
    

Revista clasei a III-a A, Învăţământ primar, 

Şcoala Creştină Filadelfia 



 “Sunteţi micii gazetari. 
Vă scrieţi copilăria într-o carte de aur. 

Publicaţia se vrea o pildă pentru alţi şcolari,  
doritori să-şi valorifice potenţialul creator.  

Vă doresc success!” 
Inspector şcolar, Ioan Puiu 

“Vă felicit pentru activităţile frumoase, şi 

vă doresc multă sănătate în continuare!” 
Director, Magdalena Nichifor 

 

“Urcaţi cu zel, pe culmile literaturii!” 
Director adjunct, Mariana Lionte 

 

"Învaţă să înveţi, să asculţi, să te dezvolţi  

şi să îţi deschizi mintea, pentru tine, viaţa ta, libertatea şi idealurile tale." 

“Dumnezeu să vă dea tuturor, 

un An Verde, binecuvântat!” 
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Dragă planetă Pământ, 
 
      Pentru că Dumnezeu ne-a aşezat cu scopul de a locui aici, îngrijindu-te cât mai 
   bine, sădind, cultivând, construind, învăţând, îţi mulţumim pentru ospitalitate  
şi confort. 
   Noi, copiii clasei a III-a A, ne angajăm, să te păstrăm cât mai curată, îngrijind spaţiile 
verzi, sădind un pom, o floare, curăţind locul unde ne ducem cu părinţii la iarbă verde şi 
dăruind multă atenţie apelor, ca să nu le poluăm cu recipiente goale, hârtii, cârpe 
murdare, resturi menajere. 

Uneori, când suntem liniştiţi, îţi auzim suspinul îndurerat, când unii dintre noi,    
     te-au acoperit cu gunoaie, iar alţii au vânat excesiv animale sau păsări,  
        ce împodobeau pădurile verzi. 

Am rugat părinţii noştri să nu procedeze aşa, căci dacă ne iubesc pe noi,  
          trebuie să iubeasca şi natura, creaţia lui Dumnezeu. 
                       
 

 

Luisa Calujac 

Pământul pe înţelesul celor mici 

- Scrisoare tuturor -  

 

„Pământul nu aparţine omului, ci omul aparţine pământului.  ”  

E ziua lui, ziua Pământului, însă el nu doreşte să fie sărbătorit, deoarece se simte împovărat. 

Locuitorii i-au încălcat drepturile, l-au acoperit cu gunoaie, au distrus pădurile cu toporul şi 

securea, au distrus spaţiile verzi, au aruncat în apa rece de izvor, tot felul de lucruri 

nefolositoare. 

Pe Terra, nelegiuirea a fost unită cu sărbătoarea. Fiind în mare primejdie, copii au hotărât 

să-l ajute, pentru că sunt simţitori şi operativi.  

Fiecare copil din clasa a III-a A şi-a luat angajamentul, că va schimba ceva în bine. 

            

Jessy Schul 
 

Să-i ascultăm: 

 

Ţine minte:  
”Cei ce nu se pot apăra, au mare nevoie de tine!” 

“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berta, iubita lui Ciprian, zâmbitoare, a şoptit copiilor: „Ca voi am fost şi eu.” 
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    Vineri, 28 septembrie 2012, ne-a 

întâmpinat o zi frumoasă de toamnă, cu 

soare palid şi-o linişte melancolică. Plini 

de viaţă şi voie bună, elevii clasei a III-a A, 

au vizitat Casa memorială Ciprian 

Porumbescu. Ajunşi pe meleagurile 

cutreierate de Ciprian, balada ne-a urat 

„Bun venit”, în casa marelui violonist, iar 

Tricolorul fredona în taină, vechiul imn al 

Romaniei, ce-l cântau cu patos generaţiile 

trecute. 

  

  

Cea mai frumoasă parte a zilei, a fost alergatul şi jucatul de-a prinselea, pe 

tăpşanul de lângă pădurea frumos colorată, unde am făcut popasuri răzleţe, prin 
parcul Casei memoriale şi apoi prin pădurea din apropiere, care era liniştită, deoarece 
se odihnea după atâta zbucium şi suferinţă. Era acolo, câmpul copilăriei! 
  
  

 

Darllene Iaţcu 

Alex Ujeniuc 

 

Excursie cu tema - ” Copacii îşi scutură frunzele” 
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Copiii au alergat prin livadă, au mâncat mere şi au rupt frunze de pe ramuri, au 
ascultat cu atenţie explicaţia:”De ce cad toamna, frunzele.” 
 

Sunetul melancolic al viorii, ne-a impresionat, şi ne-a lăsat în suflet o caldă şi 
plăcută amintire, a locurilor străbătute de cântăreţul, care se odihneşte aproape de 
casă, sub tricolorul aşezat pe o cruce, ca o piatră de aducere aminte. 
 La Stupca, frunzele au îngălbenit, au ruginit şi cad ca nişte bărcuţe, pe pământul 
împovărat de atâta suferinţă. 
  
 

     Am lăsat în urmă pădurea, ce am 
asemănat-o cu o zeiţă a naturii şi cu 
o Catedrală verde, ce s-a împodobit 
pentru o deosebită sărbătoare,  

„Sărbătoarea mulţumirii”. 
 

 

Sebi Gugiuman 

Sara Smocot 

 

Excursie cu tema - ” Copacii îşi scutură frunzele” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

       
 
 
 

      Zilele s-au micşorat, iar nopţile sunt din ce în ce mai lungi şi mai friguroase. Soarele palid îşi ascunde faţa. 

Vântul rece, nebunatic, cântă într-un ritm numai de el ştiut:  când încet, duios, când impetuos, apoi năvalnic, 
măturând tot ce întâlneşte în cale. 

     Pe o vreme ca aceasta, am mers noi la muzeul din Stupca, când copacii, neajutoraţi, si-au desprins haina 

verde, când frunzele îngălbenite cad, ca o aripă de future. 

     În acorduri de vioară, pe geamul uriaş al muzeului, parcă ploua cu frunze ruginii, parcă soarele se ascundea 

după dealul, unde castanii vorbesc în limbajul naturii. 

     Stupca este un loc cald, plin de iubire şi de siguranţă. Toamna, colindând în toată ţara, a ajuns şi la Stupca. 

Totul în jur este colorat şi mi-aş dori, ca toamna să nu mai plece de la noi. Eu, voi astepta cu nerăbdare, până 
când toamna va veni în anul următor, căci o ador foarte mult. 

     Nimic mai mult în plină toamnă. Muzeul este un loc veritabil, loc memorial, unde pasiunile, neliniştite, 

melancoliile noastre se întâlnesc, se împletesc, explodează, fascinează, se coordonează… 

     Începem vizita în muzeu, locul în care şi zidurile vorbesc, locul care cuprinde o expoziţie memorială, ce evocă 

momentele semnificative din viaţa şi activitatea celui, care a dăruit muzicii româneşti talentul său minunat. 

     Muzeul “Ciprian Porumbescu” si “Casa Memorială” sunt locuri superbe, care m-au încântat peste măsură, 

prin muzică şi peisaj. 

        

        Toamna îşi plimbă melancolia sub coroana de frunze aurii. Copacii s-au îmbrăcat în  

purpură şi aur, presărând aleile, cu ramuri şi frunze, ca şofranul sau galben, ca soarele 

tomnatic.   

        Coloritul pastelat al pădurii e o adevărată feerie. Peisajul e atât de încântător,  încât 

această splendoare, oferă o adevărată sărbătoare ochiului.  

        Clasa a aIII-a A, îşi desfăşoară lecţia de ştiinţe în natură. E o lecţie practică întitulată: 

”De ce îşi scutură copacii frunzele?” Elevii sunt curioşi şi ascultă cu atenţie explicaţia. 

        Pe măsură ce se apropie iarna, ziua scade, iar copacul nu-şi mai poate pregăti hrana, 

deoarece nu are lumină suficientă. De vreme, ce nu mai are nevoie de frunze, pentru a se 

hrăni, iar frunzele nu mai pot supravieţui temperaturilor scăzute, copacii le scutură. Astfel, 

copacii consumă şi apă. 

        La baza fiecărei frunze se formează un strat de sciziune, care separă frunza de copac. 

Frunza se rupe, lăsând o mică cicatrice pe ramură. 

Edith Nichifor 
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      A sosit în caleaşca-i aurie, toamna cea 

mai darnică fiică a bătrânului anotimp. 

Faldurile mantiei au acoperit totul în jur, 

cu frunze ruginii, mii de crizanteme care 

îşi murmură cântecul de despărţire.                                                                                                      

Matias Neagu 

 

Excursie cu tema - ” Copacii îşi scutură frunzele” 
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          Încet, încet, pe nesimţite, vara se retrage lăsând locul unei frumoase toamne. 
Frunzele îşi murmură cântecul de despărţire şi alunecă lin, iar dulcele toamnei suspin, 
tăcut, pe-ndelete, se înnoadă. Un colorit superb a împodobit pădurea, cu nuanţe de 
galben, brun, ruginiu. Se aude un sublime cântec al frunzelor, care foşnesc sub paşii 
călătorului, un minunat cântec al pădurii, ce se bucura de cerul toamnei. Pe alocuri, văile 
se umplu de norişori de ceaţă. 
          O părere de rău ne încearcă la sosirea fiecărei toamne, amintindu-ne de trecerea 
anilor şi a timpului. În această splendoare a toamnei, aud o baladă în surdină, cântată la 

Stupca, de scripca lui Ciprian Porumbescu. 

          Castanii vorbesc zgomotos sub adierea răcoroasă a vântului de toamnă. Pomii golaşi şi neajutoraţi privesc 
tăcuţi, cum unele frunze îşi murmură cântecul lor de despărţire, iar altele se încăpătânează şi nu vor să se 
desprindă. Rămaşi fără rod şi frunze, goi şi singuratici, pomii sunt hotărâţi, să-şi strângă haina şi să reziste 
voiniceşte în perioada rece, ce va urma. 
       Leagănul pustiu anunţă trecătorii, că joaca copiilor afară este tot mai puţină. Natura singuratică aminteşte 
copiilor, că vacanţa mult iubită s-a sfârşit. 
 În acest tablou încântător al toamnei se văd, dis de dimineaţă, ghiozdanele zglobii, cutreierând străzile în 
drumul lor spre şcoală. Indiferent dacă plouă sau e vreme rece, copiii curioşi părăsesc locul cald, plin de iubire şi 
siguranţă şi pornesc grăbiţi spre şcoală. 
 Aşa eram şi eu, într-o zi de vineri, când fericit c-am primit bani de la tata şi nerăbdător să aflu ce pot să 
fac cu ei, mă grăbeam să ajung la şcoală. Surpriza cea mai frumoasă a fost, când doamna învăţătoare ne-a spus 
tuturor, că în locul unei zile obişnuite la şcoală, petrecută în clasă, vom avea parte de o excursie în natură. Bucuria 
de pe chipul tuturor făcea ca feţele noastre să strălucească ca nişte luminători vestiţi. 
 Era o zi frumoasă de toamnă, cu cer senin şi soare călduros, cu vânt, care adia uşor, legănând frunzele 
vestejite, frumos colorate, cu parfum îmbietor al fructelor coapte, frumos colorate, din livezi. 
 Aşezaţi doi câte doi, am observat cum Zâna Toamnă a lăsat să-i cadă trena lungă de culoarea vântului, 
peste străzi, livezi, dealuri şi văi. 
 Melodia liniştitoare a peisajului de toamnă ne-a condus pe toţi, în mijlocul unei alte melodii, propusă de 
instrumente muzicale adevărate: pianul, violoncelul şi vioara. Melodiile ce le puteam asculta au fost cântate de 
marele compozitor, Ciprian Porumbescu, care a trăit în satul Stupca. Viaţa compozitorului m-a impresionat foarte 
mult. Locuinţa lui, în mijlocul naturii, cuprindea: o livadă cu fructe coapte din care am mâncat şi noi, o curte largă 
cu iarbă ruginie pe care se aşezau frunzele alcătuind un covor multicolor. 
 Cele două case ale compozitorului erau ca nişte cetăţi, în care se afla comoara muzicală a poporului 
român. Una din case, arsă în timpul Primului Război Mondial, spune tuturor că totul este trecător, precum natura 

care se trece, în timpul anotimpului toamna.   

 

       Zâna toamnă vizitează din nou ţara noastră. Ea ne aduce cu sine multă bogăţie, 
culoare şi frumuseţe. În tabloul încântător al toamnei, întâlnim gospodarii, care au 
trudit o vară întreagă, ca să lucreze pământul. Acum ei se bucură de rezultatul muncii 
lor. Întâlnim gospodinele, care ca nişte furnici harnice îşi încarcă cămara, pentru iarnă cu 
o diversitate de gusturi şi culori, cuprinzând: murături, compoturi, gemuri şi conserve. 
        
 

          La Stupca a fost minunat! Muzeul şi casa memorială au rămas o amintire de neuitat.  
I-am vazut pe părinţii lui Ciprian. Mama sa, cu un zambet cald, ne privea dintr-un tablou. Am aflat la ce 
instrumente cânta renumitul compozitor şi că sora lui, Marioara, cânta la pian. Muzicianul a primit multe 
diplome la viaţa sa. Păcat că a lui vioară a fost distrusă. Am băut apa din fântâna, ce se afla în grădina, frumos 
împodobită de marele Maestru. 

 
Naomi Clipa 

Iosua Pojoga 

 

Excursie cu tema - ” Copacii îşi scutură frunzele” 



 

 

   Săptămâna  trecută , clasa a III a, a fost  într-o  excursie de toamnă.  

Pământul 

a dat din sine verdeaţă: iarbă, 

     care face sămânţă, după felul şi după    

          asemănarea ei şi pomi roditori, 

cu sămânţă, după fel, pe pământ. 

Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost o 

seară şi a fost o dimineaţă: ziua a treia. 

    De atunci Pământul s-a acoperit cu păduri 

şi pajişti cu flori. Macii, trandafirii, 

crizantemele... şi floarea soarelui au ocupat 

uscatul. Este un mod de a privi Lumea,  

redat în scrieri de acum 1600 de ani  

sau mai mult. 

 

Mai târziu, mult mai târziu, Dumnezeu a permis unui pictor să ne înveţe să 

privim altfel minunăţiile naturii. Vicent Van Gogh s-a oprit şi asupra florilor,  

mai ales asupra florii soarelui. Tablourile lui, având ca subiect sora Soarelui,  

 au devenit celebre. „Vază cu 12 floarea soarelui” demonstrează, cu prisosinţă,  

că artistul avea har, element fără de care arta nu există. 

 Dar harul sau talentul nu înseamnă nimic fără muncă. Şi mai trebuie  

să ştim ceva. Talentul nu este rezervat pictorilor, muzicienilor, sculptorilor 

 sau poeţilor. Talentul i-a însoţit şi pe oamenii de ştiinţă. Descoperirile  

ştiinţifice şi marile teoreme din matematică s-au făcut după aceeaşi reţetă: 

talent şi multă muncă! 
 

     În drum spre casă, priveam pădurea minunată din faţa noastră. 

    Am plecat cu o amintire minunată: excursia cu frunze ruginii. 

                           Alyssa Ioachimciuc 

  

 

      Am vizitat muzeul Ciprian Porumbescu . Strălucea muzeul,  plin 
de poze, din copilăria  muzicianului. Am ascultat cu admiraţie, 
muzica duioasă la vioară, uitandu-ne la instrumentele lui. 
Compozitorul cânta la trei instrumente: vioară, pian şi violoncel. 
Ciprian Porumbescu a cântat şi împreună cu alţi muzicieni. În prima 
lui compoziţie a cântat cu Grigore Vindireu. 
      Ne-am plimbat apoi, prin pădure, am cules ghinde, am admirat 

covorul de frunze. Era atât de distractiv, ca o aventură printre 

copaci. Soarele obosise de arşiţa verii. 

 
 
         

  
 

Biblia 

consemnează că 

Dumnezeu a făcut 

Lumea în 6 zile. 
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Andrei Guliciuc 

Flavio Maftei 

 

Excursie cu tema - ” Copacii îşi scutură frunzele” 
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       Câte mijloace de apărare nu posedă plantele! Nu le sperie nici gerul, 

nici arşiţa, nici viforul, nici flăcările incendiului. Nu le pot înfrânge nici 
duşmanii patrupezi, nici cei multipezi! 
       Aceşti băştinaşi ai împărăţiei verzi ne surprind mereu, cu câte ceva din 
secretele lor. Uneori ne uimesc chiar unele plante, despre care se credea că se 
ştie totul. 
       De exemplu, oamenii de ştiinţă au descoperit la muştar – muştarul 
obişnuit cunoscut tutror după plasturii pişcători – o rezistenţă neobişnuită la 
radiaţiile radioactive. Substanţe speciale apără planta de această năpastă. Ele 
pătrund în boabele tinere infuzându-le rezistenţă faţă de efectele radiaţiei. 
 
 
 
       Ce să zicem de plop, acest copac atât de răspândit şi cunoscut nouă! 
Aflat în apropierea unei termoelectrice care fumegă îngrozitor, plopul îşi 
schimbă de cinci ori într-un singur sezon frunzişul îmbâcsit.  De n-ar fi fost 
înzestrat cu această pproprietate, copacul ar fi pierit de mult prin sufocare. 
       Vina aparţine şi altor categorii de oameni. Un turist tăind cu securea 
ramuri, fiindu-i lene să adune cregi uscate pentru focul de tabără. Un 
ştrengar trece pe lângă un teişor şi rupe distrat o creagă. Se joacă cu ea, 
apoi o aruncă. Un altul neavând ce face scrijilează cu briceagul numele pe 
scoarţa gingaşă a unui scoruş. Oameni, în toată firea, se întorc din excursii 
cu braţele doldora de flori.  
      Toţi la un loc, fără să-şi dea seama, aduc un rău ireparabil naturii. 

 

  În mare primejdie sunt şi plantele cu flori frumoase. Dacă oamenii nu 

vor să cruţe natura, nu vom mai vedea lăcrămioare în pădurile din jurul oraşelor. 

Ele vor fi complet nimicite. 

Pentru a ocroti astfel de specii de flori, lăcrămioare, viorele, clopoţei, nuferi şi 

alte soiuri, ar trebui să luăm câteva măsuri. Ca şi tineri, copiii naturalişti,    

    ocrotitori şi entuziaşti ai florilor, haidem să ne unim şi să întreprindem acţiuni  

      cum ar fi: indicatoare „Atenţie:nufăr alb!”, „Atenţie: Lăcrămioare!” 

       Poartă-te în pădure şi pe câmp în aşa fel ca plantele să nu sufere. Ţine 

minte:”Cei ce nu se pot apăra, au mare ne voie să fie apăraţi de tine!” 

 

Atenţie: 
Nufăr alb! 

Atenţie: 
Floare de colţ! 

Atenţie: 
Lăcrămioare! 

Luisa Calujac 

Simon Gabor 

Vlad Mitrea Muntean 

 

Catedrala verde a naturii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlad Mitrea Muntean 

Haina invizibilă 
 
 Poţi să vezi o haină invizibilă? Ne ducem cu gândul la basmul 
scriitorului danez Hans Christian Andersen – „Hainele cele noi ale 
împăratului”. 
 Astfel de haine sunt rezervate doar unora din plante, numai că, 
cel ce doreşte o asemenea plantă, trebuie să-şi folosească nasul. Mireasma 
plăcută, cu esenţă de parfum, vine de la ierburi, ca un mijloc de apărare. 
Mirosul lor înmiresmat se face simţit seara. Aceşti vapori ai uleiurilor 
eterice, sunt ca planta pe timpul nopţii, iar ziua o apără de căldură. 
 Ce frumos e vara în stepă! Vine de la ierburi, o mireasmă atât de 
plăcută, de parcă ar fi stropite cu esenţă de parfum. E o adevărată 
desfătare să stai culcat între ele şi să inspiri mirosul lor atît de înmiresmat! 
 

Creasta cocoşului 

Garofiţa pitică de stâncă 
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Dorian Cojocariu 

       În copaci, o mulţime de căsuţe pentru păsărele te îmbie la ascultare: Cip-Cirip!  

      Mai jos, un mic amfiteatru cu loje, special amenajate, pentru lecţiile de ştiinţe, desen sau 

muzică, desfăşurate în natură. 

    Succes Învăţăceilor! 

E aici, aproape de şcoală. Un părculeţ drăguţ, amenajat cu flori, în rondele din 

cauciucuri uzate de la diferite maşini, cu topogan, scrânciob... etc. 
 

Albert Filip 

Plafarul păsărilor 

 Medicina populară are la bază experienţa animalelor, bazată pe instinctul de 
apărare şi de conservare a speciei. 
 Uliul foloseşte pentru ochi o lăptucă sălbatică. Zgârâie cu ghearele tulpina 
plantei, până când iese o substanţă, numită latex, cu care îşi umezeşte ochii, pentru a-şi 
ameliora vederea. 
 Rândunica tratează problemele vizuale ale puilor, cu o plantă, tămăduitoare 
– rostopasca sau iarba de negi. Din tulpină şi rizom, iese o sevă galben – portocalie, 
care în contact cu aerul se brunifică. Acest suc este util în tratarea ochilor. 

 

 

Catedrala verde a naturii 



 

 

Catedrala verde a naturii 

Sunt fericită că m-am născut pe această planetă,  
binecuvântată de Dumnezeu, cu cele necesare traiului: 
aer, apă, soare, hrană. Întotdeauna verdele primăverii 
mă face fericită şi îmi trezeşte în suflet dorinţa de viaţă, 
de frumuseţe, de tinereţe. 
                                     

Anii copilăriei ne-au purtat paşii, pe frumoasele locuri 

turistice din ţara noastră, pe care i-am parcurs fie cu părinţii, 

fie în excursiile organizate cu clasa, împreună cu doamna 

învăţătoare. Îmi plăcea să alegem locul de poposire pe o 

pajişte verde, lângă o apă. Zburdam fericiţi pe covorul verde, 

fără de care, paşii noştri ar fi simţit un pustiu şi o lipsă de 

fantezie, fericirea nu ar fi fost întreagă.   

                                     

Îmi imaginam uneori, cum ar fi, dacă ar lipsi 
soarele, cerul sau apa curată şi limpede, ca cristalul. Şi 
fiindcă aud deseori discuţii aprinse despre poluare, 
efectele ei şi ce ar trebui să facem şi noi copiii, pentru a o 
preîntâmpina, mi-am luat hotărârea să ajut şi eu cât pot, 
punând în practică, ce am învăţat la şcoală, în privinţa 
aceasta. 
    

  
Eu propun, ca să ne 

unim forţele, împotriva celor 
ce, distrug pădurile şi 
poluează atmosfera, cât încă 
mai este timp, ca aerul, fără 
de care nimeni nu poate trăi, 
să-l putem inspira curat şi 
ozonul să fie neafectat, pentru 
a nu ne topi razele ultraviolete 
ale Soarelui.  

   
                 
  

 În ultimul timp, am auzit, că se poate pune accent şi pe energia 

verde, prin montarea panourilor solare, pe clădirile primăriilor, 

şcolilor, spitalelor sau căminelor culturale, achiziţionând sisteme 

ecologice, necesare producerii de energie verde. Se preconizează, a se 

înlocui sistemele clasice de încălzire, cu cele care utilizează energia 

solară, geotermală şi eoliană.                                                                                            
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Denis Radu 

                       Albert Reguş 

 

Ştefan Puşcaşu 
 

Iulian Grigoriciuc 

Sara Smocot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După multă ploaie, e iar o zi frumoasă! Cerul e 

albastru, cu nori răzleţi, ce se deplasează animaţi de 

motoarele nevăzute ale văzduhului. Se adună, se împrăştie, 

se zdrenţuiesc... după legi neştiute. Pe unii îi luminează 

razele piezişe ale soarelui.  

 

        Şi mă gândesc, că şi în viaţa noastră de tineri ai secolului XXI, omniprezenta matematică 

poate fi observată sau nu după dispoziţia şi cultura fiecăruia. 

Simon Gabor 

        Privesc cerul, printr-un perete de sticlă, împărţit în 

pătrate. O multitudine de drepte paralele, de segmente 

congruente, de unghiuri drepte, dreptunghiuri şi pătrate 

fragmentează imaginea seninului decorat cu nori pufoşi. 

Înăuntru, atmosfera e calmă, miroase plăcut şi se aude o 

muzică în surdină. Afară e aer curat, vânt, probabil 

ciripit de păsări, sau poate claxoane grăbite de maşini şi 

între ele – matematica pătratelor identice, ca formă, dar 

atât de diferite ca imagine conţinută! 

 

        Traversăm strada pe liniile paralele ale zebrelor, 

numărăm cu grijă caloriile din farfuria rotundă, pentru 

a nu depăşi o limită maximă stabilită, alergăm după o 

minge sferică, dezaprobăm numărul de pagini 

dreptunghiulare, pe care le avem de învăţat pentru 

testul de mâine, calculăm câte zile mai sunt până la 

vacanţă şi de câţi bani avem nevoie, pentru a o petrece 

în locul preferat, invidiem pe alţii mai înalţi, mai tineri, 

cu mai puţine teme. 

  

 

          Şi din când în când mai privim 

printr-o fereastră pătrată, sau 

dreptunghiulară, cerul cu nori pufoşi, 

care se adună şi se împrăştie după legi 

numai de ei ştiute... 

 

Neagu Matias 

       Astfel, ne trezesc deşteptătoare fixate dinainte la anumite 

ore, cercetăm termometrul, pentru a şti, cum să ne îmbrăcăm, 

ne calculăm timpul rămas pentru anumite repere din zi sau 

din noapte, pe ceasuri digitale, calculăm viteza cu care ar 

trebui să mergem, pentru a ajunge la timp la şcoală, acasă, la 

spectacol. 

Radu Denis 

Flavio Maftei 
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     Mie îmi plac toate anotimpurile, dar cel mai  mult iubesc 

primăvara, deoarece păsările cântă, oda bucuriei şi a închinării. 

 Iubesc lanurile verzi de grâu, mă simt fericită, când mă afund, adâncesc în ele, ca într-o 

„Catedrală verde”. Verdele crud al lanurilor îmi aminteşte de biruinţa asupra vântului, a 

îngheţului şi a morţii. La porunca Creatorului, zămislirea din fiecare bob, a fost chemată la viaţă. 

  
 

Matei Mawas  

 

Chiar dacă nu avem o bucată de pământ, putem amenaja o mică grădină în ghivece. Indiferent 

unde locuim, florile ne pot împrospăta aerul şi ne pot aduce un suflu de tinereţe şi voie bună. 

Înţelepciunea popoarelor nordice spune, căci dacă ai doi lei, cu unul să-ţi cumperi o pâine, iar 

cu celălalt, neapărat, o floare. 

Înconjuraţi-vă de flori în faţa balconului, pe pervazul ferestrelor sau într-un colţ al camerei, 

aduceţi o parte din frumuseţea grădinii edenice! 

Jardinierele sunt superbe, dar eu aş vrea să folosesc obiecte de care mă leagă amintiri: 

cizmuliţa unui copil, borcanul vechi al bunicului, un ibric, un ceainic, un fier de călcat, un vas de lut sau 
o cană deosebită, un camion de jucărie. 

Frumuseţea fiecărui detaliu poartă autograful lui Dumnezeu, mai ales „floricultura” lucrată 

împreună cu copiii, căci Creatorul, mirificilor flori, este Dumnezeu. 

Folosind pietre, butuci, fructe, frunze, castane, nuci, după inspiraţia de moment, vom trăi 

diferit succesiunea anotimpurilor şi ne va fi şi o terapie pentru suflet. 
 

Dacă nu putem ieşi în natură, nu ne împiedică nimic să aducem 

natura în (casă), fereastră. Cumpărăm un kilogram de grâu, 

 îl spălăm bine şi-l punem la germinat 12 ore, în apă uşor călduţă. 

 Apoi, îl punem în pământ, în diverse ghivece. 

 După aproximativ 10 zile, va începe să crescă. 

 După 4-5 zile, vom putea  decora original, casa de Paşti. 

 

Iulian Grigoriciuc 
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Catedrala verde a naturii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vineri, 2 noiembrie 2012, apa, acest corp lichid, ne-a trezit  

interesul, prin toate experienţele pe care le-am analizat împreună cu 
copiii, la ora de ştiinţe. Tema lecţiei a fost “Amestecurile şi separarea lor”. 

          Copiii au urmărit cu interes, tainele acestui fenomen întâlnit zilnic. 
 

Experiment 
 
S-a pus orez într-un pahar cu apă, apoi zahăr 
în alt pahar. 
Orezul s-a depus pe fundul vasului, deci poate 
fi separat, pe când zahărul s-a dizolvat. 

Exemple: 
 

Storcătorul de fructe 
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Cafeaua se obţine prin 
filtrare (acea substanţă solidă 
nedizolvată se separă de apă) 

 

Petrolul şi uleiul prin decantare 
rămân la suprafaţă, orezul se 

depune pe fundul vasului. 
 

  -  decantare – substanţele solide nu se dizolvă 
 

                -   filtrare   -  Filtrarea se face cu ajutorul unui filtru  
    (o sită, o sugativă, un tifon, o plasă) 

 

Separarea corpurilor s-a făcut prin 

Clasa a III-a A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

       

        

 

        

 

       

      

 

 

        

       

hortensia 

gingaşului şi 

imaculatului 

ghiocel 

şofranului 
brânduşei 

 viorelei 
panselelor 

nemţişorului 

gura leului 

Europa  

este patria 

crinului alb  

lăcrămioarei cu 

parfum suav 

micşunelei 

micsandrei 
Garoafei 

de grădină 

parfumatelor 

narcise 

Ţara noastră  

este patria unei flori 

unice în întreaga lume – 

garofiţa Pietrei Craiului. 

O altă mândrie floristică  

a ţării noastre o constituie 

dreţele cu flori alb gălbui, 

„stelele apelor calde” 

begoniile 

condurul 

doamnei 

agava 

cerceluşul 
papucul 

doamnei 

Din cele două Americi 
ne-au venit 

moţul 

curcanului 

brumărelele 

Sora mai mare a Europei, Asia 
 ne-a îmbogăţit paleta de frumuseţe floristică prin: 

laleaua 

-regina primăverii- trandafirul 

zambila 
ciclamenul

u 
crinul regal bujorul 

macul 

aloele 

Din Extremul Orient vin: 
 

 

 

 

azaleea 

crizantema 

minunata 

floare de aur 

a toamnei 

 

crinii de toamnă 

imaculata 

camelie 

garoafa 

de seră 

Iată, deci, de unde ne bucurăm serile „scăldate-n albastra lumină” / atunci când: „miresmele plutesc 

prin grădină / iar roua deşiră mărgele / pe roze bogate şi grele / ce-abia mai pot capul să-şi ţină”. 

fasolea japoneză 

ochiul-boului 

nalba de grădină 
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Încântarea şi emoţia ne cuprind adesea, când privim în balcoanele şi grădina casei, ori prin brazdele, 

geometric trasate ale parcurilor, cu comori de forme şi culori ale florilor înmiresmate şi decorative. Dar câţi 

dintre noi ştim, de unde ne-au venit ele, frumoasele, fragedele flori şi plante decorative? 

 

Africa este continentul  

de unde ne-au venit: 

 

 

 

 

fresia 

violeta 

africană 
crinul  

roşu 

gladiola 

gerbera 

asparagusul voalul 

miresei 

   Din Australia ne-au ajuns 

mai puţine plante decorative, 

printre care multe flori de pai şi 

îndeosebi eucaliptul 

Luisa Calujac 



 

Albert Reguş 

Mawas Matei 

 

Noi, care suntem pui de oameni, avem datoria sfântă de a respecta, de a învăţa şi de a 

îndrepta toate relele, pe care le-au făcut mii de generaţii de oameni, care au trăit înaintea noastră. 

Dar cele mai multe greşeli au fost făcute de oameni, în ultimii nouăzeci de ani, prin dezvoltarea 

industriei; s-a uitat calitatea de stăpân şi ocrotitor, pe care o avea omul asupra naturii. Fenomenul 

cel mai negativ, des întâlnit, este poluarea.  
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 Eu cred, că strigătul de disperare al unui copil de a nu distruge planeta, nu-l poate 

influenţa pe un preşedinte. Dar pedeapsa dată de Dumnezeu, va fi cu siguranţă pe măsură. 

 Generaţia mea va ajunge să producă savanţi ai zilei de mâine, dar nu orice fel de savanţi, 

ci nişte savanţi cu frică de Dumnezeu, ce vor face, ca ştiinţa să protejeze toate plantele şi 

animalele.  

  
 

Acum, noi copiii, prin învăţătura 

noastră, reînnodăm o tradiţie bună a şcolii 

româneşti, prin aceea că, învăţăm obiectul 

Religie, obiect, ce nu a mai fost predat în 

şcoli, de pe vremea bunicilor noştri. 

 Acest lucru ne face să fim mai uniţi, 

mai credincioşi, mai respectuoşi, mai cu bun 

simţ şi mult mai ascultători, a celor zece 

porunci date de Dumnezeu, oamenilor.      

           Dumnezeu, fiind Creator, a înfăptuit o 

natură înconjurătoare care pentru noi oamenii 

nu poate fi decât o a doua mamă. 
 

Albert Filip 



 

 O zi plăcută de toamnă ne-a îndemnat, să 
vizităm – o mică grădină Zoologică – de La Ilişeşti. 
        Drumul într-acolo a fost vesel, deoarece râsetele 
copiilor s-au amestecat cu cântecele lor preferate, 
despre toamnă, lecţii sau despre Dumnezeu. 
        Când am ajuns, am fost întâmpinaţi de strigătele 
papagalilor, ce parcă ne-au urat: „Bun venit!” Am 
văzut apoi bâtlanul cu ciocul enorm, ce-şi căuta 
peştişorii în apă, lupul fioros, ce nu se prea arăta, leii 
ce-şi purtau coama cu mândrie, tigrii şi maimuţele 
jucăuşe, care primeau hrana din mâna copiilor, 
entuziasmaţi de îndrăzneala lor. 
  
 

 
O lamă singuratică îşi rumega hrana în linişte, 

alături, într-o încăpere specială, puţin sinistră. Şerpii 
ascunşi printre pietre, sau încolăciţi în ramuri de copac, 
stăteau liniştiţi, deoarece aveau hrana asigurată. Aligatorul 
se plimba stingher în apa, ce-i era dată, ca mediu de viaţă. 

Veveriţele jucăuşe nu-şi mai găseau locul, sărind şi 
zbenguindu-se aiurea, ca nişte acrobate. După ce am 
admirat tot felul de păsări: bibilica, porumbelul, găinuşa şi 
cocoşul de munte, vulturul pleşuv, am venit cu noi 
cunoştinţe, despre aceste păsări şi animale, promiţând, că ne 
vom reîntoarce. 
  28 septembrie 2012 Ştefan Puşcaşu 

Sebi Gugiuman 
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„Dacă aparatul mai merge, îl voi vinde online sau 

la magazine second-hand. Astfel ajut la păstrarea 

mediului şi fac şi bani! Dacă aparatul respectiv e 

defect, îl arunc.” 

 

„Îi voi da frăţiorului meu mai mic telefonul meu 

celular vechi, dacă mai funcţionează. Dacă s-a 

stricat, îl duc la centrul de reciclare. Nu voi arunca 

aparatele de acest gen – voi încerca întotdeauna să 

reciclez.” 

 „Voi stinge lumina, calculatorul şi 

televizorul când ies din cameră.” 

 

“Nu voi arunca gunoiul în râuri, lacuri 

sau în mare. Când merg la plajă, voi duce 

gunoiul la locul special amenajat.” 

 

 

“Împreună cu părinţii, voi sădi un pom în livada bunicii.” 

“Nu voi da foc gunoaielor, în curte. Fumul, de la focul 

deschis în mediul înconjurător, poluează aerul şi 

conţine substanţe foarte toxice .” 

 

“Nu voi arunca gunoaie în râuri.” 

 

“Voi planta flori în faţa casei.” 

“Voi face duş în loc de baie, pentru a consuma mai 

puţină apă. Voi fi mai economicos, dar şi mai ecologic.” 

 

„Când aerisesc camera, voi lăsa fereastra deschisă numai 

câteva minute, dacă sistemul de încălzire funcţionează.” 
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„Voi sorta gunoiul şi voi închide 

apa, când mă spăl pe dinţi.”  

 

 

“Voi spune părinţilor, să demonteze portbagajul 

exterior de pe maşină, pentru a reduce consumul de 

combustibil şi emisiile de gaze.” 

 

“Voi sugera părinţilor mei, să circule 

mai mult cu bicicleta, nu cu maşina.” 

 

“Nu voi arunca substanţe chimice 

sau ulei prin sistemul de scurgere.” 

 

 

“Voi spune părinţilor, să facem din focul în şemineu, o 

ocazie festivă, doar în zilele deosebite, pentru a nu 

polua aerul din zonă.” 

 

 

„Voi colecta apa de ploaie şi cea care curge de la 

streaşina casei, pentru a o folosi la udatul grădinii.” 
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Rochiţe reciclabile 



 

Elevii clasei a III-a A, au jucat o scenetă cu conţinut ecologic. Copiii au fost foarte încântaţi de 

roluri dar şi de costumaţia la care au lucrat cu mâinile lor.  

Toţi au fost încântaţi şi se simţeau cu adevărat nişte actori. 

 

- Dacă eşti copil cuminte, 

Sfatul meu să il ţii minte, 

Când ajuţi părinţii tăi 

Şi duci coşul la gunoi, 

Pune-l în container bine  

Să facă şi alţii ca tine. 

Ecologel:  

Ce ne spune nouă –o floare 

Când e ingrijită? 

 
- Că-i udată şi săpată 

Hrana o ia din pământ 

Răcoare ia de la vânt 

De la soare ia lumina 

Ne-o spune chiar clorofila 

Floarea aduce veselie, 

Gingăşie, bucurie. 

 

Ecologel:  

De aceea eu spun tare: 

Nu-i bine să rupi o floare! 

 Toţi copiii în cor :   

Nu rupeţi florile! 

Nu rupeţi florile! 

 - Dacă mergi în parc voios 

Şi –oboseşti de mers pe jos, 

Odihneşte-te pe bancă , 

Nu da fuga jos în iarbă! 

Căci după cum văd eu treaba 

Nu e bine să calci iarba! 

  

 

Ecologel:    

Căci nu e deloc frumos 

Nu pune gunoiul jos! 

 
Toţi copiii: 

Nu pune gunoiul jos! 

 Nu pune gunoiul jos! 

 

- Când e timpul de odihnă 

Ca omul să stea în tihnă, 

Cred că ştie orişicine 

 Liniştea păstreaz-o bine! 

 

Ecologel:    

  Nu lovi, nu zornăi, 

  Nu vorbi  întruna tare, 

  Nu la maxim difuzoare, 

  Căci atunci eu voi striga: 

  “Hei, păstrează linistea!”   
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Ecologel:   

Spuneţi,copii,de ce oare 

Are nevoie o floare 

Ca să crească să –nflorească  

Privirea să –nveselească? 

 

Toţi copiii în cor: 

,,Nu călcaţi iarba!” 

,,Nu călcaţi iarba!” 

 

- De ce are nevoie o floare? 

Şi de aer şi de soare, 

De apă şi de răcoare  

Şi de copii harnici care  

S-o ude când e mult soare. 

 



 

 

 

- De eşti trist sau supărat, 

Obosit şi-ngândurat, 

Mergi acolo, prin pădure 

Şi-o să-ţi fie iarăşi bine. 

Păsărele vor cânta, 

Glasul lor te-ar bucura, 

Aerul va fi curat, 

N-o să mai fii supărat. 

Şi de aceea eu strig:Uraa! 

 

- Ceas de aur în înalt 

Cu aceleaşi limbi de rază    

Domnul Soare dirijează. 

Cât timp el şi-arată faţa 

Pe Pământ există viaţa 

- Mă rog la bunul Dumnezeu 

Să menţină tot mai mult  

Anotimpuri pe pământ 

Să fie vara tot vară 

Şi nu iarna primăvară 

Iar primăvara când vine 

Să aibă zile senine 

Nu cu ger şi fulgi de nea 

Ca în miez de iarna grea 

Iar în toamnă să tot fie 

Mult belşug şi bucurie.      

- Când mergi singur la plimbare 

Şi mănânci napolitane, 

 Ecologel: 

Eu de-acum te rog frumos, 

Să pui ambalaju-n coş! 

 

Ecologel:  

“Iubeşte te rog, NATURA” 

 

Toţi copiii în cor: 

Iubeşte natura! 

Iubeşte natura! 

 
- Tare eşti bună pădure, 

Toată vara ne dai mure, 

Fragi, alune, flori de tei, 

Conuri, ghinde, cate vrei. 

 
- “Când rupi din codru o rămurea 

  Gândeşte-te că trunchiu-i viu 

  Şi-i pasă trunchiului de ea 

  Că poate rămânea pustiu.”        

  Cu brazii mici fii cumpărat 

  Şi nu fă-n pădure foc, 

  Copacul dacă l-ai tăiat 

 

Ecologel:   

Sădeşte iute altu-n loc! 

 

 

 

Toţi copiii în cor: 

“Sădeşte un pom!” 

“Sădeşte un pom!”   

 

- Ştiţi cu toţii ştiţi voi oare  

Şi cel mic, dar şi cel mare 

Tot ce e pe lume  

Are un rost anume! 

 

- “Lumina e de la Soare” 

Vântul ne aduce răcoare, 

Zâna Ploaie , de nu ştii, 

Creşte roadele în câmpii.” 

 

- Şi-uite, spun cu voce tare 

Prin urmare,că de acuma 

Voi iubi mai mult Natura 

Florile nu le mai rup, 

 Nu culc iarba la pământ, 

Păstrez linistea deplină, 
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Clasa a III-
a
 A 
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Michelle Schul 

Toamna ne încântă ca în fiecare an 

cu roadele sale bogate şi cu frunzele, care 

îşi schimbă culoarea, surprinzându-ne  

mereu cu un dans ameţitor, foşnind apoi 

uşor sub paşii noştri, un cânt doar de ele 

ştiut. 

Pădurea colorată în degrade îşi 

înalţă cu mărinimie vârfurile pictate superb, 

spre cerul azuriu. Pete de culoare ruginie, 

roşie, galbenă, verde, dau farmec priveliştii. 

Olimpiada culorilor începe. Frunzele pictate 

de Celebrul Artist participă la decorul 

încântător al plaiului, intrat în concurs. 

Când vedem frumuseţea toamnei, 

care efectiv cade peste noi, culorile 

peisajelor, parfumul florilor şi prospeţimea 

aerului, sufletele noastre ar trebui să 

îngenuncheze în faţa Creatorului şi să 

mulţumească pentru minunile de lângă noi, 

create pentru noi, pentru mine, pentru tine. 

 

 

 

În anotimpul toamna, pădurea este ca o zeitate a culorii. Toate culorile se împletesc dând o imagine 
minunată, impresionantă. Mirosul umed al pământului şi frunzelor te înviorează. Frunzele se leagănă prin 
văzduh, ca nişte bărcuţe, ce plutesc pe apă. Pădurea este tristă, liniştită. Păşeşti pe frunzele duse de vânt, ca 
pe un covor împletit de o mână omenească. 
 Apoi auzi şi vântul rece care suflă încetişor.  

Şi păsările pleacă lăsând în urmă cântecul lor. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Europa se confruntă cu tot felul de probleme de mediu. 

Fiecare dintre noi putem contribui la protecţia mediului, cumpărând 

produse mai puţin dăunătoare naturii. 

            Eticheta ecologică UE – sigla sub formă de floare – a devenit 

un simbol european al produselor şi al serviciilor „prietenoase faţă de 

mediu”, în domenii diverse: de la hârtia de toaletă, la pantofi şi chiar 

hoteluri.  

       Eticheta ecologică îi ajută pe consumatori să identifice produsele 

cu mai puţine efecte negative asupra mediului. Produsele marcate cu 

această etichetă au garanţia, că respectă cu stricteţe standardele de 

protecţie a mediului şi că au fost verificate de organisme 

independente. 

       Eticheta ecologică ne arată, că produsele respective sunt 

ecologice şi că protejează mediul mai mult decât cele fără etichetă. 

       Floarea înseamnă, un plus de valoare, pentru că, are un impact 

mic asupra mediului. 
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Înv. Lidia Ioachimciuc 

„Vesel saltă clocoteşte 
Murmurând pe lângă stânci 
Şi grăbind se prăbuşeşte 
Pârâiaşu-n văi adânci. 
 
Mult îmi placi, pârâu, de munte 
Apă rece din izvor curat 
Pentru tine-nalţ, cântarea  
Slavă cui mi te-a creat 

     Vezi cum pasărea se-adapă 
     Din izvor răcoritor 
     Şi deşi bea numai apă 
     Cântă aşa-nveselitor! 
 
     Apa mişcă lumea toată 
     Şi celor ce beau din ea 
     Le dă viaţă, sănătate 
     Apa-i băutura mea!” 

 
 

 
Frumosul creat de Dumnezeu,  - natura şi 

natura umană, se îngemănează într-o îmbinare 
unică şi fericită, sporind armonia. 
 Răsăritul de soare este cel mai încântător 
spectacol, oferit de natură. El se ridică măreţ, tot 
mai sus, dând viaţă şi culoare lumii. 
 

          Apa mării era neagră – vineţie. Vântul dormea şi el 

somnul dulce al dimineţii. Nisipul era rece, umed, neprimitor. 

Lumina zilei creştea. 

          Deodată, cerul se coborî la orizont, apoi o văpaie 

trandafirie se răspândi, în tot văzduhul. Arcul de foc al 

soarelui apăru la orizont… 

 

 

Sara Smocot 

Alex Ujeniuc 

Naomi Clipa 

 

Evenimente verzi ale anului 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Auzul face parte din ureche.” 

            „Dunărea se varsă în Marea Neagră cu ajutorul unei delte.” 

              „Animalele care ne dau lână sunt oaia, capra şi pinguinul.” 

„Foca este un animal aeronaval.” 

„Vaca este un animal cu coarne care se mulge de mai multe ori pe zi.” 

„Cele mai periculoase reptile sunt acelea care poartă ochelari.” 

„Animalele sălbatice trăiesc la grădina zoologică.” 

„Albina este o insectă din familia elicopterelor.” 
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Ce copac stufos şi-nalt 
Înfloreşte-n luna mai 
Şi dă floare pentru ceai? 
Cine este? L-aţi aflat? 

Cine-i munteanul fălos, 
Care-aruncă jir pe jos? 

Iarna e nepăsător 
Şi vara-i tremurător 

O mândreţe printre flori 
Şi… la fete-n obrăjori. 
Cu o droaie de căţei, 
Ia ghiceşte, ăsta ce-i? 

Ban de aur colorat, 
Cu pene înconjurat. 
Îl puteţi ghici îndată, 
Că are nume de fată. 

Cine-i gros  
Şi scârţos 
Şi aruncă ceşti pe jos? 

Am o floare minunată, 
Tot cu roşu îmbrăcată; 
Floarea creşte pe un spin. 
Oare ştiţi cum o numim? 

Sus pe culmi înalte creşte,  
Lumea-n casă îl pofteşte. 
Şi dă daruri să le ţină 
În potire de lumină. 

Falnic şade în furtună, 
Iar în nopţile cu lună 
Cântăreţi vestiţi adună? 

Un flăcău bogat în spini 
Cu flori albe în ciorchini. 

O bătrână supărată, 
Peste ape aplecată. 

Matei Mawas  

Alyssa Ioachimciuc 

 

Jocuri didactice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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TALPA URIAŞĂ 
 

 Mergem cu copiii în curte, într-un parc sau grădină 

botanică, şi îi vom da fiecăruia dintre ei o bucată de carton, 

pe care să-şi deseneze conturul tălpii pantofului, iar mai 

apoi să îl decupeze. Apoi vor pune forma decupată pe 

pământ şi vor desena în interiorul ei, cu creioane colorate, 

plantele şi vieţuitoarele pe care acesta le acoperă. De 

asemenea, putem să le cerem copiilor să lipească pe bucata 

de carton fire de iarbă, flori, crenguţe etc. – pentru a onţine 

astfel un mini-peisaj şi pentru a-i face să-şi amintească cu 

plăcere de locul pe care l-au vizitat. 

 Astfel, copiii vor învăţa să se gândească la tot ceea 

ce oamenii calcă în picioare, la diversitatea extraordinară a 

formelor de viaţă. 
 

DEGEŢELE URIAŞE 
 

Vom da fiecărui copil o cutiuţă cu mai multe compartimente. Le 

vom cere copiilor să adune perechi de „obiecte” din natură – care să fie 

diferite la pipăit – cum ar fi”obiecte” uşoare, grele, aspre sau fine, tari sau 

moi, pe care le vom pune pe toate la un loc. Apoi, le vom cere să închidă 

ochii ăi să ia fiecare din mulţimea de –„obiecte”, pe rând câte un obiect, pe 

care să-l aşeze, în funcţie de caracteristicile lui (tare, moale, uşor, greu, 

etc.), în câte un compartiment din cutia fiecăruia. După aceasta, copiii vor 

deschide ochii şi vor analiza împreună dacă alegerea lor a fost corectă. 

Acest joc îi face pe copii să-şi folosească simţul tactil, să se fiecărei 

părţi din natură, să lucreze în grup. 
 Edith Nichifor 

Luisa Calujac  

ARTA DIN NATURĂ 
 

 Le vom arăta copiilor câteva exemple de creaţii din 

natură: forme deosebite de crengi uscate, frunze de forme şi 

culori deosebite, flori uscate etc. Apoi, îi vom pune să creeze, cu 

ajutorul acestora, aranjamente de forme şi mărimi diferite. 

Fiecare copil va duce lucrarea sa în dar părinţilor sau vom face o 

mini-expoziţie în clasă. 

 Astfel copiii vor învăţa să construiască singuri mici 

„opere de artă”, să aibă răbdare, să iubească şi să preţuiască 

părţile neînsufleţite ale naturii. 
 

Darllene Iaţcu 

Sebi Gugiuman 

Ştefan Puşcaşu 

Iosua Pojoga 

gândească la „relieful” 

 

Jocuri didactice 



  

RReebbuussuurr ii   

1. La o dezlegare corectă, vei obţine pe verticala A-B numele spaţiului în care trăim şi  

care trebuie păstrat mereu curat.  

 

 
 

2. La o dezlegare corectă, de la A la B vei obţine numele prietenilor naturii. 

 

 A  

 

1       

 

1. Trăiesc doar în ape nepoluate. 

2       
 

2. Aici învaţă copiii. 

3       3. Se plantează primăvara. 

 4     4. Apă stătătoare (nu e iaz). 

 
5          5. Delta Dunării este Rezervaţie a … . 

6      6. Documente de ocrotire a naturii. 

7          7. Grădină … (cu plante) . 

 8      8. Grădini de iarnă. 

 9        9. Alcătuiesc învelişul verde al Pământului. 

 10       10. Mediu de… (acvatic, terestru etc). 

 B  
 

 
 

3. Află cel mai mare duşman al naturii pe verticala A-B, completând corect careul: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A    

 1        1. Cei care protejează / distrug natura. 

 2      2. Planeta Pământ (alt nume). 

 3       3. Culoarea frunzelor. 

4            4. Corpurile cu viaţă. 

 5       5. Trebuie pus în locuri special amenajate. 

 B  

 A  

 1         1. Arbori sau…. 

 2      2. Ne dă căldură şi lumină. 

3      3. Multicolore, parfumate. 

4        4. Delta … . 

5        5. Întinderi foarte mari de apă. 

6         6. Procesul de curăţare a apei. 

 7     7. Curat, întreţine viaţa. 

                     B 
 

  

Curcubeul inimii 
 

Natura ne încântă în fiecare anotimp cu paleta sa cromatică. 

Culorile calde de toamnă înseamnă bunătate, căldură sufletească, albul 

iernii sugerează smerenie, tinereţe, voioşie, albastrul cerului de vară, 

galbenul lanurilor de grâu sugerează bogăţia sufletească a oamenilor. 
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Guliciuc Andrei 

Albert Reguş 

Dorian Cojocariu 

Darllene Iaţcu 

 

Jocuri didactice 
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Pe pajişte pasc o vacă şi o zebră. Vaca o studiază curioasă pe 
zebră şi, la un moment dat, îi spune: 

- Cu ce vă ocupaţi? 
- Păi, de ce mă întrebaţi? 
- Fiindcă umblaţi şi ziua în pijama. 

- Ce ai pescuit ieri, Mitică? 
- Am prins şase crapi, scumpo. 
- 6 crapi? Înseamnă că te-a înşelat vânzătorul! 

Pe bon sunt facturaţi 8 crapi. 

- În ce grupă de animale clasificăm noi şarpele cu ochelari? întreabă profesorul. 
- În cea a animalelor cu vederea slabă, răspunde un elev. 

Un copil, pe nume Cosmin, merge la bunici. Fiind crescut la bloc, nu 
cunoştea animalele. Intră în şura bunicilor şi spune: 

- Bună ziua, vacă! Eu mă numesc Cosmin. Pe tine cum te cheamă? 
Hai răspunde!... 

Bunicul priveşte uimit şi îi spune: 
- Cosmine, vaca nu vorbeşte, ea doar rage. 

 
- Tăticule, chiar ţi-e teamă de iepuraşii aceia mititei? 
- De ce mă întrebi, puiule? 
- Păi, întotdeauna când mergi la vânat de iepuri, îţi iei puşca şi câinile... 

Privind atent la copitele unui cal, Elias spune: 
- Uite, ce papuci are calul acesta!  

Şi zici că ai vânat un urs de 300 de kilograme? Fără exagerare? 
- Fără! 
- Şi cu exagerare? 
- Nu ştiu. Nu l-am cântărit. 

Ursul pe care l-am vânat ieri era imens. 
- Cam cât de mare era? 
- Cam pe jumătate din cât spun eu, dar în orice caz de două ori mai 

mult decât crezi tu. 
 

Un cavaler îmbrăcat în armură căzuse de pe cal şi fu iute găsit de un lup înfometat: 
- Doamne, ce păcat că mi-am uitat deschizătorul de conserve acasă! îşi zise lupul. 

 
 Doi lupi cazaţi în cuşti alăturate la grădina zoologică stau de vorbă: 

- Nu pricep de ce ni se dă de mâncare zilnic, mie carne şi ţie banane? 
- Fiindcă eu am fost repartizat întro cuşcă de maimuţe!... 

 

Între iepuri: 
- L-am provocat pe lup la duel. 
- Şi ce arme veţi folosi? 
- El colţii, iar eu ... fuga. 

 

Dorian Cojocariu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dragă Isus, 

Doamne,  
 Suntem conştienţi de faptul că, Tu ai creat acest pământ, ne-ai aşezat pe noi oamenii, să locuim pe Planeta 
vieţii şi ne-ai dat legi, pe care să le respectăm, pentru a putea trăi sănătoşi şi cinstiţi. 
 Iartă-ne, Doamne, căci de multe ori, am uitat că pământul este creaţia mâinilor Tale şi am nesocotit valoarea 
dată de tine , frumuseţilor, care ne înconjoară.  Naturii nu i-am  preţuit verdeaţa şi am distrus viaţa dată de tine, 
oricărui firişor de iarbă, copacilor, tăind cu toporul şi securea fără noimă! 
 Animalele pădurii s-au supărat, pentru că le-am tulburat liniştea şi le-am distrus casa. Râurile trec suspinând 
şi murmurând un cântec de jale, deoarece sunt poluate şi privesc neputiincioase, cum mor peştii şi nu mai sunt curate, ca 
lacrima şi reci ca gheaţa. 
 Iartă-ne, Doamne! Noi, copiii, promitem să fim mai buni şi să te ascultăm,, făcând ce este bine şi frumos, 
pentru a salva ce alţii au distrus. 
 Mulţumim, că ne-ai ascultat ruga şi ne închinăm în faţa Ta, precum se închină plantele în bătaia vântului şi 
păsările, care Te laudă, prin ciripitul lor, neîncetat.  
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“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile;  
căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”   

1 Tesaloniceni 5:1 
 Mulţumire 

 

Înv.Lidia Ioachimciuc 

 

Pentru buna ocrotire 
Îi aducem mulţumire. 
Pentru verile cu soare 
Şi parfum de sărbătoare, 
 
Pentru toamna minunată, 
Ţesută-n aur şi topaz, 
Pentru rodirea cea bogată 
Ne curg azi lacrimi pe obraz. 
 
Pentru ploaia, ce la timp  
Câmpul a înviorat, 
Pentru orice anotimp, 
Domnul fie lăudat! 
 
Căci tot El ne-a învăţat 
Să nu ne îngrijorăm, 
Ce vom bea, ce vom mânca 
Şi cu ce-o să ne-mbrăcăm. 
 
Domnul dă ploaie, la vreme 
Şi pământu-i plin de rod. 
Şi nu praf şi pulbere, 
Blestemând al Său norod. 
 
Dacă cerul îl închide 
Şi nu plouă uneori, 
Rugăciunea îl deschide 
Şi deodată, se văd nori! 
 
Dumnezeu ne vrea smeriţi 
Şi tămăduirea vine. 
Vrea să fim mai pocăiţi, 
Ca să facem ce e bine. 
 
Astăzi, din cer ne priveşte 
Cum pe El Îl preamărim, 
Cât de mult se bucură, 
Când vede că-I mulţumim! 
 
Astfel îşi întinde mâna 
Şi revarsă pe pământ, 
Ploaia binecuvântării, 
Ce-i promisă prin Cuvânt. 
 
Să fim toţi ca Habacuc: 
Mulţumiţi în orice vreme, 
Şi la bine şi la rău, 
Să-L lăudăm pe Dumnezeu! 
 
Să ne-ncredem deci în El 
Şi să-L binecuvântăm! 
Şi în orice-mprejurare 
Numele să-I înălţăm. 



 
Copile, 

nu închide cartea naturii, 

fă-i filele cât mai curate, 

nu i le rupe, ci sporeşte-le! 


