o doamnă elegantă.  Acesteia i-a 

fost atât de milă de fetiță, încât a invitat-o să petreacă 

sărbătorile alături de întreaga sa familie. 

 Ajunsă în locuința doamnei, fetiței nu îi venea să 

creadă că existau în acea casă minunată o sobă călduroasă, o 

masă îmbelșugată și un pom de Crăciun! În sfârșit se putea 

bucura de tot ce visase! 

 Blânda femeie se oferi să aibă grijă de ea și să-i 

dăruiască o viață frumoasă, lipsită de griji și suferințe. 

 

Un trai mai bun 

Raisa Rusei 

  

 După ce fetița s-a trezit din visul în care petrecuse 

câtva timp cu bunica de care îi fusese atât de dor, a zărit un 

negustor bogat care se oprise în fața sa. 

 Acesta a luat-o la el să o hrănească. Apoi s-a oferit să 

ajute cu bani familia fetei, cu condiția ca aceasta să vină să 

locuiască în casele lui mari, frumoase și pline de farmec și să 

se joace cu copiii lui. 

 Așa s-a întâmplat: fetița a trăit fericită în casele 

negustorului, având un trai cu mult mai bun. Pe ai săi nu i-a 

uitat – mergea din când în când să-i viziteze. 

 

 

O nouă familie? 

Amelia Alexandrescu  

 

 

O familie o văzu pe fetiță 

ghemuită lângă zid. Soții își doreau 

foarte mult să aibă un copil. Când au 

văzut fetița desculță și tremurând de frig, 

au invitat-o la ei acasă. 

 Acolo, fetița primi haine, o cană 

cu ciocolată caldă și fu așezată lângă 

sobă. În cameră era un brad mare ca în 

visul ei.  

 Fetița își zicea în minte: ,,Aș vrea 

să rămân tot timpul aici!” 

CLASA A II-A B 

Prof. înv. primar: GABRIELA PALADE și  MARGARETA  NISTOR  
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CLASA A IV-A, Step by Step  

Coordonatori, prof.pentr.învăț.primar Buduroi Loredana 

Un vis   

DOBOȘERIU IOANA 

 
            O seara ca toate celelalte, doar că visul le 
diferă. 
            Stelele străluceau, iar luna ne veghea. Am 
închis ochii și imaginația mă purta dincolo de lumea 
noastră. 
           Era o zi de vară, soarele strălucea și cerul era 
senin. Eu eram în fața casei și mă jucam cu cățelul 
meu, Patrocle. Îl învățam trucuri și când luam o 
pauză ne plimbam pe tăpșanul înverzit. Florile erau 
multicolore. Cățelul meu era mereu pe lângă mine. 
La un moment dat, a apărut un câine mare care dorea 
să mă muște. Patrocle a sărit în fața mea și m-a 
apărat. Am ieșit din câmp și l-am mângâiat cât a 
poftit. I-am spus cât de mult îl iubesc și că nu l-aș da 
pentru nimic în lume. M-a lins pe față afectuos. 
 M-am dus în casă și am adus carne și oase. 
Apa i-am adus-o după ce a mâncat. Aceasta era rece 
și bună pentru acea perioadă. El m-a privit cu acei 
ochi de mărgele, trist. 
 În acel moment, m-am trezit cu perle calde 
pe obraji. 

,,Patrocle, Patrocle, deși ai închis ochii pe 
veci, 
              Eu continui să te iubesc mereu!” 

 

Cofetăria de la colțul de stradă 

                                                                                       
ADJUDEANU AMALIA 

 
 Megeam și eu pe stradă bine mersi. Tare mai 
doream o prăjitură aromată. 
 Tot mergând așa, văd o sofisticată cofetărie. 
Totul era vopsit în alb ca zăpada. Scaunele erau și 
ele albe, dar aveau dungi negre ca noaptea. Am 
deschis ușa și am auzit un clinchet mic deasupra 
mea. Înaintam prin cămăruța albă și mică. Acolo 
stăteam și mă gândeam ce să cumpăr. Tot ce vedeam 
acolo erau doar culorile vii  din vitrină care se jucau 
cu mințile mele. Chiar nu știam ce să iau. Totul era 
așa gustos: ciocolata amăruie, savarinele dolofane 
care erau așa dulci, eclerele arătau ca niște bărcuțe 
care mergeau pe marea albastră ca cerul, în cazul 
meu pe o farfurie albastră. Pe o farfurie roșie ca 
sângele se aflau niște fursecuri dantelate. Mă mai uit 
la colorata vitrină și simt o aromă de vanilie. Mai 
aveam puțin și salivam pe acolo. M-a hotărât să iau 
un ecler. Mă uit prin geaca mea crem după niște 
bani. Mă mai uit prin blugii mei albaștri ca  marea 
învolburată. Mă uit și prin rucsacul meu maroniu și 
dau de 5 lei. Văd cât e prețul la un ecler de vanilie. 
Era mai mult decât aveam eu. Stau puțin și mă uit 
tristă la acest ecler care mi-a furat foamea. 

Mă îndrept spre ușă și ies. În mintea mea îmi 
zic:,, Gata! De-acum trec la dietă.... sau poate vin 
înapoi cu mai mulți banii.” 

Un vis extraordinar 

                                                                                           NIȚU LUCA ȘTEFAN 
Era ora zece seara. Eu m-am pus în pat pentru a adormi. 
Deodată m-am trezit într-o lume unde animalele aveau același preocupări ca și oamenii. De 

exemplu, primarul orașului era un leu, iar viceprimarul era mica oiță. Ceilalți locuitori ai orașului erau fel 
de fel de animăluțe care mai de care mai interesante. 

În ziua cu pricina, toată populația era implicată în organizarea  ,,Marelui Grătar Dansant”. În acest 
sens, cele mai fioroase dintre animale aveau misiunea de a aduna cele necesare grătarului și a le găti 
corespunzător. Cele mai blânde dintre animale se agitau necontenit, având de pregătit coregrafia horei. Mi-
a atras atenția în mod deosebit un șoricel dolofan. Era foarte debusolat și avea o mare dilemă, nu știa din 
care categorie făcea parte, animale fioroase sau blânde. Așa că a ales să nu facă nimic din ce făceau 
ceilalți. În schimb s-a hotărât să ajute un elefant pentru a-l scăpa de legendara frică de șoareci. În acest 
scop, căuta de zor un profesor de hipnoză și o trusă specială, despre care citise el într-o bandă desenată, că 
este absolut necesară oricărui maestru hipnotizator. 

Din păcate, nu a găsit niciun profesor și nicio trusă specială. A fost însă bucuros să constate că 
teama legendară a elefantului nu se datora vreunei boli, ci unei alte legende, în care se spunea că  stră-
străbunicul său fusese, nu un șoricel mic cât o radieră, ci a fost  ditamai șoricelul, de trei-patru ori mai 
mare decât elefanții. Șoricelul a început să caute răspunsul la acea întrebare care îl măcina: ce catastrofă s-
a întâmplat de au ajuns șoarecii de o mie de ori mai mici decât elefanții.  

Din păcate, nu vă pot răspunde și la această întrebare, deoarece m-am trezit și a trebuit să mă 
pregătesc de școala. 
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Vacanța de iarnă 

                                                                                           
DRELEA EDUARD 

 
Vacanța mea de iarnă a fost specială. 

Pentru prima dată mi-am petrecut vacanța la 
țară.  

Dimineața, când am ieșit afară, am văzut 
un peisaj mirific. Cât vedeam cu ochii, totul era 
acoperit de un strat alb strălucitor de zăpadă. 

Copacii, dealurile, casele, curțile 
oamenilor erau îmbrăcate în straie albe și parcă 
erau pregătiți de o sărbătoare. 

În fiecare zi alergam și mă bulgăream cu 
prietenii mei. Am făcut oameni de zăpadă și 
tuneluri prin zăpadă. A fost fascinant! 

Am aflat ce înseamnă cu adevărat 
tradițiile și obiceiurile românești. Am fost la 
colindat, cu plugușorul și cu sorcova. 

Abia acum am înțeles de ce se spune că 
tradițiile românești sunt foarte frumoase. 

La țară am descoperit că iarna este un 
anotimp vesel, că zăpada este ceva frumos, cu 
totul diferit decât ce vedem în oraș. 

Cred că nu voi uita niciodată această 
vacanță de iarnă. 

 
 
 

Atelierul lui Moș Crăciun 

ISTRATE ANDREI 
 

Într-un loc plin de zăpadă de-abia 
așternută se află atelierul lui Moș Crăciun. Însă 
acest atelier nu este unul oarecare, ci unul plin 
de magie. Atunci când spiridușii lucrează la 
jucăriile copiilor sunt mereu într-o completă 
veselie. Acel atelier este un loc plin de culori 
jucăușe . 

Acolo, renii Domnului Crăciun erau 
pregătiți pentru a zbura. Tocmai când Moș 
Crăciun să plece, șeful Elf verifică dacă toate 
cadourile copiilor erau la locul lor. Într-un final, 
renii lui Moș Crăciun plecaseră la drum. Peste 
câtva timp, Rudolf își aprinse nasul său roșu și 
sclipitor. Dis de dimineață, Moș Crăciun 
împreună cu renii se întoarseră în atelier unde 
toți elfii îi așteptau, veselindu-se că au reușit să 
bucure milioane de copii. 

Elfii s-au apucat să facă noile jucării, 
pentru următorul Crăciun. 

Picătura de ploaie 

                                                                                           
PINTILIE VLAD 

Pe cerul senin au apărut nori cenușii purtați de 
vântul puternic.  

Nu trecu mult timp și ploaia începu a bate în 
geam. Copiii au ieșit cu toți, entuziasmați de venirea 
ploii, alergând printre stropi și țopăind voioși prin 
bălțile tot mai mari. 

Eu stau însă în camera mea și privesc 
picăturile de ploaie care se izbesc de geam. Dintre 
toate mi-a atras atenția una. Firavă, mititică, pierdută 
printre celelalte picături, se opri într-un colț al 
geamului, parcă pentru a se odihni puțin. 

Am hotărât în cele din urmă ,,să fim prieteni”. 
I-am pus chiar și un nume: Pic. 

Mi-a povestit despre misiunea ei importantă 
pe care o are împreună cu suratele ei, de a bucura 
pământul. 

Prietenia noastră nu a durat mult. După doar 
câteva minute, Pic își luă avânt și sări pe o frunză. De 
aici se rostogoli ușor pe o altă frunză și tot așa, până 
se opri pe petala unei crizanteme de un alb imaculat. 

Era uimită de frumusețea florii. Privi în jur și 
observă că era înconjurată de mii de flori. Își imagină 
că a ajuns în Paradisul Florilor și își dorea să rămână 
acolo pe vecie! 

Visul ei se nărui atunci când, fără să-și dea 
seama, alunecă lin de pe petala albă, căzând în gol 
până la pământul însetat, care o primi cu mare drag. 

 

CLASA A IV-A, Step by Step  

Coordonatori, prof.pentr.învăț.primar Buduroi Loredana 
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Povestea celui mai frumos glob 

din badul de Crăciun 

                                                                                           
PRODAN ALMA 

 
 

Ștefan nu văzuse niciodată în bradul de 
Crăciun un glob atât de strălucitor și de colorat. 
Nu putea să-și ia privirea de la el, oricât ar fi 
încercat. Deodată, în cameră lumina se stinse și 
globul, mai colorat ca curcubeul și mai stălucitor 
ca cerul nopții presărat cu stele îi spuse: 

-Eu sunt Lob, globul magic al lui Moș 
Crăciun. Într-o zi, când mă jucam cu prietenele 
mele, prin atelieul moșului, am dorit să văd 
sania roșie  ca macul cu care dragul Moș duce 
cadouri în noaptea de douăzeci și patru 
decembrie. Deci, m-am urcat în sanie, unde erau 
foarte multe cadouri. Sania a pornit cu  viteză 
condusă de minunații reni. M-am dezechilibrat 
și am căzut aici, lângă casa ta. Mama ta m-a 
găsit și m-a pus în brad. Find un glob magic, nu 
m-am spart, dar acum vreau să ma întorc acasa. 
Mă poți ajuta, te rog? 

-Azi e Ajunul Crăciunului, deci Moș 
Crăciun va trece diseară pe aici, spuse Ștefan. 
Voi pune un bilețel sub brad, prin care te voi 
returna Moșului. La revedere, prieten drag! 

Ștefan merse la culcare după ce scrise 
biletul. La mizul nopții fu trezit de un sunet 
delicat ca un clinchet de clopoțel. Coborî, la 
parter, pe scările care parcă nu se mai 
terminau.Camera era goală, dar Ștefan văzu pe 
geam printre fulgii ca de vată, sania lui Moș 
Crăciun care lăsa o dâră de sclipici magic ca de 
stele. 

A fost cel mai frumos Crăciun al lui 
Ștefan! 

O zi din viața unui copil 

                                                                                           
TILIȚĂ CĂLINA 

 
Câteodată, chiar și viața unui copil poate fi 

destul de agitată, deoarece sunt multe lucruri de 
făcut. 

Iată, de pildă, cum arată o zi din viața Larei. 
Dimineața, la șase și jumătate sună ceasul. Ce 

greu e să te trezești așa de devreme! Dar asta nu 
suportă amânare. Merge la baie și aruncă cu apă rece 
ca gheța pe fața ei albă ca neaua. 

Apoi se îndreaptă spre bucătărie unde ia micul 
dejun. Trupul ei frumos de prințesă trebuie alimentat 
pentru a da randament la școala. 

Se îndreaptă din nou spre baie, curățându-și 
dinții. Părul lung de culoarea spicului de grâu îl 
prinde într-o coadă și, îmbrăcându-se cu cele 
necesare, iese pe ușă gata de acțiune. 

Ajunsă la școală, își hrănește mintea și 
sufletul cu lucruri cât mai frumoase. 

E timpul să plece de la școală. Dar ziua nu s-a 
terminat încă . Trebuie să se îndrepte în pași de dans 
spre lecțiile de pian. Plutind pe acorduri de muzică 
clasică, seara devine mai frumoasă și mai 
încântătoare . 

Ajunsă acasă după o zi lungă, Lara nu e 
obosită pentru că a făcut totul din pasiune. După o 
asemenea zi, odihna este  binemeritată. 

E totuși cam complicat să fii copil! 

CLASA A IV-A, Step by Step  

Coordonatori, prof.pentr.învăț.primar Buduroi Loredana 
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O noapte în bibliotecă 

GHEORGHIȚĂ TUDOR 

 
Era o după-amiază însorită de primăvară. 

Trecuse încă o zi minunată de școală. Mă 
îndreptam cu pași mărunți spre casă. Dar ceva 
mă oprește din drum. Biblioteca pentru copii era 
la o aruncătură de băț. 

Mă îndrept spre ea. N-ar strica o mică 
privire. Când intru, dau peste o sumedenie de 
rafturi pline ochi cu cărți. Am luat ”Harry 
Potter” de pe raft și îmi caut un loc bun de citit. 
Găsesc un loc dosit, numai bun de citit în liniștit 
și pace. Mă apuc de citit. Și citesc fără 
întrerupere vreun ceas. Începuseră să mă doară 
ochii. Las un pic cartea din mână, închid ochii și 
adorm. Și visez că din cartea mea ies diferite 
personaje și reproduc cartea. Era un vis minunat, 
așa că m-am trezit târziu. Era întuneric. Mi-a 
luat cinci minute să îmi dau seama că biblioteca 
era închisă. Va trebui să îmi petrec noaptea 
acolo. Deodată, ceva îmi atrase atenția. O lampă 
stătea chiar pe biroul bibliotecarei. Ce-ar fi să 
am parte de o noapte albă, citind? Aprind lampa 
și citesc până dimineață. Când s-a deschis 
biblioteca, m-am strecurat pe lângă portar și am 
ieșit. Mă duc acasă și îi povestesc mamei tot. 

După această întâmplare, am fost un 
client fidel bibliotecii. 

Picătura de ploaie   

 BEZERĂU ANDREEA 

Era o zi friguroasă de toamnă. Vântul 
începu  să bată scuturând frunzele ruginii ale 
copacilor. A început ploaia. Picăturile mici au 
început să cadă pe pământul moale. 

O picătură căzu lângă un melc. Melcul, 
văzând picătura, o întrebă ce caută aici. Ea 
răspunse că a căzut împreună cu surorile sale și s
-a rătăcit. Îi mai spuse și că îi este frig și ar vrea 
să stea împreună cu el. Melcul îi spuse că și așa 
căsuța lui e prea mică. Picătura plecă și se 
întâlni cu o broască. Aceasta o întrebă ce face, 
iar picătura îi răspunse că s-a pierdut de surorile 
sale și îi este frig. Broasca îi spuse că nu o poate 
găzdui. Atunci picătura plecă și se întâlni cu o 
buburuză. Mica gâză o întrebă ce face acolo. 
Picătura îi explică ce s-a întâmplat și că îi este 
frig. Buburuza era bună la inimă și îi spuse 
picăturii că poate să rămână la ea. Picătura se 
bucură. 

Vestitorul primăverii     

NEDELCU ILINCA 

 
Pământul somnoros a început să se trezească 

la viață. Norii suri au căptușit tolba posomorâtă a 
iernii, apoi și-a luat zborul către tărâmurile 
înghețate. 
 Pe cerul limpede ca un cristal luminos, 
razele calde și aurii ale soarelui poleite în culori de 
primăvară încălzesc pomii golași. Primăvara, fiica 
cea mai tânără și mai frumoasă a anului, trezește la 
viață întreaga natură. Peste tot este veselie și 
agitație. La munte, Baba Iarna încă nu și-a adunat 
cojoacele. Lângă firicelele subțiri de apă, din 
pământul umed și negru se zărește o suavă floricică. 
Ghiocelul, cu gluga lui cea verde și cu clopoțelul de 
argint privește împrejur la razele soarelui care 
dezmiardă muntele golaș și pustiu. 
 -Ghiocelule, de ce ai ieșit de sub zăpadă? 
întreabă bradul îmbrăcat în dantela albă cercelată. 
 -Zâna Iarnă îmi este datoare pentru că i-am 
împrumutat culoarea și în fiecare primăvară mă lasă 
să ies de sub zăpada poleită cu mărgăritar. 
 -Ghiocelule, fii bucuros că ai stat toată iarna 
sub pământul somnoros! A fost o iarnă grea, dar și 
frumoasă! Bine că ne-ai adus primăvara!  
 Gingașul ghiocel a fost ales de Zâna 
Primăvară ca să vestească acest anotimp frumos. 

La revedere, dulce iarnă! 
Bine ai venit, dulce primăvară! 

Un vis     

CUZMIN MIHAELA 

                                                            
 Era o seară caldă. Norii argintii străluceau pe 
cer. Mai era și luna, care semăna cu un glob mare și 
alb. 
 Mă duceam la culcare. M-am așezat în pat și 
am adormit. Am început sa visez. M-am întâlnit cu 
un spiriduș care m-a purtat prin lumea planetelor. 
Am văzut cum arăta Terra din Spațiul Cosmic. Am 
vizitat planeta Marte și am văzut nisipul roșu, 
planeta Saturn cu inelul său mare, planeta Jupiter, 
Uranus, Neptun, Mercur și pe micuța Pluto. Luna, 
globul alb, era mult mai strălucitoare aici decât 
văzută de pe Pământ. Stelele erau mult mai mari. 
 M-am trezit. M-am dus la mama și i-am spus 
ce vis frumos am avut. Ora de culcare devenise ora 
de visat planete. Abia așteptam să vină seara. Urma 
o nouă aventură. 

CLASA A IV-A, Step by Step  

Coordonatori, prof.pentr.învăț.primar Buduroi Loredana 
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Ursulețul pofticios    

CĂLIN ANYA 

 
 A fost odată ca niciodată un ursuleț de 
pluș. El nu este ca ceilalți, acesta este mult mai 
special. 

Într-o bună zi, dragul nostru ursuleț a 
prins viață. El se plimba buimac prin casă 
mormăind întruna. ,,Ce-aș mai mânca și eu 
ceva!” își spuse pentru el. Se mai plimbă, dar nu 
găsi nimic. Se așeză morocănos pe un scaun, 
după ce se chinuise douăzeci de minute și își 
încrucișă brațele. Ursulețul era cafeniu, avea 
niște ochi negri care străluceau ca stelele 
noaptea și niște urechiușe mici și drăguțe. 
Năsucul lui era tot negru și călduț. S-a dus jos 
de pe scaun, de data asta i-a luat cinci minute, s-
a urcat pe pernă și a tras un pui de somn. 
 Dimineață se trezise înfometat. A 
început să caute și să caute, dar nimic. Mai stă 
ursulețul cu imaginea mâncării pe care și-o 
dorea. După minute bune în care se gândea ce să 
facă să-i trecă foamea, observă frigiderul. Se 
chinui puțin să-l deschidă, din cauza staturii lui 
mici, dar în final reuși. Mâncă bine mersi toată 
ziua. 
 Spre seară, puse căpușorul lui rotund pe 
pernă, prefăcându-se din nou în jucărie.  

La săniuș   

TATOMIR RAREȘ 

 
 Într-o zi de iarnă, soarele abia se zărea 
printre norii cenușii. Zăpada care se așternu pe 
pământul rece te făcea să ieși la săniuș. M-am 
îmbrăcat gros, împreună cu verișorul meu și am 
ieșit. 
  Pe derdeluș era multă zarvă, toți copiii 
au ieșit să se bucure de zăpada strălucitoare. 
Săniile alunecau una după alta cu viteză. 
Temperaturile scăzute nu ne opreau să ne jucăm. 
Nasurile ne erau înghețate de la ger, dar noi am 
continuat  să urcăm și să coborâm pe derdelușul 
alunecos. Când am obosit, ne-am oprit și am 
făcut un om de zăpadă. Peste cei trei bulgări 
drept pălărie i-am pus o oală roșie, drept nasturi 
și ochi i-am pus cărbuni, iar un morcov i-am pus 
drept nas, mâinile le-am făcut din două mături. 
Cu siguranță distracția ar fi continuat, dar mama 

Plecarea păsărilor     

CIORAN ȘTEFAN 

 
Sosise toamna. Inima acesteia zvâcnea de 

aproape. 
Păsările plecau spre tările calde, ducând pe 

aripile lor cântecele pădurii. Un văl de brumă 
argintie acoperea aripile micuțelor păsări. Foșnetul 
de mătase al aripilor obosite se aude ca un cântec. 
Pe cer zburau cocorii goniți de toamnă. Seninul 
cerului se împăienjenește. Norii suri își poartă 
plumbul. Lunca-i bătută de un strat de brumă 
argintie. Păsările nu se opresc din lungul drum către 
sudul însorit. Frunzele îngălbeneau, pălind cu aur 
codrii. Cuiburile aurii au rămas goale, așteptând cu 
nerăbdare întoarcerea proprietarilor. Copacii se 
leagănă în bătaia vântului, luându-și rămas bun de la 
păsărele. Covorul de funze arămii acoperă 
pământul. Animalele își caută hrană pentru iarnă, 
urșii si-au pregătit pătuțurile pentru hibernare.  

Toamna făcuse un peisaj adevărat! 

 

Picătura de ploaie 

                                                                                         
ARVINTE MARIA 

 
Ploaia e pe sfârșite. Ploile nu mai sunt deoc 

blânde, ca astă vară, în luna lui Cireșar. Acum, totul 
e mohorât, dar parcă o mică sclipire strălucește chiar 
și din cel mai mărunt și neînsemnat lucru. 

Odată, când eram în camera mea, am început 
să privesc natura prin geamul împăienjenit, parcă, 
de miile de picături de ploaie. Erau picături mari, 
sclipitoare. Toate erau la fel de frumoase, dar una 
mi-a atras atenția. Era o picătură specială, dar asta 
nu pentru că avea altă culoare sau altă formă. Era 
specială, deoarece se vedea cum radiază de fericire. 
Se vedea că nu are un motiv anume. Era fericită, 
pentru că era acolo, unde putea să bucure pe câte 
cineva. Știa că toți avem nevoie de asta și avea 
dreptate. Ne bucura doar prin simpla ei prezență sau 
prin felul ei de a fi. 

M-am culcat, cu gândul că ne vom revedea 
dimineață, dar, când am vrut să-i admir din nou 
frumusețea, ea nu mai era acolo. Mi-a părut rău că 
plecase, dar, în același timp, eram și veselă. Bucuria 
ei mi-a rămas în inimă și nu o voi uita niciodată. 

CLASA A IV-A, Step by Step  

Coordonatori, prof.pentr.învăț.primar Buduroi Loredana 
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Copilul și omul de zăpadă 

                                                                                         
MARCU BIANCA 

Coordonatori, prof.ptr.învăț.primar Buduroi 
Loredana 

Dumitru Maria 
 

Când iarna se sfârșește și fulgii sclipitori 
află că topoganul vântului s-a închis, copiii sunt 
mai fericiți deoarece ghioceii le zâmbesc 
prevestind venirea primăverii. 

Un singur copil stătea lângă omul său de 
zăpadă. Era trist, deoarece mica jucărie din fulgi 
adunați grămadă se topea. El lua câte puțin din 
zăpada pe jumătate topită și punea pe omulețul 
său care devenea din ce în ce mai mic. 

Zânei Iarnă i se făcu milă de micul copil 
care plângea și i-a poruncit unui nor să readucă 
zăpada. 

O perioadă, copilul a fost fericit împreună 
cu prietenul său de zăpadă. Dar orășelul era 
înghetat, ca și omulețul din plușul iernii. 

Omulețul îi spuse copilului să lase 
primăvara să vină, deoarece el va veni iarna 
următoare. 

Copilul rugă zâna să readucă primăvara. 
Zâna îi îndeplini dorința și copilul era fericit. 

TOAMNA 

ANDREEA PUȘCUȚĂ 

Clasa a VI-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

Soarele mângâie pământul amorțit și un 

vânt aduce miresme de toamna. Toamna își face 

simțită prezența. Lasă în urma ei un covor foșni-

tor și pădurea tristă. Razele palide ale soarelui 

dispar sub un nor ce își poartă plumbul. Toamna 

trimite păsările în țările pline de soare. Urmară 

nopți răcoroase și vântul fără milă nu conteni. De 

departe se-aude vocea ei tiranică ce cuprinde 

pădurea de frică.  În fiecare noapte, norii spală 

copacii goi și trimite animalele în vizuini. 

  Pădurea pare un castel părăsit uitat 

de lume, unde domnește întunericul. Toamna dis-

truge veselia și gingășia. Musculițele amorțesc și 

păsările sunt  înfometate.   

  Au început să cadă fulgi de nea și 

iarna se apropie. 

SOSIREA PRIMǍVERII                                                                                       
MATEI RADU 

Clasa a VII-a A 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

Afară e senin şi totul înverzit,  

Pare că primăvara a venit. 

E iarăşi primăvară şi îmi e atât de drag, 

Sunt zilele frumoase cu cer senin şi cald. 

 

În bârlog adăpostiţi, 

Somn uşor au încă urşii 

Şi visează fericiţi, 

Că vor înflori caişii. 

 

Gingaşul ghiocel, 

Scoate capul uşurel, 

De sub neaua cea pufoasă, 

Care i-a fost ca o plăpumioară. 

 

Floricele parfumate, 

Zi de zi mai colorate, 

Pomii au înmugurit, 

Primăvara a sosit! 


