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TOAMNA IN IMAGINI 
 

Toamna, acest giuvaer  neîntrecut între anotimpuri, a adus lumină şi culoare 
în clasa noastră. 

După parcurgerea  unităţii de învăţare „Toamna”, elevii clasei a III-a A au 
realizat un proiect cu acelaşi titlu. S-au împărţit în grupe de câte 4 elevi, şi-au 
prezentat fiecare ideile în cadrul grupului, au discutat şi analizat procedeele de lucru,  
apoi au trecut la realizarea panourilor cu titlul dat, folosind materiale din natura. 
Echipele s-au întâlnit de mai multe ori în afara orelor de curs până au finalizat 
lucrările.  

Creativitatea, priceperea, îndemânarea şi ambiţia au făcut ca din mâinile lor 
dibace să iasă lucrări de calitate, remarcabile, pline de originalitate. 

Strădania copiilor am răsplătit-o organizând o expoziţie pe holul şcolii cu 
panourile realizate de ei, expoziţie ce a putut fi admirată deopotrivă de învăţători, 
profesori,  părinţi şi elevi. 

Munca în echipă a adus, pe bună dreptate, numai cuvinte de laudă şi   
admiraţie la adresa creatorilor. 
 

                                             Prof. înv. primar, CONSTANTINA HULUŢAS 
                                                        Cls. a III-a A 

 



 
 

 

  

 

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI  
 

  
            Din câte sărbatori există în calendarul creștin, niciuna nu are strălucirea și 
bucuria Crăciunului. Taina și vraja lui sunt însă greu de explicat, poate fiindcă este 
iarnă, cu decorul ei scânteietor de zăpadă, sau poate din cauza amintirilor din 
copilărie, străbătute de același darnic Moș Crăciun.  

Dar Crăciunul e magic și pentru că tradiția noastră creștină a făcut un basm 
din nașterea Pruncului Iisus. Acest basm este unul plin de colinde și de îngeri  
lăudând nașterea lui Iisus Hristos; fiecare persoană are țesut Crăciunul în suflet cu fir 
de argint. O poveste biruitoare va începe  curând, doar câteva zile ne mai despart de 
Marea Sărbătoare și simțim că nimic nu arde și nu încălzește inimile noastre precum 
iubirea pentru Iisus. Bucuria Crăciunului e dată de credința noastră în această 
sărbătoare sfântă și așteptăm fiecare Crăciun  cu aceeași speranță și 
încredere.                     
            Zăpada, asa cum am mai menționat, este un factor care ne face să ne 
bucurăm de Sărbătoare, iar venirea lui Moș Crăciun ne creează în suflet o stare de 
nerăbdare care se va transforma într-o adevărata bucurie când acesta va sosi cu 
sania lui trasă de reni și plină cu daruri. 
                                                                                                                                 
            Sărbători fericite! 

ALEXANDRA PUTANU 
                                                                                                               Cls  a VII-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visul din Ajunul Crăciunului 
 
 

 
          Ninge iar printre case se aude cântecul vântului de iarnă. 
          O cerneală albă se varsă din văzduh învăluind pământul cu mantii albe şi 
strălucitoare. Prea frumoasa Crăiasă a Zăpezii dansează pe norii albi şi grei, iar mici 
steluțe de argint se desprind  din mantia sa superbă zâmbind cu drag caselor care şi-
au pus cuşme albe. 
         Denisa deschide geamul camerei sale când un fulg argintiu şi rece se opri 

zâmbind. 
        - Bine te-am găsit, draga 
mea! zise fulgul făcând o 
plecăciune. 
       - Bi…bine ai venit! Dar…cine 
eşti tu fulguşor? 
       -Păi, sunt un slujitor al prea 
frumoasei Crăiese a Zăpezii, 
creatoarea mea şi a tuturor 
minunaților fluturi argintii. 
        - Fluturi? 
        - Da, aşa ne numeşte 
Crăiasa  Zăpezii! Ea spune că 
noi suntem nişte fluturi de iarnă! 
se mândri fulgul. 
         - Dar de ce ai venit tocmai 
la mine? 
        - Să-ți spun un secret. Noi, 
fulgii, prin dansul nostru din 
văzduh, vă observăm pe voi, 
copiii, şi îi spunem moşului dacă 
sunteți cuminți. Tu ai fost 
cuminte, draga mea? 

       - Da, cred… 
       - Atunci aşteaptă-l pe Moş Crăciun! 
       Fetița se trezi din visul frumos în mirosul de cozonaci ai bunicii. Era Ajunul 
Crăciunului. 
  
                                                                                                      ANDREEA SLAVU  
                                                                                                                   Cls. a VI-a B 

 
 

Steluţe îngheţate 
    
 Era şi timpul să se întoarcă iarna, îmi era dor să cadă steluţe din cer; mama 
îmi spune mereu că sunt fulgi, dar eu ştiu că mă minte. Sunt steluţe, mici şi albe, 
parcă sunt din puf şi îngerii suflă deasupra lor. 
 Mereu m-am întrebat de cât de sus cad, de ce sunt albe şi dacă pe cer 
strălucesc, atunci de ce nu o fac şi în plutirea lor spre pământ? Oare cad pentru că 
au fost rele? De ce se topesc şi mor? De ce nu ştiu de unde vine zăpada, oare cum 



apare? 
 De fapt, eu cred că Moş Crăciun face fulgii ca să nu-l vedem prin pătura de 
steluţe când zboară deasupra noastră. Dar oare Moşul cum cară atâtea cadouri? Şi 
cum încape pe horn dacă el e aşa de mare, iar blocurile nu au horn, deci cum intră 
pe gaura cheii, cum îmi spune mereu mama? 
 Tot ce vreau e să primesc multe cadouri şi să aflu de ce zăpada  e albă! 
 

                                                                                         ANA MARIA CIOCLU 
 cls a II-a A                                                                         

                                                            

Sărbătoarea de Crăciun 
 
 
            Iarna, frumosul anotimp a venit cu alaiul său de gheaţă şi zăpadă peste 
oraşul meu. Din cerul înstelat micuţii nori cern floricele de gheaţă, îmbrăcând oraşul  
cu o haină imaculată de zăpadă. Iarna este fiica rece a bătrânului an. Cu trena sa 
lungă, ea aduce bucuria copiilor şi minunata sărbătoare de Crăciun. 

Tradiţiile strămoşeşti se păstrează din generaţie în generaţie. În ziua de Ajun, 
în fiecare casă găseşti un brad împodobit foarte frumos, cu ghirlande şi globuri 
multicolore. Masa este încărcată cu diferite bunătăţi. Copiii merg din casă-n casă la 
colindat. În seara de 24 decembrie, copiii îl aşteaptă pe Moş Crăciun încărcat cu 
cadouri. Păcat că timpul trece atât de repede! 

Sărbătoarea Crăciunului este deosebită, aşa trebuie să fim şi noi. 
 

MARIUS MIHAILA 
 Cls  a III-a A 

 
 

Iarna 
 
 
A sosit iarna, vrăjitoarea 

cea căruntă care aşterne zăpada 
ca o mantie albă şi strălucitoare, 
iar fulgii, ca nişte flori, mici şi 
rotunde, sunt minunile de o 
secundă.  

Cerul este ca un imens 
policandru, iar soarele nu mai este darnic şi nu mai are putere. Copacii stau ca nişte 
soldaţi muţi şi reci, iar crengile lor sunt îmbrăcate într-un palton de nea şi mănuşi de 
puf. 

Casele şi-au pus căciuli de blană albă, iar pe geamuri se ţes flori sclipitoare de 
argint. Zăpada s-a aşternut ca un ocean de ninsoare, iar munţii stau ca nişte uriaşi 
adormiţi sub omăt. 

Crăiasa Zăpezii, alături de perlele mari şi albe, dansează în văzduh un dans 
fantastic. 

Afara ninge ca-n poveşti! 
 DENISA TALPAU  

 cls a III-a  A 



Crăciun de basm 
 
Este iarnă! Copacii au crengi gătite cu beteală argintie, brazii sunt pudraţi cu 

nea, iar fulgii zboară într-un dans legănat ce îi duce până pe plapuma albă şi pufoasă. 
Mantia groasă de zăpadă s-a aşternut peste câmpurile de cristal. Ţurţurii atârnă de 
streaşina casei până aproape de fereastra camerei mele. 

 Mă trezesc cu un sentiment de bucurie. Da! Azi e ziua Ajunului! Ooo…! Avem 
multe lucruri de făcut: să împodobim bradul, ferestrele şi uşa de la intrare, iar covrigii 
trebuie copţi până când vor apărea colindătorii. 

Cobor din pat şi mă îndrept spre bucătărie de unde vine un miros îmbietor de 
turtă dulce. Dar, ce văd? Casa străluceşte de frumuseţe! Spiritul Crăciunului s-a 
adăpostit deja şi în casa noastră! 

Masa este îmbrăcată în ţesături delicate cu imprimeuri vesele. Ornamente cu 
aer nostalgic împodobesc ferestrele. Vai, dar ce să zic de brad? Beteala argintie, 
globuleţele roşii şi beculeţele strălucitoare şi multicolore îi pun crengile în evidenţă. 
Seara o să-mi strecor sub brad cutiile frumoase care ascund cadouri de neuitat 
pentru oamenii speciali din viaţa mea. 

Spiritul Crăciunului se face simţit în orice colţişor al casei. Astfel de zile aduc 
bucurie în sufletele oamenilor. Se creează o atmosferă feerică, de basm, iar noi toţi 
îmbrăcăm lucruri frumoase păstrate pentru zilele de sărbătoare în ton cu magia 
acestui moment. 
 E sărbătoarea naşterii Domnului Iisus Hristos!  De aceea, trebuie să trăim din 
plin bucuria Crăciunului. Umple-ţi sufletul de linişte dăruind bucurie celor dragi! Alege 
să faci oamenii fericiţi, alege să dăruieşti din puţinul tău, alege să fii un om mai bun! 
Crăciunul face minuni!  

 
ADINA MILICA 

Cls a IV-a A 
   

 
 

Dragă Moş Crăciun, 
 
  
Este iarăşi iarnă şi se apropie 
Crăciunul. Probabil că deja ai 
plecat la drum şi vei ajunge 
obosit de atâta cale; de 
aceea îţi voi pregăti o cană 
cu lapte cald şi un borcan cu 
miere dulce. Aaa…, şi să nu 
uit; apă caldă  pentru renii tăi. 
Cred că le vor îngheţa 
năsucurile; afară este destul 

de frig! 
 Eu îmi doresc de la tine, Moşule, daca ai putea, să aduci puţină zăpadă pentru 
ca săniuţele să zburde vesele, bulgării să zboare fesurile copiilor de pe cap, iar 
oamenii de zăpadă să domnească mândri prin grădinile oamenilor.  
 Căţelului meu, Negruţa, să-i aduci un porcuşor de plastic pe care să-l roadă 
fericit, astfel încât să nu-i mai roadă pantofii tatei. 



 Mi-e dor de tine şi te aştept, la fel ca în fiecare an, cu bucurie! O să las lumina 
aprinsă afară ca să nu te muşte Negruţa! Sigur o să te îndrăgească şi ea! 

Aceeaşi fetiţă cuminte, 
Adina 

ADINA MILICA 
Cls a IV-a A 

 

Îngeri şi globuri 
 
 
 A început din nou să ningă, zăpada acoperă străzile cu un covor alb de catifea, 
fumul iese din hornuri, iar globurile atârnă mândre pe crengile brazilor. 
 Ridic ochii către cer şi mă întreb cum arată îngerii, dacă nu cumva, acolo sus, 
au copaci care fac muguri de zăpadă, şi când se coc, se desfac şi zăpada cade pe 
pământ. Eu doar aşa îmi explic ninsoarea. Sau poate ei, îngerii, au o fabrică de 
zăpadă! Cu toate că e cam rece, mie-mi place, parcă e plastilină, mereu fac cu 
părinţii mei oameni hazlii din nea, şi îmi place să ţopăi pe omătul abia aşternut. 
 Oare îngerii ştiu că lasă oraşul fără culoare când dau drumul la maşinăriile de 
zăpadă? Nu cred, n-au de unde, dacă ei sunt acolo şi noi aici... 
 
 

ANAICE ELENA BASTON 
 cls a II-a A 

                                                                                                                                                                       
                                                             

Dragă Moş Crăciun, 
  
   
     Doresc să îţi spun că în acest an am fost foarte cuminte şi 
 silitoare ! Te rog să îmi aduci de ziua naşterii Domnului  
 dulciuri şi orice altceva crezi tu că merit. 
     Nu uita să îi aduci un cadou şi surioarei mele ! 
                                                                                                                                                        
Cu drag, Crina ! 
  
   CRINA TATARU 
                                                    

 

                    Apropierea Crăciunului       
  
Se apropie Crăciunul ! 
Va veni Ajunul ! 
Oamenii se pregătesc, 
Şi frumos împodobesc, 
Bradul şi casa, 
Şi aranjează masa. 
   
                 CRINA TATARU 
                  Cls  a IV-a A 



 
 
 

În aşteptarea lui Moş Crăciun 
 
Vine iarăşi iarna 
Cu fulgi uşori ca pana 
Dans de nea în zare 
Crăciunul şi el apare.  
 

Oamenii vin şi pleacă 
E aglomerat pe stradă  
Pe omăt ei calcă 
Pe Moş ca să-l vadă. 

 
Steluţa-n aer dansează, 
Cozonaci pe masă, 
Bradul se instalează 
În fiecare casă. 

 
E iarnă iar afară, 
Eu abia aştept s-apară 
 Moşul într-o noapte 
În sac cu de toate. 

  
BIANCA DOLEJAN 

 cls a IV-a A 
 

 

                                                                        

                                                                        

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



100 DE ZILE DE ŞCOALĂ 
 
 
 

Povestea noastră începe ca toate poveştile: 
cu a fost odată, că de n-ar fi nu s-ar povesti… 

         Într-o toamnă, au păşit pragul Castelului Învăţăturii 28 
de…bobocei care s-au angajat să străbată toate încăperile castelului, să urce în turn 
şi să păzească cu străşnicie toate tainele acestei minunate împărăţii ”ÎNVĂŢĂTURA”. 

      Şi timpul a trecut…Boboceii noştri s-au ţinut de cuvânt: s-au străduit şi-au 
dezlegat câteva din tainele Regelui Abecedar şi ale Reginei Matematică, s-au 
împrietenit cu literele, s-au jucat cu cifrele şi uite-aşa au trecut 100 de zile de şcoală!!! 
Puţin, ce-i drept! Dar călătoria continuă… multe alte taine aşteaptă să fie 
descoperite… 

      În prima săptămână de martie micuţii şcolari din clasa I A au aniversat 
100 de zile de şcoală. Cu acest prilej au realizat împreună - elevii, părinţii şi doamna 
învăţătoare - o sărbătoare plină de semnificaţii, o zi specială care a avut ca obiectiv 
principal evidenţierea cunoştinţelor pe care le-au acumulat în această perioadă. 

       De ce 100? Fiindcă există 100 de limbaje ale copiilor, 100 de feluri în care  
elevii pot spune ce doresc, ce îi bucură şi ce îi supără, ce vor sau nu să facă.  

       Fascinaţi de numărul 100, copiii au realizat colecţii pe care le-au expus în 
clasă: 100 de mărgele, 100 de steluţe, 100 de scoici, 100 de paşi, 100 de mânuţe, 
100 de flori, 100 de figurine puzzle,100 de bancnote,100 de diplome, 100 de poveşti. 

      În cele 100 de zile de şcoală: 
Împreună… am muncit şi…am muncit nu glumă! Împreună…ne-am jucat! 
Împreună…ne-am bucurat! Împreună…am câştigat! 
      La sfârşitul activităţii, fiecare elev a primit o diplomă pentru sărbătorirea 

celor mai dificile, dar şi a celor mai interesante 100 de zile din viaţa unui elev. 
      Nici părinţii n-au fost indiferenţi faţă de numărul 100 şi au pregătit o 

surpriză… dulce!!! Ce altceva, decât 100 de prăjituri!!! 
 
LA MULTI ANI, DRAGI ELEVI! 

 
Prof. Inv. Primar,  

LILIANA CIOACA 
 

    
 

La începutul clasei întâi, deşi mai trecusem printr-o astfel de experienţă, am 
încercat emoţiile unui nou început. Mi-am pus toată increderea în cea care le este ca 
o a doua mamă copiilor noştri şi acum, când cele 100 de zile s-au scurs, constat în 



dezvoltarea intelectuală a copilului meu o evoluţie pozitivă, că efortul fiecărei litere 
sau cifre scrise cu multă migală a dat roade şi că bazele unei învăţări conştiente deja 
s-au pus. Sper ca şi următoarele ... sute de zile să fie la fel de eficiente, ştiind că 
roadele se vor culege, nu acum ci mult mai târziu.  

 
       PRICOPI N., parinte 

  
 
          Pentru Bogdan au fost 100 de zile de noi descoperiri, de noi prieteni şi  

un nou început. Eu, ca părinte, trăiesc această experienţă a doua oară, la fel de 
intens, important şi emoţionant, diferit şi plăcut. Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a 
oferit aceste daruri, Iulian şi Bogdan, mulţumim doamnei invăţătoare pentru munca, 
priceperea şi răbdarea pe care o are cu aceşti pitici în modelarea unor caractere şi a 
unor personalităţi de care atât doamna învăţătoare, cât şi noi, părinţii, vom fi mândri. 
Mulţumim pentru tot sprijinul acordat, iar noi, ca părinţi, vă acordăm tot sprijinul în 
formarea unei echipe, în realizarea acestui proiect numit "formarea de viitori oameni 
MARI". MULŢUMIM din suflet şi multă SĂNĂTATE. 

 
CHIRILA M., părinte 

 
 
       Timpul a trecut repede... Privind în urmă, după cele 100 de zile de școală 

totul ni se pare mai simplu şi ne vine să zâmbim…Vă mai amintiţi cât de greu a fost? 
Dar orice muncă cere efort. Bobocii de acum 100 de zile au crescut, au muncit, au 
greşit - unii mai mult, alţii mai puţin, dar din greşeli am învăţat cu toţii.  
Preţuim efortul, grija şi dragostea pe care doamna învățătoare le investește în copii!  
100 de zile petrecute împreună, zile de muncă, de eforturi, de reuşite şi de bucurii.  
Mari succese şi multe bucurii vă dorim din suflet tuturor! 

 
GAVRILA MIRELA, părinte 

 
 
    “Cele 100 de zile de şcoală ne-au făcut, pe copii şi pe părinţi, mai atenţi, 

mai responsabili, mai conştienţi că este începutul modelării unui caracter şi a unei 
personalităţi pentru generaţia viitoare. “ 

 BARBU OANA, părinte 
  
 
    “Pentru mine, în calitate de părinte pentru prima dată în clasa I, am simţit 

diferit cum au trecut aceste zile: plăcut şi mai puţin plăcut, cu bune şi cu rele, cu 
satisfacţii mai mari sau mai mici, cu restricţii, dar cu foarte multă muncă.  
Cu toate acestea trebuie să invăţăm că dascălul este pentru elev un adevarat prieten, 
iar elevii pentru dascăl sunt, de asemenea , consideraţi prieteni.” 

ANDREI VALENTINA, părinte 
 
 
“Pentru mine 100 de zile de şcoală au însemnat o dorinţă mare de a scrie în 

fiecare zi mai frumos.”     (CHIRILA DENISA-elevă) 
 



 
 

 

 

Dupa o iarnă foarte lungă, ce nu se mai dădea plecată de la noi, în sfârşit a 
venit PRIMAVARA.  

Intreaga natură a revenit la viaţă, câmpurile au înverzit, florile sunt gingaşe şi 
pline de culoare, păsările călătoare s-au întors şi îşi fac cuib, iar copacii înfloriţi 
abundă de miresme. In zare se văd multe gâze ce par să danseze în aerul încălzit de 
razele soarelui, albinele harnice zumzăie printre flori adunând nectar iar fluturii 
zboară veseli. In grădini oamenii sapă, însămânţează pământul şi curăţă pomii. 

Tot în acest anotimp are loc cea mai importantă sărbătoare a creştinităţii, 
Invierea Domnului sau sfintele sărbători de Paşti. 

"Primăvara este o sărbătoare imensă la care participă toate elementele naturii" 
- Victor Hugo 

CRISTIAN STROE 
Cls a II-a A 

 
PRIMĂVARA 

 
A sosit primavara mult aşteptată ! Pomii sunt înverziţi şi plini de flori albe, roşii 

şi roz. 
Printre crengile lor se văd păsările călătoare care s-au întors din ţările calde şi 

îndepărtate. Ele cântă voioase doinele lor minunate. Altele zboară în armonii de vals. 
După aceste cântece şi dansuri ele se întorc la cuiburi. 

Toate animalele s-au reîntors la viaţă după iarna cea grea. Ursul s-a trezit din 
hibernare şi, flămând şi slăbit, a pornit prin pădure să caute de mâncare. 

Printre firele de iarbă proaspete şi verzi se văd primii ghiocei şi toporaşi. 
Copii sunt foarte încântaţi de venirea primăverii şi de toate aceste lucruri. Ei 

urmăresc dansul păsărelelor şi culeg ghioceii şi toporaşii înmiresmaţi pe care îi 
găsesc prin iarba fragedă. 

Soarele, de acolo de sus, de pe cerul albastru deschis încălzeşte toată natura. 
El le urează bun venit păsărelelor şi salută încântat toate florile gingaşe şi cu petalele 
ca de catifea. 

Primăvara aduce cu venirea ei şi Paştele. Gospodinele fac curăţenie în casă, 
vopsesc ouă şi pregătesc pască. Învierea Domnului ne aduce bucurie şi pace în 
cămine şi în suflete. 

 
 EMILIAN ŞTEFAN CANARAGIU   

 Cls a II-a A 

 
 
 
 
 



 
Primăvara 

 
 
Este primăvară. Mărţisor, Prier și Floral, cei trei fii ai zânei Primăvară s-au 

întors pentru a ne înveseli cu trilurile cristaline ale păsărelelor, cu dansul minunat al 
fluturilor, cu mirosul suav al florilor și cu veselia copiilor și a adulţilor. 

Afară, mingea cea uriașă de foc a urcat pe bolta cerească alungând norii și 
trimiţând săgeţile sale de aur spre iarba fragedă. Mugurașii plăpânzi plesnesc unul 
câte unul spre a da naștere frunzelor verzi și delicate. Flori multicolore învăluie 
câmpurile într-o eşarfă viu colorată. Susurul apelor şi trilurile voioase ale păsărelelor 
dau naștere unui concert de vis. Albinuţele zumzăitoare cutreieră grădinile alintate de 
parfumul suav al florilor. Fluturii dansează în aerul înmiresmat. În livezi, pomii sunt 
împodobiţi cu ghirlande de flori rozalii sau albe ca laptele.  

Căldura de afară îi îndeamnă pe copiii 
plictisiţi  să iasă la joacă în natură. În parcuri, 
fetiţele culeg floricelele plăpânde și împletesc 
cununi de flori proaspete şi surâzătoare. Toată 
lumea este veselă. Acest peisaj de vis pare 
desprins din opera unui pictor celebru. 
Atmosfera este de vis. 

 Oare, pentru a câta oară a 
reînviat natura ? 

 
CRINA TATARU 

Cls a IV-a A 
 

 

 

Primăvara 
 
 
A sosit primăvara. S-a dus iarna cea 

aspră. Aerul este mai puţin rece. Mingea de 
foc  ne încălzește cu potopul lui de raze aurite. 
Vântul adie, gonind norii de cenușă. 

Intreaga natură  a schimbat decorul și își scoate mantia albă, înlocuind-o cu 
una plină de flori în culori de curcubeu. De sub pământ, rădăcinile și bulbii se 
pregătesc să scoată la lumină tulpini fragile. Lângă firicelele subţiri de iarbă, din 
pământul umed se zărește un delicat clopoţel alb. Ghiocelul cu gluga lui cea verde și 
cu clopoţelul de argint, privește împrejur la razele soarelui.                                                                                                                                    

Nopţile sunt o adevărată poezie, unde imaginarul poetic stă asezat lângă 
copacii verzi și înfloriţi care se înalţă ca niște împăraţi în liniștea codrului sub lumina 
blândă a lunii. 

Din depărtare se aude foșnetul de mătase al aripilor obosite ale păsărilor ce 
revin în ţara noastră. Gâzele se trezesc și ele din lunga lor tăcere. Din casă se aud 
tractoarele oamenilor grăbiţi să are pământul. 

Primăvara este un anotimp plin de culoare și parfum. 
MARIUS MIHAILA 

Cls a lll-a A        



 
O zi perfectă 

 
 
         Este primăvară. A două fiică a bătrânului 

an ne readuce frumuseţile ei ce ne încântă auzul, 
privirea şi mirosul. Fluturaşii multicolori se întrec în 
dansul lor prin aerul parfumat de florile pomilor în care 
păsările voioase se bucura de venirea primăverii.  

         Într-o zi frumoasă, împreună cu prietena 
mea, o ajutam pe mama mea la grădinărit. Soarele îşi 
trimitea razele fierbinţi direct pe faţa noastră, 
încălzindu-ne. În grădină, mugurii se deschideau unul 
câte unul, desfăcându-şi petalele plăpânde şi rozalii, 
pentru a ne bucura inima. Eu plantam câteva răsaduri de flori portocalii. Prietena 
mea o ajuta pe mama să ude plantele. Tata cosmetiza pomii, tăindu-le crengile 
uscate şi văruindu-i. 

         Când am făcut o pauză, am observat în apropierea casei doi porumbei 
care îşi făceau cuib. Un pic de iarbă, un pic de pământ, un pic de pene, puf şi…iată! 
Cuibul perfect pentru o familie  de porumbei! Dar parcă mai trebuia ceva... Asta e! 
Puişorii cei drăguţi şi prietenoşi. 

         După un timp, am început treaba în grădina de legume. Noi am adunat 
pietricele sau bucăţi mici de lemn, după care am sortat seminţele ce pot fi plantate în  
luna lui Mărţişor. În timp ce noi făceam acest lucru, mama pregătea solul pentru 
seminţe. Seminţe de castraveţi nu, de leuştean verificat, de busuioc verificat, 
pătrunjel verificat, grâu verificat. Deci, cu alte cuvinte terminasem! 

           Am mers la joacă şi cu sora prietenei mele, un pic mai mică decât mine. 
Pe câmpul întins, iarba verde şi măruntă creştea văzând cu ochii. 

           Încet, încet se întuneca. Printre nori, soarele îşi trimite ultimele săgeţi 
de aur ce se frâng reci în zarea plumburie. 

           Noi ne-am întors acasă cu gândul la acea zi perfectă, de primăvară!   
 

ADINA MILICA 
Cls a IV-a A 

 

Fiica anului 
 
 
A sosit fiica cea mai tânără şi frumoasă a anului, Primăvara. Prima rază de 

soare s-a strecurat sfioasă spre pământ. Gingaşii ghiocei s-au trezit la o noua viaţă. 
Ei îşi clatină clopoţelul la adierea vântului călduţ de primăvară. Au înflorit zambilele, 
lalelele, iar toporaşii se închină gingaşelor lăcrămioare. 

In tot ţinutul magic iarba e asemeni unui covor verde, proaspăt. Ea se întinde 
în păduri, grădini şi pe alei. Toţi pomii au înflorit. Florile lor sunt frumoase şi 
înmiresmate. Peste tot se aude zumzet de albine şi ciripit de păsărele. 

Primăvara aduce vânturi line, ploi calde şi veselie. Ziua creşte, noaptea scade 
şi copiii se bucură de vreme frumoasă. 

Cea dintâi rândunică, venită de departe, taie albastrul cerului ca o săgeată. 
Reîntoarse la noi, păsările îşi refac cuiburile, aşteptând să-şi clocească ouale.  
Oamenii ară câmpurile, pregătesc ogoarele, scot oile la păscut.  Animalele s-au trezit 



din somnul de iarnă. Ele zburdă peste tot, jucându-se şi alintându-se. 
  Toţi se bucură de venirea noului anotimp şi de încălzirea vremii. 
                                                                         

                                                                    BIANCA BOSTAN 
                                                                    Cls. a III-a A 

 

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII 
 
 
Pentru mine Paştele este o sărbătoare a tuturor. Îmi apropie familia, stăm la 

masă şi suntem bucuroşi că suntem împreună şi suntem sănătoşi. Chiar dacă nu ne 
înţelegem, de Paşte, ne reunim cu toţii şi ne iertăm unii pe alţii pentru că este cea 
mai mare sărbătoare a creştinătăţii – Sărbătoarea Învierii şi a Luminii! 

 
                                 PAVEL MIHAELA    

Cls a V-a A 
 

 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
„Hristos a înviat! 
Adevărat a înviat!” 
Se-aude peste tot prin sat, 
Cum Iisus a înviat. 
 
 
Curat e El ca lacrima, 
Noi însă-avem doar patima, 

Să nu uităm niciodat 
Că pentru noi a fost sacrificat. 
 
 
Sărbătoarea aduce multă căldură 
În sufletele celor care îndură- 
Suferinţele pe care le primesc, 
Şi care zi de zi tot cresc. 
 
BĂLAN ADELIN GABRIEL 
Clasa a V-a A 

 

 

IISUS 
 
 
Vinerea la judecată, 
Arhiereii au strigat 
Că Iisus e vinovat, 
Crezându-se Împărat. 
 
Bătut cu bice şi batjocorit, 
Pe Cruce a fost răstignit. 

CANTEC 
 
Într-o seară de vis 
Lumânările s-au aprins, 
Ai venit Tu pe pământ 
Dumnezeule Prea Sfânt, 
Cu puterea şi învăţătura Ta 
Ai cucerit toată lumea, 
Tu, Stăpânul nostru iubit 
Fost-ai răstignit şi-ai pătimit, 
Noi însă Te-am dezamăgit 
La a doua venire a Ta 
Îţi promit din toată inima mea 
Că lumea se va schimba 
Şi Tu nu Te vei mai întrista. 
                 
ŞERBAN SIMONA GABRIELA 
Clasa a V-a A 
 



Gura fiindu-i uscată, 
Iisus a cerut apă; 
Dar oţet El a primit 
Şi-n mari chinuri a murit. 
 
Soarele s-a-ntunecat, 
Pământul s-a cutremurat, 
Pietrele s-au despicat, 
Iisus a fost îngropat. 
A treia zi minunea s-a-ntâmplat: 
HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
 
SANDU MINODORA 
Clasa a IV-a B  
 
 
IISUS HRISTOS 
 
 
Când pe Iisus L-au răstignit, 
Natura toată-a pătimit. 
Două cruci au aşezat, 
Şi pe El L-au chinuit 
Alături de-un tâlhar vestit. 
 
Lângă Cruce Maica Sa 
Lacrimi amare vărsa 
Domnul un tâlhar ierta 
Şi el fără de păcate 
A trecut în eternitate. 
 
A treia zi Minunea s-a-ntâmplat 
Pământul s-a cutremurat 
Iisus din morţi S-a ridicat 
Şi pe pământ a înviat. 
 
 
MANOLACHE DIANA 
Clasa a IV-a B 

 

 

PRIMAVARA 
 
 
Iata vine primavara 
Cu alaiul ei de flori 
Impanzeste toata tara 
Cu miresme si culori 
 

DE ÎNVIERE 
 
 
Copacii au înflorit, 
Ouăle s-au înroşit, 
Cerul s-a înseninat 
Iată! Hristos a înviat 
Adevărat a înviat! 
 
Toată lumea-i bucuroasă 
Viata pare mai frumoasă, 
Totul este minunat 
Că Hristos a înviat! 
 
COROPCIANU IOANA 
Clasa a V-a C 

 

 A SOSIT PRIMĂVARA 
 
 
Primăvara  a sosit                                  
Şi rândunica a venit 
Din nou la noi în ţară 
Căci este primăvară. 
 
 
E cerul fără nori, 
Copacii-s plini de flori 
Şi păsări călătoare 
Care sosesc din zare. 
 
 
Soarele – ncălzeşte, 
Natura se trezeşte, 
Mieii zburdă bucuroşi, 
Copiii se joacă voioşi.  
 

CANARAGIU EMILIAN   
 cls a II-a A 



Din pamant incet rasare 
Firul ierbii inverzit 
Vantu’ adie ca o boare 
Peste campul adormit 
 
Din vazduh incet coboara 
Stoluri negre de cocori 
Dand din aripi repejor 
Ca un clinchet de viori. 
 
Cind natura se trezeste  
Soarele bland straluceste, 
In livezi adie vantul 
Mangaind usor pamantul. 
 
Asta-i zi de sarbatoare 
Inverzesc campiile 
Iar in lunca si in crang 
Mii de greierasi se strang 
 
ANDREEA CURELARU    
clasa a II-a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIREA PRIMĂVERII 
 
O floare mică răsărea, 
Voioasă spre lumină, 
Din sol fertil se-alimenta, 
Şi mândră ea părea. 
 
După un timp, ea înflorea 
Şi tot mai mândră se credea. 
Copiilor le amintea, 
Că primăvara iar venea. 
 
Elevii clasei a V-a C 

 

PLANTÂND O FLOARE 
 
În sera cea încinsă 
Plantele se-nalţă spre cer. 
Un stol bălai de turturele, 
Se uită către ele. 
Prin limbajul lor necunoscut 
O înţelegere s-a făcut, 
Iar noi plantând degrab-o floare, 
Ce se înalţă către soare, 
Sub ochii noştri cristalini, 
Ne vine-un gând din amintiri. 
 

ANA PAULA CHIPER  
 cls. a V-a C 

 



 

 

 

 
ARTA QUILLING 

 
 
 

 

Conform tradiţiei clasei noastre, de 
sărbători facem felicitări pentru Crăciun 
si ouă pentru Paște. De ce sunt ele 
speciale? 

   Lucrările sunt făcute folosind tehnica quilling. Această tehnică se 
realizează cu ajutorul fâşiilor de carton colorat rulate şi a unui instrument 
special din lemn. Fâşiile trebuie învârtite pe instrument formând astfel o 
spirală. Lipind-o putem obţine diferite forme după modul de pliere. 

   Cu ajutorul mai multor modele de spirale putem obţine flori, 
insecte, personaje, pe care le transformăm in peisaje, tablouri. 

    Noi vindem aceste creaţii la Biserica ”Sfinţii Martiri Brâncoveni” 
din Galaţi, sperând că oamenii se vor bucura de frumuseţea şi gingaşia 
lucrărilor noastre. 

Este o tradiţie pe care dorim să o păstrăm nu numai pentru că ne 
face plăcere, ci şi datorită faptului că este o tradiţie a clasei a V-a C. 

 
 

IOANA COROPCIANU 
MARIA COLIBALIS 

Clasa a V-a C                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 



 

Omagiu femeii creştine în prag de primăvară 
 

 

           În data de 24.02.2012, membrii consiliului elevilor din şcoala noastră, 
însoţiţi de doamna director, profesor Nicolaev-Malaxa Daniela şi de doamna profesor 
Gafton Aurelia, au participat la activitatea ce a avut loc la Centrul Multifuncţional de 
Servicii Sociale “Speranţe pentru vârsta a III-a”. Vizita s-a desfăşurat în cadrul unui 
parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.43 “Dan Barbilian”. Elevii celor două şcoli au 
adus un omagiu femeii creştine în prag de primăvară prin susţinerea unui moment 
artistic în cadrul căruia copiii au cântat, au recitat şi au dansat în faţa pensionarilor 
care locuiesc in acest centru. Apoi le-au oferit acestora mici cadouri, flori şi felicitări 
realizate de eleva şcolii noastre Mădălina Cioc din clasa a VII-a A. 

          Întâlnirea copiilor cu varstnicii a fost foarte emoţionantă şi a dovedit 
faptul că tinerii ştiu sa-i respecte pe cei în vârstă şi să le fie aproape. 

 
                                                                                  RADU UNGUREANU 

cls a VII-a B 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

SĂPTĂMÂNA ŞCOLII 
 

 

 

 

                                             
 

 

 
Eminescu şi Creangă şi-au dat mâna prieteneşte în clasa a III-a A în cadrul 

activităţii comune elevi-părinţi, « O prietenie adevărată – Eminescu şi Creangă ». 
           Inedit şi emoţionant, totodată, a fost pentru copii să–şi vadă părinţii actori in 
cadrul acestei activităţi, alături de ei,  recitând ‘’Luceafărul’’, cântând ‘’Sara pe deal » 
sau prezentând date biografice despre cei doi mari creatori ai  literaturii române. 

Bucuria copiilor a fost şi mai mare când s-au văzut la VOX-TV în cadrul 
buletinelor de ştiri.   

                                                                             
   Prof. Inv.primar  CONSTANTINA HULUŢAŞ 

 

 

 

 

 



PROIECTUL „HORUS” 
 
 Acest proiect este un parteneriat între şcoala noastră şi Grădina 

Botanică din Galaţi, fiind implicaţi elevii claselor a V-a (Alexe Ana Maria, Boghiu 
Florina, Mihai Geanina, Necula Elena, Toma Raluca, Trofin Nicoleta, Călin Irina, 
Chiroşcă Diana, Hagiu Alin, Maftei Andrei, Murguleţ Laura). 

 Proiectul ,,Hortus” are ca scop punerea în practică a noţiunilor studiate 
până acum în clasa a V-a. Elevii au fost  informaţi despre cum se vor desfăşura 
activităţile în cadrul proiectului, dar atunci când au ajuns în seră erau puţin nedumeriţi. 
Au descoperit culorile magice ale plantelor, au învăţat să însămânţeze şi să 
răsădească plante sub atenta îndrumare a doamnei inginer Zlate şi a doamnei 
profesoare Vizinteanu Mariana. 

Partea preferată a copiilor a fost tehnica udatului după însamânţare şi repicare 
(plantare).  

Proiectul nu s-a terminat, elevii trebuind să mai înveţe şi alte lucrări practice 
care se vor efectua atât în seră, cât şi în grădină, atunci când temperatura 
atmosferică permite acest lucru. 

 

              

 
  

Povestea Colţului Verde 
 
Bună, sunt colţul verde pentru ca voi, cei care mă priviţi, să fiţi veseli şi sa va 

simtiti inviorati. M-am născut odată cu ideile elevilor din clasa a VIII-a B (Ana-Maria 
Melinte, Gheonea Andreea, Sburlea Roxana, Vieru Mădălina, Nenicu George, 
Tetelea Aliona, Luca Rebeca, Luca Cristian, Ciubucciu Adrian) şi a elevilor de la 
clasa a VII-a B ( Asanache Marius, Boroş Andreea, Mocanu Bogdan, Popa Ana, 
Ungureanu Radu), deoarece am înţeles că trebuie să vă conving că, privindu-mă şi 
folosindu-mă, veţi feri natura de efectele negative cauzate comportamentul unor 
persoane lipsite de constiinta. 

Am fost realizat cu  însufleţire şi sunt alcătuit din cinci coşuri pentru materiale 
reciclabile, un panou care te învaţă să protejezi mediul înconjurător, un suport cu 
plante care dau oxigen şi o machetă care reprezintă utilizarea energiei alternative. 
Sper să apreciaţi munca celor ce m-au creat !  

 
NU UITAŢI CĂ ANUL ACESTA SE POARTĂ VERDE ! 

Prof. MARIANA VIZINTEANU 



 

Concursul de matematică 
aplicată “MATHGAL” 

 

 

 

 Sâmbătă 28 ianuarie 2012 s-a desfăşurat la Şcoala nr 5 
“Cuza Vodă” Galaţi , în colaborare cu inspectoratul şcolar 
judeţean Galaţi, prima ediţie a concursului de matematică pe 
echipe MATHGAL. S-au înscris în concurs 12 echipe a câte 4 

elevi de la 8 şcoli din municipiul Galaţi: şcoala nr. 5, şcoala nr. 29, şcoala nr. 22, 
şcoala nr. 28, şcoala nr. 20, şcoala nr. 38, şcoala nr. 40 şi şcoala nr. 41. 

 Comisia de organizare a concursului a fost alcătuită din : Prof. Florin Antohe- 
coordonatorul concursului , Prof. Daniela Nicolaev – Malaxa - director al şcolii 5 , Prof. 
Geo-Alex Gavrilă şi Prof. Lucia Popa - responsabila comisiei metodice de specialitate. 
Catedra de matematică a şcolii 5 aduce mulţumiri următorilor profesori de 
matematică: Duţa Culachi, Dida Isaia, Corina Pralea, Ecaterina Roman care au 
participat la evaluarea lucrărilor. 

Concursul s-a desfăşurat în 3 runde, la fiecare dintre ele echipele avand de 
rezolvat trei probleme în 45 de minute. Subiectele propuse au fost alese cu 
deosebită atenţie pentru a ilustra cât mai clar faptul că matematica nu este o ştiinţă 
pur teoretică ci are o mare aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. 

  În urma evaluării lucrărilor s-au acordat 3 premii şi 3 menţiuni. Premiile au 
fost în bani : 25 ron/ membru echipă la premiul I, 20 ron/ membru echipă la premiul al 
II-lea şi 15 ron/ membru echipă la premiul al III-lea. Membrii echipelor care au luat 
menţiuni au fost premiaţi cu reviste sau cărţi. Toţi elevii au primit diplomă de 
participare. Bugetul total pentru organizarea concursului a fost de 400 ron fiind 
acoperit integral din vânzarea numărului 3 al revistei de matematică MATHGAL, care 
poate fi vizualizat în format pdf pe site-ul şcolii www.cuzavoda.ro la secţiunea 
„Revista şcolară”.  

Premiile şi menţiunile au fost obţinute astfel: 
 

Nume echipă Membrii echipei Şcoala Premiul obţinut 

IREDUCTIBILII Hagiu Alin, Halip Alexandru, Boroş 

Andreea, Melinte Ana-Maria 

5 PREMIUL I 

TEMERARII Secuianu Denis, Ioan Diana, Bejan 

Cătălina, Milea Carmen 

40 PREMIUL II 

MATH 007 Grigore Alexandru, Târziman Mihnea, 

Voicu Ştefan, Cotea Antoniu 

28 PREMIUL III 

PĂTRĂŢICA 28 Savin Mihnea, Popa Adrian, Ilie 

Cristian,  Macovei Alina  

28 MENŢIUNE I 

CAMPIONII Iorga Beatrice, Maftei Andreea, Iorga 

Lorena, Lungeanu Cristian 

41 MENŢIUNE II 

ALFA Maftei Andrei, Berlea Bianca, Felea 

Andrei, Avram Andrei 

5 MENŢIUNE III 

 

   Organizatorii concursului felicită atât echipele premiate cât şi pe cele care nu 
au reuşit să obţină premii la această ediţie a concursului şi le urează succes tuturor 
participanţilor la viitoarea ediţie. 

Prof.  Florin Antohe 

http://www.cuzavoda.ro/


 
 

 

 
PRIN  CAPITALA  DE AZI  A  ROMÂNIEI 

 
 
 

    Într-o frumoasă zi de octombrie a anului 2011, elevii claselor a III-a A, a III-a 
B şi a IV-a A, însoţiţi de doamnele învăţătoare, au vizitat capitala, Bucureşti. 

    Plecarea dis-de-dimineaţă nu i-a împiedicat pe micuţi să fie vioi şi să se 
bucure de atmosfera veselă creată în autocar. 

    În cadrul excursiei de o zi, elevii au vizitat Muzeul Antipa, recent modernizat 
la care s-au adaugat sala „Marea Neagra”, elefanţi, schelete de dinozauri, mamuti şi 
hipopotami. 

    S-au bucurat pe deplin de frumuseţea exponatelor şi vechimea acestora,  
dar mai ales de poveştile din spatele fiecărui exponat, descoperite prin utilizarea 
tehnologiei moderne cu care a fost dotat muzeul. 

     La Grădina Botanică, copiii au fost impresionaţi de  frumuseţea plantelor în 
care toamna darnică a picurat culori  şi tonuri îmbinate în cel mai straniu mod. 

     Dar cel mai mult i-a impresionat Parcul Zoologic, unde au imbinat 
curiozitatea cu mirarea şi au înţeles, astfel, că natura nu se limitează la om, ci la 
mediul său şi la istoria sa . 

 
                                                  Învăţătoare: HULUTAŞ  CONSTANTINA 

                                                                      TUDOR GEORGETA 
                                                                       GAVRILIU LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Împreună, pe drumul cunoașterii 
 
 
 
În timpul săptămânii “Școala altfel”, elevii clasei a IV-a A, însoţiţi de 

învăţătoarea lor, Gavriliu Lenuţa, au ales să facă o vizită la biblioteca “V.A. Urechia”, 
din Galaţi. Coordonaţi de un ghid al bibliotecii și încărcaţi de emoţie și curiozitate, 
elevii au înţeles mai bine că “cine are carte are parte”. 
 

 
 

 
Au zabovit mai mult in “Sala scolarului”, au cautat prin rafturi si s-au 

documentat.  
In Sala “Mihai Eminescu”, elevii au cantat “Revedere” si au recitat poezii. Intr-

una din Sali au vizionat o expozitie cu imagini reprezentand orasul Galati in trecut. 
La final au fost invitati sa se inscrie la biblioteca pentru a-si completa 

cunostintele de care au nevoie in formarea lor ca oameni. 

 

 

 

 

 



 
 

TALENT SI IMAGINATIE 
 
 
 
 
Portalul etwinning reprezintă uşa către o altă lume, o lume a creaţiei, a 

imaginaţiei, a talentului, a cunoaşterii şi mai ales, a prieteniei. 
Din dorinţa de a ne face cunoscuţi şi de a învăţa mai multe lucruri, am navigat 

în această nouă lume plină de idei deosebite şi de oameni doritori să arate ce pot 
face învăţăceii lor. Si au cu ce se mândri! 

 
„Nature inspires and gives” este un proiect 

care pune accent pe implicarea în procesul 
educaţional, copiii învăţând să exploreze, să creeze si 
să se exprime liber prin artă. Natura a fost 
întotdeauna o sursă de inspiratie şi ea se regăseşte în 
lucrările unor elevi minunaţi. 

Scopul proiectului este dezvoltarea talentului 
artistic, cultivarea dragostei pentru natură şi 
încurajarea schimbului de experienţă între şcolile 
europene (Scoala Podstawowa nr 84, din Poznań, 
Polonia, Scoala “Avram Iancu” din Bistriţa si Scoala nr 29 din Galati). Interesul pentru 
activităţile extracurriculare este mai mare, comunicarea între elevi se îmbunătăţeşte 
şi, nu în ultimul rând, ar trebui menţionat impactul pozitiv asupra opiniei publice. 

 
 
 

My Book, my Friend” este un alt proiect 
care îi motivează pe copii să citească mai mult, fie 
că este vorba de romane, nuvele, poezii sau 
reviste de benzi desenate. Toate ţările recunosc 
rolul important al cărţii. Este esenţial să promovăm 
ideea de toleranţă şi deschidere faţă de 
moştenirea literară, de cultura celorlalti.  

Elevii au ocazia să îşi imbogăţească 
vocabularul, să-şi folosească imaginaţia, realizând 
prezentări de cărţi în powerpoint sau scurte filme 
video despre importanţa lecturii şi accesând 
jurnalul proiectului in spaţiul etwinning.  

Aici se întâlnesc elevii din clasa a V-a C cu 
partenerii din şcolile din Polonia, Slovacia, Croaţia 
pentru a comunica şi a învăţa unii de la ceilalţi. 

    
 

Prof. CARMEN MARINESCU 

 

 



Emoţia unui dascăl 
 
           

    
Cu inima tristă și sufletul  greu, îmi iau zilele acestea rămas bun de la clasa a 

IV-a. Am petrecut  împreună clipe pline de farmec. Au fost clipe ușoare dar și grele, 
vesele dar și triste. Acum a mai rămas doar “a  fost”. 

A fost o clasă a IV-a A cu 6 băieţi  gogoneţi și 11 fetiţe frumoase, cărora le-am 
dăruit timp de 4 ani tot ce am crezut că e mai bun și mai frumos în inima și mintea 
mea. 

A fost o treaptă în viaţa noastră pe care voi aţi urcat-o spre împlinire, iar eu 
spre sfârșitul carierei mele. A fost atât de frumos să trăiesc alături de  voi, să mă simt 
copil și mamă deopotrivă, să vă urmăresc cum vă  transformaţi, cum creșteţi, cum 
deveniţi niște omuleţi care știu atâtea lucruri minunate. 

Îmi  va fi dor de voi, de năzbâtiile și gălăgia voastră. Voi veţi  porni  voinicește 
în viaţa, iar gândul meu bun  o să vă  urmeze cu dragoste și duioșie. 

Să nu uitaţi ce v-am învăţat, ce am încercat să plantez în sufletul vostru. 
Asemenea  puilor de șoim, părăsiţi acum  cuibul  în care dragostea mea și a mamelor 
voastre v-a ocrotit. 

Să vă fie zborul cât mai înalt și drept, avântat spre împlinire. Să vă rămână 
inima de copil și sufletul curat  ca albi porumbei. 

Și… câteodată, numai așa… când și când, lăsaţi-mă și pe mine în gândul 
vostru, măcar pentru o clipă de aducere-aminte. 

La toamnă veţi începe clasa a V-a: obiecte de studiu noi,  profesori noi. Nimic 
nu trebuie să vă sperie, deoarece ceea ce aţi învăţat în acești ani constituie o 
adevărată bază pe care se va putea înălţa  învăţătura viitoare. Pășiţi încrezători în voi 
spre clasele mai mari, creșteţi sănătoși la trup și la minte, învăţaţi cu dragoste și sârg  
spre bucuria părinţilor și a mea. 

Voi, elevii mei, sunteţi copiii mei. Copiii mei sunt bucuria mea. Bucuria mea e 
parte din viaţa mea. Fie-vă  drumul presărat cu soare, flori, lumină. Înălţaţi-vă cât mai 
sus pentru a-mi dovedi că munca și dragostea mea n-au fost zadarnice. Să fiţi buni, 
drepţi, curaţi. Niciun necaz să nu vă tulbure bucuria ochilor. 

Să  aduceţi părinţilor și mie numai bucurii!     
         

 
Înv. LENUTA GAVRILIU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Regina anotimpurilor    Hoinar printre nori  
                                  
 
Mă uit pe geam,privesc;   Visez să fiu hoinar printre nori, 
Cum covoarele de frunze cresc  Să-mi fac prieteni in lumi paralele, 
Și cum pomii tot dansează   Și să descopăr, o nouă stea, 
Oamenii îi întristeaza.   Care să fie doar lumea mea. 
 
Câinii latră îngroziți;      MAFTEI ANDREI 
De ce se-ntâmplă,sunt uimiți.     Clasa a V-a C 
Vântul suflă rece, rece 
Soarele-are-n gând să plece. 
 
Dup-un timp,totu-i pustiu 
De ce este așa nu stiu. 
Focul arde, arde-n casă 
Ciorba caldă stă pe masă. 
 
BALAN ADELIN  
 Clasa a V-a A 
 
Inima  

 
Bate, şi eu ştiu că bate şi vreau eu să bată. 
Bate şi-o aud întruna şi nu mai vreau să bată 
De fiecare dată, ca-ntâia dată. 
De fiecare dată, ca ultima dată. 
 
N-are culoare, n-are, ca miezul de piatră,  
Ca miezul pietrei, de-ar bătea miezul de 
piatră. 
Nimeni n-a văzut-o niciodată. 
Mint ce-i care spun c-au văzut-o vreodată... 
 
Ea bate, şi eu ştiu că bate, şi vreau eu să 
bată. 
O aud întruna, până nu mai vreau să bată. 
Dar auzul meu şi ea sunt doar o bucată, 
Un singur bloc de piatră nedespicată. 

 
ANA-MARIA MELINTE 
Clasa a VIII-a B 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


