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Şcoala –lăcaş de suflet 

  Cel mai tainic adăpost în care sălășluiește misterul cunoașterii este școala. În ea se 

regăsesc pașii pierduți ai atâtor generații, care au împânzit coridoarele acesteia însetați de dorința 

de a cunoaște cât mai mult despre viață. Miracolul întâlnirii cu școala se materializează în 

descoperirea necunoscutului, care se desfășoară prin intermediul profesorilor. Dascălii înțelepți 

marchează și formează sufletele copiilor, ei fiind cei care-i îndrumă spre a dezvălui un univers 

impresionant, deschizându-le fereastra către o lume cu care nu s-au mai întâlnit nicioadată. Fiecare 

dascăl îți stârnește interesul și curiozitatea cu diverse informații.  

Alături de ei trăiești bucuria de a învinge și tristețea de a fi învins, iar cu ajutorul lor 

ințelegi că întotdeauna este un nou început și că din orice greșeală poți să inveți ceva.  

Întodeauna gândurile îmi vor colinda cu plăcere pe coridoarele însorite ale școlii căutând cu 

speranță chipurile dragi ale dascălilor care mi-au înfrumusețat anii copilăriei. Acolo unde sunteți, 

respetul, recunoștința și afecțiunea mea vă vor însoți mereu!   

      Înv. Lidia Ioachimciuc 
 

“Vă felicit dragi copii, pentru 

îndrăzneala de care ați dat dovadă, 

imitând  scriitorii timpurilor trecute, 

dar și a celor prezente. 

Ați reușit! Bravo!”   

Inspector, Puiu  Ioan 
 

“Apreciez, încurajez și răsplătesc  

cu aplauze, curajul de a fi mici jurnaliști!” 

        Manager,  

             Bădeliță Ioan 

 
“Cu logica dobândită la matematică, 

adaug multe numere câștigătoare revistei  –  

“Gânduri de copil”.” 
 

 director,  

Magda Nechifor 
  

 “Vă doresc o primăvară dulce, aşa 

cum sunteți și voi, împreună cu revista 

“Gânduri de copil”! 

şef catedră învățători,  

                 Lionte Mariana  
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Se deschid porţile fermecate 



   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unde e doamna noastră? 
 

E 15 Septembrie. Pe geam, cad din când în când Frunze moarte. Mă sperii puțin, 

deoarece îmi amintesc că a sosit toamna. Se deschid larg porțile școlilor. Mă pregătesc să 

merg spre clasă, dar cu emoții și nedumerire: ”Doamna noastră nu mai vine anul acesta!”. 

Gândurile mă înfioară și-mi deapănă amintirile dragi petrecute împreună. Ajung la școală. Mă 

întâmpină în prag o doamnă zâmbitoare, peste care trecuseră anii, ca frunzele-n zbor. Sunt 

sigură că va fi bine și cu noua doamnă, deși e mai severă și mai impunătoare. Trebuie să ne 

obișnuim și cu schimbările, care de cele mai multe ori sunt binefăcătoare. Doamna ne asigură 

că” Școala e frumoasă și plină de suprize plăcute!” 

”Cu Dumnezeu vom face mari izbânzi!” 

elevii clasei a IV-a A 

 

Zâna cea bună şi cei 21 de pitici 
 

 O să spuneți că nu există această poveste, dar eu vă spun că există. 
Este povestea clasei mele, unde Zâna cea bună este doamna învățătoare iar 
cei douăzeci și unu de pitici suntem noi, copiii din clasă.  

Era prima zi de școală. Cu ghiozdanul în spate, cu mama de mână și 
cu multe emoții în suflet, am pășit pentru prima dată pragul palatului de 
lumină al învățăturii. În curtea școlii m-am întâlnit cu câțiva colegi de 
grădiniță. Eram nerăbdători s-o cunoaștem pe doamna noastră învățătoare. 
De noi s-a apropiat o doamnă de statură potrivită, brunetă, subțire,  cu 
părul castaniu și ochii căprui, cu chipul blând și luminos.  
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M-a luat de mână și mi-a zâmbit. După ce doamna directoare a prezentat clasa I A și ne-am auzit 
numele, doamna ne-a condus în sala de clasă. Acolo ne-a oferit bomboane și baloane colorate. Pe bănci, 
Abecedarul și Matematica ne-au întâmpinat bucuroase, cu parfum de crizanteme. 
 Doamna ne-a explicat că vom păși încet din lumea jocului și a poveștilor într-o nouă lume. Acolo, 
în această lume nouă, ne vom împrieteni cu multe personaje de vârsta noastră, care ne vor ajuta de câte 
ori vom avea nevoie. 
 În sfârșit, eram elevi în clasa I! 
 Cu bagheta fermecată, Zâna cea bună ne-a învățat să scriem și să dezlegăm tainele cititului și 
socotitului. A avut multă răbdare și ne-a îndrumat pas cu pas în “Împărăția cărților”, unde am găsit multe 
întâmplări hazlii, dar și triste. 
 Au trecut de atunci patru ani,  dar învățătoarea a rămas aceeași Zână bună, blândă, înțelegătoare 
și uneori severă (doar atunci când trebuia!). Ne-a învățat ce este bine și ce este rău, să găsim frumusețea 
în lucrurile mărunte și să prețuim mereu sfaturile părinților. 
 Pentru tot ce ne-a învățat va rămâne mereu în sufletul meu. 
 Aceasta a fost povestea unui pitic de clasa a IV-a și sper că v-a plăcut. 

Piticul semnează: Ştefan Mihnea Costache 
 



 

“ Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi. 

Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vâslite. 

Unii sunt precum zmeiele: dacă nu le ţii strâns de sfoară vor zbura departe, sus. 

Unii sunt precum pisicuţele: tare mulţumite când sunt mângâiate. 

Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai când sunt trase 

Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat de nu le mânuieşti cu grijă 

Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te ajute. Este o chestiune de opinie.” 

 

O ghindă, mai întâi! 
 

  Trecem prin viaţă mai uşor sau mai greu, trăim experienţe de tot felul, din care 

învăţăm multe, ne completăm profesia, ne cizelăm caracterul, dăm de-o parte greşelile şi 

încercăm să ne perfecţionăm.  Numai că, ajunşi cândva în vârful Piramidei, uităm repede 

când am greşit, unde am greşit, cum ne-am perfecţionat, cine ne-a ajutat şi privim de sus 

pe cei ce vin în urma noastră fără experienţele trăite de noi, fără a avea timp să facă 

retuşurile pe care le-am făcut noi, în timpul ce-a trecut, şi-i vrem perfecţi, nu le dăm voie 

să greşească, îi criticăm şi îi catalogăm ca fiind slabi.   

Doamne iartă-ne! Dă-ne înţelepciune să ne vedem pe noi înşine, cum am fost atunci 

când eram ca ei, şi să-i ajutăm cu sinceritate gândindu-ne că şi noi am greşit dar datul 

sorţii ne-a ajutat să ne ridicăm, cu toate că nu terminăm de învăţat niciodată.  Un gânditor 

scrie câteva versuri semnificative, care ne ajută să înţelegem cine am fost fiecare.    

Înv. Lidia Ioachimciuc 

 

 

Surprizele copiilor 
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O întâlnire emoţionantă 
 

 Elevii clasei a IV-a A, au primit-o pe învăţătoarea lor, Emima Rusu, plecată în Franţa, 

cu multe aplauze, pe fondul unui recital de Crăciun – “ În oraşul Betleem”.  În acest cadru 

solemn, au fost aplaudaţi elevii, ce-şi sărbătoreau ziua onomastică: Paul Turturean şi Adelina 

Maciuc.  Cu ocazia acestui eveniment au fost invitaţi la program, elevii clasei a V-a A, foştii 

elevi ai d-nei învăţătoare Lidia Ioachimciuc, învăţătoare actuală a clasei, împreună cu diriginta 

Betty Gherasim.  S-au cântat colinde împreună şi tradiţionalul  “ La mulţi ani! ”  

Mesaj transmis doamnei Emima Rusu de către elevii clasei a IV-a A: 

 “ VĂ IUBIM!” 
 

Să trecem în revistă anii 

petrecuți cu Doamna Emima 

Rusu:clasa I, clasa a II-a, clasa a 

III-a (2011,2012,2013-2014). 

 

 

Ilisei Naomi: „Frumoasa mea învățătoare, vă mulțumesc, pentru că mi-ați 

marcat anii copilăriei, cu fire de aur și topaz, cu zâmbetul cald și privirea 

drăgălașă ca o icoană sfântă și binecuvântată.” 

 

Cheia Ruth: „Mi-ați trasat anii copilăriei cu dragostea din 

privirile dumneavoastră, ca să-mi meargă bine toată viața.” 

 

Amintirile ne îmbogăţesc 
 
Anii petrecuţi  

cu doamna  
Emima Rusu !   
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Gânduri din Civitas 

Corlățan Ștefana: „O notă muzicală care a vibrat lin pe coarda sufletului 

meu, când eram doar un copil inocent și plin de vise îndrăznețe.” 

 

Maciuc Debora: „Am copiat zâmbetul şi 

ochii ei calzi, pentru a nu-i uita niciodată.”    

 



 

Vrăbioru Raluca: „Mă simt onorată să vă transmit cel mai frumos gând, cele mai 

frumoase urări de sănătate şi fericire pentru anii frumoşi petrecuţi împreună.”   

 

Costan Robert: „O filă din anii copilăriei, scrisă cu emoție, cu brize 

copilărești, cu sentimente amestecate, pentru un viitor necunoscut.” 

 Roşu Naomi: „Frumoasa mea învățătoare, veți rămâne în 

inima mea pentru totdeauna, ca cea mai plăcută amintire.”  

 

Popescu Rafaelle: „Nu am multe chipuri dragi, 

însă unul din ele este chipul dumneavoastră.” 

 Cioban Adelina: „Doamna va rămâne 

în sufletul meu, ca o floare de April”.    

 

Pojoga Emima: „Dulcea mea învăţătoare, cu ochi fumoşi şi zâmbet 

cald, o să vă păstrez în zestrea amintirilor mele, fără drept de uitare!” 

Maciuc Lavinia: „Glasul şi privirea ei 

fermecătoare îmi vor fascina anii călători...”   

 

Ciocan Patrik: „Un gând frumos, o amintire plăcută, 

care mi-a fermecat un trecător ceas al vieții…” 

 

Iațcu Alice: „Chipul drag, vorbele dulci 

și pline de har, nu le voi uita niciodată.” 

 

Beni Balan: „O notă muzicală care a 

vibrat lin pe coarda sufletului meu…” 

 

Turturean Paul: „Un salut călduros, o 

briză de aducere aminte, un vis frumos...” 
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Roberto Barabaş: „V-am așezat în inimă ca 

pe-o icoană sfântă, fără drept de uitare.” 

Olaru Delia: „Voi păstra anii petrecuţi cu 

dumneavoastră, ca pe  o icoană sfântă şi binecuvântată.”    

 

Magdici Ioana: „Anii petrecuţi cu doamna Emima rămân 

pentru mine, ca un vis frumos, fără drept de uitare...”   
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Un gând, pentru Început 

M-am născut la 1 Sempebrie 1950, atunci când se trage semnalul de alarmă: “ Începe 

școala!”. De aceea, pentru mine școala a fost ceva Divin, Sacru, o Împărăție a Cunoașterii, un 

Templu Cărturar, a doua casă, o liniștire de suflet, un cântec biruitor, o rugăciune fierbinte, o viață 

de om, ce seamănă cu o Frunză. 

Eram răscolită de emoții  și de sentimente de bucurie, pace, optimism, când trebuia să vin la 

școală. Îmi plăcea să folosesc atingerile care transmiteau emoții pozitive: Bătaia încurajatoare pe 

umăr într-un moment greu, mângâierea unui copil pentru a-l liniști. Am realizat că ele 

îmbunătățeau rezultatele școlare.  

Mă încânta acel ritual al toamnei, când forfota umplea magazinele, librăriile, muțimea fiind 

cuprinsă de verva cumpărăturilor specifice anotimpului toamna. Apoi, la fel de cristalin și suav, 

sunetul fermecat al soneriei, care ne deștepta mintea încă conectată la activitățile verii și ale 

vacanței, cu mirificile ieșiri și plimbări cu iz de libertate și voie bună. 

Coloritul pastelat al frunzelor ne răscolea sufletul de amintirile frumoase, lăsate-n urma 

pașilor pierduți în ceața vremii. 

Oricum, Școala rămâne Instituția cea mai măreață şi valoroasă din toate instituțiile de pe 

pământ.   

Cine nu iubește școala, nu prețuiește Viața și nici n-a gustat Frumosul niciodată! 

 Înv. Lidia Ioachimciuc 

 



 

  

 

Într-o zi, ne-am gândit ca împreună cu clasa să plecăm în „Parcul de Aventuri”. Soarele 
mângâia pământul amorţit. Din copacii roşiatici cădeau frunze arămii, ruginii şi aurii. Toamna, în 
caleaşca ei de frunze pictate a venit la noi. Îmbrăcată cu o rochie ţesută din aur şi pe cap cu o cununiţă 
bătută în pietre scumpe, în formă de fructe, picta copacii goi. Un vânt potolit aducea miresme de 
toamnă.  
 Am ajuns la parcul de distracţie. Ştiam că va fi o zi minunată. Ne-am dat pe trambulină de 4 
ori, ne-am urcat în copaci, respectând traseele indicate.  Ne-am jucat la culme.  
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Ne place Aventura! 
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Un minipark zoologic – Menajeria Ilişeşti 

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 arată, 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 linistiţi 

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. 

Paul Turtureanu 

 



 

 E o zi de vineri, plină de admiraţie şi curiozitate. Studiem la ora de ştiinţe, capitolul 

Biospeologia- ştiinţa dedicate subteranelor. Copiii sunt foarte curioşi să afle cum s-au format 

peşterile şi ce înseamnă stalactite şi stalagmite. Unii sunt foarte încântaţi, deoarece pot da relaţii 

despre peşterile vizitate: Peştera urşilor, Peştera Scărişoara, Peştera vântului. 

Fiind plăcut impresionaţi de acest interesant subiect, unii dintre ei au construit câte o 

minipeşteră.  Să le admirăm:  

Cea mai căutată peşteră a Europei este – Gaura Iadului (Holloch), în Munţii Alpi(Elveţia). 

România este considerate ţara “Florilor de piatră”, deoarece e plină de peşteri. 

Înv. Lidia Ioachimciuc 
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Ora de ştiinţe - minipeştera 



Poezie cu rimă   
 

“ Toamna cea domoală, 

A venit la şcoală, 

Cu fructe parfumate, 

Cu melodii curate, 

cu frunze ruginii 

Haideti la joc, copii! ” 

Iaţcu Alice 

 

 

Cearta din poiană   

Din depărtare, am auzit nişte zgomote ciudate. În poiană s-a stârnit o zarvă între un 

sticlete si o cioară.  

- Eşti cel mai mic şi cel mai gălăgios! spuse cioara.  

- Tu nu faci altceva, decât să croncăni toată ziua, zise necăjit sticletele.  

- Neamul meu este mult mai numeros şi putem să ne hrănim cu orice, zise trufaşa cioară. 

-Da, dar cu penajul mult mai frumos şi mai atrăgător decât tine. Oamenii mă admiră 

pentru glasul meu subţire.  

Cearta părea că nu se mai termină. Fiecare pasăre vorbea în limba ei.       

- Eu am cele mai frumoase pene şi oamenii mă adoră.  

- Neamul meu este mai numeros şi putem mânca orice.  

                                                               Ştefana Corlăţean 

 

Păunul şi rândunica   
 

Pe o creangă, un păun era mândru de penele sale:  

- Hei! Ia uitaţi-vă la penele mele! Sunt colorate ca astrul cerului. Nu-i nimeni din 

pădure care să aibă penele la fel de colorate ca ale mele. O rândunică veselă, ce stătea pe o 

rămurică, îi zise:  

- Hei, lauda de sine nu miroase a bine! Am călătorit mult timp prin alte ţări şi am 

întâlnit multe păsări mai colorate şi mai frumoase decât tine.      

                                                                    Magdici Ioana 

       10 Revista clasei a IV-a A, Învăţământ primar - Liceul Teoretic Filadelfia 

   

 

Creativitate la Limba Română 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păunul şi papagalul  
 

- Bună!  

- Salut!  

- Auzi, am vrut de o grămadă de timp să-ţi pun o întrebare papagalule, 

dar nu am avut cuvinte pe limbă!  

- Spune-o nu mă deranjează!  

- Tu de ce ai penele aşa colorate?  

- Păi, aşa m-a făcut Dumnezeu!  

- Am auzit de El! Tu eşti în legătură cu El?  

- Ha, ha, cum să nu!  

- Vorbesc cu El în fiecare zi.  

- Spune-i că vreau să îi fac o vizită, să aflu unde stă! Bine? 

 - Da! Să ştii, că El stă în cer!  

- Atunci, mă duc să-l caut.   

           Iaţcu Alice    

 

Rândunica şi papagalul 

 

Un papagal frumos, şi mândru stătea pe o creangă înflorită de copac. Dintr-o data, zări o 

rândunică mică şi neajutorată. Îi spuse:  

 
- Bună, rândunică, urâţică!  

- Hei! Nu sunt urâtă! zise rândunica plină de gelozie.  

- Ba să ştii că eşti! Şi încă tare urâtă! Adică, uită-te la penele 

tale! Nu valoarează nici doi bani! Arăţi oribil! Ha, ha, ha!  

- Ia mai inchide pliscul acela mare!  

- Eu să tac? Hă! Auzi la tine!  

- Da, tu! Cine altul? Tu răzi de mine! Dar nu te uiţi la tine? 

Eşti gras, cu toate culorile ţipătoare şi eşti urât de tot! Adio papagal 

neîngrijit şi fără minte! Şi rândunica, plină de ură, îşi luă zborul.        

-Tu eşti Acela!  

-Urâto!  

      Vrăbioru Raluca 
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Crăciunul la Dragomirna! 

Se apropie Crăciunul. Toţi copiii sunt 
fascinaţi de această sărbătoare, deoarece 
aşteptarea cadourilor este irezistibilă.   

E voie bună, culoare, zâmbet şi multă 
bucurie. Şi, fiindcă, bunătatea şi dărnicia fac casă 
bună, elevii clasei a IV-a A, împreună cu 
învăţătoarea, pun la cale o ieşire, cu iz de 
Crăciun, tocmai la Dragomirna.   

Acolo, ne aşteaptă o surpriză deosebită: o 
şcoală mică, cu sobă de teracotă veche, cu bănci 
roase de timpul care a trecut, cu ţol pe jos, 
neîncăpătoare, ca pe vremea lui Creangă, cu 
toalete afară. 

Paradoxul dintre Liceul Teoretic 
Filadelfia şi micuţa şcoală e evident: “ Şcoală 
modernă – Şcoală veche de 100 ani cu un 
învăţător, clase I-IV şi grădiniţă.”  
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Am ajuns. Copiii nu îndrăzneau să intre, 

dar prind curaj, atunci când domnul învăţător 

Roman ne primeşte călduros. Îmbrăcaţi gros, 

din cauza frigului, ne întâmpină timizi, dar, cu 

zâmbetul pe buze. Soba e veche şi nu dă 

randamentul necesar de a ne încălzi cum 

trebuie.       

Împreună cu clasa a VI-a B, dirigintă 

doamna Lefter Dana, dulciurile şi cadourile 

frumos împachetate sunt primite cu entuziasm 

de fiecare copil în parte.    

Printre ei sunt şi copii de grădiniţă. Sunt 

atât de timizi încât cu greu întind mâna pentru 

a-şi lua darul binemeritat.   

Doamna dirigintă, Lefter Daniela, le 

vorbeşte despre semnificaţia Crăciunului. 

Colindele cântate umplu clasa de sărbătoare.   

Cu mulţumirea lucrului binefăcut, după 

o bulgăreală cu zăpadă în curtea şcolii, ne 

îndreptăm spre Suceava, nu înainte de a vizita 

mănăstirea Dragomirna, punct turistic 

important. La mulţi ani, Dragomirna! 

                       Înv. Lidia Ioachimciuc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Vino-n codru la izvorul”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond muzical: „Sara pe deal”, Vivaldi – Anotimpurile.   

 

 

 

 

  

  

 

“În mintea unui copil nu poţi pune ceea ce 
nu-i, dezvolţi doar ceea ce este!” 

Mihai Eminescu 
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La mulţi ani, Eminescu !   
 

Astăzi 15 ianuarie – zi importantă – 165 de ani de la naşterea „Luceafărului”, poezii 

româneşti.  Deşi facebook-ul si internetul au acoperit amintirile frumoase descrise de poet 

în nemuritoarele poezii, elevii clasei a IVa A au pus deoparte o oră specială pentru 

recitaluri (poezii şi cântece) ale marelui poet:  

 „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie ?” 

  „Luceafărul”  

 „Sara pe deal”   

 „Pe lângă plopii fără soţ”  

 Melodiile armonioase ale versurilor eminesciene, cântate cu mult drag de copii cu 

transformat clasa întru-un mic amfiteatru, plin de momente poetice, ca o dulce amintire a 

vremurilor de odinioară.         

 Concursul „Eminescu printre noi”, a recapitulat viaţa poetului, purtându-i paşii prin 

anii petrecuţi pretutindeni.   

 Curiozitatea copiilor a născocit tot felul de intrebări, care au pus în lumină interesul 

pentru cunoaşterea şi interpretarea momentului poetic.  

 

Spre el s-a întors, când s-a simţit obosit, ori când a vrut să pună capăt dureroaselor 

momente, care îl măcinau şi îl sfâşiau deseori. Locul unde a venit străveche vatră românească, 

dinspre Ipoteştii Botoşanilor din Ţara de sus, loc plin de coline, păduri şi ape, „gura de rai”, a fost 

locul care l-a marcat şi l-a legat pentru totdeauna.  

 Locul acela a fost păstrat în minte ca un model paradisiac, ca un mic eden, pe unde el îşi 

petrecuse vârsta de aur a copilăriei pierdute.  

 



 

 

 

 

 

1. Identifică opera în proză scrisă de Mihai Eminescu:  

a. Făt Frumos din tei ;  

b. Făt Frumos Măzărean;  

c. Făt Frumos din lacrimă;  

2. Cine este prietenul poetului şi unde se leagă această prietenie ? 

a. Ioan Slavici;  

b. Ion Creangă;  

c. Ion Luca Caragiale;   

3. Când se stinge din viaţă şi unde este înmormântat ?  

a. 15 iulie – 1889, Botoşani  

b. 15 iulie 1889, cimitirul Bellu – Bucureşti  

c. 31 decembrie 1889, Eternitatea – Iaşi  

4. În clasa a IV-a a fost clasificat astfel:  

a. Al 52-lea între 82 de elevi;  

b. Al 15-lea între 72 de elevi;    

 

 

 

elevii clasei a IV-a A 
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Concurs literar  



 

 

 

Prinţ şi cerşetor, de Mark Twain 

„În străvechea cetate a Londrei, într-o zi de toamnă ca toate celelalte, […] 
a venit pe lume un baieţaş, într-o familie săracă – pe nume Canty – care nu-i 
dorise naşterea. În aceeaşi zi s-a născut alt copil englez, al unei familii bogate – pe 
nume Tudor – care dorea din tot suletul venirea lui pe lume“.  

„Prinţ şi cerşetor“ reprezintă o lectură captivantă şi incitantă pentru 
tineri, dar şi pentru cei de toate vârstele. Este o poveste de neuitat despre doi 
copii: Edward Tudor, prinţ de Wales, şi Tom Canty, băiatul sărac, despre lumea 
bogaţilor şi cea a săracilor, de pe vremea regelui Henric al VIII-lea.”  

Stefana Corlăţean 

Prizonierul cu un picior de lemn, de Joseph Stoll. 
 

“Thieleman J. Van Braght, un păstor menonit din Olanda, a adunat toate 
istorisirile despre martiri, informații din dosare de la judecătorii și întâmplări 

despre suferință, într-un volum intitulat Martyrs' Mirror (Oglinda martirilor). În 
ziua de astăzi această carte este cunoscută doar de descendenții mai conservatori 
ai anabaptiştilor și de câțiva oameni de știință. Unsprezece dintre aceste istorisiri 
sunt povestite în această carte într-un limbaj modern și într-o formă mai simplă.” 

Turturean Paul   
 

Hoţul de cărţi   
“În această carte este vorba despre Liesel Meminger, care a trăit în timpul 

Germaniei naziste.         
Fiind orfană de părinţi, este adoptată de Rosa şi Hans Hubermann, doi germani. 

Această familie locuia în afara oraşului München. În timp ce venea spre oraş, în tren, 
fratele ei a murit. După ce l-au îngropat, Liesel a găsit o carte ce se numea „Manualul 
groparului“. Aceea a fost prima carte furată. Aici începe minunata aventură a fetei 
Liesel. Cu ajutorul tatălui ei adoptive, care cânta la acordeon, ea a învăţat să citească.         

De atunci fata a început să meargă pe ascuns la soţia primarului, pentru a fura 
cărţi. În timp ce vorbea Anglia şi Germania erau în război.”  

Pojoga Emima   
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Lectura – o zăbavă pentru cititor 



 

 

Miraculoasa călătorie a lui Edward Tulone 
de Kate DiCamillo.  

 
“Odată, într-o casă de pe strada Egipt, trăia un iepure de porţelan pe nume 

Edward Tulane. Iepurele era foarte mulţumit cu viața pe care o ducea şi pe bună 
dreptate: stăpâna lui, Abilene, se purta cu el cu cea mai mare grijă şi-l iubea nespus. 
Dar, într-o bună zi, iepurele s-a pierdut.  

Kate DiCamillo ne poartă într-o călătorie extraordinară, din adâncul oceanului 
până în plasa unui pescar, din vârful unei grămezi de gunoi până în tabăra unor 
vagabonzi, de la căpătâiul unui copil suferind până pe străzile aglomerate din 
Memphis. Şi așa, de-a lungul întregii călătorii, devenim martorii unui adevărat miracol: 
până şi o inimă dintre cele care se pot sparge foarte uşor poate învăţa să iubească, să 
piardă şi apoi să iubească din nou.”  

 Popescu Raffaele     
 

Pădurea umbrelor, de Matt Haig 

 
“Samuel Blink este eroul acestei povestiri, dar el nu ştie încă asta. În acest 

moment, se află pe bancheta din spate a maşinii parinţilor împreună cu sora lui, Martha. 
Nu are nici cea mai vagă idee că, în curand, un buştean căzut din cer le va schimba 
complet vieţile. Nu ştie că el şi Martha vor fi nevoiţi să se mute în Norvegia, unde vor 
mânca brânză de capră - cafenie şi urât mirositoare - de la matuşa Eda. 

Şi nu are nici cea mai mică bănuială că Martha va dispărea în Pădurea Umbrelor. 
O pădure locuită de troli care împart un singur ochi, hulderi siniştri, spiriduşi ai 
adevărului care te otrăvesc şi de o vrăjitoare care fura umbrele. O pădure aflată în 
stăpânirea maleficului Cel-care-schimbă. O pădure atât de primejdioasă, încât cel care 
pătrunde în ea nu mai iese niciodată.” 

 Ciocan Patrick   
 

Tom Inimă-Curată 
 

“Tom inimă-curată îşi doreşte foarte tare să devină erou, la fel ca cei şase fraţi 
mai mari ai săi. Aceştia sunt curajoşi şi îndrăzneţi, frumoşi şi puternici. Dar Tom este 
foarte îngrijorat că el nu ar fi la fel de curajos ca şi fraţii săi. Departamentul de Poveşti 
nu îi va da niciodată începutul unei aventuri căreia el să-i dezvăluie finalul. 
               Totul până când fraĺilor Inimă-Curată li se întâmplă ceva. Plecaţi în aventuri, 
fiecare dintre ei dispare pe rând. În Ţinutul Poveştilor, Albă-ca-Zăpada rămâne 
adormită şi Cenuşăreasa aşteaptă zadarnic, tristă, cu doar un singur condur de sticlă. 
Nimeni nu-l poate opri pe uriaş să macine oase ca să facă pâine, iar gâsca de aur 
priveşte abătută printer gratiile coliviei ei. 
              Tom trebuie să-şi găsească fraţii, pentru ca poveştile să se poată încheia. Dar 
cum va putea un băiat obişnuit să-şi găsească curajul de a deveni un erou?” 

Balan Beniamin 
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Bunicuţa hoţomană 
 
“Pe Ben îl plictisesc de moarte serile de vineri, pe care trebuie să la 

petreacă în casa bunicii. Unul dintre motive ar fi că, mâncărurile ei sunt făcute 
doar din varză - iar asta e o regula valabilă chiar şi pentru prăjituri... Însă, curând 
descoperă că, Buni are un secret întunecat. Este oare bătrânica inofensivă, cu păr 
alb, proteză auditivă şi dinţi falşi, un hoţ international de bijuterii? 

Dacă v-a amuzat Joe, băiatul miliardar, şi aţi vrea să-l mai întâlniţi pe 
prietenul lui, simpaticul Raj, citind această carte veţi avea o surpriză plăcută...” 

Cioban Adelina 

Aventurile lui Huckleberry Finn 
 

“Aventurile lui Huckleberry Finn este unul dintre cele mai citite romane 
clasice din întreaga literatură universală, e o poveste savuroasă, construită în jurul a 
trei băieţi curajoşi alfaţi într-un tărâm magic. Huck, puştiul lipsit de educaţie şi de 
maniere, fuge din casa vaduvei Douglas, simţindu-se „încolţit de un abecedar“ şi sătul 
de atâtea poveşti despre Moise şi Rai. 

Aşa începe o călătorie fabuloasă la capătul căreia cei trei eroi, Huck, inimosul 
Jim şi strengarul Tom, vor descoperi ce înseamnă libertatea, curajul şi prietenia.”   

Cheia Ruth 
 

“Pentru sărbătoarea de 1 Mai, bucătarul Gulie pregăteşte caramelele 
care l-au făcut celebru, numai că, pofticioasa Tiptil dă iama în bucătărie şi le 
mănâncă pe toate. Dacă nu le înlocuieşte la timp, va da de necaz, doar că nu 
stie ce ingredient secret foloseste Gulie pentru a le da un gust atât de bun!  

Roşu Naomi  
 

Daniela, de Ujeniuc Draga 
 

“Cartea "Daniela" prezintă o poveste adevărată. Călăuzită de mama şi 
bunicii ei, Daniela face primii paşi pe calea credinţei. Experienţele din copilărie 
ale autoarei ilustrează ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi.  

Maciuc Lavinia    

       18   Revista clasei a IV-a A, Învăţământ primar - Liceul Teoretic Filadelfia 
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Mama este ființa cea mai dragă, care mă ajută să înfrunt fiecare obstacol al vieții și 

care niciodată nu cere răsplată, pentru truda sa. Ficare zâmbet al ei este o rază luminoasă. 

Inima ei dăruiește numai iubire și bunătate, iar mintea ei pătrunzătoare și înțeleaptă mă 

ajută să rezolv orice dificultate. Mama mea e cea mai bună! Prin iubirea ei, prin îndelunga 

ei răbdare, prin afecțiunea  față de mine, nimeni în lumea aceasta nu va putea explica, nici 

în zeci de rânduri, bunătatea mamei mele. 

 Roșu Naomi 

 

 

Gânduri pentru mama 
 

8 Martie a venit 

Și eu acum scriu 

Despre mama ce-o iubim 

Și cum o îndrăgim 
 

Mamă dulce, mama mea 

Te iubesc și mult aș vrea 

Să trăiești o veșnicie 

Pentru-ntreaga împărăție 
 

Tu îmi cumperi ce doresc 

Și as vrea să-ți mulțumesc 

Pentru că m-ai iubit 

Și mereu tu m-ai păzit. 
 
 

Cioban Adelina 
 

 

Când mă gândesc la mama 

Văd doi ochi blânzi 

Și un zâmbet cald 

Și mâini care 

Mă-mbrățișează cu drag. 

 

Când sunt tristă 

Mama mă înveselește, 

Mă încurajează, 

Fiindcă mă iubește. 

 

Magdici Ioana 
 

 

Mamă, azi e ziuta ta 

Zi frumoasă ca și tine 

Chipul tău este de aur, 

Pentru mine-i un tezaur 

 

Mamă, tu ești lângă mine 

Chiar dacă nu-s zile bune, 

Zâmbetul tău minunat, 

Ca un râu s-a revărsat. 

 

Mamă, pe tine te cinstim 

Ne-ai învățat credința s-o păzim 

Ea e un parfum de floare, 

Luminoasă ca un soare. 

 

Mamă, ești pom ce rodește, 

Pentru toți se dăruiește, 

Când tăcută ea lucrează 

Spune tu cât valorează! 
 

Emima Pojoga Caterina 
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Sărut mâna, mamelor! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poezie dedicată mamei 
 

De mică m-ai crescut în brațe 

Durerea tu mi-ai alinat 

M-ai răsfățat cu bunătate 

Și jucării mi-ai cumpărat. 

 

Aș vrea să știi mămică dragă 

Că mult eu te iubesc 

Și ți-am cules un ghiocel 

Ca să te fericesc. 

 

Eșt un înger vegheator, 

Melodia mea de dor 

Mă rog Domnului Isus 

Să ajungi în ceruri sus. 

 

Chiar dacă Mă voi mărita 

Și deporte voi pleca 

Poate în America, 

Vei rămâne mama mea. 
 

Roşu Naomi 
 
 

 

Îmi amintesc,  

cum mă privea 

Cu ochii  

ca cristalele, 

Îmi amintesc  

cum era ea 

Cu părul  

ca migdalele 

Este mama! 
 

Îmi amintesc  

cum îmi spunea 

Să fiu atentă  

ca și ea 

Căci la bine  

și la greu 

Ea mă ajută  

mereu 

Cu iubire! 
 

Mamă dulce,  

te iubesc 

Eu mereu  

am să-ți doresc, 

Binele  

și sănătatea 

Fericirea,  

bunătatea, 

Te iubesc! 
 

Maciuc Lavinia 

 
 

 

Când mă privești în ochii mei 

Eu știu sigur că tu vrei, 

Ca să fiu și eu atentă, 

Puțin poate și perfectă. 

 

Mamă bună te iubesc 

Eu aș vrea și mult doresc 

Să te vedem după ani, 

Atunci când o să fim mari. 

 

Ești frumoasă ca o floare! 

Floarea vieții tale 

C-o inimă iertătoare 

Pe-a vieții cale. 

Maciuc Debora 

 

Maciuc Debora 

 

 

Mamă scumpă, harnică 

Uimitor de darnică, 

Îți ofer în dar o floare, 

Să-ți dea binecuvântare. 
    Iaţcu Alice 

 
 

Dragă mamă, 

Îți doresc toate bucuriile din lume. Aș vrea ca nicidodată 

să nu mă despart de tine și să rămâi tot timpul tânără! 

Mamă, te iubesc! 

Magdici Ioana 
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Vrem  nu vrem, trebuie să acceptăm şi să recunoaştem în acelaşi tmip că muzica e 

cântecul inimii şi că fără muzică, viaţa nu are gust. 

 Pentr clasa a IV- a A, ora de muzică a devenit o plăcere. Solfegiem, cântăm 

cântece în coruri, pe două voci(soprano – alt), acompaniați de flaut(Debora), mandolina – 

sopran – Naomi Roșu, mandolină alt – Lavinia și  chitară – Adelina Ciobanu. 

 Zumzetul instrumentelor acompaniază vocile suave ale copiilor înălțând imnuri de 

slavă către Creator. 

 Ne unim și noi cu păsărelele care înalță triluri fermecătoare spre cer, acum când 

Primăvara ne-a dat binele prin cântecul superb, cântat în coruri! 

“ Rândunica a sosit 

       Primăvara vine. 

Iată florile-nfloresc 

         Pasărelele ciripesc 

     Totu-i verde-ntinerit 

Căci e cald și bine” 

Înv. Lidia Ioacimciuc 
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Muzica e cântecul inimii 
 



 
 

 

La un pahar de vorbă cu elevii clasei a IV – a A. 

În una din zile, am transformat ora de civică într-o șezătoare presărată cu 

cântece și întrebări și răspunsuri la diferite probleme și nedumeriri de-ale elevilor. 

Tema a fost: ”Cel mai de preț lucru”. 

 

În final, am coborât în parc, „Țara lui Andrei”. Aici copiii au organizat jocuri 

diverse, după plăcerea și imaginația lor. Am urmărit îndeaproape aplicația lecției – 

Comportarea în grup, la joacă. 

Atitudinea copiilor a pus în practică cunoștințele dobândite la “Civică”. S-au 

comportat exemplar, de aceea au fost notați cu FB, la obiectul “Civică”. 
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Ora de civică 
 



 

-Bună ziua! Bine ați venit la știrile Realitatea! Astăzi vom avea ca lecție,  mai spun unii, 
“Cel mai de preț lucru!”. Ioana o fetiță de doar 7 ani crede că, cel mai de preț lucru este 
prietenia! Prietenia este un lucru prețios! Prietenul este ușor de pierdut dacă nu te comporți 
cum trebuie cu el și greu de găsit dacă nu faci o impresie bună. Dacă avem un prieten trebuie să 
nu ne certăm cu el iar dacă nu trebuie să facem rost de unul! Sfatul de azi este : “Prețuiește-ți 
prietenul și ia aminte la lecția de astăzi! ” 
 

A fost odată un copil care avea o mulțime de bani, dar nu a 
avut niciodată un prieten. El era foarte trist deoarece nu avea cu cine 
să se joace. Băiatul era cel mai bogat copil, dar și cel mai sărac copil. 
Când vedea cum se jucau copiii între ei,  se întrista și mai mult.  

Într-o zi a venit un copil sărac la el și l-a întrebat dacă are un 
ban. Băiețelul îl primise în casă. Cei doi au devenit cei mai buni 
prieteni. 

Prietenia este cel mai de preț lucru. 
 (Brabaș Roberto) 

 

Era o zi de primăvară. În aer plutea un parfum minunat de 
flori. Larisa este o fetiță frumoasă dar zgârcită. Are multe jucării. Nu 
dă la nimeni nici o jucărie. Odată a ieșit cu trotineta 
-Larisa, pot să mă dau cu trotineta ta? Întrebă o fetiță de 9 ani. 
-Nu, nu ți-o dau! E trotineta mea! Spuse Larisa furioasă. 

Aceasta a venit și cu o minge care sărea până în vârful 
dudului. Au venit mulți copii în jurul ei. 
-Putem să ne jucăm cu tine?, întrebau ceilalți copii. 
-Nu! O să mi-o spargeți, striga Larisa. 

Copiii văzând-o pe Larisa că nu dădea la nimeni jucăriile ei, 
au început să nu o mai bage în seamă. Larisa a rămas singură. De 
după un copac, a început să tragă cu ochiul la jocurile pe care le 
jucau copii. S-a gândit o vreme şi și-a dat seama că cel mai de preț 
lucru este prietenia. 

(Magdici Ioana) 
 

Era luna Aprilie. Afară era călduț. Totul în natura era verde. 
Maria este în clasa I. Ei erau la ora de civică.  
-Doamna învățătoare, care este cel mai de preț lucru, întreabă 
Maria? 
- Copii, cel mai de preț lucru este școala! Trebuie să țineți minte!  
Au discutat toată ora apoi s-a sunat. Au trecut ultimele ore și am 
mers acasă. 
-Mamă, tată, doamna ne-a spus că, cel mai de preț lucru este școala! 
-Este adevărat, fetița mea! răspunse tata. 

(Emima Pojoga) 
 

Cel mai de preț lucru 

 

Pentru mine, cel mai de preț lucru este sănătatea. Pentru a fi 
sănătoasă trebuie să țin cont de ceea ce mănânc, să mă odihnesc și 
să fac multă mișcare.  

Alimentația mea conține multe vitamine pe care le iau din 
fructe și legume. Celelalte vitamine le iau din carne, lapte și ouă. 
Pentru a fi sănătoasă trebuie să trăiesc într-un mediu curat și aerisit. 
Consum multă apă și fac mișcare în fiecare zi. Păstrez o igienă 
personală, mă spăl pe dinţi de 2 ori pe zi. 

Numai așa voi fi un copil sănătos.  
(Ilisei Naomi) 
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În prima pauza, Alina stă în bancă și citește din Biblie. 
-De ce stai singură în fiecare pauză şi citesti din Biblie? 
-Nu mă satur niciodată să citesc din această carte! Când o citesc am o 
bucurie de nedescris. 
-Nu mi s-a întîmplat niciodată asta. Să mă îndrăgostesc așa de tare 
de o carte. 
-Pentru mine, Biblia reprezintă cel mai de preț lucru. Am să-ți aduc 
și ție o Biblie ca să descoperi de ce iubesc această Carte. 
-O aștept cu drag!  

( Cheia Ruth) 
 

Într-o zi am făcut o felicitare pentru mama. Când m-a luat de 
la școala, i-am dat-o. 
- Mulțumesc! Ce frumoasă e! 
- Cu plăcere! Te iubesc! 

Când am ajuns acasă mi-a dat un stilou nou și mi-a spus: 
- Poftim! 
-Ce frumos e! Mulțumesc! 
Cel mai de preț lucru este mulțumirea.  

(Ciocan Patrick Mattias) 
 

-Maria, care este cel mai de preț lucru? 
-Nu știu... Viața? 
-Da. Dar de ce? 
-Pentru că Domnul Isus și-a dat viața pentru păcatele noastre! 
-Aha, și El a murit ca să trăim curat și fără păcat. 
-Da, exact! Mulțumesc! Pa! 
-Cu plăcere! 
Cel mai de preț lucru este viața.  

( Maciuc Lavinia) 
 

Doi prieteni s-au întâlnit la magazin: 
- Salut prietene! 
- Salut! Știai că copilăria a fost și încă mai este importantă fiindcă ea 
e ca o comoară? 
- Da. Dar tu știai că copilaria este asemenea unui basm plin de 
minunății și farmec? 
- Hei! Ar fi minunat dacă am rămâne pe veci copii fiindcă odată ce 
crești apar grijile. Pentru mine cel mai de preț lucru este copilăria.  

(Balan Beniamin) 
 

Bună scumpo! Cum a fost la școală? 
-Groaznic! 
-De ce? 
-Azi, doamna a pus notă pe citit și am luat o notă rea, dar nu pe citit. 
-Atunci, pentru ce? 
-Deoarece am spus că nu imi place să citesc! 
-Cum? Cititul este cel mai de preț lucru. Acum ai înteles? 
-Desigur,  dar trebuie și să scriu frumos, nu? 
-Evident! 
-De acum trebuie să citesc mult și să scriu frumos. 
Cititul este cel mai de preț lucru. 

(Olaru Cacicovschi Delia) 

 
 

                      Revista clasei a IV-a A, Învăţământ primar - Liceul Teoretic Filadelfia   25 



 
Colega mea 

 
Una dintre prietenele mele este Miriam. M-am 

cunoscut cu Miriam în a doua săptămână de școală. Nu mă 
gândeam că ne vom înțelege atât de bine. Miri avea piciorul 
în ghips, mereu o ajutam să meargă pe scări, mai ales în 
parc. 

În câteva zile ne-am împrietenit și am început să 
vorbim la telefon, stăteam în pauză și ne jucam mereu. 

Ea nu este singura mea prietenă, cu toate mă înțeleg, 
dar am scris doar de ea.  

(Adelina Cioban) 
 

Adelina este colega mea de bancă dar și una dintre 
cele mai bune prietene. De când am venit la școală aceasta, 
eu aveam piciorul în ghips și ea era foarte drăguță cu mine. 
Ne plimbam pe hol și nu ne certam niciodată. Nici până 
acum nu ne-am certat vreodată. Ne distrăm foarte bine și 
este foarte drăguță și simpatică. 

Vreau să fim prietene întotdeauna și aș dori să nu ne 
certăm pentru că o prietenie este mai valoroasă decât aurul, 
este ușor de pierdut dar și greu de găsit.  

(Miriam Lazurcă) 
 

Raluca este o bună prietenă, este bună la carte, nu am 
văzut-o vreo dată să comenteze. Chiar și cu copii ea este 
foarte bună. 

Mereu este cuminte, este un copil care spune mereu 
adevărul și care știe să îți fie o prietenă bună. Raluca este o 
fetiță bună și prietenoasă și pot enumera până la nesfârșit 
cum este ea pentru că are multe calități. 

Ea are ochii albaștri verzui, și părul șaten. Este mereu 
disponibilă, scrie foarte repede, dorește să lucreze în plus 
spre deosebire de alţi copii din clasă.  Are un mare talent la 
desen. 

Așa este colega mea Raluca. 
(Anonim) 

Colega mea favorită este Naomi! Mereu ne-am jucat 
împreună. Am devenit prietene din clasa a II-a. E 
prietenoasă, frumoasă și are aceleași gusturi ca și mine! Îmi 
amintesc când mergeam împreună în parc iar iarna ne 
bulgăream, când se așezau fulgii jucăuși pe pavajul școlii! 

Ce frumos era !  Zăpada dormea pe jos strălucind iar, 
eu cu Naomi ne jucam și ne bulgăream. La sport mereu 
jucam volei! Mulțumesc Doamne că ai făcut-o pe Naomi 
prietena mea! Ce frumoasă e! La ziua mea cu siguranță o voi 
invita! 

Eu mai am încă o prietenă la fel de bună: Miriam. Noi 
suntem vecine! În vacanță vecinul meu Iuly se juca cu zmeul 
și a căzut în piscină! Ce amuzant a fost! Noaptea, pe timp de 
vară, mereu ne jucam ascunsa! Este minunată și frumoasă! 
Mulțumesc Doamne și pentru Miri! 

(Vrăbioru Raluca) 
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 Colega mea de bancă este Debora. Ea are niște 
calități speciale date de Dumnezeu. Este bună cu oricine și 
iși arată mila în orice împrejurare. Nu are numai astfel de 
calități, ci e și frumoasă. Părul ei e fin ca măteasea de 
culoare castanie. Ochii au o privire pătrunzătoare și sunt 
de culoare maro.Când mă cert cu ea ne împăcăm imediat. 
Nu suntem numai în aceeași școală, mergem şi la aceeași 
biserică. Ne întâlnim şi la orchestră. E o prietenă foarte 
bună. Odată am mers la engleză și m-am supărat, ea mi-a 
oferit o felicitare. E o prietenă de nota 10! 

(Roșu Naomi) 
 
 
Prietena mea cea mai bună este Raluca. Ea este 

frumoasă,  prietenoasă,  bună, darnică și ascultătore. Este 
șatenă,  nu prea mică de statură. M-am împrietenit cu ea 
într-o zi, în clasa a doua, când ștergeam tabla. 

O apreciez pentru că este mulțumitoare când 
primește ceva și dacă dă nu așteaptă nimic în schimb. Este 
sinceră și îi place, matematica, româna, pictura, educația 
tehnologică, dar cel mai mult îi place sportul. 

În pauze ieșeam afară și ne jucam. Când am mers la 
Mănăstirea de la Dragomirna am împărțit daruri la niște 
copii care nu primeau daruri de Crăciun. Mie îmi place de 
Raluca deoarece se poartă frumos cu mine și ne jucăm 
împreună.  

(Naomi Ilisei) 
 
 

 
Colega mea este Naomi Roșu, Ea are ochii căprui, 

părul de culoare castanie. Cu ea am petrecut copilăria,  cu 
ea am fost pentru prima dată la grădiniță și la școală.  

La ea văd sentimente de dragoste, prietenie, 
încurajare și multe altele. Ne ajutăm reciproc. Cu Naomi 
am învățat, în aceeași zi, la un instrument ( am uitat să zic 
că suntem la aceeași biserică). Cel mai prețios lucru pe 
care îl am este prietena mea și familia.  

Aceasta este prietena mea și nu vreau să o pierd.  
(Maciuc Debora) 

 
 
 
Una dintre cele mai bune colege este Lavinia. Mie 

imi place de ea deoarece râde mult și mă amuz. Îmi place 
de Lavinia deoarece vorbește frumos. Are ochelari roșii, 
părul lung, blond,  și un zâmbet minunat. 

O apreciez pentru că învață foarte bine. 
Mie mi-a plăcut cel mai mult când am fost cu ea la 

Voroneț. Ne-am dat în leagăn, pe tiroliană. A fost minunat. 
Când ne-am udat a fost un moment de neuitat.  

(Emima Pojoga) 
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Pentru copiii Liceului Teoretic Filadelfia, acest program e foarte așteptat și îndrăgit de 
fiecare.  Activitățile atractive și interesante transformă sălile de clasă în scene din povești, 
restaurante, coafor, flori diverse, care au parfum de caracter. 
 Cel mai iubit însă e Coaforul. Fetițele abia așteaptă să fie aranjate ca pentru un spectacol 
inedit. Spectacolul tinereții. Băieții în schimb se bucură de curiozitțile științifice ce-i plimbă prin 
astronomia Cerului, cu iz din Activitatea – „Descoperă lumea”. 
 Să admirăm acum imagini surprinse în timpul activităților desfășurate în fiecare clasă: 
 

Atelier coral - Imnul Şcolii 

La coafor 
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Şcoala altfel 
 



 

 

 

 

Porţia de vitamine- la o salată de fructe 

Florile 

recunoştinţei 

sunteţi voi! 

Hristos a înviat! 

 
 

Elevii clasei a IV-a A 
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Părintele: Ce învaţă elfii la şcoală? 

Copilul: Elf-betul! 

  

- Un bărbat a poposit într-o Vineri într-un orăşel mic. A stat două zile şi 

a plecat tot pe Vineri. Cum este posibil să fi ajuns Vineri şi să fi plecat 

tot Vineri, dar să fi trecut doar două zile? 

- Pe calul său îl chema "Vineri". 

  

- Ce i-a spus cifra 0 cifrei 8? 

- Frumoasă curea! 

  

Profesorul către elev: Nu eşti deloc atent la mine! Ai probleme cu auzul? 

Elevul: Nu, doar cu ascultatul. 

  

Profesorul către elev: De ce tema ta pare scrisă de tatăl tău? Seamănă 

cu scrisul lui de mână! 

Elevul: Pentru că i-am folosit stiloul! 

  

Copilul: Mami, mami, scrie-mi şi mie o scrisorică pentru Iepuraş, te rog! 

Mama: Dar de ce nu o scrii tu? 

Copilul: Pentru că sigur îmi face cadou o carte de gramatică, dacă vede 

cum scriu! 

  

- Cum iţi dai seama că morcovii sunt buni pentru vedere? 

- Pentru că niciun iepuraş nu poartă ochelari! 

  

- Dacă ai îndepărta trompa unui elefănţel, cum ar mai putea mirosi el? 

- Cu trompă sau fără trompă, tot urât ar mirosi! 

  

Profesoara către elevi: Ştie cineva de ce sunt peştii tăcuţi? 

Un elev: Pentru că stau cu capul sub apă. 

  

Elevul la telefon: Bună ziua, doamna profesoară, fetita mea se simte rău 

astăzi şi nu va putea veni la şcoală. 

Profesoara: Bună ziua, dar cu cine vorbesc? 

Elevul: Mama mea este la telefon! 

 Culese de elevii clasei a IV-a A 
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Să ne amuzăm! 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


