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Abu - Akil Aida – Maria 

Clasa a VII-a 

Școala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Bacău 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

Un vânt de început de primăvară șuiera într-

un  mic parc dintr-un orășel uitat din Canada, 

făcând  ramurile golașe ale copacilor zgribuliți să 

tremure. Pe un leagăn vechi din lemn de cireș aștep-

ta agitată Ella, o adolescentă de șaisprezece ani. Nu 

știa precis pe cine sau pe ce aștepta, însă putea simți 

o forță puternică înăuntrul ei. I se spuse într-un vis

să vină în cel mai mic parc din orașul natal pentru a 

primi un cadou pe care părinții ei ar fi vrut să-l aibă. 

Ellei îi era foarte dor de părinții ei, chiar 

dacă nu-i cunoscuse niciodată, însă simțea o 

legătură puternică între ei, ce nu putea fi ruptă, 

legătura fiind iubirea arzătoare pe care fata le-o pur-

ta. 

După câteva momente bune de așteptat în 

care gândurile fetei  se amestecau  și i se împrăștiau  

prin minte, o lumină orbitoare se instală în parcul 

ușor întunecat. Lumina era parcă emanată de o fi-

ință divină care  semăna cu mama Ellei. Fata a 

întrebat-o pe acea ființă cine era iar aceasta  i-a spus 

că e nașa de cununie a părinților săi, Roza. I-a mai 

zis că părinții ei i-au lăsat un colier strălucitor, de 

argint, cu o mică clepsidră a timpului încorporată în 

el, care putea s-o ducă în trecut, putând astfel să-i 

cunoască pe părinții ei. 

Ella rămăsese fără cuvinte. Se considera 

foarte norocoasă fiindcă putea pleca de la orfelin-

atul ei, putea călători în trecut și putea lua parte la 

amintirile și întâmplările părinților ei; dar era foarte 

curioasă, așa că o întrebă pe Roza de ce a dorit, de 

fapt, să facă această faptă plină de compasiune 

pentru ea, iar Roza i-a spus că ea îi este și nașa  de 

botez,  iar pentru că era o zână, acesta era destinul 

ei : să încerce să facă oamenii fericiți și să aiba grijă 

de finii ei. I-a mai spus copilei că, dacă va avea ne-

voie de ea, putea s-o cheme cu gândul. Tot ce era 

nevoie era o amintire frumoasă sau  un gând fru-

mos, armonios și plin de pace. Apoi, fără să-i mai 

dea răgaz Ellei să  zică ceva,  Roza se făcu  

nevăzută. Dispăru ca zăpada de argint ce se topea 

cu ajutorul căldurii primăverii. 

Ellei i-au trebuit câteva minute pentru a se 

gândi la toate informațiile primite și pentru a se gâ-

ndi ce dorea cu adevărat să facă. Voia să-și cuno-

ască părinții, măcar pentru câteva clipe, însă zâna i-

a spus să folosească lănțișorul cu cap ori altfel, dacă 

va călători prea mult în trecutul misterios, călăto-

riile îi vor afecta trecutul, dar și prezentul. Se hotărî 

după ceva timp să plece de la orfelinat și să 

călătorească în trecut chiar a doua zi dimineață, 

pentru a-și recăpăta energia, voința și buna dis-

poziție. 

Astfel, a doua zi, dis-de-dimineață, la ivirea 

zorilor, Ella era pregătită să plece din toate punctele 

de vedere. Singura problemă pe care ea o considera 

cea mai importantă era că nu știa cum să facă 

lănțișorul să funcționeze. Îl scutură, îl întoarse, însă 

nu reuși în niciun fel să-l facă să meargă. Se uită cu 

atenție la clepsidra timpului care era pe lanț și ob-

servă că se putea roti cu ajutorul unei cheițe. Acesta 

era biletul ei către trecutul părinților, așa că nu ezită 

și întoarse clepsidra de multe ori. Apoi, simți că 

amețește și i se făcu negru în fața ochilor. Pentru o 

secundă, credea că murise, credea că forța clepsidrei 

fusese prea puternică și astfel o omorî. Dar apoi 

simți că plutește și fusese purtată de vânt până la un 

castel vechi. 
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Văzu apoi câțiva copii de vârsta ei și a crezut că era 

o greșeală. Bineînțeles, a încercat să vorbească cu 

toată lumea, să-i întrebe unde a ajuns însă toată 

lumea se comporta cu ea de parcă ar fi fost o 

fantomă. Deodată, vede o fată frumoasă, o 

adolescentă cu părul lung, șaten deschis și catifelat. 

Ochii-i erau verzi ca smaraldul,  iar pielea părea 

fină ca petalele unui trandafir. Nu știa cine era sau 

cum o chema, dar știa că era cineva important 

pentru ea... era mama ei. S-a dus la ea și a încercat 

să-i explice cine era și a întrebat-o unde era tatăl ei. 

Fără să îi vorbească, Ella îl recunoscu singură. Era 

un băiat frumos, cu ochii albaștri și cu părul blond. 

Se apropie de mama ei și îi spuse că vor întârzia la 

ore. Ella și-a dat seama că a nimerit la școala lor, 

însă nu își putea explica de ce școala lor era un 

castel imens și vechi. Ea s-a hotărît să-i urmeze mai 

departe, deoarece oricum nu putea să vorbească cu 

ei.  

 Au ajuns într-o grădină, unde îi aștepta o 

profesoară bătrână dar cu zâmbetul pe buze. Le-a 

spus copiilor să-și scoată baghetele și să repete 

ultimele vrăji pe care le-au învățat data trecută. Ella 

era șocată. Baghete? Vrăji? Lănțișor cu o clepsidră 

a timpului? Ce erau, de fapt, părinții ei? Apoi Ella și

-a dat seama : provenea dintr-o familie de vrăjitori, 

deci era și ea o vrăjitoare. Ella se gândi cum au 

murit părinții ei, dar tot nu găsea niciun răspuns. 

Tot ce știa deja era că a nimerit în perioada de 

adolescență a părinților săi, că aceștia erau vrăjitori 

și că învățau la o școală de magie. Nu își putea 

răspunde la celelalte întrebări, așacă se gândi să o 

cheme pe Roza.  

 Se gândi că, în sfârșit, știe cine sunt părinții 

ei și cum arată și o chemă astfel pe Roza. Timpul 

îngheță,  iar Roza apăru iarăși din acea lumină 

orbitoare. A felicitat-o pentru că și-a dat seama de 

prima dată cine erau părinții ei și a întrebat-o dacă 

dorea să se întoarcă  în prezent. A avertizat-o că a 

petrecut destul de mult timp în trecut și i-a mai zis 

că, dacă va petrece prea mult timp alături de ei, în 

trecut, s-ar putea să nu-și mai aducă aminte cine 

este sau nimic din prezentul ei. Roza a dispărut apoi 

iarăși ca prin minune, lăsând-o pe Ella fără niciun 

cuvânt de spus. Ella nu știa ce să facă, voia din tot 

adâncul inimii ei să-i cunoască mai mult pe mama și 

tatăl ei însă ce rost mai avea dacă oricum nu-și mai 

aduceau aminte de ea? Nu îi luă mult și luă o 

decizie crucială: avea să petreacă mai mult timp 

alături de părinții ei, avea să-i cunoască foarte bine,  

apoi va reveni în prezent, chiar dacă nu va mai avea 

memoria de altă dată. 

 Ella stătu mult timp cu părinții ei, învăță ce 

le place și ce nu le place, asistă la orele lor, când se 

plictisea, făcea mai multe plimbări lungi în jurul 

castelului dar niciodată nu se gândi la întoarcerea în 

prezent căci era mult prea fascinant acolo. După 

vremea cea rece, Ella își dădu seama că erau  tot în 

Canada, însă nu știa exact în ce provincie. Când era 

dornică de cunoaștere, Ella participa la orele de 

vrăji ale părinților ei, gândindu-se că nu i-ar strica 

să știe câteva vrăji elementare. Ea participase chiar 

și la absolvirea părinților ei, la plecarea lor de la 

castel și la sosirea lor în orașul natal al Ellei, unde s

-a născut și unde a crescut ea orfană. Cu toate 

acestea, niciodată nu s-a simțit de parcă ar fi avut 

pierderi de memorie. Ella și-a dat seama de când a 

ajuns la acel castel că părinții ei erau îndrăgostiți de 

mult, deci nu s-ar fi mirat dacă, în seara în care Ella 

s-a decis să viziteze pentru un scurt timp prezentul, 

ei ar fi discutat niște planuri pentru o anumită nuntă. 
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Ella a întors de câteva ori clepsidra și a ajuns 

într-o clipită în prezentul ei unde era deja dimineață. 

S-a trezit pe iarba acoperită cu un strat subțire de

rouă transparentă însă nu știa de ce era pe iarbă  sau

de ce avea  la gât un lănțișor cu o micuță clepsidră pe

el... Își aduse aminte cum o chema, de ce era în parc,

dar nu știa de ce se trezise tot acolo. Ajunsese în

părculeț în după-amiaza anterioară, deoarece ceva

sau cineva i-a zis că va primi un cadou de la părinții

ei decedați. Se gândi dacă întâlnirea cu acea ființă

durase atât de mult de a adormit în parc și nu s-a mai

întors  la orfelinat ; se gândi dacă acel ceva primit în

dar de acea ființă avusese un impact așa de mare

asupra ei, încât a adus-o înapoi la a nu ști nimic

despre părinții ei. Nu știa la ce să se mai gândească.

Însă, deodată, Roza  se ivi în fața ei. Îi 

explică încă o dată cine era, ce i-a dăruit fetei și ce a 

făcut ea. Treptat, în timp ce auzea explicațiile nașei 

ei, memoria i-a revenit Ellei, dar nu toată, doar 

fragmentele cele mai importante. Își aduse aminte că 

reușise să călătorească în trecut, că îi cunoscuse pe 

părinții ei, că știa ce erau și cum arătau, unde învățau 

și că se iubeau foarte mult. Își mai amintise de 

absolvirea lor, cum au plecat de la castel și cum au 

ajuns în orașul în care locuia ea acum. Și-a amintit 

chiar și cînd a plecat de lângă ei și când a ajuns în 

parc. 

Roza i-a zis că, dacă mai făcea o astfel de 

călătorie mai lungă într-un timp care nu era al ei, ar 

fi putut s-o salveze, însă nu știa dacă i-ar mai fi putut 

zice cine era, dacă ar mai fi putut să-i mai redea o 

dată memoria, căci puterile ei nu erau suficient de 

puternice. Ella știa acum că avertizările zânei erau 

adevărate,  însă pe ea o rodea curiozitatea și se 

gândea că totul ar merita dacă ar rămîne cu părinții 

ei. Acum Roza nu îi mai putea zice nimic,  căci 

plecase însă știa că i-ar plăcea mai mult lângă 

părinții ei decât aici, acum. Trebuia să plece iar, 

chiar dacă își sacrifica viața. S-a gândit că așa ar fi 

făcut și părinții ei. A luat clepsidra în mână, a întors-

o de câteva ori și a ajuns în trecutul părinților ei 

exact în ziua nunții lor.  

Chiar dacă era îngrijorată pentru ea și pentru 

memoria și viața ei, nu a putut să stea posomorâtă 

exact  în ziua în care părinții ei erau atât de fericiți 

așa că dansă și se bucură cu ei și cu ceilalți invitați, 

chiar dacă nimeni nu o putea vedea. Timpul în trecut 

trecea mult mai greu ca cel din prezent, în acest fel 

Ella putând să fie atentă la toate detaliile, iar nunta i-

a părut că a durat trei zile și trei nopți. La sfârșitul ei, 

Ella era parcă un alt om; pe fața ei se citea iubirea de 

viață, fericirea că asistase la un eveniment atât de 

important pentru părinții ei și armonia care era în 

sufletul ei. 

După câteva zile la fel de fericite ca nunta 

părinților ei, Ella a aflat într-o zi călduță de 

primăvară ca mama ei era însărcinată cu ea. Ea era 

pe de o parte șocată, dar și foarte fericită că va sta cu 

ea până o va naște.  

Așa trecură și lunile de primăvară,  și cele de 

vară, trecu și toamna rece, iar când geroasa iarnă se 

instală în oraș, începură și pregătirile pentru nașterea 

micuței Ella. Adolescenta era, ca și părinții ei, în 

culmea fericirii, iar peste câteva zile în care iarna nu 

înceta a sufla pe străzi zăpada albă și imaculată, 

mama Ellei fusese dusă la un spital din alt oraș 

pentru a o naște pe Ella. Copila s-a dus cu ei până la 

spital unde au așteptat câteva ore bune până ca tatăl s

-o fi ținut pe mica Ella prima dată în brațe.

Trecură și câteva zile de acomodare cu 

bebelușa Ella,  iar fata a fost foarte curioasă să se 

vadă cum era ea când era mai mică. După ce micuța 

Ella a împlinit o lună de viață, iar părinții ei au 

sărbătorit-o cu  mult fast, o zi ploioasă și rece se 

anunță în micul orășel din Canada, iar părinții Ellei s

-au gândit să o ducă pe Ella la bunicii ei într-un oraș

la câteva minute distanță de unde locuiau ei atunci. 
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 Ella cea mare, însă, nu se simțea deloc bine: 

avea un presentiment rău în legătură cu ce avea să se 

întâmple în acea zi cu părinții ei. Mama și tatăl ei 

erau cât se poate de fericiți, dar Ellei îi venea să 

plângă dintr-un motiv știut probabil doar de ea: acea 

zi era ziua morții părinților ei. Acum, că realizase 

acest lucru, inima îi bătea tare, capul o durea, însă 

știa că indiferent de durerea din suflet pe care o 

simțea în acel moment, trebuia să afle ce li s-a 

întâmplat.  

 Dar se trezi iar în micul parc. Nu știa deloc 

de ce. Ceva nu era corect: trebuia să se întoarcă, să 

afle ce nenorocire s-a întâmplat părinților ei, însă 

acum lănțișorul nu mai mergea deloc. Ella scutura și 

întorcea clepsidra, mai s-o rupă, însă tot ce avea 

nevoie era să se întoarcă o ultimă dată în trecut. Nu îi 

păsa dacă nu își va mai aminti nimic, trebuia să stea 

lângă părinții ei când aveau cea mai mare nevoie de 

ea, așa își zicea copila în gând în timp ce încerca să 

facă clepsidra să meargă.  

 Deodată, simți ceva înăuntrul ei la fel de 

asemănător cu ce a simțit înainte s-o cunoască pe 

Roza, însă de data asta, nu era sigură că era ceva la 

fel de pozitiv. Zâna apăru iarăși și îi spuse Ellei că 

asta era ultima dată când ar fi putut călători în trecut 

și că o înțelegea pe Ella dacă ar fi vrut să plece,  însă 

nu mai putea. Cel mai rău lucru care i s-ar fi putut 

întâmpla era să nu  mai poată să se trezească, să-și 

piardă viața, să fie uitată  și blocată într-o secundă 

care nu aparținea de vremea ei. O lăsă pe Ella o 

secundă să se gândească la fapta pe care urma s-o 

facă și o întrebă care era decizia ei. Ella plângea deja 

în hohote când a auzit care erau opțiunile ei, 

secundele treceau, iar liniștea era din ce în ce mai 

apăsătoare. Tăcerea o presa și era unul dintre 

singurele momente din viața ei când voia să se lase 

în voia sorții. Roza îi zicea că timpul se scurge și că, 

în scurt timp, Ella nu va mai putea fi salvată. 

 În ultima secundă de răgaz, Ella luă cea mai 

importantă decizie din viața ei: avea să rămână, să 

plece din acel oraș și să aibă o viață fericită, departe 

de locurile care îi măcinau sufletul. Nu trebuia să îi 

zică zânei, căci ea înțelese și o purtă astfel pe Ella 

departe, pe aripi de vânt, spre un nou orizont deschis, 

ce avea să-i ofere o viață cum ar fi vrut părinții ei să 

trăiască, o viață prosperă, cu amintirile lor în inima 

fetei. 

  

 

Souris, joies et cadeaux 

 

Tabăcaru Alexia , CL. a VIIa  

Prof. coord. Dumitraşcu Elena Sofica 

 

 

 

Souris doux du Père Noel 

Des beaux cadeaux  des mères et  pères 

Les sapins luisants 

Pour Noel 

 

Les enfants sont heureux 

Ils chantent de belles chansons 

Pour Jésus qui est né 

Au Noel 

 

Père Noel et ses reins, 

Les beaux cadeaux  

L’amour  et les chansons 

C’et l’esprit du Noel 

 

 

Les enfants sont gais, 

Les rues sont décorées, les maisons ornées 

Jésus est né ! 

Joyeux Noel !  
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Legenda lui Moș Crăciun 

 

Anya Călin, Clasa a V-a 

Coordonator, prof. Mihai Dascălu  

 

 Era odată, într-un sat îndepărtat din Finlanda, un 

moș care avea o barbă lungă și albă, niște obraji îmbujorați și, 

tot timpul, zâmbetul pe buze. Iubea copiii și voia ca toată 

lumea să fie fericită. În fiecare an, de ziua sa, confecționa 

jucării și le dăruia celor mici. 

 La un moment dat, i-a venit o idee: să plece într-o 

călătorie cu renul său, Rudolph, să le facă o bucurie și altor 

copii, nu numai celor din acel sat. Rudolph este un ren foarte 

puternic, cu niște coarne mari și un nas roșu care luminează 

noaptea. Din păcate, sania lor nu putea ajunge la viteze foarte 

mari pentru că era veche și avea șinele tocite de la toate 

călătoriile moșului. Dar omul cel darnic voia să plece cu orice 

preț, nu a renunțat! A sperat că se va întâmpla o minune... 

 Într-o noapte, un grup de elfi a intrat în atelierul 

Moșului și i-au construit o nouă sanie. Era mare și roșie, avea 

blană pe dinăuntru și era permanent încălzită. Avea frâu 

pentru reni și o dâră de sclipici pe care o lăsa în urma ei. Elfii 

s-au dus la Moș, l-au trezit și i-au spus că ar vrea să îl ajute să 

dăruiască cadouri în fiecare an, de ziua lui, pe 24 decembrie. 

Moșului nu-i venea să creadă! Niște elfi magici vor să lucreze 

la el?! 

 S-a îmbrăcat repede în cele mai groase haine pe care 

le avea și s-a urcat în sanie. Înainte de a porni, elfii i-au dat 

cadou mai mulți reni, deoarece avea nevoie de mai multă 

putere ca să tragă sania încărcată cu jucării. Pe renii cei noi îi 

chema: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid și 

Blitzen. A pornit la drum. Sania avea o mare viteză acum. 

Moșul a reușit să livreze toate cadourile copiilor cuminți într-

o singură noapte. 

 Și astăzi, Moșul lucrează cu aceiași reni și aceiași 

elfi pe care îi prețuiește foarte mult. În fiecare an, în aceiași 

zi, Moșul dăruiește daruri din inimă fiecărui copil în parte. 

 

 

IARNA 

                              Marcu Luca 

clasa a II-a B Step by Step 

prof. înv. primar Iosub Lenuța 

prof. înv. primar Blanaru Petronela 

 

Astăzi e zăpadă, 

Mâine este viscol. 

Noi prin ger ne jucăm 

Cu haine groase și cojoace, 

Noi ne îmbrăcăm. 

 

Noi prin frig ne distrăm,  

Cu bulgări aruncăm, 

Pe derdeluș alunecăm, 

Cu săniile ne dăm. 

 

Viaţa nu e uşoară 

Gheorghe Carina, Clasa a VI-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae  

 Jena şi Lucas sunt doi copii , de vreo zece şi 

treisrezece ani, care locuiesc împreună cu tatăl lor 

văduv într-un sat neştiut de lume. Ei duc o viaţă grea 

din cauza sărăciei şi moartea mamei lor. 

 Copiii merg zi de zi la şcoală şi învaţă foarte 

bine, dar nu sunt fericiţi. Fiecare dintre cei doi are o 

pasiune ascunsă pe care ar dori să i-o arate tatălui lor 

dar acesta nu are timp. Jenei îi place foarte mult să 

danseze. În fiecare zi danseaza  pe muzica pe  care i-o 

cântă fratele ei. Lui Lucas îi place la nebunie să cânte şi 

niciodată nu s-ar opri din cântat chiar dacă are teme de 

făcut. 

 Timpul trece şi copiii cresc. Amândoi o iau pe 

drumuri diferite, Jena merge la o facultate de economie 

din Las Vegas iar fratele ei la o facultate de muzică 

foarte bună din Los Angeles. Chiar dacă Jena nu şi-a 

îndeplinit visul, e fericită că şi-a găsit un scop în viaţă. 

 E uimitor cum viaţa îţi poate da şi îţi poate lua. 

E bine ca atunci când întâlnim un obstacol în viaţa   

noastră să sărim peste el şi să muncim în continuare 

pentru ceea ce ne dorim.  
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Creația lui Dumnezeu - omul 

Abu - Akil Aida - Maria, clasa a VII_a 

Prof.îndrumător, Mădălina Alexoae 

 

 Omul este o ființă deosebită, fiind mai presus de animalele și plantele înconjurătoare. El a fost menit să aibă chipul și 
asemănarea Creatorului însă omul a evoluat față de prima dată de când a 
fost conceput. 

 Facerea omului a fost importantă pentru celelalte forme de viață 
deoarece creând omul, lumea a devenit întreagă, a căpătat un sens. Acesta 
a devenit din ,,homo sapiens” omul dezvoltat și inteligent din zilele noastre. 
A devenit din țăran, civil cu drepturi și obligații. De la a învăța să își procure 
mâncare până la a crea o tehnologie de ultimă generație este un salt imens 
în evoluția omenirii. Omul a devenit pur și simplu mai bun. A început să își 
folosească mai mult din creier și a învățat să nu-și limiteze gândirea, să 
devină din ce în ce mai creativ. 

 Suntem cea mai specială creație a lui Dumnezeu și am fost ,,construiți” în așa fel încât să evoluăm tot timpul, să    
descoperim lucruri noi, să ne naștem lipsiți de cunoștințe iar de-a lungul vieții să devenim genii, să ne perfecționăm și să 
facem lucrurile cât mai ușoare pentru noi. 

 Omul a fost făcut pentru a întregi lumea, datoria lui fiind de a umple planeta cu semenii săi și de a-și trăi viața în 
liniște, pace, armonie, energie și veselie. Am fost creați cu mai multe scopuri, unul dintre ele fiind să evoluăm din ce în ce mai 
mult până când puteam realiza că este imposibil să fim făcuți la întâmplare sau de către nimeni. 

 A trebuit să aparținem unei religii pentru a descoperi că am fost puși pe Pământ de către Dumnezeu. Existența     
noastră atestăm că am fost creați, făcuți, concepuți și gândiți de El ; faptul că Dumnezeu s-a putut gândi la ceva atât de măreț 
și complex ca omul, este absolut incredibil. 

 Oamenii au devenit ființele care domină această lume, care controlează și inflențează pozitiv sau negativ planeta. Am 
devenit însă, ființele de care Dumnezeu, probabil, e cel mai mândru. Am ajuns să avem roluri atât de importante în lume, 
încât uităm să ne mai uităm în trecut, la istoria omului străvechi. 

Povestea unor frați arici 

Maria Cuzmin,  Clasa a V-a 

Coordonator, prof. Mihai Dascălu 

   Demult, tare demult, într-un sătuc mic și sărac, trăiau doi frați împreună cu părinții lor. Aceștia nu aveau foarte mulți 

bani și nici  nu lucrau. Așa că atunci când ambii copii trecuseră de 15 ani, cei doi părinți spuseră: 

- Noi vom pleca să muncim în orașul de după pădurea pe care o vedeți. Nu mai putem trăi fără bani. Așa că, dacă vreți, 

puteți rămâne aici sau ne mutăm în acel oraș. 

 Copiii nu voiră să se mute. Părinții le spuseră că vor rămâne singuri în acea casă. Unul dintre copii îi întrebă dacă se vor 

mai întoarce la ei. Atunci părinții spuseră că îi vor vizita de două ori pe lună. Copiii se bucurară și își luară rămas bun de la 

părinți. Dar înainte să plece, aceștia le spuseră să nu iasă din casă și să nu deschidă nimănui. 

 După aceea, părinții plecară și îi lăsară pe copii singuri. 

 Trecură zile, săptămâni, luni și copiii se ținuseră de cuvânt. Își vedeau părinții de două ori pe lună. Și de fiecare dată 

părinții le aduceau bani pentru a putea cumpăra mâncare și tot ce le trebuia. Dar într-o zi, copiii auziră o voce răgușită la ușa 

casei. Aceștia întrebară cine este, iar acea persoană spuse că e un bătrânel care are nevoie de 

puțină apă. Copiii se gândiră că nu poate fi o problemă dacă deschid unui om sărman. Îl 

primiră în casă. Acesta le mulțumi și se așeză pe un scaun. Copiii se duseră să îi aducă puțină 

apă. În acel timp, bătrânelul aștepta zâmbind malefic. Apoi le strigă să aducă trei pahare pentru 

a putea bea și ei apă. Copiii aduseră trei pahare cu apă. Bătrânelul le spuse să se întoarcă cu 

spatele pentru ca el să poată alege paharele mai pline pentru ei. Cei doi copii se întoarseră cu 

spatele, iar omul turnă ceva în paharele copiilor. Apoi le spuse că a ales și le întinse paharele 

cu acel praf. Copiii băură și își luară la revedere de la bătrânel. 

 Din nou trecură zilele și deodată descoperiseră că le crește păr și țepi. În următoarea 

zi, observară că se micșorează, începând să semene cu aricii. Părinții veniră și aflară că cei doi 

copii s-au transformat în arici. Mai aflară și că nu i-au ascultat și au dat drumul în casă unui 

necunoscut. Și temându-se să nu se mai întâmple și alte nenorociri, îi luară pe copii în orașul 

de după pădure. 
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Toamna 

Cozma Alexandra 

Am văzut în stol cocori 

Merg în zbor în alte țări, 

Lasă cuiburile goale 

Dimineața pe răcoare. 

 

Peste frunze cade brumă,  

Peste case, peste flori,  

Ceața-i este soră bună,  

De cu seară și până-n zori.  

 

La bunici 

Cozma Alexandra 

Aris și Maria sunt la bunici. Bunica lor are o 

grădină minunată.  Maria aleargă cât e ziua de 

mare după porumbei și alte păsări, iar Aris culege 

flori.  

Într-o seară, bunica le-a povestit că în grădina  

crește un cireș vrăjit.  Cu mult timp în urmă, un 

vrăjitor bun, a făcut o magie pentru copac. 

_ Hocup-pocus! Să prinzi viață și să fii prieten cu 

toți oamenii buni! 

Copiii au mers curioși lângă copac pentru a se con-

vinge dacă este cu adevărat vrăjit.  Au rămas 

uimiți când cireșul a început să vorbească.  Chiar 

și păsărelele care locuiau în el vorbeau.   

Cei doi au aflat multe povești despre păsări, flori, 

arbori și insecte.   

 

 

 Iepurașii spațiali 

Adam Teodora 

Într-o pădure trăia un iepuraș pe nume Flafi. Pe 

când stătea el la umbra unui tufiș, i-a venit o idee:  

să construiască o navetă zburătoare cu care să 

zboare printre stele. 

_ Voi fi primul iepure care va zbura în spațiu! stri-

ga vesel  Flafi. 

Și-a construit o navă din lemn de alun și frunze de 

brusture. Când nava a fost  gata a invitat-o și pe 

prietena lui Suzi, o iepurică foarte drăgălașă.  

Cei doi au zburat în spațiu unde au văzut stele și 

praf de stele,  comete și frumoase planete.  

 

Cip-cirip  

Adam Teodora  

 În pădurea cu sclipici 

Păsările strigă: cip-cirip! 

Cântă-n cor și-un pițigoi 

Că e rost de tărăboi. 

Este bine, e răcoare 

Este veselie mare. 

clasa I B 
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Un Noël plein de surprises 

 

Sous le grand sapin de Noël 

Beaucoup de surprises brillent 

Attendant les gais copains 

Qui souriront en les ouvrants 

 

Les cadeaux et des rubans 

Semblent avec des bonbons 

Toutes les belles décorations 

Forment un beau tableau  

 

Les copains sont arrivés 

Les beaux cadeaux ouverts 

Le Noël est installé 

Avec des surprises spectaculaires 

 

-Père Noel, merci beaucoup ! 

Les enfants ont dit heureux 

Nos lettres as-tu reçues ? 

Car les cadeaux sont merveilleux ! 

Mihailă Amalia, CL. a VII-a  

Prof. coord. Dumitraşcu Elena Sofica 

Fête de Noël  

 

 

Souris 

 et clochettes 

Enfants gais sourient 

Le sapin vert attend 

Avec des surprises 

 

Père Noël assis 

Sous le sapin décoré 

Des cadeaux pour les enfants 

Et beaucoup de bonbons 

 

Les cris de joie 

Retentissent 

Quand les petits 

Enfants 

Ouvrent avec impatiences 

Les cadeaux 

 

Père Noel sourit contant 

Voyant les enfants 

Couchés dans leurs lits 

Les jouets dans leurs bras. 

 

Abu-Akil Aida Maria , CL. a VIIa 

Prof. coord. Dumitraşcu Elena Sofica 

Prof. coord. Dumitraşcu Elena Sofica 

 

 

La săniuș 

   Mateea-Ioana Avram 

   clasa a III-a A Step by Step     

Hai, copii, la săniuș  

Să ne dăm pe derdeluș, 

Să ne înghețe obrăjorii, 

În ajunul sărbătorii. 

 

Din zăpadă, îngerași 

Făcuți toți de copilași 

Și numai oameni de zăpadă, 

Care ne zâmbesc pe stradă. 
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GHICITORI 

Cine zgârie perdele, 

Covoraşe, canapele? 

Bea lăptic, vrea şoricei 

Şi se-ascunde de căţei? 

E frumoasă, e pufoasă,  

Şi de toţi este atrasă!       

                    ( pisica) 

 

 

Doi fraţi nedespărţiţi,  

Care stau mereu uniţi, 

Nu se ceartă, 

Nu se-ncruntă, 

Şi mereu ei se ascultă! 

                     ( picioarele) 

 

Primul zâmbet şi prima privire 

 

Primul zâmbet pe care l-am văzut, 

M-a încântat si tare mi-a plăcut! 

Când ea mi-a vorbit, 

Eu i-am zâmbit! 

Iar ea a înţeles 

Cât o preţuiesc şi o iubesc. 

Viaţa-i mai frumoasă, mult mai luminoasă 

Atunci când ajung acasă. 

 

Margină Mateea - Ioana 

Clasa a III-a C 

 

O stea 

 

O stea e pe acest pământ... 

Cât timp i-a luat oare să cadă? 

Iar când ne uităm la ea 

Inimile noastre zic în şoaptă: 

Cât de frumoasă e! 

Când ne uităm la ea vedem 

Ceva mai bun şi ne gândim 

Cum va fi când 

Ea va pleca din nou la drum... 

 

 Petrovici Adriana - Georgiana 

Clasa a III-a C 

Mama 

 
Mamă, de ai fi o stea 

Tu ai coborî mereu 

Şi m-ai ajuta la greu. 

Şi chiar dacă te voi mai supăra 

Tu mereu vei fi mămica mea! 

 

Axinte Daria Maria                                                                                                         
Clasa a III-a C 

Prietena mea 

 

 

 Pisicuţa mea, Tiţa, este o maidaneză tare 

frumuşică şi năstruşnică. Am găsit-o pe strada din faţa 

casei mele şi mi-a fost milă de ea, motiv pentru care mi-

am dorit să o aduc acasă. Am întrebat-o pe mama dacă o 

pot păstra, iar ea mi-a spus că da, doar dacă am grijă de 

ea.   

 După ce mi-am luat angajamentul că o voi 

îngriji, am dus-o în casă. Pisicuţa mică a fost la început 

foarte timidă. Nu a avut curaj să se mişte din colţul în 

care am aşezat-o. După ce am hrănit-o şi am mângâiat-o 

puţin, a prins curaj şi a început să exploreze camera. Mai 

târziu a dat târcoale întregii case, semn că începea să se 

obişnuiască cu noua ei locuinţă.De când am adus-o acasă 

a trecut aproape un an. Tiţa este foarte fericită. De câte 

ori mă întorc de la şcoală, mă aşteaptă nerăbdătoare să îi 

dau ceva bun de mâncare apoi ne jucăm. E foarte 

jucăuşă şi prietenoasă.  

 Părinţii mei o îndrăgesc şi ei foarte mult şi sunt 

foarte bucuroşi că am primit-o printre noi. Aşa că pot 

spune că este un membru al familiei noastre. 

 
 
 

Marin Ema-Ioana 

Clasa a III-a C 

La zăpadă 
 

Iarna vine cu zăpadă, 

Toţi copiii ies pe stradă. 

Se joacă, se fugăresc 

Şi apoi se bulgăresc! 

 

Toţi copiii se adună, 

Stele lângă clar de lună… 

Râs zglobiu de clopoţei 

Se aude după ei! 

 

Din păcate,seara vine, 

Strigă mama după mine: 

Vino-n casă, mai copile! 

Vor mai fi şi alte zile… 

 

 

Moţoc Vladimir Alexandru                                                                                         
Clasa a III-a C 
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Soarele şi Luna 

 
Un Soare şi o Lună 

Există pe pământ. 

Ele te ajută 

Să fii un om mai bun. 

Toată lumea îi iubeşte, 

-Deşi Soarele ne-orbeşte- 

Sunt prieteni buni  de-o viaţă, 

Iar aceştia ne învaţă 

Să fim prieteni pe viaţă.  

 

Axinte Daria Maria                                                                                                         
Clasa a III-a C 

 

Pisoiașul 

În cameră este un pisoiaș, 

Mic și drăgălaș. 

Oare unde s-a ascuns? 

A dispărut la Apus? 

În casă nu era, 

În curte nici pe-atâta. 

Unde ai dispărut 

Pisoiașul meu tăcut? 

 

Chirilă Amalia Elena 
Clasa a III-a C 

 

 

Copilărie și  culoare 

Apetri Ricardo Ștefan  
Clasa a III-a C 

O aventură specială 

 
 

 Melanie este o fată de 13 ani căreia îi plac 

aventurile. Prietenul ei, Samuel, este un băiat ce o 

încurajează mult.  

 Într-o zi lui Melanie i-a fugit pisica de 

acasă. Mama ei a lăsat poarta deschisă, aşa că 

aceasta a putut pleca nestingherită. Numai că nu 

era o felină obişnuită, ci un unicorn transformat în 

pisică. Avea o zgardă cu puteri magice şi un 

diamant sclipitor. Astfel că pisica mieună de două 

ori si, de îndată, s-a deschis un portal magic. 

Melanie şi Samuel au văzut tot momentul. 

Unicornul a intrat în acel portal iar Melanie, mare 

aventurieră, intră şi ea. 

 Acolo se aflau blocuri de ciocolată albă, 

piscină cu suc, felinare din bastonaşe dulci şi 

multe lucruri delicioase.Unicornul i-a văzut pe cei 

doi, aşa că s-a dus la ei si i-a întrebat: 

- Melanie, Samuel ce căutaţi aici? 

- Păăăăi... am văzut cum ai deschis portalul, te

-am urmărit şi am ajuns în acest loc 

minunat. 

- Voi nu ar trebui să fiţi aici! Imediat deschid 

portalul şi vă voi duce acasă, spune 

unicornul. 

- Te rog, unicornule, este un loc atât de 

frumos! Cine ar vrea să plece de aici? A 

spus Melanie. 

- Bine, dar doar pentru o zi. Haideţi să vă 

prezint locul! 

Au mers pe la Primăria cea dulce, prin 

pădurea de tei, la casa ursuleţilor din căpşune şi în 

multe alte locuri. În final au ajuns la casa mare a 

unicornului, plină de sclipici. Aici cei doi prieteni 

au putut să se întâlnească şi cu alţi amici de-ai 

acestuia. Întreaga zi s-au plimbat, s-au jucat, au 

mâncat dulciuri şi s-au distrat de minune. 

Se făcu seară iar Samuel şi Melanie 

trebuiau să ajungă acasă. Mama fetei era deja 

îngrijorată. Unicornul deschise portalul magic şi 

îşi luă rămas bun de  la cei doi. Afară ploua tare 

iar musafirii portalului s-au grăbit să ajungă 

repede, repede acasă. 

Ajunsă acasă, Melanie a scris în 

jurnal toate păţaniile din acea zi 

şi i-a povestit mamei prin tot ce 

a trecut. 

 

Axinte Daria Maria                                                                                                         
Clasa a III-a C 
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PASTELURI DE TOAMNĂ 

David Andreea,  Cls.a VII-a 

Coordonator, prof.Mădălina Alexoae 

  

    Peisajul pitoresc al Transilvaniei fură inimi-

le celor ce se încumetă a-i descoperi măreția. 

Drumul este străjuit de codrii de aramă pictați în 

pastel cu o dungă de seriozitate care-i asemuiește cu 

soldații drepți gata să lupte pentru patria lor. 

    Totuși,o briză își croiește drum printre 

pelerinele lor cărămizii, împodobind covorul 

munților de al lor pigment. Mai vezi două trei 

frunze, frunze care-și încep călătoria pe suflul 

mamei natură spre alte meleaguri. 

    După marea pastelată într-o lacună zace 

oglinda soarelui. A sa apă îi redă strălucirea 

orbitoare când decide să apună în crestele munților. 

O adiere mai perturbă reflexia creând unde care 

sunt în simfonie cu orchestra animalieră și foșnetul 

frunzelor de mult cusute împreună. 

    Pe bolta cerească de un azuriu pătrunzător 

poți regăsi firave, frumos cântătoare zburătoare, 

parcurgându-și drumul spre țările calde, fiind 

călăuzite de o rază jucăușă a sorelui maiestuos. 

    Animalele își fac siesta ca înainte de iarnă, 

adunând hrană pentru sezonul rece, pentru la 

nevoie. Arareori un mic greieraș, mai leneș de felul 

lui împotrivindu-se acestui obicei, acompaniază 

foșnetul frunzelor și cântul necuvântatoarelor 

muzicale, dând un concert de care se bucurau toți 

până-n cel mai îndepărtat colțișor. 

    La lăsarea nopții întunecate, sora soarelui, 

luna aduce la pierzanie culorile când ultima fărâmă 

de soare dispare. Ea domină regatul și lumina ei de 

argint face ca totul să încremenească ca o stană de 

piatră. Linistea ca de mormânt se așterne în așa fel 

încât nimeni să nu aibă curaj să deranjeze sunetul 

tăcerii. Astrele noptii, luna, stelele, spectalolul 

constelar fac noaptea mai fascinantă într-o notă 

tăcută. Măreția luminii lunii este împroșcată de lac 

peste tot, până-n gaură de șarpe, împrăștiindu-i 

măreția. 

    Toate acestea iau sfârșit când luna se 

adăpostște-n lac, făcându-i loc primei raze de soare 

și primului tablou înfățișat, totul luând-o de la 

capăt. 

Salvarea Moșului 
                                     Mara Ciorcilă 

                                                clasa a III-a A  

 

Într-o zi frumoasă de iarnă, chiar de Crăciun, l-

am întâlnit pe Moș Crăciun. Voi l-ați întâlnit? 

 Stăteam în camera mea și dintr-o dată am auzit: 

- Ho, ho, ho! 

Credeam că e un urs. Dar ce să vezi, era chiar 

Moș Crăciun. De fapt, nu era dragul nostru Crăciun, era 

Crăciunița. Știți de ce mi-am dat seama? Pentru că era 

prea slabă să fie Moș Crăciun. Dacă voia să mă 

păcălească își punea două perne la burtă. Am întrebat-o: 

- De ce nu a venit, Moș Crăciun? 

- Pentru că sunt probleme la Polul Nord. 

- Ce fel de probleme? Cu adunări și scăderi sau 

cu înmulțiri și împărțiri? 

- Nu genul acesta de probleme. Mă refer la pro-

bleme reale. 

- Ce s-a întâmplat la Polul Nord? 

- Un spiriduș s-a îmbolnăvit și i-a dat boala și 

Moșului. M-a rugat pe mine să duc cadourile la copii. 

Nu mă descurc prea bine să conduc sania. 

- Văd, ai parcat pe gazonul meu. Dacă mă duci 

la Polul Nord o să îl vindec pe Moș Crăciun. 

- Cum? 

- O să îi duc medicamente și o să îi fac un ceai 

cald. 

- Bine, dar cu ce te duci? Eu trebuie sa duc 

cadourile la copii. 

- O să merg pe un ren. Că tot veni vorba de 

cadouri, ai și pentru mine unul? 

- Nu! mi-a răspuns Crăciunița. 

 Am pornit la drum spre casa Moșului. Am ajuns 

la Polul Nord și l-am vindecat pe Moș Crăciun. El mi-a 

mulțumit și am devenit prieteni pe viață.  
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Tristețea copacului 

 Era prima zi de primăvară. Ghioceii firavi 

și plăpânzi răsăreau de sub plapuma de zăpadă. 

Razele calde și blâde ale soarelui îmi mângâiau 

fața. Toata natura s-a trezit la viață. 

 La școală am de desfășurat activități din 

cadrul proiectul „Ocrotim natura”. Am ieșit în 

curtea școlii și am udat plantele, am plantat copaci, 

am amplasat coșuri de gunoi. La finalul 

activităților am mers în parcul orașului. Deodată 

am auzit un plânset ca de copil. M-am uitat în jur, 

dar nu era nimeni. Cine putea să fie? Am privit în 

sus, iar niște picături mari îmi cădeau pe față. Era 

copacul de lângă banca pe care ne așezasem. 

 -Ce ai pățit? 

 - Tu nu observi cât de uscat și de neîngrijit 

sunt? Nu a primit apă de mult timp. 

 - Cum de ai ajuns așa? Am întrebat eu. 

 -Nimeni nu mă bagă în seamă! Ieri am 

auzit discuția dintre câțiva muncitori de la spațiile 

verzi că vom fi tăiați. 

 -Nu te putem lăsa așa. Trebuie să vă ajutăm 

și să salvăm copacii din parc! 

 Am început împreună cu ceilalți colegi să 

adunăm gunoaiele, să curățăm copacii de cregile 

uscate, să cărăm apă. 

 Acțiunea noastră a impresionat muncitorii 

care ni s-au alăturat. Bucuria noastră a fost mare 

căci mai târziu am aflat că nu vor mai fi tăiați și ne 

vom bucura în continuare de umbra și răcoarea lor. 

 „Dacă avem grijă de ea, 

              Natura ne va recompensa!” 

 

Apăvăloaie Andreea 

 

 

Bradul 

 Ce se vede-acolo-n zare? 

 Este falnic și e mare! 

 Deși este frig, chiar ger, 

 Nu-și dă haina de pe el. 

 Toți copiii îl iubesc  

 Și de-aceea îl gătesc. 

 

 Ei pun globuri colorate, 

 Sunt frumoase toate, toate! 

 Ei pun chiar și clopoței, 

 Sunt zglobii și mititei! 

 Iar Moșul pune sub el 

 Daruri multe, fel de fel. 

Apăvăloaie Andreea 

 

Iarna 

 

 A sosit iarna. Fugii albi și gingași 

asemănători aripilor de fluturi, iazul ca oglinda și 

suspinul vântului printre crengile copacilor ne 

dezvăluie misterele crăiesei cu mantie de argint. 

Cu magia ei luncile sunt acum albe ca laptele, a 

eliberat fluturașii de marmură albă, a îmbrăcat 

brazii cu cojoace de nea și a pus crengilor mănuși 

de puf. Copiii satului fac mătănii prin zăpadă, iar 

chiuitul lor tulbură liniștea. Săniuțele coboară 

alunecând pe gheața de cristal în timp ce din 

hornurile caselor fumul gros se ridică în rotocoale.  

 Câtă bucurie și distracție aduce măiastra 

crăiasă! 

 

Bușteagă Lorena 

 

 

Noaptea de Crăciun 
 

 

În noaptea de Ajun 

A venit Moș Crăciun 

Cu daruri pentru copii cuminți 

Când toți sunt adormiți. 

 

Are câte-un cadou pentru fiecare-n parte, 

O jucărie și o carte. 

Moșul se strecoară-afară, 

Prin horn, a mia oară! 

 

 

 

 

 

Dimineața, când prichindeii se trezesc 

Cadourile sub brad le găsesc. 

Bucuroși atunci își spun: 

„Iată, a venit Moșul cel bun!” 

 

Lepădatu Lara Anastasia  

Clasa a IV-a A 

prof. înv. primar Tînjală Mariana 

prof. înv. primar Mocondoi Daniela 
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Legenda vulcanilor 

 

Mai demut, în vremurile în care oamenii 

aveau grijă de planetă, exista un munte care se 

numea Eco-Muntele. El iubea planeta și o 

respecta. Cu trecerea timpului, oamenii nu mai 

aveau atât de multă grijă de natură. Pe Eco-

Munte îl înfuria acest lucru. Știa că planeta 

merită să fie îngrijită pentru toate bogățiile din 

jurul nostru. 

Într-o zi, Eco-Muntele nu a mai putut ține 

atâta furie în el, încât a explodat din vârful său un 

lichid roșu, fierbinte. 

De atunci, când Eco-Muntele se înfurie 

foarte tare pe oameni aruncă acel lichid amestecat 

cu pietre, numit lavă. 

 

Pavăl Maria-Isabella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda vulcanilor 

 

Trăiau odată niște uriași, cu fața zbârcită 

și ochii albicioși. Când vorbeau, vocea lor parcă 

bolborosea. 

 Erau foarte temuți și distrugeau păduri, 

scoteau copacii din rădăcini sau îi călcau pur și 

simplu în picioare. Într-o zi au obosit și s-au 

întins ca să doarmă. Când au văzut oamenii au 

chemat-o repede pe Zâna Bună, ca să scape de 

uriași pentru totdeauna. Aceasta a făcut o vrajă ca 

uriașii să doarmă tot restul zilelor cât vor trăi 

oamenii pe Pământ. Deși s-a străduit să facă vraja 

cât mai puternică, nu a reușit în totalitate. Sunt 

momente când aceștia dau să se trezească 

pământul se zguduie și începe să arunce un lichid 

gros, fierbinte și roșu numit lavă.  Așa au apărut 

vulcanii. 

 

Necoară Anastasia 

 

Magia Crăciunului 

 

Mulți cred că Moș Crăciun nu există. Părerea mea este că Moș 

Crăciun este adevărat ca ochii sau urechile noastre. 

 

Dovedim că avem urechi, auzind și făptuind vorbele mamei. 

Dovedim că avem ochi, observând și apreciind minunile 

naturii. Așa e și cu magia Crăciunului! Eu vă voi prezenta 

câteva „cheițe de siguranță” pentru a dovedi că Moș Crăciun 

există. 

 

În primul rând, Moșul aduce cadouri TUTUROR, chiar dacă 

legendele spun că doar cei cuminți primesc daruri. Însă Moșul 

e bun, darnic și înțelegător. Am putea și noi să-i urmăm 

exemplul: să fim BUNI, DARNICI și ÎNȚELEGĂTORI. 

 

În al doilea rând, posibil e să vă întrebați cum poate fi Moșul 

pe tot globul ... doar într-o noapte? Păi, doar nu v-ați gândit că 

el e doar un bătrân în catifea roșie! Nuuu! El e magic și 

secretul lui e prea important ca să fie divulgat. Vă pot spune 

câteva lucruri: el este ajutat de spiridușii din toată lumea, care 

alături de celelalte ajutoare lasă cadouri sub brad. 

 

Acum vă voi destăinui ultima cheiță. Ați simțit vreodată un 

val de căldură, bucurie și energie ca și cum ați fi băut o 

ciocolată caldă sau v-ar fi îmbrățișat  mama, însă fără niciun 

motiv? Ehei, dacă da, atunci să știți că era un spiriduș pe-

aproape. El vă observă cu atenție și îi spune Moșului tot-tot. 

Doar nu credeați că îl puteți păcăli pe el! Sper că nu! Dacă voi 

credeați așa ceva, amintiți-vă acest lucru când veți scrie 

următoarea scrisoare. Și, să nu uit: cum vouă vă place să 

primiți argumente și rugăminți, așa și Moșului i-ar plăcea. Așa 

că, repet, când veți scrie următoarea scrisoare, să-i spuneți 

Moșului ce fapte ați făcut pe parcursul anului, dacă v-ați ținut 

promisiunile, dacă ați fost ascultători și lista de dorințe. 

 

Acum că v-am mărturisit aceste secrete sper că veți crede în 

Magia Crăciunului și să vă bucure totdeauna existența 

Moșului. 

 

Necoară Anastasia 

Clasa a IV-a A 

prof. înv. primar Tînjală Mariana 

prof. înv. primar Mocondoi Daniela 
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Merian  David Andreas,  

Clasa pregătitoare A 

Buduroi Elena Loredana,  

Tebeică  Ana Loredana  

Palade Tudor,  

Clasa pregătitoare A                                                            

Buduroi Elena Loredana,  

Tebeică  Ana Loredana 

Botezatu Eva Sofia,  

Clasa pregătitoare A                                                                         

Buduroi Elena Loredana, Tebeică  

Ana Loredana                                               
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Herciu Andrei, Clasa pregătitoare A 

 

Vasile Gabriela, Clasa pregătitoare A 

 

Perju Tudor, Clasa pregătitoare A 

 

Bejan Alesia, Clasa pregătitoare A 
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Grosu Octavian, Clasa pregătitoare A Tebeică Matei, Clasa pregătitoare A  

Horvat Elisa, Clasa pregătitoare A  
Moldovanu Mario , Clasa pregătitoare A  

Botezatu Erica Ioana,Clasa pregătitoare A  

16 



 

Revista Şcolii Gimnaziale “ALexandru cel Bun” Bacău 

Anul VIII, Nr. 1 

Luca Maria Anastasia, Clasa pregătitoare A  Pătrășcan Giulia, Clasa pregătitoare A 

Gheorghiță Eliza, Clasa pregătitoare A  Vartolomei Răzvan, Clasa pregătitoare A  

Ciocate Diana, Clasa pregătitoare A  
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Onisei Tudor Mihail 

clasa a III-a A Step by Step 

IARNA 

 

                                Este iarnă. Azi noapte a nins 

necontenit. Când s-au uitat pe fereastră, copiii    s-au 

bucurat mult fiind dornici să iasă cu sania. După o zi 

întreagă la derdeluș, copiii au mers acasă obosiți și 

transpirați de la joacă. S-au culcat încântați de aventura 

de peste zi, cu gândul că mâine vor face la fel ca azi.  

Ce prietenă bună e iarna! 

 

 

LA PATINOAR 

 

                                 

 Iarna aduce multă bucurie copiilor fiindcă oferă 

multe posibilități de joacă: să schiem, să mergem cu 

sania, să ne batem cu bulgări, să facem oameni de 

zăpadă sau poți să stai acasă, lângă sobă și să te uiți 

cum ninge. 

 Unii adoră patinajul și își invită prietenii, alții vor 

să meargă singuri și să facă piruete. 

 

 

FULGII DE ZĂPADĂ 
                                 
Era iarnă. Afară ningea foarte tare. Mii de fulgi argintii dansează în 

aer. Fulg după fulg acoperă casele și copacii transformând totul 

într-un decor feeric de iarnă. Copiii au ieșit afară să facă bulgări de 

zăpadă și oameni de zăpadă. După atâta joacă, obosiți, copiii au 

mers acasă, în timp ce fulgii continuau să cadă pe hainele lor ude 

de la joacă. 
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MOŞ CRĂCIUN 

                                                                         

Iarăşi ninge peste sat, 

Dar cât copiii stau în pat 

Moş Crăciun se pregăteşte 

Să dea daruri ca-n poveste. 

 

El le spune ,,mai cu viaţă”! 

Elfilor ce fac ȋndată 

Daruri multe la copii 

Sǎ le facă bucurii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IARĂ VINE PRIMĂVARA 

                                                                               

Iară vine primăvara 

Și-nverzesc grădinile, 

Sărbătoare e în ţară 

Zumzăie albinele. 

 

Pe câmpie, peste dealuri, 

Floricele-ncep să iasă 

Iar copacii înmuguriţi 

Râd la soare fericiţi. 

CHIRA 

                                                                                 

  Anul acesta, Moş 

Crăciun mi-a făcut o mare 

surpriză, dăruindu-mi o pisicuţă 

drăgălașă foc. 

  Pisicile sunt 

animalele mele preferate aşa că o 

îndrăgesc, ȋi dau de mâncare și mă 

joc zilnic cu ea. Chira, pentru că 

aşa o cheamă, este o pisicuţă cu 

blaniţă albă, ochi jucăuşi şi foarte 

afectuoasă. 

  Este cel mai frumos 

cadou pe care puteam să-l primesc 

de Crăciun! 

Alexandru-David Sinculeţ  

clasa a III-a A Step by Step  
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Din nou la școală 
 

Ștefan-Andrei Popa 

 

 În luna septembrie am început școala. Era 

a unsprezecea zi din lună când m-am îndreptat 

voios spre școală. 

 Erau foarte mulți copii și ne înghesuiam în 

careu. M-am întâlnit cu toți colegii mei după o va-

canță lungă. Aveam multe să ne povestim.  

Doamna directoare ne-a adresat un cuvânt 

de bun sosit și ne-a urat mult succes în noul an 

școlar. 

 În cele din urmă ne-am dus către clasa   

noastră. Când am intrat, am găsit pe bancă multe 

manuale: de educație civică, de limba si literatura 

română, de matematică, de arte vizuale și abilități 

practice. 

 Am fost foarte bucuroși că ne-am revăzut! 

 

 

 

Visul de neuitat 

 

Kriss Borțun 

 

Într-o seară mama m-a trimis la culcare. 

M-am băgat în pat și imediat am început să 

visez .   

Am întâlnit-o pe Celesta, croitoreasa din 

povestea pe care am citit-o vineri, Țara lui 

Vreau-și-primesc. Aveam foarte multe întrebări 

pentru ea: 

- Celesta, de unde ai învățat să croiești? 

am întebat-o. 

- Am învățat să croiesc când aveam un-

sprezece ani, de la bunica mea. Era foarte 

pricepută. Ai vrea un costum? mă întrebă ea. 

- Desigur! Dar ce țesături ai? 

- Am cinci țesături diferite: cer complet 

albastru, cer albastru cu nor alb, apus de soare 

care există în toate nuanțele, răsărit de soare și 

cer înstelat. 

- Aș vrea cer înstelat, te rog, deoarece 

noaptea mereu mă uit la cer și admir stelele 

strălucitoare  și luna alb-gri, i-am răspuns eu. 

Celesta îl strigă pe asistentul ei Jupiter să

-i aducă o fâșie de cer înstelat. Apoi îmi făcu un 

costum frumos cum era cerul noaptea. 

Am plecat de acolo foarte fericit și      

mândru de noua mea ținută. 

CLASA A III-A B 

Îndrumători: prof. înv. primar Margareta Nistor și Gabriela Palade 
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A venit adevărata iarnă!  

Raisa-Petrina Rusei 

         Un covor alb de steluțe a acoperit orașul. Copacii au 

îmbrăcat haină argintie de sărbătoare. Flori de gheață au acoperit 

ferestrele. Munții și-au asezat plapuma fină de zăpadă așteptând 

sosirea musafirilor, iubitori ai jocurilor de iarnă. 

         Năsucurile copiilor fericiți de venirea zăpezii sunt puțin 

înghetate, dar lor nu le pasă. Pârtia de schi așteaptă să fie călcată 

de mii de copii. Săniuța are și ea locul ei pentru a-și încerca 

șinele. Multă veselie se aude și de pe patinoar. 

         În aer se simte atât mirosul brazilor fericiți de sosirea 

iernii, cât și gerul care ne mângâie ușor  obrajii. Frumoasa iarnă 

abia a început, este plină de sărbătoare și de vacanțe mult aștep-

tate. 

        Iarnă, cât de frumoasă ești! Ești anotimpul visurilor și al 

bucuriei tuturor copiilor! 

Cele patru anotimpuri 

Erica-Maria Curcă 

Toată lumea vrea să sosească primăvara 

Cu muguri și cu flori, cu fluturi în mii de culori! 

Mai apoi, foarte încet, vine și soarele cochet, 

Când pe-afară, când prin casă, vara e foarte frumoasă! 

În culori ruginii și cu frunze mii și mii 

Toamna sosește ușor fără păsări, fără flori... 

Iar apoi încep să cadă fulgii mici doar de zăpadă 

Când la schi, pe derdeluș, când cu bulgări jucăuși, 

Iarna e frumoasă și e maiestoasă. 

Patru anotimpuri sunt, bucuroase ele spun 

Că toate-s frumoase și sunt drăgăstoase!  

Iarna pe strada mea 

                                                         
    Ștefania Râncu 

 

Iarna iată a venit! 

Eu cu Matei am pornit 

Bucuroși și-nfofoliți, 

La zăpadă am ieșit. 

 

Este albă și pufoasă, 

Este și alunecoasă, 

Săniuța mea aleargă, 

Sprintenă prin zăpadă. 

 

Peste tot e numai nea 

Se joacă copii cu ea - 

Noi cu bulgări aruncăm, 

Îngerași noi desenăm. 

 

Eu cu tata am muncit, 

Un omuleț am construit. 

Chiar dacă este geroasă, 

Iarna e tare frumoasă! 

CLASA A III-A B 

Îndrumători: prof. înv. primar Margareta Nistor și Gabriela Palade 
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Just dance 

 Octavian-Andrei Sandu 

Anul trecut, în timp ce mă jucam pe calculator, 

am descoperit o nouă pasiune, dansul.  

Just Dance este o serie de jocuri bazate pe ritm 

dezvoltată și publicată de către Ubisoft. Primul joc din 

serie a fost lansat în 2009 în America de Nord, Europa și 

Australia. Seria cuprinde momentan 9 jocuri principale și 

anume: Just Dance, Just Dance 2, Just Dance 3, Just 

Dance 4, Just Dance 2014, Just Dance 2015, Just Dance 

2016, Just Dance 2017, Just Dance 2018.  

Just Dance este un joc de dans bazat pe mișcare 

pentru mai mulți jucători, fiecare joc având o colecție de 

melodii, fiecare cu propriile coregrafii de dans. În fiecare 

melodie, jucătorii imită un dans interpretat de actori pe 

ecran, urmând comenzi care apar pe ecran. În plus, există 

mișcări speciale în care jucătorii trebuie să stea într-o 

anumită poziție pentru a câștiga puncte bonus. Jucătorii 

primesc puncte pe baza performanței lor. Acest joc a 

devenit preferatul meu deoarece fac mișcare zi de zi și 

experimentez noi poziții de dans . 

De fiecare dată, aleg altă melodie, după care 

dansez, dar pot să spun că am 5 melodii preferate : What 

is love – Ultraclub 90, Dragostea din tei – O-zone, 

Uptown funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars, Teacher – 

Nick Jonas, Y.M.C.A – Willage People. 

 Atunci când dansez, mă simt minunat!  

În Țara Visului 

Maia-Ioana Țuglia 

Am intrat în Țara Visului pentru a-

mi crea o rochie. Mă urc în ascensor, apăs 

pe butonul Croitorie și aștept. 

- Bună, Celesta! 

- Bună, Maia! 

- Celesta, am venit la tine pentru a-ți 

cere o favoare, îi murmur eu timid.  

- Te rog să îmi spui cu ce te pot aju-

ta. 

- Am nevoie să îmi faci o rochie cu 

cer înstelat, deoarece particip la festivalul 

nopții. 

Celesta îl cheamă pe Jupiter și îi 

cere să îi aducă o bucată de cer înstelat. 

După ce Jupiter îi aduce stofa, mă îmbracă 

în ea. 

Ce frumoasă sunt! 

- Celesta, mai am o întrebare! Cum 

ai devenit zână? 

- Am făcut multe fapte bune, am 

ajutat animalele și am dat de mâncare 

săracilor. 

Poate, într-o zi... voi fi și eu o zână!  

 CLASA A III-A B 

Îndrumători: prof. înv. primar Margareta Nistor și Gabriela Palade 
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Slime – pasiunea mea 

Amelia Alexandrescu 

Ce-aș putea să vă mai spun despre slime? Marea ma-

joritate știm ce este și cum se face. 

Știați că slime-ul a apărut pe piață acum 40 de ani și 

era considerat o jucărie antistres? 

În România a devenit popular în 2017. 

Slime-ul este o nouă  pasiune a copiilor. Eu și alti copii 

căutăm rețete perfecte pentru slime. Pe YouTube sunt peste 1 

milion de tutoriale cu slime. 

Totuși, întrebarea ar fi: 

este o jucărie sigură 

pentru sănătate?  Unele 

rețete implică boraxul, 

acesta fiind folosit la 

fabricarea detergenților 

și a săpunurilor. Poți  

folosi pentru slime și lipici, colorant alimentar sau tempera, 

amidon alimentar, sclipici, spumă de ras și apă. 

Cea mai simplă rețetă pe care eu o folosesc cu succes 

de fiecare dată este : lipici, glicerină boraxată, apă și tempera. 

Există multe tipuri de slime, cum ar fi: fluffy slime, butter 

slime, jiggly slim. Preferatul meu este totusi galaxy slime 

(lipici, sclipici, tempera mov, tempera albastră și neagră, glic-

erină boraxată). Îmi petrec mult timp făcând astfel de com-

binații pe care le depozitez în cutii. 

Trebuie să recunosc că s-au mai întâmplat și mici acci-

dente pe covor, pe canapea, dar acum am învățat să fiu mai 

responsabilă. 

 

 

Echipa mea favorită  

 FC Barcelona 

Cătălin-Ionuț Stanciu 

  FC Barcelona este echipa mea de 

fotbal favorită, mottoul acesteia fiind 

Barҫa este mai mult decât un club. Cei 

mai buni jucători ai echipei sunt Lionel 

Messi, Luis Suάrez, Andrès Iniesta, 

Paulinho, Jordi Alba, Gerard Pigue, Ivan 

Rakitic și Marc Andre Ter Stegen. 

FC Barcelona este câștigătoare a 

UEFA Champions League și a multor 

alte trofee. 

 FC Barcelona are o îndelungată 

rivalitate cu Real Madrid, meciurile dis-

putate între cele două echipe fiind cu-

noscute sub numele El Clasico.  

 

CLASA A III-A B 
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SALVATORUL 

Ianis-Andrei Ocolașu 

    

A fost odată ca niciodată un băiat pe nu-

me Gimi. Acesta avea mulți prieteni și era atent 

la școală. 

Într-o zi, când mergea la școală, Gimi a 

văzut un băiat nou. Acestui băiat nu-i prea mer-

gea bine la școală. Toți băieții râdeau de el, în 

afară de Gimi. Când băiatul nostru, adică Gimi, 

a văzut că toți băieți râdeau de el, i-a luat 

apărarea. 

 —Hei, nu mai râdeți de el! Și acest băiat 

are dreptul să se distreze! Lăsați-l să se plimbe 

prin școala asta frumoasă. Este nou aici. Ne 

poate fi prieten. Și nu-l mai necăjiți! Este la fel 

ca noi toți. Acum lăsați-l să se simtă bine! 

Toți băieții au plecat în treaba lor. Băia-

tul cel nou îi mulțumi: 

—Frumos discurs, mulțumesc! 

—Cu plăcere! Cum te cheamă? 

—Mă cheamă Radu, dar pe tine? 

—Eu mă numesc Gimi. 

Și așa Gimi și-a făcut un prieten nou. 

FURNICA VITEAZĂ 

Kriss Borțun 

Era o seară minunată. Dintr-odată mi s-a făcut somn, 

așa că m-am culcat.  

Am început să visez ceva umitor! Era ca și cum ve-

deam totul din perspectiva unei furnici. M-am uitat în jos și  

chiar așa era. Eram o furnică! 

Am intrat în mușuroi. Acolo toată lumea făcea câte un 

lucru. Unele furnici  făceau curat, altele aduceau mâncare și 

altele păzeau mușuroiul de inamicul acestuia, furnicarul. Eu, 

fiind de obicei viteaz, m-am alăturat. Din păcate, nu am putut 

lupta și chiar nu știu de ce! Așa că m-am dus la regină și am 

întrebat-o: 

- Măria ta, aș putea să mă alătur apărătorilor? 

- Nu! 

- Dar de ce ? 

- Nu poți, deoarece nu ai dovedit că ești vrednic. 

- Cum aș putea dovedi că sunt vrednic? am întrebat eu. 

- Poți dovedi dacă vei putea să învingi singur un pui de 

furnicar! 

- Dar alteță, aceasta este cea mai grea provocare! spuse 

un paznic. 

- Liniște! 

Și așa am plecat la drum. Am tot încercat să dau de 

urma unui furnicar, dar în zadar.  

Deodată imi atrase ceva atenția. Era un furnicar, mai 

precis, un pui care ataca un mușuroi. Am observat că nu avea 

apărători, așa că am luat o crenguță drept armă și o frunză drept 

armură. Am început să îl atac, dar tot efortul a fost în zadar. 

Furnicarul părea indestructibil așa că am făcut o praștie din ce 

am găsit pe jos și am tras în el. După ce am captat toata atenția 

lui asupra mea, am rostogolit o piatră spre el, iar el s-a 

împiedicat.  

     Când am ajuns acasă, toți au fost mirați că am  supraviețuit 

și, desigur, că am devenit șeful apărătorilor. 

 

     Păcat că a intrat mama și m-a trezit din somn!  

CLASA A III-A B 
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MAGAZINUL CU URȘI 

Călin Gavriliu 

Era o zi normală, o zi de vacanță. Singurul lucru special era că era ziua mea!!!  

Surpriza pentru mine din partea părinților era vizita la magazinul de urși. Acolo  îți     construiești 

propriul tău urs. 

Era o grămadă mare de ursuleți, dar cel mai mult mi-a atras atenția ursulețul alb.  

Trebuia să-l umpli cu vată, să-i pui o inimă, să-i faci certificatul de naștere și să-l  

îmbraci. Peste o oră, ursulețul meu era gata și era perfect. 

Astăzi el a împlinit un an, iar eu încă mă bucur de el ca atunci când  l-am văzut prima oară! 

O ÎNTÂMPLARE 

Melania-Ștefania Mandric 

 Era vară. Eu și familia mea am plecat în vacanță. După câteva ore de zbor cu avionul, am ajuns la 

Paris. Era foarte frumos! 

 La Disneyland erau multe locuri de vizitat, dar într-un singur loc s-a întâmplat un lucru amuzant. 

Eu am avut curajul să intru în Casa Groazei, dar sora mea nu, deși este mai mare decât mine.  

Am mai mers și cu barca Capitanului Hook, unde am văzut schelete și comori. 

În timp ce mergeam de mână cu mama, m-am izbit de un stâlp. Crezând că este un om, mi-am ce-

rut scuze. Mama și sora mea au început să râdă în hohote. 

            Am vizitat și Turnul Eiffel, de unde am văzut priveliștea Parisului. Apoi, mama ne-a dus la o 

cafenea, unde erau cele mai bune croissante.  

Ce vacanță minunată am avut! 

CLASA A III-A B 
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Rareș Vîrnă 

clasa a III-a A Step by Step 

 

Dintr-un norișor 

Cad fulgii ușor, 

Și-i vezi cum dansează 

Pe jos se așază. 

Copiii zâmbesc, 

Și construiesc, 

Oameni de zăpadă 

Ca să stea pe stradă. 

 

Ei aduc ce au prin casă, 

Nasturi, morcovi și o bască, 

Un fular și cu o ie, 

Ca omului frig să nu-i fie. 
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IARNA 

                                                               

Andrei Muraru                                           

clasa a III-a A Step by Step 

 

   - Mamă, iarna păsări nu-s? 

   De ce cade puf de sus? 

  - Nu e puf, comoara mea, 

    Iarna cerne fulgi de nea. 

 

 

  - Dar de ce tot cerne, cerne? 

  - Îngerii se bat cu perne. 

  Ne aduc steluţe mii, 

  Colinde şi bucurii. 
 

 

PISICA MEA  

                                        CUZMIN ADELINA 

Clasa a II-a B Step by Step 

prof. înv. primar Iosub Lenuța 

prof. înv. primar Blanaru Petronela 

 

 

Pisica mea e foarte drăguță 

Chiar dacă e puțin grăsuță. 

Eu mă joc cu ea 

Ș-o mângâi uite-așa. 

 

În fiecare dimineață, pisica mea 

Face-un concert pentru toată familia. 

La uși cântă ca să intre 

Ca-n camera mea să stea 

Și s-o mângâi uite-așa.  

ANOTIMPURILE 

                    Mutica Calin Mihai 

Clasa a VI A 

Prof. coord. Dumitraşcu Elena Sofica 

Vântul şi ploaia s-au arătat 

Şi-o echipă au format  

Împotriva soarelui s-au aliat. 

Şi trist am devenit 

Că nu  i-am prevenit.. 

Acum stelele suspină  

Cât  soarele  n-o să mai vină  

Până vara viitoare 

Cu acea caldură mare.  

Acum copiii în casă stau 

Şi asteaptă cu nerăbdare să aibă  

Parte de zăpadă 

Netedă şi albă. 

Fulgii din cer să cadă 

Pe pământul cald, să ardă. 

Primăvara,bine ai venit 

Cu flori ai sosit 

Băieţei şi fetiţe 

Mai mari şi mai micuţe 

Zburdă pe câmpii 

Rimele am sfârşit 

Că obosit am devenit! 

Şi mă fac nevăzut 

În ceaţă dispărut… 
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SĂRBĂTORI DE IARNĂ 

 

                               Christian Șova-Gâțu                                               

                              clasa a III-a A Step by 

Step 

 

 

 

Iarna a sosit îndată. 

Cu colindele la poartă. 

Cu miros de cozonaci 

Îi primim pe cei mai dragi. 

 

Pe Moșul ce vrea să pună, 

În brad numai voie bună, 

Beteală și jucării, 

Pentru cei mai mici copii. 

 

Mai rămâi, iarnă frumoasă! 

Stai  aici cu noi la masă. 

Te iubim cu albul tău 

Tu alungi ce este rău. 

FULGUL DE NEA 

                                      

Patrick-Andrei Paraschivescu  

clasa a III-a A Step by Step 

 

 

 

Într-o zi, când mă plimbam 

Am văzut ceva pe ram. 

Mic, strălucitor și alb, 

Se topea când îl priveam. 

Mă-ntrebam de ce se teme, 

Dar altul era pe gene. 

Eu l-am prins, dar a plecat 

Și lacrima lui a rămas, 

În mânuța mea fierbinte. 

Aș fi vrut un fulg cuminte, 

Câte unu-n loc să pun 

Derdeluș să fac pe drum 

Să-i adun cu mâna mea,  

Și să fac un om de nea. 
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HOMESCHOOLING VS NORMAL SCHOOL 

 

 Tabacaru Alexia – 7th grade 

Coordinating teacher: Mărian Nicoleta 

 As human beings we always had the urge to discover to learn about our world. Our ancestors were 

doing it for survival, nothing has changed too much. We prepare our children for the life that stands upon 

them. Our perspective is the one that has changed, we focus more on developing our minds and becoming 

intellectuals in our society. 

 Education in modern days is now divided in two factions: 

   Homeschooling. As a parent you have to choose whether to homeschool your kid or to sign him up 

at a school. Some parents choose to   themselves their children, others hire personal teachers. The 

advantages of home schooling are that your child learns in a more friendly environment and without  much 

stress. The parents have the ability to choose their children disciplines and they can focus on the children’s  

talents.  

 If you decide that your child should go to school, it would be totally different than Homeschooling. 

Your child will create his own world in there. He will socialize and make friends. He will be prepared for 

the moment in life when he lives in a community. He will now know how to survive in a group.  

   In my opinion both methods of teaching have their own disadvantages but I would rather send my 

child to school than homeschool him. With homeschooling your child does not learn to survive in a 

collective, he is protected of bullies. I am not  saying that this is a bad thing, but in my opinion the child 

should learn how to defend himself, how to speak up, because when he will face life he won’t be prepared, 

he will be shocked.  

  Everyone has the right to choose for the best of their children. Education is really important for 

their future and a decision like that, whether to choose school or homeschooling, should be made carefully.  
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