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ŞC. GIMNAZIALĂ ,,ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 

 

Obiectivele proiectului ,,MINUNATA  COPILĂRIE”: 

- constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul factorilor 

implicaţi: oameni ai şcolii, elevi, familiile lor, reprezentanţi ai instituţiilor locale; 

- schimb de experienţă în ceea ce priveşte activitatea copiilor ; 

- îmbogăţirea  spectrului afectiv şi spiritual   al  comunităţii de elevi; 

- formarea  şi  dezvoltarea talentului  gazetăresc şi al  simţului  estetic al elevilor; 

- promovarea  comportamentelor cu consecinţe  pozitive a activităţilor  desfăşurate  cu  elevii; 

- atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi; 

- educarea unor atitudini de toleranţă între copii; 

- consolidarea  prestigiului  şi imaginii şcolii . 
 

 

 

 

REVISTĂ  ŞCOLARĂ 

PROIECT  EDUCAŢIONAL  ,,MINUNATA  COPILĂRIE” 

                                                NR .7 /  IULIE  2021 
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NOTĂ! 

Unele imagini sunt creaţii plastice ale elevilor, altele au fost preluate de pe Internet. 
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       SĂRAC, DAR BOGAT 

 

Chip angelic,corp gingaș, 

Este doar un copilaș 

Care stă singur pe prispă. 

 

Se joacă cu jucării, 

Luate de la alți copii. 

Că părinții lui nu au... 

Bani ca să-i ia ... și copilului ceva. 

 

Banii toți se duc pe lună, 

Pe mâncare și chirie, 

Altfel vor trăi o lună, 

Fără apă și lumină. 

 

Copilul crescând așa, 

Știe ce înseamnă banul. 

Nu îl da pe orice haină,bijuterie sau casă. 

 

Banii n-a duc fericirea, 

A simțit-o chiar și el! 

Așa...sărac cum a fost, 

Și-a trait copilaria... 

Nu i-au trebuit palate,jucării sau telefoane, 

A fost fericit așa...cum l-a crescut mama sa. 

 

ANGHEL BRIANA 

CLASA a VI-a E 

PROF. GHEORGHE  ALINA 

 

ZIUA  COPILULUI 

 

 Este 1 Iunie, prima zi de vară și în 

același timp , ziua copilului. Afară este cald, 

iar soarele și-a revărsat praful de aur în aer. 

 M-am trezit de dimineață cu gândul 

că este o zi specială și că voi sărbători 

împreună cu familia în oraș. Anul acesta s-a 

organizat un târg de jucării. Am ales o 

rachetă , deși am foarte multe jucării ,  

pentru a ajuta și a face fericit un copil 

nevoiaș. Am mers , apoi, la cofetărie, unde 

alături de prăjiturile delicioase, părinții îmi 

povestesc despre copilăria lor. 

 - Copilăria este aceea perioadă a 

vieții mele de care îmi amintesc cu mare 

drag, spune mama cu glasul blând. Este 

etapa cea mai frumoasă, a visării, a lipsei de 

griji și a convingerii că totul este posibil. Să 

nu te grăbești să crești! Bucură-te în fiecare 

zi, de copilărie, dragul meu! 

 - Așa este, spune și tata cu vocea sa , 

gravă. Amintirea copilăriei păstrează magia 

a ceea ce suntem noi cu adevărat, fără 

măști, fără așteptări, fără supărări. Dacă 

păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei 

îmbătrâni niciodată! Acum, să mergem 

acasă să jucăm jocuri de mult uitate de voi, 

copiii! 

 Am plecat bucuros că am o copilărie 

fericită și cresc sub învățăturile părinților 

mei. Ziua de  1 Iunie va rămâne mereu 

proaspătă în memoria mea și va fi în 

permanență un reper despre ce înseamnă 

fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o 

bucățică din copilăria mea fericită, cred că 

îmi voi putea păstra un zâmbet pe față, 

indiferent de încercările prin care mă va 

purta viața. 

 

PETRE GEORGE 

CLASA a III-a E 

PROF. MANTA LEONTINA 

   
 

DORINȚA 

Eu sunt doar un copilaș 

Cu zâmbetul drăgălaș 

Și cu ochii plini de soare 

Tânjind după îmbrățișare. 

În iubire vreau să cresc, 

Pentru oameni să-nfloresc. 

 

                   POPA PAVEL 

                   CLASA a II-a A 

                   PROF. NIDELEA MARIA 
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MAMA 

Mama mea scumpă şi dragă, 

Îţi ofer natura-ntreagă, 

Pentru că mă creşti frumos 

Şi atât de drăgăstos! 

 

M-ai crescut ca pe o floare 

Şi m-ai făcut fetiţă mare, 

Eu, pentru asta, te iubesc, 

Cu dragoste te răsplătesc. 

 

CRISTEA DARIA ȘTEFANIA 

CLASA a IV-a B 

PROF. ȚOGOE PETRA 

 

DACĂ N-AI FI 

Dacă n-ai fi,  

Dacă n-ai zâmbi, 

De n-ai exista,  

Dacă n-ai cânta, 

Nici viață n-ar fi, 

Nici noapte, nici zi, 

Nici prunci pe pământ, 

Nici soare, nici vânt,  

Nimic n-ar fi 

Fără tine…să știi!  

 

IORDACHE  MARA 

CLASA a IV-a D                                                            

PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

MAMA MEA 

Vocea ta suavă, dulce, 

Mă trezește dimineața, 

Zâmbetul ea mi-l aduce,  

Mâna ta –mi mângâie fața. 

 

Pas cu pas mă însoțești, 

Ești mereu doar lângă mine,  

Cu căldură mă privești,  

Eu sunt totul pentru tine. 

 

Părul lung și ochii verzi, 

Chipul tău de pus în ramă, 

Numai pe mine mă vezi,  

Eu sunt mândru să-ți spun…MAMĂ! 

 

Fie ziua ta senină 

Să-ți pot spune ce gândesc, 

Sentimentele m-anină,  

Te iubesc, îți mulțumesc! 

 

STOCHECI VLAD 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

CU  IUBIRE 

Ea este floarea bucuriei 

Care mă înconjoară cu iubirea ei. 

Chipul ce-mi luminează ziua 

Este chipul cald al mamei! 

 

În fiecare zi mă privește  

Și mă ia în brațe! 

 Cât de mult mă iubește! 

Ca pe o floare mă ocrotește! 

 

De 8 Martie îi dăruiesc 

Un ghiocel din grădina mea, 

Alături de dragostea 

 Și toată prețuirea mea. 

 

Mama este o persoană deosebită! 

Mereu va fi ,,mămica” mea! 

Mereu va avea  inima mea! 

La mulți ani, mama! 

 

STOIAN SÂNZIANA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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CE E MAMA? 

 

Mama e o dulce adiere de vânt , 

Un cuvânt multprea spus. 

Când te-atinge și-ți vorbește , 

Parcă simți furnicături. 

 

E o mângâiere caldă , 

E un glas mlădios , 

Ce-ți aprinde inima toată 

Atunci când o vezi zâmbind, 

Când o vezi venind . 

 

Ea îți dă puterea toată , 

O iubire necondiționată , 

Un izvor de bunătate , 

Un anotimp de mere coapte . 

 

E focul ce te-ncălzește, 

Îngerul ce te păzește , 

O artă , totul , aievea descris .  

 

JUGĂNARU  ALEXIA 

CLASA a VII-a A  

PROF. GHEORGHE  ALINA 

 

 

 

CU  BUNĂTATE 

Mama, acest cuvânt magic și frumos, 

cu putere fermecată reprezintă ființa cea mai 

îndrăgită și iubită de mine. 

 Glasul său melodios îmi străbate 

inima și mi-o umple de  bucurie și fericire, iar 

privirea sa este blândă și luminoasă. Sufletul 

ei este plin de bunătate și înțelegere.  

Pentru mine, mama este un înger 

trimis pentru a mă ajuta să înfrunt orice 

greutate, fiindu-mi alături întotdeauna când 

am nevoie de sprijin. 

O voi iubi, o voi asculta și o voi 

respecta întotdeauna. 

 

STANCU MEDEEA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

CLASA PREGĂTITOARE 

 PROF. ARIZAN  GEANINA 
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FAMILIA, PRIN OCHII COPIILOR 

 

I-am rugat pe elevii mei să îmi scrie 

câteva versuri despre ce înţeleg ei prin 

„familie”. Răspunsurile lor au fost 

surprinzătoare: 

„Familia e casa mea frumoasă, 

E locul unde eu mă simt acasă,  

Acolo eu mă simt mereu iubit, 

Sunt ascultat şi ocrotit!” ( L.M.) 

 

„Familia este un loc anume 

În care am venit pe lume, 

Am învăţat ca să vorbesc, 

Să mă comport, să mulţumesc.” ( C.D.) 

 

„Familia mea este frumoasă,  

Avem împreună o casă,  

Iar mama şi tata mă-nvaţă 

Tot ce e bine în viaţă.” ( M.S.) 

 

„Cuvântul FAMILIE înseamnă 

Copii, tată şi mamă. 

Părinţii pe noi ne învaţă  

Să fim destoinici în viaţă.” ( T.B.) 

 

Consider că, dacă acestea sunt părerile 

unor copii de zece ani, conceptul de 

„familie”este înţeles ca locul în care ei se simt 

iubiţi, ocrotiţi, dar de unde şi învaţă cele mai 

importante lucruri, învaţă să deosebească 

binele de rău, adevărul de minciună.  

 

CLASA a IV-a B 

PROF. ȚOGOE PETRA 

 

PRIMA  ZI  DE  ȘCOALĂ 

 

 Era toamnă. Copacii își  

primiseră veșmântul de aramă. Soarele 

mângâia cu razele lui călduțe frunzele 

tot mai rare. 

 Am plecat împreună cu părinții 

mei spre școală. Începeam clasa 

I.Acolo, am fost întâmpinați de noua 

noastră doamna învățătoare, cu un 

zâmbet cald și urări de bun venit. Eram 

foarte emoționat, dar și curios pentru că 

știamcă școala îmi deschide o lume 

nouă. Mi-am revăzut colegii și am 

povestit despre vacanța ce tocmai 

trecuse. Clasa noastră era decorată cu 

baloane , iar doamna învățătoare ne-a 

încurajat la plecare să luăm un balon și 

să ne punem o dorință. 

 - Nu încetați să vă puneti 

dorințe, mici sau mari, în fiecare zi. 

Sunt alături de voi pentru a vă ajuta să 

le împliniți!ne-a spus doamna . 

 În marea de baloane ce ne-a 

bucurat privirile, unul era al meu. Am 

înalțat și eu un balon și odată cu el mi-

am pus o dorință. O dorință ce mă va 

însoți toți anii de elev. 

 Prima zi de școală, va rămâne 

pentru mine o zi specială a copilăriei 

mele,  plină de bucurie și emoții. 

BARBU DENIS 

CLASA a III-a E 

PROF. MANTA LEONTINA 

   

 

MAMA 

 

Mama este iubitoare 

Și tot timpul zâmbitoare, 

Totdeauna răbdătoare 

Și fericită , tare! 

 

Ea îmi este o icoană 

În sufletul meu micuț 

Și dulce ca o bomboană 

Iar, eu sunt al ei puiuț! 

 

DUMITRĂCHIOAIA OCTAVIAN 

CLASA a III-a E 

PROF. MANTA LEONTINA 
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CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 

 
8 MARTIE 

 

Iată, 8 Martie a sosit 

Mămica mea, eu am pornit 

Ca să caut floricele, 

Prin câmpii și prin poiene. 

 

Iubirea mea ți-o dau mereu, 

Luna și cu soarele 

Ți le-aș da de ziua ta, 

Te iubesc, mămica mea! 

 

   ROȘCA ANDRADA  

   CLASA a II-a A 

  PROF. NIDELEA MARIA 

 

1 MARTIE 

 

Razele jucăușe ale soarelui mi-au bătut azi la 

fereastră mai de dimineață ca în alte zile. Și calendarul din 

perete îmi zâmbește îndemnându-mă să-l privesc mai de 

aproape. Dar eu știu că este o zi specială - 1 Martie. 

Mărțișoarele pentru doamna învățătoare și pentru 

colegele mele de clasă au fost pregătite din timp, împreună 

cu mama. Și apoi cel mai prețios mărțișor l-am pregătit în 

secret, pentru mama mea. Am pus în el toată iubirea și 

priceperea mea pentru că o iubesc foarte mult. 

Ea este prima persoană pe care am văzut-o când am 

pășit în această lume, ea m-a învățat să spun primele 

cuvinte, iar primii pași tot cu ajutorul ei i-am făcut. În 

prima zi de școală ea m-a ajutat să-mi înving emoțiile, ea 

mă laudă pentru toate reușitele mele, oricât de mici ar fi 

ele, ea este lângă mine mereu, mă încurajează și mă susține 

în tot ceea ce fac.  

Pentru mine mama mea este o floare ce se deschide 

sub mândrul soare, e curcubeul ce apare după ploaie, este 

raza mea caldă de soare, este luna care mă păzește și îmi 

luminează calea. 

Am emoții pentru că nu știu dacă este ceea ce își 

dorește de la mine în această zi. Totuși, la cei nouă ani ai 

mei, știu că îl va aprecia și mai știu că mărțișorul mamei 

sunt eu. Firul roșu din șnurul reprezintă dragostea pe care 

i-o port, iar firul alb reprezintă sinceritatea cu care îi spun 

„Te iubesc, mămica mea!” 

 

 DĂNCESCU ANDREI HORAȚIU 

      CLASA a II-a A 

PROF. NIDELEA MARIA 
 

CÂNTEC PENTRU MAMA 

Mama mea cu păr de iasomie 

Ești prima mea silabă, ești dulcele 

balsam, 

Ești leagănul de vise, întâiul meu 

oftat,  

Ești poarta către lume și cerul meu 

curat. 

Mama mea cu păr de iasomie 

Tu să mă ierți când uneori greșesc. 

Sunt mică, nu pricep chiar totul și se 

știe 

Din raze de safir îți împletesc 

Și lacrimi și sărutări, o mie. 

IONESCU ANTONIA GABRIELA 

CLASA a II-a A 

PROF. NIDELEA MARIA 
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BUNICUL 

 

  Trebuia și eu să vin, 

Toata familia m-aștepta, 

Bunicul meu emoționat 

Își făcea planuri deja. 

 

El voia să mă ducă la plimbare; 

Să continue cu gradinița, 

Și apoi cu școlița, 

Abia aștepta! 

 

            Bietul nu a profitat, 

Pentru că devreme a plecat, 

Dar bunica a rămas 

Să se bucure de mine, 

Să profite ea cât poate 

Și să-mi amintească în orice ceas, 

Cât ținea bunicul la mine. 

 

Cu dor scriu această poezie, și lăcrimând  

           Vreau acum să spun ceva: 

Să prețuiți pe cine aveți oricând , 

Căci într-o zi , pe neanunțate, vor pleca! 

 

            MÎRZAC ALEXIA  ANDREEA 

           CLASA a VI-a E 

           PROF. GHEORGHE  ALINA 

 

APUSUL 

 

Într-o amiază am ieșit, 
Cu pași repezi am pășit 
Să văd soarele pe cer 
Cum se-ascunde ușurel. 
 
Norii în culoarea lor,  
De un alb uluitor, 
Stau cuminți șil iniștiți, 
Parcă simt că sunt priviți.  
 
Și privind la jocul lor,  
Un joc al culorilor,  
Soarele cam rușinos 
Se lasă ușor…în jos.  
 
Întunericul se lasă,  
Și plec ușor, ușor în casă, 
Mă gândesc la ce-am privit… 
Un apus ce m-a vrăjit.  

 

BREAZU  ALESSANDRA 

CLASA a V-a A 

PROF. GHEORGHE  ALINA 

 

CLASA PREGĂTITOARE 

 PROF. OPRIȘ FLORICA 
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PRIMĂVARA 

 

Primăvara a venit, 

Florile au înflorit, 

Iarna pleacă furioasă, 

C-a venit primăvara frumoasă. 

 

Pomii au înverzit, 

Gâzele au poposit, 

Ghioceii s-au zărit, 

Iarba iar a răsărit. 

 

Păsările zboară-n stol 

Către cuiburile lor. 

Soarele zâmbește larg, 

Razele sunt un șirag. 

 

Primăvară,primăvară, 

Mai e mult până la vară!? 

Știu că iarna-i furioasă 

C- ai dat-o afar' din casă. 

 

Însă ea e urâcioasă 

Și ține pe toți în casă. 

Noi copiii vrem afară, 

Bine-ai venit primăvară!❤ 

MOCANU  ALEXIA  MARIA 

  CLASA a VI-a E 

PROF. GHEORGHE  ALINA 

 

    PRIMĂVARA 

 

Mireasma florilor din nou ne-mbie,  

Păsări roiesc pe cer , ce simfonie ! 

Natura-ntregă a reînviat , 

Primăvară, ce mult te-am așteptat ! 

 

Zumzetul harnicelor albinuțe ne-nconjoară , 

Culeg polen din zori și până-n seară , 

Norii negri s-au îndepărtat , 

Soarele este acum al cerului împărat ! 

 

Cel mai frumos anotimp a sosit , 

Copiii aleargă în zare necontenit . 

Totul a revenit la viață 

Și sufletu-i plin de speranță . 

 

OPREA MIRUNA 

CLASA a VII-a A 

PROF. GHEORGHE  ALINA 

 

 

CLASA a III-a B 

 PROF. IVAN  LUCICA 

 

CLASA I 

 PROF. CHIRIPUCI MARIA 
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MÂNDRĂ CRĂIASĂ 

     Primăvara este o mândră Crăiasă  care îmbracă cu mantia ei verde întreaga natură. Primii 

ei vestitori sunt ghioceii, care apar ca niște clopoței albi de sub zăpadă ca să dea vestea mult 

așteptată …că primăvara  a sosit! 

         Încet, încet, printre firele de iarbă crudă , din parcuri și din grădini, apar pâlcuri , pâlcuri de 

micșunele, zambile, lăcrămioare, narcise, lalele. Fiecare dintre ele dă  primăverii culori nebănuite 

și văzduhului arome nesfârșite. Întreaga natură se trezește la viață. Păsările migratoare se întorc 

la noi și își clădesc , printre frunzele copacilor, noi cuiburi în care își vor crește puii. Cucul și 

guguștiucul își strigă fără încetare numele prin parcuri și grădini.  

             Este atâta culoare, atâta armonie, atâta frumusețe! Sus, pe cer, soarele zâmbește tandru. 

Copiii ies cu mic, cu mare,  în mijlocul naturii bucurându-se de dărnicia ei. 

            Bine ai venit, primăvară! 

COPOIU  CARLA 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

VESTITORII  PRIMĂVERII 

      A sosit primăvara. Soarele strălucește cu putere. Zilele se măresc și nopțile scad. Întreaga 

natură se trezește la viață: pomi înfloresc, apar primele flori, iarba formează un covor mătăsos de 

smarald. Ghioceii, vestitorii primăverii, sidefează pământul cu căpșorul lor mic, alb și gingaș. 

Înving  frigul zăpezii și răzbat spre soarele auriu. Printre flori și pomii înfloriți se aude zumzet de 

albine harnice, ieșite la colindat din floare în floare. 

 Cerul  e  brăzdat de păsări călătoare. Rândunele, berze și alte păsări călătoare cu dor de 

plaiurile noastre, se întorc la vechile cuiburi sau se pregătesc să construiască altele noi.         

Animalele sălbatice ies din culcușuri și pornesc să caute hrană. 

 Copiii sunt bucuroși și ies la joacă reîntâlnindu-și prietenii. Au dat jos hainele groase și 

pornesc în viteză pe biciclete, pe role. Glasurile vesele umplu zgomotos parcurile și curțile. 

 La țară, oamenii pregătesc pământul și însămânțează culturi de porumb, floarea-soarelui. 

Grădinile se umplu de răsaduri care pregătesc recolta de zarzavaturi. 

Totul este înverzit și presărat cu culoarea și parfumul florilor. Ciripitul vesel al păsărelelor 

vine să întregească simfonia primăverii.  Iubesc nespus acest anotimp! 

MÎRZAC  RAFAEL 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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PISICA  PRIMĂVERII 

           Era o zi friguroasă de iarnă pentru Clanul Fulgerului. Ningea  atât de tare , încât ziceai că e o 

tornadă de zăpadă. 

Coadă Dungată și Ochi Luminoși, doi ucenici  ai Clanul Fulgerului, doreau să iasă afară la zăpadă, dar 

Stea Portocalie, una dintre războinice, le-a spus să stea la  adăpost, deoarece bătea foarte tare vântul și 

ningea cu putere. După ce plecă Stea Portocalie, Coadă Dungată îi șopti lui Ochi Luminoși: 

         - Hai să ne furișăm afară, mâine, după prânz, șopti el. 

 - Ce idee bună, șopti Ochi Luminoși. 

         - Chiar  este! vorbi o pisică înaltă, de culoarea scorțișoarei, pe nume Labă e Scorțișoară, în spatele 

lor. 

         -Labă de Scorțișoară… nu te-am văzut acolo! Te rog, nu ne spune lui Blană Multicoloră, liderul 

Clanului Fulgerului! mieună Coadă  Dungată. 

         -Stați liniștiți, vă acopăr eu mâine după prânz! Dar să aveți grilă! spuse calm Labă de Scorțișoară. 

       Era  a doua zi, iar cele două pisici mâncau. După ce mâncaseră, Labă de Scorțișoară îi strecurase pe 

cei doi afară. 

      -Îți mulțumim, Labă de Scorțișoară! spuse Ochi Luminoși. 

      Cele două pisici se jucau prin zăpadă. Era un strat mare și gros de zăpadă și încă se forma. Dar oare 

de ce așa multă? 

       -Mă întreb de ce nu ne lasă afară? întrebă Ochi Luminoși. 

       -Ei cred că mai sunt și alte pisici din alte clanuri, răspunde cealaltă pisică. Vrei să mergem pe 

Muntele Primăverii? Legenda spune că acolo se luptă pisica iernii cu pisica primăverii! preciză Coadă 

Dungată. 

         Așa se îndreptară cei doi ucenici spre Muntele Primăverii. Din ce în ce înaintau, ninsoarea era mai 

deasă. 

       -Uite! strigă Ochi Luminoși. 

       -Ce este? întrebă Coadă Dungată. 

       -Aici este iarnă, viscolește și este frig. În cealaltă parte este primăvară, este timp frumos și cald. 

      -Da! Stai…ce? întrebă nedumerită Coadă Dungată. 

      - Nu înțelegi? Asta se aliniază perfect cu Muntele Primăverii! 

      -Aaaa…asta însemnă că legenda este adevărată! 

      - Poate! Hai să ne mutăm pe partea primăverii! 

      Cei doi s-au mutat pe partea mai călduroasă, pe scurt, pe partea primăverii. După ce merseră ei ce 

merseră, ajunseră la poalele muntelui. Pe partea iernii era atât de multă zăpadă, încât se formase un zid. 

Au dat de două pisici, dar nu orice pisici. Una dintre ele avea blana albă ce semăna cu albul zăpezii și un 

pic de albastru și era înconjurată de zăpadă. Cealaltă era crem cu multe pete negre și maro, fața era 

jumătate crem iar cealaltă neagră cu un ochi verde și celălalt  maro cu niște flori și era înconjurată de 

iarbă și flori. Cele două pisici se luptau. 

      -Nu-mi vine să cred! Legenda este adevărată! Strigă Ochi Luminoși. 

   Cele două pisici își aruncau ceea ce aveau la îndemână. Deodată, pisica primăverii aruncă un ghiocel. 

Gingășia lui a înmuiat pisica iernii. 

             -Să vină primăvara! strigă pisica primăverii și, ca prin magie, toată zăpada  a dispărut. 

Primăvara s-a instalat și tot pământul s-a îmbrăcat în verde. Pisicile s-au întors la Clanul 

Fulgerului și au anunțat sosirea primăverii. N-au fost  pedepsite pentru că bucuria era prea mare! 

GHERGHELECI MIRUNA 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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PRIMĂVARA  A SOSIT! 

              Soarele strălucește , iar razele încălzesc atmosfera. Toată lumea 

iese afară pentru a întâmpina primăvara!  

                   Primul vestitor al primăverii s-a arătat. Primul ghiocel s-a ivit 

de sub zăpadă, după o iarnă lungă și geroasă. Cu căpșorul lui gingaș 

zâmbește la soare și dă binețe naturii din jur. 

                  Mugurii firavi au apărut pe crengile copacilor și stau să 

plesnească în floare alb-roz, așteptând să fie invadați de zumzetul albinelor 

nerăbdătoare să iasă din stupină. 

 Păsările brăzdează vesele cerul senin, albinuțele vioaie umblă 

printre flori, iar pe câmpie fluturii frumos colorați zboară din floare în 

floare. 

   La începutul primăverii, oamenii își oferă mărțișoare și observă 

schimbările din natură : copacii înmuguriți, flori multicolore, cântecul 

păsărilor. Peisajul mirific al primăverii a impresionat pe toată lumea! 

Copiii sunt nerăbdători, dornici de joacă! 

 Peste tot e numai veselie și armonie! 

 Primăvara  a sosit! 

STANCU RYANNA 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

IEPURAȘUL 

    

 Într-o frumoasă zi de vară mă 

plimbam împreună cu tatăl meu prin 

crângul de lângă lac și eram impresionați 

de farmecul ce ne înconjura. 

 Deodată, dintr-un tufiș, a sărit un 

ghemotoc de blăniță albă și pufoasă. Era 

un iepuraș. Am încremenit de teamă să 

nu-l speriem. 

 Avea un cap mic și gingaș, cu doi 

ochi vioi și speriați, urechile lungi. Se 

sprijinea pe lăbuțele scurte din față, gata 

oricând să tâșnească la cel mai mic foșnet. 

Labele din spate erau lungi și puternice 

pentru a-l ajuta să sară. Cu urechile ciulite 

, atent la orice mișcare, s-a îndreptat spre 

un copăcel și a început să roadă coaja. 

 Îmi place iepurașul pentru că este 

un animal gingaș și drăgălaș. 

CĂCIULAN  DARIUS 

CLASA a III-a E 

PROF. MANTA LEONTINA 
 

 

NEDUMERIRE 

 

Am ieșit azi în grădină, 

Melci și iarbă am văzut, 

Rândunele guralive, mușețel și doi pisoi 

Primăvară, ai apărut! 

 

Nu mi-ai scris nicio scrisoare 

Ai venit tiptil, tiptil, 

Dar mă bucur că e soare 

Și e lumea la plimbare. 

 

Văd furnici grăbite tare 

Și mai văd și pomi râzând, 

Ce să fie? E o nuntă? 

Nu, Primăvara mea cântă! 

 

  IONESCU ANTONIA GABRIELA 

 CLASA a II-a A 

 PROF. NIDELEA MARIA 
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CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 

 

BIJUTERIILE  TOAMNEI 

 

        Toamna strălucitoare și plină de sclipire, ca-n totdeauna, agață în cămașa pământului broșe 

aurii. Pentru că este timidă, aduce cu ea dimineața ceață, ca nimeni să n-o vadă cum împodobește 

ea străzile cu frunze de lumină. 

       Cad greoi picături cristaline și se sparg la pământ , lucind și argintând bălțile și lacurile. 

Aceasta vine cu plapuma ei rece și învelește pământul cald. Ea scutură  copacii de coroana verde 

și îi împodobește cu o zestre nouă, aurită. Aruncă flori de toamnă peste tot, dând o pată de 

culoare peisajului auriu, iar când se apropie iarna, presară brumă în jurul său, iar fructele 

domnesc în copaci și pe  pământ. 

Păsările pleacă în țările calde, iar celelalte, ce nu părăsesc țara, își fac provizii pentru 

iarnă, iar animalele pădurii își aranjează culcușurile și se pregătesc să dormiteze. 

Toamna trimite copiii la școală. Începerea școlii aduce entuziasm printre elevii mici și 

mari. 

Gospodăriile sunt alarmate, iar gospodinele fac mare zarvă și pregătesc borcanele cu 

zarzavaturi, dulcețuri pentru cămara iernii. 

Frumusețea caldă a toamnei îi cheamă pe copii la joacă pe covorul auriu. Doar ploaia rece 

și vântul ușor prevestesc zile mai reci și-i gonesc înapoi în case. Toamna aurie este un anotimp 

minunat, ca și celelalte, dar deosebit în felul lui. Acest anotimp merită să fie îndrăgit și iubit de 

către noi toți. 

CERCEL SAMINA 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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LEGENDA  TOAMNEI 

 

Într-o zi, trei pisici sălbatice stăteau în pădure, una începe să la povestească: 

         -A fost odată, ca niciodată, bătrânul an cu cele patru fiice ale sale: Primăvara, Vara, Toamna, 

Iarna. Toate aveau rostul lor în lume, că dacă n-ar fi existat un anotimp, n-ar mai fi existat toate 

aspectele specifice fiecărui anotimp, anul ar fi  mai scurt. 

Povestea spune că Toamna era un pic acaparatoare și voia și ea câte un pic din ceea ce aveau 

celelalte anotimpuri. 

-Ia stai, stai! Zise Firestar, dar de ce Toamna voia ceea ce aveau surorile ei? 

            -Of, Firestar, ești absolut  enervant! Lasă-mă să-ți spun și o să afli! zise Vixy. 

,,Toamna, pentru că nu era mulțumită de puterile ei, a cerut celorlalte surori câte puțin din 

puterile lor. 

-Dar de ce? Tu nu ești mulțumită de ceea ce ai?zise Primăvara. 

-Ba da, dar mi se pare fascinant ceea ce puteți face voi și vreau să încerc și eu să intervin în 

jocul naturii cu puterile voastre! 

-Bine, bine! Strigară surorile ca să o îmbuneze pe capricioasa Toamnă.” 

-Woow! strigă  motanul Ares uimit. 

-De ce întrerupi povestea? zise furioasă Vixy. 

-Sunt uimit și abia aștept continuarea! preciză Ares rușinat. 

,,Toamna le-a înduplecat pe toate surorile să-i împrumute din puteri. Totul era schimbat. 

Florile veștede se trezeau cu soare de primăvară; nici nu se pornea ninsoarea, că soarele strălucea 

cu putere; păsările călătoare nu știau dacă să plece sau să rămână; gâzele erau derutate, nu mai știau 

dacă să iasă la colindat sau să rămână în adormire; animalele din pădure erau agitate și nu mai știau 

dacă ce să facă. Cei mai nedumeriți erau copacii …să înmugurească după ce tocmai le căzuseră 

frunzele? 

Toamna mergea țanțoșă, în timp ce surorile ei vedeau toată natura transformată în dezastru! 

-Uită-te în jur! i-au strigat surorile. 

-Ce-am făcut? Aveți dreptate, am stricat rostul naturii. Puterile voastre m-au făcut să distrug 

viața tuturor. Ajutați-mă să aduc lucrurile la normal. Nu mă descurc singură!strigă disperată 

Toamna. 

-Hai să reparăm totul împreună! Fiecare anotimp are rostul lui. Fiecare trebuie să-și 

folosească puterile așa cum i-a fost rostuit.  

-Nu v-ați supărat pe mine? întrebă spășită Toamna. 

-Ba da, dar te iertăm! spuse Vara. Suntem surori și trebuie să reparăm lucrurile. 

Toamna  a început să plângă, aducând ploaia tristă și ușoară . Era tristă când și-a dat seama 

că a fost egoistă și surorile ei au dat dovadă de generozitate și înțelegere. Se spune că picăturile de 

rouă sunt lacrimile Toamnei care cere scuze surorilor ei.” 

    -Mulțumim, Firestar! Ce legendă interesantă! Am învățat să fim mai buni și să ne 

mulțumim cu ceea ce avem! strigară Ares și Vixy. 

 

OGRINJA  MIRUNA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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FURTUNA  DE ZĂPADĂ 

 

Luna decembrie salută cerul prin numeroși nori ce se plimbă nestingheriți. Soarele 

strălucește încă cu putere, însă gerul pișcă ușor obrajii oamenilor care trec pe drum. 

Culoarea norilor îi avertizează pe oameni că se apropie o furtună ce va aduce numeroși 

fulgi de zăpadă. Aceștia sunt nevoiți să își ia lucrurile din curți și să scoată săniile din magazie. 

Crengile copacilor se agită fără să aibă habar unde este nordul sau sudul. Fumul ce iese din hornul 

unei case este spulberat de vântul ce bate nemilos de la miază-noapte. Micile băltoace făcute de 

ploaie stau nemișcate sub pojghița de gheață.  

Dintr-o dată, fulgii de zăpadă alcătuiesc un dans în bătaia vântului și mai apoi se aștern pe 

pământul înghețat. Viscolul spulberă totul în cale. Ninsoarea este atât de deasă, iar troienele cresc 

neîncetat. 

În dimineața următoare totul era alb imaculat peste casele oamenilor. Cerul se luminase și 

viscolul se liniștise. Peisajul era mirific. Ramurile copacilor stăteau să cadă din cauza omătului. 

Câțiva câini lătrau de fericire. Copiii își pregăteau săniuțele să iasă la joacă, iar părinții ies cu 

lopețile pentru a curăța trotuarele de zăpadă. Țurțuri mari atârnau pe strașinele caselor. 

Nimeni nu am ai văzut un așa tablou desprins din Paradis! 

 

DOBRE  LARISA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

FULGUL DE NEA 

 

Este început de decembrie și toți copacii sunt fără frunze. Este frig și plapuma de nea se așează 

pe străzile pustii. Afară ninge liniștit și este alb totul. 

Ana ieși afară entuziasmată că neaua este moale pufoasă. Un fulg de nea, care părea o ființă 

minusculă și drăguță i se prelinse pe obrajii ei roșii. Fulgul de nea nu era ca toți ceilalți, fiindcă vorbea. 

El i-a spus Anei: 

- Dragă fetiță frumoasă, ce tot te plimbi pe o vreme așa urâtă? 

- Ei bine, tu poți vorbi? 

- Da. Hai să-ți povestesc drumul meu. Am venit cu frații mei și, căzând pe obrazul tău, m-am 

pierdut de ei. 

- Știi unde s-au dus ei? 

- Nu. Dacă ai putea să mă ajuți, îți voi fi recunoscător. 

- Eu nu știu cu ce aș putea să te ajut… Poți să-i strigi. Ai grijă să nu te topești! 

- Nu mă topesc. Sunt magic. 

După ce i-a strigat, el i-a găsit și i-a fost recunoscător Anei pentru ideea dată. Și-a luat la 

revedere de la fetiță, după care a început să ningă ca în povești. 

 

BURTAVEL  GIULIANNA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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A venit iarna bine îmi pare                                       

Cu  zăpadă ne jucăm 

 Și cu  bulgări aruncăm 

Cu  sania ne dăm. 

 

BLAGA BRIANA 

CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 

 

 

Iarna a ajuns aseară 

Cu fulgi mari, stralucitori 

Toti copiii o așteaptă 

Ca in prag de sărbători! 

 

GUȚĂ DAVID 

CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 

 

Dragă Moș Crăciun,  

Tu esti darnic și ești bun, 

Dar eu nu am fost cuminte,  

Insă o să iau aminte 

La tot ce e bun! 

 

MANOLE  REBECA  

CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 

 

 

Cu miros de cozonaci 

Portocale si colaci, 

Te invit la mine în casă 

Iarnă dragă și frumoasă! 

 

BUZEA  ANDREEA 

CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 

 

Iarnă , ce frumoasă esti, 

Tu ne dai o bucurie! 

Sărbători  tu  ne aduci 

Si multă veselie. 

 

NARMAN  EDA 

CLASA a II-a C 

 PROF. BOGHINĂ LETIȚIA 
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FURTUNA  DE ZĂPADĂ 

 

În vacanța de iarnă am plecat cu părinții la munte. Vremea era frumoasă. Zăpada strălucea 

sub mângâierea blândă a razelor soarelui, iar copacii se vedeau așa de frumos – parcă aveau o 

haină albă. 

Eu am început să mă joc prin zăpadă, să mă plimb cu sania, să alerg în toate direcțiile de 

bucurie. La un moment dat a început să adie vântul, apoi să bată din ce în ce mai puternic. Părinții 

s-au speriat, m-au luat repede și am plecat spre cabană. Pe drum, zăpada era spulberată în toate 

direcțiile…noroc că locul de cazare era aproape. 

Când am intrat în casă am fugit direct la geam să văd furtuna de zăpadă. Nu a mai durat 

mult și s-a lăsat o liniște peste tot tărâmul alb. Am ieșit în fața cabanei, de unde se vedea minunatul 

peisaj al dunelor de zăpadă rămase în urma furtunii. 

PESTRIȚA  ALEXANDRA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

 

FULGUL DE NEA 

 

Este început de decembrie. Afară se simte tot mai frig, deoarece a sosit iarna. Toți copacii 

și-au dat jos haina lor colorată și au îmbrăcat mantia albă de zăpadă. Afară deja se așternuse un 

prim strat de zăpadă. Un fulg de nea ți se prelinge pe obraz. El pare o ființă minusculă și gingașă 

care vine la noi în fiecare an în luna decembrie. Eu stau de vorbă cu fulgul de nea care îmi 

povestește despre lungul lui drum străbătut până aici, la noi. Fulgul mi-a povestit totul despre el 

și familia sa, iar pe drum, pe unde venea cu prietenii și cu familia el s-a rătăcit de restul fulgilor 

și a ajuns la mine. Eu i-am spus că aș fi mai fericită dacă și-ar găsi familia și pe frații săi. Dintr-o 

dată vântul suflă cu putere, iar după un pom apărură familia și frații săi. El își chemă frații și 

începu să ningă ca în povești.  

A doua zi m-am trezit și m-am uitat pe geam și surpriza a fost că ningea ca în povești și 

mi-am adus aminte de fulguț. 

GOGOAȘĂ DARIA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

 
 

CLASA PREGĂTITOARE 

 PROF. OPRIȘ FLORICA 
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MOȘ  CRĂCIUN 

 

 Este Ajunul Crăciunului. Iarna a așternut pe cer nori cenușii și a acoperit pământul cu zăpadă 

albă și pufoasă. 

 Privesc pe fereastră cum fulgii strălucitori ca diamantele plutesc ca un roi de fluturi albi. 

Deodată, un fulg se opri pe geam. Priveam la el cu uimire. Parcă-mi făcea semne. Și ...minune...se 

aude un glas : 

 - Ho! Ho! Ho! 

 Apare lângă mine un bâtrân cu barbă albă ca neaua , ce căra un sac mare, mare cu jucării. 

 - Moș Crăciun? Visez?am spus eu emoționată. 

 - Nu visezi fata Moșului, răspunse zâmbind Moș Crăciun. 

 - Moșule, dar tu nu exiști! 

 Bătrânul a lăsat jos sacul cu cadouri și a spus supărat: 

 - Cum să nu exist? Sunt eu, Moș Crăciun, în carne și oase. Am barbă albă, plete și haine roșii! 

 - De unde vii moșule? 

 - Cum, nu știi? Din tărâmul îndepărtat al zăpezii, unde regină este Iarna. Credeam că știi toate 

astea, adăugă moșul cu o ușoară tristețe în glas. 

 - Știu moșule, știu! Mai știu și că ai o sanie trasă de reni, care te așteaptă pe casă până ce te 

furișezi pe horn să așezi cadourile sub brad. 

 - Așa este.Dar gata cu vorba, că avem treabă. Ai fost cuminte? 

 - Da, am răspuns eu timidă. 

  I-am spus o poezie, un cântecel și i-am povestit despre școală și colegi. Era incredibil ! La un 

moment dat, bătrânul mă anunță: 

 - Fata Moșului,  a venit vremea să plec. Mă așteaptă și alți copii. 

 - Moșule, dar eu vreau să mai stai. Se poate? 

 - Mi-e teamă că nu! Sunt deja în întârziere, spuse moșul grăbit și dispăru. 

  Am avut timp să văd sania trasă de reni ridicându-se spre văzduh, iar pe moș făcându-mi cu 

mâna în semn de la revedere. Cu lacrimi în ochi am rămas cu fața lipită de geam. Am alergat repede 

la părinții mei să le povestesc și atunci am văzut sub brad multe cadouri frumos ambalate. 

 - Mulțumesc, Moș Crăciun! 

 DAȚĂ BIANCA NICOLETA 

CLASA a III-a E 

PROF. MANTA LEONTINA 
 

CLASA a IV-a B 

PROF. ȚOGOE PETRA 
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BUCURIA IERNII 

 

Vremea, înainte de furtună, era foarte frumoasă și era cald și vesel. 

Afară, vremea dădea deja semne că va fi furtună de iarnă, pentru 

că se răcorise și copiii au intrat în case. A început să ningă. S-a așezat un 

strat subțire de zăpadă și peisajul era mirific. În sat a început furtuna și 

ningea des și grăbit. Dacă ai fi ieșit din casă era ger. Fulgii cei mari și moi 

de zăpadă s-au așezat pe casele mici și modeste. 

După furtună ningea liniștit, iar în sat era un peisaj magic. Era plin 

de zăpadă și straturile groase care s-au așezat îi așteaptă pe copii să-i vadă 

cum se zbenguie. Era un peisaj mirific, iar copiii au ieșit bucuroși din 

case. În sat încă ningea, dar foarte liniștit. Fulgii de zăpadă erau ca și 

cristalele. Copiii se aruncau unul pe altul în zăpadă, făceau îngeri de nea 

și erau foarte bucuroși. neaua era albă ca laptele și țurțurii ca niște cristale 

neșlefuite. 

 

CHIȚU TIBERIUS 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 
 

MOȘ CRĂCIUN 

 

Moș Crăciun, că ești bun 

Aș vrea să-ți cer ceva 

Pentru mine și familia mea: 

Sănătos și fericit să cresc 

Lângă dragii mei părinți 

Și bunici neprețuiți! 

Vreau să le dai copiilor 

Tot ce inima le cere: 

Bucurii și fericire 

Ca să le fie mai bine. 

Moș Crăciun, ești cel mai bun! 

 

TĂBĂRANA  MARIO 

CLASA a III-a E 

PROF. MANTA LEONTINA 

 

FULGUL GINGAȘ 

 

Toamna a plecat. Luna decembrie ne vestește 

sosirea iernii. Ea va împodobi natura cu țurțuri de 

cristal și pături groase, albe de nea. 

Azi a început să ningă. Un fulg gingaș de nea mi 

s-a prelins pe obraz. Părea atât de mic și de fragil, deși 

călătorise atât de mult până să ajungă la mine. L-am 

rugat să-mi spună povestea lui. Fulgul de nea mi-a 

povestit că acum o săptămână a plecat de la Polul Nord, 

dar soarele l-a topit și l-a transformat într-o picătură de 

apă care a căzut în marea albastră. Tot soarele l-a 

evaporat, apoi a călătorit pe un nor alb și pufos până 

deasupra casei mele. Respirația rece a iernii l-a 

transformat din nou într-un fulg de zăpadă. 

I-am mulțumit pentru poveste și i-am promis că 

am să o spun mai departe. Fulgul de nea și-a chemat toți 

frații și surorile și a început să ningă ca în povești. 

 

PODEANU  DEYAN 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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ROMÂNIA 

 

România, țară dulce, 

Tu ești țara mea natală. 

Nicăieri nu m-aș mai duce 

Și-aș rămâne în a ta poală. 

 

Ești cea mai bogată țară, 

Ai și tradiții frumoase, 

Parcă ai fi o lungă scară 

             Și ai trepte rămuroase. 

Te iubesc, sunt patriot! 

Și așa voi fi mereu. 

Eu acuma fac ce pot 

Să ajung mare și eu. 

 

Noi suntem români cu toții 

Și nu uităm a ta glorie, 

Vom lupta pentru Unire, 

Ca la 1918, 1 Decembrie. 

 

OLĂERU  DANIEL 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 

 

 
 

 

  CLASA a II-a A 

 PROF. NIDELEA MARIA 

 

ȚARA MEA 

 

România este țara în care m-am născut și care, înainte de 

toate, mi-a oferit un nume – acela de român. 

Țara mea este un tărâm de basm, pentru a cărei făurire, 

oameni harnici, demni și curajoși au scris file ale unei bogate 

istorii. 

Nu este foarte mare, dar ținutul ei mărginit de fluviul 

Dunărea și de Marea Neagră, încoronat de arcul Munților 

Carpați, se bucură de tot ce putea sculpta natura. Are câmpii 

întinse, mărginite de dealuri trufașe, podișuri bogate în resurse, 

păduri dese și râuri cu ape reci și cristaline. 

Locuitorii țării mele, oameni calzi și inimoși, au păstrat și 

au îmbogățit necontenit neprețuitele daruri ale naturii, 

neschimbând tradițiile, păstrând vii legendele și îngrijind cetățile. 

România este pentru mine cea mai frumoasă dintre țări, 

iar eu îmi voi rosti numele cu mândrie oriunde mă vor purta pașii. 

OLTEANU  ANDREI 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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  CLASA a IV-a C 

 PROF. POPA –FURTUNĂ CECILIA 

 

ȚARA MEA 

 

România este țara în care trăiesc. Este o țară unică în Europa, 

relieful ei cuprinzând falnicii Carpați, Delta Dunării cu fauna și flora ei 

variate, câmpii întinse și dealuri line, presărate cu comori naturale și 

culturale. 

Oamenii o îmbogățesc prin hărnicia lor, cu tradițiile pe care le 

păstrează neschimbate și cu personalitatea lor caldă și primitoare. 

Primăverile românești sunt multicolore, verile răsună de copii 

bucuroși care își petrec vacanțele pe malul Mării Negre sau pe cărările 

de munte. Toamna este plină de aromele fructelor și viilor culese, iar 

iarna zăpada strălucește în soare pe culmile semețe ale Munților 

Carpați. 

Obiectivele culturale răspândite pe teritoriul țării sunt mărturii 

ale istoriei unice, pline de fapte de vitejie ale poporului român. Nume 

precum Ștefan cel Mare, Decebal, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu 

sunt scrise pe monumente din orașele României. 

Faptul că trăiesc într-o țară cu un trecut glorios, cu peisaje 

frumoase, printre oameni deștepți și iubitori, mă fac mândru că sunt 

român. 

STOCHECI VLAD 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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                          CULTIVAREA IDENTITĂȚII NAȚIONALE- 

CONDIȚIA DE A FI EUROPENI 
             Cultivarea identităţii naţionale este condiţia de a fi europeni iar in centrul abordării 

acestei idei este sloganul Uniunii Europene: "Unitate în diversitate". 

             Utilizarea ştiinţifică a noţiunii de „identitate europeană” a înregistrat progrese după 

anii 2000, o mare parte a literaturii pe acest subiect, tratează în general, în termeni istorici sau 

filosofici valorile şi modul de viaţă comune Europei. O altă parte a literaturii, abordează 

identitatea europeană ca proces psihosociologic sau socio-politic de ataşare a cetăţenilor faţă 

de spaţiul european şi de comunitatea politică atinsă prin integrare. Septimiu Chelcea (figură 

marcantă a sociologiei româneşti) introduce noţiunea de selful românesc în definirea 

identităţii naţionale. De luat în considerare este faptul că selful nostru constituie un element 

favorizant al construirii identităţii europene. În opoziţie cu cei care cred că dobândirea unei 

identităţi europene presupune anularea identităţii naţionale, consider că tocmai cultivarea 

acesteia oferă condiţia de a fi europeni. Prin europenizare nu înseamnă să renunţăm la spiritul 

identitar, la valorile perene, să ne uniformizăm. Fără identitate naţională, n-am mai fi ce 

suntem si nici nu am mai şti ce suntem. Când analizăm identitatea naţională pornim de la 

considerentul că suntem un popor cu calităţi şi defecte psihomorale, cu o istorie milenară, 

creator de cultură şi civilizaţie, asemenea tuturor celorlalte popoare. În ciuda apelurilor 

repetate și a multor motive plauzibile pentru desființarea sa, națiunea rămâne o formă 

dominantă de organizare politică, economică și culturală.  

                         Formarea unei identităţi europene nu se va realiza pe seama identităţilor 

naţionale existente şi nici nu va determina o înlocuire a acestora. Susţinând posibilitatea 

coexistenţei celor două identităţi, identitatea culturală europeană este construită ca şi în cazul 

statului-naţiune, cu alte cuvinte, deţine propriile mituri, amintiri şi simboluri şi se încearcă 

prin aceasta, crearea unui sentiment al continuităţii printr-un trecut comun, traditii, obceiuri, 

ale prezentului şi viitorului împărtăşit. 

             Identitatea culturală reprezintă versiunea care conferă atât un suport substanţial cât şi 

ataşamentul emoţional, aspect valabil mai ales în comparaţie cu identitatea europeană 

neoliberală, căreia i se aplică sugestiv întrebarea retorică formulată de Jean Monnet: “cine s-

ar îndrăgosti de o piaţă unică europeană?“. Mai mult decât atât, considerăm că identitatea 

culturală europeană este o necesitate, acţionând ca o fundaţie şi ca o justificare pentru 

versiunile neo-liberală şi civică ale identităţii europene. Europa însăşi este mai mult decât o 

construcţie politică, este un ansamblu, o cultură de instituţii, de idei şi de aşteptări, de 

obişnuinţe şi sentimente, de amintiri şi proiecte formând un liant care unește europenii între 

ei, constitutind în acelaşi timp fundaţia pe care este ridicată construcţia politică. Iar acest 

ansamblu adesea denumit societatea civilă europeană se află în centrul identităţii politice. 

             "Identitatea europeană este o multitudine de interacțiuni între mai multe dialoguri " 

scria filosoful francez Edgar Morin în lucrarea Identitatea culturală a Europei, iar identitatea 

europeană creşte din seva identităţilor naţionale.   
 BIBLIOGRAFIE : 

Gheorgiu, Grigore, Naţiune, cultură, identitate, Bucureşti, 1997 

Marga Andrei, Cotitura culturală. Consecinţe filosofice ale traziției 

Marga, Andrei, Filosofia unificării europene, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2003 

Morin, Edgar, L’identite culturelle de l’Europe, Paris: Seuil, 1988. 

                                                              PROF.  LĂBĂU  STAN  MIHAELA 
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CLASA PREGĂTITOARE 

 PROF. OPRIȘ FLORICA 

 

TĂRÂM DE BASM 

 

Acolo unde Dunărea își deschide larg cele trei brațe ale sale și îmbrățișează marea într-un 

gest de un sacrificiu suprem, acolo unde foșnetul fagilor și al paltinilor șoptește balada Miorița, 

acolo unde Carpații, care poartă-n pântecul lor comori nebănuite, mângâie cu piscurile lor semețe 

norii, acolo unde holdele de grâu tresar sub greutatea lor la cea mai mică adiere de vânt, acolo unde 

oamenii cred în Dumnezeu și sunt păstrători de tradiții, „acolo este țara mea și neamul meu cel 

românesc”. 

Țara mea – tărâm de basm, cântec duios de caval și de fluier, mamă cu fii puternici care au 

luptat și biruit pentru tine -, iată, la 1 decembrie 1918, visul tău de unire a tuturor provinciilor 

istorice locuite de români, aflate sub stăpâniri străine, s-a realizat, ele fiind acum în cuprinsul 

aceluiași stat național, România. 

Anul acesta, ca, de fapt, în fiecare an, la 1 decembrie, am aniversat cu bucurie și emoție 

Marea Unire. La mulți ani, țara mea de glorii! La mulți ani, România mea frumoasă și 

binecuvântată! 

COPOIU  CARLA 

CLASA a IV-a D 

 PROF. TUDORACHE  AMELIA 
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ȘCOALA NOASTRĂ, ȘCOALĂ FRANCOFONĂ 

 

 

 

”Francophonie c’est  l’amitié par la communication” 

În fiecare an, pe data de 20 martie, se celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei. 

Această sărbătoare dedicată limbii franceze reuneşte oameni de naționalități diferite de pe 5 

continente, din 49 de țări membre ale Organizației Intenaționale a Francofoniei, 4 state 

asociate și 10 observatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francofonia înseamnă pace, înţelegere şi toleranţă, trei valori esenţiale ale umanităţii. 

Înseamnă să aparţii aceleiaşi comunităţi şi să împărtăşeşti valorile culturale, ştiinţifice, 

economice. Francofonia presupune o solidaritate de grup, o conştiinţă comună, dialog pentru 

a construi o lume mai bună. 

Acest eveniment oferă în fiecare an elevilor Școlii Gimnaziale „Academician Marin 

Voiculescu” prilejul de a-și dovedi interesul pentru limba și cultura franceză. Activitățile 

desfășurate cu această ocazie și-au propus să dezvolte competențele de comunicare ale 

elevilor, să le stimuleze creativitatea și să le ofere informații variate despre tradițiile și 

obiceiurile francofonilor. În programele artistice, devenite deja o tradiție, au fost incluse 

dansuri și cântece, recitări din literatura francofonă, piese de teatru. Elevii s-au implicat, de 

asemenea, înrealizarea unor albume pe teme precum ”Bienvenue dans le monde 

francophone!”, ”Le français autour du monde”, au participat la activitățile proiectului ”La 

musique francophone”, la expoziții și concursuri. 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 Spectacolul muzical Dothy et le 
Magicien, cls a VII-a E 

 

Piesă de teatru, Les invités-surprise, elevii cls. a VIII-a D 
 

Teatru de marionete, La Chèvre et le loup, cls. aVI-a D 
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L’ALPHABETDE LA FRANCOPHONIE 

 

A comme mon amour pour le français  

Bcomme la beauté des chansons de Brel  

Ccomme comprendre 

D comme le désir de vous connaître  

E comme ÉGALITÉ  

F  comme FRATERNITÉ  

G  comme générosité  

H comme l’histoire du monde  

francophone 

I comme illusoire  

J  comme les Jura  

K  comme Kerlouan 

L comme LIBERTÉ  

M  comme modernité  

Ncomme Nice 

O comme originalité 

Pcomme paix  

Q comme la quiétude d’une soirée 

musicale au mois de juin 

R comme l’Île de la Réunion  

 S  comme les Salons littéraires 

 T  comme trésor de la langue française 

Ucomme l’unité des Francophones 

 V  comme Versailles  

 W  comme Wallonie  

Z  comme le zéphyr d’une soirée  

d’été sur la Côte d’Azur 

Ycomme un yacht sur la mer 

 Bleue de la francophonie .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.  STANEF MARIA 
 

POURQUOI PARLER FRANÇAIS? 

En Europe centrale et orientale,la 

connaissance du français est associée à 

l’appartenance à l’Europe unie: ses trois capitales, 

Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg sont 

francophones et au sein des Institutions de L’UE, le 

français est langue de travail avec l’anglais.  

En Amérique du Nord, c’est affirmer une 

identité culturelle. En Afrique Subsaharienne, le 

français permet d’accéder à l’éducation de base.  

Le français est la langue du développement, 

de la modernité. 

Le français est l’une des deux langues de 

travail à l’ONU, l’une de deux langues officielles du 

Comité International Olympique, la seule langue 

universelle des services postaux, la langue principale 

de l’Union Africaine.  

La présence de la langue française ne se 

limite pas à un deux continents, mais elle s’étend aux 

cinq continents.  

Le français tout comme d’autres langues 

représente face à l’anglais - langue de la globalisation 

économique - une alternative comme langue de la 

diversité culturelle. 

Les pays du monde francophone sont parmi 

ceux qui investissent le plus en Europe; ils sont placés 

parmi les premiers investisseurs étrangers en 

Roumanie.  De plus en plus des touristes 

francophones viennent visiter et découvrir les 

richesses historiques, culturelles et naturelles de la 

Roumanie  

La culture des Roumains est principalement 

d’origine française. La Roumanie peut se vanter avec 

plusieurs écrivains francophones célèbres dont: 

Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Panait Istrati, Emil 

Cioran. 
     

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0R0MbCCnTiSy8M&tbnid=vXgUNiODt7I8fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rug.nl/let/organization/bestuur-afdelingen-en-medewerkers/afdelingen/afdeling-rtc/nieuwsberichten/journee-de-la-francophonie-2013?lang=fr&ei=RTYYU_8EhqC0BpWCgfgK&bvm=bv.62577051,d.bGQ&psig=AFQjCNHMBbr8mzaVAHalmK7jvA8l7r99UQ&ust=1394181965245735
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iPa7MCaSPU4pGM&tbnid=2laOf_6qrpQFFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stickeramoi.com/drapeaux-coeur/6421-sticker-drapeau-france-coeur.html&ei=hzUYU9H2KYTTtQbDlICwAQ&bvm=bv.62577051,d.bGQ&psig=AFQjCNFqaOu5MgWFOuc4qI22I7nd1jvPgw&ust=1394181780141143
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L`amitié 

L`amitié est quelque chose de sacre pour chacun de 

nous. Lorsqu`on découvre sa signification pour la première 

fois, on commence à regarder tout avec des yeux différents, 

car on ne se sent plus seuldans ce monde plein de 

déceptions et de regrets. 

Si une personne s`avère être un bon ami, il est 

absolument nécessaire que l`autre réagisse. Ils doivent 

partager leurs préoccupations, leurs sentiments, leurs joies, 

leurs idéaux. 

L`ami est la personne qui nous comprend, nous 

conseille bien et reste toujours près de nous, à travers toutes 

les épreuves. 

MOCANU CĂTĂLIN    

 CLASA  a VI-a A 

PROF.  STANEF MARIA 
 

 

L`amitié 

L`amitié c`est un jardin de l`âme 

Elle combat la tristesse et cesse la douleur. 

Un bon ami est là pour te consoler 

Quand ton âme est perdue ou affolé 

Un vrai ami, ce n`est pas une adresse, 

C`est la passion, le pilier et la tendresse. 

BULAT ANTONIA 

CLASA  a VI-a B 

           PROF.  STANEF MARIA 
 CIOTÂNGĂ DRAGOȘ 

CLASA a VI-a B 

PROF.  STANEF MARIA 

 

Le printemps, ma saison préférée 

Le printemps est une belle saison avec des oiseaux, des perce-neige et beaucoup de 

plaisir! Le soleil nous sourit parmi les grands arbres verts. Nous sortons plus souvent, surtout 

les plus jeunes, pour profiter de cette saison toujours joyeuse, ensoleillée et chaude. 

Quand le printemps arrive, la neige fond et le soleil gagne la lutte avec les nuages. 

C`est la victoire de la nature, un moment magique où elle se pare à nouveau de fleurs et de 

couleurs. 

MOCANU  ALEXIA 

CLASA  a VI-a E 

           PROF.  STANEF MARIA 
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                                        MIHAI  EMINESCU 

Autorul nostru iubit, 

Întotdeauna te-am îndrăgit! 

În fiecare an te sărbătorim 

Şi-n ianuarie te cinstim. 

 

Prin colaje şi desene,  

Prin scrisori şi prin poeme, 

Noi cu tine ne mândrim, 

Peste tot, cu drag vorbim. 

 

Eşti poetul adorat,  

De copii eşti admirat. 

Eu mă-nclin în faţa ta, 

Fiindcă eşti o mare stea. 

 

POPA  ELISA  ANDREEA 

Clasa a IV –a B 

PROF. ȚOGOE  PETRA 
 

CVINTET 

 

Mihai Eminescu 

Talentat, sensibil, 

Admirând, compunând, imaginând 

Este un poet nepereche. 

Geniu 

 

PĂUN  MARIA  MIRELA 

CLASA a IV-a B 

                              PROF. ȚOGOE  PETRA 

 
 
 

 

 
 

CLASA  a III-a E 

PROF . MANTA LEONTINA 
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PREGĂTITOARE 

PROF . OPRIȘ FLORICA 

PROIECTUL ,,EMINESCU” 

CLASA a IV-a D 

PROF . TUDORACHE  AMELIA 
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SANTAREM , PORTUGALIA, 2021 
 

 

În anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială “Academician Marin Voiculescu”, a 

câștigat în cadrul Proiectului Erasmus +, Acțiunea Cheie 1, finanțarea  necesară  pentru  

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin participarea acestora la cursuri structurate 

în țări europene. Echipa de scriere și implementare a proiectului este formată din doamnele  

profesoare  Stanef Maria, Opriș Florica, Peia Luminița și Tudorache Amelia. 

Proiectul urmărește integrarea și valorificarea unor norme de cetățenie europeană, 

responsabilizarea și implicarea activă a cadrelor didactice în formarea atitudinilor moral-

civice, în identificarea unor nevoi sociale, culturale și educaționale din comunitate și a unor 

modalități de intervenție adecvate, cu efecte reale și pe termen lung. 

Cel de-al doilea flux de mobilitate din cadrul proiectului s-a desfășurat în Santarem, 

Portugalia, în perioada 17-21 mai 2021, când trei cadre didactice ale Școlii 

Gimnaziale „Academician Marin Voiculescu” au participat la cursul “Predarea toleranței, 

diversității și cetățeniei active în clasa secolului XXI” , organizat de Centrul de Alfabetizare 

digitală și Incluziune Socială al Institutului Politehnic Santarem. 

Cursul a oferit participanților abilitățile și cunoștințele necesare pentru a organiza 

sesiuni de instruire relevante pentru elevii lor, astfel încât aceștia să devină mai deschiși și să 

accepte diferențele, să valorifice diversitatea ca o oportunitate prin care putem învăța unul de 

la celălalt, pentru a construi societăți mai puternice și mai dinamice. 

Acest curs a avut la bază un Manual pentru profesori, dezvoltat în urma a două 

proiecte de educație școlară intersectorială KA2, manual ce cuprinde 66 de activități 

distribuite în trei module: Drepturile Omului, Diversitate și Cetățenie activă. 

Metodele pedagogice folosite s-au bazat pe pregătirea experimențială și interactivitate, 

ateliere de lucru, simulări, schimburi de bune practici, discuții cu profesorii locali, vizite în 

școli, schimburi culturale. 

Cursul “Predarea toleranței, diversității și cetățeniei active în clasa secolului XXI” a 

constituit o oportunitate pentru cadrele didactice participante, cât și pentru elevii acestora, 

implementarea competențelor nou dobândite urmând să fie făcută anul școlar următor prin 

intermediul unor discipline opționale, organizarea de activități extrașcolare, desfășurarea unor 

activități de voluntariat aducătoare de venituri pentru susținerea unor grupuri dezavantajate, 

cu prilejul Crăciunului, Paștelui, inițierea de noi parteneriate educaționale ce urmăresc 

creșterea gradului de implicare a comunității locale. 
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                                       DOAMNEI  ÎNVĂȚĂTOARE 

 

Dragă doamnă învăţătoare 

Vă asemănaţi c-o floare! 

Sunteţi o înţeleaptă doamnă, 

Pentru noi, a doua mamă. 

 

De vă deranjam, nu vă supăraţi, 

Iar dacă greşeam, de bine ne-nvăţaţi. 

Cei cinci ani cu dumneavoastră 

Au fost cei mai frumoşi din viaţă! 

 

De eram trişti, ne mângâiaţi, 

Cu glasul blând ne-nveseleaţi. 

O glumă cineva zicea,  

Posomorârea  îndată ne trecea. 

 

Dacă am plâns, cu noi aţi plâns, 

Spuneam de râs, cu noi aţi râs. 

Pentru răbdarea şi iubirea acordată, 

Nimeni nu vă ia locul vreodată! 

 

Toţi numărăm cu grijă zilele 

Şi nu vrem să se  termine. 

Şcoala online departe ne-a ţinut, 

De-aceea tare m-am posomorât. 

 

Doamna mea învăţătoare, 

Vă iubesc atât de tare! 

Îmi va fi greu la despărţire, 

Când nu veţi mai fi lângă mine! 

 

Un pupic, o îmbrăţişare… 

Tot rămân c-o întrebare: 

Cine mă va-ncuraja 

Cum o face doamna mea? 

 

                                      CRISTEA  DARIA  ȘTEFANIA 

                  CLASA a IV a B 

                               PROF. ȚOGOE PETRA 
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PROF. FURTUNĂ POPA CECILIA 
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RĂMAS BUN,  

DOAMNA  ÎNVĂȚĂTOARE! 

 

Acum scriu o poezie pe o coală, 

Pentr-a nu-știu –câta oară. 

Amintindu-mi cum a fost , 

                   Prima zi de școală! 

 

Ce frumos era!  

În fustiță sau rochiță,  

Când eram mică fetiță 

Și intram în școala mea, 

                           Fericită! 

 

Doamna mea învățătoare 

Era o rază de soare! 

Așteptându-ne în clasă, 

Era tare bucuroasă 

                  Să ne cunoască! 

 

Ani de ani ne-a educat , 

Răbdătoare, am observat. 

Și noi tot am ascultat, 

Până când am memorat 

               Tot ce ea ne-a învățat! 

 

Ea mereu ne-a alintat 

Și mereu ne-a răsfățat 

Dându-ne de colorat, 

                Ajutându-ne la învățat! 

 

Rămas bun, doamna învățătoare!  

O să vă iubim mereu,  

Veți rămâne în sufletul meu, 

Pentru totdeauna, o rază de soare, 

           Doamna mea învățătoare! 

 

CERCEL  SAMINA ELENA 

CLASA a IV-a D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 

CLASA a IV- a  D 

PROF. TUDORACHE  AMELIA 

CLASA a IV- a  E 

PROF. BOȚOROAGĂ  
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CLASA a IV- a  F 
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