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Felicitări pentru succesele înregistrate şi pentru meritul de 

a le oferi copiilor şansa afirmării şi dincolo de şcoală. 

                                                  Ioan Bădeliţă 

Cele mai prospere succese şi împliniri, iar Revista - „Gânduri de copil”  

să menţină cotele înalte ale performanţei artistice. 

Magdalena Nichifor 

Salutăm apariţia unui nou număr al revistei, care mereu aduce 

un suflu proaspăt şi sensibil, pe care numai copiii îl pot avea.  

O primăvară dulce! 

                                Mariana Lionte 

 

Sunt doar un copil, un pui de om, ce-şi doreşte să fie liber, să cutreiere lumea, să o facă 

mai  bună, să o apere, să o vindece. Nu-mi pot schimba existenţa dată de Divinitate. 

Pot deveni stăpânul lumii, deţinând o valoare: Adevărul. 

Port în ghiozdan cărţi, care mi-au devenit universul deschis de şcoală. 

De aceea îţi mulţumesc, şi îţi doresc „La mulţi ani!”, şcoala mea. 

         Copiii 
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Gânduri închinate şcolii 
 



 

 

 

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 

fără de moarte, prin sufletul tău 

 

Cine nu îşi doreşte o aşa ofertă? Unii 

cred că e imposibil să fii tânăr mereu. 

Slujitorii şcolii se bucură de acest privilegiu, 

deoarece întineresc din patru în patru ani. 

Această vrajă a vieţii nu tine prea mult. 

Există însă o “şcoală specială”, unde 

notele se scriu în catalogul vieţii, de către 

Marele Învăţător al sufletelor. 

Cei ce învaţă aici, se bucură de 

promisiunea tinereţii fără bătrâneţe şi vieţii 

fără de moarte, prin sufletul lor. 

Înscrieţi-vă în acest catalog! 

Abecedarul vieţii vă este la îndemână. 

Vă dorim “Tinereţe fără bătrâneţe şi 

viaţă fără de moarte”, tuturor! 

 

Înv. Lidia Ioachimciuc 

Salutare, Dăscălime! 
 

                                               30 iunie - 2013 

          Înv. Lidia Ioachimciuc 
 

     Iz de poveste-una din 365 de zile, închinată dăscălimii. Măcar o zi pe an! 

            Cu lipsă de consideraţie pentru munca lor (socotită de neştiutori cam 

uşoară, puţintică la trup, nu şi la suflet), aceşti eroi, ascunşi sub anonimatele 

nedrepte, îşi poartă crucea, fiecare, pe unde i-i vrerea. 

 Legea bunului simt, legea smereniei, legea bunătăţii, legea discreţiei nobile, legea 

d-lui Trandafir, la nobilul dascăl, funcţionează. E neam cu răbdarea cea mare şi zilnic 

construieşte şi zideşte în copiii, ce i-s dragi, ca lumina ochilor. 

 Loviţi de atâtea schimbări, îi credeai stinşi, vlăguiţi, poate ca într-un basm - A fost 

odată, dar ei sunt aici, mereu cu „crucea-n spate”, prezenţi la datorie. 

 Măcar o singură zi pe an, Domnul şi Doamna Dăscăliţă, care dăruieşte fie şi o 

fărâmă de dar din suflet, fără pretenţia de a i se restitui ceva, cândva, acuma, măcar 

acuma merită, un zâmbet, o floare, o mică urare:  
                

                „La mulţi ani! iubit ÎNVĂŢĂTORULE. 
 

Şcoala – universul acesta minunat 
 

Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 
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“A educa este mai greu 

decât a studia; de aceea 

sunt puţini educatori în 

mulţimea de învăţători.” 

(Vasile Conta) 

    Dintotdeauna, oamenii caută şi 

strigă mereu după libertate: 

libertatea de a fi, libertatea de a 

comunica, libertatea de a călători, 

libertatea de credinţă, libertatea 

de a studia, libertatea de a gândi, 

într-un cuvânt, libertatea de a trăi, 

şi nu oricum, ci după sintagma: 

„aşa cum îmi place mie”. 

     Pe unde mergi, cu cine te 

întâlneşti, cu cine vorbeşti sau la 

cine priveşti, nu poţi să nu observi 

acel „strigăt mut" - şi totuşi atât 

de strident - pe care l-a îmbrăcat 

ca pe o haină, societatea zilelor 

noastre, nemaiputând ieşi din 

măsura ei. 

     De aceea, trebuie să vină 

cineva şi să îi spună fiecăruia în 

parte: 

„Trezeşte-te! Tu eşti din fire liber. 

Înlănţuirea care te-a cuprins, 

care te-a întunecat să nu vezi, 

provine tocmai din faptul că ai 

folosit greşit această libertate, 

slujind până acum aşa cum ai 

vrut, după plăcerea ta şi nu aşa 

cum trebuia. Vino-ţi în fire!" 

 

 

 

Clasa I A, înv. Marilena Şerban 

Şcoala – universul acesta minunat 
 

 

3 

Clasa pregătitoare A, înv. Emanuela Hacman 

Clasa pregătitoare  B, înv. Anamaria Cazimir 

Şcoala – universul acesta minunat 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Acest cineva, chemat să se 

adreseze celor mai tinere vlăstare ale 

naţiunii, este educatorul, pedagogul 

creştin, care trebuie să lucreze în 

şcoală. De bună seamă, acest cineva –

PROFESORUL - există şi poate 

acţiona la toate nivelurile de 

învăţământ, pentru a da libertăţii 

sensul ei specific.  

       Educatorul veritabil, educatorul 

creştin de azi este tipul educatorului a 

cărui viaţă este stăpânită de Suprema 

Lege a iubirii faţă de aproapele şi de 

sentimentul adânc al solidarităţii 

umane, adică trebuie să aibă vocaţia 

de dascăl.  

       Pedagogul,  dacă nu are chemare 

de la Dumnezeu şi nu e pătruns de 

jertfa pe care trebuie să o facă, mai 

bine să nu se facă pedagog.  Un 

pedagog dacă nu arde ca o lumină 

într-o biserică, acela nu e pedagog. 

Pedagogia nu se  învaţă, pedagogia se 

trăieşte. Iătă cheia şi esenţa întrebării 

noastre: De ce o şcoală creştină? 

       Ce înseamnă a fi educator creştin 

astăzi în România? Înseamnă să 

trăieşti şi să lucrezi urmârind firul 

roşu al tuturor principiilor educaţiei: 

întâi să fim, apoi să facem, mai întâi 

în viaţa noastră (a educatorilor), în 

praxisul nostru cotidian, urmând 

îndemnul: Dă altora doar sfaturile pe 

care le-ai duce şi tu la îndeplinire. 

Atunci, cu adevărat, vom înţelege 

educaţia nu ca pe o meserie, ci ca pe o 

datorie a fiecăruia în parte, rodul 

muncii noastre concretizându-se în 

formarea unei generaţii sănătoase cu 

o personalitate bine definită. 

 

 

 

Şcoala – universul acesta minunat 
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Clasa I B, înv. Laura Lucaci 

Clasa a II-a A, înv. Emima Rusu 

Clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Finalitatea educaţiei creştine este 

perfecţiunea omului; în iubire şi sfinţenie. 

A fi om înseamnă a fi un caracter 

desăvârşit, o personalitate morală. Opera 

aceasta: formarea caracterului şi 

desăvârşirea personalităţii morale se face 

prin educaţie. Educaţia în sens creştin 

este iniţiere în viaţa şi învăţătura 

creştină, şcoală prin credinţă şi har, 

conştiinţă şi virtute, iubire şi muncă, 

solidaritate şi răspundere morală. Nimeni 

nu ne-a descoperit şi nu ne-a învăţat mai 

bine şi mai frumos sensul adevărat al 

vieţii, nici metodele de educaţie şi 

instrucţie, mai desăvârşite, de cum ne-a 

învăţat Isus Hristos. 

         Iubirea îl face pe educator să 

urmărească cu bucurie dezvoltarea psiho-

fizică a copiilor, îl face să înţeleagă 

deficienţele celorlalţi. 

         Din iubire şi bunătate izvorăşte 

tactul moral, tactul pedagogic, care nu e 

o teorie ce poate fi învăţată, ci un rezultat 

al educaţiei, e cunoaştere. 

          Încheierea o dorim revelatoare: 

„Din adâncul istoriei şi al conştiinţei, un 

glas poruncitor ne şopteşte: ascultaţi 

poveţele sacre ale creştinismului şi fiţi 

învăţăceii lui credincioşi, pentru că nu 

ştim unde se desparte cultura de religie, 

nici religia de cultură. Fiţi copii buni ai 

religiei şi culturii, pentru că aveţi fiecare 

misiunea frumoasă de a fi ucenicii 

culturii prin credinţă şi apostolii credinţei 

prin cultură, pentru a vă îmbunătăţi şi 

perfecţiona pe voi şi mediul în care trăiţi. 

 
Înv. Lidia Ioachimciuc 

Şcoala – universul acesta minunat 
 

Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 
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Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

Clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

Clasa a IV-a A, înv. Elisabeta Dascălu 

Şcoala – universul acesta minunat 
 



 

ACROSTIH 

V - viaţa este preţioasă. 

R - regulile de igienă trebuiesc respectate. 

E - educaţia pentru sănătate este importantă. 

A - alimentaţia face parte din igiena individuală. 

U - unii copii nu respectă regulile de igienă. 
 

S - sănătatea este dependentă de mediul în care trăim. 

A - apa este izvorul vieţii pe pământ. 
 

F - factorii de mediu influenţează sănătatea. 

I - igiena este atitudinea faţă de propria persoană. 

U - utilizarea regulilor de igienă este necesară. 
 

S - soarele ajută la călirea organismului. 

A - aerul curat nu trebuie poluat. 

N - natura este multicoloră. 

A - atitudinea face parte din pilonii educaţiei de mâine. 

T - toate obiectivele propuse trebuie realizate. 

O - oxigenul este indispensabil vieţii. 

S - ,,sanitarii pricepuţi” este un concurs pe teme 

de igienă desfăşurat în cadrul Educaţiei pentru sănătate. 
 

           Prin tematică şi conţinut, proiectul „Alimentaţia şi sănătatea” şi-a  

propus promovarea unui stil de viaţă sănătos prin conştientizarea de către 

elevi a efectelor negative ale alimentaţiei nesănătoase asupra organismului 

acestora, determinată de creşterea în greutate a unui număr mare de elevi. 

 

Şi eu mănânc sănătos! 

Copilăria este o perioadă de asimilări masive de cunoştinţe, de formare a unor atitudini şi abilităţi care 

se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieţii, iar şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, 

poate aduce o contribuţie substanţială în formarea unor atitudini, comportamente legate de sănătate, de 

dezvoltare armonioasă a elevilor. O alimentaţie inadecvată poate slăbi sistemul imunitar. Nutriţia aduce 

corpului energia de care are nevoie pentru a-şi menţine buna funcţionare, activităţile şi greutatea. De aceea 

considerăm că o nutriţie bună este condiţia sănătăţii.  

 
 

Clasa I B, înv. Laura 

Lucaci 

Sănătatea - cea mai de preţ avuţie 
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                                                      PARA 

                                      

                             ASTĂZI, PARA BUCLUCAŞĂ 

                              S-A UMFLAT-PRECUM UN PAŞĂ 

                              CARE ŞADE ÎN IATAC- 

                             ŞI SE CLATINĂ-N COPAC 

 

    MĂRUL 

 

MĂRUL VESEL, ROTUNJOR, 

ESTE FOARTE HRĂNITOR:                                                 

NE ADUCE VITAMINE, 

CA SĂ CREŞTEM MULT ŞI BINE. 

 

STRUGURELE   

                                                    

STRUGURELE E DE FAPT 

UN CIORCHINE COLORAT 

CU BOABE MARI ŞI CĂRNOASE 

CARE SUNT TARE ZEMOASE 

 

DOVLEACUL 

 

                                               DOVLEACUL AR VREA SĂ FIE 

                                               LUCITOR CA O FĂCLIE: 

                                               DE ACEEA,CÂND SE COACE, 

                                               RUMEN CA FOCUL SE FACE. 

 

ARDEIUL GRAS ŞI ARDEIUL IUTE 

 

ARDEIUL GRAS E O LEGUMĂ                               

CE FACE MÂNCAREA BUNĂ, 

ÎNSĂ ARDEIUL IUTE POATE 

GUST APRIG SĂ DEA ÎN BUCATE. 

 

MORCOVUL 

 

MORCOVUL CREŞTE ÎN PĂMÂNT 

DOAR FRUNZELE RESPIRĂ-N VÂNT. 

NOI ÎL ROADEM BUCUROŞI, 

SĂ AVEM OCHI SĂNĂTOŞI. 

 

clasa I B, înv. Laura Lucaci 

Sănătatea - cea mai de preţ avuţie 
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Sănătatea - cea mai de preţ avuţie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

VÂNĂTA 

 

VÂNĂTA, LEGUMĂ MARE, 

DE LA FRIG S-A-NVINEŢIT, 

DAR S-A COPT PUŢIN LA SOARE 

ŞI DE-NDATĂ S-A-NEGRIT. 

 

VARZA 

 

 VARZA ARE MULTE FOI 

 UNEORI STĂ ÎN BUTOI 

 CĂUTĂM DE ZORI PRIN OALE 

 ŞI DĂM BUZNA LA SARMALE. 

 

ROŞIA 

 

ROŞIA ESTE DELICIOASĂ                                        

O MÂNCĂM LA ORICE MASĂ. 

TOAMNA, ROŞII MULTE AM STORS 

PENTRU UN BULION GUSTOS. 

 

CARTOFUL 

 

CARTOFUL E CAM OVAL 

ŞI PE COAJĂ E MURDAR. 

DUPĂ CE L-AM CURĂŢAT 

L-AM PRĂJIT ŞI L-AM MÂNCAT! 

 

CASTRAVETELE 

 

CASTRAVETELE-I LA MASĂ 

O LEGUMĂ SAŢIOASĂ 

CU UN GUST CEVA MAI RAR 

BA E DULCE, BA E-AMAR. 

 

USTUROUIL 

 

USTUROIUL-I UN CĂŢEL 

DAR NU LATRĂ ŞI NU MUŞCĂ 

E MAI MIC CA-UN ŞORICEL 

ŞI NU VREA SĂ STEA ÎN CUŞCĂ. 

 

CEAPA 

 

CEAPA-I TRISTĂ MI SE PARE 

ÎI E RÂNDUL LA TOCAT, 

ÎN MANCARE EA DISPARE, 

ŞI –ÎMPREUNĂ-AM LĂCRIMAT. 

 

Sănătatea - cea mai de preţ avuţie 
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apă, alimente, aer natură  

 

 

 

baie, batistă, bicicletă, 

burete 

odihnă, orar, ouă  

 

 

 

curăţenie, cântar, ceas, cină pieptene, pahar, prânz, 

pastă şi periuţă de dinţi 

 

 

 

 

dulciuri, doctor respiraţie, relaxare, 

răbdare 

 

 

 

 

educaţie, ecologie soare, sport, săpun  

 

 

 

fructe şcoală, şampon  

 

 

 

gimnastică, gustare termometru, temperatură  

 

 

 

 

haine ţinută  

 

 

 

igienă umbrelă, unt  

 

 

 

 

joacă vitamine, vise  

 

 

 

kilometru, kilograme excursie  

 

 

 

 

legume zâmbet, zahăr  

 

 
mişcare, munte 

 

Sănătatea este cea mai de 
preţ comoară! 

 

Clasa I B, înv. Laura Lucaci 

Sănătatea - cea mai de preţ avuţie 
 

 

9 



 

 

 

 

 

 

La fermă 
 

 

16 octombrie 2012, elevii clasei a IV-a au hotărât împreună cu învăţătoarea lor o deplasare la ferma din 

Stroieşti. Alături de profesorul de sport, domnul Narcis Georgescu, au fost îndrumaţi să viziteze şi să 

interacţioneze cu animalele. Astfel, s-au familiarizat cu activităţile specifice din cadrul fermei: au hrănit 

animale; au călărit, sub supravegherea profesorului de sport, caii fermei. 
 

Ungureanu Magdalena, 

clasa a IV-a B, 

înv. Narcisa Maciuc 

 

Magdalena Ungureanu, clasa a IV-a B 

Curic Andreea, clasa a IV-a B 

Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Activităţi recreative 
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Iarina Filip,  

clasa a IV-aB, înv. 

Narcisa Maciuc 

Amintiri de la ferma din Stroieşti, clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Activităţi recreative 
 

Bosoi Eduard, clasa a IV-a B 

Filip Fabian, clasa a IV-a B 



 

 
Pisica mea 

compusă de Luisa Calujac,  

clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

Este o zi ploioasă. Stau în casă şi citesc, ascultând cântecul monoton al ploii. 

Deodată, aud un mieunat prelung. E Serafina. Se lipeşte de mine, se învârte în jurul meu 

şi aşteaptă o mângâiere. Dau cartea deoparte şi o privesc. Blăniţa ei albă şi moale 

luceşte de curăţenie. Mă priveşte cu ochii ei albaştri, pătrunzători şi foarte atenţi. Pe 

căpşorul mic, aproape rotund ca o minge, urechile fine ca două mici frunzuliţe aud cel 

mai mic zgomot. Mustăţile aspre stau de oparte şi de alta a botului mic şi moale. Începe 

să se spele. Cu limba ei, neobosită ia blăniţa, curăţind-o de zor. Ghearele stau retrase în 

pernuţe moi, pe care Serafina păşeşte neauzită. 

 După ce termină spălatul, începe să toarcă. Adeseori, pisica stă minute în şir la 

pândă. Ea pândeşte nu numai şoareci ci şi şobolani. Dar ei îi mai place şi laptele, 

brânza, peştele, mămăliga şi pâinea. 

 Dar să vă spun un secret: Draga mea, Serafina este şi jucăuşă. De nenumărate 

ori a căzut în lac, încercând să prindă un peşte sau o vrăbiuţă. Pisica mea este cea mai 

bună prietenă a mea. Vă sugerez să vă luaţi fiecare câte o pisică. 
 

 

 Dragi părinţi ai Luisei,  

Vă mulţumesc că aţi pus-o pe Luisa să aibă grijă de mine. Mă iubeşte şi 

mă îngrijeşte, regulat. Doar că, nu îmi place când, mă trage de coadă. Dar în 

rest, aveţi o fiică tare drăguţă. 

Cu drag, Serafina, 

Miau! 
 

 

 

Scrisoare de mulţumire 
       compusă de Flavio Maftei,  

clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

Dragi părinţi ai lui Flavio,                  

Mă numesc iepuraşul Pufuleţ şi doresc să vă mulţumesc într-un mod 

deosebit pentru purtarea de grijă pe care mi-aţi acordat-o. Ţin să vă anunţ, că 

astăzi, se împlineşte un an, de când mă aflu în gospodăria voastră. Îmi amintesc 

cu plăcere, despre îngrijirile pe care le-am primit, încă de când eram micuţ, 

numai de o lună, când primeam zilnic o porţie de morcovi portocalii cu cozi verzi, 

apă, pâine pe săturate. Uneori cartofi şi alte bunătăţi. 

 Cu toate acestea, zi de zi am crescut tot mai mare şi mai mare şi iată-mă 

astăzi, destul de mare, încât să vă scriu această scrisoare de mulţumire. 

 Iubiţii mei prieteni, vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru mine şi vă 

sunt recunoscător! 

Se semnează cu dragoste, pentru voi,  

Pufuleţ 
 

 

Atelier de creaţie – Copiii iubesc animalele 
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   Prietenul meu, Papagalul 
compusă de Andrei Guliciuc, 

 clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

Aaaa! Eu sunt papagalul lui Andrei, Jawel. Andrei mi-a schimbat de multe 

ori apa şi mi-a dat biscuiţi sau alune. Uneori, zbor până pe umărul lui şi aştept 

să-mi dea ceva.  Îi culeg seminţele din mână, iar atunci când vine ora cinci, 

planez până la masă şi ciugulesc din mămăligă. 

Cu câteva sîptămâni în urmă, am făcut ouă, dar din păcate s-au spart. 

Acum nu mă pot juca cu Andrei deoarece, mi-au rămas în grijă două ouă. 

Aaaaa! 

 

Prietena mea, Pissy 
compusă de Alyssa Ioachimciuc,  

clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

Este o  zi  ploioasă.  Stau şi citesc ascultând cântecul monoton al ploii. Deodată, 

se aude un mieunat. E Lily, pisica mea. Lily are blăniţa catifelată şi mătăsoasă, ca o 

pernuţă. Ghearele ei se odihnesc, retrase în pernuţe moi. E obosită, draga de ea. 

Scăpărarea ochilor, culoarea lor verzuie se stinge, dar vai se aude peria de păr căzând. 

Ea, atentă se uită şi se duce să o ia . 

        Mama ajunge acasă. O pune pe Lily în cadă.   Pufoasa  ei blăniţă se joacă cu bulele 

făcute de cascada de şampon. Mustăţile ei negre ca şi catifeaua stau deoparte pe botul ei 

moale imaculat. După ce termină de spălat, apucă parfumul şi mi-l dă, ca să o periez. 

Micuţa pisică se duce la mama. Eram curioasă să văd ce voia să facă. Aşa că, m-am dus 

în bucătărie. Vine ea, frumoasa, cu o fundiţă roşie ca sangele rece. Împreună cu mama, 

am izbucnit în râs. 

       Mergea pe maroul pianului de lemn, de parca ar fi fost la parada modei.  
 

 

 

 

Dragă Aly,  
 

Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi că mă hrăneşti. Tot timpul ăsta m-am simţit bine, aşa că, mii de miau!  

Miau! 

Cu drag,  

Pissy  

 

Scrisoare de mulţumire 
compusă de Mawas Matei,  

clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 
 

Sunt căţelul vostru, Tomi. Vă mulţumesc că m-aţi lăsat în grija fiului vostru 

şi nu în grija altcuiva. Sunt îngrijit şi hrănit în condiţii foarte  bune. Matei mă duce 

în parc în fiecare zi, mă spală  o dată la două zile. Îmi dă să mănânc cele mai 

recomandate cereale pentru căţei.  

E un stăpân excelent! 

                                                          Cu drag , 

                                                                         Tomi          
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Iepuraşul 
                                           compusă de Vladimir Ştefan Mazăre  

                                                      clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

A fost odată, un lup rău care urla în fiecare noapte şi nu-i lăsa pe săteni să doarmă. 

Oamenii din satul acela s-au hotărât să-l prindă pe lup şi să-l închidă într-o cuşcă la marginea satului, ca 

ei să poată dormi liniştiţi. Într-o zi, pe acolo trecu un iepuraş. Lupul l-a rugat să-i dea drumul că, în schimbul 

acestei fapte, îi va da un cufăr plin de diamante. I-a spus unde este ascuns cufărul, iar iepuraşul s-a dus să vadă 

dacă este adevărat. 

Ajuns acolo, iepuraşul găsi un cufăr mare, plin cu pietre. S-a întors şi i-a spus acestuia ce a găsit. Lupul i-a 

sugerat să dea pietrele la o parte şi apoi va găsi comoara. Iepuraşul s-a întors la cufăr, a dat pietrele la o parte şi a 

găsit diamantele. Dar strălucirea acestora i-a luat minţile şi nu a mai vrut să se întoarcă în sat să-l elibereze pe 

lup. 

Lupul tot aşteptând pe iepuraş, a slăbit atât de mult, încât a reuşit să iasă printre gratii şi s-a dus direct la 

casa iepuraşului. Iepuraşul, tot privind la comoara lui, a orbit, aşa că lupul nu a mai trebuit să-l pedepsească. 

Lăcomia iepuraşului l-a orbit şi astfel a fost pedepsit. 
 

 

Şoricelul 
compusă de Mazăre Vladimir Ştefan  
clasa a lll-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

 

A fost odată, o familie de şoricei, care trăiau liniştiţi, în cuibul lor, din peretele unui hambar. În 

familia aceasta s-a născut, într-o primăvară, un şoricel mic şi poznaş. Părinţii i-au spus, să nu plece prea 
departe de casă, să nu se rătăcească. Dar cum şoricelul nu era prea ascultător, a pornit într-o zi să 
cunoască împrejurimile. Habar nu avea încotro mergea. 
     A ajuns într-o casă mare, frumoasă, dar mai târziu a descoperit că era locuită de pisici. Pisicile au sărit 
pe el. Bietul şoricel! 
     A venit un pisoiaş mic, care a strigat la ceilalţi să-l lase în pace, căci îşi doreşte o jucărie pentru el. Cei 
mari au plecat, iar pisoiul a aflat atunci povestea şoricelului rătăcit, l-a fost milă de el, că şi el era un 
copilaş aşa, că l-a dus înapoi în hambar. 
     Părinţii şoricelului s-au bucurat mult când l-au văzut, dar s-au speriat de pisoi. Când au aflat ce s-a 
întâmplat, i-au mulţumit acestuia, iar pe şoricel, l-au sfătuit, ca altă dată, să asculte de părinţi. 
     Povestea s-a încheiat cu un final fericit, dar putea fi şi altfel! 
 

Barza şi ariciul 
compusă de Luisa Calujac, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

Într-o zi, o barză lacomă şi rea s-a întâlnit cu un arici înţelept: 

- Bună, ariciule! Ce mai faci? 

- Bună barzo, mă pregătesc de hibernare! Dar de ce eşti aşa slabă? 

- Pentru că, nu am mâncat de două săptămâni şi întâlnindu-te, cred că am să te înfulec! 

- Încearcă numai, spuse ariciul. 

Ariciul s-a făcut ghem şi barza a încercat să-l mănânce. S-a înţepat în spinii lui. De atunci, barza 

când se întâlneşte cu un arici, îl ocoleşte. 

Atelier de creaţie – Copiii iubesc animalele 
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Miriam Şerban 

Clasa a II-a B 

Mateo Rusu 

Clasa a II-a B 
Ştefania Havriştiuc 

Clasa a II-a B 

Flavia Clipa 

Clasa a II-a B 

Ioana Popadiuc 
Clasa a II-a B 

Alex Apăvăloaie 

Clasa a II-a B 

Buburuza-curiozităţi 

Danielle Andronache 

Clasa a II-a B 

Răzvan Feigel 

Clasa a II-a B 

Ruth Cotleţ 

Clasa a II-a B 

Delia Patraş 

Clasa a II-a B 

Agnes Piersic 
Clasa a II-a B 

Marco Roman 

Clasa a II-a B 

Denisa Cîmpan 

Clasa a II-a B 

Nicole Hreniuc 
Clasa a II-a B 

Ştiaţi că... 
1. Buburuzele sunt insecte care fac parte din acceaşi 

familie cu albinele. 

 

2. Buburuza (gărgăriţa) este cea mai bună prietenă a 

grădinarului. Ea apără plantele din grădină mâncând 

nenumărate omizi şi viermi. 

 

3. Atunci când se hrănesc, buburuzele îşi mişcă gura 

dintr-o parte în alta, nu de sus în jos ca oamenii. 

 

4. Pe măsură ce trec anii şi îmbătrânesc, petele negre 

de pe corpul buburuzelor scad în intensitate, se 

decolorează.  

 

5. Dacă este atacată, buburuza se apără printr-o 

„sângerare reflexă”, aceasta elimină „sânge” la 

nivelul articulaţiilor segmentelor picioarelor, 

acesta având un miros urât ce ţine furnicile şi 

păsările la distanţă. 

 

6. În timp ce zboară, buburuza bate din aripi de 

aproximativ 85 de ori. 

 

7. Buburuzele pot deveni canibale în lipsa hranei. 

 

Clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte 

Atelier de creaţie – Copiii iubesc animalele 
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Clasa a II-a B vă prezintă aspecte din cadrul lecției ”Raliul matematic - Toyota Kids” 

 

Pe parcursul acestei activități: 
 

 

Ne-am bucurat de prezența oaspeților.  

 

L-am primit cu mare emoție pe domnul Lucian 

Oniceag - reprezentantul Showroom-ului Toyota, 

sponsorul competiției. 

 

Am primit câte o șapcă pentru a putea fi piloți. 

 

”Am căutat în service” pentru a găsi mașina care era pregătită pentru raliu. 

 

Am făcut un tur de încălzire...bineînțeles...tot matematic. 

 

Am gândit și am rezolvat probleme interesante pe tot parcursul traseului. 
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Am fost premiați, am primit diplome și am făcut un test drive în curtea școlii. 

Nu vă speriați, nu am fost noi șoferii! 

 

Uraaa! Am ajuns la FINISH, dar nu toți odată... Ce păcat! 

 

Am calculat corect și am primit cheia mașinii cu care am participat la cursă. 

 

Clasa a II-a A, înv. Mariana Lionte 
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Înv. Emima Rusu 

“România este patria noastră şi a tuturor românilor. 
E România celor de demult şi a celor de mai apoi. 

E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie." 
Barbu Ştefănescu Delavrancea 

 

În aceste vremuri tulburi, vremuri în care a-ţi părăsi ţara a devenit o opţiune pentru mulţi dintre români, 

patriotismul poate părea un subiect depăşit. Cu toate acestea, ne propunem să învăţăm împreună despre dragostea 

de ţară, despre ce este patriotismul, cât şi despre acţiunile şi comportamentele pe care le implică. 

A imprima copiilor această valoare înseamnă a le oferi explicaţii despre importanţa felului în care trebuie 

să ne raportăm la poporul din care facem parte, despre apartenenţa la ţară şi importanţa rolului de cetăţean. 

Faptul, că ne-am născut aici, este un dat. Dincolo de mândrie sau lipsa mândriei naţionale, acest loc în 

care ne-am născut merită onorat şi respectat. Aici ne sunt rădăcinile, aici ne sunt strămoşii. Ceea ce suntem azi se 

datorează acestui pământ. 

România e ţara în care Dumnezeu a ales să ne naştem. Aici am învăţat să vorbim, să gândim şi să scriem 

româneşte. Chiar dacă ţara aceasta nu e cea din poveştile copilăriei noastre, am învăţat să trăim aici, am învăţat să 

iubim semenii, să preţuim dealurile şi pădurile, apele curate, măreţia munţilor şi frumuseţea locurilor. România 

este o ţară minunată atâta timp cât alegem să preţuim tot ce este bun în ea. Ne întoarcem cu inima către ţara 

noastră şi vrem să învăţăm, să o iubim cu bune şi cu rele. România e ţara care ne dă identitate. 

Ziua Naţională a României e momentul în care cei mici au posibilitatea să prindă atmosfera de sărbătoare 

din fiecare suflet de român, să ia contact cu valorile culturale şi istorice, să recunoască însemnele poporului 

(steagul, stema şi Imnul ţării), învăţând astfel să facă primul pas spre demnitatea naţională. 

România e ţara care merită şi trebuie iubită!  
 

Dumnezeu să binecuvânteze România! 

La Mulţi Ani, ROMÂNIA ! 
 

 

 

Respectă orice ţară, dar pe a ta iubeşte-o! 
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Au vizionat un scurt documentar cu tema "Copilării paralele" - comparaţie între viaţa copiilor din 

Kenia şi a celor din România, material prezentat de masterand, Dascălu Andrei, ce a vizitat Kenia în 

cadrul programului „Tineri pentru misiune" Mediaş. 

Timp de o săptămână, toţi elevii şcolii au fost implicaţi în diverse activităţi: clasele primare au confecţionat 

steguleţe, carduri cu gânduri de preţuire faţă de ţară, sub genericul „România - ţara mea"- au prezentat în PPT 

informaţii despre Unire. Lecţia de educaţie civică "Învăţ să îmi respect ţara", susţinută de doamna Margareta 

Lupaşcu, reporter la RVE Suceava, a creionat deosebit activitatea. 

Înv. Narcisa Maciuc 

Respectă orice ţară, dar pe a ta iubeşte-o! 
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1 Decembrie a fost o zi de sărbătoare pentru toţi. Elevii clasei a ll-a, au intrat în pas de marş, în aula şcolii, 

intonând cântecul "Al bucuriei steag".  A urmat prezentarea evenimentului istoric (PPT). 

S-a intonat imnul "Deşteaptă-te, române!"  . 

 

S-a urmărit Sceneta: "Unirea" – prezentată de elevi ai claselor a XI-a, îndrumaţi de prof. Onuţ Carmel 

Acţiunea a continuat şi în afara şcolii. Elevii claselor primare, însoţiţi de doamnele învăţătoare şi de părinţi au intonat 
cântecul "Unul cu unul şi toţi pentru unul" apoi au lansat baloanele tricolore, în parcul de la Catedrală. 

 
 

Aceste baloane au dus cu ele mesajele de mulţumire ale elevilor şi gândurile lor de preţuire şi respect faţă de ţară. 

 

Respectă orice ţară, dar pe a ta iubeşte-o! 
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21 

 

                                                              

România 
de Matias Neagu, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 
 

România este cea mai frumoasă ţară din câte le ştiu. Am tot ce-mi doreşte 

   inima: casă, curte, peisaje frumoase, jucării şi magazine. Pădurea, în anotimpul toamna,   
este cel mai frumos tablou desenat de un artist. Acest tablou este de culoare ruginie,  

galbenă, rozie, verde. 

 România este paradisul animalelor: veveriţelor, găinilor, lupilor ş.a.m.d. Nu sunt în această ţară  

războaie, ci locuim în pace şi linişte deplină. Nu auzim împuşcături sau bombe.     

            Iarna este cel mai plăcut anotimp al copiilor. Zăpada este distracţia lor. Construiesc oameni de   

                zăpadă, se bat cu bulgări si fac îngeraşi. Primăvara apar ghioceii şi copiii merg cu familia în excursii,   
                       iar toamna începe şcoala. 

Mă bucur de ţara mea. Este bogată, liniştită, plină de copii şi de aerul  

curat, atât  de necesar. 

Îmi place Romania! 

 

 

Respectă orice ţară, dar pe a ta iubeşte-o! 

De Ziua României, elevii şcolii au lansat lampioane tricolore din parcarea, lulius Mall - Suceava. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iubesc România! 
 

           

            Când îmi aduc aminte de ţara mea, de locul meu natal, mi se umple faţa 

          de lacrimi. La ora de limba română, când citim despre eroii ţării, mă înfior  

       când mă gândesc cât curaj aveau. Când am ajuns la lecţia “Stejarul din Borzeşti,”  

   o poveste scurtă dar tristă şi cu multe peripeţii, din nou m-a cuprins acel fior al  

dragostei de ţară şi de patriotism al eroilor noştri. 

             Ţara mea este o ţară frumoasă, curată, plină de bogăţii şi trebuie păstrată aşa.  

      În ţara mea,  România  pământul se aşterne bogat şi neted ca o apă. Deseori, privesc în 

        jurul meu şi observ că arată, ca un ţinut pe care îl străjuiesc în depărtare, creste vinete de  

          munţi. Mi se întâmplă acest lucru atunci când merg cu părinţii la iarbă verde sau în diferite     

                  excursii. Când merg la iarbă verde, şi asta de obicei primăvara, roiuri de fluturi zboară peste   

                     poiana înflorită, când mă aşez pe iarbă, simt că este ca mătasea fină, ce îmi gâdilă uşor picioruşele.  

Dar cel mai mult ador, când mă întorc acasă de la şcoală şi văd floarea albă şi parfumată a 

bătrânilor tei ce străjuiesc şoseaua. 

                       Ţara mea este plină de frumuseţe, eleganţă şi iubire.  

Vă sugerez, să-i vizitaţi plaiurile!  Ţara mea este cea mai frumoasă! 

 Iubesc România! 

        Iubiţi România! 

 

Salutare, ţara mea! 

 
             

                   Iubesc România, ţara mea, pentru că în fiecare din cele patru 

            anotimpuri,  mă pot bucura de peisaje şi imagini diferite. Iarna, ne  

       înveselim cu melodiile intonate  de colindătorii, ce ne aduc vestea naşterii 

     Mântuitorului. Primăvara, ne aduce în suflet bucuria învierii împreună cu  

parfumul naturii înflorite.  Vara, anotimpul meu preferat, ne cheamă în  

vacanţă, la marea înspumată. Apoi, toamna, în livezi şi în grădini.  

Albinuţele si furnicuţele, precum oamenii strâng provizii pentru iarna cea lungă.  

     De asemenea, iubesc Romania pentru că are multe locuri frumoase de vizitat  

       cu munţi şi privelişti frumoase. Pentru a vă convinge nu trebuie decât să petreceţi zi sau   

        doar câteva  ore în jurul Braşovului, sau să vă delectaţi privirea cu o  floare-de-colţ pe  

                                masivul Rarău. 

                        Acestea sunt doar câteva din peisajele cu care noi, românii ne mândrim. 
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de Naomi Clipa, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

 

 

 

de Luisa Calujac, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Respectă orice ţară, dar pe a ta iubeşte-o! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iubesc România pentru că: 
Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

Respectă orice ţară, dar pe a ta iubeşte-o! 
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 Clasa aVI-a B, înv. Narcisa Maciuc -  Unirea Principatelor Romane - 24 ianuarie2013 

Era în anul 1859. După destrămarea Unirii înfăptuită de Mihai 

Viteazul(1600-1601), a mai durat încă 259 ani, până când Alexandru Ioan 

Cuza, vede necesitatea unei legături puternice între aceste două ţărişoare. 

 Se gândea în sinea lui, Măria-Sa:  

- De ce o graniţă între Moldova şi Ţara Românească, când  

vorbesc aceeaşi limbă, au acelaşi port, aceleaşi obiceiuri, tradiţii, culturi? 

 Râul Milcov trebuia surpat dintr-o sorbire şi unirea era înfăptuită, 

mai ales că avea de partea lui, atâta mulţime. 

 Adunarea de la Alba-Iulia a fost piatra de căpătâi, care a rupt 

lanţul robiei şi a învins părerile îndoielnice ale celor ce se opuneau cu 

vehemenţă, acestui mare ideal al poporului român. 

 Astfel că, românii din cele 2 ţărişoare se puteau întâlni, puteau 

colabora fără bariere: 

„Vin' la Milcov cu grăbire, 

Să-l secăm dintr-o sorbire, 

Ca să treacă drumul mare, 

Peste-a noastre vechi hotare.” 

Radu Denis, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… inima omului e ca sticla; 

şi dacă se sparge, cu ce ai s-o mai lipeşti? “ 
(Din “Invăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”) 

 

Mai toţi istoricii sunt de acord că procesul tehnic de obţinere a sticlei a fost descoperit 

de om aproape întâmplător, foarte probabil simultan cu descoperirea focului. 

Revoluţia fundamentală în fabricarea sticlei are loc atunci când apare, ca instrument de lucru, 

“ţeava suflătorului” (probabil 20 i.e.n.- 20 e.n.). 

Urmează o perioadă lungă punctată de momente cu semnificaţie mai mult emoţională. În 

anul 14 al erei noastre lucrătorii egipteni construiesc lângă Napoli primele cuptoare de topire a 

sticlei. Se mai notează că, împăratul Nero a plătit 600 de şesterţi pentru două pahare mici din 

sticlă şi că în timpul domniei împăratului Claudiu se fabricau geamuri pentru ferestre, cu 

dimensiunile laturilor cuprinse între 30 şi 50 cm. 

 

Veneţia este locul de naştere (sec.XVI-XVII) al industriei 

moderne de fabricare a sticlei. 

Giorgio Agricola, considerat părintele tehnologiei de fabricare a 

sticlei, lasă scris (anul 1500) procedeul exact de fabricaţie şi misterul 

din jurul celebrelor (şi atunci, şi astăzi) fabrici de sticlă de la Murano. 

Tot el face şi desenul foarte exact al unui atelier de prelucrare a sticlei 

în care se văd foarte bine cuptorul de topire şi cel de recoacere. 

 

Procedeul de fabricaţie al sticlei îl putem vedea astăzi la Fabrica de sticlă STIMAS SA 

Suceava. Acest lucru l-am facut noi, elevii clasei I B, vineri 5 aprilie 2013. Am fost fascinaţi de 

tot ceea ce am văzut acolo: de modul în care materia primă este introdusă în cuptoare şi se 

încălzeste până ce devine incandescentă, apoi materialul incandescent se ia din cuptor de către 

suflători care, prin suflare într-un tub, dau forma vasului de sticlă,  se trece apoi la control 

pentru depistarea posibilelor defecte, iar şlefuirea vaselor se face sub jet de apă cu smilger 

foarte fin. 

Acum ne putem lăuda cu ceea ce am învăţat şi cu paharele de sticlă pe care le-am primit în 

dar şi pe care...nu mică ne-a fost surpriza...erau scrise cu litere de aur numele noastre! 

Mulţumim din suflet domnului Mircea Ţetel, pentru darurile oferite nouă şi pentru şansa de a 

învăţa lucruri noi! 
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Sticla şi puţină ISTORIE (...doar puţină !) 

Înv. Laura Lucaci 



 

 Pe 17 decembrie 2012, aula şcolii a fost arhiplină. Elevii claselor I-VIII, mai plini de emoţii şi elegant 

îmbrăcaţi au pregătit un moment inedit, invitaţilor: părinţi, bunici, vecini. Au intonat  frumoasele colinde.  

 

 

Astfel, încă odată, în această 

perioadă din an, ne-au reamintit că 

Domnul Isus s-a născut pe pământ 

acum mai bine de 2000 de ani. 

 

Inimile tuturor s-au umplut de bucurie, iar darul nepreţuit oferit nouă, ne-a schimbat viaţa. 
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Colindul- Un cântec nemuritor 

Înv. Narcisa Maciuc 



 

 

 

 

 

Crăciunul în acorduri instrumentale 
 

 

 

 

Toţi elevii claselor primare, care cântă la instrumente, au dat un mini concert, în aula şcolii.  

 

Elevii clasei a III-a A, au prezentat sceneta „Pruncul Isus” . 

 

Elevii au fost stimulaţi să simtă muzica instrumentală. 

Spectatorii lor au fost toţi elevii claselor primare. 

 

Magdalena Ungureanu-pian 

 

Iosua Pojoga-pian 

„Suntem magii din răsărit” 

Iosua Pojoga-trombon 

„De mult profeţii au 

proorocit” 

Naomi Drăgoi - flaut „Procesiune misterioasă” 

„Jingle Bells”, 

    Albert Reguş -pian 

Colindul- Un cântec nemuritor 

Edith Nichifor  -pian 

„Jingle Bells”, 

„All  the Halls” 

 

Teodor  Nichifor  -pian 

„Jingle Bells” 

 

Natan Ciubotari 

-fluier 
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Andrei Guliciuc - pian Duet: „O noapte preasfinţită” 

Luisa Calujac-vioară 

Matias Neagu-pian 



 
Crăciun în Australia 

 

de Vlad Mitrea Muntean,  

     clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 
 

 Australia este o ţară mare, înconjurată de ape, situată în emisfera sudică 

a planetei noastre. 

 Capitala Australiei este Cambessa. Acest continent are cinci state. 

Împreună cu părinţii şi fratele meu, am vizitat două din ele:Victoria şi New South 

Wales.  

 După un drum lung de douăzeci şi patru de ore, am ajuns la Melbourne, 

capitala statului Victoria. Melbourne este un oraş foarte frumos, cu clădiri înalte 

şi parcuri frumoase. 

Prin acest oraş, trece râul Yarra, care se varsă în oceanul Pacific. 

 Într-o dimineaţă, am vizitat Aquarium, muzeul mării. Acolo am văzut 

peşti de toate felurile: peşti fără ochi, pisici de mare gigantice, rechini, peşti 

uriaşi, cai de mare, cai de mare care seamănă cu nişte frunze. Deasemenea am 

mai văzut şopârla care poate să îşi refacă intenstinele, picioarele şi coada, 

broaşte ţestoase, broaşte verzi şi mari. Am văzut fel şi fel de meduze mari, dintre 

care unele otrăvitoare pe nume Blue Botle, precum şi alte meduze minuscule, mai 

puţin periculoase. 

 Într-o altă zi, am vizitat Muzeul de Ştiinţe Naturale unde am văzut şi 

multe păsări: pasărea Emu şi multe feluri de papagali. Unii dintre papagali am 

aflat că pot vorbi, dar nu mi-a venit să cred. După câteva zile, am vizitat un parc 

natural, unde am văzut toate aceste animale şi păsări vii. Aici am atins cangurii 

şi am făcut poze cu ei, am pus mâna chiar şi pe puiuţul de cangur din marsupiu. 

 În sfârşit, am văzut şi papagali, de toate culorile, iar unul alb cu creasta 

galbenă, chiar vorbea. I-am spus: „Hello!”, iar el mi-a răspuns după puţin timp: 

„Hello!”. Am pus mânuţa pe un papagal roz, care a scos capul printre zăbrele. 

 Tot în parcul acesta am văzut căţelul sălbatic Dinga, pe care l-am 

mângâiat. Zilele s-au scurs repede, ca atunci când faci lucruri, care îţi plac.  

 În mai multe zile, am fost la plajă pe malul oceanului Pacific. Am făcut 

baie în oceanul Pacific. Valurile erau mult mai mari decât la mare, iar curenţii 

foarte puternici aşa că dacă nu erai atent, cu uşurinţă, te puteai trezi în larg. Am 

înotat şi în golf, însă acolo apa era mai liniştită. 

 Într-una din zile, am coborât în cel mai sudic punct al Australiei: Wilsons 

Promontori. Aici, am găsit o plajă foarte mare cu un nisip foarte fin şi alb care 

scârţâia atunci când păşeai. 

 În cele din urmă, a sosit şi Crăciunul. În ajun, am mers la colindat cu 

copiii de la Biserica Filadelfia. Pentru că era cald, ne-am îmbrăcat în pantaloni 

scurţi şi am fost serviţi cu fel de fel de fructe de vară. La Crăciun am mâncat 

cireşe, pentru că după cum v-aţi dat seama, în decembrie, în Australia este vară. 

A fost foarte frumos! 

De Anul Nou, am vizitat oraşul Sidney, unde la miezul nopţii am văzut focurile de 

artificii. 

 A doua zi, am vizitat Opera House Sidney Tower şi Muntele Albastru. Mi-

au plăcut foarte mult pădurile de eucalipt. Australia este o ţară foarte frumoasă 

cu mult soare, multă culoare, păsări şi animale interesante, în care m-aş întoarce 

mereu cu plăcere. 

 Mama mi-a spus, că pe stema Australiei, se află un cangur şi pasărea 

Emu. Am întrebat-o ce semnifică şi mi-a răspuns că deviza Australiei este de a 

merge numai înainte şi niciodată înapoi, întocmai ca acestea două. 

 

  

 

Atelier de creaţie  
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Anul nou 

          Jessy Schull 
 

Ding, Ding, Dong, 

Anul nou soseşte 

Şi ne-nveseleşte 

Zăpada se aşterne pe grădini 

Şi ne dăruieşte un an senin 

 

O floare de gheaţă 

Dansează pe-afară, 

Dumnezeu a trimis 

O iarnă de vis. 

 

Dumnezeu ne iubeşte, 

Şi nu ne dăruieşte, 

Un an stresat, 

Ca să fie cu bănat. 

 

Dragostea Lui ne copleşeşte, 

Pentru că El ne iubeşte, 

De aceea, trebuie să nu-l supărăm, 

Şi pe El să-L ascultăm. 

 

 

 

 

Jessy Schull &Naomi Clipa, clasa a III-a A 

Iulian Grigiriciuc, clasa a III-a A 

Atelier de creaţie  
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Poveste de iarnă 
de Luisa Calujac, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 
 

 E iarnă. Vremea s-a schimbat: e rece, ger şi ninge. Florile s-au ascuns, iar pomii 

 şi-au desprins frunzele. Animalele au intrat în hibernare. Ninge ca-n basmele lui Andersen. 

Fulgii de zăpadă par nişte steluţe plutitoare, sunt ca nişte fluturi albi ce vin din altă lume. 

 Cerul îşi poartă pelerina cenuşie. Norii stau parcă spânzuraţi pe cer, aruncând 

greutatea zăpezii peste:sate, oraşe, străzi, copii, oameni, câini, etc. Copacii s-au acoperit cu 

o mantie strălucitoare de gheaţă, parcă ar fi acoperiţi de zahăr. Totul în jur este alb şi pufos. 

Lacurile sunt ca nişte oglinzi sclipitoare ce ne îmbie la patinaj. Casele sunt pline de lumină, 

armonie şi viaţă. Totu-I alb din zare-n zare. Străzile sunt pline de neaua sclipitoare şi 

pufoasă. Copiii aleargă veseli spre derdeluş. Când văd aceste lucruri, mi se umple faţa de 

lacrimi de bucurie. Vântul muşcă din obrajii copiilor care sunt la săniuş. 

Melancolia iernii ne îmbie la visare. Pământul pare pregătit de nuntă. Oamenii trăiesc 

povestea iernii, apoi o poartă în suflete. 

 Iarna, pentru mine, este anotimpul copiilor, cadourilor, sărbătorilor dar şi   

         sărbătoarea Naşterii Domnului Isus. 

                  Anotimpul meu, cel drag şi iubit… Nu pleca! 
 

 

  Omul de zăpadă 
   de Luisa Calujac, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

 Este iarnă. A nins cu fulgi mari şi pufoşi. 

Zăpada s-a aşternut din belşug. La marginea 

satului este mare zarvă. Sandu şi Florin sunt pe 

derdeluş. 

 Băieţii au venit pregătiţi să facă un om de 

zăpadă. Neaua este moale şi pufoasă. Sandu 

rostogoleşte un bulgăre mic de zăpadă. Acesta 

devine din ce în ce mai mare. Va fi capul omului de 

nea. Florin încearcă să clădească trupul. Copiii 

ridică bulgării, unul peste altul. Îi aşează în cap o 

cratiţă, în loc de căciulă. Chipul omului de zăpadă 

se înveseleşte cu ochii din tăciuni şi nasul dintr-un 

morcov. 

 Câţiva copii, se apropie chiuind, de el. În 

jurul lui se încinge joaca. 

 Timpul zboară ca gândul. Înserarea se lasă 

peste sat. Copiii se despart cu greu de prietenul lor. 
 

 

Matias Neagu, clasa a III-a A 

Iosua Pojoga, clasa a III-a A 

Atelier de creaţie  
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                                                             Bucurie de Crăciun   
 

de Matias Neagu, clasa a III-a A, 

 înv. Lidia Ioachimciuc   

 

         Iarna, pământul e învăluit în neaua alba de catifea. E noapte. Eu aştept 

nerăbdător, bunătăţile pregătite de mama, la fel ca şi surorile mele. 

         Tata intră în casă infrigurat. Mirosul bunătăţilor îl întâmpină călduros. 

Îl îmbrăţişăm, ca semn de ,,Bine ai venit !”   

         Masa e pregătită. Ne aşezăm, cu toţii la masă, ne rugăm şi începem a 

gusta din mancarea cu gust divin. 

         Unii oameni vin şi colindă cel mai des cântarea : 

                              “Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip luminos ! 

                              Lăudati şi cantaţi şi vă bucuraţi!” 

         Geamurile sunt împodobite cu fulgi de nea, bradul cu globuri, iar sub 

brad sunt multe cadouri. 

         Am mâncat până ne-am săturat, ne-am aşezat în pat, am visat şi ne-am 

gandit, ce vom face în ziua urmatoare. 
 

Povestea unei ierni mai blânde 
                                                              compusă de Condria Doriana,  

                                                                       clasa III -a B, înv. Nicoleta Dascălu 
 

      Pe tărâmul îngheţat trăia odată o prinţesă frumoasă, dar rece ca un ger amar. 

Castelul ei, bătut de brumă, cu mii de stele argintii, era ascuns între norii pufoşi si 

luminoşi. 

     Templul maiestuos, unde crivăţul pătrunde, zace-n amorţire de multă vreme. 

     Într-o zi, a venit un căpcăun zgribulit să ceară crini şi roze de zăpadă şi cristalul 

îngheţat. 

     Prinţesa şi-a chemat războinicii la luptă, dar căpcăunul speriat i-a propus un târg: 

        -Îţi dau aripi de vultur şi corbi iernatici, pentru crini şi roze de zăpadă. 

        -Pentru ce îţi trebuie, întrebă prinţesa? 

        -Aş vrea să le topesc să nu mai fie aşa ger amar în ţara mea. Cerul pare oţelit, stelele 

par îngheţate şi totul în jur este acoperit de gheaţa arzătoare şi ţurţuri lucitori. Dârdâi de 

frig de multă vreme. Toţi fraţii mei au plecat pe alte tărâmuri de poveste unde luna îşi 

aprinde farul tainic de lumină. 

     -Şi tu de ce nu ai plecat ? întreabă prinţesa. 

     -Un tărâm mai frumos ca acesta nu exista şi de aceea vreau să te rog să fii mai blândă. 

     -Pentru că îţi iubeşti ţara şi nu ai părăsit-o, chiar dacă ţi-a fost greu, am să-mi retrag 

crivăţul năprasnic, aspru şi sălbatic şi am să-1 închid în cutia de gheaţă pentru totdeauna. 

     -Iar eu îţi ofer aripi de vultur ca să-ţi aminteşti, că iarna poate fii blândă şi frumoasă 

fără crivăţ, zise căpcăunul. 

     -Acum du-te acasă, îi porunci prinţesa, şi bucură-te de iarnă! 

Căpcăunul pleacă fericit şi bucuros de întelegerea făcută. 
 

Atelier de creaţie  
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 La Patinoarul Artificial – Suceava 
 

  
 

         Entuziasmaţi, plini de voie bună şi energie, copiii s-au distrat nemaipomenit: au patinat, au organizat 

concursul – “Cel mai bun patinator”, au râs, au luat trânte, au învăţat să patineze. 

  
 

          Pentru evitarea accidentărilor, copiilor li s-au impus 

câteva reguli: să evite viteza, piedicile, trenuleţul, trântele, 

îmbulzeala, care pot duce la rănirea personală sau a 

colegilor; să manevreze patinele cu responsabilitate; 

îmbrăcăminte adecvată (şosete groase, căciulă, fular, 

mănuşi, o sticlă cu ceai şi ceva mâncare) etc. 
 

 

       Pe 31 ianuarie-2013, între orele 11-13, clasele 

primare au participat la o activitate frumoasă şi relaxantă,  

Patinoarul mare din Suceava. 
 

Ziua a fost una dintre cele mai dorite şi aşteptate de copii. 
 

Activităţi recreative  
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Înv. Lidia Ioachimciuc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patinaj 
                                           de Sara Smocot, clasa a III-a A,  

 înv. Lidia Ioachimciuc 
                            E încă anotimpul iarna. Se aud cântecele 

vântului de iarnă. Norii au început să cearnă steluţe argintii. 

              Clasa a III-a A, a hotărât să meargă la patinaj, 

împreuna cu alte clase. Erau dornici de puţină distracţie. 

Timpul era prielnic pentru o astfel de activitate. Şi-au luat 

patinele si s-au avântat pe gheaţa, ca oglinda, a patinoarului. 

Unii copii erau la prima lecţie de patinaj. De aceea mai 

cădeau, iar cei cu experienţă îi ridicau. 

               A urmat apoi, o reprezentaţie spectaculoasă de 

patinaj, prezentată de tatăl unui copil. Toţi au urmărit 

mişcările senzaţionale, care au impresionat pe cei ce îl 

admirau. 

              Deodată, o cernere albă se lăsă din văzduh. Asistăm 

cu toţii, la un concurs de viteză, organizat de un alt părinte 

inspirat de momentul distractiv. Jocul e încântător şi 

antrenant, pentru începători. Timpul s-a scurs pe nesimţite şi 

ne-am îndreptat spre şcoală. 

              A fost o experienţă de neuitat! 

 

Clasa a II-a B, înv. Lionte Mariana 

Clasa a II-a A, înv. Rusu Emima 

Clasa a IV-a A, înv. Maciuc Narcisa 

Clasa a IV-a B, înv. Dascălu Elisabeta Colegii noştri mai mari, elevii clasei a XI-a C 
 

33 

Clasa a III-a B, înv. Dascălu Nicoleta 

Activităţi recreative  
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Mihai Eminescu 
 

"Luceafărul poeziei româneşti" 
 

15 ianuarie 1850  -  15 iunie 1889 

 

Opere eminesciene transpuse artistic prin pictură, de elevii clasei a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Portret Eminescu 

  Luisa Calujac, 

 clasa a III-a A 

Portret Eminescu 

Nichifor Edith, 

 clasa a III-a A 

Portret Eminescu 

Filip Fabian, 

 clasa a IV-a B 

Sărbătorirea în fiecare an, la 15 ianuarie a naşterii celui mai mare poet al românilor, 

Mihai Eminescu, numit pe bună dreptate ,,poetul nepereche”, constituie pentru noi un prilej de 

cinstire şi preţuire a valorilor materiale şi spirituale lăsate nouă ca moştenire. Acest moment 

constituie o oportunitate pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor. 

Mihai Eminescu este geniul poporului român, este ,,Luceafărul poeziei româneşti”, un 

poet remarcabil a cărui creaţie literară, noi, profesorii trebuie să o facem cunoscută  şcolarilor 

noştri şi să o transmitem şi generaţiilor viitoare. Şi cum altfel, decât prin atragerea elevilor 

spre activităţi care să le trezească interesul pentru lectură şi care să îi determine să comunice 

prin recitare şi realizare de compoziţii plastice. 

                                    Coordonator proiect, Înv. Emima Rusu 

    

 

Coordonator proiect, Înv. Emima Rusu 

 

Eminescu – Vreme trece, vreme vine 
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PROBA 1.                                      
 Scrieţi cât mai multe titluri de poezii din opera lui Mihai Eminescu. 

    

PROBA 2.                                 
 Răspundeţi la următoarele întrebări: 

 

 Unde s-a născut poetul Mihai Eminescu? 

 Care este data naşterii marelui scriitor? 

 Unde îşi petrece copilăria? 

 Care este poezia cu care debutează ? 

 Cine este cel care îi schimbă numele din Eminovici în Eminescu? 

 Care a fost marea iubire a lui Mihai Eminescu? 

 Scrieţi numele celui mai bun prieten la poetului. 

 Scrieţi titlul unui basm creat de Mihai Eminescu. 

 Când a murit şi unde a fost înmormântat marele poet? 

 Unde şi-a făcut studiile marele poet? 
 
PROBA 3.                                        
 Completaţi versurile de mai jos corespunzător: 

 

 „Somnoroase …………………. 

   Pe la ………………...se adună” 

 

 „Fiind băiet ……………..cutreieram 

   Şi mă culcam ades lângă………….” 
 

 

 „La ………………de codru des 

   Toate ……………………..ies.” 

 

 „…………………..cu râuri line 

      Vreme ………., vreme ………. 

      Tu din tânăr precum eşti 

   Tot mereu ……………………” 
 

1. Ce te legeni, ....... 

2. Fără ........ 

3. Fără ........ 

4. Cu ....... la pământ. 

5. De ce nu m-aş .......... 

6. Dacă trece ......... mea 

7. Bate vântul frunza-n dungă 

    Cântăreţii mi-i ............ 

8. Bate vântul dintr-o ........... 

9. ......... –ici, vara-i departe 

10. Şi de ce să nu mă plec 

        Dacă ................ trec 

 

PROBA 4.                                     
 

Rezolvaţi rebusul şi veţi obţine de la A la B  titlul unei poezii scrisă de Mihai Eminescu: 
 

Realizat de înv. Laura Lucaci 

6. 

Eminescu – Vreme trece, vreme vine 
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PROBA 5.                                        
 

CVINTETUL pornind de la numele poetului “Mihai Eminescu”  
 

pustiit 
părăsit 

crengi 
ramur

iii 

alungă 
adună 

stol 
cârd 

vreme 
timp 

veşted 
ofilit 

codru 
pădure 

 
noroc 
şansă 

rar 
des Luminând 

întunecând 
 

PROBA 6.                                        
 

1. Coloraţi cu roşu cuvintele cu acelaşi sens (sinonime) şi cu albastru cuvintele 

cu sens opus (antonime) : 
 

Eminescu – Vreme trece, vreme vine 
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PROBA 7.                                        

 

Ghici! 

 

Era al şapte-lea între copii 

Şi-a scris multe poezii. 

Din unsprezece câţi erau 

(......................................... )se numea. 

 

 

 

Cel mai bun prieten îi era  

Şi Ion (...............................) se numea! 

 

 

 

La umbra lui se relaxa... 

Pe  Eminescu-l inspira. 

A devenit nemuritor, 

Asemenea poveştilor. 

                            (............................) 

 

 

 

Pe cer luceşte cel mai tare 

E o stea mare,  lucitoare. 

E titlu de poezie, 

C-o frumoasă melodie. 

                       ( ..................................) 
 

“Ape vor seca în albie, şi peste locul 

îngropării sale va răsări pădure sau cetate, 
şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, 

până când acest pământ să-şi strângă 
toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire 

a altui crin de tăria parfumurilor sale."  
GEORGE CĂLINESCU: Viaţa lui Mihai Eminescu  

 

Fotografii Proiect Eminescu, clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Eminescu – Vreme trece, vreme vine 
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„Muzică şi culoare prin ochii copilului”  
 

“Muzica este graiul sufletului. 

Ea stârneşte în noi, nu instinctele, ci 

gândurile cele mai profunde.” 

- Ludwing van Beethoven. 
 

În semestrul I elevii implicaţi în proiect au audiat şi desfăşurat o serie de activităţi pe temele: Bach şi orga 

fermecată- Concert brandenburgic nr. 4, partea 1 Allegro, Chopin şi balada stropilor de ploaie-  Concert nr. 1 

pentru pian, Poveste muzicală de Crăciun -Mozart- Concert pentru pian nr. 21 (Andante), iar în semestrul al II-lea 

au fost propuse pentru audiţie piese pe temele: Ceaikovski şi dansul notelor de argint - Dansul fluieraşelor,  

Vivaldi şi cele patru anotimpuri, Visul de dincolo de uşă – Beethoven - Simfonia a V-a, Strauss – Dunărea 

albastră şi Tren de plăcere, Mozart şi curcubeul muzical - Mica serenadă, Cânta la Stupca o vioară – Ciprian 

Porumbescu- Balada. 
 

La nivelul Şcolii Creştine „Filadelfia” 

Suceava în acest an şcolar se derulează proiectul 

„Muzică şi culoare prin ochii copilului”, proiect 

educaţional în parteneriat cu  Şcoala Gimnazială 

„Ştefan cel Mare” Botoşani, Şcoala Gimnazială 

Nr. 10 Botoşani  şi Filarmonica  de Stat Botoşani.  

 

a ideilor şi impresiilor sugerate de lecturi /imagini vizuale şi muzica audiată. 

 

Astfel se are în vedere dezvoltarea capacităţii de comunicare şi asociere 

Proiectul propune o experienţă motivantă de 

învăţare şi structurare a propriei dezvoltări cu 

caracter pluridisciplinar, în termenii unei colaborări 

deschise la nivel profesor – elev, elev- specialişti în 

domeniul artistic, elev-elev, profesor-profesor 

încurajând învăţarea activă şi dezvoltarea personală. 

Prin derularea acestui proiect se urmăreşte  

dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor în 

multiple forme, dezvoltarea gustului estetic, 

dezvoltarea capacităţii de  relaţionare între elevi, 

cadre didactice şi colaboratorii implicaţi ca parteneri. 

 

 

Muzica este tot ce ne înconjoară, e peste tot în natură: foşnetul frunzelor, susurul izvoarelor, bătaia vântului, 

tunetele furtunii sau trilurile melodioase ale păsărilor sunt muzica ce ne inundă în fiecare clipă.  

Muzica ne îmbogăţeşte viaţa.  Ea a fost şi este prezentă în vieţile oamenilor atât ca artă cât şi ca mod de 

comunicare. Muzica pe care o ascultăm completează cartea noastră de vizită conturând identitatea fiecăruia dintre noi. 

Prin iniţierea proiectului educaţional “Muzică şi culoare prin ochii copilului” mi-am propus să deschid uşa 

către o lume a muzicii culte, o lume pe care copiii să o descopere şi să o redea prin culoare, exprimând prin 

desene propriile interpretări ale pieselor audiate. 
 

 

Muzica e cântecul inimii– proiect educaţional 
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          Activităţile proiectului includ întâlniri cu muzicieni, instrumentişti, membrii orchestrei Filarmonicii de Stat – Botoşani, 

precum şi o excursie tematică la Casa memorială “Ciprian Porumbescu” de la Stupca.  

          Proiectul se va finaliza în luna iunie în cadrul unei întâlniri cu elevii şcolilor şi cadrele didactice implicate în 

desfăşurarea parteneriatului. 

 
Coordonator proiect, Prof. Rusu Emima 
 

Aspecte din cadrul expoziţiilor realizate în proiectul „Muzică şi culoare prin ochii copilului” 

 Desenele tematice ale copiilor sunt expuse în cadrul unor expoziţii realizate la nivelul fiecărei şcoli implicate în proiect. 

 

Muzica e cântecul inimii– proiect educaţional 
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1. Dar ce basm frumos s-a scris  

Chiar aici, la noi să-l ştie  

Copii de şapte ani:  

E-o ... punguţă şi-i cu bani! 

  ____________________ 
 

 

2. Dar pantoful cel de sticlă  

Cui i-a fost tocmai pe seamă ? 

____________________ 

 
 

3. Dar ştiţi voi oare o fetiţă  

Ce roşie avea o scufiţă ? 

  ____________________ 
 

 

4. Cine merele de aur  

Le-a păzit să nu le fure  

Păsări cu aripi de-aramă ? 

  ____________________ 

 

5. Bărboşi şi de mulţi ani cărunţi,  

Cei şapte se-ntorceau din munţi. 

  ____________________ 

 
 

 

6. Are nasul mare, năzdrăvan şi tare. 

                       ____________________ 

 

7. Într-un basm cu-a fost odată,  

Ştiţi voi cine a purtat  

Cizmuliţe, ca să-i poată  

Fi cuvântul ascultat ? 

 

 ____________________ 

 
 

8. Poate fi domestic,  

Poate fi sălbatic,  

Deseori în basme  

Mănâncă jeratic. 

 

 ____________________ 
 

 

9. A fost odată un cocoş 

Ce s-a întors bogat la al său moş. 

 

 ____________________ 
 

 

“În lumea poveştilor” : “ Dumbrava minunată”, clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

 

ConCurs„GhiCeste personajul" 

 

“ Tăndală şi Păcală”, 
clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

 

“ Amintiri din copilărie”,  
clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

 

„Trăistuţa cu poveşti" 
Această activitate a fost una importantă deoarece, a captat atenţia elevilor şi le-a antrenat operaţiile 

gândirii. Pe parcursul acestei activităţi învăţătorul a identificat în ce măsura elevii şi-au exersat deprinderile 
de citire, împrumutând de la bibliotecă acele cărţi recomandate. Prin metodele interactive folosite, elevilor li 
s-a oferit ocazia de a căpăta încredere în forţele proprii, motivându-i să participe cu interes şi la alte 
activităţi de acest gen. 
 

Educaţie pentru dezvoltare personală 

Clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 



Făt-Frumos cel curajos 
 

compusă de Damaris Şerban 

           clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu  

A fost odată un prinţ frumos şi milostiv. Toţi oamenii îi 

spuneau Făt-Frumos sau Florin. 

     Într-o zi, un om i-a povestit despre prinţesa Floriana. Prinţul s-a 

îndrăgostit de ea, dar nu putea s-o ia de nevastă, fiindcă trebuia să 

reziste la două încercări grele. 

     El s-a decis să meargă şi să-i ceară mâna. S-a pregătit şi a mers 

pe drumul, care duce spre podul ca cristalul îngheţat. În drum s-a 

întâlnit cu Domnul Crivăţ şi Domnul Flacără. Florin le-a spus la 

amândoi: 

     -Veniţi cu mine? Poate îmi veti fi de folos. 

     -Desigur că venim! au spus uriaşii. Au mers ei ce au mers şi au 

ajuns în faţa unor drumuri diferite: drumul din dreapta arăta spre 

Ţara Focului, cel din stânga arăta spre Ţara Gerului iar cer din 

mijloc spre palat. În drumul lor spre palat, au trecut printr-o 

dumbravă, în care trandafirul înflorea şi soarele avea raze aurite. 

Cum au ieşit ei din pădurice, au ajuns la palat. Împăratul când i-a 

văzut, i-a întrebat: 

     -Ce doriţi? 

     -Am venit să cer mâna Florianei! 

     -Bine, dar trebuie să treci prin două încercări. 

     -De acord! Dar spune-ne prima încercare! a spus Florin. 

     -În prima încercare, trebuie să mergi în Ţara Gerului, la Peştera 

îngheţată şi să stai acolo două zile. 

     -Bine, împărate! a zis Florin şi plecă împreună cu cei doi prieteni. 

     Când au ajuns la peşteră, aerul era plăcut, dar devenise foarte 

rece. Florin putea vedea cum stropii de argint îngheţară de tot, gerul 

era aspru, în peşteră erau fantasme albe şi totul era alb în jur. Îi era 

dor de soare, de florile primăverii şi de focul vesel. Domnului 

Flacără i s-a făcut milă şi 1-a încălzit un pic. 

     Aşa a rezistat două zile. Împăratul când 1-a văzut nu i-a venit să 

creadă şi i-a spus: 

     -Văd că ai reuşit, aşa că îţi spun a doua încercare. Trebuie să 

mergi în Ţara Focului în Peştera Fierbinte. 

     Florin şi prietenii lui s-au dus in peşteră şi era aşa cald, încât nu 

mai puteai respira. Domnul Crivăţ, văzând cum se chinuia, 1-a 

răcorit puţin. 

     După două zile, prinţul s-a înfăţişat la tronul regelui. Când 1-a 

văzut, împăratul nu avu ce să mai facă şi i-a dat fiica de mireasă. 

     Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. 
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Turtureanu Paul, clasa a – II-a B 

Amelia Zagan, clasa  O B 

Damaris Polocoser, clasa a II-a B 

Beatrice Havristiuc, clasa a II-a B - Scufita Roşie 

 

Atelier de creaţie - compuneri, poveşti, povestiri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iaţcu Serena, clasa OB 
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Pământul şi Soarele 
 

     de Albert Reguş, clasa a III-a A,  

 înv. Lidia Ioachimciuc 
 
 

Într-o zi, soarele care stătea de pază, aştepta să vorbească cu o planetă.  

Terra s-a trezit:  

-Bună dimineaţa Soare ! 

-Bună dimineaţa Pământ ! Ce mai faci ? 

-Eu? M-am trezit! 

-Care faţă este adormită ? 

-Păi, faţa care stă în spatele meu ! 

-Pământ, ştii cum se formează ziua şi noaptea ? 

-Nu, de unde să ştiu ? 

-Păi, îţi zic eu : " O rotire completă a Pământului în jurul axei sale durează 24  

de ore. În timpul acestei rotiri,  partea  planetei care se află spre Soare este luminată." 

- Am o întrebare, Soare ! 

- Da ? Zi-o ! 

- Deci Soarele se roteşte în jurul Pământului ? 

- Nu ! Pământul se roteşte în jurul Soarelui ! 

- A !!!...Hai, zi povestea !... 

- Bine ! Deci acolo este lumină, deci este ziuă. În partea opusă a planetei este 

 întuneric, deci este noapte. Rotirea Pământului în jurul lui însuşi, determină apariţia zilelor 

 şi a nopţilor. 

- Oauu! Ce frumoasă poveste ! 

- Da !!! 

- Aaah! S-a făcut târziu. Cred că o să-i spui povestea aceasta şi celeilalte feţe ! 

- Bine! Du-te iar luna îţi va spune povestea despre prima fiinţă care a ajuns pe ea. 

- Şi ea zice poveşti ? 

- Da, dar ai să adormi la prima literă. 

- Bine, pa! 
 

 

Amalia Grigoriciuc, clasa I A 

Sfârşitul vacanţei mari 
             de Vladimir Ştefan Mazăre,  

                                                              clasa a IlI-a B, înv. Nicoleta Dascălu 
 

       Vacanţa mare este pe sfârşite. Ionel şi-a petrecut această vacanţă de vară la 

ţară, la bunici. A avut parte de experienţe unice petrecute în sălbatica splendoare a 

pădurii, de la marginea satului. Aproape în flecare zi, însoţit de prieteni, a ascultat 

frumoasele cântece ciripitoare ale păsărilor şi a ridicat zmee pe care vântul, 

răsfăţat copil, le-a purtat pe aripile lui. Copilăria e o permanentă sărbătoare. 

       Împreună cu bunicii, Ionel a mers la câmp şi a admirat viitoarea recoltă. 

Spicele jucau în vânt, iar jocul lor părea ca o mare aurie cu valuri. 

       Pregătirile pentru noul an şcolar vor începe curând. Se va întoarce la oraş, 

unde un câmp de oameni va roi ca un stup de albine. 

       Va suna din nou clopoţelul! 
 

Atelier de creaţie - compuneri, poveşti, povestiri 
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ANIVERSAREA 
de Iosua Pojoga, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

Este o zi frumoasă de iarnă. Privesc pe geamul aburit, încărcat cu steluţe argintii. Şterg 

cu mâneca geamul să văd peisajul de afară. Casele vecine sunt acoperite cu o pătură albă și 
maiestoasă de nea. 

          Mă atrage un miros! Ce să fie oare?! Mă gândesc că ar putea fi cozonac, prăjituri sau chiar un tort. Nu sunt sigur. 

M-am dus să văd ce bunătăţi ne aşteaptă la ziua aniversară a Emimei, sora mea. Şi, ce să vezi?! Era un tort foarte mare 

şi frumos, vreo trei cozonaci, o lazanie de pui, salată berlineză, ouă umplute, supă cu tortelline şi plăcinte. 

          Am fugit iarăşi spre geam, lingându-mă pe buze. 

          Printre roiul de fluturi albi, am zărit mai multe mașini ce veneau spre casă. Erau musafirii! Atunci am strigat: 

         - Emima! Au sosit! Au sosit! 

         - Da? Ce mă bucur! Abia aştept! strigă Emima, ţopăind de colo-colo. 

         Deodată, se auzi soneria. Au ajuns invitaţii: verişori, unchi, mătuşe și prieteni de la şcoală. 

         Au fost poftiți în salonul mare, unde se afla masa cu bucatele gustoase. 

         Emima a mers în dormitor cu Melisa, Adelina și Raluca, Evelina cu Elias, Melania cu Kevin iar eu, cu Jonathan, 

David şi cu Linus. Tata şi mama au stat de vorbă cu unchii, matuşele şi părinţii prietenilor. După vreo două ore, se aude 

clinchetul clopoţelului, ce anunţa masa. Cu toţii ne-am aşezat la masă, pofticioşi, politicoşi şi nerăbdători să gustăm din 

mâncare. La finalul mesei, mama ne-a adus tortul cu nouă lumânări. Toată lumea a cântat „La mulți ani” Emimei. Am 

mâncat cu mare poftă. După ce am terminat desertul am fost nevoiţi să ne despărţim. Am făcut –o cu mare tristeţe. 

         A fost o seară minunată. Abia aşteptăm următoarea aniversare.         

 

La mulţi ani, Anelize! 
           de Edith Nichifor, clasa a III-a A,  

              înv. Lidia Ioachimciuc 
  

În casă este foarte mare zarvă. Este ziua lui Anelize. Mama nu-şi mai vede capul de treburi. 

Fetiţa aşteaptă invitaţii. Nu mai are răbdare. Se uită pe geam. Primăvara este ca o duminică a 

pământului. 

 Deodată, cineva bate la uşă. Când se duce să deschidă... ce să vezi? Erau invitaţii. Aceştia îi dau cadourile lui 

Anelize, se descalţă şi izbucnesc într-o urare „La mulţi ani!” 

 Cadourile erau frumoase: o cămaşă cu nasturi aurii, nişte pantofi albi ca neaua şi o păpuşă de mătase. Toată lumea 

făcea ce dorea: cântau la chitară, dansau în ritmul muzicii. 

 Toţi erau fericiţi. Anelize nu ştia ce o aşteaptă, când dintr-odată s-a stins lumina. Mama a adus tortul cu ciocolată. 

Toţi au început să cânte „La mulţi ani!” 

 Fata era aşa fericită, încât nu ştia se ce întâmplă cu ea, de bucurie. După ce au servit tortul, au început activităţile 

de desen. Rachel a făcut cel mai frumos desen. Telefonul începu să sune. 

 Copiii s-au despărţit plini de bucurie. S-au simţit foarte bine, deoarece Anelize nu era răutăcioasă. Asta au spus-o ei. 

 

Ziua fratelui meu 
de Alex Ujeniuc, clasa a III-a A, 

                înv. Lidia Ioachimciuc 

Este o zi frumoasă de vară. Soarele arde cu putere. Împreună cu familia, ne-am 

hotărât să mergem la picnic, de ziua fratelui meu. Acolo, am jucat fotbal cu mingea, pe 

care i-am făcut-o cadou. Am mâncat:paste, lazanie, tort, clătite şi îngheţată. La sfârşit, 

i-am dat toate cadourile. Eu i-am dat cadoul înainte. Elisabeta i-a dat un elicopter, 

mama un avion şi bunicii mei o maşină americană cu telecomandă şi un pistol cu apă. 

În drum spre casă, fratele meu era foarte mulţumit de cadourile primite. 

 A doua zi, ne-am jucat cu ele. Ne-am udat cu pistoalele, am jucat fotbal şi baschet, ne-am jucat cu 

maşina, cu avionul şi cu elicopterul. Aşa s-a terminat vacanţa de vară. 

 Nu am uitat acea zi, niciodată! 

Atelier de creaţie - compuneri, poveşti, povestiri 
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Sunt prietenos 
                                                                                               compusă de Mawas Matei,  

                                                                                             clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 
 

Pentru mine, prietenia este un sentiment de generozitate, iubire, respect. De 

exemplu, am doi prieteni buni la şcoală: Andrei şi Flavio. Andrei, mereu îmi dă din 

prânzul lui şi mie când eu nu am. Flavio, mereu mă ajută când port o povară grea. 

Ştefan, alt prieten bun, totdeauna mă face bucuros, când sunt supărat şi mereu 

împărtăşeşte cu mine bucuriile lui. 

Prietenia este un lucru deosebit, ce trebuie să existe între toţi oamenii.             

 

Mawas Matei 

clasa a III-a A 

 

Albert, prietenul meu 
                         de Ştefan Puşcaşu, clasa a III-a A,  

                          înv. Lidia Ioachimciuc 

 Mă numesc Ştefan şi am un prieten bun, numit Albert. Noi ne 

înţelegem bine, încă de la grădiniţă.  

 Chiar dacă uneori acesta este îngâmfat şi încrezut, eu îl iert. 

În fiecare zi, la şcoală, suntem împreună, ne jucăm, facem curse, etc. 

 Într-o zi, când am fost la el, m-a lăsat să mă joc cu orice.  

   Ne-am înţeles bine şi dacă i-am greşit cu ceva, îmi cer scuze. 
Ştefan Puşcaşu, 

clasa a III-a A 

Prietenul bun, la nevoie se cunoaşte 
                                                       de Albert Filip, clasa a III-a A, 

                                              înv. Lidia Ioachimciuc 

        Marius şi Mihai sunt buni prieteni. Atât la şcoală cât şi acasă, ei sunt tot timpul   

            împreună. 

 La şcoală stau în aceeaşi bancă, iar acasă stau pe aceeaşi stradă. Când vin acasă, de la  

      şcoală îşi fac temele împreună. Marius îl întreabă pe Mihai: 

- Vrei să jucăm volei după ce terminăm temele? 

- Da, vreau! Numai să o întreb pe mama, dacă trebuie să o ajut la treabă.  

Peste o oră, Mihai a venit la Marius. S-au jucat şi s-au dat cu rolele. 

S-au despărţit bucuroşi şi dimineaţa au plecat împreună la şcoală. 

Albert Filip, 

clasa a III-a A 

Atelier de creaţie – Civica e un obiect ce ţine de caracter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iubesc cuvântul -  “prietenie” 
compusă de Luisa Calujac,  

clasa a III-a a, înv. Lidia Ioachimciuc 

 Şi eu am o prietenă. Se numeşte Miriam. Suntem şi vecine. Miriam are ochii verzi 

şi părul roşcat. În fiecare zi, aproape, mergeam la ea şi ne jucam împreună. 

Dar mai am şi alte prietene care sunt colegele mele de clasă, fetele de la 

mansardă. Cu toate mă înţeleg foarte bine. 

  Naomi – mă iubeşte; 

  Edith – mă face să fiu încrezătoare; 

  Jessy – mă face fericită; 

  Alyssa – mă face să mă simt specială; 

  Sara – să mă simt respectată; 

  Darllene – mă face să zâmbesc, atunci când sunt tristă; 

De aceea iubesc cuvântul „prietenie”. Luisa Calujac, 

clasa a III-a A 
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Nobleţea prieteniei 
compusă de Clipa Naomi,  

clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 

 

 E o zi frumoasă de primăvară. Jessy şi Alina sunt în casă. Discută despre prietenii  

adevăraţi. 

- Ce înseamnă pentru tine, prietenie? 

- Nu m-am gândit la asta, a spus Jessy. Hm... 

- Ştii, pentru mine prietenie înseamnă o relaţie dintre oameni, o relaţie bună,  

ce nu include invidie, egoism şi competiţie între oamenii care fac parte din acel grup. De exemplu: sunt  

prietenă cu Luisa. Între noi nu există invidie sau competiţie.  Dar, există un pic de egoism, se gândeşte Alina.  

 Cineva bate la uşă. 

- Cine e, Jessy? 

- E Luisa! 

- Spune-i să între! 

- Haide, Luisa! Doreşti ceva? 

- Da. Doresc bicicleta pe care Alina mi-a promis-o pentru azi, dar nu mi-a mai dat-o, a răspuns Luisa. 

- Am uitat s-o aduc. Îmi pare rău. 

- Dar unde e? 

- Aă... E la bunica, zise Alina zâmbind. 

- Dar, am văzut-o în magazie, se băgă Jessy. 

- O... Cred că a adus-o tata. O luă pe Jessy de mână şi se duse în altă cameră. 

- De ce i-ai zis...? 

- Păi, credeam că trebuie să fim sinceri! 

- Da, dar nu tot timpul... 

- Înseamnă, că nu ai învăţat nimic la Educaţia Civică. 

- Ba da, dar ştii, nu vreau să-i dau bicicleta. 

Ies amândouă. 

- Acum, a zis Jessy, cere-ţi scuze şi zi-i problema. 

- Scuze, Luisa!  Bicicleta e nouă şi tata mi-a zis să am foarte mare grijă de ea. 

Jessy s-a uitat mirată la Alina. 

 

Clipa Naomi, 

Clasa a III-a A 

Atelier de creaţie – Civica e un obiect ce ţine de caracter 
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O întâlnire cu primăvara 

   
 

Ghiocelul. O bucată plăpândă din neaua strălucitoare ce a înflorit într-o zi luminoasă. A fost 

protejat de Moşu' Nea. Acesta cu tandreţe şi dragoste l-a apărat de prietenul lui, Moşu Crivăţ. L-a 

păzit până într-o zi. Ei au tras cu urechea la vorba Moşului Crivăţ şi a Moşului Nea:  

- Ar trebui să mai rămânem! a zis Moşul Nea.  

- Tu glumeşti! E timpul să plecăm şi s-o lăsăm pe Doamna Primăvară să-şi facă apariţia! Noi 

ne-am făcut-o deja! 

- Dar ghioceii mei? Ce voi face cu ei ? a întrebat Moş Nea.  

- Îi lăsăm pe mâna doamnei Primăvară.  

După un timp ghiocelul capătă încredere. Cu fiecare minut ce trecea, începea să crească:  

- Scuze, domnule Nea! A venit timpul să plecaţi!  

- Dar voi ?  

- Ne va încălzi doamna Primăvară.  

- Dumitale, spuse acesta moşului Crivăţ, aveţi multă dreptate!  

- Mulţumesc !  

Şi aşa domnii Crivăţ şi Omăt au plecat.  

- A sosit primăvaraaa! a spus ghiocelul vesel.  

Toţi au sosit: păsărelele, ghioceii şi au ieşit chiar unele fire de iarbă. Toţi au întâmpinat-o pe 

Doamna Primăvară, iar Ghiocelul se simţea mândru. 

 

de Matias Neagu,  

clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

„Eram copil, trecea zăpada 

Eu cu tristeţe-o petreceam.” 

 

Amintirea este un loc veşnic de întâlnire. Copilăria părinţilor mei, a fost una 

ruptă din rai. Venea primăvara. Apele abundente, care curgeau necontenit, provenite din  

topirea zăpezilor, ne aminteau de gingaşii ghiocei, ce-şi scoteau căpşorul fin, din zăpada albă, imaculată. 

 Cârduri de copii, se duceau spre acele locuri, din apropierea satului, unde rămâneau muţi, în faţa 

unei privelişti încântătoare, când în faţa ochilor se derula un covor alb, ornat cu verdele crud al 

eleganţilor ghiocei, ce parcă se sfătuiau să înflorească toţi deodată. 

 Era sărbătoarea albă a ghioceilor! Ce voinţă, ce forţă, ce curaj! Care să poată spune zăpezii:  

- „La o parte, îndepărtaţi-vă! Eu vreau să ies!” 

Este atât de fragil, atât de delicat, încât orice l-ar putea răni! Dar pământul şi zăpada îl ascultă. Îi 

dă voie să treacă, să răzbată. 

La fel şi noi, care avem mai multe posibilităţi decât un ghiocel, trebuie să spunem un „NU” 

greutăţilor, opreliştilor: 

„Hei, lasă-mă să trec! Vreau să-L laud pe Creator. Veţi reuşi, veţi fi învingători! 

  Iulian Grigoriciuc, clasa a III-a A,  

Înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Agnes Piersic,  

clasa a II-a B, 

  

Atelier de creaţie –  O întâlnire cu primăvara 



 

Încă o primăvară 
  

   

 

Într-o dimineață, pe când  mergeam la şcoală, am văzut ghiocei. Mă uit la soarele care, parcă e 

vesel, că a trecut iarna. Văd un ghiocel rupt, dintr-un buchet frumos de zambile, toporaşi, ghiocei şi 

lăcrămioare. Eu îl ating şi îl iau în mână. El îmi zice: 

- Bună, copilaşule ! Mă poţi pune într-un ghiveci cu apă? 

- Da, după ore, vin la tine şi te iau!  

- Dar...  

- Dar ce ?  

- Dar unde mă duci ?  

- Acasă la mine ! zic eu cu un glas blând.  

- Bine, te aştept!  

- Vin la tine şi în pauze.  

- Bine !  

- Vai! S-a făcut ora 07:59, aproape întârzii la ora de engleză. Plec! 

- Bine, du-te!, spune ghiocelul.  

M-am dus la ora de engleză. După acea oră, a venit pauza. Ghiocelul dormea, aşa că nu l-am 

deranjat. A trecut ora de religie, în care am făcut nişte fişe. Am uitat de ghiocel şi am continuat cu ora de 

lectură. Am citit câteva povestiri din cartea "Cuore, inimă de copil". Am uitat iarăşi de ghiocel. Am continuat 

cu câteva exerciții de matematică. După toate orele, m-am dus să văd ce mai face prietenul meu. L-am luat în    

    mână şi el  m-a întrebat:   

- Ție îţi place iarna sau primăvară?  

- Păi, m-am plictisit de iarnă, dar primăvara este frumoasă, zic eu. Natura este scăldată în lumina  

soarelui.   

Am ajuns acasă i i-am dat mamei ghiocelul dar,  tristețea mea a fost mare, pentru că el a murit din 

cauza că a fost rupt din buchet.  

 

de Albert Reguş, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 
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Legenda ghiocelului 
 

 
  

A fost odată o lalea albă, numai că era mică şi firavă. Într-o zi, această lalea a zis 

de faţă cu toate florile din grădină:  

- Sigur sunt cea mai frumoasă floare din această grădină! Când va veni Soarele, mă 

va alege pe mine! 

- De unde ştii? a întrebat  Soarele, care venise să vadă, dacă florile se pregăteau 

pentru alegerea primei flori de primăvară. 

Laleaua albă şi mândră îşi plecase capul. Îi era ruşine. 

- De acum aşa să rămâi, cu capul plecat! a adăugat Soarele. Şi ca să nu spui că sunt 

prea  

rău, chiar dacă ai fost mândră, vei fi vestitor al primăverii!  De acum te vei numi Ghiocel. 

- Bine, răspunse cu umilinţă Ghiocelul. 
 

de Edith Nichifor, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 
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Patraş Delia 

Clasa a II-a B, 

înv. Mariana Lionte 

 

Popadiuc Ioana, 

Clasa a II-a B, 

înv. Mariana Lionte 
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E sfârşit de februarie. E încă frig, dar razele soarelui îşi 

fac loc printre norii de cenuşă şi, destul de timide, încearcă să 
topească petele mari de zăpadă, care încă au mai zăbovit 
Codrii sunt pustii, lipsiţi de frunze şi de cântecul păsărilor. In aer 
pluteşte o boare caldă, cu miros de pământ umed. 
Iazurile se smulg din dunga gheţii şi şipotesc ca nişte fluiere de 
argint, din care cântă ciobănaşi nevăzuţi. 

Dar, iată, acolo pe mal, sub o pată mare de zăpadă, se 
zăresc câteva firicele subţiri de iarbă. Trezirea la viaţă a naturii, 
căldura soarelui de primăvară, au făcut ca acolo, în jos, pe mal, să 
răsară şi să se înalţe o floricică suavă, un gingaş ghiocel. Şi-a 
desprins capul din gluga lui cea verde, înălţându-se cu trupul 
subţire şi crud spre iumina soarelui. 

Dar, din cerul albastru, ca o petală de nu-mă-uita, au 
început să zboare, în adierea vântului, mii şi mii de fluturi albi. 
în joaca lor, în dansul lor, din întâmplare, un fulg s-a desprins 
din dans şi a poposit pe clopoţelul de argint al firavului ghiocel. 
Pentru câteva clipe, au început să-şi vorbească unul altuia, 
spunându-şi fiecare povestea lui. Fulgul era supărat şi a început 
să plângă, cu lacrimi de cristal, şiroind peste petalele delicatului 
clopoţel. Era trist pentru că razele soarelui îl încălzeau. Era trist 
pentru că mama lui, Iarna, 1-a părăsit şi pentru că era singur şi 
neajutorat. 

Acesta a fost şi primul şi ultimul lui dans. O adiere 
uşoară de vânt a mişcat clopoţelul de argint şi acele câteva 
picături de cristal au alunecat uşor, ajungând în pământul de 
catifea. 

Pentru o clipă, ghiocelul a simţit că este singur, dar 
aceasta, numai până când firicelele subţiri de apă s-au strecurat 
la rădăcinile lui. 

A trecut o noapte, iar dimineaţa, când soarele proaspăt de 
primăvară şi-a revărsat razele blânde şi fragile, firavul ghiocel 
devenise un voinicel în haină albă; apa cristalină a fulgului de 
nea i-a hrănit peste noapte, i-a dat putere şi culoare. 
       

Neagu Luciana 

Clasa a II-a B, 

înv. Mariana Lionte 

 

Nicole Hreniuc 

Clasa a II-a B, 

înv. Mariana Lionte 

 

Agnes Piersic 

Clasa a II-a B, 

înv. Mariana Lionte 

 

Atelier de creaţie –  O întâlnire cu primăvara 

PRIMUL GHIOCEL 
 

Înv. Mariana Lionte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ghiocelului 
 
 
 
 

           A fost odată ca niciodată o Primăvara şi o Iarnă. Între acestea era o luptă foarte mare: 
Primăvara trebuia să vină, dar Iarna nu se lăsa dusă. 

- Hei mai pleacă, surioară! Eu am fost stăpână pe aceste meleaguri până acum şi eu voi fi şi  în 
continuare. Haide, pleacă, pleacă! 

- Dar nu e corect, am să vorbesc cu Tata!  
 Şi cu o mare durere în suflet, plecă întristată spre An.  

- Tată, dragă, sora mea mai mare este nedreaptă.  

- Cum, draga mea?  

- Să-ţi explic! Este rândul meu să domnesc şi sora cea rea nu mă lasă!  

- Nu pot să mă bag între voi două. Ştii că aşa e întotdeauna.  

- Bine, tată!  
A ieşit afară plângând. Picăturile ei au căzut pe pămant şi de acolo a ieşit un ghiocel. 
Iarna veni pe dată.  

- Pleacă, Iarna! zise Primăvara.  

- - Da, pleacă, mătuşică! a spus ghiocelul.  

- Bine, dar voi reveni!  
Anul următor, aceste fiinţe firave au făcut la fel, alungând-o pe Iarnă. 
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Lupta dintre iarnă şi primăvară 
 
 

 

Deodată, Iarna vine înfuriată înghețând tot ce îi iese 
în cale, inclusiv ghioceii. Unul dintre ei, speriat, se ascunde 
repede sub o pată de zăpada. Iarna a încercat din 

răsputeri să îl înghețe, dar degeaba. Ghiocelul era prea 
isteț și a lăsat un gol prin zăpadă ca să respire.  

Iarna nu a văzut golul și a crezut că Ghiocelul a 

murit, așa că a plecat. El a ieșit de sub pata de zăpada și a 
răsuflat ușurat.  
  A doua zi, Iarna a trecut din nou pe acolo, așa că i-a 
spus ghiocelului:  
- Ghiocelule, am să-l chem pe Moș Crivăț, să te înghețe și 

pe vânt să te smulgă din pământ!  
Dar era prea târziu. Primăvara și Soarele au sosit.  
 

Toată lumea era fericită că Primăvara a sosit. 

de Mawas Matei, clasa a III-a A, 
 înv. Lidia Ioachimciuc 

de Naomi Clipa, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

E sfârşitul iernii. Ghioceii se zăresc pretutindeni.  

 

Soarele a dezghetat ghioceii iar Primăvara a trimis-o pe Iarnă în alte țări.  
 

Atelier de creaţie –  O întâlnire cu primăvara 

Roşioru Magda, 

clasa a II-a B, 

înv. Mariana 

Lionte 



 

O primăvară diafană 
                de Dorian Cojocariu, clasa a III-a A,  

                          înv. Lidia Ioachimciuc 
 

 

A sosit primăvara. Anotimpul acesta minunat a sosit ca un fluture cu aripi, ca o ie veche. 

Semnele primăverii sunt cocorii, care, ca răstigniţi în albastrul cerului, mângâie lumina, care este 

ireală. Păsările gureşe cântă un cântec dulce din caval şi anotimpul acesta este ca o sărbătoare a 

pământului. 

Mihai, Andra şi Alex pleacă cu mingea pe deal. Mihai spune :  

-  Oauu! Ce frumos cântă cocorii.  

- Da! Şi ghioceii sunt ca nişte miei albi ca o ninsoare ! zice Andra. 

- Da ! Asta îmi aduce aminte de nişte versuri :  

"Se văd cocori în depărtări, 

Vederea lor îmi înfioară trupul. 

E iarăşi primăvara prin poieni, 

O mândră sărbătoare e pământul." 

 Animalele pădurii sunt vesele şi gâzele s-au prins în horă. Numai un ghiocel timid îşi spală faţa în 

zăpadă, iar firul de iarbă ascultă cântecul cucului din mugurul, care miroase proaspăt şi plesneşte. 

Mieii cei negri sunt ca pământul semănat proaspăt. Andra spune : 

- Pot să te iau acasă, ghiocelule ? 

- Da! Dar... 

- Dar ce ? 

- Păi trebuie să promiţi, că mă pui într-un ghiveci plin cu apă! 

 

 

 

Patraş Delia, 

clasa a II-a B, 

înv. Mariana Lionte 
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Atelier de creaţie –  O întâlnire cu primăvara 
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- Bine, promit! S-au jucat 

Copiii se jucară o partidă de fotbal iar Mihai a câştigat. Soarele a apus: 

- Haide să mergem acasă? zice Alex. 

- Bine, Andra tu nu mă iei acasă. Mi-ai promis! zise ghiocelul. 

- Sigur! 

Ghiocelul a murit însă, pentru că nu a avut apă şi pentru că a fost rupt. Mihai spune : 

- Păcat de el, şi eu mi-am amintit nişte versuri : 

                                    "E mare bal în mândra poieniţă 

                                     Vin toporaşi, brânduşe, ghiocei. 

 

Neagu Luciana, 

clasa a II-aB, 

înv. Mariana Lionte 

Primăvara 
               de Alyssa Ioachimciuc, 

              clasa a III-a A,  

               Înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Primăvara cea frumoasă 

La noi iarăşi a sosit. 

Plină de flori parfumate, 

Şi cu-n soare aurit. 

 

Câmpul plin de păpădii, 

Şi de multe floricele, 

Pretutindeni sunt copii, 

Ce culeg doar viorele. 

Riana David, clasa OA, 

 înv. Anamaria Cazimir 

 

Atelier de creaţie –  O întâlnire cu primăvara 

Iaţcu Bianca Serena, clasa OA, 

 înv. Anamaria Cazimir 
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Draga mea mămică, 
îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Când suntem 

împreună, îmi place să îţi împletesc 

părul. Sunt foarte încântată când 

găteşti cornuleţe. Mă bucur că, 

atunci când sunt tristă îmi dai  

          pupici. Cuvintele pe care le  

               rosteşti şi care mă  

                     încurajează sunt:  

                      „eu ştiu că, tu poţi!”   

 

Ioana Leea 

Popadiuc,  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
când suntem împreună, îmi place să 

îmi citeşti din Biblie. Sunt foarte 

încântată când găteşti pui la cuptor. 

Mă bucur că, atunci când sunt tristă 

tu mă faci să râd. Cuvântul pe care 

îl rosteşti şi care mă încurajează     

     este „Succes!”.  Nimic nu este ca 

atunci când fredonezi  

        prin casă cântări. 

 

  Denisa Cîmpan,  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Când suntem 

împreună îmi place să ne plimbăm 

şi să ne jucăm.  Pizza gătită de tine 

e cea mai delicioasă. Mă bucur că 

atunci când sunt tristă mă   

        înveseleşti şi mă încurajezi.     

             Nimic nu e ca atunci când  

           fredonezi prin casă 

cântarea: 

                  ”Laudă lui Dumnezeu” 

 

Miriam Şerban,  

clasa a II-a B 

Onofrei Vlad, 

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 

 îmi place foarte mult să 

petrec timpul cu tine. 

Îmi place când ne jucăm 

împreună. Cuvintele 

care mă încurajează 

sunt: „Bine faci, bine 

găseşti.” Nimic nu e ca 

atunci când fredonezi 

prin casă, cântecul: 

„Graiul Martirilor”. 
 

Marco Roman, 

clasa a II-a B 

 

 

 

Draga mea mămică, 

îmi place foarte mult să 

petrec timpul cu tine. 

Când suntem împreună, 

îmi place să te ajut la 

treabă. Sunt foarte 

încântat de torturile 

tale bune. Mă 

încurajezi mereu 

spunându-mi: 

„Fii curajos!” 

 

David Şerban, 

clasa a II-a B 

 

   Draga mea mămică, 

îmi place foarte mult să 

petrec timpul cu tine. 

Când suntem împreună, 

îmi place să vorbim, la 

un ceai. Sunt foarte 

încântat când găteşti 

pizza. Cuvintele pe care 

le rosteşti şi care mă 

încurajează sunt că mă 

iubeşti. 
 

Atelier de creaţie –  E ziua ta, mămico! 

clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte  
Drama mea, mămică 
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      Draga mea mămică, 
când suntem împreună, îmi place 

să te pup şi să te iubesc.  Sunt 

foarte încântată când găteşti 

pizza. Mă bucur că atunci când 

sunt tristă tu mă înveseleşti  

vorbindu-mi despre Hristos. 

 

 

Luciana Neagu,  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică,  

  îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Îmi plac spaghetele 

gătite de tine. Mă bucur că atunci 

când sunt tristă tu mă înviorezi şi 

mă încurajezi. Nimic nu e ca 

atunci  când fredonezi: 

      ”Pocăieşte-te omule!”  
 

 

Agnes Piersic,  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 

îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Îmi place să mă 

strângi la pieptul tău iar când 

sunt tristă, să mă mângâi.  

Frumos e atunci când fredonezi  

         prin casă cântecul: 

               „Ce mare eşti.”  
 

Daniele Andronache 

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 

îmi place foarte mult să 

petrec timpul cu tine. 

Când suntem împreună, 

îmi place să jucăm şah, 

să sărim coarda dar şi să 

te ajut la gătit. Prăjiturile 

şi bezelele făcute de tine 

mă încântă. „Fii tare! 

Ştiu că poţi!”, sunt 

cuvinte care mă 

încurajează. 
 

Draga mea mămică, 

Când suntem împreună 

îmi place să ne plimbăm. 

Sunt foarte încântat când 

îmi faci pizza şi tiramisu. 

Cuvintele pe care le 

rosteşti şi mă încurajează 

sunt:”poţi, poţi face şi 

asta, poţi merge mai 

departe!” Nimic nu e ca 

atunci când fredonezi 

prin casă :”NU!”  
 

Alex Apăvăloaie, 

clasa a II-a B 

Mateo Rusu, 

clasa a II-a B 

   Draga mea mămică, 
când suntem împreună îmi 

place să ne plimbăm şi să 

facem curat. Sunt foarte 

încântat când găteşti pizza 

şi mă laşi şi pe mine să te 

ajut. Mă bucur că, atunci 

când sunt trist, tu mă 

gâdili. Când îmi spui că şi 

tu te-ai confruntat cu 

probleme ca ale mele mă 

încurajezi.” 
 

 

Delia Patraş,  

clasa a II-a B 

Atelier de creaţie –  E ziua ta, mămico! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiegel Răzvan 

Clasa a II-a B 
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Draga mea mămică, 
când suntem împreună, îmi place să  

facem temele şi să mâncăm 

îngheţată. Sunt foarte încântată când 

găteşti piure cu carne. Mă bucur de 

surprizele, pe care mi le faci când 

sunt tristă. Mă încurajezi  

           atunci când îmi spui: 

               ”Fii bucuroasă!”  
               Nimic nu e ca atunci când   

                      fredonezi prin casă  

                      cântecul de leagăn.  

Flavia Clipa,  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Sunt foarte încântată 

când găteşti supă rădăuţeană.   

„Bravo, fetiţa mea şi fă mai bine”, 
sunt cuvinte care mă încurajează.  

         Nimic nu e ca şi atunci când  

           fredonezi prin casă cântecul: 

                       „O Isuse bun.” 
 

Salome Havrişciuc  

clasa a II-a B 

 Draga mea mămică, 

   îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Când suntem împreună 

îmi place să comunicăm. Sunt foarte 

încântată de prăjiturile delicioase şi 

aromate pe care le   

         găteşti. Nimic nu e ca şi atunci    

              când  fredonezi prin casă  

                    cântecul:     

                              „Laudă”. 

 

Ruth Cotleţ,  

clasa a II-a B 

 

 

Ruben Iacob 

clasa a II-a B 

 

Dragă mamă, 
Îţi mulţumesc pentru 

ajutorul acordat şi pentru 

că eşti întotdeauna cu 

mine. Te rog să uiţi 

clipele în care te-am 

supărat. Îţi mulţumesc 

pentru că, dacă nu ştiu la 

teme, tu mă ajuţi şi îmi 

explici. 

Semnează al tău copil, 

Ruben 
 

 

 

 

Wasim Jawwad 

 clasa a II-a B 

 

Draga mea mămică, 
îmi place foarte mult să 

petrec timpul cu tine. 

Îmi place când ne jucăm 

împreună. 

Mă bucur că,  atunci 

când sunt trist, mă laşi 

pe laptop. 
 

Draga mea mămică, 
când suntem împreună, 

îmi place să  facem 

temele şi să citim cărţi 

despre univers. Sunt 

foarte încântat când 

îmi faci toate poftele.  

Nimic nu e mai frumos 

ca atunci când mă 

încurajezi şi îmi spui 

cât de mult mă 

preţuieşti. 
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  Damaris Polocoşer  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 

Când suntem împreună îmi place să 

mergem afară. Sunt foarte încântată 

când găteşti spaghete. Mă bucur că, 

atunci când sunt tristă, mă faci să 

zâmbesc. Mă încurajezi când îmi 

spui: „Nu plânge, va trece!”  

  Nimic nu e ca atunci când  

fredonezi prin casă cele  

 mai frumoase cântece.  

 

 

Draga mea mămică, 
când suntem împreună, îmi place să 

citim cărţile noastre preferate. Sunt 

foarte încântată când faci tiramisu. 

Mă bucur că, atunci când sunt 

tristă, îmi cumperi câte ceva. 

Cuvintele care mă încurajează  

sunt: 

       ”Nu mai fi tristă!”  

 

Ştefania 

Havreştiuc  

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
când suntem împreună îmi place,  

să povestim, să facem curăţenie. Sunt 

foarte încântată când găteşti lasagna 

şi pizza şi mă laşi să te ajut. Mă 

bucur că, atunci când sunt tristă, mă 

mângâi şi mă ajuţi. Mă încurajează 

când îmi  povesteşti de ceea  

ce ai făcut tu când 

 ai fost ca mine.  

 

Beatrice 

Havriştiuc 

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Când suntem 

împreună îmi place să te iubesc şi 

să te pup pe obraz. Macaroanele 

gătite de tine mă încântă. Cuvintele 

pe care le rosteşti şi care mă 

încurajează sunt: „Te iubesc! Eşti   

          frumoasă!”  Nimic nu e ca şi   

              atunci când fredonezi prin  

                 casă cântecul: 

                     ”O Isuse bun.”  
 

Nicole Hreniuc 

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
îmi place foarte mult să petrec 

timpul cu tine. Când suntem 

împreună îmi place să te iubesc şi 

să te pup pe obraz. Macaroanele 

gătite de tine mă încântă. Cuvintele 

pe care le rosteşti şi care mă 

încurajează sunt: „Te iubesc! Eşti   

          frumoasă!”  Nimic nu e ca şi   

              atunci când fredonezi prin  

                 casă cântecul: 

                     ”O Isuse bun.”  
 

Elisabeta 

Turturean 

clasa a II-a B 

Draga mea mămică, 
când suntem împreună îmi place, 

să citim din biblie şi să ne jucăm. 

Sunt foarte încântată când găteşti 

ciorbă,  pizza şi ouă prăjite.  

 Mă bucur că, atunci când sunt 

tristă, mă înveseleşti şi- mi spui cât    

          sunt de importantă, pentru    

            tine.Nimic nu e mai frumos  

                ca atunci când tu cânţi: 

   ”Doamne, tu eşti bucuria mea”. 

 

Magda Roşioru 

clasa a II-a B 

Atelier de creaţie –  E ziua ta, mămico! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damaris Polocoşer  

clasa a II-a B 
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Atelier de creaţie –  E ziua ta, mămico! 



 

Un bunic harnic 
                                                                  

de Alex Ujeniuc, clasa a III-a A, 

înv. Lidia Ioachimciuc 

Bunicul meu are şaizeci şi patru de ani, are părul brunet, ochii căprui. El 

munceşte în construcţie. Ne mai ia şi pe noi la treabă. Îi dăm la mână ce ne cere: 

ciocanul, mistria, cumpăna, bărdiţa, etc. El este foarte fericit că îl ajutăm. După 

aceea, ne cumpără câte ceva. Dacă îi cerem ceva ne îndeplineşte dorinţa.  

 Bunicul meu, e ca un tată. 
 

 

 

Cel mai bun, bunic 
de Albert Reguş, clasa a III-a A,                                                               

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Pe bunicul meu îl cheamă Traian. De mic copil îi spuneam Dudu. De multe 

ori, când vin de la şcoală, merg la el acasă până vin părinţii de la serviciu. După 

ce îmi fac temele, avem timp să povestim: îmi spune, cu glas duios, multe istorioare 

biblice. Nu mă plictisesc niciodată , de vorbele lui dulci şi de poveștirile cu tâlc. 

Are multă răbdare şi dă dovadă de respect.  

Îl iubesc şi el mă iubeşte pe mine. 
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Mulţumire, bunicului meu 
de Darllene Iaţcu, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 
 

Îţi muţumesc că eşti alături de mine în fiecare clipă. Îţi mulţumesc că mi-ai 

povestit  din Sfânta Biblie, şi m-ai învăţat multe lucruri din gospodărie. 

 Îţi mulţumesc pentru lumea mai bună, pe care mi-ai făcut-o cadou, pentru că, 

alături de tine am crescut mare şi eu şi visele mele. Într-o zi am să scriu o carte. Şi va 

fi pentru tine, un cadou, în schimbul atâtor amintiri. 

 Îmi amintesc prima carte pe care mi-ai pus-o în mâini - în care, am văzut 

primele povestiri din Bibie.  

 Bunicul meu, îmi este foarte drag, pentru că primele amintiri mă leagă de el. 
 

Bunicul meu 
de Luisa Calujac, clasa a III-a A, 

 înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Îmi aduc aminte cu plăcere de clipele frumoase când stăteam cu bunicul. 

Ochii lui erau luminoşi, în ei puteai să descifrezi o dragoste nemărginită, pentru 

noi. Era foarte fericit când îl vizitam. De fiecare dată bunicul mă sfătuia sa fiu 

cuminte şi ascultătoare de  

părinţi. Bunicul îmi povestea  din Biblie. Am fost fascinată când am aflat despre Hadasa-Estera. Ea a fost 

curajoasă de aceea, a mers la împărat cu riscul vieţii. Bunicul mi-a mai spus, că Isus a murit pentru noi şi 

ar trebui să fim bucuroşi că Domnul Isus ne-a iertat. De fiecare dată, eram fericită când îl vizitam.  

A fost un bunic bun.  

Acum este în cer şi sunt fericită că îl voi reîntâlni într-o zi. 
 

Atelier de creaţie – Lumina ochilor noştri - nepoţii 



             Ce înseamnă pentru tine hărnicie? 
                                                           de Pojoga Iosua, clasa a III-a A,  

       înv. Lidia Ioachimciuc               

 

Un proverb românesc spune că :„Hărnicia este mama 

sănătăţii”.Acest proverb vrea să ne spună că, dacă munceşti ai  

parte de sănătate.Toţi oamenii trebuie să muncească. 

          În Biblie este scris: „Cine nu munceşte nici să nu mănânce!”Dumnezeu l-a 

creat pe om pentru a munci.Chiar şi în Grădina Eden, Adam trebuia să 

muncească. El trebuia să pună nume la toate animalele.  

          Eu cred că hărnicia este foarte importantă deoarece, fără muncă nu am 

putea supravieţui. Oamenii harnici şi cinstiţi au de toate, iar cei leneşi sunt săraci. 

Încă de mici, noi învăţăm să muncim cu hărnicie. Munca mea este să citesc din 

Biblie, să învăţ, să-mi fac temele şi să-mi ajut părinţii, când au nevoie de mine. 
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Leneşule, uite la furnică! 
      de Darllene Iaţcu, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Pentru mine, hărnicie înseamnă să faci un lucru fără să fii  

pus sau să-ţi fie lene. Hărnicie înseamnă să-ţi faci curat în lucruri, în caiete, în 

haine şi să-ţi faci conştiincios temele. Trebuie să te implici în anumite lucruri, fără 

să te pună cineva. Ca şi albinele ar trebui să fim şi noi:harnici, muncitori şi 

roditori. Albinele lucrează fără să le îndemne cineva. Aşa le-a înzestrat Dumnezeu.  

Iar nouă, Dumnezeu ne-a dat mâini şi picioare. Cu mâinile putem scrie, 

ajuta, îmbrăţişa, mângâia dar şi a face curat. Cu picioarele ne putem deplasa uşor. 

Putem merge, putem alerga şi putem sta. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu 

câte un dar şi ar trebui să îl preţuim. 

Doamne, te rog, ajută-ne să fim harnici, silitori şi cuminţi. Te rog, ajută-ne 

să preţuim ce ne-ai dat şi te mai rog, ajută-ne să fim harnici ca nişte albinuţe! 

 

Prisaca 
Alyssa Ioachimciuc, clasa a III-a A, 

    înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Într-o zi frumoasă de vară, am fost cu părinţii mei, la bunici. Acolo, în 

livadă, am fost surprins să văd mai mulţi stupi, coloraţi diferit. Bunicul tocmai se 

ocupa de curăţenia din stup. Albinele lucrătoare muncesc foarte mult. 

Un roi de albine, în frunte cu regina şi-au găsit o altă casă. Era un nou 

stup, parfumat cu flori, pentru a le putea atrage. Albinele de la urdiniş erau treze. 

Nu putea intra nimeni în stup. 

 Apoi, am aflat că mulţimea aceea de stupi, se numea prisacă. Bunicul era 

un apicultor priceput. Mi-a spus că a studiat când era mai tânăr apicultura. În 

acel sat erau mai mulţi prisăcari. Toţi îngrijeau albinele. 

 Albinăritul e o meserie plăcută. 

 Mierea e un medicament preţios. 

 Iaţcu Serena, clasa O B 

Maciuc Lavinia, clasa a- II-a  A 

Pătraş Sara, clasa O  B 

Alex Ujeniuc, clasa a-III-a  A 

Darllene Iaţcu, clasa a III-a A  

B 

 

Atelier de creaţie – Civica un obiect ce ţine de caracter 
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O faptă bună 
de Mawas Matei, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

 

Încă de la prima ninsoare,frumuseţea iernii ne încântă privirile îngheţate. De trei zile 

încoace, iarna continuă să croiască o mantie sclipitoare pentru întreaga natură. 

La păduricea de la marginea satului, doi brazi maiestuoşi, niste strajeri ce poartă o zale 

argintie, stau de veghe la  intrarea pe potecă. Acolo eram eu, împreuna cu prietenul meu, Andrei, 

când s-a întâmplat povestea noastră.Pentru câteva clipe am rămas muţi de uimire la peisajul 

maiestuos, la copacii uriaşi, cu rădăcinile ca nişte gheare de gheaţă ce abia asteptau să ne 

înfulece.Nu îndrăzneam să intrăm în pădure pentru că,  am auzit nenumarate poveşti de la fraţii mei 

mai mari, despre monştrii ce se ascund sub veşmântul de nuntă al iernii. Apoi, ne-a venit ideea să 

construim un om de zăpadă care să ne apere de fioroasele vietăţi. Zis şi făcut! Ne-am apucat de 

treabă. 

În timp ce-l construiam, dinspre pădure se auzi un geamăt. Ne-am uitat speriaţi unul la 

celălalt şi ne-am ascuns după omul de zăpadă. Parcă toate s-au făcut fioroase. Până şi vântul 

şuiera ca un vestitor al primejdiei ce ne aştepta. Am rămas încremeniţi până când am auzit un 

strigăt: 

- Ajutor! Este cineva acolo? 

   

 

de Mawas Matei, 

clasa a III-a A 

Orice faptă are şi o răsplată 
de Naomi Clipa, clasa a III-a A,  

înv. Lidia Ioachimciuc 

E iarnă. Blocurile s-au acoperit cu o pânză albă de mătase, ţesută cu diamante sclipitoare. În 

oraş ninge cu flori de nea, care sclipesc în lumină. 

            Bianca şi Bogdan se plimbă pe afară. Au ajuns în centrul oraşului. 

             Înainte ca fluturii albi să-şi înceteze dansul, o bătrână alunecă din cauza poleiului şi îşi scăpă 

geanta, cu toate lucrurile. Mulţi oameni, care erau în apropiere, au trecut  parcă neobservând-o. Copiii, 

care au văzut ce se întâmplase, i-au sărit în ajutor femeii. Bianca i-a strâns lucrurile şi i le-a pus în 

geantă, iar Bogdan a ajutat-o să se ridice. 

 -Mulţumesc! le-a spus bătrâna. 

 -Cu mare placere! au răspuns veseli copiii. 

 -Luaţi acesţi bănuţi ca răsplată!  

 Bătrâna le-a întins lui  Bogdan şi Biancăi zece lei. 

 -Mulţumim! 

 Eu apreciez comportamentul copiilor. Cred că proverbul potrivit compunerii este: 

   “După faptă şi răsplată!” 
 

Naomi Clipa, 

Clasa a III-a A 

Simon Gabor, clasa a III-a A 

 
Sebi Gugiuman, clasa a III-a A 

 
Alyssa Ioachimciuc, clasa a III-a A 

 

Atelier de creaţie – Civica un obiect ce ţine de caracter 

         În clipa aceea ne-am făcut curaj să privim spre pădure. Pe potecă zăcea un bătrân, care alunecase pe gheaţă.   

Am răsuflat amândoi uşuraţi şi am mers să-i dăm o mână de ajutor. Eu l-am prins de braţ, iar Andrei s-a oferit să-i 

care sacoşa. L-am însoţit până la casa lui, bucuroşi că poveştile fraţilor mei nu s-au adeverit. 
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În timpul semestrului I, elevii au fost 

motivaţi să muncească conştiincios, să-şi corecteze 

greşelile şi să nu le mai repete, având certitudinea 

că vor fi răsplătiţi.  Au fost recompensaţi cu bănuţi, 

pentru acţiuni şi atitudini merituoase.  

În perioada 17-20 decembrie, elevii au adus 

la clasă, obiecte pentru vânzare. Cadrele didactice 

de la fiecare clasă a stabilit preţuri pentru lucrurile 

aduse. Pe 20 decembrie, elevii de la toate clasele 

primare au mers din clasă în clasă pentru a face 

cumpărături cu bănuţii acumulaţi. Părinţii copiilor 

au trimis obiecte spre vânzare dar şi bănuţi.  

Fiecare copil a ales obiecte pe care să le 

cumpere, după necesitate, dar şi după relaţia banuţi 

acumulaţi-valoarea lucrului. 

Elevii au conştientizat că munca e răsplătită 

şi s-au hotărât ca în semestrul al II-lea să fie mai 

implicaţi. 
 

 

Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Atelier de creaţie – Civica un obiect ce ţine de caracter 

După faptă şi răsplată! 
 



 

 

 

61 

 

 

 

         Pe 20 martie 2013 s-a finalizat proiectul “Pancinello” de la întâlnirea de capelă a claselor primare. Întâlnirea a 

fost captivantă iar implicarea copiilor totală. Creativitatea doamnelor învăţătoare a făcut ca trăirile elevilor să fie 

vizibile. Finalul lecţiei de azi i-a găsit pe toţi cei prezenţi, elevi şi cadre didactice deopotrivă, posesorii unei coroniţe pe 

care scria : “Sunt preţios pentru că sunt ceea ce sunt.” 

 Imaginile de mai jos consider că sunt grăitoare în descrierea modului în care s-a desfăşurat activitatea. 

 

Eşti preţios! 
Clasele a IV-a A&B, înv. Elisabeta Dascălu& Narcisa Maciuc 
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„Îţi mulţumesc, Doamne, pentru aceşti ani. 

Recunosc că Tu m-ai ajutat la şcoală.” 

(Sebi) 

 

PĂVĂLEANU SEBASTIAN 

ANDREI 

Clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai ajutat să mă descurc în 

aceşti patru ani şi pentru colegii pe care mi i-ai dăruit. 

Îţi mulţumesc pentru părinţii şi surorile mele, pentru că 

nu m-ai lăsat să trăiesc pe străzi şi să flămânzesc.” 

Amin! 

(Emi) 

 

PALIEVICI EMANUEL 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Doamne, îţi mulţumesc pentru aceşti 4 ani în 

care am învăţat lucruri interesante.” 

(Anita) 

 

 

 

NEAGU ANITA 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Îţi mulţumesc, Doamne, că 4 ani de zile ne-ai păzit, 

ne-ai ţinut sub mâna Ta, Ţi-a fost milă de noi şi ne-ai 

dat tot ce am avut nevoie. 

Cu drag, Beni” 

 
LAZĂR BENIAMIN 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Îţi mulţumesc, Doamne pentru cei patru 

ani pe care Tu ni i-ai dăruit!” 

(Miruna) 

 
ILCIUC MIRUNA 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

clasa a IV-a A, înv. Elisabeta Dascălu 
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„Mulţumesc, Doamne, 

pentru cei patru ani, pentru că mi-ai păzit familia 

şi pentru că ne-ai creat inteligenţi şi buni.” 

(Miriam) 

 
ROŞU ESTERA MIRIAM 

Clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Doamne, îţi mulţumesc!...Îţi mulţumesc pentru tot!” 

(Claudiu) 

 

 

TURTUREAN CLAUDIU 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Îţi mulţumim, Doamne, pentru că ne-ai păzit în cei patru ani de şcoală! 

Îţi mulţumim că ne-ai dat bani să mergem în excursii!”  (Alina) 

 HAVRIŞTIUC ALINA 

REBECA 

Clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Mulţumesc, Doamne, pentru cei 4 ani pe care ni i-ai dat, pentru 

domnii profesori şi pentru colegi. Ei sunt cei de care am avut nevoie şi 

nu puteam să-mi doresc ceva mai bun. Mulţumesc că m-am acomodat 

foarte repede în această clasă!”  (Amalia) 

 

 

MACIUC AMALIA 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Doamne, 

Îţi mulţumesc pentru părinţii pe care mi i-ai dat şi 

pentru clasa noastră. Îţi mulţumesc pentru pământul pe 

care ni l-ai dat să locuim. Ştim că tu ne vei ajuta 

familia şi clasa când Te rugăm.” 

(Luminiţa) 

 

 

ATITIENEI LUMINIŢA 

Clasa a IV-aA, 

 înv. Dascălu Elisabeta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Doamne, Tu pe toate le ştii... Ştii că îţi mulţumesc!” 

(Elisabeta) 

 

 

„Mulţumim pentru cei 4 ani pe care ni i-ai dat! Mulţumim 

pentru şcoala aceasta, pentru colegi şi învăţători şi pentru 

toate activităţile desfăşurate împreună!” (Ruth) 
 

ONOFREI RUTH 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Îţi mulţumesc, Doamne,  

că am reuşit să trec cu bine prin toţi aceşti ani.” 

(Sasha) 

 FEDIUC SASHA 

Clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 

„Dragă Dumnezeu, Îţi mulţumesc că nimeni nu a rămas repetent şi că am 

avut grijă şi răbdare unii faţă de alţii. Mulţumesc pentru apă, mâncare şi 

haine.Mulţumesc că nu suntem săraci. Te rog să-i ajuţi pe cei săraci să 

aibă de toate. Mă rog pentru Kenya şi Afganistan! 

Doamne, îţi mulţumesc! 

Cu drag, Andrei.” 

 

 

PAVĂL ANDREI ROBERT 

clasa a IV-a A, 

înv. Elisabeta Dascălu 
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„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Începând cu 1 aprilie şi până pe 5 aprilie, în fiecare zi, elevii au fost surprinşi cu tot felul 

de activităţi interesante şi apreciate, fiind aplaudate şi având un impact deosebit asupra fiecărui 

copil în parte. 
 
 

 

Luni: 

 
8

30
-10: Maniere privind comportarea elevilor la 

Casa de Cultură: povestiri, reguli, joc de rol. 
 

 

 

10
30

-12: Concert- Basmul simfonic - 

“Petrică şi lupul”,  
                   de Sergei Prokofiev 

 

 

A fost o activitate interactivă, deoarece 

între povestitor si elev era un permanent dialog. 

Copiii răspundeau cu entuziasm, recunoscând pe 

rând toate instrumentele muzicale, ce imitau 

personajele povestirii:  Petrică, lupul, răţoiul, 

păsărica, pisica. Cu ocazia aceasta au făcut 

cunoştiinţă cu numele instrumentelor:  oboiul, 

trompeta, flautul... 

 

Clasa a III-a A a atras atenţia copiilor cu urmatoarele activităţi: 
 



 

Marţi: 
 

8
30

-10: “Salutare Primăvară!”- “Micii artişti” - cântece, poezii, şcenete de primăvară 

10-10
30

: pauză 

 

Marţi: 
 

10
30

-12: vizită la RVE-  interviu-   Minciuna are picioare scurte 

 

A urmat apoi programul (cântare, poezii şi psalmi) care a fost transmis pe Suceava 

Evanghelică. Răspunsurile copiilor au fost apreciate, au fost la subiect, apoi înregistrate! 

 

12-13: Distracţie în parcul Măraşesti 
 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

La RVE, Suceava - împreună cu Margareta Lupaşcu  
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„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

În vizită la RVE - împreună cu Tania Cimpoeş 

În vizită la RVE - împreună cu Sanda Săndulescu 

La RVE, Suceava - împreună cu Laurenţiu Miron 
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1. Cabinet oftalmologic- “Ochiul oglinda sufletului” 

 
Aici elevii au primit pliante, au făcut un 

mic control oftalmologic, iar pe retropoiector, s-a 

prezentat un filmuleţ interesant, cu un copil, care 

avea probleme de vedere. 

O supriză le-a atras atenţia. Pentru reclamă 

Alyssa Ioachimciuc, împreună cu mama, Laura 

Ioachimciuc au fost prezentate în faţa lor. 

 

2. Cabinetul stomatologic- “ Dinţii cu o periuţă,  

         zilnic curaţă-i uşor, 

           Că de n-o faci ei se strică  

Şi te dor!” 

  Aici, s-au prezentat măsurile de precauţie pentru a înlătura cariile.  

Fiecare a reuşit să facă un scurt “control stomatologic”. 

 

Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Miercuri-Ziua Meseriilor - Pentru meseriile alese s-au pregătit 10 săli de clase. 

 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
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4. La brutărie-“Cuptorul de aur.” - “Pâinea cea de toate zilele” 

 S-au copt brioşe, cornuri, covrigi, pâine si s-au servit copiilor, fierbinţi atunci scoase din cuptor. 

 

5. Atelierul de croitorie  
 

 Maşinile de cusut le-au demonstrat că sunt necesare pentru un tiv, o cusătură, un şerveţel, o fustă, o rochie, un costum. 
 

3. Cabinet – Coafură 
 

 Încântarea a fost mare, atunci când fiecare fetiţă a fost coafată, iar băieţilor li s-au făcut freza. 

 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Clasa a II-a B la atelierul de tâmplărie & croitorie, înv. Mariana Lionte 

6. Atelierul de tâmplărie  (Miroase a lemn şi rumeguş.) 

 Împreună cu tâmplarul au construit o casă pentru păsărele, ce ne-a fost dată cadou, pentru clasă. 
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7. La secţia de Urgenţe şi Prim ajutor-“Viaţa are prioritate”  

Copii au învăţat cum să dea primul ajutor în caz de accidente. 
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„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

 Clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte - la florărie  

8. La florărie  - “Florile poartă eticheta frumuseţii” 

Au luat cunoştiinţă cu tot felul de flori, au învăţat cum se face un buchet, când se dăruiesc flori, cui se dăruiesc, 

ce fel de flori dăruim, în situaţii diferite. 

 Flori de primăvară: ghiocei, narcise, lalele 

 Flori de vară: trandafirul, garoafa, margareta 

 Flori de toamnă: crizanteme, tufănele 

 

Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Clasa a II-a A, înv. Emima Rusu - la florărie  

 

Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
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10. La fotograf 
 
 

Băieţii din clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc Iolanda Capră, clasa a IV-a B 

O activitate interesantă 

 Teatrul de păpuşi 

„Punguţa cu doi bani” 

9. Pictură – Sentimente pe hârtie 

 Au pictat cu penelul şi tempera, pe lemn,  pânză, li s-au făcut portretul lor; au vazut tot felul de portrete 

model, tablouri. 

 

 

Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 
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10
30

-11
30

: Am vizitat o seră de flori - Bosanci. Sera era a colegului, Simon Gabor, clasa a III-a A.  

                 Am învăţat cum se plantează florile, cum se îngrijesc, cum se recoltează, cum se valorifică. 
 

 

11
30

-12
30

: Am vizitat un coleg accidentat (a căzut de pe bicicletă) 

    Ne-a servit cu pizza, suc, plăcinte calde. 

   Ne-am jucat mult, am vizitat biroul şi angaţii unde mama îşi derula afacerea. Cine ştie, peste ani, 

poate facem o cerere de angajare. 
 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
Joi 
 

8
30

-10: “Iubirea copilului e jocul” 

Copiii s-au delectat jucând tot felul de jocuri, în grupe de cate 2, 3, 4: 

şah, lego, remi, monopolis, etc. 

 

 

Proiect- „Oraşul meu” - Clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 
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Marţi 2 Aprilie – în vizită la SC BETTY RUT  SRL -  clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Marţi 2 Aprilie – în vizită la SC IKA LUX SRL -  clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Marţi, 2 Aprilie - Interviu la Sempre Pizza - clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Luni, 1 Aprilie, Interviu la McDonald’s - clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
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Vineri 5 Aprilie – în vizită la carmangeria KILLER - clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

Vineri 5 Aprilie – la grădina zoologică -  clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

 

Vineri 5 Aprilie – la cofetărie -  clasa a IV-a B, înv. Narcisa Maciuc 

 

clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte – la fabrica de îngheţată „BETTY ICE” 

 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
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Clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte – la tipografia CELESTIN 

 

Clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

  clasa a II-a B, înv. Mariana Lionte – la ferma din Pătrăuţi 

 



 

 În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elevii clasei I A, împreună cu învăţătoarea lor, Marilena Şerban 

au învăţat o lecţie pactică, de viaţă. Într-un cadru special amenajat de cei de la Bricostore Suceava, elevii au realizat 

importanţa întreţinerii mediului înconjurător. Între Filadelfia şi Bricostore a existat o frumoasă colaborare şi în 2012 când 

clasa doamnei Mariana Lionte  a fost implicată într-un proiect care s-a desfăşurat în magazinul de la Iulius Mall.  

 

clasa I A, înv. Marilena Şerban – la BRICOSTORE, Suceava 

Clasa a II-a, înv. Mariana Lionte – BRICOSTORE, SUCEAVA 
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„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
clasa I A, înv. Marilena Şerban 
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„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Lecţie demonstrativă în cadrul Cercului Pedagogic: “ Micii ecologişti”, clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

 

Activitate de ecologizare a parcului şcolii Filadelfia “ Să ne îngrijim parcul de joacă”, clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

 

Saviuc Simon,  

clasa a III-a B, 

 înv. Nicoleta Dascălu 

 
Vântul toamei se-nteţeşte 

Haina-i maturând,  
De pe crengile măiestre  
Frunze lepădând. 
 

Cade-n brânci, se scoală iar, 

Merge mai departe  
Caci asa e cand e greu,  
Sacul anilor din spate. 
 

O căciulă mai voinică  
Topăie prin casă,  
Când în sus şi când în jos,  
Ca o raţă grasă. 
 

 
Peste-ntinderea câmpiei  
Norii s-au mai răzbunat 
Si copii cu săniuţe  
Merg spre dealul celălalt. 
 

Ei aleargă, se împing,  
Prin zăpadă fac mătănii, 
Că aşa e când eşti mic,  
Faci de toate, ai păţanii. 
 

Vrăbii gureşe ciripesc  
Printre crengile golaşe,  
Căutând cumva vreun prânz  
Pe la gospodari prin sate. 
 
 

VERSURI 

Flori de tei, flori aromate,  Mici si parfumate, 
Răspândesc mireasma lor,  De departe... 

 
Saviuc Simon, clasa a III-a B, înv. Nicoleta Dascălu 

Vizită la RVE - Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc 



 

 

 

CONCURS INTERJUDEŢEAN 

RELIGIE - COMORI ÎN CER 

Profesor îndrumător 

ANGELA CIOCAN 

Nume Clasa Premiu 

Acasandrei Oana O B I 

Cezar Bora O B I 

Faur Theodora O B I 

Havriştiuc Noemi O B I 

Iaţcu Bianca-Serena O B I 

Ilisei Jessica O B I 

Pătraş Sara O B I 

Polocoşer Larisa O B I 

Saviuc Filip O B I 

Şerban Teona O B I 

Turtureanu Daniela O B I 

Vrăbioru Delia O B I 

Zagan Amelia O B I 

Condurache Ştefan O A I 

Iliuc Beniamin O A I 

Laza Răzvan O A I 

Meclea Natanael O A I 

Păvălean Robert O A I 

Polocoşer Iemima O A I 

Puşcaşu Andreea O A I 

Roşca Enos-Joan O A I 

Ţetel Adina O A I 

Turturean Alisia O A I 

Bosoi Amalia I A I 

Florea Gabi I A I 

Grigoriciuc Amalia I A I 

Havrisciuc Vanesa I A I 

Havriştiuc Emanuel I A I 

Istrate Sabina I A I 

Laza Eduard I A I 

Maftei Sabrina I A I 

Popescu David I A I 

Roşca Fineas I A I 

Saviuc Andrei I A I 

Săvucă Denis I A I 

Strugaru Andrei I A I 

Todea Briana I A I 

Ciubotari Levi I B I 

Georgescu Naomi I B I 

Şerban Ioana I B I 

Patraş Delia II B I 

Şerban David II B I 

Calujac Luisa III A I 

Ilciuc Miruna IV A I 

David Riana O B II 

Dupoi Rareş O B II 

Laza Cătălin O B II 

Aşuenci Eunice O A II 

Boca Mathias O A II 

Bodale Bianca O A II 

Gabor Lucas O A II 

Iaţcu Desiree O A II 

Pojoga Evelina O A II 

Robu Eunice O A II 

Ursulean Simon I B II 

Curic Naomi I A II 

Eduard Edi I A II 

Şerban Miriam II B II 

Nichifor Edith  III A II 

Havriştiuc Emil III B II 

Havriştiuc Alina IV A II 

Palievici Emanuel IV A II 

Havreştiuc Beatrice II B III 

Clipa Naomi III A III 

Lazăr Beniamin IV A III 

 

CONCURS INTERNAŢIONAL  

DE CREAŢIE 
Nume Prenume Clasa Premiu Prof. îndrumător 
Filip Albert III A II Ioachimciuc Lidia 

Maftei Flavio III A II Ioachimciuc Lidia 

Reguş Albert III A II Ioachimciuc Lidia 

Neagu Matias III A III Ioachimciuc Lidia 

 
CONCURSUL DE LIMBA ENGLEZĂ 

 CANGURUL LINGVIST 
Nume Prenume Clasa Premiu Prof. îndrumător 
Ioachimciuc Alyssa III A I Cristea Emanuela 

Guliciuc Andrei III A II Cristea Emanuela 

Grigoriciuc Iulian III A III Cristea Emanuela 

 
CONCURSUL DE LIMBA ROMÂNĂ 

NĂSTĂSESCU 
Nume  Prenume Clasa Premiul Prof. îndrumător 
Polocoser Giosue I B I Lucaci Laura 

Saviuc Andrei I A II Serban Marilena 

Gherasim Sebastian I B II Lucaci Laura 

Havrisciuc Vanesa I B II Lucaci Laura 

Palievici Emanuel IV A II Dascalu Elisabeta 

Persic Agnes II B Menţiune Lionte Mariana 

Clipa Naomi III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Nichifor Edith III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Havristiuc Alina Rebeca IV A Menţiune Dascalu Elisabeta 

Rosu Miriam IV A Menţiune Dascalu Elisabeta 

 
CONCURSUL DE MATEMATICĂ 

NĂSTĂSESCU 
Nume Prenume Clasa Premiul Prof. îndrumător 
Andronache Daniele II B III Lionte Mariana 

Polocoser Giosue I B Mentiune Lucaci Laura 

Clipa Naomi III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Guliciuc  Andrei III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Neagu Matias III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Radu Denis III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Reguş Albert III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Turturean Claudiu IV A Mentiune Dascalu Elisabeta 

Maciuc Amalia IV A Mentiune Dascalu Elisabeta 

 
CONCURSUL DE MATEMATICĂ 

ARHIMEDE 
Nume Prenume Clasa Premiu Prof. îndrumător 
Clipa  Naomi III A I Ioachimciuc Lidia 

Mawas Matei III A II Ioachimciuc Lidia 

Neagu Matias III A II Ioachimciuc Lidia 

Nichifor  Edith III A II Ioachimciuc Lidia 

Nichifor Teodor IV B III Maciuc Narcisa 

Gabor Simon III A III Ioachimciuc Lidia 

Guliciuc Andrei III A III Ioachimciuc Lidia 

Iaţcu Darllene III A III Ioachimciuc Lidia 

Reguş Albert III A III Ioachimciuc Lidia 

Schull Josephine III A III Ioachimciuc Lidia 

Calujac Luisa III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Cojocariu Dorian III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Ioachimciuc Alyssa III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Maftei Flavio III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

Ujeniuc  Alexandru III A Menţiune Ioachimciuc Lidia 

 

Nichifor Edith 

Radu Denis 

Alex Ujeniuc 

Luisa Calujac 

Rezultatele concursurilor şcolare 

Reguş Albert 



 

 

Clasa a III-a a, înv. Lidia Ioachimciuc, la florărie Clasa a III-a A, înv. Lidia Ioachimciuc – abilităţi practice 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  

EUCLID 

Nume Prenume Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Bursuc Oliviu I A I Serban Marilena 

Nichifor Edith III A I Ioachimciuc Lidia 

Bosoi Amalia I A II Serban Marilena 

Clipa Naomi III A II Ioachimciuc Lidia 

Istrate Sabina I A II Serban Marilena 

Laza Eduard I A II Serban Marilena 

Mawas Matei III A II Ioachimciuc Lidia 

Rosca Fineas I A II Serban Marilena 

Strugaru Andrei I A II Serban Marilena 

Calujac Luisa III A III Ioachimciuc Lidia 

Guliciuc Andrei Iulian III A III Ioachimciuc Lidia 

Lazar Vicol Beniamin IV A III Dascalu Elisabeta 

Neagu Matias III A III Ioachimciuc Lidia 

Nichifor Teodor IV B III Maciuc Narcisa 

Palievici Emanuel IV A III Dascalu Elisabeta 

Radu Cristian Denis III A III Ioachimciuc Lidia 

Regus Albert III A III Ioachimciuc Lidia 

Rosioru Sara Emilia IV B III Maciuc Narcisa 

Serban David II B III Lionte Mariana 

Filip Fabian Ruben IV B Mentiune Maciuc Narcisa 

Gabor Simon III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Gherasim Sebastian I B Mentiune Lucaci Laura 

Iatcu Darllene III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Ioachimciuc Alyssa III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Lazurca Ovidiu IV B Mentiune Maciuc Narcisa 

Maciuc Amalia IV A Mentiune Dascalu Elisabeta 

Polocoser Giosue I B Mentiune Lucaci Laura 

Puscasu Stefan III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Smocot Sara Denysa III A Mentiune Ioachimciuc Lidia 

Turturean Claudiu IV A mentiune Dascalu Elisabeta 

 

Andrei Guliciuc 

Clasa a III-a A 

 

Matei Mawas 

Clasa a III-a A 

 

Agnes Piersic 

Clasa a II-a B 

 

David Şerban 

Clasa a II-a B 



,MAI ESTE-O JUDECATĂ 

                                 Traian Dorz 

 

Mai este, la Sfârşit, o Judecată, 

cumplita Judecată de Apoi, 

căci trebuie pe drept să-şi ia răsplată 

cum a lucrat oricare dintre noi. 

 

Noi nu murim când inima-ncetează, 

lăsăm în urmă tot ce-am scris şi spus, 

dar tot ce dăm la cei ce ne urmează 

mereu dă rod când noi de mult ne-am dus. 

 

Avem copii, – şi-i creştem după vrere, 

avem elevi, – şi-i învăţăm ce vrem, 

avem o turmă-n grijă şi-n veghere 

– şi-ntreaga lor răspundere avem. 

 

Căci ei vor fi în lume şi-n viaţă 

aşa cum noi le-am spus şi arătat, 

iar ei, la fel, aşa vor da povaţă 

– şi-un lung popor e-acum de noi format. 

 

Îi creştem buni? – la fel şi ei vor face! 

Îi creştem răi? – aşa vor îndruma. 

Noi i-ndreptăm înspre război sau pace, 

rând după rând, pe câţi ne vor urma. 

 

Şi-abia atunci, la Marea Judecată, 

vedea-vom toţi, uimiţi, cu-adevărat 

cât a salvat o creştere curată, 

cât a ucis un suflet blestemat. 

 

O, voi, cei mari, răspunzători de gloate, 

părinţi şi-ndrumători pentru urmaşi, 

voi veţi purta răspunderile toate, 

voi creşteţi sfinţi sau creşteţi ucigaşi… 

 

De-aceea, pentru tot ce ne urmează, 

la Marea Judecată de Apoi, 

cu ochi uimiţi, oricare o să vază 

cât rău sau bine a-nceput cu noi. 
 


