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Bun venit în rândul talentelor literare! 
Magdalena Nichifor, director 

Gloria e pentru învingători! 
Puiu Ioan, inspector 
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Efortul tuturor e răsplătit de aprecierile noastre calde şi primitoare. 
    Ioan Bădeliţă, manager general 

 

Orice pisc se urcă cu efort, dar biruitorii triumfă!                                  
Mariana Lionte, director adjunct 

 

“Filadelfia” mai mult decât o şcoală 

 

În 2013 s-au împlinit 10 ani de când Filadelfia activează în spaţiul 

educaţional sucevean, astfel că startul anului şcolar 2013 – 2014 a avut o 

amprentă aniversară. 
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Dacă-ar avea părinţii ochi să vadă 

Şi sufletul le-ar fi mereu atent, 

În ochii pruncilor cu viaţa fadă 

Ar descifra mesajul cel urgent : 

„Vă rog, iubiţi-mă inteligent !” 

 

Nu glume, nici minciuni – bomboane-amare; 

Nu vreau bunici şi nici televizor, 

Nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare… 

Puţin îmi pasă de trăiesc sau mor 

Dar vreau să fiu al vostru, nu al lor! 

 

Eu ştiu c-aveţi profesii elevate 

Că sunteţi la curent cu date noi, 

C-aveţi servici ca eu să am de toate, 

Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi 

Vă spun : „Eu am nevoie doar de voi!” 

 

Aş vrea ca jucărie ochii mamei, 

Nu ochii-ndepărtaţi ai vreunui unchi. 

Când ne-ntâlnim atraşi de glasul foamei 

Şi nu pot sta la tata pe genunchi 

Mă simt ca o mlădiţă fără trunchi. 

 

Nu vreau să fiu un deget ce acuză, 

Găsind olarul singur vinovat. 

Am gând curat, şi inima refuză 

O bombă cu efect întârziat: 

Vreau să devin un om adevărat! 

 

De-aceea vreau părinţii mei să vadă, 

Să aibă sufletul mereu atent, 

Ca-n ochii mei umbriţi de viaţa fadă 

Să descifreze strigătul urgent : 

„Vă rog, iubiţi-mă inteligent!” 
 

Culeasă de Andreas Moraru 

 

Prima zi de şcoală 
(2013 - 2014) 

”Poarta şcolii  

ne adună şi tot ea  

ne risipeşte.” 

Astăzi, 16 septembrie 2013, Filadelfia şi-a deschis din 

nou porţile pentru un nou an şcolar. Anul şcolar 2013 – 2014 este 

unul aniversar şi mărturiseşte prin existenţa sa, că, proiectul 

“Filadelfia” a trecut proba timpului şi confirmă de la an la an. 
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În faţa timpului îmi plec fruntea şi mărturisesc, că cea mai 

frumoasă perioadă a vieţii mele a fost cea petrecută în şcoală. 
Înv. Lidia Ioachimciuc 

... piatră albă de izvor. 

Jessy 

... aripi deschise către un viitor necunoscut. 

Sara 

... o potecă printre stele. 

Edith 

 ... zbor curat spre înaltul devenirii. 

Darlene 

... ceas de pregătire cu clinket de clopoţel. 

Naomi 

... bucuria unor clipe de neuitat. 

Matei 

... piscuri semeţe, dor înalt, dor de necunoscut. 

Andrei 

... prispă odihnitoare pentru elevul călător printre generaţii. 

Matias 

 ... merindă de suflet pentru un viitor necunoscut. 

Iulian 
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zbor de întrecere spre culmile copilăriei (vis binecuvântat, de neuitat). 

Luisa 

Ce este şcoala pentru mine? 

Şcoala... 
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... împărtăşire sfântă din tainele învăţăturii. 

Sebi 

... culcuş de suflet în frumoşii ani ai copilăriei. 

Denis 

... cântec nemuritor printre anii călători. 

Simon 

... vis binecuvântat, păstrat în zestrea amintirilor. 

Albert Reguş 

... loc de cinste pierdut în acest infinit. 

Abi Filip 

... povârniş urcat cu grijă spre un viitor necunoscut. 

Dorian 

... răspunsuri la variatele probleme ale vieţii. 

Vlad 

... drum în necunoscut pe aleile timpului. 

Andreas 

 ... templu de cunoaştere şi dezvoltare în vâltorile vieţii autentice. 

Alex 

... o stea strălucitoare pe un drum plin de obstacole. 

Flavio 

... o ţintă, o direcţie bună, un pisc ca o busolă în marele necunoscut. 

Iosua 

 ... seminţe ale educaţiei în grădina tinerei generaţii. 

Ştefan 
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Dar pe măsură ce sfârşitul toamnei se apropie, cerul se stinge, iar soarele ascuns sub norii 
plumburii, rar se mai arată. 

Norii grei murdari şi leneşi, se lăfăiesc în văzduh.Pădurea e tristă şi pustie. Cântecele vesele ale 
cântăreţilor nu se mai aud nicăieri. Firea pare ostenită, iar pământul stors caută odihnă. Văl de brumă 
argintie a impodobit grădinile. Pretutindeni, în livezi, în grădini şi în păduri s-a aşternut un covor de 
frunze moarte, multicolor.  
 Triste adieri de vânturi de toamnă aduc ploi zgribulite, stăruitoare, care ne copleşesc fiinţa. Şuierul 
biciuitor al ploii ne curmă somnul şi ne duce mintea pe drumul gândurilor triste. 

Idei ale copiilor adunate într-un text – cl. a IV-a  A 

 

Gânduri despre toamnă 
 

Soarele nu mai râde prin crengi, ci razele lui 
palide abia mai încălzesc pământul. Putem spune că 
razele soarelui par filtrate prin miere. 
 Ziua scade, noaptea creşte, iar frunzişul 
pădurilor se răreşte.  

Cu galben şi cu roşu îşi coase codru ia. Pădurea 
poleită ca aurul a rămas pustie. 
 Sub lumina trandafirie a unui blând apus de 
soare, un popor întreg de rândunele se pregătesc de 
plecare. Sub apusul de jăratic, rânduiţi în unghiuri 
cocorii îşi încep pribegia. Păsările se cheamă, se adună, 
se rotesc, apoi în vârf de săgeată, împinse de un dor 
tainic, vîslesc spre acele îndepărtate ţări ale soarelui şi se 
pierd din zarea plaiurilor noastre. Ele duc pe aripi 
soarele şi primăvara. În urma lor, noaptea cade mai 
lungă şi mai grea, frunzele cad, cerul se stinge. 
 Verdele crud al pădurilor se aprinde ca para 
focului, se îngălbeneşte ca şofranul, se înroşeşte ca 
arama, se poleieşte ca aurul. Peste tot – aur şi rubin- 
găteala împărătească a firii. Parcă în cel din urmă fior de 
viaţă, o dreaptă răsplătire împodobeşte pământul cu ce 
are mai strălucitor. 
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Toamna prin ochi de copil 
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 Într-o zi frumoasă de toamnă, culegeam fructele din livada bunicului, cu prietenii mei. Vântul adia 

ducând cu el miresme stinse. În covorul gros de frunze, se ascundeau nuci întunecate.  
 Lumini de soare, străluceau printre copacii arămii, ducând parcă, un praf de aur. 
 Cum munceam noi aşa, am luat un ciorchin de strugure şi m-am furişat până în nuc. Deoarece era 
multă hărmălaie, nimeni nu şi-a dat seama că lipsesc. În timp ce eu leneveam, înfruptându-mă cu bunătăţi, 
Ioana avea deja două lăzi umplute cu pere şi o ladă umplută cu struguri. 
 Deodată, o veveriţă a sărit în copacul în care stăteam eu. Se apropie de mine deoarece aveam o nucă. 
I-am întins-o, a luat-o şi a sărit din ramură în ramură, până am pierdut-o din vedere. Am coborât din 
copac încercând să le spun tuturor ce am văzut. M-am dat de gol că am lenevit până acum. Toată lumea se 
uita încruntată la mine. M-am pus repede pe treabă ca să recuperez timpul pierdut. 

 Toamna este un anotimp minunat şi plin de bunătăţi.      
   

 

 

Încet, se scurg şi ultimile  zile de vacanţă... E frig... 

Stau pe pat şi mă gândesc... Privesc pe geam. Picuri de ploaie îl umezesc. Mă gândesc că e o ploaie uşoară de 

vară, când începu o furtuna! Alerg trist la mama: 

- Mămico, ai observat că vine toamna? 

- Da, Ionuţ, chiar azi când mergeam în piaţă, pe iarba uscată, de o parte şi de alta a şoselei era  

aşternut un covor de frunze multicolor şi bine ţesut. Ba, chiar gospodarii  încep să recolteze cartofii, culeg 

porumbul, strâng via, ară şi seamănă grâul. Prin livezi e lume multă care lucrează la culesul fructelor. Se adună în 

panere: mere, pere, nuci, prune şi  „gutui amărui cu puf galben ca de pui”. 

Când eram ca tine, am putut observa singură apropierea toamnei şi am avut aceeaşi reacţie. Dar, după ce 

mi-a explicat mama şi după ce m-am convins singură cât de darnică e toamna, am putut spune: „A sosit, în caleaşcă 

aurită, Toamna, cea mai darnică fiică a bătranului An” 

Şi chiar aşa a fost... 

În toiul lui septembrie eram în al nouălea cer. Chiar dacă la început e o privelişte tristă, toamna e frumoasă! 

Dar, grăbită, vine şi prima zi de şcoală... Am intrat în freamătul de copii cu teamă şi bucurie, în întâia 

dimineată, când m-a dus tata de mână. Eram emoţionat şi curios să-mi cunosc învaţătoarea şi noii colegi. Intru în 

clasă. Locul îmi era pregătit. Colega de bancă îmi păru drăguţă. Era zâmbitoare, cu ochi mari, negri, păr cârlionţat 

şi ruşinoasă. Începu prezenţa: Ionuţ... 

Ce frumoasă este toamna când putem desfăşura atât de multe activităţi cu clasa sau familia! 
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Albert Filip 

Matei Mawas  
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Sfârşit de toamnă 
 

Vântul şuieră pe-afară, 
Ciorile în cârduri zboară, 
Florile sunt ofilite, 
Frunzele sunt vestejite. 
 

Timi taie lemnele, 
Iar eu strâng surcelele. 
Mama pune murături, 
Fivi seamană culturi. 
 

Tata-şi schimbă roţile, 
Vecinul repară porţile, 
Copacii sunt zgribuliţi, 
Oamenii merg mai grăbiţi. 
 

Iulian Grigoriciuc 
 

Melancolie 
 

Toamnă domoală, 
Cu arome dulci, 
Ştiu că o să pleci. 
Ştiu c-o să te duci. 
 

Toamnă aurie, 
Tristă şi pustie, 
Frunze ruginii, 
Verzi şi arămii. 
 

Păsări zgribulite, 
De vânt risipite, 
Caută-adăpost, 
Pe unde-au mai fost. 
 

Vremea s-a stricat 
Toamna a plecat 
Iarna e pe drum 
Ce mă fac acum? 
 

Jessy Schul 

Sărbătoare 
 

Toamna domoală, 
A venit iară, 
Cu frunze ruginii, 
Dar şi arămii. 
 

Toamna aurie, 
Rece şi pustie, 
Cu arome dulci, 
Şi miros de nuci. 
 

Fructe aromate 
Le astern pe toate, 
Galbenele pere, 
Le pun în panere. 
 

Azi la sărbătoare, 
Fructele bombate 
Frumos aşezate 
Sunt cu flori ornate. 

 

Luisa Calujac 
 

Toamna 
 

A venit toamna domoală, 
Şi-n grădina de la şcoală. 
Astăzi, sute de copii, 
Culeg frunze ruginii 
Şi salută maiestuos, 
Păsărele zgribulite, 
De pe crengile pustii. 
 

A venit toamna aurie 
Şi la mama-n magazie, 
Fructe dulci şi parfumate, 
Cu arome înmiresmate, 
Stau pe rafturi aşezate. 
Frunze galben, arămiu 
Fac decorul mult mai viu. 

 

Simon Silviu Gabor 

Toamna 
 

A sosit toamna domoală, 
Cad frunzele ruginii, 
Păsările zgribulite 
Au lăsat codrii pustii. 
 

În livezi e larmă mare: 
Mere roşii, aurii 
Stau în coşuri aşezate 
Parcă sunt nişte făclii. 
 

Frunze galbene, arămii 
Se desprind de vânt purtate, 
Şi covoare ruginii 
S-au întins peste cetate. 

 

Sebi Gugiuman 

Creativitate – creaţii literare 
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Cercul prieteniei 
 

O zi de toamnă la Mitocul Dragomirnei 
 

E toamnă iar... Un cer senin, cu soare călduţ şi raze filtrate prin miere, ne îmbie la o ieşire 

în aer liber. Matias, colegul nostru ne dă o idee. Învitaţia la Mitocul Dragomirnei, casa bunicii, ne 

surâde tuturor. Acolo avem curte, scrânciob, teren de fotbal, iaz cu peşti, grătar, sucuri, dulciuri, 

ceai cu lămâie etc.  
 

Fiecare bucăţică de pâine e înghiţită de peştişori 

Căţelul îşi ia rămas bun de la copiii jucăuşi. A lua prânzul pe pătură jos, e mult mai romantic. 

 Plecăm cu maşinile fără prea multă zăbavă şi pe 

neaşteptate ajungem. Prieteniile se leagă încet, dar sigur. 

Pâinea pentru peştişori e primită cu multă lăcomie de 

vieţuitoarele acvatice. 

 Pe terenul de sport e multă viaţă. Elevii din Mitoc 

au ora de educaţie fizică. Se organizează un concurs, în 

care sunt invitaţi şi ai noştri. Jocul e captivant şi se 

încheie cu victoria localnicilor. Sunt felicitaţi, deoarece 

clasa noastră cunoaşte bunele maniere. 

 E multă libertate, viaţă şi voie bună. Grătarul e 

bine venit, deoarece aerul curat dă poftă de mâncare. 

Punem masa, aşternem şi pături pe jos, pentru că locurile 

la masă sunt limitate. Sucurile sunt la mare căutare, iar 

ceaiul e leac pentru copiii răciţi.  

 Apoi, vizităm Mănăstirea Dragomirna. Copiii pun 

întrebări. Curiozitatea e o problemă copilărească. 

 Se fac cumpărături: cruciuliţe, lănţişoare, şerbet de 

zmeură, dulceaţă, etc. 

 Ne urcăm în maşini şi ne îndreptăm spre Suceava. 

Ziua a fost extraordinară. O aşezăm în memoria noastră, 

ca pe o amintire frumoasă, fără drept de uitare. 

 

 

 

 

 

Matias Neagu 
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                   Ziua distracţiei 
   

   Într-o zi, ne-am gândit ca împreună cu clasa să plecăm 
în „Parcul de Aventuri”. Soarele mângâia pământul amorţit. Din copacii 
roşiatici cădeau frunze arămii, ruginii şi aurii. Toamna, în caleaşca ei de 
frunze pictate a venit la noi. Îmbrăcată cu o rochie ţesută din aur şi pe cap cu 
o cununiţă bătută în pietre scumpe, în formă de fructe, picta copacii goi. Un 
vânt potolit aducea miresme de toamnă. Culorile toamnei sunt fără egal: de 
la galbenul ca şofranul la roşul de foc. De jur împrejur, frunzele par a fi nişte 
bărcuţe.  
 Am ajuns la parcul de distracţie. Ştiam că va fi o zi minunată. Ne-am 
dat pe trambulină de 4 ori, ne-am urcat în copaci, respectând traseele 
indicate.  Ne-am jucat la culme.  
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Vlad Mitrea Muntean 

Aventura Parc 

După un scurt timp de odihnă, doamna învăţătoare ne-a arătat linia 
orizontului şi mijloacele de orientare în natură. Am străbătut un pod 
mişcător şi după aceea am ajuns într-un loc, unde toamna a împrăştiat un 
frumos  covor de frunze pictate. Am copleşit-o pe doamna cu frunze, de 
parcă era regina toamnei. Pe Luisa am acoperit-o cu frunze din cap, până-n 
picioare. A fost minunat. Am făcut şi multe poze. Timpul s-a scurs şi a trebuit 
să plecăm.  
 Aventura parc rămâne o amintire de neuitat. 

Sara Denisa Smocot  
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 Într-o zi, mama colegului meu, Andrei Guliciuc, s-a gândit să ne facă o surpriză. A venit la şcoală 

şi ne-a anunţat că vineri, 11.10.2013, la ora 9:00, o să mergem spre „Parcul de Aventuri”. Toţi am început 

să cântăm de bucurie. 

 Vineri am venit la şcoală şi am plecat la „Parcul de Aventuri”, spre Gura Humorului. În drum spre 

parc, admiram la pădurile cu frunze ruginii şi aurii. Doamna învăţătoare ne spunea să fim  atenţi, ca să 

vedem şi noi cum stau lucrurile în natură şi în locurile din împrejurime. 

 Când am ajuns, am început să zburdăm de fericire, deoarece era locul mult dorit de noi. Ne-am luat 

hamurile şi am mers la instructor să ne arate instrucţiunile, pe care trebuia să le respectăm, în timp ce vom 

parcurge acele trasee. 
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După ce am ascultat regulile impuse, am pornit spre traseul unu. Acolo era foarte uşor, dar colega 

mea, Luisa, se temea de nivelul 1 pentru că era un tunel despărţit, iar ea fiind scundă nu a putut trece acel 

tunel. Noi am încurajat-o şi a trecut cu uşurinţă. La nivelul 3 erau multe obstacole uşoare, dar colega mea, 

Darlene, a dat drumul unui lemn care s-a lovit de capul lui Iosua şi a început să lăcrimeze. 

 Am făcut toate nivelele până când am ajuns la nivelul 4, cel mai palpitant. La acest nivel, colegul 

meu, Vlad, a început să plângă, deoarece a rămas blocat în aer, la aproximativ 10 metri. Acolo s-au blocat 

mai mulţi colegi, precum Dorian şi Edith. Când am ajuns la sfârşit erau două căi de a ajunge la sol. Una 

era să cobor simplu şi normal pe scări, iar cealaltă să trec căţărat pe nişte inele, iar apoi să cobor cu 

tiroliana. Mama i-a zis tatălui meu să mă lase să îmi încerc norocul, ca să-mi pot sfârşi traseul. În final am 

ajuns cu bine, cu „picioarele pe pământ”. 

Când plecam spre şcoală, povesteam între noi, cum a fost la acele înălţimi şi care a fost cel mai 

palpitant traseu din toate 4. Mulţi au zis că cel mai palpitant traseu a fost cel de-al patrulea. Eu eram de 

aceeaşi părere. Am ajuns la şcoală fericiţi, după care am început să povestim şi celor apropiaţi, cum am 

trăit acele momente la „Parcul de Aventuri”. Ziua aceea rămâne de neuitat. 

Simon-Silviu Gabor 
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Lumea fără cărţi e lumea fără Dumnezeu, pentrucă 
Cerul a hotărât să ni se descopere printr-o Carte.  
       De aceea fiecare bibliotecă trebuie să aibă două rafturi. 
Unul pentru cărţi profesionale şi altul pentru cărţi spirituale. 
Lumea fără cărţi ar fi o lume de cifre, de carduri, ar fi o 
lume nemângâiată, fără speranţă, în faţa necazului. 

Când locuieşti printre cărţi trebuie să ai mare grijă. 
Smerenia să te însoţească la tot  pasul, pentrucă cel care 
cunoaşte tot mai mult, realizează cât de puţin ştie. 
    înv. Lidia Ioachimciuc 
 

Ancora speranţei 
de Romaine Stauffer 

 

Familia lui Sandi nu a fost distrusă, ci în repetate rânduri a fost 

dezmembrată. 
Respingerea, jignirea, indiferenţa, băutura, trădarea şi revolta-

toate acestea au făcut parte din copilăria lui Sandi. Mama ei, beţivă, 
care se purta rău cu ea, a acordat mai multă atenţie bărbaţilor imorali 

din viaţa ei, decât nevoilor arzătoare ale copiilor ei, de a fi iubiţi şi 
ocrotiţi. 

Această istorisire adevărată ne arată nu numai copilăria ei tristă 
şi adolescenţa confuză, ci şi răspunsul ce l-a găsit la Dumnezeu. Sandi 

a învăţat că, acolo unde se înmulţeşte păcatul, viaţa e tristă dar harul 

lui Dumnezeu este din belşug. 
Citeşte povestea vieţii ei şi bucură-te de providenţa şi harul lui Dumnezeu. Citeşte şi 

plângi pentru mulţimea de oameni din societatea noastră care sunt în aceeaşi situaţie, dar 

încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. 
 

  Recenzie de Edith Nichifor 
 

Ţiganul alb 
 

De multe ori cunoaştem cine suntem cu adevărat, când dăm piept 

cu tragediile. Această carte (povestire) vă va captiva de la început când 
un eveniment tragic pregăteşte într-un mod surprinzător calea pentru 

răscumpărare. Veţi întâlni o mamă cu inima frântă şi vise spulberate, 
care se agaţă aşa de strâns de aceea ce i-a mai rămas în viaţă, încât se 

sufocă pe sine şi pe fiul ei cel mic.  
Gilbert, plin de gelozie şi frică, este biruit de curajul, sensibilitatea 

şi sacrificiul de sine al lui Willie. Un mare mister învăluie viaţa lui Wilie 
şi fiecare indiciu mărunt îl aduce mai aproape de a descoperi cine este 

cu adevărat. 
Recenzie de Sara Smocot 
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Crucea şi pumnalul 
 

David Wilkerson este un autor şi orator recunoscut pe plan 

mondial. „Crucea şi pumnalul” este cea mai cunoscută dintre cele 30 
de cărţi pe care le-a scris. Tradusă în 30 de limbi, această carte s-a 

vândut în peste 15 milioane de exemplare.  
Povestea aceasta este despre un om David Wilkerson, care în 

timp ce se uita la poza cu cei care erau în banda numită„Dragonii”, 
Domnul i-a spus: „Du-te la New York!”. El a cerut bisericii, unde era 

păstor, să doneze bani pentru a merge la New York. Când au ajuns la 
destinaţie au căutat procesul de crimă. După ce au stat la proces, 

Davie s-a dus la judecător, dar judecătorul nu ştia ce face, aşa că a 
chemat gardienii. El a apărut în prima pagină a ziarului.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După acea întâmplare, s-a dus acasă. Peste câteva zile a auzit o voce: „Du-te la New 

York!” El a mai cerut bani şi s-a dus la o altă bandă. Acea bandă l-a primit deoarece el a 
fost dat în ziar. El a spus în gând: „Doamne, Îţi mulţumesc pentru că am fost dat în ziar! 

Dacă nu eram, poate că mă omorau!”El i-a salvat pe acei adolescenţi, care făceau parte din 
bandă. 

rezumat de Albert Reguş 

 
 

Promisiunea unui tată 
Donna Lynn Hess 

 

Dictatura lui Adolf Hitler părea o ameninţare îndepărtată 

pentru băiatul de unsprezece ani, Rudi Kaplan. Dar, când forţele 
naziste au invadat Polonia şi au bombardat Varşovia, oraşul în care 

locuia Rudi, acesta a aflat că el este duşmanul lui Hitler nu doar 
fiindcă era polonez ci şi pentru că era evreu creştin. Următorii ani i-

au schimbat pentru totdeauna viaţa lui Rudi. Bazându-se numai pe 
promisiunea tatălui său că se vor întâlni după război. Rudi trebuia să 

înveţe cum să supravieţuiască ascunzându-se, cum să fie cu adevărat 
curajos şi cum să-şi înfrângă ura pentru duşmani. Trebuia să înveţe 

să se jertfească pe sine şi să se încreadă în Dumnezeu, care este mai 
puternic decât orice armată. 

  Recenzie de Matias Neagu 

Ţine-te de plută 
 

Cartea „Ţine-te de plută” face parte din colecţia: ”cărţilor rare”. 

Călătorim alături de un băiat sărman care preţuieşte corectitudinea şi 
adevărul.  

Hans Richter era tăietor de lemne în munţii Bacoviei, cunoscuţi 
pentru frumuseţea lor. Îşi pierduse mama şi la 15 ani era maturizat 

datorită încercărilor din viaţa lui. 
Trăia în sărăcie dar, era harnic. Era bolnav de friguri şi Hans l-

a îngrijit cu dragoste, până a murit. Rămas singur, dorea să se ţină 
bine de „plută” adică, să se încreadă în Dumnezeu. 

A pornit să caute de lucru în Hosen. A ajuns la bătrânul Karl, 
care trăia cu mama lui bolnavă. Ei citeau Biblia şi se închinau lui 

Dumnezeu. 
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Hans ajuta plutele ce veneau pe râu să treacă cu bine la stăvilar. 
Recenzie de Iosua Pojoga 
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Mâini înzestrate 
 

Cartea „Mâini înzestrate-  povestea vieţii mele” este scrisă de dr. 

Neurochirurg Ben Carson. Aceasta prezintă viaţa doctorului Ben, care 
şi-a cunoscut pasiunile pentru lumea medicală la o vârstă fragedă. 

Totul a pornit atunci când Ben şi fratele său au aflat că tatăl lor i-a 
părăsit, pentru că avea o altă căsnicie şi alţi doi copii. Mama lor a 

rămas cu ei şi a încercat să le ofere o viaţă mai bună. Aceasta avea 
probleme psihice iar după ce soţul ei a părăsit-o, s-a internat în spital 

şi chiar a încercat să se sinucidă. Gândindu-se la viaţa copiilor ei, deja 
pusă în pericol, femeia s-a întors acasă şi s-a ocupat constant de 

educaţia tinerilor. 
Ben a început cu rezultate slabe la învăţătură, dar şi-a mărit 

notele imediat ce a descoperit că avea probleme cu ochii şi a putut să-
şi permită o pereche de ochelari. Mai târziu, a ajuns la o facultate 

foarte cunoscută în Anglia, unde s-a menţinut la nivelul celor mai buni 
studenţi. Acolo a cunoscut-o pe Candz, care a devenit iubita sa. După 

ce amândoi au terminat studiile, s-au căsătorit şi au avut trei copii. 
Ben Carson a ajuns un medic neurochirurg foarte renumit. A operat multe cazuri 

grave, printre care se enumeră şi operaţia a doi gemeni siamezi, pe care nu a reuşit să-i 

despartă, decât după treizeci şi două de ore de muncă neîncetată. Doctorul a operat mult 
mai multe cazuri, de cele mai multe ori, copii. Acestea şi-au lăsat amprenta peste viaţa 

doctorului. A realizat sute de operaţii, dar multe au eşuat. Însă Ben nu s-a lăsat. Chiar şi în 
ziua de azi, încă mai primeşte cazuri grave, aproape fără speranţă...  

Recenzie de Simon Gabor 
 

Stupul de albine 
 

 Într-o vreme când virtutea şi caracterul par a fi demodate, este o 
adevărată împrospătare să găseşti o cărticică de povestiri pentru 

formarea caracterului.  
Mama lui Don şi Joyce se îmbolnăveşte pe neaşteptate, iar ei 

trebuie să se mute la bunici pentru o vreme. Bunica le povesteşte 
diferite întâmplări despre un stup de albinuţe. Numele albinuţelor erau: 

Albina Fii ascultător; Albina Fii cinstit; Albina Fii gata să spui 
întotdeauna adevărul... Poveştile bunicii i-au învăţat să fie ascultători, 

cinstiţi, buni şi mulțumitori. 
A sosit timpul când trebuiau să se întoarcă acasă. Tristeţea 

despărţirii de bunici a fost înlocuită de bucuria reîntâlnirii cu mama lor. 
Recenzie de Darlene Iaţcu 

Diagnostic: CANCER! 
 

Tonx Tindall avea 18 ani şi era plin de energie. El „gustă viaţa” – 
până când a aflat de boala lui. În lupta împotriva cancerului ajunge 

mai întâi sub influenţa unei grupări carismatice axată pe vindecări, dar 
apoi găseşte credinţa adevărată în Cristos şi învaţă să-şi accepte boala 

şi să se lase în mâna lui Dumnezeu. 
În această carte este redată mărturia lui emoţionantă şi 

încurajatoare aşa cum a dictat-o cu puţin timp înaintea morţii sale. 
Recenzie de Alexandru Ujeniuc 

13 



    Gânduri de copil, nr. 20/2014 

 Revista clasei a IV- a A, Învăţământ primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalul unui puşti 
 

Această carte, alcătuită din şase volume, prezintă aşa cum 
spune şi titlul, jurnalul unui puşti. 

Acesta povesteşte fiecare zi din viaţa lui, cu întâmplări hazlii de 
la şcoală, de acasă, din excursii, din parc. Greg, căci despre el 

vorbim, povesteşte într-un mod foarte distractiv. 
Sunt povestiri pe care le prefer şi pe care mi le amintesc cu 

bucurie. 
Ar fi multe de povestit, dar vă las plăcerea de a citi cărţile. 

 

Recenzie de Mawas Matei 

Spărgătorul de nuci 
de Alexandre Dumas 

 

 Această carte ne povesteşte despre o prinţesă foarte frumoasă, pe 
nume Prilipat, dar căreia Şoricioaica i-a deformat faţa. Ca să revină la 

normal, ea trebuia să mănânce miez nucii KRAKATUK, iar cel care o 
spărgea, trebuia să fi purtat tot timpul cizme, să nu fi fost niciodată 

bărbierit şi pe când îi dădea miezul nucii, trebuia să meargă şapte paşi 
înapoi cu cohii închişi, fără să cadă. După ce Alesul a dat miezul 

prinţesei, când a făcut al şaptelea pas, Şoricioaica se băgă sub talpa lui 
ca să-l împiedice. Şoricioaica a fost strivită, iar alesul a căzut, 

preschimbându-se pe dată. 
 Naşul Drosselmayer l-a adus pe spărgătorul de nuci în dar 

primarului. Maria, fiica acestuia, l-a luat sub stăpânire punându-l în 
dulapul de sticlă. 
   Noaptea, pe când Maria se culcase, a auzit ceva dinspre dulap. De acolo a ieşit Regele 
Şoarecilor cu şapte capete spunându-i Mariei că dacă nu-i va da lui toate dulciurile, atunci 

spărgătorul de nuci va fi omorât. Maria s-a speriat şi, următoarea noapte, a aşezat toate 
dulciurile lângă dulap. A treia noapte spărgătorul de nuci i-a cerut Mariei o sabie.  

Maria a cerut una de la fratele ei, Fritz. Spărgătorul de nuci l-a omorât pe Regele 
Şoarecilor şi i-a luat coroanele de pe cele şapte capete şi i le-a dar Mariei. Maria a fost 

invitată în lumea spărgătorului de nuci unde şi-a reîntâlnit păpuşa ei, Clara, ca fiind sora 
acestuia. 

Maria s-a îndrăgostit de spărgătorul de nuci şi, astfel, s-a dezlegat vraja şi şi-a 
redobândit înfăţişarea normală de om. Ei s-au căsătorit după care s-au întors în lumea 

spărgătorului de nuci. 
Recenzie de Iulian Grigoriciuc 

 

Insula comorii 
de Robert Louis Stevensen 

 

 În această carte ne este prezentat un băiat de 15 ani, pe nume 

Jim. Acesta o ajuta pe mama sa la îngrijirea hanului pe care îl deţineau. 
 Într-o zi, veni un om la han. Avea multe datorii. În camera sa 
ţinea ascuns un cufăr pe care Jim şi mama sa l-au deschis pentru a 

căuta banii datoraţi. 
După ce îşi lăsă mama într-un şant, a plecat într-o aventură pe 

un vapor, unde un om înfiinţează o bandă de piraţi. 
 Când au ajuns aproape de insulă, a început bătălia. După ce s-au 

refugiat pe insulă, Jim şi prietenii săi au găsit o căsuţă unde se puteau 
adăposti. 

După un timp, băiatul a întâlnit un om, în junglă. Acesta i-a 
ajutat să iasă de pe insulă şi să găsească comoara pe care au căutat-o 

mult timp. 
Recenzie de Naomi Clipa 

14 



       Gânduri de copil, nr. 20/2014 

 
 Revista clasei a IV- a A, Învăţământ primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Marea Unire din 1918 a fost şi va rămâne cea mai sublimă filă a istoriei 

române. Măreţia ei stă în faptul că, desăvârşirea unităţii naţionale este fapta istorică 

a întregii naţiuni române.  

Elevii clasei a IV-a A, descriu cu mult drag frumuseţile ţării.  

Să le citim: 

 

Cu toate acestea, de la revoluţia care a dus la înlăturarea lui Ceauşescu, în 1989, România a 

început să păşească pe calea modernizării, cea mai recentă piatră de hotar fiind reprezentată de 

aderarea la Uniunea Europeana în ianuarie 2007 

Schimbarea pluteşte în aer în această ţară străveche, iar acum este momentul să fie fructificată în 

întregime. 

România se mândreşte cu unele dintre cele mai frumoase peisaje din Europa Centrală şi de Sud-

Est. Acestea includ zone şi formaţiuni carstice dantelate, îmblânzite de stepe unduitoare,  câmpii întinse 

şi un litoral măreţ, cu numeroase forme intermediare, Iubesc România! 

Edith Nichifor 

 

Unirea cea mare 

România este o ţară a frumuseţii eterne, sporită de impresionanţii Munţi 

Carpaţi, care o străbat din sud-vestul extrem până în inima sa nord-estică. Timp 

îndelungat, istoria a ridicat numeroase stavile în calea dezvoltării acestui tărâm, însă 

izolarea a contribuit la ocrotirea câmpiilor sale unduitoare şi a piscurilor semeţe, a 

pădurilor de brad şi a mlaştinilor pline de păsări. 

Prin pădurile ei mişună cea mai mare parte a populaţiilor de urşi bruni şi râşi 

din Europa. Aici, tradiţiile sunt adânc înrădacinate, în multe locuri.Viaţa se scurge ca 

acum cîteva  sute de ani, iar mănăstirile medievale pictate, bisericile de lemn, castelele 

şi palatele ca în poveşti sau ruinele romane iţi şoptesc secrete ale trecutului. 
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Pentru mine, ţara mea înseamnă foarte mult: familia mea, 

bucuria de a avea o jucărie nouă, întâlnirile cu prietenii mei dragi, 

o seară la piscină, jucatul pe calculator, drumeţiile de weekend, 

 ieşirea cu mama la mare în fiecare an. Toate aceste lucruri, care fac  

parte din viaţa mea, mă fac sa mă simt bine, să mă bucur de fiecare clipă  

petrecută în ţara mea. 

E grozav să vizitezi alte ţări, dar îmi dau seama că acolo sunt tot un străin şi  

că de fapt ţara mea este ca o familie mai mare pentru mine. 

 Am rămas cu amintiri frumoase din peripeţiile prin ţară: drumul şerpuit de pe Transfăgărăşan  

şi priveliştea maiestuasă de pe vârful muntelui, întâlnirea de neuitat cu ursoaica şi puii ei  

care cereau de mâncare când am ieşit din restaurantul Taverna Sârbului, din Sinaia,  

vizita la Lacul Roşu unde m-am dat pe tiroliană şi mi-am cumpărat o minge nouă. 

 Şi mai sunt atât de multe de descoperit! Dar ce îmi doresc eu foarte mult, când  

o să fiu mare,este să ţin fruntea sus şi să zic cu mândrie 

 oricui mă întreabă:”Da, sunt român!” 

          Andrei Guliciuc 

 

 Ţara mea a fost stăpânită de mulţi domnitori bravi, care n-au luptat niciodată pentru cucerire, ci doar 

pentru apărare. 

 O veche vorbă din popor zicea: “Înainte de a visa să vezi şi să cunoşti lumea, cunoaşte-ţi mai întâi ţara,  ca 

să le poţi spune  şi altora, căci ţara ta, e cea mai frumoasă ţară semănată de Domnul pe pământ”.  

Ţara mea e un loc pe care îl iubesc şi il voi iubi mereu.          Ştefan Puşcaşu 

Ea îşi primeşte plaiurile sub primăverile zglobii , îşi pârguieşte roadele la căldura verii,  

îşi strânge merinda în toamnele bogate, doarme somnul greu sub omătul iernii geroase. Munţii 

Carpţi sunt precum soldaţii ce păzesc ţara, iar apele ei curgătoare curăţă răul din ea.Multele ape 

care străbat ţara mea au intrat de-alungul timpului în istorie. 

 Legenda şi balada, decor şi feerie, realitate şi măiestrie, prezent şi trecut, istorie şi artă, 

toate laolaltă se strâng într-o horă vie în jurul Carpaţilor, leagănul de piatră unde s-a plămădit 

tăria unui neam. 

 

România este patria în care m-am născut şi am crescut. Îmi place ţara mea pentru că în ea s-au născut bunicii 

şi străbunicii. Aici vreau sa trăiesc, chiar dacă aud uneori pe alţi oameni spunând între ei că economia merge mai 

bine în altă ţară. Mie una nu mi-ar plăcea să plec din locul meu natal, unde am prieteni şi rude. 

 De fiecare dată când vine vara, împreună cu familia plecăm în concediu pentru a vizita litoralul românesc, cu 

marea albastră şi cristalină, apoi Munţii Carpaţi  cu peisajele extraordinar de frumoase ale Transalpinei. Pe lângă 

nenumăratele staţiuni pe care le-am văzut, cel mai mult mi-a plăcut Olăneşti, deoarece are foarte multe izvoare 

termale benefice sănătăţii. 

Sunt fericită că m-am născut într-o ţară precum România, binecuvântată de Dumnezeu, cu un peisaj atât de 

frumos.             Jessy Schull 

 

Ţara mea se numeşte România şi este aşa cum puţini şi-o pot imagina. E un loc plin de păduri şi câmpii 

impresionante.  De-alungul timpului mulţi războinici au încercat să ne cucerească plaiurile cu minunatele peisaje şi 

forme de relief cum ar fi: munţii cu mirificele lor creste. 
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Păstorită la sud de Bulgaria, la est de Moldova, la nord de Ucraina, stă 

mândră România, ca un buchet de flori, muiat în marea Neagră. 

Frumosul creat de Natură şi hăurit de om, natura umană se îngemănează 

într-o îmbinare unică şi fericită sporind armonia. 

Ţara mea eşti frumoasă şi bogată! Munţii Carpaţi la nord te veghează. Eşti 

un pământ binecuvântat de Dumnezeu. 

 Şi cum zicea odată George Coşbuc: 

 

 

 

 

“Patria ne-a fost pământul, 

Unde ne-au trăit strămoşii 
................:................................:....... 

Patria ne e pământul 

Celor ce suntem în viaţă, 

Cei ce ne iubim frăţeşte, 

Ne dăm mâna româneşte.” 

 

România este ţara mea natală şi aici am copilărit, aici am învăţat şi aici vreau să mor, ca şi Mândricel. 

 Românie, Tu eşti ţara mea....! 

    Nu te voi uita!!!      Luisa Calujac 

 

Şi dacă nu ai fi, dragă Românie, 

Unde aş găsi 

O ţară mai bogată 

Şi cu flori presărată? 

 

  

      

      

 

Parada militară - 1 Decembrie 2013 -  Suceava 

    Străbătută de ape şi munţi, România a rămas la fel de frumoasă 

 cum ne-au lăsat-o strămoşii. Cu capitala la Bucureşti, ţara mea are o 

 temperatură moderată şi unităţi de relief diferite. 

       România, situată în Europa, ascunde unele dintre cele mai rare minuni ale 

 naturii: Lacul în crater vulcanic Sf. Ana şi Vucanii noroioşi. Vecina noastră din 

 sud-est este Marea Neagră, iar celelalte vecine sunt: Bulgaria, Serbia, Ungaria,  

Ucraina, şi Republica Moldova. 

Primăvara, când privesc pe geam văd câmpul înverzit şi copacii înfrunziţi. Atunci,  

grădinile sunt îmbrăcate în mii de culori. 

În lungul lanţ de munţi din ţară se află 1200 de peşteri, dintre care numai 50 pot fi vizitate. 

Cea mai mare peşteră este Peştera Vântului care se întinde pe o suprafaţă de aproximativ un kilometru. 

În ţara noastră sunt patru ramuri de munţi: Meridionali, Occidentali, Orientali şi  

           Munţii Dobrogei. Cel mai înalt vârf este Vîrful Moldoveanu care are o înălţime de 2544 m. 

Cel mai vestit munte este Bucegi pentru Sfinxul şi Babele, stânci cu forme incredibile. 

România mai este cunoscută pentru minunata Deltă a Dunării cu cele trei braţe: Chilia, Sulina şi 

Sf. Gheorghe. Interesant este că Chilia are o deltă secundară, Delta Dunării este paradisul păsărilor.     

                         Aici se ascund cele mai frumoase animale din ţară şi Padurea Letea. Doar aici se mai   

                         găsesc cai sălbatici şi liberi. 

           Mulţumesc Domnului că m-a binecuvântat cu aşa o ţară bogată! 
                             Naomi Clipa 
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Unirea cea mică 

Ziua Unirii nu a fost trecută cu vederea de elevii 

clasei a IV-a A, deoarece au avut parte de o vizionare 

plăcută, la Muzeul de Istorie, în Sala Tronului. Acolo au 

audiat o piesă de treatru de Barbu Ştefănescu 

Delavrancea, unde personajul principal era Ştefan cel 

Mare. Toţi au ascultat interpretarea cu sufletul la gură. 

 

Obiectivele vizitate au completat cunoştinţele elevilor, dobândite la Istorie. 

S-a urmărit cultivarea respectului faţă de istoria românilor. 

 

Ghidul le-a prezentat un documentar despre Unirea Principatelor Române, întocmită de Alexandru Ioan Cuza, 

pe fondul unei melodii armonioase a cântecului Hora Unirii de Vasile Alecsandri. 

 

18 
Flavio Maftei 



       Gânduri de copil, nr. 20/2014 

 
 Revista clasei a IV- a A, Învăţământ primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Crăciun! Ce bucurie a cuprins cerul şi pământul! 

Crăciunul!  Sărbătoare a inimii! 

Oamenii îşi fac daruri, sunt generoşi! 

Dumnezeu Însuşi ne-a oferit Darul etern! 

Imnuri şi cântări răsună! Haidem cu toţii la Betleem!  

Veniţi să ne închinăm Lui! 

 

 

 

Nu e aceasta noaptea cea mai minunată? Nu e acesta momentul cel mai glorios? 

Îngerii, voioşi, vestesc că Isus s-a născut! Să cântăm şi noi cu cei de sus! 

Da! E noaptea cea mai minunată! S-a născut Isus! 

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:  

„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” 

Bucurie divină 
Serbarea naşterii Domnului Isus Hristos  
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„Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 

astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 

Să ne alăturăm şi noi oştirii cereşti lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 

„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” 

De-atunci, impresionaţi de cântările oamenilor, îngerii se unesc adesea în cânt cu cei credincioşi – 

ei în cer iar oamenii pe pământ – până când toţi pământenii răscumpăraţi li se vor alătura în raiul cel 

măreţ, în faţa tronului lui Dumnezeu intonând acelaşi imn de glorie, în eternitate! 

„A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi 

a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” 

Înv.Narcisa Maciuc 

Sub vălul nopţii înstelate, pe câmpiile Betleemului, păstorii făceau de strajă împrejurul turmei lor. 

Şi, deodată, slava Domnului a strălucit împrejurul lor! 

Dar îngerul le-a zis: 
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Sceneta -TV Betleem 

Bună seara şi bun găsit la o nouă ediţie a ştirilor! Începem 

actualitatea din această seară cu evenimentul cel mai 

important al ultimelor zile: o acţiune administrativă a cuprins 

întreaga ţară: recensământul populaţiei.  

Reporterul nostru se află pe teren şi ne oferă amănunte... 

   Într-adevăr, este o nebunie generală în 

oraşul nostru. Oameni veniţi din toate 

colţurile ţării, plecaţi de zeci de ani în urmă 

din Betleem, revin în localitatea unde s-au 

născut, să se înscrie, conform noii legi 

impusă de împărat. 

 

R1:- Sunteţi de mult aici? 
 

I1:- Stau aici de câteva zile şi deja sunt obosit.  

Nu ştiu cât voi mai rezista. 
 

 

Albert Reguş -  Soldatul:-Nu vă mai împingeţi.  

Hai, toată lumea un pas în spate! 

 

Dar cui îi pasă de noi? Ne ţin aici să pierdem   

timp şi bani. Pe noi cine ne plăteşte zilele 

astea? Dacă mai stăm mult pe aici, riscăm să ne 

pierdem şi serviciile.  În zilele astea mai găsim 

la cineva vreo înţelegere? Nimeni nu mai vrea 

să ne înţeleagă. 

 
Până când să mai răbdam frigul, foamea, 

oboseala şi suferinţele copiilor noştri. Le 

plangem de milă micuţilor că sunt nevoiţi să 

stea şi se chinuie pe lângă noi. 

 

R1:- 

I2:- 

I3:- 
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Edith Nichifor - 

prezentatorul  

Luisa Calujac – reporter 1  

Flavio Maftei  

Andreas Morar 

După cum aţi aflat oamenii stau de câteva zile la coadă şi sunt gata să se calce în picioare pentru a 

scăpa mai repede de această obligaţie. Soldaţii romani intervin în forţă pentru a menţine ordinea. 

Populaţia reproşează autorităţilor că numărul ghişeelor deschise nu este suficient. Aşadar o stare 

de nervozitate şi un stres general. Să sperăm că procedura de înscriere a populaţiei nu va mai dura 

foarte mult. Trecem acum în lumea cifrelor unde reporterul nostru pe probleme economice a realizat 

un reportaj, chiar în Betleem. 
 

Luisa Calujac – reporter 1  
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P1: -iar în timpul stăpânirii sale va fi dreptate şi multă pace. 

 

P2: -Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace pe pământ oamenilor 

de bunăvoinţă! 

 

R: -Şi credeţi în toate aceste semne? 

 

P1+P2+P3:- Da, credem! 

P:-Nu este vorba de o atracţie turistică la Betleem, ci de  

noua lege care agită populaţia. 

 
 

Jessy Schull - Continuăm ştirile. Cu siguranţă v-aţi intrebat ce 

se întâmplă cu cei care nu se supun legii. Păstorii de exemplu 

ameninţă cu o revoltă. Prin natura meseriei lor, ei nu pot părăsi 

turmele pentru a se înscrie. Reporterul nostru le-a făcut o vizită 

şi ne va relata care este situaţia, chiar de la faţa locului. 
 

Într-un final păstorii s-au hotărât să nu se 

revolte împotriva autorităţilor romane şi se 

vor duce cu rândul, fiecare, să se înscrie, Ei 

rămân în continuare, zi şi noapte, alături de 

turmele lor, dar sunt mai optimişti. 
 

Ce v-a făcut să luaţi această hotărâre? 

 

Andrei Guliciuc - P1:- Ce rost mai are să protestăm 

acum când ştim că va veni ziua eliberării noastre. 

 

 

Luisa Calujac  - R3:- Vă daţi seama de ceea ce 

afirmaţi? Cum e posibil? 

 

Ne-am speriat atunci când, ca din senin am fost  

înonjuraţi de o lumină ciudată şi a apărut în faţa 

noastră un tânăr înveşmântat în haine albe. Nu 

ştiam ce să credem! Era înger al Domnului, care 

ne-a spus că va fi mare bucurie pentru tot poporul 

nostru… 
 

… şi că în cetatea lui David, la Betleem s-a născut 

Eliberatorul poporului nostru, un prunc înfăşat, 

care s-a născut în ieslea unui grajd. El va fi acela 

care va purta pe cap coroana regească. 
 

 … şi de aceea câţiva dintre noi au plecat la 

Betleem să-l vadă şi să-l preamărească pe 

pruncuşor. 
 

R3:- 

Andrei Guliciuc - P2:- 

Iulian Grigoriciuc  -P3:- 

Sebi Gugiuman  -P1:- 
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Acest copil pe care l-au numit ISUS a primit 

deja câteva vizite. Pare a fi o celebritate. 

Viziatorii sunt nişte oameni simpli, ce-i 

drept, nişte păstori, care ar fi auzit de 

naşterea lui. Se petrec însă lucruri ciudate: 

la momentul sosiriie chipei noastre am fost 

surprinşi să constatăm că, în toată sărăcia in 

care se afla, copilul avea în jurul lui aur, 

tămâie şi smirnă. 

 

Tânăra se numeşte Maria şi este originară din 

Nazareth. Dar, să-i lăsăm să spună în câteva 

cuvinte ceea ce au trăit zilele acestea.  

 

 

 

Maria este la prima sa naştere şi a născut în 

condiţii inumane: paiele i-au servit drept 

scutece şi a primit căldură doar din partea 

animalelor. Dar acum am uitat toate clipele şi 

încercările grele prin care am trecut şi-I 

mulţumim Domnului pentru copilaşul pe care 

ni l-a dăruit. 
 

 

Am venit aici împreună cu soţul meu, Iosif, 

pentru a se înscrie, dar din cauza 

aglomeraţiei, nu am fost primiţi în 

Betleem. Deşi sufeream nimeni nu a vrut 

să ne deschidă uşa. După lungi căutări am 

găsit totuşi, mila unui om, care ne-a 

găzduit în grajdul său. 

P:-Ar fi într-adevăr o veste bună. Aşteptăm însăşi o confirmare. Continuăm cu ştirile: în Betleem o tânără 

mamă a fost nevoită să nască în ieslea pentru animale. Corespondentul nostru vine cu amănunte: 

 
Sara Smocot - R4:- 

Naomi  Clipa - Maria:- 

Matei Mawas - Iosif:- 

Albert Filip -R4:- 
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Radu Denis - M3:- 
 

Vlad Mitrea –  

M2:-Pe când eram în ţara noastră am văzut că 

        a apărut pe cer o stea nouă, o stea care  

        lumina tot cerul. Atunci ne-am uitat în 

        cărţi şi am citit despre o profeţie care  

        spunea că în oraşul Betleem se va naşte 

        fiul lui Dumnezeu. 

 

 Alex Ujeniuc – M1:-  

Am venit să îl vedem pe acest copil, să ne 

închinăm lui şi să-I oferim daruri celui ce ne-a făcut 

să tresalte inimile de bucurie. Noi venim din 

răsărit, dintr-o ţară foarte  îndepărtată. 
 

Gaşpar din Tarnish, Balthazar din Saba şi       

Melchior din Arabia sunt cei trei cercetători 

oriental ce efectuează o vizită oficială în ţara 

noastră în aceste zile. Ei spun că au văzut în stele, 

că pentru Israel se anunţă vremuri prospere. Au 

adus cu ei un proiect,numit "Pruncul Împărat" în 

care sunt specificate măsurile ce trebuie luate 

pentru o mai bună organizare a ţării, atât la nivel 

central cât şi local. Au ales localitatea Betleem ca 

loc pentru experiment. 

 

Edith Nichifor -   

P:-Trecem acum la ştiri externe: O delegaţie vizitează în aceste momente, ţara 

noastră.    Ei au fost primiţi de Împăratul Irod. În acest moment, colegul nostru se află la 

Ierusalim, la palatal regal şi ne oferă mai multe informaţii. 
 

Dorian Cojocariu - R5:- 

Când am văzut steaua am ştiut că profeţia pe care am citit-o s-a împlinit şi fiul 

lui Dumnezeu s-a născut în lumea noastră în chip de copilaş. Şi, iată, steaua care 

ne-a condus din ţara noastră s-a oprit deasupra acestui loc.       
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La derdeluş 
 

 Este iarnă... Steluţe argintii cădeau din cer şi formau un strat pufos. Dealurile păreau cuşme de omăt şi valuri 
de copii roiau spre săniuş. Straşnicul ger se opri din suflat şi le făcu loc ţâncilor. 
 Maria si Ion sunt la bunici. Ei doresc nespus să meargă la săniuş cu verii lor şi cu ceilalţi copii din sat. După ce 
i-au rugat pe bunici, desigur aceştia au aprobat, şi-au luat sania şi au plecat la drum cu inima voioasă. 
 Când au ajuns, s-au consultat şi au pornit de sus în vale.  A treia oară, Maria era în frunte, dar în loc să 
meargă pe drumul stabilit, au luat-o spre iaz. Dacă fata nu ar fi pus o frână zdravănă la timpul potrivit, ar fi făcut 
amândoi, cu sania, o baie gratis. 
 După un timp, un roi de fluturi gingaşi de nea, îmbrăcau ţara cu o zale argintie. Cristaline glasuri se auzeau 
dinspre derdeluş. Copii se bulgăreau şi au început să clădească omuleţi de zapadă. Cei doi fraţi l-au botezat pe omul alb 
ca spuma laptelui :”Gerilă”, iar veselia şi căldura din privirea lor îţi dădeau de veste că inima lor este veselă. 
 Peste puţin timp, obrajii ca merele le-au spus ca e deja târziu. 
 A fost o zi extraordinară! 

Naomi Clipa 

 

Iarna, în clasa noastră 
 

E  iarnă. Steluţele argintii plutesc ca niste fluturi gingaşi. Pământul  se acoperă cu un strat pufos de nea. 
Casele şi- au pus cuşme de omăt alb, ca spuma laptelui . Soarele nu mai este darnic şi nu mai are putere. Straşnicul ger 
nu poate ţine departe copiii de săniuş. Fiecare îşi luă săniuţa, patinele, oalele sau morcovii cu el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Peripeţii de Iarnă 
 

Ninge, ninge de trei zile. Fulgii moi ca de vată se aştern pe potecă, asemenea unui covor gros al iernii. 
Împreună cu Iulian, Matei şi Ştefan ieşim afară, ca să admirăm tabloul minunat al iernii. 

Fulgii catifelaţi ţes văzduhul. Peste obrajii reci ai prietenilor mei cad flori reci de gheaţă. Toţi alergăm după 
roiul de fluturi albi! Îi prindem în palme, apoi se transformă în lacrimi de rouă. Ştefan face îngeri în zăpadă, iar eu, 
Matei şi Iulian ne bulgărim. 

- Andrei, hai să ne scoatem săniile! Vezi? Dealul acela e numai bun pentru săniuş! 
Casele sunt ascunse sub căciuliţele albe de postav, iar pomii cu ramuri de argint sunt împodobiţi cu steluţe reci. 
- De acord! zic eu. 
Peste puţin timp derdeluşul ne întâmpină. Noi urcăm şi coborâm dealul pe zăpada fină şi strălucitoare. Nasurile ne 

îngheţă, mainile nu le mai simţim dar bucuria ne pătrunde în suflet. Până seara reuşim să facem un om de zăpadă. 
Pălăria e o oală veche de a lui Matei, fularul e al meu, iar mătura am luat-o de la Iulian. 

Cu greu ne îndreptăm spre casele noastre. Ne aşteaptă părinţii cu ceai cald şi plăcinte aburinde. 
Abia aştept o nouă zi! 

Andrei Guliciuc 

Creat iv i ta te    
Albul imaculat al zăpezii 

seamănă cu inimile 

nevinovate ale copiilor. 

 

Valuri de copii au năvălit pe derdeluş. Darlene şi Sara s-au apucat să facă un om de 
zăpadă. Naomi şi Edith îşi pun patinele în picioare şi îşi dau drumul pe lacul îngheţat. 
Andreas cu frică se aşează pe săniuţă, dar nu voia sa-şi dea drumul la vale.  

Albert, Vlad şi Matias l-au împins pe fricosul Andreas. Acesta ţipă până ajunse jos. 
Matei şi Andrei s-au încumetat să meargă amândoi pe aceeaşi sanie. Fiindcă  

Matei nu ştia să o ţină drept, căzură într-o groapă. Dorian şi Denis simţindu-le lipsa, au 
mers în căutarea lor. După 15 minute Andrei şi Matei au fost găsiţi şi scoşi afară din 
groapă. 

Am început să jucăm ”Raţele şi vânătorii cu bulgări”. Simon şi Alex au fost 
vânătorii. Printr-o neatenţie Simon m-a nimerit exact în faţă. Am căzut pe zăpada moale şi 
cristalină. Jessy şi Flavio s-au oprit să vadă dacă m-am lovit.Baieţii n-au ratat ocazia de a-i 
nimeri şi pe ei . Până la urmă Abi a câştigat. Obrajii ne erau ca merele coapte. 

La întoarcere căldura din privirile doamnei erau de nedescris... 
Ultima iarnă împreună...      Luisa Calujac 
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       A          

1             

2             

3           

4               

5              

6                 

7           

8            

 
 

      B          

I. Recunoaşteţi titlurile poeziilor din care fac parte următoarele versuri: 
 
1. ”Si nime-n urma mea 

Nu-mi plângă la creştet, 

Doar toamna glas să dea 

Frunzişului veşted.” 
(Mai am un singur dor) 

 
 

2. ”Braţele nervoase, arma de tărie, 

La trecutu-ţi mare, mare viitor!” 
(Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie) 

 
 

3. ”Se întreabă trist izvorul: 

- Unde mi-i crăiasa oare? 

Părul moale despletindu-şi, 

Faţa-n apa mea privindu-şi 

Să m-atingă visătoare 

Cu piciorul?” 
(Freamăt de codru ) 
 

 

4. ”Împăraţi pe care lumea nu puteasă-i mai încapă 

Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă –” 
(Scrisoarea III) 

 
 

5. ”Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,  

Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,  

Stelele nasc umezi pe bolta senină,  

Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.” 
(Sara pe deal) 

 

 
II. Dezlegaţi rebusul 

1. Cel mai bun prieten al lui Eminescu. 

2. ”păsărele”, poezie pentru copii. 

3. Localitatea unde a copilărit Eminescu. 

4. ”Ce te...”, poezie despre natură. 

5. Veronicăi Micle i se mai spunea şi ”...”(2 cuvinte) 

6. Unde s-a născut prietenul lui Eminescu. 

7. ”La mijloc de...” 

8. Cea mai cunoscută poezie a lui Eminescu. 

O stea nestinsă 

La 15 ianuarie se împlinesc 168 de ani de la 

naşterea Poetului.  

În cadrul orelor de limba română şi istorie, 

prin poeziile şi lecţiile studiate, copiii şi-au împrospătat 

memoria cu amintiri despre marele poet. 

Dialogul dintre Mircea şi Baiazid, din 

Scrisoarea a III-a, a fost recitat de întreaga clasă. În 

atenţia tuturor, am afişat pe un panou, imagini din viaţa 

şi activitatea poetului, animate de un concurs literar. 
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În anul şcolar2013 – 2014, clasa a IV-a A, şi-a ales opţionalul ”Bunele maniere”. 

L-am considerat util, deoarece parcurgând orele semestului I, am văzut multe 

îmbunătăţiri în atitudinea elevilor. Temele abordate:  La cantină, La restaurant, La 

cofetărie, În vizită, La concert, La serbare, Politeţea străzii, au fost momente de 

încântare şi plăcere pentru micuţi, deoarece totul s-a desfăşurat practic. 

 Aprecierea şi notarea pentru ultimul calificativ, a avul loc în cantina şcolii. Ora s-a 

intitulat ” O ciorbă la cantină ”. Elevii au intrat ordonat, s-au aşezat la masă, cu şerveţele 

pe braţe şi au fost urmăriţi pas cu pas, pentru identificarea şi aplicarea regulilor învăţate. 

 Acest mod de evaluare a fost salutat călduros de copii, care au dat dovadă de  

ascultare, pricepere şi bunăcuviinţă. 
  

 
Au ştiut cum se folosesc tacâmurile, 

cum se soarbe supa (fără zgomot), au aşezat 

scaunele în linişte, au mulţumit politicos pentru 

tot, nu au ţinut coatele pe masă etc. 

 Prin Jocul educativ- ”Politeţea străzii” 

copiii au descoperit ce repede pot fi 

recunoscuţi cei cărora le lipsesc ”cei şapte ani 

de acasă!” 

 Îmbrăcămintea? - în ton cu ora şi împrejurarea 

 Legarea şireturilor, pieptănatul etc. 
(discret, departe de privirile trecătorilor) 

 Mestecatul gumei(gest de impoliteţe) 

 Ajutorarea bătrânilor(obligaţie elementară) 

 Discuţia cu necunoscuţii(în caz de ajutor) 

 Pe trotuar se circulă(grup de 3 persoane) 

 

Bunele maniere 
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Concurs 

Evaluare în Educaţie 

Matematică 

Nume Prenume Punctaj Premiul 

Neagu Matias 98 
II 

Medalie de argint 

Reguş Albert 93 III 

Gabor  Simon 92 III 

Iaţcu Darlene 90 III 

Mawas Matei 90 III 

-Matematică-  

Arhimede 
Nume Prenume Punctaj Premiul 

Clipa Naomi 28 III 

Neagu Matias 26 III 

Mawas Matei 25 III 

Guliciuc Andrei 23 Menţiune 

Calujac Luisa 21 Menţiune 

Gabor  Simon 20 Menţiune 

Nichifor Edith 20 Menţiune 

Radu Denis 19 Menţiune 

Iaţcu Darlene 18 Menţiune 

Reguş Albert 16  

Schul Jesica 16  

Cojocariu Dorian 15  

Pojoga Iosua 10  

-Matematică-  

Euclid 

Nume Prenume Punctaj Premiul 

Gabor  Simon 98 
I 

Medalie de bronz 

Mawas Matei 97 II 

Nichifor Edith 97 II 

Iaţcu Darlene 96 III 

Guliciuc Andrei 93 III 

Neagu Matias 93 III 

Radu Denis 93 III 

Reguş Albert 93 III 

Calujac Luisa 91 III 

Clipa Naomi 89 Menţiune 

Cojocariu Dorian 88 Menţiune 

Schull Jesica 87 Menţiune 

MitreaMuntean Vlad 86 Menţiune 

Ujeniuc Alexandru 78  

Ziua matematicii 

Simon Gabor 

Matias Neagu Darlene Iaţcu 

28 

Concursuri şcolare 

Aud şi uit, 

Văd şi îmi amintesc, 

Fac şi înţeleg. 
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Concurs 
Cultură generală 

Eurojunior 

Nume Prenume Punctaj Premiul 

Mawas Matei 96 Menţiune 

Nichifor Edith 96 Menţiune 

Calujac Luisa 94  

Clipa Naomi 94  

Pojoga Iosua 94  

Puşcaşu Ştefan 94  

Iaţcu Darlene 92  

Gabor Simon 90  

Grigoriciuc Iulian 90  

Neagu Matias 90  

Radu Denis 86  

Cojocariu Dorian 84  

Maftei Flavio 80  

-Matematică-  

Comper 
Nume Prenume Punctaj Premiul 

Nichifor Edith 95 I 

Clipa Naomi 90 II 

Gabor  Simon 90 II 

Iaţcu Darlene 90 II 

Mawas Matei 90 II 

Calujac Luisa 85 II 

Grigoriciuc Iulian 85 II 

Neagu Matias 85 II 

Radu Denis 85 II 

Maftei Flavio 80 III 

Cojocariu Dorian 75 III 

Smocot Sara Denysa 75 III 

Guliciuc Andrei 70 Menţiune 

MitreaMuntean Vlad 70 Menţiune 

Puşcaşu Ştefan 70 Menţiune 

Reguş Albert 70 Menţiune 

Schull Jesica 65 Menţiune 

Pojoga Iosua 60  

Gugiuman Sebastian 55  

Ujeniuc Alexandru 50  

Filip Albert 40  

MorarRusu Andreas 35  

 

-Limba Română- 

Comper 

Nume Prenume Punctaj Premiul 

Calujac Luisa 100 I 

Mawas Matei 100 I 

Neagu Matias 100 I 

Puşcaşu Ştefan 100 I 

Clipa Naomi 95 I 

Gabor  Simon 95 I 

Grigoriciuc Iulian 95 I 

Guliciuc Andrei 95 I 

Iaţcu Darlene 95 I 

Cojocariu Dorian 90 II 

Nichifor Edith 90 II 

Radu Denis 90 II 

Reguş Albert 90 II 

Gugiuman Sebastian 85 II 

Pojoga Iosua 80 III 

Schull Jesica 80 III 

Smocot Sara Denysa 80 III 

Filip Albert 75 III 

Maftei Flavio 75 III 

Ujeniuc Alexandru 75 III 

MitreaMuntean Vlad 65 Menţiune 
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-Limba Română- 

Evaluare în Educaţie 
Nume Prenume Punctaj Premiul 

Calujac Luisa 100 
I 

Medalie de aur 

Clipa Naomi 100 
I 

Medalie de aur 

Nichifor Edith 99 
II 

Medalie de argint 

Iaţcu Darlene 98 
III 

Medalie de bronz 

Gabor  Simon 98 
III 

Medalie de bronz 

Puşcaşu Ştefan 90 III 

Cojocariu Dorian 87 Menţiune 
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Edith Nichifor Naomi Clipa Luisa Calujac 

 

Denis Radu 

-Limba Română- 

Euclid 
Nume Prenume Punctaj Premiul 

Nichifor Edith 100 
I 

Medalie de aur 

Neagu Matias 99 
I 

Medalie de argint 

Calujac Luisa 98 
I 

Medalie de bronz 

Gabor  Simon 98 
I 

Medalie de bronz 

Iaţcu Darlene 98 
I 

Medalie de bronz 

Reguş Albert 96 II 

Clipa Naomi 93 III 

Mawas Matei  III 

Radu Denis 85 Menţiune 

 



 

 

Timpul liber – prieten sau duşman 

 
Timpul liber poate deveni un bun prieten şi duşman al omului. În funcţie 

de interesele şi aptitudinile elevului, activităţile de timp liber pot contribui la 

îmbogăţirea vieţii spirituale şi dezvoltarea capacităţilor creatoare, la refacerea şi 

înviorarea organismului şi la stimularea bunei dispoziţii. Elevii îşi pot deconecta 

organismul, pregătindu-l pentru noi eforturi pe căi diferite: unii simt nevoia  unei 

lecturi uşoare, alţii sunt satisfăcuţi audiind muzică, alţii exersând la un instrument 

muzical iar alţii plimbându-se. Nu trebuie să uităm însă că o mare parte din timpul 

liber al unui elev creştin ce învaţă la o şcoală creştină ar trebui să o ocupe lectura 

şi studierea Scripturii. 

 Marele filozof german Goethe afirmă că: ”Un tânăr îşi poate risipi ziua, 

dar anii preţul clipei îl vor învăţa.” Cert este că harul fiecărui om, in orice 

domeniu, stă exact în puterea de a fi conştient de ceea ce face. 
 



 


