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  Joi, 26.04.2018, Școala Gimna-

zială „Alexandru cel Bun” Bacău a primit o 

vizită de la evaluatorii proiectului ECO-

ȘCOALA. În urmă cu doi ani, am obținut 

steagul verde, un simbol al naturii, al   

deciziei de a ne salva planeta, casa. 

Comitetul elevilor și-a expus activitațile într

-o prezentare succintă, un rezumat a ceea ce 

fiecare clasă a realizat în ultimii doi ani. 

Anul școlar 2016-2017 a avut ca temă 

„Apa”, un factor vital, însă neglijat. În acest 

an, 2017-2018, tema aleasă a fost „Viața 

sănătoasă”, o încercare de a învăța elevii să 

simtă gustul pur al naturii, mâncând sănătos, 

salvându-se pe ei și mediul înconjurător. 

Fiecare mare schimbare începe cu 

pași mici, atenți. Noi putem salva planeta, 

chiar și dacă începem prin a economisi lumi-

na și apa acasă. Putem să fim raza de soare 

ce va lumina aceste pământuri. Trebuie nu-

mai să încercăm. 
 

MARIA ABIȚEI 

Clasa a VIII-a A, președintele 
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 De când eram mică, am auzit de nenumărate 

ori întrebările ,,Ce vrei să te faci când crești?” 

sau ,,Cum te vezi în viitor?”.   

 Atunci eram convinsă că știu ce vreau. 

Dorința mea, ca a oricărui copil, era să devin 

veterinar, medic sau polițist, meserii în care să 

protejez și să ajut animalele sau oamenii care 

suferă. Tot atunci, nici nu îmi imaginam că o fată pe 

care nu o plăceam deloc va ajunge să îmi fie cea 

mai bună prietenă, iar când treceam pe lângă un 

elev din clasa a opta mă gândeam că este atât de 

mare și abia așteptam să cresc și eu.  

 Astăzi, uitându-mă înapoi și văzând cât de 

multe s-au schimbat în doar câțiva ani, realizez că, 

odată cu trecerea timpului, încep să privesc totul 

diferit și sunt din ce în ce mai nesigură în legătură 

cu ceea îmi doresc să fac. Acum vreau să îmi aleg o 

meserie plină de provocări, cum ar fi psiholog sau 

criminalist, în care să fac mereu ceva interesant, 

nou, neprevăzut, să interacționez în mod direct cu 

oamenii, nu să stau în fața unui calculator, dar nu se 

știe câte se vor mai schimba în următorii ani, așa că 

mă concentrez pe prezent.  

 Tot ce îmi doresc este să iau o notă mare la 

examen și să intru la un liceu bun, astfel încât să îmi 

pot urma visurile, oricare vor fi acestea.  

 

Alexandra Blașca  

Elevii clasei a VIIIElevii clasei a VIIIElevii clasei a VIII---a A peste 6 ani!a A peste 6 ani!a A peste 6 ani!   

Prof.îndrumător, Mădălina Alexoae 

 

  

 

 Cu toții ne punem întrebarea cum va fi 

viitorul nostru și cât da mulțumiți vom fi de el. 

Bineînteles că nu avem cum să știm dacă vom 

deveni ceea ce ne dorim. Dar știm că trebuie să 

muncim pentru a ne îndeplini dorința la care 

acum doar visăm. 

 Cu cât ne gândim la ce vom ajunge să 

facem cât mai târziu în viitor, cu atât este mai 

greu să fim siguri de acest lucru. 

 De exemplu peste un an în care voi munci 

mai mult, mă văd  la un liceu destul de bun, în 

care îmi voi petrece patru ani, învățând. Apoi va 

începe facultatea, voi cunoaște oameni noi și 

locuri noi. Venirea la facultate va fi aproape ca 

începerea unei noi vieți: vor fi oameni 

necunoscuți și locuri necunoscute. Personal, sunt 

foarte conștient că până la facultate trebuie să 

muncesc mult… iar când mă gândesc la asta, 

sincer, aș prefera să rămân unde sunt acum: în 

clasa a 8-a la doar câțiva pași de examenul care 

îmi va decide viitorul. 

 Dacă ne dorim cu adevărat să ajungem 

ceea ce ne dorim, înseamnă că suntem dispuși să 

dăm tot ce avem mai bun. 

 

Ștefan Antal  
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 M-am trezit din cauza unui zgomot și-n fața mea era 

o mașinărie ciudată, cu multe luminițe ce apăreau și dispăreau. 

Habar n-aveam cum a ajuns acolo. M-am ridicat și am inceput 

să o studiez și am observat că avea o grămadă de butoane, 

rotițe și multe altele, de parcă ar fi aterizatdin spațiu. Mă 

holbam la chestia aceea ciudată, până mi-am dat seama că 

încăpeam in ea. Părea atât de primitor acel loc îngust al 

mașinăriei, așa că m-am băgat în ea. 

 Și m-am trezit într-un alt loc. Mi-a luat câteva clipe 

să-mi dau seama unde eram. Am intrat în mașina timpului care 

m-a dus în viitor, probabil peste șase ani, deoarece eram într-o 

facultate de arhitectură, adică urma să devin ceea ce mi-am 

dorit. Eram într-o sală unde mulți studenți dădeau un test. Și 

pe un scaun am văzut-o pe Eu din viitor, ceea ce mi-a dat fiori. 

Mă uitam la Eu din viitor și mi-am dat seama că nu mă voi fi 

schimbat prea mult, asta calmându-mă puțin. 

 Apoi am făcut un pas înainte și am căzut într-o gaură 

neagră și foarte adâancă, care m-a dus și ea într-o altă lume, 

ceea ce m-a bucurat mult că, dacă rămâneam în viitorul real, 

însemna să-mi stric surpriza viitorului ce mă așteaptă. Așa că 

ce voi face peste șase ani a rămas în cutia pe care o voi 

deschide ușor, ușor cu trecerea timpului. 

             Mașina timpului se pare că m-a dus, prin gaura 

neagră, tot peste șase ani, însă într-o lume imaginară unde era 

război. Deodată, m-am simțit mult mai înaltă, cert că i-am luat 

locul lui Eu din viitor,dar din viitorul imaginar. 

             Purtam o armură grecească și mânuiam foarte bine 

sabia. Nu era mai nimic verde în jur, ci doar o armată de tineri 

cam de vârsta mea din acea lume, care luptă împotriva a sute 

de monștri, într-o împrejurime arsă. Mai în depărtare era 

cineva din armata noastră și problema era că trebuia să îi vin 

în ajutor, fiind atacat de doi monștri. În timp ce alergam în 

acea direcție, am observat în spatele lor o mașinărie identică 

cu cea din camera mea. Cum alergam parcă fără să mă pot 

opri, am trecut prin monștri și prin aliat, dându-mi seama că 

tot și toate erau niște holograme, până m-am izbit în 

mașinărie, care era singurul lucru solid. 

             Apoi m-am trântit din nou, doar că de podeaua 

camerei mele, care și ea era foarte solidă, desigur. Nu mai era 

nimic neobișnuit în cameră și, simțindu-mă foarte amețită 

după acea întâmplare dubioasă, m-am băgat în pat și mi-am 

continuat somnul la ora patru dimineața.  

Lia Bulai 

 Cântecul încleştat în unicitate doboară 
profunzimea instinctului ce poartă simfonia aparte 
întreruptă de zâmbete reflectate în sensul vieţii. Glasul 
timpuriu, ce răpeşte specialul sorţii, încrustat în structura 
spontană a unui sentiment infinit, zace în dulceaţa 
norocului. 

 Sfera maturizării întemeiază absolutul clipelor de 
cleştar, care cuprind ecoul spiritului încremenit în muzica 
clasică, ce doboară clapele unice de pian ale lui Mozzart. Eu 
însămi evoc o lume sacră, ce împărtăşeşte o emanaţie a 
imaginaţiei creatoare, antrenând influenţa modificării 
orizontului de aşteptare a capacităţii unui mister tainic. 
Piedici caracterizate de supleţe şi delicateţe, prin contururi 
diafane, au croit istoria unor şase ani pictaţi cu 
înţelepciune pe un tablou melancolic, ce proclamă estetica 
unei ţinte graţioase, declanşând ineditul. Sculptura 
timpului împrăştie tonurile faptelor, semnificând aceşti ani 
manifestaţi cu speranţă. 

 Maturizarea este o ţesere, fixată în glasul 
depărtării, o epuizare a fiinţei, ce pune în scenă specialul 
unui scop central. Prezentul de azi, acum, peste şase ani de 
convingere, sugerează onestitate cu propria experienţă. 
Cert că sunt la facultate. Desigur că învăţătura va deveni 
cum credeam, nedesprinsă, o însemnătate a destinului, ce 
îmi va controla spusele inofensive. Voi smulge raritatea 
văilor adânci gravate în viaţa unor poveşti ameţitoare. 
Probabil că scrisul îmi va pune în evidenţă frumosul şi va 
dezvălui o reprezentare în artă a dezechilibrului lumii. 
Cuvinte încleştate în interiorul originalului, idei învăluite şi 
încorporate în formă sensibilă vor deveni cum sunt 
proporţia şi echilibrul, o realizare care generează 
senimente de admiraţie şi vrăji tainice. 

 Viaţa se desfăşoară către bolta cerească ce 
înfăţişează explozii de lumină, în glasul depărtării, 
conturate cu reuşita armonioasă de a supravieţui în umbra 
necunoscutului, subliniate cu sclipirile ruinate în 
succesiunea timpului. Glasul meu stins pătrunde în 
specialul sorţii, încleştat în privirile fulgerătoare, îndreptat 
spre dulceaţa viitorului, împletind cu reflexii tainice viaţa 
aparte a unui destin. 

Bianca Apostol 
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 Timpul trece repede ca adierea vântului pe 

care acum o simţi, iar mai apoi dispare. Dacă ar fi 

să mă gândesc ce voi face peste şase ani...în primul 

rand aş avea cam 20 de ani. 

 Îmi doresc să fiu o persoană care ştie ce 

vrea, hotărâtă. Aş vrea să devin ceea ce visez de pe 

acum, să urmez o facultate şi să mă perfecţionez in 

limbi străine. E adevărat, e greu, dar cu multă 

muncă şi perseverenţă voi reuşi. Nimic nu este 

imposibil! Pentru a obţine ceea ce îmi doresc, voi 

munci din greu, iar cu puţin noroc şi cu oameni care 

mă vor susţine, cu siguranţă îmi voi împlini visul. 

 La 20 de ani, mi-ar plăcea ca, în afară de 

facultate, să pot lucra pentru a mă specializa şi a 

obţine experienţă. Desigur că mă voi izbi şi de 

neplaceri, pentru că viaţa nu îţi dă doar bucurii, dar 

voi ţine capul sus şi voi avea grijă ca şi cele mai 

mici greutăţi să devină mai uşoare. Dorinţa mea este 

să-i fac mândri pe cei din jurul meu. Mereu mi-am 

pus întrebarea dacă va fi totul cum am visat. De 

aceea, mi-a venit ideea să aştern ce visez pe o 

hârtie. Această dorinţă nu va rămâne doar în suflet, 

ci şi pe o hârtie, care poate peste ani va fi găsită şi 

citită. 

 Astfel, voi deveni ceea ce visez, acum, la 14 

ani. 

Diana Jadev  

 

  

 Anul doi de facultate. Au trecut șase ani de 

când am terminat clasa a opta. Viața mea de acum 

era, pe atunci, doar o idee, o dorință. Îmi doream să 

fac ceva mare, important. Întodeauna am folosit 

„viitorul” ca o motivație. Îmi spuneam: „Asta e 

pentru viitorul meu”. Și așa era. Mai târziu am aflat 

că, de fapt, chiar așa era. Îmi place să cred în mine, 

îmi place să cred că am făcut ceva mare. 

 Anii de liceu, dragă cititor, au fost o 

combinație între cele mai groaznice coșmaruri și 

cele mai fericite vise. Pe lângă dramele 

adolescentine care mă înconjurau din toate părțile, 

mai erau adolescenții care mă înconjurau din toate 

părțile. Liceul m-a schimbat foarte mult. Am 

cunoscut oameni extrem de interesanți, am învățat 

cum vreau să fiu și cum nu vreau să fiu. Am luat 

decizii greșite care mi-au schimbat, probabil, 

planurile. Dar e bine, planurile se maischimbă.  

 În ultimul an de liceu, a trebuit, ca toți, să 

fac o alegere. Dacă a fost un lucru folositor pe care l

-am invățat de la colegii mei din liceu, acela e că 

trebuie să îți trăiești viața. Ai mai auzit asta, știu. 

Dar așa este. Surprinzător, abia în liceu am realizat. 

E atât de important să ai povești, experiențe. Și ce 

dacă te alegi cu o durere de cap și o vânătaie? 

Revenind, treaba cu „trăiește-ți viața” m-a făcut să 

mă gândesc mai serios la domeniul pe care trebuie 

să îl aleg. Vreau ceva provocator, complex, 

complicat. Ceva nou în fiecare zi. Am ales, într-un 

final, medicina. Sună splendid, știu. Crede-mă, a 

meritat fiecare oră petrecută învățând pentru 

admitere. Și nu au fost puține. 

 Contează cui îi datorezi succesele tale. Îmi 

datorez acest moment de glorie mie, le-o datorez și 

dedic familiei mele, profesorilor mei. De atâtea ori 

am vrut să renunț la asta... Dar m-am ținut tare, am 

prins orice oportunitate. Asta e viața, uneori cazi, 

alteori te prăbușești cu totul.  

 Acum șase ani încă nu știam că viața este, 

până la urmă, o luptă. 

Maria Abiței 
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   Bună! Eu sunt Tudor și am 21 de ani. Sunt la facultatea de IT din Cluj și îmi merge destul de 

bine! 

              Am rămas cum mă știau prietenii, înțelegător, deși uneori mai sar calul și sunt masiv. 

Comportamentul, din punctul meu de vedere, este la fel ca acum șase ani. Nu prea m-am schimbat, dar 

sunt mai matur și acum înțeleg de ce părinții tot îmi dădeau sfaturi. Trebuia să îi ascult pe cei ce mi-au 

dat viața. 

               Acum șase ani părea că nu voi ajunge undeva. În prag de examen, am început cu stângul. 

Problema era că nu prea învațam în primele săptămâni de scoală. La un moment dat, m-am deșteptat și 

mi-am dat seama că viitorul meu este în joc. Mie îmi plăcea să învăț în clasa a 7-a. M-am reapucat de 

învățat în prag de teze și am reușit. Desigur că nu am luat la ambele zece, dar am reușit și am trecut clasa 

cu media 9.68. Nu prea sunt bun la română. Cred că nu citesc suficient sau nu știu. Poate așa este dat. 

Oricum, după examen m-am întors în locul în care am copilărit și am savurat ultimele zile de vacanța 

până la liceu. 

                Liceul a mers repede. Nu am avut treabă cu clasele a 9-a,a 10-a și a 11-a . În clasa a 12-a m-am 

apucat serios de învățat. Am vrut să iau bacul cu notă mare. Mi-a venit ideea să fac pregătire câte trei ore 

la fiecare materie importantă. Banii se duceau, dar învățam de rupeam .După un an chinuitor, am luat 

bacul cu 9.20 la română si 9.50 la matematică. M-am întălnit cu cei cu care am făcut pregătire și le-am 

mulțumit enorm. Eram așa de vesel, nu puteam să îmi exprim fericirea. 

                 Am făcut o pauză de un an și am intrat la facultatea de IT din Cluj. Sunt în primul an și e greu 

să te acomodezi, dar ușor, ușor prinzi ideea. Mereu mi-am pus întrebarea dacă în clasa a 8-a nu era o 

doamna dirigintă care a ținut foarte mult la noi în 5-8 și și-a dat seama că o luăm în jos. Fără ea, poate 

acum eram angajat la nu știu ce supermarket ca și casier. Fără ea nu ajungeam aici. 

                  Acum, stând la birou în cămin, mă gândesc că este bine să asculți de cei mari, indiferent ce 

vârstă ai și ce cunoștințe . 

 

Tudor Vega 
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LA MARE 

  Borțun Ania Maria 

clasa a II-a B Step by Step 

prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

prof. înv. primar Blanaru Petronela 

 

               În vacanța mare, am mers cu barca în 

Delta Dunării și Marea Neagră împreună cu părinții 

mei, cu nana și nanul meu și prietena mea Ana 

Maria. 

               A fost superb! Până la mare, am mers cu 

barca pe Dunăre, În prima noapte ne-am oprit să 

dormim la marginea pădurii. A doua zi am pornit 

cu toții spre mare! Nu mai aveam răbdare! Abia 

așteptam să văd marea! Norocul nostru că timpul a 

trecut atât de repede, mai ales că urmăream fiecare 

pasăre ce o zăream, iar peștii înotau pe lângă barcă 

și fiecare val ne stropea pe față și picioare! 

               La prânz am ajuns în Sf. Gheorghe și am 

lăsat barca în port. Ne doream atât de mult să 

vedem marea. Dar era mult de mers și a trebuit să 

luăm o mașină ce se numea „trocarici”. Când am 

ajuns pe plaja sălbatică, nisipul era atât de fin... ne 

gâdilea la picioare! În larg am văzut pelicani. Erau 

atât de mari! 

               Am stat o săptămână. Și ce mai 

săptămână... am văzut delfini care înotau atât de 

aproape de noi! Ne-am scăldat în mare, dar și în 

Dunăre; am văzut cormorani și nuferi! 

               A fost o săptămână fantastică! Abia aștept 

să vină vara și să merg în noi aventuri cu barca, să 

mă trezesc dimineață legănată de valurile Dunării! 

Oare unde o să ajungem anul acesta? 

O expediție într-o bibliotecă antică 

 

Într-o zi de toamnă, mă plimbam prin oraş şi am 
trecut pe lângă un anticariat. Am intrat să văd în ce constă. 
Auzisem că te poate duce în trecut, dar nu credeam. Aici am 
descoperit un fel de muzeu cu obiecte foarte vechi care se 
vindeau. 

Plimbându-mă prin acest misterios loc, îmi 
imaginam că aş fi într-o bibliotecă antică. Multe obiecte 
vechi, cunoscute sau necunoscute, era aranjate pe rafturi în 
funcţie de perioadele din care făceau parte. Fiecare piesă 
avea povestea sa din vremurile antice în care a fost 
descoperită. 

În biblioteca antică, am văzut pentru prima dată 
manuscrisele domnitorilor, regilor, împăraţilor, a celor care 
au condus lumea cu mulţi, mulţi ani în urmă. Explorând 
fiecare colţişor, mi se părea că mă teleportez în timp. 
Vedeam parcă locul şi utilitatea fiecărui obiect şi cărui popor 
din antichitate aparţinuse. 

Spaţiul mic şi cu miros de vechituri se închidea la 
ora 18:00 şi domnul anticar m-a rugat să îmi închei expediţia, 
cel puţin pentru acea zi. Am încheiat-o după cum a vrut el, 
adică am ieşit din anticariat, dar am rămas în acea lume 
veche, în gândul meu. 

Am plecat hotărât fiind că mă voi întoarce în acest 
loc interesant cu multe indicii despre cum vieţuiau oamenii 
în vremurile în care noi nici nu existam. 

 Eduard Drelea,  clasa a V-a 

Coordonator, prof. Mihai Dascălu  

ÎN POIENIȚĂ 

                                                                         

Miron-Tănase Cătălina  

clasa a II-a B Step by Step 

prof. înv. primar Iosub Lenuța 

prof. înv. primar Blanaru Petronela 

 

În poieniță iarba verde, 

Cu fluturi și gărgărițe, 

Cu albine și furnici, 

Cu copiii fericiți. 

 

În poieniță animale, 

Care pasc în verdeață, 

Furnicuțe gospodine, 

Poienița e frumoasă. 
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BUBURUZA 

                                        Grosu Ștefania-Cătălina 

clasa a II-a B Step by Step 

prof. înv. primar Iosub Lenuța 

prof. înv. primar Blanaru Petronela 

 

Sunt o buburuză mică, mică... 

Și de nimic nu îmi este frică. 

Sunt isteață, frumușică 

Și zbor cu a mea mămică! 

 

Dimineața pe răcoare 

Ies cu tata la plimbare. 

Amândoi zburăm spre soare 

Cu-ale noastre aripioare. 

 

Sunt o buburuză mică, mică... 

Și de nimic nu îmi este frică. 

Mă înalț către soare 

Cu-ale mele aripioare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARA 

    Este vară, anotimpul preferat al copiilor. 

Mingea de aur de pe bolta azurie își trimite razele 

călduroase pe pământ. Cerul senin, albastru ca 

floarea de nu-mă-uita îți spune că azi va fi o zi 

superbă. Peste tot locul, flori de paradis te îmbină cu 

parfumul lor. 

     Vara, anotimpul în care se seceră, se treieră, 

se culeg cireșe, vișine, piersici și caise. Valurile de 

grâu sunt încălzite de soare. Zâna verii a pictat cu un 

verde puternic toată pădurea. Vietațile pădurii caută 

pe sub copaci umbră și răcoare. Din iarba verde și 

fragedă se înalță cântecul greierilor. Albinele 

harnice nu stau deloc, toată ziua umblă din floare în 

floare. Prin livezile îmbelșugate se joacă copii 

fericiți, care sunt bucuroși ca a venit vacanța. Adie 

un vânt potolit care te mai răcorește puțin, dar 

soarele arde ca un cuptor și ne încălzim la loc. 

Văzduhul miroase a ierburi, a frunze  proaspete care 

te anunță că vara chiar a venit. Pe drum răsună mii 

și mii de glasuri ale copiilor care se joacă. 

 Ușor, ușor, noaptea vine, iar stelele mici 

licăresc ca niște ținte de argint. Luna strălucește mai 

tare ca argintul și ca aurul. Animalele se culcă, la fel 

și copiii și îți urează  „Noapte bună!”. 

Andra Zavate, Clasa a VII-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 
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IUBIREA MEA PENTRU MAMA 

Ecaterina Moisă 

 

Din prima clipă, până acum 

Ai fost alături de mine. 

M-ai susținut în fiecare moment 

Dacă vreodată am greșit ceva, 

Te rog, iarta-mă! 

 

Mama mea, ești sinceră,bună, afectuoasă 

Și doresc să-ți mulțumesc pentru tot, 

Pentru tot ce faci zilnic! 

Mamă, aș vrea să fac ceva grozav 

Și să fii mulțumită de ce am realizat! 

 

Tot ceea ce sunt 

Este, pentru ca ești răbdătoare și afectuoasă. 

Mama e un înger pe pământ, 

E izvor de bunătate și iubire, 

Mamă, ai o inimă dulce ca mierea! 

 

 

 

 

 

 

 

MAMA MEA 

Miruna Vlad 

 

Mamă, îți mulțumesc că m-ai ajutat la greu, 

Când m-am lovit , tu ai avut grijă de mine. 

Ești o zână a luminii, ești un înger luminos 

Ești frumoasă ca un trandafir galben. 

 

Tu ești o mamă foarte bună, 

Ai ochii verzi ca iarba, 

Ce să spun? Ești ca luna plină 

Ești o mamă de nota ZECE!  

Clasa a II-a A 

Profesori îndrumători:  

Maria Dumitru 

Carmen-Lucia Moisă 
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Comoara mea, mama 

David Doboșeriu 

Cine te iubește? 

Cine te îngrijește? 

Cine te-a iubit pe tine? 

Cine te primit în căldură când ai apărut? 

MAMA! 

Ea a făcut mereu sacrificii pentru tine. 

Când tu râzi, râde și ea 

Când tu plângi, plânge și ea. 

Îmi cer scuze că uneori nu spun ,,Mulțumesc!”, 

Că nu mănânc tot ce îmi pregătești, 

Că uit să-mi fac temele! 

Multe lucruri se multiplică 

De exemplu: curcubeele, florile, gâzele: 

Dar mama, mama este unică! 

Mereu te iartă,orice ar fi! 

Chiar dacă te ceartă,ea tot te va iubi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÂNA MAMĂ 

Nicolle Obreja 

 

Îți mulțumesc mamă, 

Pentru pâinea pe care mi-o dai, 

Pentru viață, pentru râsul tău, 

Care mă liniștește. 

 

Ești un înger al lumii, 

Pe care toți îl vor. 

Ești fumoasă ca un trandafir, 

Trandafir roșu, catifelat. 

 

Tu nu ești doar o mamă bună, 

Ești o mamă foarte bună! 

Te iubesc foarte mult, 

Mama mea grozavă!  

Clasa a II-a A 

Profesori îndrumători:  

Maria Dumitru 

Carmen-Lucia Moisă 
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MAMA MEA IUBITĂ 

Tudor Coșa 

 

Mamă, tu ești inspirația mea, 

Mamă, tu ești numai una în lume! 

Nimeni nu te poate înlocui, 

Tu ești cea care îmi zâmbește. 

 

Pentru mine mama este 

Propria mea respirație. 

Îți mulțumesc tot timpul, 

Pentru iubirea oferită! 

 

Îți mulțumesc pentru iubire, fericire și înțelegere! 

Tu simți tot ceea ce simt și eu, 

Tu plângi, când plâng și eu, 

Tu faci totul pentru mine! 

IUBITA MEA MAMĂ 

Raisa Andreoaia 

 

Eu pe mama o consider 

Zâna bună din povești. 

Nimeni nu o poate înlocui, 

Mamă, tu ești numai una! 

 

De multe ori greșesc, 

Niciodată nu-mi vrea răul. 

Tu ești îngerul păzitor, 

Tu ești viața mea dulce precum ciocolata! 

 

Atunci, când nu ești lângă mine, 

Nu uit momentele frumoase, 

Trăite de noi două 

Te iubesc,te iubesc!  

Clasa a II-a A 

Profesori îndrumători:  

Maria Dumitru 

Carmen-Lucia Moisă 
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BLÂNDEȚEA MAMEI 

Maria Radu 

Mama mea e bună 

Și tot timpul îmi vrea binele. 

Ea e iubirea vieții mele, 

E îngerul ce mă veghează. 

 

Mama simte ce simt, 

În inima ei de aur, 

Se află un întreg izvor de bunătate. 

Mulțumesc pentru iubirea ta! 

 

Câteodată ,când greșesc, 

Tu mă ierți necontenit. 

Niciodată nu lipsește 

Iubirea ta necondiționată. 

 

Cel mai scump dar din toate! 

Eu îți ofer dragostea mea  

Pentru totdeauna! 

MAMA 

Briana Pintilie 

Tu ești soarele pentru mine, 

Ești cea mai bună prietenă. 

Ești frumoasă, elegantă 

Și mereu vei fi așa. 

 

Tu mereu ai grijă de mine, 

Și mereu faci mâncare bună. 

Când îmi e greu,nu spui ”NU”, 

Mă ajuți cu bucurie! 

 

Tu cu sufletul cel bun, 

Muncești și te dăruiești, 

Ești cea mai harnică din casă, 

Te iubesc mult! 

 

MĂICUȚA MEA 

Radu Ionel 

Îți mulțumesc că mă ajuți, 

Când am nevoie de tine. 

Atunci când râd, tu râzi cu mine 

Și fericirea ne cuprinde. 

 

Când sunt departe de tine 

Mă simt singur și trist, 

Dar când sunt cu tine 

Parcă sunt pe o pătură pufoasă. 

Clasa a II-a A 

Profesori îndrumători:  

Maria Dumitru 

Carmen-Lucia Moisă 
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MAMA MEA DRAGĂ 

Daria Trofor 

 Când ne-am privit prima dată, m-am gândit 

că sunt iubită și nu am de ce mă teme. Mama s-a 

uitat  ce mică eram și acum este mândră pentru ceea 

ce am ajuns. Mama este bună, iubitoare, 

înțelegătoare,drăguță și cu suflet de copil. 

 Mama m-a ajutat să am ce-mi trebuie pentru 

școală, să înțeleg mai bine această lume și să învăț 

foarte bine.Orice om de pe această planetă ,oricât ar 

fi important, pentru mine nu contează atât de mult 

ca mama.Deși mai fac și prostioare, mama mă va 

iubi mereu cu aceeași intensitate. Mi-a spus că eu 

sunt cel mai minunat dar de la Dumnezeu, iar 

pentru mine ea e un înger păzitor care stă așezată pe 

un trandafir roșu de foc. 

 Draga mea mamă, sunt un copil bun,iar tu o 

mamă iubitoare, te iubesc cât tot Universul ! Pentru 

că m-ai născut, meritai o cale de flori presărată. Fie 

ca bătrânețea să te ocolească și să fim o familie 

puternică! Tu ești cea mai bună prietenă a mea, 

zâmbetul tău este cald precum soarele și dulce ca și 

bezeaua. Te iubesc și toată viața te voi iubi! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MAMA 
 

Ioan Alexandru Ojog  

 

Când nu ești lângă mine uneori 

Mi-e dor de ochii tăi  scânteietori. 

Și șoapte calde parcă mă răsfață, 

Iar mângâierea ta o simt pe față. 

Ești cea mai caldă și mai bună mamă ! 

Povața ta mereu o iau în seamă. 

Iar uneori când lacrima-mi coboară, 

Alergi și tu mi-o ștergi în grabă. 

Prin cântec am să-ti mulțumesc  mereu 

Căci vreau să te mândrești cu fiul tău. 

Tu ești puterea ,strălucirea mea, 

Ești cea mai bună,te iubesc, măicuța mea ! 

 

SUFLETUL MEU PENTRU MAMA 

Ioana Pantelimon  

În prima secundă, 

Cu multă fericire 

Am îmbrățișat-o pe mama 

Cu multă iubire. 

 

Când m-am uitat la ea, 

În primele două secunde 

Mi-am dat seama, imediat 

Că e cea mai bună mamă din lume! 

 

Mama mea este cea mai grozavă 

Dintre ființele de pe pământ! 

Cu inima ca de aur, 

Cu frumusețea ei de zână. 

Clasa a II-a A 

Profesori îndrumători:  

Maria Dumitru 

Carmen-Lucia Moisă 
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PRIMĂVARA 

 

Iosub Ioana – Cristina 

clasa a II-a B Step by Step 

prof. înv. primar Iosub Lenuța 

prof. înv. primar Blanaru Petronela 

 

A trecut așa deodată 

Iarna cea înfrigurată. 

Afară-i numai soare 

Și apare câte-o floare. 

 

Ghioceii cei plăpânzi 

Parcă-s niște clopoței. 

Albi ca și zăpada care, 

Le-a ținut de apărare. 

 

Păsările călătoare 

S-au întors iarăși acasă 

Așteptând, înfrigurate, 

Vara, care-i cam departe. 

 

În pădure-i zarvă mare 

Păsări multe ciripesc 

Iar copacii fără frunze 

Repede înmuguresc. 

MAMA MEA 

Mara Nedelcu  

Clasa a II-a A 

Profesori îndrumători: Maria Dumitru, Carmen-Lucia 

Moisă 

Mama este acea ființă 

Care spune multe lucruri plăcute 

Care tot timpul, 

Zilnic, îmbunătățește situația. 

 

M-ai scutit de toată corvoada 

De zi cu zi 

Și mă faci mereu  

Să mă simt specială. 

 

Îți mulțumesc, că ești mereu gata  

Să țopăi,să sari, să urci, 

Alături de mine și de sora mea 

Și ne faci copilăria foarte frumoasă! 
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VÂNTUL ȘI SOARELE 

 Odată, Vântul și Soarele s-au întâlnit din 

întâmplare pe Aleea Cerului. Soarele a salutat 

Vântul, dar acesta, mai supărăcios din fire, s-a 

prefăcut că nu îl aude. Soarele a insistat cu 

salutul, doar, doar Vântul se va îndupleca și va 

răspunde la salut. Au început conversația cu "Ce 

mai faci?", "Cum ți-a fost?". Vântul cel 

supărăcios s-a gândit să provoace Soarele la un 

joc și era foarte sigur că va și câștiga. S-au uitat 

amândoi spre Pământ și au văzut un domn , care 

se plimba înfrigurat pe o străduță îngustă. Avea 

gulerul cojocului ridicat și căciula îndesată pe 

cap. 

  Vântul a spus foarte sigur pe el: '"Ce 

spui? Te provoc la o încercare?" Soarele, blând 

și întelegător, i-a răspuns că e pregătit și 

concursul poate începe - "Să-i dăm drumul!", a 

spus Soarele. 

 "Așadar, mi-ar plăcea să văd care dintre 

noi îl va face pe omul de jos, de pe străduță, să 

își dea haina jos. Eu sunt sigur că voi câștiga. 

Câștigătorul îi poate da învinsului orice 

pedeapsa. Ești gata?" 

 Mai calm decât Vântul, Soarele a 

acceptat provocarea. I-a lăsat Vântului prima 

încercare. Acesta a suflat cu putere de câteva ori, 

ceea ce l-a făcut pe omul nostru să strânga și mai 

tare haina pe lânga el. Vântul s-a încruntat și a 

zis: "Hai să te vedem pe tine!" Soarele, zâmbitor 

și liniștit, și-a îndreptat razele calde spre Om și i-

a trimis căldura sa și, încet, încet Omul a deschis 

primul nasture al cojocului și a ridicat puțin 

căciula de pe frunte. În câteva minute, Căldura a 

făcut minunatul Om să descheie haina și să o 

dezbrace și să o atârne pe un gard.  

 Soarele a mers spre Vânt și i-a spus senin 

și candid că poate primi orice pedeapsa, chiar 

dacă a câștigat. Vântul, rușinat, l-a îmbrățișat pe 

Soare și așa au rămas prieteni pentru totdeauna. 

Mihnea Vătavu  

ÎNTÂLNIREA DE SEARĂ 

 Era o seară de vară și eu eram tare obosit 

după o zi plină de aventuri. M-am așezat pe iarbă, 

cu mâinile sub cap și cu ochii spre cerul plin de 

stele. 

 Deodată, am auzit niște șușoteli în jurul 

meu. Știam că mama și tata intraseră în casă și 

fratele meu, Alex, adormise deja. Mișc, cu teamă, 

capul într-o parte și văd toate florile și prietenele 

lor, gâzele, la un fel de întrunire. Discutau , în 

șoaptă, despre noi, oamenii. Florile - trandafirii, 

lalelele, liliacul și hortensia - erau tare mulțumite că 

primesc apă dimineața, înainte de ivirea soarelui. 

Pătrunjelul era puțin supărat pentru că îl sufocau 

pisicile. Era mereu "boțit și plin de păr de mâță". 

Trandafirul i-a urat să crească mare și puternic și să 

ajungă în ciorbiță. 

 Au ajuns la întâlnire și cele două pisici 

pufoase și cătelul Hector. Acesta din urmă a 

povestit cît e de fericit când face baie și cum nu îi 

place deloc atunci când rămane singur în curte. 

Pisicile s-au lăudat că intra des în casă, că primesc 

bunătăți și că sunt mângâiate și periate de mai 

multe ori pe zi. Au povestit cum lasă pe prag 

șoriceii vânați, pentru a fi lăudate.  

 Gâzele s-au lăudat că se văd seară de seară 

la becul mare și galben de pe terasă și dansează 

până târziu, fără ca nimeni să le deranjeze. Una 

dintre gâze a venit să verifice dacă sunt treaz, apoi s

-a așezat pe urechea mea și mi-a șoptit duios 'Somn 

ușor!' 
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The beautiful Sibiu 

Abu-Akil Aida-Maria- 7th grade 

coordinating teacher : Mărian 

Nicoleta 

 The famous Brukenthal Museum and 

the gorgeous town of Sibiu are in the middle 

of Romania. I went there recently in search of 

a peaceful, relaxing holiday and I certainly 

wasn't disappointed. 

 The town is surrounded by beautiful 

scenery, tall buildings and very ancient tow-

ers. The weather during my visit was so sun-

ny and the sky was so clear that it created a 

wonderful and happy atmosphere. 

 There are plenty of interesting places 

to visit including the town's zoo and the de-

lightful cathedrals and churches. I also ex-

plored the magnificent Brukenthal Museum 

where all I could admire were the splendid 

paintings and the amazing rooms. The food 

was excellent. I tried several tasty local dish-

es. I also bought some lovely magnets as sou-

venirs. 

 I had the holiday of a lifetime in Si-

biu. With its friendly people and fantastic 

natural surroundings, I would certainly rec-

ommend it to anyone who wants to go on 

holiday in the near future. 

Vienna, Austria 

Mihăilă Amalia- Ioana- 7th grade 

Coordinating teacher: MărianNicoleta 

 

The amazing Austria and the very famous Vienna 

are located in central Europe. I went there with my family 

during the summer holiday and I fell in love with it the 

moment I entered the city.                                                                                                                                                                                       

When I went sightseeing, the town seemed to be 

visited by millions of fireflies. All the trees, the houses 

and even the important buildings were covered by a blan-

ket of lights. The wind was gentle and the moon was 

spreading silver all over the city. 

I spent only a few hours in Vienna, but while I was 

there, I went in a dreamy park and at the St. Stephen’s Ca-

thedral, one of my favourite places in the world. On my 

way to the hotel, snow started falling from the darkness 

and the city fell asleep. 

Vienna is now my favourite capital and I would 

certainly recommend it to anyone who wants to spend pre-

cious time in a beautiful place. 
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BUNICUL MEU MÂNGÂIAT DE VÂNT  

ALEXIA TABACARU 

Clasa a VII-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

 

Ziua lungă se așternea agale în fața noastră. Mașina se mișcă rapid pe drumul de țară, lăsând în 

urma noastră nori de praf alb. Câmpiile aurii se întindeau spre linia orizontului, iar eu visam la minunatele 

zile ce le voi petrece în liniștea soarelui fierbinte de august. Îmi era dor de locurile acestea. Aici gândurile 

zburdă libere în bătaia vântului. Aici te simți liber, nu prizonier al unei vieți agitate. Aici înțelegi tot ceea 

ce este cu adevărat important.  

Tocmai făcusem stânga spre satul ascuns între dealurile abrupte. Locul acesta îți dă de gândit. Apa 

care curge pe lângă gospodării, rațelele ce se ascund de razele fierbinți ale soarelui și măcăne supărate una 

la alta. Este o lume paralelă cu cea în care trăiesc. Aici lumea este pură, așa cum a fost lăsată de la 

începuturi. Ei nu sunt corupți de politică sau joburi stresante, ei trăiesc simplu, cum ar trebui. Problema 

este că aceste meleaguri sunt din ce în ce mai părăsite. Veți găsi aici doar bătrâni prietenoși ce te salută de 

la poartă, te invită să stai,  să vorbești o clipă cu ei. Sunt singuri.  

Dacă îi veți întreba dacă au nevoie de ceva, vor răspunde că sunt bine, dar mai stați puțin să vă 

arate cum au reparat acoperișul hambarului. Dacă îi intrebi de copii, ți se va răspunde cu un zâmbet amar. 

Nevoia de a avea pe cineva este primitivă. Te doare inima când vezi ce ai făcut și tu, copil plecat la oraș, și 

tu cu un bunic alb lăsat singur in liniștea muntelui. Dar ai avut de ales, ai vrut mai mult. Ai vrut Anglia, 

Italia, Spania, ai plecat. Iar bătrânul tău nu a putut decât să îți facă cu mâna, știind ce îl va aștepta. Dar nu a 

zis nimic, era mândru de tine. Și-a acceptat liniștea bătrâneții.  

În mintea mea avea loc o dezbatere. De ce ai pleca de aici? Dar problema cea gravă nu este 

plecatul, este părăsitul. Așa te corupe orașul cu griji și probleme de uiți să îți suni bătrânul să îi spui ”Bună 

ziua!”. M-am întors acum. Chiar și pentru două săptămâni, chiar și pentru o zi, contează. 

Mașina trecu pe lânga un stol de rândunele ce își învățau puișorii să zboare. Îmi aduc aminte că într

-o primăvara, o versiune mai tânără a bunului și eu de vreo 7 ani stăteam în bucătărie. Pereții erau albi, iar 

mobilierul de lemn mă făcea mereu sa mă simt confortabil. Soba era fierbinte, căci iarna își lăsase încă 

urmele aici la munte. Lemnele din sobă trosneau, iar eu mă uitam pe geam. Casa bunului este mai sus de 

sat, o căsuță la marginea pădurii, pe un deal înalt. Pe geamul bucătăriei poți vedea satul. În acea dimineață 

îmi aduc aminte că se lăsase o ceață groasă. Mă uitam fascinată pe fereastră, la capetele florilor ce încercau 

să iasă de sub zăpadă. Mi-am mutat repede privirea spre căpița de fan 

pe care se afla o pasăre. Aceasta lua firișoare de iarbă uscată și le ducea 

undeva lângă casă, dar nu puteam vedea unde. Bunul meu mi-a zâmbit 

și mi-a întins geaca. 

 - Stii ce păsări sunt acestea? întrebă el 

 Văzându-mi expresia nedumerită spuse: 

- Aceste păsări au venit din țările calde. Au zburat și au văzut 

toată lumea. Toamna pleacă din cauza frigului, dar primăvara nu uită 

niciodată să se întoarcă acasă. Se numesc rândunele și vezi, au coada în 

formă de furculița! 

Un zâmbet mare îmi apărea la fiecare lecție de zoologie cu 

bătrânul meu. Adoram să explorez cu el și să aflu lucruri noi. Mă simțeam împlinită. 
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- Se pare că vremea nu este prea blândă cu ele, spuse el. Zăpada încă nu s-a topit.  

A doua zi de dimineață admiram un cuib gata construit de acele ființe micuțe. Bunul mi le descrise 

ca păsări harnice și drăgălașe. Orice mi-ar fi spus aș fi crezut, așa că părerea mea despre vizitatoarele de 

sus era una bună. Așa mare admirație aveam pentru ele, că stăteam să mă uit la cuibul lor cu orele. 

 Câteva zile mai târziu m-am trezit dis-de-dimineață cu bătăile neîncetate ale unui ciocan. Bătrânul 

meu era afară. La vârsta lui, era cocoțat pe o scară, gârbovit de anii ce au trecut, luptându-se cu pletele-i 

albe ce-i încurcau treaba. Tot nu înțelegeam ce făcea, la ora asta a dimineții. Urma o nouă lecție, nu de 

zoologie, o lecție ce avea să îmi definească caracterul în viitor. Urma o lecție de bunătate, ce mi-a 

schimbat perspectiva asupra lucrurilor. Bunicul meu bătea o scândură sub acoperișul casei pentru ca acel 

cuib al rândunelelor să nu se prăbușească. Poate că acum nu pare mare lucru, dar pentru o fetiță de 7 ani, 

efortul pe care l-a depus bunicul ei a fost nemaiîntâlnit. Am învățat să fiu bună, să ajut dacă este în puterea 

mea.  

Puii noilor vecine creșteau odată cu mine. Eu si bunul ieșeam lângă magazia de lemne pentru a le 

privi cum fac acrobații pe cerul de vară tarzie. Atunci a fost prima dată când am realizat că trăiesc, că 

timpul trece foarte repede. Acești puișori mi-au povestit ciclul vieții, o poveste cu început și sfârșit. Fetița 

de șapte ani  privea stolul de rândunele, dar nimeni nu știa ce secrete ascundea privirea ei. 

 Mă fascina tăiatul lemnelor. Bunicul meu își confecționa cele mai frumoase băncuțe de lemn. 

După-amiaza mă găseai sub acoperișul magaziei, la umbră făcând ceva cu lemnul și cu cuiele bunicului 

meu. Îmi aduc aminte că în gradină stăteam amândoi pe noile băncuțe și ne uitam la roșiile bunicului, cel 

mai interesant exponat vara, din acea gădină. Stăteam chiar în fața găleților de apă cu care aveam să le 

udăm. Mereu păstram distanța, căci albinele planau delicat deasupra apei pentru a-și răcori aripile încinse 

de soare. Deși îmi era foarte frică de ele, mă bucuram că își găsesc alinare în gălețile noastre de apă. Bunul 

meu domnea asupra grădinii lui de basm. Îl vedeam ca  pe un rege stând pe tronul lui, admirând regatul. 

Îmi mai aduc aminte mâinile muncite ale bunului meu atingând apa rece. Mereu se găsea câte o albinuță să 

se blocheze sub apa. Bunicul meu le ridica pe fiecare. Le punea la soare și le sufla apa de pe aripi. 

- Tataie! Ai grijă să nu te înțepe! spuse o voce înfricoșată acum adăpostită în spatele bunicului. 

- Nu mă înțeapă, tataie. Nu vezi tu ce înfricoșată era ea acolo în apă. Acum îmi mulțumește, mai stă 

puțin la soare și… 

Albinuța zbură înapoi spre treaba ei. Uitând că aproape a murit, uitând că a fost salvată, s-a întors la 

munca ei. Câte amintiri am eu în grădina fermecată! 

   Bunul meu, în fiecare seară contempla pe scaunul din spatele casei, cu vinul proaspăt scos din 

butoi. Greierii îi cântau serenade lunii, iar răcoarea rece a unei nopți de vară se lăsa. Bunicul meu face 

parte din peisaj. Pare să nu fie deranjat de nimic și de nimeni. E una cu vântul răcoritor al verii, cu cerul 

înstelat, o amintire a vremurilor de demult. Desigur, eram și eu prin preajmă.  

- Taaaaataaaaaieeee! Îmi e foameeeeeee!  

  Drăcușorul scoase capul de după ușă, analiză puțin mediul, trimise imediat coordonatele la creier. Bunic 

pe scaun, cârjă nesupravegheată.  

- Acum vin, tataie, acum mă ridic. 

 Ținta era în mișcare, una foarte lentă. 

- Măi, dragă, unde-mi este cârja? 

   Desigur, drăcușorul nu era de găsit. Ținta înaintă într-un final sprijinindu-se de toți pereții căsuței. Când, 

în sfârșit, ajunse la locația dorită, drăcușorul îl așteptă cu hohote de râs. 
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 Bătrânul meu nu s-a enervat prea tare, doar a murmurat o serie de cuvinte necunoscute mie la acea vreme și 

îmi zise să mă astâmpăr. Foamea era reală, doar a așteptat pâna la finalizarea planului. M-am așezat la masă privind 

atentă bucătarul. Se pare că aveam specialitatea casei! Copănelele prăjite la tigaie abureau pe masă. Ne-am pus pe 

mâncat. Acolo voi găsi mereu cea mai bună mâncare de pe lume.  

Dimineața, bunul meu se trezea odată cu găinile, la propriu. Se trezea, le dădea drumul, le făcea curat, apoi 

contempla din nou pe veșnicul lui scaun, asteptându-mi trezirea. Când mă trezeam eu era deja ora 11. Primul lucru 

pe care îl făceam dimineața era să iau ouăle de la găini. Adoram să fac asta! Mai după-amiază găinile aveau dreptul 

să iasă din țarc și să se plimbe din curte. Pentru ele era de  fapt ora de calvar, căci drăcușorul le alerga prin toată 

gospodăria. Găinile eventual nu mai vroiau să iasă din țarc. 

   Bunicul meu m-a mai învățat ceva folositor în viață: cum să prind muște. După-amiaza erau organizate 

olimpiade de prins muște. Concurenții se așezau în jurul mesei și își așteptau victimele. Elevul își cam dezamăgea 

profesorul, dar în curând mâinile agere au ajuns să întreacă mâinile noduroase.  

   Atâtea amintiri! Chiar îmi e dor de bunul, îmi e dor de vremurile acelea. Grijile erau ceva uitat în spațiu. 

Veneam la bunul aproape în fiecare zi, apoi în fiecare lună, iar mai apoi, de câteva ori pe an. Când eram mică, 

vroiam să fiu mare. Acum tot ce îmi doresc este să ies din mașină și să îmi îmbrățișez bătrânul. Acum că sunt mai 

mare înțeleg ce greu trăiește bunul sus pe dealul fermecat. Când l-am sunat ultima oară, mama l-a întrebat daca vrea 

să îl ducem la un azil, undeva mai aproape de noi. A spus că dealul acela este viața lui, să îl lăsăm pe Dumnezeu să 

îi ia viața.  

 Bătrânul meu singur cu muntele. Bătrânul meu singur cu Pisu. Cu ce sunt eu diferită de toți ceilalți? Coruptă 

de oraș și de viața toxică din el. Cel mai tare mă doare că ultima oară când l-am văzut, era diar o amintire a 

vremurilor de demult, a verilor minunate alături de el. Durea, dar îmi găseam alinare în amintiri și în ideea tristului 

adevăr, acela pe care l-am descoperit în ziua cu rândunele, că timpul trece.  

   Ulița satului. Coboram în fiecare duminică de pe deal la biserica satului. Nimic nu pare schimbat. Turla de 

lemn închis la culoare și tabla nemuritoare sunt încă acolo. Dar ceva părea schimbat, poate eu. Mașina începu să 

urce dealul, valul de amintiri m-a năpădit instantaneu. Veri nemăsurate, hohote de râs, Pisu… dar cel mai important, 

bunul meu. Sunt super fericită, dar urc dealul cu vinovăție. Simt că am dezamăgit locul.  

   Totul e la fel! Casa, magazia, cuibul rândunelelor. Găinile umblau libere. Am intrat în casă.  

 - Tataie! Sunt aici!  

 Tataie, tataie, dar nimeni nu îmi răspundea. Am ajuns în curtea din spate. Soarele îi batea pe fața ridată. Era 

pe scaun, pe acel scaun. Pisu îi dormea în brațe. Flori, mușcate, îi mângâiau încetișor părul cărunt sub adierea 

vântului. Pălăria îmi zâmbea a vremuri de demult, acum apuse. E ciudat cum viața funcționează. Te mângâie, te 

iubește. Greșești. Te ceartă, tu nu observi. Apoi te pedepsește. O imagine așa de pașnică să îmi producă așa durere 

în suflet. Lacrimă după lacrimă. Sufletul meu gemea în agonie. Mă doare. Vinovăția și dorul îmi torturează sufletul. 

Mama a înghețat în spatele meu. I-am simțit respirația rece în ceafa mea. Moartea. Un fapt categoric. A trebuit să 

îmi învăț lecția prin această întâmplare. Dar acum nu mai am cum să aplic ce am învățat. Parcă îi simt mângâierea, 

dar este doar vântul. Simt că m-a iertat, dar eu pe mine însămi, nu.  

 Doar moartea m-a adus la el, bunul meu mângâiat de vânt. Știu că moartea era inevitabilă, timpul a trecut, iar 

eu nu l-am folosit. Mă gândesc că mai sunt mii de bunici cărunți ca al meu… Doamne, de aș putea să îi îmbrățișez 

pe toți, să vorbesc cu ei, să le alin ultimele minute din viață. Pisu a fost un prieten mai bun ca mine. Ea nu a plecat. 

Eu da.  

 A plecat încă rege peste ogradă, parcă grădina ținea doliu, iar soarele alina durerea. A murit înconjurat de 

aproape tot ce iubea, aproape, bunicul meu mângâiat de vânt.  
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O călătorie dincolo de nori și înapoi 

 

                        Mihăilă Amalia- Ioana 

Clasa a VII-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae 

 

 Cerul… o eternitate albastră, o lume a viselor, o 

poveste a culorilor, o cetate a secretelor… Împreună cu norii 

săi catifelați, se mândrește zilnic cu câte o nouă expoziție de 

care se pot bucura oamenii prea egoiști pentru a putea observa 

frumusețea lumii în care trăiesc. Există prea puțini oameni care 

privesc cerul ca pe o bijuterie infinită, iar aceia se prezintă sub 

numele de astronomi și visători. 

  Eu am fost unul dintre visători. Mi-aș fi dorit să învăț 

despre secretele stelelor și despre tot ceea ce le înconjoară, dar timpurile în care am trăit eu nu îmi ofereau 

posibilitatea. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri cum priveam cerul cu ochii mei negri și mă pierdeam în 

schițele stelelor, desene pe care nu le înțelegeam, dar le interpretam. Când mergeam la culcare, priveam 

stelele, iar când mă trezeam priveam cerul pictat în nenumărate culori și îmi imaginam că plutesc ca un 

nor. 

 Tuturor oamenilor le este frică de trecerea sufletelor lor în lumea de dincolo de nori, în lumea 

cerurilor, dar pentru mine a fost cea mai frumoasă zi. Țin minte că m-a luat pe nepregătite, dar când mi-am 

dat seama unde mă aflam, sufletul îmi zâmbea. Eram ca un fulg de nea care urma să cunoască Pământul, 

doar că direcția era cea opusă. Când am trecut de nori, m-am oprit pentru un minut ca să pot vedea pentru 

ultima oară de aproape  lumea în care trăisem. Apoi mi-am continuat călătoria spre locul în care aveam să 

trăiesc pentru totdeauna. A durat o veșnicie, dar parcă visam, iar când m-am trezit, eram deja în Rai. 

 Nu am cuvinte să exprim frumusețea Raiului și neașteptata primire pe care numeroase suflete mi-au 

făcut-o. Lacrimile se rostogoleau pe chipul meu șters, iar zâmbetul era inevitabil. Simțeam fericirea 

pătrunzând în mine. Sufletele de acolo erau probabil obișnuite cu petreceri, lacrimi și fericire. Aveam să 

ajung și eu așa? Aveam să fiu și eu vreodată unul dintre ei? 

 Imediat după terminarea petrecerii, am fost chemată la o discuție oficială la care am crezut că urma 

să aflu care erau sarcinile mele în Lumea Iubirii, cine îmi va fi ghid timp de câteva zile și când voi putea să 

îmi văd familia deja ajunsă în Rai și cea de pe Pământ. Nu am aflat niciuna dintre acestea la acea ședință, 

dar mi s-a spus că răbdarea este cheia în această lume. 

 După terminarea ședinței, un suflet tânăr, firav și foarte trist îmi apăru în fața ochilor spunându-mi 

că, de acum, el va fi informatorul meu și că aș face bine să întreb dacă nu înțeleg ceva, căci, eu voi fi la 

rândul meu un ghid în câteva zile. Lucrurile nu erau așa de rapide cum credeam eu că vor fi, dar nu mi-am 

pierdut răbdarea, ci am mers după prichindelul din fața mea, ascultând tot ce avea să-mi spună. 

 Somnul mă înconjura din toate părțile, iar băiețelul continua să vorbească fără întrerupere. Mă tot 

gândeam cum de putea ține minte toate informațiile acelea. Am cutreierat douăzeci de camere, apoi încă 

zece, iar copilul avea de vorbit câte zece minute despre fiecare cameră. În ceva timp, a anunțat finalul zilei 

și mi-a pus în mâini multe foi aurii inscripționate cu litere foarte mici cu toate informațiile pe care tocmai 

mi le înșiruise. Trebuia să învăț totul pe de rost, iar el avea să mă asculte peste doar două zile. Următoarea 

zi era liberă și puteam să merg oriunde voiam pentru a putea repeta, iar seara puteam să mă văd cu ghidul 

meu ca să îmi mai spună despre una, despre alta. Situația era puțin ciudată, căci ghidul meu avea în jur de 

22 



 

Revista Şcolii Gimnaziale “ALexandru cel Bun” Bacău 

Anul VIII, Nr. 1 

În acea seara nu privisem cerul înstelat și nici în 

dimineața următoare  nu am avut ce privi. Camera în care 

stăteam eu nu avea nicio fereastră, la fel ca nici o altă 

camera. Locuiam ca într-o cutie cu mai multe încăperi. 

Ziua aceea trecuse repede, iar eu învățasem tot ce aveam 

de învățat, dar nu m-am întâlnit cu băiețelul ce îmi era 

ghid, căci nu îl puteam găsi pe nicăieri. Mă simțeam ca 

un copil în căutarea unei companii după o zi de școală. 

 A doua zi, când l-am văzut, era și mai trist decât 

în prima zi. M-a ascultat cu atenție și m-a corectat atunci 

când am inversat anumite cuvinte. La finalul zilei mi-a 

aruncat o privire din care am dedus un Felicitări! și mi-a 

întors spatele. A dispărut imediat și următoarea dată când 

l-am văzut termiasem deja prima mea zi ca ghid. În acea 

zi neagră am aflat că aveam să merg acasă peste două zile 

pentru a-mi vedea familia. Eram așa de fericită!… Mă 

simțeam iarăși ca un copil, lucru care nu prea se întâmpla 

pe Pământ și, chiar în acel moment, fostul meu ghid 

apăruse în fața mea, plângând.  

 Trecu pe lângă mine, deschise o ușă pe care nu o 

mai văzusem niciodată și dispăru.  L-am urmat cu pași 

temători, căci nu știam ce se afla în acea cameră 

misterioasă. Nu m-aș fi gândit niciodată că după acea ușă 

ascunsă aveam să găsesc o încăpere înconjurată de 

geamuri prin care să pot vedea stele și alte planete, toate 

atât de mari și atât de aproape. M-am așezat lângă copil și 

l-am întrebat cu cel mai dulce glas pe care îl puteam 

obține dacă i se întâmplase ceva rău. Voiam să-l ajut! Cu 

totul neașteptat, el mi-a spus cu vocea atinsă de lacrimile 

îndurerate că Dumnezeu nu îi iubește familia, căci tocmai 

i-a văzut suferind din pricina plecării lui de pe fața 

Pământului. Am putut observa în privirea lui cât de dor îi 

era de mama sa, de tatăl său și de toți oamenii pe care îi 

iubea. Suferea și nici nu știam ce să fac ca să îi domolesc 

durerea. 

 În timp ce mă gândeam la o soluție, el mă privi 

pentru prima dată cu dragoste și mă luă în brațe. 

Lacrimile sale mă udau, dar nu aveam nicio problemă cu 

asta. Nu știam cum să îi spun cât de mult îmi amintea de 

nepoțelul meu, căci dacă l-aș fi rănit spunându-i despre 

familia mea? 

 În acel moment, gurița firavă i se deschise și mă 

întrebă cu o oarecare stânjenire cine am fost eu înainte să 

ajung în acea lume veșnică, perfectă. M-a uimit, dar nu l-

am lăsat să observe. În schimb am râs puțin și am început 

să-l legăn. 

 -Mă numesc Alice și sunt o femeie care a iubit 

mult viața și lumea în care a trăit. Am locuit într-o țară 

bine cunoscută, cu numele Marea Britanie, un loc parcă 

abandonat de soare și totuși foarte iubit de întreaga 

planetă. Mi-am trăit adoleșcența pe timp de război, cea 

mai urâtă amintire a existenței mele. Dar pe cât de mult 

am urât anii mei de liceu, pe atât de mult i-am iubit pe cei 

de facultate. Atunci am cunoscut iubirea, adevăratul 

motiv pentru care merită să duci o viață lungă. M-am 

căsătorit atunci când am iubit, am avut copii atunci când 

m-am simțit pregătită să îmi iau viața în dinți și nu am 

regretat niciodată nicio decizie pe care am luat-o cu 

privire la copiii mei. 

Atunci mi-am dat seama cât de mult îmi lipseau copiii, 

nepoții și soțul. Am simțit o ploaie de lacrimi din ochii 

băiețelului, dar nu m-am oprit, căci nu voiam să-l silesc 

să vorbească. 

 -În afară de familie, nu am iubit foarte multe 

lucruri. Adoram călătoriile, plimbările pe malul mării și 

hainele elegante. Cel mai mult îmi plăcea să privesc cerul 

în orice etapă a zilei, dar mai ales noaptea. Bolta cerească 

era singura mea scăpare atunci când eram supărată sau 

singură. Întotdeauna mi-am dorit să fiu astronom, dar am 

sfârșit cu numele pe un magazin de haine. Mi-am pus 

toată dragostea în munca mea și am trăit mai bine decât 

aveam nevoie. În revistele magazinului meu, eu am fost 

întotdeauna modelul principal. Iubeam să mă îmbrac cu 

haine elegante și să inspir și alți oameni cu ceea ce 

cream. Dar nu am uitat niciodată de dragostea mea pentru 

cer și stele. 

 Ghidul meu mă asculta cu cea mai mare atenție, 

iar eu începusem deja să mă pierd în povestea mea.  

 -Cea mai frumoasă etapă a vieții mele a fost 

bătrânețea. La cincizeci de ani am vândut magazinul și m

-am dedicat complet nepoților mei. Patru am avut și tot 

pe ei am să-i iubesc toată viața. Știu că și ei mă iubeau 

mult și că suferă acum. De asta aștept să-i văd și sper că o 

să-mi simtă prezența atuci când o să fiu  printre ei. 

Am simțit durerea din sufletul copilului și am realizat că 

acesta nu a trecut nici de vârsta de zece ani. Eram 

curioasă, dar nu voiam să-l întreb nimic. El a vorbit. 

 -Eu aș fi vrut să împlinesc zece ani acasă, căci 

bunica urma să mă vadă pentru prima oară. Dar, chiar cu 

două zile înainte de ziua mea, am plecat singur de acasă, 

și... 

 Am început să plâng atât de tare și atât de brusc 

încât el mi-a spus  simplu și copilăresc  Acum te am pe 

tine! , lucru care m-a emoționat  și mai tare. El m-a luat 

în brațe și a plecat! 

 Am stat toată noaptea acolo, gândindu-mă la ce 

viață minunată am trăit și cât de recunoscătoare ar trebui 

să fiu. Stelele mi-au zâmbit, iar somnul m-a cuprins 
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Bunica 

Briana Zafiu 
Clasa a VII-a 

Coordonator, prof. Mădălina Alexoae    

Când ea vorbea, orice copil se lăsa purtat de gândurile cele mai năstrușnice până în îndepărtata Țară 

a Poveștilor. Nimeni nu putea rezista acelei voci suave ce îți mângâia fața și îți trezea în cerul gurii gustul 

dulce al copilăriei, iar mâinele-i blânde dezmierdau chiar și cele mai aspre frunți și vorbele deznodau și 

cele mai încâlcite fapte. Ea... e zâna micilor plăceri nevinovate, inocente, ce sălășluiesc și în cele mai 

întunecate minți. Ea e ... bunica. 

Bunicile au, de obicei, părul alb nins de ani grei cât florile de iasomie și ochi limpezi și curați ca 

înaltul cerului, ce spun câte o vorbă bună fiecăruia.  

Ei bine, aflați ca nu toate bunicile au aceste daruri binecuvântate de Dumnezeu. Aceasta este 

povestea unei fetițe care a aflat prima despre răutatea unei bunici. Poate pare ciudat, dar am auzit această 

istorisire chiar de la bunica mea care mi-a spus despre aceste lucruri cu inima strânsă și rece. Dar mai bine 

să începem: 

Povestea noastră începe într-un tărâm dintr-o altă lume, plină de magie și creaturi nemaiauzite de 

oameni. În acele vremuri, tărâmul era condus de o zână ce avea inima inundată de răutate și de o cruzime 

neasemuită. Aceasta locuia într-un castel făurit din ceață și furtună. Ea avea o nepoată dulce și talentată pe 

care nu o avea la inima ei cea neagră deloc. O ura și ar fi făcut orice doar să scape de ea, însă cât timp 

mama ei, Crăiasa de la Miazănoapte veghea peste regat nu-i putea atinge fetei niciun fir de păr. 

Însă, iată că și ziua mult așteptată a sosit. Crăiasa și-a strâns mantia de noapte și a plecat pe tărâmul 

gri și rece al necunoscutului. Se spune că, de atunci, regatul a tot început să coboare de pe scara măreției 

până s-a ales praful de el. Zâna cea haină își cheltuise toată vistieria pe lucruri de preț și pietre scumpe 

lăsând în urma ei o sărăcie incontrolabilă peste supușii săi. 

Pe atunci, nepoata ei avea deja un an de chin la castelul regal. Fusese pusă să frece podelele în 

temnițele și cămarile din subsol, fiind nevoită să nu mai simtă mângâierea soarelui și să nu mai pună 

piciorul pe iarba fină de smarald. Dormea lăngă 

șemineul din bucătărie și mânca ceva doar când Regina 

zână avea o zi mai proastă, ceea ce nu se întâmpla prea 

des. Viața de la castel devenise un adevărat calvar pentru 

oricine. 
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Într-o zi, zâna se hotărî să se descotorosească de nepoata ei. Ca bunică, își făcuse datoria timp de 

șaisprezece ani, iar acum ea considera că fata se va descurca și în afara castelului. Acestea fiind zise, se 

duse săgeată în bucătărie unde stătea  nepoata ei de obicei. 

-Ești aici, dragă? întrebă Regina cu glas dulce și fals. 

-Da, se auzi un răspuns cu nu prea multă vlagă. 

-Perfect! Ieși afară, am o surpriză pentru tine! 

Ușa se dădu în lături și apăru preafrumoasa nepoată a zânei. 

-Serios? întrebă sfioasă fata. 

-Desigur! Urmează-mă! spuse Regina rânjind. 

Cele două merseră printre cotloanele castelului până ajunseră la o ușă mică și prăpădită. 

-Abia aștept să văd surpriza! spuse râzând copila. 

Însă bunica sa o împinse numaidecât pe ușă și o încuie în urma sa. 

Iar fata realiză că era afară din castel, undeva într-o grădină mică și murdară. Își plecă capul tristă și 

se întrebă cum de se lăsase păcălită de inima neagră a reginei pe care o cunoștea atât de bine. 

Deznădăjduită, plecă înspre lumea largă pe care nu o văzuse niciodată. 

Între timp, în castel, Regina era foarte fericită că, în sfârșit, scăpase de nepoata sa și organiză 

imediat o întâlnire cu prietenele sale cele mai bune. Acestea sosiră cât ai bate din palme și se puseră să 

discute cum să-și împartă regatul între ele. Curând începură să se audă bubuituri de peste tot. Un majordom 

cu hainele răvășite și foarte transpirat își făcu apariția. 

-De ce ne deranjezi, nu vezi că avem treburi importante de făcut ? întrebă zâna. 

-Da, exact! spuseră prietenele ei în cor. 

-Păi, suntem atacați, Majestate! strigă el . 

-De cine? întrebă alarmată Regina. 

-De săteni! Toți vor să scape de dumneavoastră pentru că i-ați băgat în sărăcie și pentru că ați 

alungat-o din regat pe moștenitoarea tronului. 

-Pe cine? Pe acea neisprăvită? Asta să o creadă ei! Lasă că le arăt eu! răspunse Regina fugind către 

sala unde își ținea închisă magia. 

Din păcate pentru ea, creaturile ce trăiau în sat distruseseră deja acea cameră, lăsând-o pe zână cu 

ochii în soare. Încet, acesteia începură să îi apară riduri pe frunte, să i se încrețească mâinile și să i se 

albească părul. Astfel, din frumoasa și haina Regină se transformase într-o bătrână urâtă și neputincioasă. 

Prietenele ei sosiră imediat, însă cum o văzură, plecară scârbite cerând să le vină caleștile să le ducă acasă. 

Regina se transformase în ceea ce trebuia să fie de la început, o vrăjitoare bătrână și urâtă. 

-Haide, dă-mi mâna bunico! se auzi o voce caldă și o mână fină apăru de nicăieri. Nu mă recunoști? 

Sunt eu! Nepoata ta! 

Bătrâna își ridică ochii încețoșați și privi la tânăra cea frumoasă din fața sa. 

-TUUU! Tu i-ai pus să-mi facă asta! Ai vrut să te răzbuni!  

-Bunico, te simți bine? Cum poți să crezi că ți-aș face una ca asta? Mai bine să te întinzi acum, că 

arăți ca o adevărată bunică! râse fata. 

-Dar după tot ce ți-am făcut?!  

-Eu te iert,bunico! Știu că ești un om bun! 

Și, de atunci, cele două au trăit împreună, fata învățând-o ce înseamnă iubirea și bunătatea, iar ea 

lăsând-o să fie Regina Tărâmului Magic! 
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SPRING DAY 
              Ioana Buftea – 7th grade 

 Coordinating teacher: Mărian Nicoleta 

  

 Snowflakes fall one by one and still, there’s not enough for a thin layer of snow. The sun shines 

brighter today and caresses us with its warmth. The sky is looking at us peacefully. 

 Right now, I allow spring into my house. The mild wind sneaks through my window, lifting my 

curtains, giving the room a fresh, comfortable feeling. 

 For me, spring is just like a reward, a break after the struggle we went through in the cold, merci-

less winter. In spring I feel braver, as if I finally find the nerve to get out of my way-too-familiar home. 

 “I missed you” you might find it weird that I talk to a season. “Every time I thought about you dur-

ing winter, I could just miss you even more. Now that you are here, I feel relieved, if not even happy; Yes, 

happy after a long time.” 

 Three months of agony and darkness, three months of sadness and despair, but now everything has 

changed. They were replaced by hope and ecstasy. This is what I feel regarding spring. 

When I think about this season, my mind becomes colorful and creative. Spring has always inspired me in 

any possible way, starting from the pale pink flowers of the cherry blossom to the spirit of March, April 

 Have you ever looked at the sky and wondered about clouds’ shape? If not, then the time has come 

as the sky is crystal clear and has a beautiful blue color and still opinions differ. What if you stare at the 

rabbit shaped cloud and someone comes and says it looks like a giraffe, will you be disappointed? I think 

everyone can read his own story into the clouds. They introduced me into the fantasy world and told me 

the most beautiful untold stories. During springtime I started daydreaming.  

 What if winter is my worst nightmare and spring would signify an escape from all the suffering? 

Would it make more sense? Maybe the sky would be the resemblance of life and spring may be a beloved 

person in my life. Maybe it was all too metaphorical for you to understand and way too complicated for me 

to explain. 

         People fall one by one into my life, still there’s no one to trust. 

         Right now, I allow happiness enter my soul. 

         For me, a dear person is just like a powerful source of hope and happiness during the struggle I went 

through in the dark times. 

         When I think about my spring, my mind becomes colorful and creative. 

         Have you ever looked back at your life and wondered why such cruel things had to happen to you? 

         What if you look at a person’s life, judging it, then someone comes and tells you how it actually is, 

will you be disappointed? 

         This way, does it make more sense? 
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IMPRESIILE MELE DIN SARDINIA 

                                                  de Abu-Akil Aida-Maria 

 Când doamna profesoară de limba franceză mi-a spus mie și altor trei colegi de-ai mei că vom 

participa în prima mobilitate a noului proiect Erasmus + desfășurat în școala noastră, << L' amitié en 

partage>>, am fost foarte încântată deoarece știam că vom învăța atât de multe lucruri noi și interesante și 

că ne vom distra de minune. Am plecat, deci, în Roma, într-o după-amiază frumoasă de primăvară din 

Bacău, având un zbor liniștit și plăcut. Tot în acea zi am zburat și către Alghero, un orășel din Sardinia, pe 

care l-am vizitat a doua zi. 

 Până în Bosa, localitatea din Sardinia de unde ne-au luat familiile italiene, am călătorit cu 

autocarul, admirând superbele peisaje ce se iveau în calea noastră. Când am ajuns, am fost emoționați însă 

familiile și copiii la care am stat au fost foarte primitori și ne-am simțit ca acasă. Am participat mereu 

nerăbdători la activitățile din cadrul mobilității, așteptând în fiecare clipă să facem ceva nou. Am vizitat 

localitățile Bosa, Oristano, Suni, Tresnuraghes și Magomadas, unde am avut plăcerea să vedem case 

memoriale și muzee legate de istoria acestei provincii. Am participat la o oră de biologie în engleză CLIL, 

am jucat tenis, am făcut echitație și am dansat, numai alături de prietenii noștri din Italia, Bulgaria, 

Macedonia și Polonia. Am primit brățări de prietenie și am fost în locuri în care nu aș fi crezut că voi 

ajunge vreodată. 

 În ultimele zile, am avut onoarea de a ne prezenta țara, orașul și școala, precum și portul popular, 

dansând mai apoi un dans românesc și ne-a plăcut să vedem și celelalte țări participante făcând același 

lucru. După acest spectacol minunat, am mers la o serată, unde ne-am distrat împreună cel mai bine, 

petrecând, cântând și dansând toată noaptea. 

 Când a venit însă timpul să plecăm, ne-a fost foarte greu să îi părăsim pe ceilalți, făcând-o cu 

lacrimi în ochi fiindcă ne atașasem foarte mult de ei și petrecusem aproape două săptămâni de neuitat 

împreună cu ei și nu îi vom uita niciodată. 

Această experiență superbă trăită de noi 
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MOBILITATEA DIN POLONIA (4-13 APRILIE 2018) 

 

Mihăilă Amalia- Ioana 

 

Polonia a fost a doua destinatie din aventura pe care proiectul « L’amitié en partage » o va par-

curge in doi ani minunați. Țara gazdă ne-a oferit oportunitatea să le cunoaștem tradițiile și obiceiurile într- 

o săptămână plină de activități interesante. 

Odată ce am ajuns, încărcați de emoții și curiozitate, familiile ne-au primit călduros în casele lor și 

ne- au făcut să ne simțim ca acasă. 

In prima zi, s-a desfășurat un program mai liber în care am avut oportunitatea să ne cunoaștem și 

să ne împrietenim, dansând și jucându-ne jocuri tradiționale poloneze. In următoarele zile, am vizitat 

orașul istoric Torun pe care l-am explorat în detaliu alături de un ghid turistic. Tot acolo am explorat și 

fabrica de turtă dulce, delicatese tradițională poloneză. 

In cardul școlii, am avut plăcerea de a asista fiecare dintre noi la câteva cursuri ale elevilor școlii 

din Lazin și de a lucra alături de ei la diferite proiecte: am confecționat simbolul prieteniei, am pictat 

desene representative temei proiectului și am gătit și ornamentat turtă dulce.  

După o duminică relaxantă în familii, duminica Paștelui ortodox, am început o nouă săptămână de 

activități în care am vizitat cea mai mare mina de sare din Polonia. La finalul zilei, ne-am întors la școală 

unde a avut loc o petrecere la care am dansat cu toții dansuri tradiționale.  

Mobilitatea s-a încheiat cu o zi în care am vizitat centrul comercial din Torun unde am jucat bowl-

ing, am mâncat și ne-am cumpărat diverse. 

După o despărțire grea, echipa româniei a pornit spre capitala Poloniei, Varșovia unde am petrecut 

două zile în care am explorat istoria și cultura poloneză, vizitând muzee și biserici. 

In aceasta mobilitate am avut sansa de a cunoaste locuri noi si oameni diferiti. Am invatat ca fiec-

are om are calitatile sale si, deasemenea, am invatat sa apreciez fiecare lucru in parte. Aceasta a fost o ex-

perienta unica pe care nu o voi uita niciodata. 
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