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Devenită azi o activitate banală, familiară şi firească, cititul are o istorie 

care spune multe despre om şi evoluţia sa. Deşi este greu de imaginat, oamenii 

care au trăit acum câteva secole nu citeau la fel ca noi. Pentru ca noi astăzi să 

citim cărţi pe suport de hârtie sau electronic, această activitate a avut de 

străbătut un drum lung, care a început odată cu tăbliţele de argilă din lumea 

sumero-babiloniană. 

  Primele tăbliţe cu pictograme au fost descoperite în apropierea 

oraşului Uruk şi reprezentau un fel de contabilitate a templului din oraş, pe ele 

fiind întocmite liste de grâne sau de animale. Alte tăbliţe găsite de cercetători 

înregistrau ordinea socială din Sumer, un fel de recensământ al templului din 

Lagash. 

Scrierea cuneiformă care a evoluat de la imagini la simboluri în formă de 

cuie sau ace a putut fi studiată atent mulţumită lui Assurbanipal, regele Asiriei 

care, în anul 650 î.Hr., a hotărât să înfiinţeze o bibliotecă la Ninive şi a trimis 

scribii să adune tăbliţe de la toate templele din Babilonia. 

Următorul pas pe scara evolutivă l-au făcut egiptenii, care au creat 

papirusul şi l-au exportat încă din mileniul III î.Hr. Datorită faptului că scrisul 

era considerat un dar de la zeul Toth, un scrib egiptean se pregătea 12 ani 

pentru această meserie. Aşa că nu este de mirare că doar un procent foarte mic 

din populaţia mondială putea citi. 

Primele cărţi se prezintă sub formă de suluri prinse pe beţe de lemn 

sau de fildeş. Ele puteau atinge o lungime de 12-15m, iar textele erau copiate pe 

coloane înalte de 25-45 cm. Antichitatea s-a remarcat mai ales, prin lectura 

sulului de papirus, mai apoi de pergament. Numită de către latini „volumen”, 

cartea sub formă de sul îi obliga pe cititori să participe la actul lecturii cu 

întregul corp, obiectul fiind ţinut cu ambele mâini. 
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La începutul erei noastre, apare codexul. Acesta era un ansamblu de 

caiete cusute împreună, pe care se putea scrie faţă-verso. Lectura începe, 

încet-încet, să semene cu cea din zilele noastre. Codexul putea fi paginat şi 

indexat, lucru care facilita lectura şi întoarcerea la anumite pasaje. Apare, 

astfel, lectura fragmentară, dată de flexibilitatea codexului, care putea fi citit 

pe sărite. Folosirea codexului se generalizează în secolele II-IV, iar triumful 

acestui nou tip de carte se datorează apariţiei pergamentului, confecţionat din 

piele de animal (oaie, capră, viţel). 

 
                                    „volumen”                  codex 

Astăzi, pare greu de imaginat că atât în Antichitate, cât şi în Evul Mediu, 

textele nu erau înţelese decât dacă erau citite cu voce tare. Ceea ce trebuie să 

ştim însă, este faptul că cititul anevoios era determinat de lipsa spaţiilor dintre 

cuvinte, a semnelor de punctuaţie, precum şi a diferenţei făcute de majuscule. 

"Decupajul" cuvintelor se făcea numai prin intonaţie. 

Cititul a apărut în mediile monahale, dar în scurt timp se va extinde în 

rândul laicilor, al elitelor care încep să citească în tăcere. Apar tablouri care 

atestă schimbarea modului de lecturare, întruchipând, în general, femei citind 

în singurătate, stând în poziţii relaxate. 

 
 

 La răscrucea dintre secolele XV-XVI se nasc adevărate controverse, ca 

urmare a apariţiei tiparului. Primele reacţii vin să acuze această invenţie, văzută 

ca o unealtă ce corupe textele şi spiritele, răspândind scrieri imorale şi eretice. 

În ciuda împotrivirii, tiparul revoluţionează lectura şi creşte numărul 

cititorilor într-un timp scurt. 
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Ce este și…cum a luat naștere tableta? 

Un calculator tabletă, numit și simplu tabletă sau tabletă PC (din engleză de la 

tablet computer sau tablet PC), este un tip constructiv de calculator portabil, 

devenit posibil prin continua miniaturizare a componentelor electronice precum și pe 

baza unor invenții tehnologice ingenioase. 

Multe dintre gadget-urile cu care ne jucăm astăzi au apărut cu mult timp în 

urmă, grație autorilor de science-fiction. Filmele și cărțile SF au fost adesea o 

sursă de inspirație pentru inginerii care au proiectat gadget-urile viitorului. Dacă 

luăm, spre exemplu, Star Trek: The Next Generation, serialul în care echipajul navei 

Enterprise condus de căpitanul Jean-Luc Picard explorează lumi noi și caută să aibă 

dialoguri pașnice cu alte civilizații, vom constata că o mulțime dintre aparatele 

aflate în mâinile echipajului au fost construite câteva zeci de ani mai târziu. Iar 

lucrul acesta e valabil pentru toate capodoperele SF. 

Cei mai mulți dintre cercetători și ingineri își iau idei din filmele sau din 

cărțile SF. Unii dintre ei, mai norocoși, au o sclipire de geniu la o vârsta fragedă, iar 

pe parcursul vieții încearcă sa o transforme în realitate.  

Nava spațială a căpitanului Kirk, dar și cea a căpitanului Picard găzduiau 

dispozitive ușor de cărat în mâini, pe care membrii echipajului își notau diverse 

lucruri și cu care puteau scana coordonatele sau starea navei. Acel dispozitiv de vis 

se numește acum tabletă și a fost promovat de Steve Jobs, in 2010, sub denumirea 

de iPad. 

Tableta a adus și ideea tehnologiei touchscreen.  HG Wells și-a imaginat un 

dispozitiv plat care putea arăta imagini color în cartea sa "When the Sleeper Wakes 

/ Când se va trezi Cel-care-doarme", publicată in 1899. 

In aceeași operă literară apar și ușile automate. Wells ne spunea cum ”doi 

pereți uriași începeau să se miște, unul în stânga, iar altul in dreapta”. 60 de ani mai 

târziu, au apărut primele uși automate, iar acum sunt foarte apreciate în mall-urile 

sau în clădirile de birouri din întreaga lume. 

În general în sec. al XX-lea au existat multe încercări de construire a unor 

astfel de dispozitive. Primul precursor spiritual și prototip viabil a fost 

modelul Dynabook din anul 1968. Din 1988 încoace au apărut computerele cu ecrane 

senzitive la atingere, care puteau fi deservite numai cu ajutorul acestor ecrane. În 

anii 2000 compania Microsoft a definitivat dispozitivul numit Tablet PC, care însă 

era scump și avea o aplicabilitate redusă, neajungând la un succes pe piață. 

În aprilie 2010 compania Apple a lansat pe piață modelul iPad, un calculator 

tabletă axat pe consumul de medii moderne. Această viziune nouă, eficiența și 

calitatea produsului au făcut ca iPad să atingă încă din prima zi cifre de vânzări 

respectabile și au făcut din el un nou gen de aparat pentru consumatori. Nu după 

multă vreme au apărut pe piață și multe alte modele de calculatoare tabletă, de la 

diverse companii producătoare, specializate în domeniu. 
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Tabletele au ajuns să acopere o gamă largă de preocupări, permițând 

activități din cele mai diverse, cum ar fi: 

 Vizualizarea și editarea documentelor de orice tip; 

 Înregistrarea și redarea de conținut multimedia HD; 

 Pot fi citite cărți electronice în orice format; 

 Permite instalarea de aplicații noi; 

 Permite accesul în rețeaua de internet prin conexiuni fără fir; 

 Poate rula jocuri, de la cele mai simple până la jocurile 3D; 

 Permite instalarea unui număr redus de dispozitive externe; 

 Permite comunicarea prin intermediul rețelei de internet; 

Adevărata provocare intervine în momentul în care părinţii trebuie să 

înveţe ei înşişi care sunt punctele pro şi punctele contra ale lumii digitale 

şi să îşi educe copiii în spiritul folosirii benefice a mediului virtual şi a 

diverselor gadgeturi. 

Dragi copii, întrebarea mea este: ȘTIM CÂND, ÎN CE MOD ȘI 

PENTRU CÂT TIMP SĂ FOLOSIM TABLETA astfel încât să nu știrbească 

în vreun fel personalitatea și dezvoltarea socio-emoțională a noastră, a 

tuturor?  

 

 
Din suflet, pentru curioșii mei, a IV-a D 

Prof. înv. primar Mondici Ionela-Ancuța 
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I have been studying at  ”Grigore Moisil”  School since 2009.  

Now I am in grade 8.  

I have learnt a lot during these  almost 8 years. 

But the most important thing that this school helped me understand, was  

the importance of education in my life . 

It also helped me understand that I have to be hard-working, confident, 

responsabile , wise and most of all, that I have to put my soul in 

everything I do.  

 

I thank to my teachers who guided me and gave me hope and knowledge 

because  school is the only place that makes us , people, for real. 
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Fire energică, dar blândă, amabilă și cu multă migală în toate, Cornelia 

Demian a ales să fie bibliotecar din pricina faptului că activitatea  desfășurată 

în bibliotecă  presupune o oarecare disciplină, statornicie, pasiune în lucrul cu 

cartea și legătura acesteia cu cel care o caută. Își îndeplinește profesia cu mult 

entuziasm, dăruire și o inepuizabilă răbdare… 

Noi, clasa a IV-a D, îndrumați de către doamna noastră învățătoare, 

Ionela Mondici, am lansat o provocare doamnei Cornelia… pe care a 

acceptat-o bucuroasă… 

 Cum a apărut pasiunea pentru lectură ? V-a influențat cineva? 

 Din copilărie mi-a plăcut să citesc și, probabil, la mine, a funcționat 

foarte bine și puterea exemplului, tatăl meu citea foarte mult. De fapt, 

toți ceilalți din familie aveau o pasiune pentru citit. Nu de puține ori am 

fost prinsă citind pe ascuns , pedepsită, iar mai apoi să o iau de la capăt…A 

meritat, și astăzi revăd imagini, retrăiesc emoții ale personajelor îndrăgite 

de-atunci… 

 

 

6 



 

 Ce reprezintă cartea pentru dumneavoastră? 

 Cartea poartă o încărcătură spirituală aparte și poate induce diferite stări 

emoționale, de la fericire și împlinire până la tristețe și nostalgie. Prin cărți, în 

general, ajungi să cunoști și să înțelegi o mulțime de lucruri, ele ne îmbogățesc 

spiritual. În câteva  cuvinte, cartea este esența cunoașterii… 

 

 Ce preferați în materie de lectură? 

 Mi-a plăcut dintotdeauna literatura română, începând de la Ion Creangă în 

clasele primare, până la Mircea Eliade- „La țigănci”, nuvelă fantastică și 

„Maytreyi" roman de dragoste,  sau „Ultima noapte de dragoste întâia noapte 

de război" a lui Camil Petrescu…  Preferințele se mai schimbă, depinde mult și 

de trăirile noastre interioare în alegerile pe care le facem. Cred că fiecare 

dintre noi traversează diferite etape ale preferințelor în materie de  

lectură. 

 

 E benefică lectura în societatea de astăzi? Nu e o risipă de timp? 

 Lectura a fost și va fi întotdeauna benefică. Și nu, nu este o risipă de timp 

... E adevărat,  tentațiile mijloacelor multimedia sunt mari, și tindem să renunțăm 

la carte în favoarea lor, dar cartea este, totuși, un mijloc de însușire a 

cunoștințelor ceva mai adânc, mai profund, chiar poate mai greu de pătruns 

uneori, dar care merită toată atenția și răbdarea noastră… Cartea, pentru cel ce 

o ştie aprecia, reprezintă o lume însufleţită de eroi, care îți oferă posibilitatea 

să te transpui în rolul lor, să retrăieşti emoții încă mult timp după ce ai închis-

o…Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărțile vorbesc despre viața celorlalți 

oameni și despre noi înșine. Citindu-le, observăm cum ne șlefuiesc mintea cu 

vorbe înțelepte, cum ne modelează sufletul  cu sentimente pilduitoare. 

 

 Un mesaj pentru cei care neglijează lectura… 

 Celor care neglijează lectura nu pot să le fac decât o invitație cu toată 

căldura la bibliotecă și, poate, ceva din spiritul și efervescența de aici o să-i 

inspire, o să le dea gândul cel bun și o să se aplece cu interes asupra cărții.  
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 În timp ce citeşti o carte, o lume, un univers cu totul nou se 

deschide în mintea ta. Te înrobeşte şi te fascinează. E ca o călătorie cu un 

carusel, există suişuri şi coborâşuri, există obstacole şi drum liber, există lumină 

şi întuneric, dar nimic dintre acestea nu poate exista dacă nu-ţi asumi riscul de a 

urca în acel carusel. 

 Cu fiecare carte pe care o citim mai adăugăm o cărămidă 

imaginaţiei noastre. Imaginaţia ne măreşte limitele minţii. Cu ajutorul ei, o carte 

poate deveni un fluture, ale cărui aripi să fie filele. Odată citit primul cuvânt 

dintr-o carte, aceasta ar prinde viaţă, iar acel fluture ne-ar purta în spatele său,  

într-un zbor lin, prin universul de personaje, tendinţe şi idei. 

 „O bibliotecă este un loc bun pentru a te duce atunci când te simţi 

nefericit, pentru că acolo, într-o carte poţi găsi încurajare şi alinare. O 

bibliotecă este un loc bun pentru a merge atunci când te simţi confuz şi indecis, 

pentru că acolo, într-o carte, poţi găsi răspuns la întrebările tale.” 

 E.B. White 

 Un bibliotecar e o gazdă … sau, un vrăjitor… acolo, între cărți și 

proiecte... E cel ce stă de vorbă cu scriitorii de ieri și de azi și, deopotrivă, cu 

cititorii,  mari și mici.  
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Copiii au puterea de a vă ului în fiecare zi, nu-i așa?   

 Dragi adulți, există lucruri fascinante despre noi pe care poate nu le 

știți… 

 În Grecia Antică, atunci când un copil al unei familii bogate se năștea, era 

scufundat în ulei de măsline pentru a le proteja corpul de creșterea nedorită a 

părului pe tot parcursul vieții. 

 Marele faraon Ramses al II-lea a fost tată a peste 160 de copii. 

 În Anglia anilor 1600 atât băieții cât și fetele purtau rochițe până la vârsta de 

7 ani. 

 În România, ziua copilului a fost sărbătorită prima oară la 1 iunie 1950? 

 Primul ursuleţ de pluş a fost creat în anul 1903? Această jucărie a fost creată 

de Morris şi Rose Michtom proprietari ai unui magazin de jucării inovatoare din 

Brooklyn, New York. În Statele Unite se considera că denumirea ursuleţului de 

pluş – teddy bear – este în strânsă legătura cu numele preşedintelui Theodore 

Roosevelt, a cărui porecla era “Teddy”. 

 Un copil poate parcurge distanța similară a 29 de terenuri de fotbal într-o 

singură zi. Nu e de mirare, pentru că un copil face 176 de pași pe minut. 

 Copiii de 6 ani râd de 300 de ori pe zi. Un adult râde de numai 60 de ori.  Încă 

de la primele  ecografii se pot vedea copiii zâmbind. Primul zâmbet după 

naștere apare cam după o lună. Se pare ca nașterea nu prea le place micuților. 

 

 

9 



 

 În medie, un copil de 4 ani pune 437 de întrebări într-o singură zi! Cea mai 

frecventă este „de ce?”. 

 Vocea unui băiat de 3 ani este mai puternică decât cea a 200 de adulți adunați 

într-un restaurant. 

 Tații pot determina înălțimea unui copil în timp ce mamele își pot da seama ce 

greutate are micuțul lor. 

 Atunci când se nasc, copiii au aproximativ 300 de oase. Când ajung la 

maturitate, au numai 206 oase datorită faptului că unele fuzionează. 

 Un copil se oprește din crescut atunci când este răcit. 

 Atunci când se nasc, copiii pot să își tină respirația și să înoate (în mod 

instinctiv) dar la scurt timp își pierd aceste abilități. 

 Copiii cresc de două ori mai repede primăvara față de toamna deși în sezonul 

al doilea cresc în greutate. 

 Indiferent de locul unde se naște, un copil va avea aceeași zi de naștere ca și 

alți 9 milioane de oameni din întreaga lume. 

 Uitatul la televizor are efect de calmant natural pentru copii. 

 Se poate afla dacă un copil este stângaci încă din primele luni de viață? 

 

Și pentru că fiecare zi este a noastră, despre noi, cu noi…  

să o trăim ca pe o zi de sărbătoare! 

 

         Pop Denisa, Giurgi Ioana, Deac Bianca, Griga Gabriel, Pintea Antonia, Vasil-Marinescu Maria, Polgar 

Dragoș, Pop Alessia, Ceuca Andrei, Ilban Oana, Panas Cezar – „vinovații” din a IV-a D 
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                                               Prof.înv.primar. Moldovan   Iuliana 

 Salutul este primul semn al politeţii. Să ne ferim să ne spună cineva, vreodată: 

„ Bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură!”  
 

Pe cine salutăm? 

 Salutăm orice persoană cunoscută, indiferent de locul în care o întâlnim: pe 

strada, la piaţă, în magazin, în parc, la bancă, la poştă sau în orice loc s-ar afla 

aceasta. Salutăm chiar dacă nu suntem siguri că persoana căreia îi adresăm salutul nu  

ne-a văzut. Dacă nu ne răspunde la salut înseamnă că nu ne-a observat. Nu trebuie să 

ne  supărăm. Dacă ne întâlnim cu o persoană şi ne întrebăm în gând: „ Oare o fi „X” 

sau e doar  o asemănare ?”, obligatoriu salutăm. 

 Salutăm întotdeauna la intrarea sau la ieşirea din lift, din compartimentul de 

tren, dintr-o încăpere, taxi, la intrarea sau ieşirea din magazinele mai mici. 
 

Cine salută primul? 

 Băieţii salută primii fetele, bărbaţii salută primii femeile, copiii sau persoanele 

mai tinere salută persoanele mai în vârstă. Când intrăm într-o încăpere îi salutăm pe 

cei aflaţi  deja acolo. Când ne alăturăm unui grup salutăm primii. După ce ne salutăm 

nu întrerupem discuţia în care sunt antrenaţi membrii grupului.  

 Întotdeauna salută cel care merge pe cel care stă pe loc, cel care se află într-o 

maşină pe cel care este pieton. Nu trebuie să ne sfiim să salutăm primii, chiar dacă 

regula cere să fim salutaţi. A saluta este o dovadă  de politeţe. A aştepta să fii salutat 

este o dovadă de impoliteţe. 
 

Cum salutăm? 

 Întotdeauna salutul trebuie însoţit de un zâmbet. Când salutăm trebuie să-l 

privim în ochi pe cel salutat, nu salutăm o persoană stând cu spatele  sau privind spre 

cer sau pământ. 

 Nu salutăm ţinând mâinile în buzunare sau cu gura plină.  

                 DIN  CODUL BUNELOR MANIERE 
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Prof.înv.primar Lucaciu Alexandra 
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Prof.înv.primar Mișca Bianca 
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Prof.înv.primar Mișca Bianca 

 



 

                           

                 

 

Prof.înv.primar Mondici Ionela 
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Feciorul de împarat și fata cea urâtă 

De Bârle Antonia Valentina Augusta 

                                            Clasa a IV -a C 

                                                               Înv. Bilanici Raluca 

A fost odată im rege care trăia într-un regat. El avea un fiu pe numa David, care de la 

o vârstă fragedă își făcu o prietenă care se numea Dalia. Ea era urâtă, dar deșteaptă, bună și 

prietenoasă. 

Se întâmplă să fie ziua de naștere a feciorului de împărat. Împlinise douăzeci de ani, 

însă în ziua aceea se făcu un război între regatul său și cel vecin. David învinse toată oastea 

regatului vecin, iar când se întoarse acasă istovit, tatăl său îi spuse cu bucurie: 

 - Măi feciorule! Ai împlinit douăzeci de ani șo ai învins cu vitejie poporul din 

vecinătate, asta înseamnă că trebuie să te însori cu cineva. 

 În acea clipă feciorul de împărat se bucură foarte tare, știind deja cu cine se va 

însura. 

- Da tată ai dreptate! Și știu cu cine mă voi căsători! 

- Cu cine? Întrebă tatăl nerăbdător. 

- Cu fata accea din sat, Dalia! 

Împăratul se încruntă și nu îi dădu voie, neșstiind ce suflet bun are ea. 

Ei bine cu chiu cu vai acceptă. 

Cei doi făcură o nuntă mare, unde toată lumea se uită la mireasa cu ochi negri și 

părul ciufulit, însă când cei doi s-au sărutat, fata cea urâtă a devenit mai frumoasă ca stelele. 

Atunci toată lumea s-a mirat, dar s-a și veselit, deoarece Dalia de mică nu a fost iubită si de 

aceea a devenit urâtă, iar iubirea imensă a feciorului a făcut-o minunată. Au petrecut mult 

timp Dalia născu doi copii frumoși: un băiat si o fată. Ei aveau părul ca aurul și ochii ca 

smaraldul. Văzând aceasta împăratul se rușină și le ceru scuze celor doi soți. 

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea-așa. 

Și-am încălecat pe-o căpșună și v-am spus o mare si gogonată minciună. 

 

18

0 



 

Poveste din Grifonstone 
 

                                                                 de Alexandra Figula 

 

                                                  Clasa a IV-a C 

                                                               Înv. Bilanici Raluca 

 Undeva departe, într-un loc mirific numit Valea Curcubeului, râurile aveau apa în 

toate culorile iar cascadele străluceau multicolore. Soarele era zâmbitor mereu. Totul era 

verde și florile răspândeau parfumuri îmbietoare. 

 Acolo locuia Gilda, un pui de grifon al curcubeului. Această specie de grifon are 

vârfurile penelor și coada în culorile curcubeului. 

 Gilda își mânca micul dejun, pește curcubeu cu extra lămâie, când deodata o auzi pe 

mama ei: 

 - Gilda, hai aici! 

 Gilda a mers la mama care i-a spus că se vor muta în Grifonstone deoarece acolo 

locuiau bunicii   

Gildei. La auzul veștii, micul pui de grifon s-a aruncat în pat "Nu mă duc acolo nici într-un 

milion de ani" își spuse ea. Gilda credea că nu o să-i placă deloc acolo, dar parinții nu se 

lăsară convinși de cuvintele ei. 

 Micul grifon și-a făcut bagajele și a zburat cu părinții ei până în Grifonstone. Toți 

locuitorii ținutului erau gri și păreau înțepeniți ca pietrele. Gildei i se păreau cam 

morocănoși.  

 -Nu-mi vine să cred că mami a copilărit aici! spuse Gilda 

 -O să te obișnuiești, o asigură tatăl ei. 

 Acum au ajuns la noua lor casă. Era super pietroasă.....A doua zi micul grifon se 

pregăti să meargă la școala de piatră pietros de pietrificată. A luat micul dejun: terci de 

piatră, oribilă chestie. Apoi ajunsă la școală, Gilda nu și-a făcut nici un prieten, deoarece 

grifonii de piatră se ciondăneau în continuu. La ore nu se prea descurca deoarece nu știa 

nimic din materiile de studiu de la noua școală. 

 Într-o zi veni rândul orei de cristalizare cristalică. Atunci auzi vocea profesorului 

Griff: 

 -Hei, îți voi spune un secret, bine? 

 -Da? 

 -Și mie mi-a fost greu la început...Hei, mergeți la locurile voastre, a strigat 

profesorul la niște grifonei năstrușnici. 

 Se pare ca profesorul Griff o înțelegea pe Gilda. El era grifon de foc din Firecity. 

Grifonii de foc erau roșiatici ca flăcările. Gândurile i-au fost întrerupte de profesor: 

 -Pentru proiectul pe echipe, Gilda va lucra împreuna cu Nancy. 

 Gilda a încremenit, Nancy i se părea cea mai răutăcioasă grifoniță din lumea 

întreagă. Ea râdea de oricine era diferit, mai puțin de domnul Griff, căci el era profesor. 

 Deodată sună alarma, Grifonstone era atacat de cavalerii negrii. Ei erau de fapt 
dragoni în armuri negre. Aceștia erau hipnotizați și conduși de malefica regină Flame. 

Nimeni nu o văzuse vreodată, dar toți se temeau de răutatea ei. 
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Nancy ieși din școală și încercă să fugă spre casa ei, dar dragonii îi tăiară calea cu o răsuflare 

de foc și o capturară. Toți erau îngroziți. Gilda, deși speriată, se hotărî să-și ajute colega. 

 Grifonii își luară armurile și abia pe seară armata cavalerilor grifoni  îi puse pe fugă pe 

dragoni. Gilda porni să o recupereze pe Nancy.  A pornit pe urmele de gheare care abia se mai 

vedeau la lumina soarelui ce apunea. În întuneric copacii acopereau cerul luminat de lună. Tot 

mergând, nici nu și-a dat seama când a intrat în peștera unei manticore flămânde. Acest animal 

era o creatura cu aripi de liliac și coadă de scorpion. "Aici miroase a manticoră", observă ea. 

Încercând să se păzească a dat nas în nas cu creatura. Inima Gildei era cât un purice. O rupse 

la fugă dar rapida manticoră o prinse. Mai, mai s-o mănânce, dar Gilda își aminti că are în 

buzunar niște nisip de la ora de cristalizare cristalică. Își vârî mâna în buzunar și aruncă 

nisipul în ochii manticorei. Surprinsă, aceasta îi dădu drumul Gildei care fugi din peștera 

manticorei. 

 Încercând să-și ia zborul, și-a dat seama că aripa îi era rănita. Pică  fix peste eșarfa lui 

Nancy. Așa își dădu seama ca era pe drumul cel bun și că mai sunt șanse să o găsească pe 

Nancy.  Lua eșarfa și  o înfășură în jurul aripii ca pe un bandaj, apoi își continuă drumul. În 

scurt timp a ajuns la Castelul Nopții, castelul reginei Flame. Ea nu știa cum să intre căci toate 

intrările erau supravegheate de gărzi. Dar îi veni o idee: să se vopsească cu fructele nopții care 

creșteau în jurul castelului ca să arate ca una dintre gărzi și astfel să i se permită intrarea în 

castel. Când a ajuns in temnița de la subsol, văzu o mulțime de grifoni închiși de malefica 

regină. Pe când încerca să-i elibereze, a auzit vocea reginei. 

 -Mai e unul? spuse ea mirată când o văzu pe Gilda. Aduceți și acest grifon în temniță! 

porunci ea. 

 Ce nu știa regina Flame era că grifonii curcubeului  puteau cu bătăile aripilor 

multicolore să îndepărteze vrăjile rele. Așa că, atunci când Gilda încercă să-si ia zborul, magia 

curcubeului din aripile sale  îi trezi pe dragoni din vraja reginei. Aceștia își aruncară armurile 

negre și o alungară pe regina cea rea atât de departe încât nimeni nu a mai văzut-o de atunci.  

 Gilda îi eliberă pe toți grifonii captivi și împreuna se întoarseră în Grifonstone. Acolo 

Gilda fu primită ca o eroină. Nancy organiză o petrecere de mulțumire și își ceru scuze că se 

purtase urât cu Gilda. Toți s-au distrat de minune. Și de atunci în fiecare an se serbează în 

Grifonstone  ziua în care Gilda i-a scăpat pe toți de regina Flame. 

 

 

          Sfârșit. 
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Plosca Ayanna 

Cls I A 

Prof.]nv.primar 

Câmpean Daniela 



 

Minciuna are picioare scurte 

 

 Într-o zi  din vacanța de vara, Răzvan  se duse in parc unde se întalni cu câțiva dintre 

colegii  lui de clasa, care au rămas peste vară acasă. Acestora le-a povestit că părinții lui au 

plecat în concediu pe litoral, iar el a refuzat să-i însoțească, deoarece i se pare plictisitor să 

meargi în fiecare zi la plajă și să ai același program, preferând să stea singur acasă. 

 Fiecare copil avea asupra sa un joc numit,,kendama” care este un joc popular printre 

tinerii din zilele noastre, fiind un dispozitiv cu care prinzi o minge legată cu sfoară. Știind că 

Răzvan este un împătimit al acestui joc, colegii de clasă l-au întrebat unde îi este jucăria. 

 Răzvan le-a răspuns  că și acel joc i se pare plictisitor și că nu i-a rămas decât să 

citească toată vacanța. 

 După puțin timp a sosit în parc bunica lui Răzvan, care l-a chemat la ea spunându-i că  

timpul de joacă se apropie de sfârșit și că trebuie să se întoarcă acasă pentru a termina cartea 

de citit, precum și exercițiile la matematică, pentru a nu mai fi pedepsit de părinți.   

 Atunci ceilalți copii au înțeles că Răzvan a mințit cu privire la vacanța de vară și a 

jocului, fiind pedepsit de părinți pentru că a refuzat să-și facă temele și că își petrecea 

aproape tot timpul pe calculator și telefon. 

 La începutul scolii , Răzvan avea toate temele de vacantă făcute , cerându-si scuze 

fata de colegi   recunoscând  ca i-a mințit si ca de fapt parinții nu l-au dus cu ei in vacanță și 

i-a luat jocul preferat pentru a avea mai mult timp de alte activități educative. 

                                                                                           Lodina  Andrei 

                                                  Clasa a IV-a C 

                                                               Înv. Bilanici Raluca 
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Husa Amelia 

Cls.I A 

Prof.înv.primar Câmpean Daniela 



 

VARA 

     

 Intr-o zi de vara Elisa se juca cu mingea in curte. Mingea era mare si colorata.  
  Parintii ei se bucurau pentru ca Elisa se joaca in  curte si nu pe calculator. Ei 
i-au propus sa mearga la mare. Elisa a acceptat si a zis : 
 - Mama , chiar am asteptat sa ma intrebi ! 
 - Noi  vrem doar sa te simti bine de aceia te-am intrebat. 
 Ei au mers sa isi faca bagajele. Elisa era foarte incantata. Ea avea cel mai 
mare bagaj.  
 Mama ei a intrebat : 
 - La ce vei folosi toate lucrurile acestea ? 
 - Eu doar mi-am pus ce imi pun in fiecare an. 
 Mama Elisei tot era nedumerita din pricina bagajului. Tatal Elisei a pus 
bagajele in porbagaj.Ei au pornit spre mare. 
 Pe drum Elisa a vazut o multime de lucruri cum ar fi : sate, campii, copii fericiti 
si multe altele. Parintii ei i-au dat o foaie si un pix. Ei i-au zis sa deseneze si sa scrie 
ce a vazut pana in acel moment. Ea a desenat cum se poate mai frumos.  
 Cand au ajuns la mare, Elisa s-a dus direct in camera lor. Ea a despachetat 
tot ce si-a pus in bagaj. Elisa a stat cu parinti ei o vreme si apoi a mers in mare. Ea a 
vazut pe cineva. L-a intrebat cum il cheama. El a raspuns  David. Elisa s-a jucat cu 
el Mata in apa.  
 Dupa un timp parintii Elisei au chemat-o. Elisa l-a lasat pe David cu parintii lui 
si a plecat. Ea a zis :  

- De ce m-ati chemat ? 
- Te-am chemat sa iti zicem ca vom pleca cu o alta familie la restaurant. 
- Cu ce familie ? 
- Cu familia White ! 

 Ei au plecat si au lasat-o pe Elisa cu David si fratele lui. Ea a petrecut o parte 
de timp cu fratele lui David care era de treaba. O parte cu David care era foarte 
glumet si fericit mereu.  
 Parintii Elisei au veni dupa ea. Elisa a intrebat ; 
 - Cum a fost ? 
 - A fost frumos si restaurantul,dar si familia White,spuse tatal ei. 
 Ea s-a dus in urmatoarea zi la David si l-a intrebat : 
 - Cum te mai cheama ? 
 - Pe mine ma mai cheama White. 
 Elisa a fost putin speriata deoarece  mama ei i-a zis ca a fost cu familia White 
la restaurant. Ea a mai zis : 

- Sa sti ca parintii nostrii au fost la restaurant. 

- Sa sti ca nu am stiut ca parintii mei au fost cu parintii tai la restaurant. 

- Bine acum sti. 

- E adevarat. 

Elisa s-a dus in mare si a  inotat cat au tinut-o mainile si picioarele. Dupa ce a 

inotat a vrut 

 sa plece de la mare , deoarece s-a plictisit intre atatia oameni cunoscuti si necunoscuti. 

Parintii ei 
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 Elisa s-a dus in mare si a  inotat cat au tinut-o mainile si picioarele. Dupa ce 
a inotat a vrut sa plece de la mare , deoarece s-a plictisit intre atatia oameni 
cunoscuti si necunoscuti. Parintii ei nu au vrut sa plece , deoarece era singura 
saptamana de concediu  libera din vacanta de vara.  
 Dupa   trei zile au plecat inapoi acasa cu toate amintirile placute si neplacute. 
 
 
 
 

Măcican Maria 

                                               Clasa a IV-a C 

                                                               Înv. Bilanici Raluca 
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Sara Pop   cls.a V-a A 

Prof. Florea Irina 



 

În excursie 

Mărcuş Diana Maria                                                                                                                                                               

Clasa a IV-a C 

 
Inv. Bilanici Raluca 

 

 Într-o dimineață, când s-a ivit discul roșu al soarelui, Ana s-a trezit pregătită să 

meargă pe munte cu familia ei. 

 Când au ajuns, adia un vânt potolit. Soarele își trimitea cu dărnicie razele pe acel 

munte. Cerul senin, albastru ca  floarea de „ nu mă uita” nu avea puful alb al norilor. Pe 

munte, văzduhul mirosea a ierburi, a frunze proaspete. 

 Vulturii începură să fâlfâie din aripi. Șoimul își căuta hrana. Șoimul are pene negre și 

gheare ascuțite, iar vulturul are capul alb, cu corpul ,aripile și coada, negre. El zbura ca o 

pasare măiastră la mari înălțimi. Ana s-a înspăimântat de cele două păsări, dar tatăl ei îi 

explica  că dacă sunt lăsate în pace, nu vor face niciun rău. Apoi, își instalară corturile. Când 

au terminat, s-au odihnit puțin. Când Ana s-a trezit, a văzut că aproape era noapte. I-a trezit si 

pe părinții ei și și-au făcut o poza . 

 La întoarcere, pe drum, s-au oprit lângă un izvor cu apa rece de munte, la marginea 

căruia au servit masa. Când au terminat, au continuat drumul, iar când au ajuns acasă, pe 
cerul nopții licăreau stele mici ca niște ținte de argint. 

 Ana a fost foarte impresionată de vietățile muntelui, de adierea plăcută a vântului și 

de apa rece de izvor. 

 A doua zi, Ana le-a povestit prietenilor despre ziua frumoasa petrecută împreună cu 

familia ei pe munte. 
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Ardelean Sarra 

Cls I A 

Prof.înv.primar 

Câmpean Daniela 



 

O LECȚIE ÎNVĂȚATĂ 

de Maria Eliana Marinca 

Inv. Bilanici Raluca 

 

          Într-o zi de vară toți copii din clasa a III-a au mers într-o excursie. 

          Dănuț și Maia au povestit tot timpul pe care îl aveau împreună și ceilalți se jucau. 

          Când au ajuns la locul de cazare au văzut fiica cea mai strălucitoare a anului, vara. Ei 

au  văzut cerul senin, albastru ca floarea de ,,nu mă uita”, soarele care atârna peste lume jar și 

o pădure umbroasă. 

           Dănuț a mers în pădure și a ajuns într-un luminiș în care erau fluturi care alergau din 

floare  în floare și răsunau mii și mii de triluri de păsărele. Dintr-o dată s-a auzit o voce: 

           - Ascultă-mă Dan ! 

           Era un câine cu ochi pământii și cu blănița de culoarea lanului de grâu copt. 

           Dan l-a întrebat: 

           - Cine ești tu și de unde vii ? 

           - Eu sunt Melinda și vin din inima pădurii. 

           - De ce ai venit direct la mine ? 

           - Fiindcă vreau să te învăț o lecție ! 

           Melinda i-a spus lui Dan să fie mai recunoscător, dar el nu a vrut. Cățelușa s-a retras și 

i-a  zis să vină la ea dacă are nevoie de sfatul ei. 

           Când a ajuns la colegii lui, Dănuț a vrut să se joace cu Maia. Doamna învățătoarea le-a       

întrerupt jocul și a spus: 

            - Sunteți recunoscători că v-am adus aici ? 

            - Da ! Au spus copiii. 

            - Nu ! A spus Dănuț. 

            - De ce nu ? A întrebat furioasă doamna învățătoare. 

            - Nu, fiindcă e doar o excursie ! Nimic mai mult ! 

            - Dănuț trebuie să înveți să fii mai recunoscător ! 

            Dan nu a luat în seamă ce a spus doamna învățătoare și a plecat să se joace cu Maia. 

            Maia mai avea un pic de mâncare și Dan a întrebat-o: 

            - Îmi dai te rog și mie ? A întrebat Dan, chiar dacă știa că el are mâncare și ei i-a mai 

rămas doar o bucată. 

            - Sigur ! 

            Dan a mâncat cu foarte mare poftă și când a terminat Maia i-a spus: 

            - Nu ai nimic de zis ? 

            - Nu ! 

            - Nici măcar un mulțumesc ? 

            - Nu ! 

            Maia s-a supărat pe Dan și nu au mai fost prieteni. Dan își dădu seama că nu e bine să 

nu fii recunoscător și a mers la cățelușă. Dan a întrebat-o cum să rezolve acest lucru. Melinda 

a dat  timpul înapoi și Dan a apucat să fie mai recunoscător. 

            Pentru el a fost o lecție învățată. 
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                                                         Veverita 

                 Era o zi frumoasa de vara .Mingea de aur de pe bolta azurie stralucea 

atat de puternic .........incat razele dogoritoare ne-au indrumat pasii catre 

padure.  

               Impreuna cu parintii si prietenii nostri am pornit spre padure.Ne-am 

plimbat si am admirat frumusetile naturii: verdele smarald al copacilor, 

trunchiurile brazdate de timp, luminisurile scaldate de lumina aurie, scorburi 

pline de viata, pietrele pline de muschi. 

               Dintr-o data in fata noastra s-a ivit o flacara jucausa care se catara 

prin  copaci.Era , cea pe care , mai tarziu aveam sa o botezam Zvarluga,o 

veverita mica si neastamparata.Avea o coada lunga si stufoasa, iar blanita ei 

era roscata.La capul ei mic avea doua urechi ca doi mugurasi si doi ochisori 

negri ca taciunele. 

             Cand o strigam, imbiind-o cu nuci si cu alune,indata si aparea. Prindea 

alunele  cu labutele,apoi disparea ca o naluca printre copaci. 

Moraru Karina 

                                           Clasa a IV-a C,  

                                                               Înv. Bilanici Raluca 
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O  fata ce nu si-a pierdut increderea  

Intr-o seara Violet a auzit o poveste . Mama ei ii spunea in fiecare seara povestea . 

Acea poveste se numea  “Lumea povestilor” .  

Violet s-a pus pe invatat . A fost prima in clasa . S-a angajat la o firma de constructii 

ca si contabila si a strans bani pentru o excursie. Si nu dupa mult timp  a zburat in Franta . 

  A ajuns la un muzeu unde erau confectionate  obiecte din povesti. A intrat intr-o 

galerie in care era expusa o oglinda . Violet a atins-o si mana a intrat in oglinda . Apoi a 

intrat  cu totul in oglinda . A ajuns intr-o  incapre cu usi multe . Pe fiecare dintre usi scria 

titlul unei povesti : Mica Sirena , Alice in tara minunilor , O poveste incalcita , Alba-ca-

Zapada , Frumoasa din padurea adormita si Frumoasa si bestia . A deschis usa cu titlul Alice 

in tara minunilor . Aceasta usa a trimis-o direct pe o tabla de sah unde regele Alb se lupta cu 

regele Negru . Regele Negru cum a vazut-o a recrutat-o ca si pion . S-a luptat dar  i-a venit o 

idee . S-a apropiat de marginea tablei de sah si a plecat in fuga . Si-a intors capul sa vada 
daca cineva a urmarit-o . Cand s-a intors  in fata a dat de Alice . Aceasta a condus-o pe  

Violet la Palarierul nebun care i-a confectionat o palarie hazlie . Dupa aceasta intamplare a 

dus-o la ceai . S-au distrat de minune  dar s-a facut tarziu . Alice l-a rugat pe iepure sa 

intoarca ceasul la ora 1:00 . Si ce sa vezi! Din apusul cristalin s-a transformat in miaza zi . 

Dupa ce au petrecut Alice a condus-o la usile ce duceau spre alte povesti . De data aceasta a 

ales usa pe care scria  Mica Sirena . Aceasta usa a teleportat-o in mijlocul unei parade cu 

flori de pe fundul oceanului . Deodata cineva a prins-o de mana, era Ariel . Mare i-a fost 

mirarea lui Violet. Ariel i-a facut cunostinta cu tot regatul . A dus-o in locuri care  au fost 

descoperite numai de Ariel . Dar locul preferat a lui Violet a fost reciful cu corali curcubeu . 

Acolo era petrecerea culorilor in continuu . Ariel a trimis-o la usile care te duceau la restul 

povestilor . De la Ariel a primit un colier cu scoici fosforescente curcubeu. Apoi a ales usa  

Frumoasa si bestia, si cat ai clipi a ajuns in fata Ceasornicului  si al Bestiei . Erau in scadal 

deoarece  Ceasornicul a fost dat cu o ora mai in spate ceasul, deaorece vroia sa prinda 

meciul de volei, si Bestia nu a ajuns la timp dupa Belle . Violet a intervenit  intre ei si a 

calmat spiritele . Dar fiindca Belle era  plecata Violet s-a plictisit. Bestia a incercat  sa o 

ajute dar  nu erau lucruri interesante in castel . Asa ca i-a dat o petala lui Violet sa o admire . 

Acea petala a fost din trandafirul care ii spunea Bestiei cat timp mai are pana va ramane pe 

veci Bestie. Ceva interesant in sfarsit. Belle a ajuns  acasa obosita crezand ca Bestia a uitat 

de ea fiindca s-au distrat de minune cu Violet. Asa ca Belle a venit singura la castel si a 

condus-o pe Violet catre celelalte usi . Se indrepta catre o Poveste incalcita . Acuma a fost 

timisa in parul lui Rampunzel . Cu greu a reusit sa scape . Fericite, cele doua fete au mers la 

cules de zmeura. Cand au iesit din tufe erau pline de zmeura . Au calarit pin padure . S-a 

facut tarziu asa ca au mers la  Alba-ca-zapada . Cei sapte pitici o luara pe sus si o dusera in 

mina sa-si aleaga cel mai frumos diamant . Dar nici ca a ajuns bine, ca Mutulica i-a adus un  

diamant pe masura sa . Alba –ca-zapada le-a facut o pasca de nota 10. Tuturor le-a placut 

pasca . Dar mai avea o poveste de vizitat . Si fara sa iasa din povestea Albei-ca-zapada a 

ajuns in povestea Frumoasa din padurea adormita . Era pe un scaun in fata Aurorei . 

Amandoua au stat de vorba.  Aurara i-a zis ca ei i se intampla toate astea pentru ca in lumea 

povestilor viata lui Violet penrtu toti e o poveste. 
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.De aceia toti au  cunoscut-o de la Alice pana la Aurora . Violet a fost surpinsa . Si cat ai clipi 

din ochi ea s-a intors la normal in Franta . Pentru Violet a fost  uimitor tot ce i sa intamplat . 

Dar a uiitat ceva. A intrat din nou in oglinda, si in fiecare poveste  a multumit tuturor pentru 

cele mai frumoase experiente . 

 S-a intors in Franta si la  90 de ani a revenit in lumea povestilor, dar asta e o alta 

poveste  pentru alta data .       

 Mureșan Iulia 

Clasa a IV-a C 

Înv. Bilanici Raluca 
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Opriș Naomi    cls.a VIII-a B 

Prof. Florea Irina 



 

Floarea magică 

În grădina mea creştea o floare magică.Ea era magică , deoarece semăna perfect cu un 
curcubeu strălucitor si magic. 

Într-o zi mi-a spus că dorinţa ei cea mai mare este să fie prietenă cu o floare magică la fel ca 
şi ea.Eu m-am gândit unde am putea găsi o floare fermecată ca şi ea.Atunci mi-a venit o idee, ca să 
mergem la Zâna Ploaie să vedem cu ce ne poate ajuta. 

La scurt timp am ajuns la Zâna Ploaie.Ea ne-a zis că ar putea să ne ofere un strop de ploaie 
pentru a crea o floare magică.Noi am acceptat, dar ea ne-a explicat că ne trebuie si puţină culoare 
fermecată de la Vrajitorul Curcubeu.Ea ne-a îndrumat să mergem pe Poteca Turcoaz pentru a 
ajunge la el. 

Îndată am plecat la drum spre Vrajitorul Curcubeu.Când am ajuns, am văzut o mulţime de 
culori magice pe cer.Vrajitorul Curcubeu ne-a zis că dacă vrem ne-ar putea oferi culoarea 
curcubeului de pe acel cer, ca să creem o floare magică. El s-a urcat pe cer şi ne-a adus 
culoarea.Ne-a spus că ar putea combina picurul de ploaie cu culoarea curcubeului pentru a ieşi o 
floare magică.Făcu asta de îndată şi apăru floarea magică. 

Floarea se bucură foarte tare ca are o nouă prietenă. 
A fost o zi frumoasă! 

 

Povestea mărţişoarelor 

Într-o dimineaţă de 1 Martie m-am gândit să explorez Ţara Mărţişoarelor şi să aflu cât mai 
multe despre ele.Mi-am făcut bagajul şi am pornit la drum prin oglinda mea magică. 

Am ajuns acolo foarte bucuroasă, deoarece toate mărţişoarele    m-au întâmpinat vesele. 
Ele mi-au spus că au un mare necaz, pentru că un mărţişor şi-a rătăcit şnurul.Au zis că va fi foarte 
rău ca un copil să nu primească mărţişor de 1 Martie. 

După ce am aflat totul, am pornit in căutarea şnurului.Primul obstacol a  fost să-i aducem 
Vrăjitorului Roşu cel mai sclipitor şnur alb. Acest şnur se găsea in Copacul cel Alb si Strălucitor.Am 
adus şnurul cel alb si Vrăjitorul Roşu ne-a spus că şnurul rătăcit a mers pe Poteca Galbenă.I-am 
ascultat sfaturile si am mers pe Poteca Galbenă. 

Al doilea obstacol a fost să descifrăm intrebarea Goblinului cel Alb si bun la suflet.El ne-a 
intrebat: 

-Care animal este regele junglei? 
-Leul! am raspuns intr-un suflet. 
-Răspunsul este corect. 
Goblinul cel Alb ne-a zis să urmăm Poteca Rosie pentru că acolo se află snurul rătăcit. 
Am pornit pe Poteca Rosie si l-am găsit pe şnurul rătăcit.Mărişorul s-a bucurat foarte tare 

că s-au reunit.Am sărbătorit si ne-am veselit toată ziua de 1 Martie si toti copiii s-au bucurat că au 
primit mărţişor. 

A fost o aventurăÎ minunată! 
 
 

                                     Taşcu Alesia Maria 
Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” 

Clasa a III-a C 

Învăţătoare Bilanici Raluca 
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Fetița care a învățat să iubească lectura 

 
     Într-un orășel trăia o fetiță pe nume Lisa.Ea avea opt ani și era în clasa a doua. 

    Lisa avea o statură potrivită pentru vârsta ei, ochii erau albaștri ca cerul, iar părul îi era 

negru ca abanosul. Ea mergea cu drag la școală în fiecare dimineață. Îi plăcea mult să învețe. 

   Când era în clasa întâi, Lisei nu prea îi plăcea să citească, deoarece ea citea mai încet și nu 

prea avea încredere în ea. 

   Într-o zi, mama o sfătuit-o să înceapă să citească în fiecare zi câte puțin din ceea ce îi place 

cel mai mult. 

   Lisa a început să citească cărți despre animale, legende, basme si toate acestea la un loc au 

încurajat-o să citească și mai multe cărți. 

   Doamna învățătoare i-a făcut cunoștință cu doamna bibliotecară și cu biblioteca. 

   Biblioteca era o încăpere mică, plină de cărți. Înăuntru cărțile erau așezate pe rafturi pe 

autori în ordine alfabetică. Acestea erau vechi, dar foarte interesante. 

   Prima carte împrumutată de Lisa a fost „ Creanga de alun”  (povesti populare). Cartea avea 

trei povești minunate. Fiecare carte împrumutată trebuia restituită în două săptămâni. După 

această perioadă cartea se înapoia si puteai împrumuta alta. 

   Apoi, venise vacanța de vară, vacanța mult iubită de copii. 

   Lisa și-a petrecut vacanța citind cărți care o provocau .Ea avea un loc special de citit lângă 

fereastră: o canapea mică, mov si o pătură albă. Săgețile de foc ale soarelui răzbăteau prin 

fereastră. În aceea lumină caldă Lisa citea… 

   La sfârșitul verii, când a început școala, Lisa și-a dat seama că citea foarte frumos și 

cursiv. Dupa această vară minunată, Lisa a învățat să iubească lectura. 

Veres Denisa 

                                         Clasa a IV-a C 

                                                               Înv. Bilanici Raluca 
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Moiș Amalia 
cls. a V-a A 

Prof. Florea Irina 



 

 

Prof.înv.primar Lucaciu Alexandra 
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Prof.înv.primar Lucaciu Alexandra 
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VRĂJITORUL, PRINŢESELE ŞI CELE TREI DORINŢE 
                          

      Într-un regat îndepărtat, de nimeni ştiut, trăiau şapte prinţese. Pe cea mare o chema 

Duminica, pe de-a doua Luni, pe a treia Marţi, pe a patra Miercuri, pe a cincea Joi, pe a şasea 

Vineri şi pe mezină Sâmbăta. 

     A venit vremea măritişului. Pentru cele şase surori era ceva nemaipomenit, dar pentru 

Sâmbăta, nu. Ea nu dorea să plece de la părinţi. Dar deja prinţii au venit la peţit. Dar lor nu li 

se ofereau fetele aşa de simplu. Ei primeau trei provocări. Dacă făceau ce li se cuvenea, totul 

era bine şi frumos. 

     Pe rând, în ordinea zilelor, fata cu pricina alegea provocările. 

     Prima a fost Duminica, după cum e vorba  „Primul venit,  primul servit” . 

     Primul prinţ a fost unul cam uituc de fel. Fata i-a cerut să facă pâine cu faină, apă, drojdie. 

El a mers fuga la cuptorul de piatră. Tatăl lui l-a învăţat cum să aprindă focul . Dar a uitat. S-

a apucat de aluat. În loc de apă, a pus oţet, în loc de făină, a pus zahăr pudră cu sare şi 

drojdie. A pus totul în cuptor şi s-a grăbit la prinţesă. Fata a gustat şi a început să ţipe. 

Băiatul a fost alungat de la curte.  

     A venit următorul şi a fost pus să cureţe scările. Împiedicat şi el, a pus ulei pe scări şi când 

prinţesa a urcat, a  alunecat.  Ea s-a enervat şi el a fost izgonit.  

     A urmat al treilea care a fost pus să cureţe vasele. Tot nu a reuşit nici el.  

Aşa că a doua zi a venit Luni. 

      Primul prinţ care a venit, a fost pus să aleagă dintre opt blănuri de animal şi, fără să ştie, 

toate erau false, dar el a zis că toate-s reale. A venit cel de-al doilea şi a fost pus să 

lustruiască pantofii de cleştar ai prinţesei. Nu a funcţionat.  

      A venit şi al treilea care a trebuit să fiarbă mazăre. Dar când a pus-o în farfurie, nu avea 

niciun gust, deoarece era fără condimente. 

      A venit apoi rândul lui Marţi. Primul băiat care a venit la ea, a fost pus să recite o poezie 

şi nu a ştiut. A fost pus şi al doilea să citească o carte cursiv, iar el s-a tot bâlbâit. Ultimul a 

fost pus să facă flotări şi s-a împiedicat. 

       Din fericire, Miercuri a putut pleca cu cel iubit, fără provocări, prin alianţa între regate.           

Dar a venit Joi cu încercările ei. Cel dintâi a primit o provocare de curaj care a avut succes. 

Ea a făcut nunta cu el. Ce bine de ea! 

      Vineri a ales jocurile de putere. Băieţii au fost puşi să lupte, dar ei nu au reuşit să-i 

cucerească inima fetei. 

       Înainte cu o noapte, mezina şi-a visat propriul destin. Aşa că în ziua alegerii, cei trei 

băieţi au fost puşi să o găsească din sute de fete. Dar în vis îi apăru băiatul care era printre 

candidaţi. Surpriză! Nimeni nu a găsit-o. Fără ştire, băiatul care era plăcut de fată, înainte să 

o pună la încercare, după cum crezuse fata,  a fost întrerupt de un vrăjitor  bătrân care, în 

urmă cu mulţi ani, i-a îndeplinit fetei trei dorinţe, pe care acum le regreta. Ea fost făcută de 

ruşine de către el. Ea şi-a dorit să moară oricine o săruta ca să nu plece de la cei care i-au dat 

viaţă, adică părinţii ei. Celelalte două dorinţe nu au fost divulgate.  

      Dar, ea şi prinţul, doreau să se căsătorească. Nu avea de ales. Ori fugea, ori cel îndrăgit 

murea. Dar exista un leac. Să plece cu surorile ei la un alt castel, unde, dacă găseşte floarea 

„Desfacerii” , va reuşi să se căsătorească cu prinţul. Dar nici în vise nu va ajunge la ea. Doar 
că, dacă aştepta doi ani izolată, doar ea, singura vrajă se va rupe. Aşa s-a şi întâmplat. Își luă 

salutări, iar cu lacrimi în ochii cuprinzător de arzători, plecă. 

       În drum ajunse într-o poeniță.Ea auzi un sunet de cerb: 
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       - Cine e acolo? se sperie fata.... 

       Nimic. Înaintă.Fu mirare la văzul celui ascuns. Era un cerb înconjurat de pomi cu flori 

de primăvară ce se legănau în adiere. Lumina pătrundea printre crengile copacilor, pe roua 

dimineții. Sclipirile îi mângâiau inima şi mâna fetei, parcă invitând-o la dans. Pe când se mai 

liniști, ea grăi: 

      - Ți-e foame? îl întreabă pe cerb. 

      - Lui nu, dar mie da!  răsuna glasul unui copilaş. 

       - Cine vorbeşte? rupse fata liniştea. 

       - Fată de împărat, sunt aici de cinci ani! glăsui el. 

       - Cred că glumeşti! Nu are cum. Sunt cinci minute. 

      -Mă cheamă Ayaz. Şi sunt cinci ani!!!completă copilul. Eşti pe alt tărâm. Anul aici e 

minut.E un fel de izolare mai scurtă.Doar cu voia lui Dumnezeu ajungi aici, nu dincolo. 

       - Deci au trecut doi ani, nu? se miră fata. 

       - Dacă eşti de două minute, da. 

      - Deci pot pleca acasă! Mulțumesc. Poftim. În geantă vei găsi ceva de îmbucat! exclamă 

ea , şi dusă a fost. 

       Aşa și fost, după cum vedeți. Ea a rezistat mult. Dar gata. Timpul s-a scurs uşor şi cu 

calm. 

      Timpul ne schimbă, iar când ajunse acasă, nu a fost recunoscută de nimeni, doar de 

părinţii ei care mereu şi-au recunoscut copiii. Orice făcea, nu a fost recunoscută de săteni, de 

surorile ei şi de băiat. Apoi a venit ziua sa de naştere. Cadouri pline şi un tort imens, dar 

parcă nu era cine să petreacă. Văzându-l pe prinţ trist, s-a apropiat de el, arătându-i cine e şi 

divulgându-i sentimentele sale.  

      După ce a fost recunoscută şi de restul, ea a putut să fie fericită de acum înainte. Şi doar 

atunci ea şi surorile sale au mers la castelele lor de cristal, safir şi rubin.  

      De pe atunci, viaţa lor nu e cunoscută de nimeni, dar până la urmă, poate va mai fi aflată 

de cineva. 

 

 

TĂUT MELISA, clasa a VI-a A 

 Prof. Pop Nadia  
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Huja-ignat Nerea 

Cls I D 

Prof.înv.primar Deac 

Teodora 



 

 

TOAMNA 

 
 

 

A sosit toamna frumoasă și bogată. Vântul speriat dă năvală, iar copacii sunt pregătiți 

să ne dea roadele bogate. 

Iar eu stăteam afară pe banca maronie și priveam cum natura își îmbracă haina cea 

ruginie. Deodată soarele palid se ascunde după câțiva nori groși ca o mantie de fum, iar 

covorul arămiu foșnitor se ivește. Nu am mai stat pe gânduri și am pornit pe cărarea 

împodobită de copacii îmbrăcați în cămăși zdrențuite. 

Odată ajunsă la capătul cărării, am văzut-o pe zâna belșugului care pictează natura în 

culori foarte frumoase, aruncând cu pensula pe unde-i vine. 

Când îi admiram rochița ei țesută cu fir de aur și alcătuită din frunze ruginii, zâna mi-

a oferit o pensulă magică pentru a putea picta tabloul toamnei împreună. 

 

 

 

 

AMALIA ȚURA, clasa a V-a A, 

Prof. Pop Nadia 
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David Paul    cls. a V-a A 

Prof.Florea Irina 



 

PRINȚUL CEL VITEAZ 
 

 

A fost odată ca niciodată un împărat. Acesta domnea peste un ținut foarte mare. Îl 

chema împăratul aurului deoarece avea un palat imens din aur. Chiar și hainele sale erau 

aurii. Acesta avea trei fiice: Sânziana, care era cea mai mare și cea mai apreciată de tatăl său, 

Maria, fiica mijlocie care era foarte isteață și voia să fie mereu mai presus decât celelalte și 

Ileana, cea mai mică, care era inofensivă și nimeni o băga în seamă. Ileana era superbă, avea 

părul blond, ochi albaștri și era cea mai frumoasă dintre toți. 

 În ținutul apropiat, în cea mai întunecată peșteră, trăia o vrăjitoare. Se  spune că acea 

vrăjitoare alegea o fată pe care să se răzbune, din zece în zece ani. Chiar dacă era inofensivă, 

de data aceasta a ales-o pe Ileana. Vrăjitoarea plănuia să o ducă pe copilă în peștera sa, să o 

transforme în stană de piatră. 

 Peste mări și țări trăia fratele împăratului aurului, împăratul argintului. Acesta avea 

trei fii: cel mai mare, pe care îl chema Mihai, cel mijlociu, și din nou cel mai încrezut, pe 

nume Filip și cel mai mic, mai frumos și mai isteț, Ștefan. 

 Într-o zi, după ce împăratul aurului a aflat că vrăjitoarea vrea să se răzbune pe Ileana, 

s-a gândit să o trimită în pădure, pentru orice eventualitate. Într-un sfârșit, i-a trimis fratelui 

său o scrisoare: 

                 

” Dragă frate, 

 

Te-aș ruga să îți testezi fiii, ca să vezi care e mai viteaz, deoarece fiica mea cea mică, 

Ileana, a fost amenințată de vrăjitoare. Eu o voi trimite în pădurea de aramă, într-un loc 

ascuns, unde să nu o găsească vrăjitoarea. Unul dintre fiii tăi, va trebui să aducă o sabie de 

aur, iar când va ajunge la cele trei lacuri de oglindă, va trebui să bage sabia în lacul unde se 

află trei pești de bronz. 

După aceea, va trebui să o aștepte pe vrăjitoare, iar pe ascuns, să îi taie capul. Va 

vedea că se transformă în pulbere neagră. Dacă îi va tăia capul, fără să bage sabia în lac, va 

primi blestemul și va deveni și el un vrăjitor care va lua locul vrăjitoarei. 

Te rog să îl alegi pe cel mai viteaz. Dacă va reuși, îl voi răsplăti și îl voi lăsa 

moștenitorul tronului meu.          

                                                                                       

Cu drag, fratele tău ” 

 

După două zile, fratele împăratului aurului a primit scrisoarea. Pentru început, l-a 

testat pe Mihai, cel mai mare dintre fii. L-a trimis în inima pădurii ca să vadă cum se 

descurcă. Acesta trebuia să se lupte cu animalele sălbatice, să își construiască un loc unde să 

se adăpostească noaptea și să își găsească hrană. După ce au trecut zilele, Mihai s-a întors 

acasă fără haine, cu mâna ruptă și plin de zgârieturi. Împăratul a fost foarte dezamagit. 

Cu mai multă speranță, împăratul argintului l-a trimis pe Filip, crezând că va putea 

mai multe. Băiatul s-a întors la fel, dar mai avea, pe lângă rănile identice ale fratelui său, un 

picior. 

Împăratul își ia inima-n dinți și îl trimite pe mezinul familiei, Ștefan. Acesta vine 

teafăr și nevătămat și mai aduce carne de cerb și lemne pentru foc. Împăratul e foarte fericit. 

Următoarea zi, mezinul încalecă cel mai bun și puternic cal, își ia sabia de aur și pornește. 
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Umblă el mult și bine până la pădurea de aramă. Într-un final ajunge. Mai avea de 

mers trei pași ca să intre în pădure. Atunci observă trei urși bruni foarte mari. Scoate repede 

trei săgeți din tolbă, își ia arcul de pe umăr și trage în fiecare urs. Aceștia urlă și se trântesc la 

pământ. Copilul își ia calul și merge până la lacurile de oglindă. 

Când ajunge, ce să vezi... Nu vede niciun pește. Dar Ștefan e isteț. Aruncă cu o piatră 

în fiecare lac. În cel din mijloc vede o mișcare, atunci bagă sabia. Aceasta începe să 

licărească. Băiatul știe că a făcut ce trebuia. 

Încalecă pe calul său și pornește spre Ileana. Îi vede mâna fluturând o frunză. Știe că e 

ea, așa că o salută și încep să povestească: 

- Bună! Eu sunt Ștefan, vărul tău. Am venit să te apăr de vrăjitoare. 

- Bună! Știam asta de la tatăl meu. Trebuie să fii atent! Vrăjitoarea poate să apară 

oricând. 

- Voi fi foarte atent. Nu îți face griji! îi răspunde Ștefan. 

După un timp, de afară se aud sunete ciudate și un râs malefic. Ștefan scoate capul din 

ascunzătoare. Atunci o vede pe vrăjitoare. Avea nasul cârn, părul alb, fața plină de riduri, o 

pălărie verde la fel ca și costumul și niște cizme negre. Băiatul îi cere Ilenei sabia. Acesta iese 

tiptil din ascunzătoare. Se ascunde în spatele unui pom și îi taie capul vrăjitoarei. Pulbere 

neagră se ridică spre cerul înstelat. Cei doi sunt foarte fericiți. 

Ileana și Ștefan urcă pe cal și pornesc spre ținutul împăratului aurului, dar pe sabia 

băiatului a rămas puțină pulbere neagră de la vrăjitoare. Cu cât mergeau mai mult, cu atât era 

Ștefan mai malefic. Vroia să o ucidă pe Ileana. Într-un moment a scos sabia, voind să îi taie 

gâtul fetei de împărat, dar a văzut că Ileana și-a întors capul, așa că a pus sabia jos . 

Mai merg ei și merg până ajung la palatul împăratului. Când Ileana coboară de pe cal, 

se întoarce spre Ștefan. Aceasta îl vede cu o față malefică și cu sabia îndreptată în pozitie de 

atac. 

Rapid, rapid fata fuge spre ușa palatului care, din păcate era închisă. Fuge împrejurul 

palatului urlând după tatăl său. La un moment dat, fata se oprește din alergat. Stă față în față 

cu Ștefan. În momentul în care feciorul vrea să înfigă sabia în fiica împăratului, tatăl său 

apare în fereastră și aruncă o pulbere de aur peste Ștefan. Acesta își revine, aruncă sabia și o 

îmbrățișează pe Ileana. 

Aceștia intră în palat foarte fericiți. Împăratul îi mulțumește lui Ștefan și îl lasă 

moștenitorul tronului. 

 

 

TUDURACHE  LARA, clasa a V-a A  

Prof.Pop Nadia  
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O POVESTE INTERESANTĂ 

     ,, A fost odată pe un tărâm numit Spirilandia, începu să rostească bunica, frunzărind cartea 

la pagina urmatoare, un spiriduş numit Alfabet. Se spunea despre el că era cel mai inteligent 

din sat. Într-o zi, el a fost chemat de către prietenii lui să vină în oraş, pentru ca să le facă 

tema la matematică. Acolo, observă toate geamurile luminate.                                                                                                                        

    Umblă el ce umblă până văzu că toate casele şi blocurile erau făcute din frunze, iar uşile 

din lemn cioplit. 

    Când ajunse la casa lor, constată că aceştia dispăruseră, aşa că porni în căutarea lor. Pe 

drum, îl întâlni pe cel mai înţelept spiriduş din Spirilandia, poreclit Înţeleptul:’’ 

     -Domnule spiriduş, grăi Alfabet, încercând să-l prindă din urmă, mi-am pierdut prietenii: 

Pârâciosul,Neînţelesul şi Vorbăreţul.Trebuia să le fac temele, dar i-am căutat peste tot. 

     -I-ai căutat peste tot? întrebă Înţeleptul mirat. 

     -Da,domnule! 

     -Mh......zise el mângâindu-se pe barba lui stufoasă. Şi nu ţi-au spus unde au plecat? 

     -Nu,domnule! 

     -Atunci, poţi să-i cauţi cu elicopterul secret al oraşului Spirilandia! 

     -Care era într-adevăr făcut din paie, interveni bunica. 

     -Dar, domnule spiriduş, dacă aţi spus că e secret, atunci de ce mă lăsaţi să-l pilotez? 

     -Hai, gata cu vorbăria! Du-te şi urcă-te în elicopter pentru recuperarea prietenilor tăi! 

     Zis şi făcut! După mult timp , observă că nu mai avea combustibil, adică sirop de arţar: 

     -De unde fac eu rost de atâta sirop de arţar ca să umplu rezervorul?Trebuie să-mi 

recuperez prietenii! 

     -Bunico, mai spune-ne! ţipară nepoţii ei, Eric şi Anabel. Mai vrem să ne povesteşti! 

     -Ei, spuse bunica ştergându-şi ochelarii aburiţi cu o batistă, merse el ce merse până ce 

dădu de o pădure verde, unde exista un spiriduş care vindea utilaje. Alfabet întrebă: 

     -Bună, spiriduşule! În drum spre recuperarea prietenilor mei, mi s-a terminat 

combustibilul. Nu aveţi cumva nişte sirop de arţar? 

     -Ba, sigur că da! răspunse fericit spiriduşul. De cât ai cam avea nevoie? 

     -Cât să alimentez un avion. Cam cât ar costa? 

     -Cam trei nuci. Uite, ia o găleată plină cu sirop! 

     -Vă mulţtumec! răspunse Alfabet, dându-i cele trei nuci şi urcându-se în elicopter. 

      Spiriduşul auzi ţipete de ajutor. Se uită în sus şi-n jos, dar nimic. Se uită şi mai jos şi îşi 

observă prietenii pe o insulă pustie, fără mâncare şi apă. Îi întrebă: 

     -Ce căutaţi aici? Parcă ... eu trebuia să vă rezolv exerciţiile. 

     -Ne-a invitat prietenul nostru Pătrunjel să venim la ziua lui, explică Neînţelesul. De la 

atâtea nuci prăjite, am adormit sub umbra unui palmier.Când ne-am trezit, nu mai era nimeni 

aici. 

     -Sunt fericit că ne-ai găsit, Alfabet! răspunse Vorbăreţul. 

     -Haideţi acasă! exclamă Pârâciosul. 

     ,,Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi,făcându-le Alfabet tema şi mâncând nuci 

prăjite! rosti bunica închizând cartea cu poveşti neasemuit de frumoase.’’ 
 

Sara Pop,  clasa a V-a A 

Prof. Pop Nadia 
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PORȚILE DE AUR 

       A fost odată ca niciodată, într-o vreme îndepărtată secolului XXI, pe când oamenii 

trăiau în armonie deplină cu goblinii și să fii un vrăjitor era o mândrie, iar zmeii, piticii, 

dragonii erau unele dintre cele mai prietenoase și îndrăgite ființe, un voinic, un om de rând 

cu poftă de viață, care își ducea traiul într-un mic sat aflat la poalele muntelui pe care se 

zărea falnica cetate a nobilimii (oamenii cei mai buni și mai isteți ce trăiau în vremea 

aceea). Acest cinstit sătean se numea Don. Visul său încă de pe vremea copilăriei era să 

ajungă să vadă cu proprii săi ochi palatul maiestuos de aproape, să admire fiecare 

scrijelitură, fiecare pată de culoare ce a fost adăugată cu măiestrie. Își dorea să ajungă 

dincolo de porțile de aur. 

        Însă oamenii din satul în care ședea al nostru voinic, ce trudeau prin sate, chiar dacă 

distanța ce despărțea așezarea omenească de cetate era una destul de mică, nu prea aveau 

șansa să ajungă printre cei din nobilime. Dar, totuși, zvonurile coborau în grabă muntele și 

se răspândeau prin localitate. Și chiar de aceea Don era norocos, căci vești rele au fost 

aduse de către ”vânt”. Povestea ce ajunsese la urechile oamenilor era terifiantă - crudul 

împărat al Ținutului de Apus plănuia un atac împotriva regatului lui Don, iar Ținutul de 

Răsărit era în pericol, așa că, de la cetate a fost trimis un ordin către orașele ce împânzeau 

împrejurimile, printr-un mesager, Albus, care se întâmpla să fie tocmai un bun tovarăș al 

voinicului nostru. 

       - Albus, prietene! Ce vânt te aduce prin sat? întrebă el cu un zâmbet naiv, 

recunoscându-și prietenul ce se ascundea sub o pelerină întunecată. 

       - Mai încet cu vorba, Don! se răsti Albus impacientat pe un ton jos. Trebuie să 

împrăștii vestea recompensei pusă de împăratul nostru pe capul celui ce conduce Ținutul de 

Răsărit. Te rog, nu te implica în asta, prietene! 

       - Nu îmi spune să nu mă implic în asta! Tu știi foarte bine că dacă prin aceasta 

recompensă pot să trec de porți, voi face orice să o obțin. Doar spune-mi ce să fac, i-a 

răspuns entuziasmat prietenului său. 

       - Nu pot, e un ordin de sus. Știi cât de mult mi-aș dori să pot face asta, însă e spre 

binele tuturor. Ai putea să pornești un război dacă nu ai avea discreția și abilitățile necesare 

infiltrării în palat. Ai putea să ne omori, deoarece tu, Don, nu ai pregătirea necesară. 

       - Ei, haide, Albus, știm cu toții că fără mine, până și în ziua de azi ai fi ajutat la 

vinderea cartofilor la taraba familei tale. Am nevoie de favorul tău. Spune-mi ce e nevoie să 

fac.  

      - Nu înțelegi esențialul! Dacă cumva dai greș, vei pieri, iar armata lor, ce cu toții știm 

că e mult mai numeroasă decât cea pe care o deține regatul nostru, ne va răvăși, ne va 

șterge de pe fața pământului. 

        Don îi aruncă o privire dezamăgită prietenului său și îi întoarse spatele, dispărând în 

colb. Nu avea de gând să se dea bătut. Îi dădu de știre mamei sale de aventura în care avea 

să se avânte, chiar dacă totuși nu era ea de acord. I-a pregătit cele mai gustoase merinde și i 

le-a strecurat în traistă. Următoarea zi, la ivirea soarelui, își luă ziua bună de la mama sa și 

părăsi satul pe furiș, știind că lipsa nu îi va fi simțită. 

       Calea sa era peticită de lighioane, mici și mari, tot felul de vietăți ce se ascundeau în 

codrii verzi, însă, un răget de animal din depărtare îi stârni curiozitatea aventurierului, iar 

acesta se îndreptă parcă hipnotizat în direcția din care se răspândea sunetul.  De la o  

distanță de câțiva metri zărea coada solzoasă și întunecată a unui dragon. Pe măsură ce se 
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apropia, gemetele animalului se intensificau. Cu un glas plin de durere, acesta strigă către 

Don: 

     - Ai milă, om bun! Cruță-mi viața, ajută-mă, întinde-mi o mână de ajutor, iar eu te voi 

ajuta la rândul meu, când vei avea nevoie de mine, i se adresă politicos animalul. 

       Chiar dacă protagonistul nostru nu avea intenții rele, se gândi să profite de propunerea 

dragonului și i se adresă: 

     - Bănuiesc că azi este ziua ta norocoasă, domnule. Eu sunt Don. Cu ce te pot ajuta? 

     - Spune-mi Tibru, tinere. Acolo, acolo jos la picior, am agățat o creangă în încercarea mea 

de a ajunge înapoi pe pământ și m-am rănit. Tot ce am eu nevoie ca tu să faci este să îmi 

îngrijești rana, iar eu îți voi îndeplini cerința, explică acesta. 

        Don își rupse o mânecă a tunicii albe ce strălucea ușor învăluită în colb și se apropie de 

piciorul acoperit de solzi, începând să tamponeze pe rană. Odată ce termină treaba, Tibru se 

ridică în picioare, fiind un uriaș dragon japonez și îl întrebă oarecum plictisit  pe Don: 

      - Ce ai de gând să îmi ceri? Ce fel de zestre, bogății, dorești, băiete?  

      - Nu vreau nimic din toate astea. Vreau să mă duci în zbor la palatul din Ținutul de 

Răsărit.  

      - Băiete, acesta e un lucru nebunesc! Nu în fiecare zi dai de un dragon japonez ce îți va 

îndeplini orice dorință. Îți dorești să îți pierzi viața? 

      - Tibru, crede-mă, știu ce fac.  

        Iar acestea fiind spuse, drumețul nostru încălecă pe făptura întunecată, se așeză  și își 

luară zborul, dispărând între norii răsăritului. 

        După trei zile și trei nopți de cutreierat cerurile albastre, în zare se ivi turnul cel cenușiu. 

Palatul regelui Ținutului de la Apus era întocmai cum și-l imaginase Don: vârfurile turnurilor 

se pierdeau printre norii cenușii ce se năpusteau în fiecare dimineață deasupra ținutului, 

fortăreața era în întregime acoperită de iederă veştejită, iar obloanele păreau a fi făcute din 

lemn dur de abanos. Acestuia îi coborî privirea pe porțile de oțel masiv ce îngrădeau locuința 

regelui. Avea nevoie de ajutorul lui Tibru pentru a pătrunde în curtea palatului. 

        - Acolo! strigă Don cu privirea ațintită spre un loc chiar mai umbrit decât restul curții. 

Acolo ar trebui să aterizăm după calculele mele, căci ai zărit-o și tu pe doamna aceea ce a 

ieșit pe ușa mică de lemn, nu-i așa? Presupun că dânsa e o slujnică a palatului și tot ce am de 

făcut este să o urmez înăuntru și să apuc să iau o uniformă. 

     - Vrei să te infiltrezi în palat? Don, băiete, ți-am mai spus că nu e o joacă de copii. 

     - Ai zis orice dorință, îi răspunde ferm Don lui Tibru. Asta e dorința mea. 

      Tibru încetini și coborî ușor, reușind să se strecoare sub un măr ce era în floare. Don își 

luă rămas bun de la prietenul său din lumea animală și porni ferm spre ușa de mai devreme.  

     - Să nu uiți, Tibru, că atunci când al meu glas îl vei auzi strigându-ți numele, atunci să mi 

te arăți. 

       Pătrunse într-o încăpere în care se zăreau sute de haine ce erau asemănătoare între ele. 

Apucă o tunică asemănătoare cu cea purtată de el și niște pantaloni maronii catifelați. În 

picioare își puse unele opinci și își scufundă puțin fața în apa dintr-o găleată ce îi era în 

apropiere. Se repezi să iasă  pe ușa mare care sclipea a maroniu stacojiu, când brusc îi sări în 

cale un alt domn, care îi părea acestuia de asemenea, servitor. 

     - Tinere! Nu te-am mai văzut prin împrejurimi. Ce vânt te aduce pe aici? întrebă domnul 

de adineauri. 

     - D-domnule.. știți eu sunt D-do.. Ron… se bâlbâi Don. 

     - Stai, nu-mi spune! Ești cumva băiatul cel nou? Ron de Alverra? 

. 
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     - Da, întocmai! răspunse ușurat Don. Încântat de cunoștință. 

     - La fel, domnule. Eu sunt Oliver de Maelya, dar, din păcate, nu prea am timp de stat la 

taclale și nici dumneata nu ar trebui să ai. Sala cinci, curăță podeaua, ordonă acesta 

       Don își dădu ochii peste cap și părăsi încăperea, căutând cu privirea camera cinci, iar 

când, în sfârșit o zări, intră numaidecât și luă ustensilele de curățat. 

 

       Trecură luni bune fără ca el să fie descoperit, luni bune fără ca nimeni din Ținutul de la 

Răsărit să îi vină în ajutor și luni bune în  care a muncit din greu, și nu se ivea nici măcar o 

singură sarcina în camera împăratului. Dar totuși, apăru o ocazie, atunci când servitorul din 

prima zi i se alăturase pentru a-l ajuta, iar la sfârșitul zilei, obosit, acesta spuse: 

     - Ron, copile.. am nevoie de tine să faci un lucru...am nevoie ca tu să termini de curățat în 

camera regelui. Dar să fii dispărut pe când acesta revine în odaie, atunci când întunericul se 

lasă. 

       Lui Don i se luminară ochii și numaidecât se ridică în capul oaselor ca și cum nu ar fi 

muncit din greu toată ziua, și în liniște se ridică și plecă în direcția camerei. Se opri un 

moment și ezită când ajunse în dreptul sălii care îi aparținea conducătorului, dar intră, și 

pierdu vremea ștergând dârele de praf de pe unele piese de mobilier din încăperea imensă.  

       La lăsarea serii se auziră niște pași din capătul îndepărtat al holului, iar Don se înghesui 

în șifonierul din odaie. Un fior îi trecu lui Don pe șina spinării când auzi scârțâitul ușii 

masive. Un obiect ascuțit îi provocă disconfort și scânci. Împăratului îi apăru o grimasă pe 

față și păși agale spre șifonier, între timp ce Don apucă obiectul ascuțit, acesta părând a fi o 

sabie. Se năpusti asupra împăratului ce strigă ca din gură de șarpe după gărzi, însă chiar și 

când soldații erau gata să îl atace pe Don, acesta i-a doborât pe toți dintr-o singură lovitură. 

Singurii rămași acum mai erau el și împăratul: 

      - Ultimele cuvinte, mare împărat? întrebă Don cu sabia sprijinită pe gâtul lui. 

      - Eu sunt statul. Omoară-mă pe mine și îmi vei omorî națiunea. 

      - Îmi pare rău, împăratule, dar națiunea Ținutului de la Apus e deja moartă… spuse Don, 

comițând crima.  

        Apucă al împăratului cap și se repede spre turnul în care numai din  maiestoasa cameră 

a regelui se putea ajunge, și cu toată puterea rămasă, strigă numele lui Tibru, care nu ezită să 

apară. 

       - La palatul din Ținutul de sud, cu cea mai mare viteză! 

       - Don.. tu asta doreai să reușești în tot acest timp? 

         Dar acesta nu răspunse. Viteza lui Tibru era mai mare decât cea a luminii, iar când într-

un final a zărit razele calde ale soarelui ce mângâiau pământul din Ținutul de Sud, o bucurie 

nestingherită s-a împrăștiat în sufletul lui. Auriul palatului strălucea, iar el nu mai putea să 

își abțină zâmbetul și strigă: 

      - Eu sunt Don din satul de la poalele muntelui și am adus capul regelui, pentru a vă arăta 

că sunt demn! Pentru a vă arăta că oricine poate și e în stare să facă orice, cu puțină ambiție! 

       Porțile de aur se deschiseră, iar eroul nostru intră glorios în incinta celui mai frumos loc 

pe care dânsul și l-ar fi putut imagina. Și a trăit fericit în cetate, alături de cele mai bune 

persoane din ținut, departe de vechiul lui sat, scufundat în paragină. Și-a împlinit visul - să 

ajungă dincolo de porțile de aur. 

    FECSKE ANDRA, clasa a VI-a A 

    prof. Pop Nadia  
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PITICUL DIN GRĂDINĂ 

 

               Într-o dimineaţă, un pitic îşi deschise  ochii. Se gândi să plece din acea curte în care 

era unul dintre gardienii frumuseţii. 

              Piticul îşi salută prietenii şi plecă  în pădure să descopere  lumea. Obosindu-se, s-a 

aşezat la umbra unui copac bătrân. Când se uită în sus, îi veni în minte o idee şi anume, să îşi 

construiască o maşină din frunze şi beţe, iar cât ai clipit, maşina fu gata de plecare.  

              Piticul îşi luă geanta cu merinde, se urcă în maşină şi plecă. El ajunse la un pârâu să 

bea apă proaspătă. Din pârâu sări o broască care fură şapca piticului şi se îndreptă spre  

maşină. În  momentul în care piticul o opri şi o întrebă dacă vrea să vină cu el, ea răspunse 

afirmativ şi se urcară împreună în maşină. Mergând aşa, au ajuns la un palat mare de cristal 

păzit de broscuţe. Acolo, broasca era regina şi îl invită pe pitic să intre în palat să se facă 

comod. După aceea, broscuţa îi spuse piticului că ea venea după el pentru că are nevoie de 

ajutorul lui. 

              Acesta, repede când auzi cele spuse, o întrebă pe broască de ce anume are nevoie, 

iar ea îi răspunse că are nevoie de un  prieten. 

              Aşa au devenit cei doi prieteni de nedespărţit! 

 

 

BARLA EVELIN, clasa a VI-a A 

Prof. Pop Nadia 

 

Rațiu Antonia 

Cls.a IV-a B 

Prof.înv.primar Donca Florica 
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PE TĂRÂMUL DE VIS 

 

        Orice prinţesă mereu are un vis, dar acest vis al prinţesei Anastasia este diferit. Ea îşi 

dorea mereu să ajungă pe un alt tărâm, iar acel tărâm să fie ca o câmpie mare cu flori, un sat 

mic şi drăguţ, dar mai ales un palat mare de aramă unde să locuiască un rege care să 

conducă acest sat. 

        Într-o noapte, atunci când Anastasia dormea, ea visă că era pe un alt tărâm. Era pe 

tărâmul pe care şi-l imaginase de mult timp. Ea oferea o dovadă prin faptul că în fiecare 

seară pe un desen era un alt tărâm. Lua desenul în braţe, iar apoi se uita la o stea căzătoare şi 

îşi puse dorinţa într-o secundă. Tărâmul pe care ea era acum se numea „Tărâmul viselor”. 

Locul era frumos, era o câmpie mare cu multe flori, cu mulţi copaci şi un sat mic şi drăguţ. 

Dar mai erau trei palate mari, unul de aur, unul de argint şi unul de aramă. Pentru Anastasia, 

acest vis era mai mult decât îşi dorise. Dar dacă vă întrebaţi de ce sunt trei palate şi nu unul, 

situaţia stă cam în felul următor: cei trei regi făceau un concurs  despre cine o să aibă cel 

mai frumos palat. Iar cel care va dovedi acest lucru şi va fi foarte bun la suflet, o să conducă 

satul. Ceilalţi doi regi, care vor pierde, urmau să fie nişte oameni de rând care să trăiască în 

sat. Se lăsă seara, iar Anastasia nu ştia unde poate să aibă un adăpost. Copila merse şi merse 

şi merse, până ce dădu de regele care aparţinea palatului de aur. Regele făcu o faţă 

încruntată şi îi zise fetei: 

       - Tu pari a fi o fată urâtă şi obraznică care vrea să-şi găsească adăpost. Uite, îţi găsesc 

unul, îi spuse împăratul cu răutate şi viclenie. Vei lucra la mine la palat şi de acum vei fi o 

slujitoare pentru mine care va şterge podelele, scările, geamurile şi tot ce îţi cer eu.  

       Regele a pus-o la muncă pe fată de cum păşise în palat. Anastasia tot  muncea, şi 

muncea, şi muncea, zi de vară până seară. Când se aşternu seara, Anastasia urma să doarmă, 

însă regele nu a făcut altceva decât să-i trântească o pernă pe care să se culce. Dimineaţa, tot 

ce auzea copila era: ,,Spală vasele, pregăteşte masa, lustruieşte podelele, hai la muncă!”. 

Săraca fată, era chinuită întruna. Dar, într-o dimineaţă când veni judecătorul la palatul de 

aur, acesta l-a prins pe rege bătând-o pe Anastasia pentru că nu a lustruit podelele cum 

dorea el. Judecătorului nu i-a plăcut comportamentul regelui. Drept pedeapsă, judecătorul l-

a alungat pe rege din palat. Acum Anastasia  era din nou în căutarea unui adăpost cald şi 

primitor. Dintr-o dată, dădu de regele care aparţinea palatului de argint.  

Regele îi zise fetei: 

 - Tu pari a fi o fată care vrea să-şi găsească un adăpost. Uite, îţi găsesc eu unul la 

mine în palat şi de acum vei fi o slujitoare pentru mine. Se repetă aceeaşi poveste precum 

cele întâmplate la regele palatului de aur. Fata tot muncea şi muncea şi muncea zi de vară 

până seară. Dar acest rege nu era foarte egoist. Seara îi dădea fetei o pernă şi o pătură, iar 

cîteodată o mai lăsa să se culce în faţa şemineului. În timpul zilei, regele tot ce îi cerea să 

facă Anastasia era să gătească în bucătărie. Nu dură aşa de mult timp această muncă. Într-o 

zi, când veni judecătorul la palatul de argint, l-a prins pe rege certând-o pe Anastasia că nu a 

făcut mâncarea aşa cum dorea el. Judecătorului nu i-a plăcut acest comportament al regelui. 

Atunci el  l-a alungat pe rege din palat şi a primit şi pedeapsa cuvenită.  

       Ziua era pe sfârşite. Încet se lăsă seara, iar Anastasia ajunsese la palatul de aramă. 

Stătea ghemuită lângă palat şi plângea că nu putea să-şi găsească un adăpost cald şi 

primitor. Săraca fată, ţi se făcea milă când o vedeai. Regele care aparţinea palatului de  
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aramă auzi un copil care plânge, iar el repede a deschis porţile şi a văzut-o pe Anastasia. El a 

zis: 

- O săraca de tine! Pare că îţi cauţi un adăpost. Uite, ţi-am pregătit eu unul la mine la 

palat, aşa că haide înăuntru să te ajut. 

Regele era bun la suflet, avea inima caldă, iar pe Anastasia a vindecat-o de rănile 

suferite. Slujitoarele i-au pregătit o baie caldă, au îmbrăcat-o cu haine noi şi a fost hrănită 

din belşug.                Regele era bun şi cu slujitorii. Ei primeau munci uşoare, iar la cină 

erau chemaţi de către rege  

să mănânce cu el. Dar într-o seară, judecătorul a venit la palatul de aramă. El l-a prins pe 

rege că lua cina cu slujitorii şi cu Anastasia. Bun la suflet, regele l-a invitat şi pe judecător la 

masă. Văzând bunătatea şi omenia de care dădea dovadă acest rege, judecătorul l-a ales să 

conducă satul. Copila i-a mulţumit mult regelui şi se înclină în faţa lui. 

       Fata se trezi din somn, iar visul ei pe care l-a avut noaptea s-a împlinit într-o zi. În orice  

suflet al unei fete care îndrăzneşte să viseze, este o prinţesă. 

GHIŢĂ MARIA, clasa a VI-a A 

Prof. Pop Nadia 
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Dumitru Naomi 

Cls.a VII-a B 

Prof.Florea Irina 



 

O ZI SPECIALĂ  

 

 ,, Bună  ziua, dragă şcoală!  Bine te-am regăsit!  

              Clasa a V-a reprezintă pentru mine începutul unui nou drum, al maturizării, al 

cunoaşterii de sine şi primii paşi către învăţătură. 

Ca în fiecare an, m-au copleşit emoţiile. Un gând de teamă mă înconjoară când 

realizez că am părăsit  cuibul protector şi iubitor al doamnei învăţătoare şi, totodată, joaca şi 

momentele de care-mi voi aminti mereu: râsetele, lacrimile, lecţiile  claselor primare…Am 

păşit timidă în clasa cu cer senin, cu flori şi multe surprise pregătite special pentru noi.  În 

faţa clasei, ne aştepta, plină de emoţii, cea care urma să ne fie mama noastră de la şcoală. 

Din primul moment în care am văzut-o, am ştiut că ea este aşa cum m-am aşteptat : blândă, 

harnică, iubitoare. Ne-a pregătit o mulţime de surprize, ne-a vorbit atât de frumos despre 

aventura în care  urma să pornim împreună. Am zărit în ochii ei fericirea că ne-a întâlnit…  

Deşi mă aşteaptă un an greu , ştiu că cineva îmi va purta de grijă, mă va îndruma şi 

mă va însoţi mereu: doamna dirigintă. Cu siguranţă, va fi diriginta pe care ne-am dorit-o cu 

toţii!  

 

GLORIA COSTE PALINCAŞ, clasa a V-a A 

Prof. Pop Nadia 
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Sophia Chiș 

Cls. I A 

Prof.înv.primar Câmpean Daniela 



 

O ZI EMOȚIONANTĂ 
 

 

 

"Bună ziua, dragă școală! Bine te-am regăsit!", așa i-am spus eu prietenei mele, 

Școala, nemaivăzând-o o vară întreagă, în prima zi de școală când am intrat în clasa a cincea. 

Când am păşit pe porțile ei fumurii și înalte și mi-am revăzut colegii, bucurându-se de 

această zi superbă, la rândul meu sufletul mi s-a încărcat de emoție și de bucurie, deoarece 

urma să o cunoaștem pe doamna dirigintă, dar și pe ceilalți dascăli deosebiți pe care școala îi 

are. 

După festivitatea de deschidere a anului școlar, cu aceeași emoție am intrat în sala de 

clasă, unde pe băncuțele colorate, ne așteptau cărți și caiete. 

Am început prima noastră oră de dirigenție în care, plină de zâmbet, doamna dirigintă 

s-a prezentat și ne-a solicitat să ne prezentăm fiecare. 

Blândețea și bunătatea ei, dar și vorbele spuse, ne-au făcut să dispară toate temerile 

pe care le aveam de " Necunoscutul " clasei a cincea. 

Știu sigur că îmi voi aminti pe vecie această zi încărcată de emoție și de bucurie, care 

este începutul unei noi etape din viața mea. 

 

 

 

 

AMALIA ȚURA, clasa a V-a A 

 

Prof. Pop Nadia 
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TOAMNA 

 

          Iarăşi a sosit toamna frumoasă şi bogată. Ea, pentru mine, e ca o zână a belşugului. 

         Toamna îmi place să culeg şi să miros parfumul fructelor zemoase şi delicioase. Mereu 

când ajung acasă, îmi place să merg peste un covor arămiu, foşnitor, al frunzelor colorate. 

          Întotdeauna îmi voi aminti cum mergeam pe cărarea împodobită de copacii îmbrăcaţi 

în cămăşi zdrenţuite şi admiram priveliştea tulburător de frumoasă. Parcă totul în jur era 
pictat. Puţin albastru închis pe ici- colo şi norii extrem de frumoşi înfrumuseţau acest peisaj 

de toamnă superb. 

          Mă uitam pe geam cum vântul cel speriat dădu năvală peste întregul oraş. Frunzele 

erau duse de vânt, ca într-un dans al lor. Se ridicară spre cer, şi apoi se lăsară jos. Deodată, se 

văzură un cer plumburiu şi nori groşi ca o mantie de fum. Începu ploaia. Se vedeau picături 

mici, căzând din cer şi lăsând urmă pe asfalt, iar frunzele deveneau umede şi erau mângâiate 

de aceştia. 

          După o vreme, au venit norii cei albi şi cerul s-a arătat vesel şi senin. Era momentul să 

mă scald într-o grămadă de frunze multicolore şi ude şi să mă bucur de acest anotimp 

minunat. 

          Ce mult îmi place anotimpul toamna! 

 

POP SARA, clasa a V-a A 

Prof. Pop Nadia 
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Iustin Rațiu 

Cls. I A 

Prof.înv.primar  Câmpean Daniela 



 

TOAMNĂ DIN NOU 

 
 

Este toamnă. Peste câteva minute, trebuie sa îmi lansez noua carte „Harry Potter 2”. 

Abia aștept să văd reacția copiilor la aflarea multitudinii de întâmplări minunate şi 

interesante de pe aleea Boschetelor și școala de vrăjitorie Hogwarts. 

Peste câteva secunde, trebuie să intru în librărie ca să îmi prezint cartea. Și..am intrat! 

În sufletul meu, a pus stăpânire sentimentul de emoție și mult entuziasm. În fața multor copii, 

încep să prezint volumul 2 și să le povestesc câte ceva din lucrurile interesante pentru a-i face 

curioși să citească. După prezentare, le-am promis copiilor câte un autograf, iar dacă au 

întrebări, și câteva răspunsuri. Prezentarea s-a terminat. O coloană de copii așteaptă pentru 

autografe. O fetiță se apropie lângă mine și spune: 

           -Bună, Joanne! Mă bucur atât de tare că te-am întâlnit în realitate! Vreau să îți spun că 

ești scriitoarea mea preferată. Prin asta vreau să îți spun că îmi plac foarte mult cărțile tale! 

Ești atât de inspirată...și asta îmi place enorm pentru că noi, copiii, avem nevoie 

de “magie” în sufletul nostru.  

           -Bună! Ai spus totul atât de repede, încât m-ai făcut puțin confuză. Și eu mă bucur că 

vouă, copiilor, vă plac cărțile mele! Hai să îți spun ceva! În curând va apărea și volumul 3 din 

„Harry Potter” ! Așa că, grăbește-te să citești volumul 2!  

            -Cât mă bucur! Abia aștept să lansezi și următorul volum! Cu siguranță îl voi citi. 

            -Mă bucur să aud asta! Acum, dacă nu te superi, ar trebui să te retragi pentru că mai 

sunt o mulțime de copii care așteaptă la rând. 

            -Înteleg! Mă bucur că te-am cunoscut! 

            -Și eu! 

             După ce am dat autografe, am mers acasă, la familia mea, unde am dat o petrecere 

pentru a sărbători lansarea celui de-al doilea volum din “ Harry Potter”. A fost minunat!  

 

 

 

 

NATALIA NYKITA- clasa a VII-a A 

 

Prof. Pop Nadia 
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Miracolul cuvântului 

 

Când un om nu are nimic de spus, de ce nu tace ? De ce nu foloseşte tăcerea pentru o 

întrebare şi un răspuns? Căci, fără să vrea, strică lucrurile mult mai mult cu acele cuvinte 

decât cu tăcerea. Dar nu-l poţi face pe om să tacă, pentru că, de când s-a creat omenirea, 

oamenii au “folosit” cuvântul pentru a se descurca, pentru a se apăra, pentru a trăi. 

Cuvântul este începutul, iar tăcerea este sfârşitul. 

Cuvintele dau naştere gândurilor, creează o stare de spirit, o reacţie, un 

comportament, iar printr-o singură vorbă, starea sau sufletul şi se poate schimba radical. 

Cuvintele sunt ca şi albinele: unele fac miere, altele înţeapă sau nu îţi dau pace. Cuvântul 

doare mai mult decât fapta,  iar sufletul doare mai tare decât înţepătura. Dar albina, stă cât 

stă şi apoi pleacă, lăsând în urmă înţepătura.  

Cu timpul, dispare şi ea….Dar poate nu mereu albina este cea care vine la tine, ci 

poate un fluturaş….care nu te înţeapă sau îţi provoacă vreun rău, ci doar zboară prin 

preajma ta şi te face să zâmbeşti. 

 

TORJA CERASELA , clasa a VII-a A 

Prof. Pop Nadia 
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Ciorcășel Vlad 

Cls.a V-a A 

Prof.Florea Irina 



 

LUMEA DULCIURILOR 

         La 7 ani eu  aveam o imaginaţie foarte bogată. Credeam că toate lucrurile din lume erau 

alcătuite din dulciuri. Norii credeam că sunt din vată de zahăr, firele ierbii din acadele, casele 

din turtă dulce şi aşa mai departe.  

        Într-o seară, am visat că aterizasem pe un pământ foarte ciudat. Avea miros de vanilie. 

Mi-am deschis bine ochii, iar pământul era din ciocolată cu aromă de vanilie şi bucăţi de alune. 

Am aterizat în lumea dulciurilor. Era minunat. Copacii erau făcuţi din acadele asemănătoare 

celor de Crăciun, doar că erau cu gusturi diferite: de zmeură, de căpşuni, de lămâie şi de cireşe. 

Norii erau din vată de zahăr, pietrele din bomboane, iar în dreapta era o cascadă din sos de 

ciocolată, iar în faţă era un castel din biscuiţi Oreo, foarte mare.  

         M-am îndreptat către castel, iar pe lângă el era un râu de limonadă, dar am trecut uşor 

peste el deoarece avea un pod de gumă cu aromă de afine. Intrasem în castel, iar acolo mă 

aştepta o doamnă înaltă şi slăbuţă, cu părul ondulat, de culoare mov şi cu o faţă fericită. Mă 

gândeam că era regina, iar eu eram fiica ei. Mă aştepta să iau prânzul cu ea. După ce am 

terminat de mâncat, am fugit la joacă. Toată lumea mă ştia  şi ziceau că arăt bine. Eu mă uitam  

într-o oglindă şi credeam că sunt o altă persoană. Avem părul blond  în două codiţe, prinse de 

o parte şi alta cu agrafe cu  fructe, o rochiţă roz cu miros de zmeură, nişte adidaşi cu aromă de 

vanilie şi o geantă în formă de gogoaşă. M-am uitat în geantă şi aveam un carneţel, un telefon 

cu husă în formă de tabletă de ciocolată şi un pachet mic de jeleuri. Numele meu în lumea asta 

era Dulcina. Pe restul prietenelor mele le chema: Zmeurici, Cireşica, Căpşunica şi Limo. 

Aveam mai multe prietene, însă cu ele mă înţelegeam cel mai bine, în vis, desigur. După ce m-

am acomodat în lumea dulciurilor, am auzit foarte multe poveşti despre războiul dulciurilor şi 

al fructelor. Am citit în multe cărţi cu miros de gumă şi în care cuvintele miroseau a suc de 

portocale despre aceste războaie. Acolo scria că acum mulţi ani lumea dulciurilor se bătea cu 

lumea fructelor al căror tărâm era la 100 de mile depărtare.  

 Primul război era între domnul Brioşă şi domnul Banană. Au dus lupte grele, iar în 

final domnul Banană a câştigat. În toate aceste lupte purtate, lumea dulciurilor nu a câştigat 

niciodată. S-a dus vestea atunci că dacă în ultimul război dulciurile nu vor câştiga, lumea lor 

va fi acoperită cu brânză mucegăită. Eu şi prietenele mele am vorbit cu regina Acadea şi  i-am 

zis: 

 - Regină Acadea, ştiu cum să doborâm fructele în ultimul război, spuse Dulcina. Avem 

un plan! 

 - Bine, vă ascult. Care este planul? 

 - Avem nevoie de 40 de arcaşe care vor trage cu caramele tari, 10 tancuri care lansează 

unt de arahide, iar noi, copiii, vom lansa bomboane explozive, iar dumneavoastră veţi trage cu 

baloane cu sos de ciocolată. 

 - Bun plan, totul va fi peste trei zile. O să anunţ lumea să se pregătească. 

 După trei zile lupta a început. Luptam cu domnul Ananas, iar noi ne descurcam bine. 

Au trecut cinci ore de luptă, iar în final dulciurile au câştigat. Doamna Acadea nu le-a dat nicio 

pedeapsă. 

 - De acum încolo, fructele şi dulciurile vor avea pace între ele, glăsui regina. 

 După sfârşitul visului meu, care a fost unul fericit,  eu m-am trezit. Cert este că toată 

ziua am bătut-o la cap pe mama mea că vreau dulciuri. A fost un vis minunat. 

 

MARIA GHIŢĂ, clasa a VI-a A 
Prof. Pop Nadia 
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COPILĂRIA 

 

Să-ți amintești de copilărie... 

Este o bucurie 

Cu dor să-ți amintești 

Cum era sa fii copil. 

 

Țintind cu ochii povestea copilăriei, 

Încerci să dai timpul înapoi 

Dar nu reușești. 

Și totuși, ți-ai dori. 

 

O șansă de a fi bucuros că măcar ți-au rămas amintirile copilăriei 

E șansa de a zâmbi. 

Și  poți încă să mai verşi o lacrimă de bucurie, 

Chiar dacă nu mai eşti copil. 

 

Tauth Daria Gabriela, clasa a V-a A 

Prof. Pop Nadia 
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Bună ziua, dragă şcoală!  Bine te-am regăsit! 

 

 

 

         E prima zi de şcoală.  

         Curtea-i plină de elevi  

         Ce de fericire suspină adânc şi duios  

         Ca un cântec melodios.  

         Dintre copii, băieţii sunt zurlii.  

         Unii ţipă, alţii aleargă,  

         Doar doi drăgălaşi stau ca  nişte iepuraşi.  

         Sunt calmi şi atenţi, spunând întruna: “Suntem prezenţi!”  

         Dar să nu uităm de fete care stau ca nişte buchete  

         Şi le e frică doar de pete, nu şi de ursi, rechini sau babuini. 

         Ele stau cuminţi în umbră,  

         Nu le place căldura sumbră.  

         Iar în urmă, nu-n zadar vine-o doamnă învăţătoare.  

         E ca o răţuşcă care-şi învaţă puii să zboare. 

         Apoi, în clasă-i linişte.  

         Copiii stau ca macii-n mirişte. 

         Sunt trişti sau veseli, greu de spus.  

         Cu gândul la vacanţa viitoare,      

         Ei s-au dus.  

 

ŢINCA MIHAI, clasa a V-a A 

prof. Pop Nadia 
 

 

Bojan Marieta 

Cls.I A 

Prof.înv.primar 

Câmpean Daniela 
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TĂRÂMUL JUCĂRIILOR 
 

     A fost odată un băiat pe care îl chema Ionică. Acesta iubea foarte mult jucăriile; de 

aceea mama lui îi cumpărase o carte intitulată „Tărâmul jucăriilor”. 

     Ionică a fost extrem de fericit şi de-abia a aşteptat să citească cartea. S-a  dus în camera 

lui, a  deschis-o şi, atras  puternic de  ea,într-un mod inexplicabil,băiatul s-a trezit  într-un 

loc viu colorat, magic, între zeci de pluşuri ce păreau cu adevărat vii. La început, s-a speriat 

foarte tare deoarece a ajuns dintr-o dată într-un loc necunoscut, dar, atras de frumuseţea 

culorilor, Ionică şi-a învins teama, a cercetat atent locul  şi, pe neaşteptate, s-a trezit faţă în 

faţă  cu un ursuleţ de pluş: 

- Bună ziua, Ionică! 

- De unde ştii cum mă cheamă? 

- Eu îi ştiu pe toţi copiii cuminţi. 

- Cine eşti tu şi unde mă aflu? 

- Mă cheamă Pluşică şi sunt ursuleţul de pluş din Tărâmul jucăriilor. Vino după mine! 
     Ursuleţul îl duse pe Ionică într-un loc plin de jucării şi de copii. Aici Ionică l-a întâlnit 

pe Alin: 

- De cât timp eşti aici? întrebă Ionică. 

- Sunt aici de un an. 

- Dar de ce nu ai mers acasă? 

- Aş fi vrut , dar  niciun pământean  care a ajuns pe acest tărâm nu s-a putut întoarce 
acasă. 

     Auzind aceasta, Ionică fugi cât îl ţineau picioarele la Pluşică şi începu să plângă cu zece 

rânduri de lacrimi, spunându-i că vrea să se întoarcă la mama lui. 

- Dragul meu, nimeni nu se poate întoarce acasă! i-a răspuns sec ursuleţul năzdrăvan. 

     Ionică a plâns  neîncetat .În cele din urmă, înduioşat de tristeţea fără margini a bietului 

băiat,  Pluşică l-a asigurat  că, dacă va ajunge la casa vrăjitorului se va  putea întoarce la 

mama lui. Ionică a transmis tuturor această veste şi porniră  cu mic cu mare la drum. În 

calea lor s-a ivit un iepuraş cu urechile foarte lungi  şi cu o blăniţă foarte pufoasă. Din 

vorbă în vorbă au aflat că pe iepuraş îl chema Minciunilă şi că plăcerea lui era  să-i trimită 

pe copii pe  drumul greşit. Toţi copiii, în afară de Ionică şi Alin l-au ascultat pe Minciunilă. 

Cei doi prieteni  au ajuns la casa vrăjitorului. El ştia cum îi chema  pe copii şi ce vor de la 

el. Magicianul grăi: 

- Dacă vreţi să ieşiţi din carte trebuie să răspundeţi la următoarea ghicitoare: 
“ Când e plin zboară, 

Când e gol coboară!” 

     -     Avionul! strigă Alin. 

     -     Ba nu! spune Ionică. Este balonul! 

     -     Corect! 

     Vrăjitorul şi-a luat bagheta, a spus cuvintele magice, iar cei doi copii au ajuns acasă la 

părinţii lor.Cartea îi zâmbi cu prietenie stăpânului ei, Ionică. 
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DIN NOU LA ŞCOALĂ 

 "Bună ziua, dragă şcoală! Bine te-am regăsit!" mi-am spus în gând, trecându-i pragul 

cu aceleaşi emoţii ca la fiecare început de an şcolar. 

 În curte, o mulţime de elevi, părinţi, bunici şi profesori aşteaptă festivitatea de 

deschidere. Trecem printr-un adevărat labirint de ghiozdane şi buchete de flori până îmi 

regăsesc colegii. Suntem aproape toţi cei din clasa a IV-a. Aflu că au plecat la alte şcoli 

patru dintre noi, dar şi că au venit doi colegi noi. Observăm că suntem mai înalţi şi mai 

serioşi. Toţi avem impresia că vacanţa mare a trecut mult prea repede. 

 După imn, o rugăciune scurtă şi câteva discursuri de bun venit, în frunte cu doamna 

dirigintă şi însoţiţi de părinţi, ne îndreptăm spre sala de clasă. Pe bănci ne aşteaptă cărţile, 

orarul, dar şi o surpriză. Fiecare trebuie să se prezinte şi să formuleze o propoziţie cu un 

anumit cuvânt scris pe o frunză de hârtie. Când îmi vine rândul, inima îmi bate cu putere, dar 

mă descurc. Capul mi-e plin de o mulţime de întrebări, azi, fără răspuns. 

 Afară e toamnă şi a început şcoala. Simt înţepătura ascuţită a unui regret după 

vacanţa ce tocmai s-a încheiat, dar curiozitatea e mult mai puternică. 

 Oare mâine cum va fi? 

 

DONCA ANDREI- clasa a V-a A 

Prof. Pop Nadia 
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Cls.a VII-a B 

Profesor Florea Irina 
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ÎN LUMEA FURNICILOR 

 

 A fost odată, demult, demult, o împăraţie întinsă. Împăraţia firnecilor. Firnecii erau 

un popor foarte harnic. Duraseră oraşe impresionante. Locuinţele lor spaţioase aveau 10-12 

nivele, cămările erau tot timpul ticsite de bunătăţi, iar o armată puternică apăra zidurile 

cetăţilor. Firnecii erau fericiţi. 

 Regina lor era însă, veşnic nemulţumită: în împărăţia ei nu se muncea suficient. 

 Cum singura şi cea mai importantă preocupare a fiecărui firnec era de a o mulţumi 

pe regină, încet-încet, viaţa în acea împărăţie s-a schimbat. Ziua de muncă a tot crescut, 

până a ajuns la 24 de ore din 24, 7 zile din 7, singura zi liberă fiind ziua de naştere a 

reginei. Spaţiul de locuit s-a redus la un pat. Pentru economie, toţi firnecii se îmbrăcau la 

fel.Tentativa de chiul era aspru pedepsită şi orice iniţiativă originală era temeinic criticată 

în presă. În final, s-a ajuns la concluzia că planurile ambiţioase ale reginei puteau fi atinse 

doar dacă firnecii ar fi fost mult mai mici şi mult mai tăcuţi. 

 Cercetătorii au pus la punct o metodă de selecţie genetică pentru  a se ajunge la 

firnecul perfect. 

 După câteva sute de generaţii, scopul a fost atins.  

 Firnecii de odinioară sunt furnicile de azi.  
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Cascada de aur a sufletului meu 

          Fiecare om este un UNIVERS de culoare, de sentimente, de emoţii, de gânduri care 

reuşeşte să înfrunte răutatea lumii de zi cu zi. Foloseşte ca arme bunătatea, dragostea, 

iertarea şi dorinţa de a trăi în armonie şi pace. Din curiozitate, am pătruns şi eu în universul 

sufletului meu. 

          În aglomeraţia de stele, praf şi gaz interstelar am regăsit o multitudine de amintiri, 

persoane dragi, momente unice care erau purtate de neutralitatea gravitaţiei.  

O stea aparte, strălucitoare, mi-a atras atenţia. Era Matar, iar în spatele rochiei cusute 

din praf magic se ascundea povestea vieţii mele. O simplă adolescentă care adoră să 

călătorească şi să citească romane de dragoste, stabilită în Rio de Janeiro, în apropierea 

superbei biblioteci Real Gabiniete Portugués de Lectura. 

         Pe lângă  cele 350.000 de volume care umplu nenumăratele rafturi parfumate de 

mirosul cărţilor vechi, un candelabru maiestuos îşi face apariţia în mijlocul sălii, totul fiind 

fermecat, desprins parcă din basme. 

          Nopţile îmi erau petrecute pe scara raiului, căutând cele mai fermecatoare cărţi. 

Cuvintele erau absorbite de ochii îndrăgostiţi de celelate lumi. Visam cu ochii deschiși, 

imaginându-mi puterea vorbelor scrise cu cerneala neagră în jurnalele secrete ale sufletelor 

celor singuratici, ale oamenilor timizi.  

         Jurnalele mamei mele erau ascunse sub rafturile fermecate, simţeam că e persoana care 

merita să trăiască aici. Sufletul ei parcă îmi învelea inima de fiecare dată când călcam pe  

pragul clădirii. Îmi spunea că e fericită lângă îngeri, că e mândră de mine, să nu las lumea 

adevarată să mă doboare, să scriu în continuare în jurnalele mele. Era un talent moştenit de 

la ea, tot ce îmi mai rămăsese după ce please din oraș. 

        Fiecare moment care mă apăsa era povestit în cărţile mele; după momentele în care mi-

am scris viaţa, am oprit strălucirea celei mai de preţ cărţi - viaţa mea. 

      Acum m-am mutat lângă mama mea. Lumea de aici e un paradis. Florile proaspete 

ascultă sunetul cascadei de aur repetând piesele încetișor. Liniştea şi pacea domnesc asupra 

noastră. 

       Desoperă-ţi steaua, nu o lăsa să piară. Lumea ei e şi a ta!  

       E cartea vieţii tale, citeşte-o, spune-o tuturor, iar tu, trecător grăbit,  ascult-o! 

MARIA PETERI, clasa a VIII-a B 

Prof. Şoltuz Cristina  
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CASA DIN COPAC 

          Un univers în care tot ce aş vrea să aflu ar avea miros de file. Acela ar fi locul unde mi-

aş petrece tot restul vieţii. Aş sta toată ziua pe un fotoliu mare şi aş răsfoi mii şi mii de file. 

Locul acesta este special faţă de alte biblioteci. Este ca o poartă spre cunoaștere sau infinit. 

Această bibliotecă este ca o a doua casă; o casă în copac, dar puţin mai mare. 

          Biblioteca sufletului meu s-ar afla într-o mică junglă; o junglă de idei. O junglă 

răcoroasă, dar în acelaşi timp o junglă primitoare. În mijlocul junglei se află un gol ca un 

mare cocon de fluture. Într-un colţ al cămăruţei este o ieşire ca o poartă spre universul 

cunoaşterii. Într-un alt colţ al coconului este un fotoliu mare şi roşu cu mânere mari de aur, 

tapiţat cu mătase fină ca firul de nisip. Pe fiecare perete există mii şi mii de cărţi aşezate pe 

un suport încolăcit din trunchi de copac. Uşa pe care ieşi din această încăpere este formată 

dintr-o ţesătură de liane minuscule păstrând în cameră inspiraţia. După ce ieşi din marele 

cocon simţi că plămânii ţi se umplu cu aer proaspăt; aer cu miros de file vechi. Când ieşi din 

cămăruţă vezi combinaţii de culori între verde şi maro, umplându-te de inspirație. Copacii îşi 

lasă încet crengile, nemaiavând putere să ţină frunzele lungi. 

           Trotuarele din această bibliotecă sunt formate din groasele şi lungile crengi ale 

înalţilor arbori. Crengile sunt acoperite de un muşchi pufos şi moale ca un covor din blana 

unui nemuritor iepure. În fiecare parte a trotuarului sunt multe cărţi legate de lianele ce atârnă 

de înalţii copaci. Lângă liniştitoarea grădină a bibliotecii sunt două clădiri ale universului 

creaţiei. Prima este plină cu marile cărţi ale celebrilor scriitori, iar a doua este plină cu cărţi 

nescrise care semnifică marele gol în literatura care urmează să fie scrisă. 

           Prima încăpere este una imensă. În mijlocul ei se află un mare covor ţesut din fire albe 

și albastre. Pereţii încăperii sunt formaţi din toate cărţile deja scrise, încăperea mărindu-se 

din ce în ce mai mult, văzând cu ochii, ajungând să se extindă la infinit. În partea din stânga a 

camerei este un hamac construit din sfori groase, legate de două crengi solide ale copacului 

în care este construită biblioteca.  

            A doua încăpere nu are nici un miros specific, nici culoare faţă de prima în care 

predomină bejul. În aceasta, intră lumina printre împăienjenitele frunze ale copacului. 

Această cameră este fără sfârşit, la fel ca biblioteca. În această cameră cărţile au mărimi şi 

forme diferite, dar un lucru le caracterizează pe toate: sunt cu file albe şi sunt atât de multe 

încât nici nu le poţi număra. Când ieşi din această încăpere vezi cum multe cărţi cu file albe 

zboară, transformându-se în cărţi scrise. Întâi, pe file apar multe cuvinte, apoi toate sunt 

ordonate, după aceea pe copertă li se arată o imagine, ca în cele din urmă să fie aşezate în 

cealaltă cameră, aceasta extinzându-se din ce în ce mai mult.  

             Acum, că am descris această bibliotecă, m-aş duce şi eu în camera cu cărţi albe să 

scriu o carte, căci poate împreună vom reuşi să facem ca această cameră să nu aibă margini... 

                                                                                   

                     RAREȘ POPESCU, clasa a VIII-a B 

                     prof.Şoltuz Cristina 
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CARTEA PREFERATĂ 

 
        O văd. Lângă pat, așezată pe noptieră. Îi pot simți liniștea pe care o oferă si aventurile 

în care mă poartă. Filele care îmi zgârie ușor palmele nerăbdătoare să pășească în 

continuarea întâmplărilor care uneori par atât de reale.  

       Mulți ar spune, e doar o carte. Nimic nu e real. Și nici nu pot să-i contrazic. Dar totuși, 

emoțiile trăite odată cu personajele, emoțiile dintr-un punct culminant, tristețea terminării 

acestui roman sunt mai reale ca niciodată. E o scriere lungă, plictisitoare chiar ar zice unii, 

cu prea multe volume, dar în ciuda acestui fapt pare mult prea scurtă. Aventurile 

personajelor din cartea ,,Cireșarii’’ sunt ceva care nu se poate încheia doar într-o carte. Toți 

sunt copii curioși, dornici sa descopere, la fel ca mulți alții din generația mea. Curajul lor 

mă fascinează de fiecare dată cand recitesc aceste cărți. Spre uimirea mea, nu mă 

deranjează să le recitesc de nenumărate ori, spre deosebire de alte cărți pe care nu le mai 

pot citi și pentru a doua oară. Felul autorului de a scrie, uneori atât de matur și chibzuit, în 

contrast cu pasajele care par atât de copilăroase, dar totuși frumoase fac din fiecare acțiune 

ceva special.  

      Dar din nou, sunt doar niște cărți printre alte mii. Un lucru fascinant la orice carte, ea nu 

se va pierde foarte ușor. Mereu va rămâne în istorie, chiar dacă poate unele persoane o vor 

uita la scurt timp după ce au citit-o. Scrierea a rămas încă vie timp de zeci de ani, deci cu 

siguranță va mai fi încă cunoscută și peste mult timp de acum înainte.  

       Trebuie să recunosc că la început și mie toate aceste volume mi-au părut plictisitoare, 

ba chiar o pierdere de timp. Nu regret că am continuat să le citesc totuși și în ciuda acestui 

fapt, descoperind în final că îmi era greu să mai las cartea din mână din cauza nerăbdării de 

a afla cât mai multe despre aventurile din cadrul scrierii. Era atât de ciudat. Nu mai pățisem 

niciodată asta înainte cu vreo carte. Însă nu pot să zic că mă deranja, ba chiar îmi plăcea, 

fiind suprinsă de faptul că niște foi de hârtie pot avea un asemenea impact asupra mea. La 

urma urmei, am ajuns ca acum să recunosc o carte bună după acest aspect, după capacitatea 

de a mă face să nu mai vreau ca acestea să se termine sau să le las din mână. E o calitate 

rară, dar totuși atât de apreciată de mine. 

       Nu-mi plăcea lectura înainte să descopăr aceste volume. Dar în ele am găsit tot ce 

căutasem până atunci într-o carte, ba chiar și mai mult. Aventură, personaje atât de bine 

conturate, întrebări la care încercam să le găsesc răspunsul necontenit, suprize, urmări 

neașteptate, momente de tristețe, dar și de fercire, toate reunite într-o serie de 5 volume care 

pot fi pe placul oricui. E o scriere plină de consecințe imprevizibile. Autorul are talentul de 

a te face mereu să te aștepți la alte urmări, astfel el reușind mereu să suprindă cu ceva 

neprevăzut. Mi-a plăcut mult acest fapt pe care l-am observat destul de repede, lucru care 

m-a făcut să fiu din ce în ce mai atentă la fiecare detaliu menționat. Totuși, să prevezi niște 

acțiuni deja fixate nu era un lucru atât de ușor, așa că în loc să depun acest efort, de multe 

ori am preferat să mă las pur și simplu purtată de val, de mâinile autorului și ale 

personajelor la fel de imprevizibile. Niciodată nu am regretat acest lucru, fiindcă volumele 

nu m-au dezamăgit și nici nu este posibil să mă dezamăgească vreodată, fiind ceva atât de 

special și important pentru mine. Mă așteptam să mă lase dezamăgită, dar cărțile m-au 

suprins chiar de prima dată când le-am citit fără prea mari așteptări. 

      Felul în care personajele sunt conturate cu claritate, dar totuși învăluite în mister fac 

această carte cu atât mai specială. Era greu să mă opresc din lectura ei, dar nu voiam să mă  
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grăbesc ca după aceasta să se termine. Te trece prin atâtea stări frumoase și chiar dacă 

fiecare pasaj e unic, intensitatea acțiunii te face să-ți închipui o imagine a tot ce se întâmplă 

în cadrul scrierii, dând sentimentul unui film mai special. Cu fiecare pagină întoarsă, cu 

fiecare rând citit și cu fiecare volum terminat totul devine mai intens, pasiunea pentru 

lectura acestei serii crescând considerabil.  

      Contrastul dintre personaje aduce opera la viață. Pe lângă faptul că personajele sunt 

numeroase, acestea sunt și foarte diferite între ele. Vârstele lor sunt variate, dar toți sunt 

elevi și împart aceleași sentimente: curaj și dorință de a rezolva misterele care le ies în cale, 

cercetând locuri periculoase și punându-se în situații limită de nenumărate ori, crescând 

suspansul necontenit cu fiecare pasaj din acțiune. Unele personaje dau mereu dovadă de 

maturitate și ingeniozitate, pe când altele sunt în general copilăroase și țâfnoase, dar totuși 

ascunzând dragostea pentru o fată în alb și o minte atât de deschisă și isteață. 

      Pe parcursul lecturii, mi-a trecut de multe ori prin cap faptul că probabil nu vor rezolva 

un anumit mister, fiind prea dificil chiar și pentru ei, sau pur și simplu pentru că s-ar da 

bătuți, fiind plictisiți să cerceteze atât de mult același lucru care nu părea să aibă o rezolvare 

certă. Totuși, prin ambiția lor de invidiat, mereu au continuat să caute și nu au renunțat până 

când nu și-au atins scopurile, devind astfel niște copii admirați. 

      Fiecare pasaj și acțiune te purta într-o plimbare într-un univers paralel. Când acțiunea 

era fericită și liniștită, plimbarea era calmă, pe o plajă însorită de la malul mării, în fața ta 

derulându-se firul povestirii. Dacă lucrurile deveneau mai intense, plimbarea era printr-o 

furtună, cititorul încercând să își găsească un adăpost care semnifica rezolvarea enigmelor 

din cadrul cărții. Locul adăpostit era mereu găsit, lucru care îl făcea pe cititor să continue 

lectura fără să mai stea pe gânduri. Când citim, totul e ca o buclă în timp care ne face să 

pierdem noțiunea momentelor petrecute cu privirea în paginile atât de neprețuite. Niciodată 

nu realizăm cât timp am stat acolo, ce am pierdut sau dacă a trecut prea mult, deoarece în 

momentul în care citim, nimic nu ni se pare mai important decât acțiunea fictivă în care ne-a 

adus autorul. De multe ori am uitat să mă gândesc câte ore am stat în acestă vară alături de 

cireșari, simțindu-mă ca și cum aș lua eu parte la acțiune, dorind să îi ajut cu tot ce puteam 

în fiecare călătorie a lor. 

       Probabil că m-am atașat prea mult de o simplă serie de cărți, una între alte mii scrise de 

autori care au muncit și își merită tot respectul. În ciuda acestui fapt, nu o să pot să renunț 

niciodată la tot ce cred despre ea și la cât de specială și unică consider acestă scriere, deși 

toate astea nu sunt de ajuns, fiind greu să exprim în cuvinte frumusețea pe care o carte ca 

acestea o poate avea. 

       Eram lângă noptieră, încă o vedeam. Oarecum eram tristă. Am terminat lectura fiecărui 

volum cu tristețe în suflet, știind că lucrurile frumoase nu pot fi permanente, dar amintirea 

poate fi păstrată. 

 

CAPAC TEODORA, clasa a VIII-a C  

prof. Pop Nadia 
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                                        Biblioteca, lumea cărții 

 

          Biblioteca este un refugiu  sufletesc , un loc de unde pacea și liniștea nu 

vor lipsi niciodată, un  peisaj de poveste în care noi  ne retragem pentru câteva 

ore, minute, momente de neuitat.                                                           

          Cărțile dintr-o bibliotecă  sunt și vor rămâne  trecut, prezent și viitor în 

educație. 

         Prima mea vizită la Biblioteca  Județeană din Satu Mare a fost incredibilă. 

A fost plăcut să mă plimb prin încăperea plină de cărți care îmi trăgeau cu 

ochiul pentru a fi citite. Personalul bibliotecii este foarte simpatic aici. 

Doamnele bibliotecare sunt  foarte drăguțe și amabile cu  vizitatorii, mai ales cu 

noi, copiii. 

       Ce   poate fi mai frumos decât o oră petrecută în lumea cărților ?! 

       Înconjurată fiind de rafturile aglomerate, mari și mici, cu volume groase 

sau subțiri,  colorate, scrise de autori cunoscuți, români sau străini, cu titluri 

lungi sau scurte, pentru mine cărțile reprezintă o metodă prin care să pot să îmi 

găsesc liniștea și să fac parte pentru câteva minute bune din ceea ce citesc, să 

mă cufund în visare, într-o lume a Binelui și a Frumosului. 

         Într-o  bibliotecă  vezi imediat și poți admira  nu doar cărțile așezate 

ordonat pe rafturi ci și persoane care sunt captivate de ceea ce citesc, iar asta mă 

face să fiu cât mai dornică să intru în universul lecturii.  

O atmosferă prietenoasă  se remarcă aici și datorită luminii liniștite și 

culorilor fermecătoare. Îmi doresc să îmi petrec timpul liber de vorbă cu 

personajele poveștilor considerându-mă firesc unul dintre ele.  

         Intri pe ușă, îți alegi o carte și începi să citești. Acesta este secretul. În 

cursul minutelor următoare uiți de tot și de  toate  problemele care te-au apăsat 

și te cufunzi în lumi lipsite de griji. Am intrat în bibliotecă, iar una dintre 

bibliotecare s-a oferit să mă ajute.  

Am  cerut o carte de aventuri,  nou-apărută în bibliografia unui autor 

străin, cu o copertă bogată în culori și amănunte.  

După ce am terminat de citit cele o sută de pagini, m-am uitat la ceas și 

nu mi-am dat seama cât de repede s-a scurs timpul. 

Acum, cuvântul bibliotecă îmi aduce aminte de o întâmplare petrecută în 

trecut.                            

Era o zi de vineri după-amiază și mă întorceam de la școală. M-am 

hotărât să fac o oprire pentru a înapoia o carte și a lua una nouă. De data asta 

îmi doream o carte înfricoșătoare, palpitantă pe care  să o pot parcurge atunci 

când vreau ceva interesant și nou. 
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Ajunsă în față, am constatat că ușa era închisă, deși eram în miezul zilei. 

Împreună cu doamna profesoară și colegii mei am decis să ajutăm la 

redeschiderea bibliotecii deoarece aceasta era închisă din lipsă de fonduri 

pentru salarii. 

Pentru a face rost de bani am organizat un eveniment cu tema  „Salvați 

biblioteca!”.  

Am vândut prăjituri, bomboane și lucruri făcute de mâinile noastre 

pricepute  iar banii strânși i-am donat acestui scop nobil. 

Am fost foarte mândri  că am reușit să fim de folos. 

Niciodată n-aș putea uita de ghidul meu în educație și în viață. 

Unele persoane nu văd, nu observă frumusețea citirii unei cărți. 

 În realitate, găsești aici  un loc în care preaplinul tău sufletesc se umple 

cu sentimente puternice, petrecute în simultaneitate cu ființele de hârtie, 

umplându-ți aura cu trăiri feerice, magice. 

Pentru mine si pentru ceilalți prieteni ai mei, biblioteca reprezintă o oază 

de liniște și relaxare unde frumosul se îmbină cu plăcutul și te face să zbori în 

lumea viselor și să atingi altitudini de care nu te credeai în stare. 

Încerc să citesc cât mai mult și să împrumut cât mai multe cărți pentru a– 

mi îmbogăți bagajul de cunoștințe.  

Iubesc cartea și lumea ei și va recomand și vouă, celor ce veți citi această 

compunere să încercați sș citiți cât mai mult și să priviți cartea ca pe o poartă 

deschisă înspre viitor. 

                                                                                                 Ulici Antonia, 

                                                                                                  Clasa a VI-a B, 

                                                     Școala Gimnazială Grigore Moisil, Satu Mare  

                                                                                             Prof. Braica Crina 
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Lumea de dincolo de pagini 

Cu toții cunoaștem frumusețea cărților. Cum ne poartă prin toate 

misterele și aventurile lor când le citim… Cum ne atrag ca niște magneți iar 

apoi gândul ne zboară numai la ele… Dar unde sunt ele puse? Unde este casa 

lor? 

Când eram mică, am crezut că există un ținut al cărților, unde fiecare 

personaj fuge de colo până colo, vorbind și participând la celelalte povești. 

- Dar unde este? Și cum e  acolo?  Întrebările acestea îmi tot răsunau în 

minte. Chiar îmi doream să ajung în acel loc.  

Într-o bună zi, doamna învățătoare ne-a spus: 

- Dragi elevi, acum că ați terminat clasa I și știți să citiți, vă voi da o 

lectură suplimentară pe care până la sfârșitul semestrului al doilea trebuie să o 

terminați. Cartea se numește  „Prinț și cerșetor” și este scrisă de Mark Twain. 

- Dar, doamna învățătoare, unde o vom găsi? Am căutat Lumea cărților 

în trecut dar nu am găsit-o! am spus cu un glas îngrijorat. 

Toți copiii râseră.  

- Liniște! Se auzi vocea doamnei învățătoare.  Am să vă duc la 

Biblioteca  Județeană! 

Desigur, știam ce este acea o bibliotecă, dar nu una județeană, la care nu 

am mai fost niciodată. Doar la biblioteca școlii am fost de câteva ori  să iau 

niște cărți cu împrumut. 

Și am pornit. Cu fiecare pas aveam din ce în ce mai multe emoții. Dar 

toate s-au spulberat când Denisa, o fată foarte răutăcioasă din clasa noastră,  

care se leagă de toți și îi bârfea, s-a apropiat de mine și a început să îmi spună: 

- Vai ce imaginație penibilă ai! Cum poți să spui ca există o lume a 

cărților. Există numai lumea mea! Așa că mai bine taci și nu mai face pe 

isteața!  

Nu i-am spus nimic. Știam că cei mai deștepți cedează. Nu are decât să 

trăiască în lumea ei. 

Eram din ce în ce mai aproape de bibliotecă. Când am ajuns în fața ei am fost 

uimită. Era o clădire foarte mare, vopsită în culori frumoase, ca și sentimentele 

oamenilor care veneau acolo. 

Cum am pus piciorul pe prima treaptă, am simțit cum o forță  pozitivă 

mă atrage înspre acel loc. Apoi am intrat. Totul era în culori vii! Pereții erau 

decorați cu planșe pe care erau desenate toate personajele cărților. Spațiul era 

foarte mare și bine mobilat. Rafturile pe care erau așezate cărțile erau de 

culoarea lemnului. Cărțile păreau îngrijite.  

O doamnă forte simpatică ne-a întâmpinat la intrarea în bibliotecă. Ea 

ne-a spus: 
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- Bună ziua, dragi copii! Bine ați venit la Bibleoteca Județeană, Satu 

Mare!  Cum puteți  vedea, această parte a bibliotecii este dedicată copiilor. Aici 

sunt cărți pentru voi și tot aici se fac și abonamentele. Acum, cu ce v-aș putea 

ajuta? 

- Am dori să împrumutăm niște cărți. Copiii sunt aici pentru prima dată, 

spuse doamna învățătoare cu un glas calm.  

Mă plimbam liniștită printe rafturile pline cu cărți. Îmi plăcea să fac asta 

deoarece mă relaxa și îmi stimula imaginația. 

Dintr- o dată am auzit pași în spatele meu. Erau pașii Denisei. Am 

început să merg mai repede. Ea a făcut același lucru. Am început să fug. A 

început și ea să fugă după mine. Am ajuns într-un loc mai retras al bibliotecii, 

ceea ce mă îngrijora deoarece, dacă mi se întâmpla ceva în timpul micuței 

noastre curse, sigur nu primeam ajutor de la Denisa. Când m-am uitat dacă mai 

fuge după  mine, m-am împiedicat într-un colț al covorului. Am căzut jos și am 

dat cu capul de marginea unui raft, pierzându-mi cunoștința. Denisa s-a panicat. 

M- a tras într-un colț întunecat și a fugit.  

Când a venit timpul să plecăm, doamna învățătoare a uitat să facă 

prezența, plecând fără mine.  

Am rămas singură în bibliotecă peste noapte. Cel puțin așa credeam eu că 

sunt. 

Când m-am trezit am văzut  niște trupuri mici și încețoșate în jurul meu. 

Una dintre acele siluete m-a întrebat: 

- Ești bine? Stai aici de mai bine de două ore! 

- Ce se întâmplă aici? Am bolborosit câteva cuvinte fără să știu ce spun.  

După ce mi s-a mai reglat vederea, am zbierat: 

- Cine sunteți voi? 

- Noi suntem: Albă- ca- Zăpada, David Copperfield, Heidi, Harry Potter, 

Alladin, Stanley Yelnats, Winnie the Pooh și eu, Ariel. 

 Nu îmi venea să cred! Personaje celebre, aici? Lângă mine? Îmi venea să 

leșin din nou!  Aveam prea multe întrebări… 

- Haide! se răsti Heidi la mine. Nu avem timp de pierdut! 

Nu mai întelegeam nimic… Unde? Cum? Când? Și, de ce eu? Am înțeles 

că ei erau singura mea speranță de a nu mă simți și mai singură. M-am supus.  

M-am ridicat cu greu deoarece eram amețită din cauza loviturii și am 

început să pășesc cu grijă. În jurul meu se învârteau prințesele și personajele din 

cărți. Pe rafturi se vedeau zâne diafane care aruncau vrăji de lumină în jurul 

meu, să văd prin bezna aceea. 

Am ajuns într- o cameră foarte îndepărtată de locul unde mă aflasem. Pe 

ușă era o plăcuță pe care scria: Camera Secretă a Minunilor. 

Oare ce voia să însemne  A MINUNILOR ?  
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Când am intrat am văzut o lumină puternică în jurul meu creată de mii de 

licurici și lumânări care stăteau să se stingă. 

Eram înconjurată de toate personajele tuturor cărților din bibliotecă. 

Multe șușoteau vorbe frumoase, altele urâte despre mine. Toate aceste șoapte 

erau ca niște bătăi de aripi.  

Erau mii și mii de spiriduși, prințese, prinți, oameni de rând, dragoni, 

zmei, troli, animăluțe domestice sau sălbatice.  

Dintr- o dată s-a auzit un răget ce a făcut ca toți să amuțească. Acesta era 

Regele Leu, care se pare că era rege și aici. A început să pășească spre mine. 

Coama lui era foarte mare și impunătoare. Toți i se închinau.   

Mă răscoleau emoții… Acesta sări pe o masă și începu să-mi vorbească: 

- Bine ai venit ! Sunt Regele Leu, rege al acestui tărâm. Am auzit ce ți s-a 

întâmplat. Spionii mei, spiridușii veghează zi și noapte întreaga bibliotecă. Am 

auzit că tu crezi în tărâmul magic al cărților. Ceea ce este foarte bine. De aceea 

am fost de acord să vii aici. Dar poți să stai peste noapte doar dacă îndeplinești o 

singură condiție: după ce vei pleca nu vei spune nimănui ce s-a întâmplat aici, 

nici măcar de probabilitatea existenței noastre. Am încuviințat vorbe stinse… 

După aceste cuvinte de aprobare, toți au început să vină spre mine, 

dăruindu- mi câte un buchețel de lumină din soare. M-au invitat să stau cu ei la 

masă unde am băut din băutura Zeilor din cartea  Legendele Olimpului și am 

fost servită cu tot felul de mâncăruri care, sincer, habar nu aveam ce sunt. Apoi, 

mi-au povestit despre cum se ascund de copiii răi, care nu mai citesc nimic în 

ziua de azi, mintea fiindu-le invadată de tehnologie.             

Cam pe la ora 3 dimineața am auzit un sunet foarte slab de sirenă de 

poliție. Toti s-au panicat dar Regele Leu le-a spus:  

- Nu vă fie frică! Au venit după Maia, nu după noi. Iscoadele mele i-au 

văzut pe părinții musafirei noastre în fața ușii. Acum… Winnie și Ariel, o veți 

conduce pe Maia în siguranță înapoi unde ați găsit-o! 

Când era să ies din “ CAMERA SECRETA A MINUNILOR” le-am 

mulțumit pentru dărnicia lor. Apoi am continuat să mergem prin bezna ce ne 

înconjura. 

Când am ajuns la locul stabilit mi-am luat La revedere! de la noii mei 

prieteni și le-am promis ca o să mă întorc să îi vizitez.  

Mi-am întâlnit  părinții care erau foarte îngrijorați dar bucuroși că m-au 

găsit. Atunci am exclamat: Această bibliotecă este magică! 

Suciu Maia, 

 clasa a VII-a C, 

Școala Gimnazială „ Grigore Moisil“, Satu Mare 

prof. Braica Crina 
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Prof.înv.primar Donca Florica 
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 Prof.înv.primar Donca Florica 
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KENDAMA 
 
 
 

Toți s-au plictisit de toate, 

Numai Kendama vor să joace 

Oricum nu e prea ușor, 

Să joci un joc chinez fără ajutor. 
 
 
 
 

Oricum, s-au plictisit, 

Și de Karate, și de Kung-fu, 

Și de Tai-chi, și de Judo... 

Ce joc să mai găsească,dacă nu Kendama? 
 
 
 
 

Oare-i bună de ce jucăria aceasta? 

Oi fi mai deștept dacă m-aș mai juca? 

Păi, nu prea, măcar reflexul mi-ar echilibra... 

Ba chiar, e adevărat, că ochii și reflexul ți-se 

echilibrează Jocul ăsta, Kendama. 
 
 

Scris de Silaghi Daniel 

Cls. a IV-a D 

Prof.înv.primar Mondici Ionela  
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CE ESTE MERSUL 

 

Ați mai auzit de mers? 

Nu este vorba despre vers. 

E ceva cu două picioare 

Făcut în zilele goale. 

 

Dacă faci zece kilometri, 

Amețești de parcă ai-vrea un cîine-n cap, 

Să nici nu mai zic de visuri, 

Căci sufletul merge mii de kilometri Nu cu picioarele, însă 

 

Nu știm complet încă misterul 

Dar cred că nici,nu-le vom știi însă 

Mergi un mertru, te energizezi, 

Mergi un kilometru te obosești.... 

 

Toata lumea știe ce-i mersul 

Dar nu cred că  e complet... 

 Scris de Silaghi Daniel 

Cls. a IV-a D 

Prof.înv.primar Mondici Ionela  
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                                                              EMINESCU 

 

           În Moldova, sus, la Botoșani 

           În urmă cu o sută șaizeci și șase de ani, 

           S-a născut cel ce urma să fie 

           Poetul Eminescu Mihai. 

 

          Lui îi plăcea să cutreiere natura 

          Și să se plimbe prin toată pădurea. 

          S-asculte foșnetul frunzelor 

          Și susurul lin al izvoarelor. 

 

         Cum Luceafărul e cel mai mare între stele, 

         Și lucește cel mai tare între ele, 

         Așa este poetul Eminescu Mihai 

         În literatura română, știai? 

 

 

 

                                                               Zimbru Larissa cls. a IV-a B 

                                                               Înv.Crișan Rita 
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Pisica 

 

Lângă sobă stă frumos 

Motănelul cel pufos, 

La căldură lui îi place, 

Toată ziua stă și toarce. 

 

Pisoiaș el se numește, 

Șoriceii îi pândește. 

Nici nu șoricel nu scapă, 

El îi prinde și-i înhață. 

 

Iar atunci când nu vânează, 

Se joacă c-un ghem de ață. 

Când doarme șoareci visează 

Că pe masă ei dansează. 

 

 

                                                                    Niri Evelin  cls.  a IV-a B 

                                                                    înv. Crișan Rita 
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                                                                  Toamna 

 

Toamna cea bogatăa sosit, 

Copiii la școală au pornit. 

Grădinile sunt arămii, 

Pe jos, covor de frunze ruginii. 

 

Codrii sunt acum pustii 

Și copacii ruginii. 

Păsărelele-au plecat, 

Spre calde țări s-au îndreptat. 

 

Acest an a fost bogat, 

Toamna multe roade-a dat. 

Gospodarii-s mulțumiți 

Sunt harnici și fericiți. 

 

Noi ne bucurăm de tine 

Că ai fost foarte bogată! 

Hai așa și altă dată! 

Dacă poți chiar și mai bine. 

 

                                                                               Orosz Sofia cls. a IV-a B 

                                                                              înv.Crișan Rita 
 

 

Pintea Iulia 

Cls. I D 

Prof.înv.primar Deac 

Teodora 

71

0 



 

Întâlnire de poveste. Odă lui Eminescu 

 

Șoapte de izvoare- jos, luceferi atârnați pe ceruri, 

Oglinzi pe lacul unduios, acoperit cu nuferi, 

Și codri veșnici, mereu tineri, ce-ascund sfioase mersuri, 

Toată ființa știe azi, că-n lumea asta suferi. 

Și-al naturii freamăt, tu îl transpui în scumpe versuri... 

 

Mereu te-așezi la masa joasă citind din cartea veche 

Și umbre dulci răsar încet din lumi perfect croite, 

Tu vezi îndeaproape, cu ochii minții, îngeribuni și drepți 

Care te poartă printre stele, pe căi nemărginite. 

Tresari din vis...E fata preafrumoasă pe care o aștepți... 

De fiecare dată când intru în paradisul lecturii, în bibliotecă, asociez 

involuntar volumele citite, mai noi sau mai vechi, cu opera marelui nostru 

scriitor, celui mai mare poet român, Mihai  Eminescu. Este și va rămâne 

emblema literaturii noastre prin actualitatea temelor, prin mesajul și sensurile 

creațiilor sale. Se cuvine, să-i aducem cuvinte de laudă cu fiecare prilej, să-l 

cinstim așa cum credem că este mai frumos atunci când sărbătorim cartea. Să-l 

invităm în mijlocul nostru, cinstindu-i memoria: 

Tu, fiu iubit al poporului nostru curat și bun... 

Tu, luceafăr între luceferi, ai fost pe bună dreptate numit poetul 

nepereche, căci ai strălucit între poeții români asemenea unui diamant 

neprețuit...   

Ai cântat în poeziile tale frumusețea naturii, susurul cuminte al izvorului 

și eternitatea codrului verde dar ai plâns deseori viața trecătoare a omului pe 

pământ. 

Zilele copilăriei le-ai petrecut lăsând să-ți pătrundă în suflet sunetele 

armonioase ale depărtărilor:corul păsărilor, cântecul dulce al cornului, plânsul 

ușor al apelor care, toate, ți-au mângâiat gândurile, înveselindu-te. 

Mai târziu, ți-ai ridicat ochii spre imensitatea cerului de unde luna, 

crăiasă luminată, te-a cuprins cu brațele sale înghețate, vrăjindu-te. Tu nu ai 

pierdut timpul ci i-ai închinat buchete de versuri acestei regine preaslăvite. 
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Ai colindat lumea întreagă în căutarea muzelor pe care le-ai cunoscut 

sub diferite chipuri, de la Ilene Cosânzene cu păr de aur moale pe care cu 

gesturi tandre le-ai așezat în paradisuri naturale de foi și murmur de fluiere, la 

îngeri și demoni. 

Cu farmecul graiului tău moldovenesc ai îmbrăcat dulcea limbă română, 

transformând fiecare gând în poezie. 

Din tot și din toate ai adunat scumpe comori ale sufletului românesc. 

 

                                                                                       Prof. Braica Crina, 

                                             Școala Gimnazială Grigore Moisil, Satu Mare  
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S Ă  NE  J U CĂ M  D E - A . . . .  

, ,  M A TEM A TI CA ” !  
       - Copii mai mici şi copii mai mari, vă fac o propunere: să uităm azi de 
calcule matematice plictisitoare, de necunoscute greu de desluşit şi de 
probleme încâlcite care dau dureri de cap!  

 Haideţi să  ne jucăm azi ,,de-a matematica” ! 

Cum?!  Nimic mai simplu....E nevoie doar să citeşti, să zâmbeşti şi să 
...gândeşti ! 

                 1.  ,,Azi, la moara lui Ionică                      

Vine cu trei saci Georgică 

Şi cu nouă saci Mitică.  

Vă întreb acum pe voi:                          

-Cu câţi saci vin amândoi ?”  

                             

        2.  ,,Într-un coş sunt zece ouă 

Iar în altul numai două.                                  

De le punem la un loc 

Şi mai punem încă opt,  

Să le-adune-acum pe toate... 

Cine poate !” 

 

   3.  ,,O răţuşcă şi-ncă două                         

Şi vreo trei de prin vecini 

Au plecat în mare grabă 

Să-ntâlnească trei găini. 

Laolaltă adunate  

La un sfat s-au aşezat, 

Numără de  zor cu toate: 

Câte aripi au adunat ?” 
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  4.  ,,Trei salcâmi şi doi stejari 

A pus tata-n deal la vie.                      

De mai pune trei arţari,  

În total, câţi o să fie ?” 

 

    5. ,,Douăzeci şi cinci de cai                 

Pasc de-aseară pe un plai.   

Lângă ei mai vine-un cal.  

Oare, câţi sunt în total ?” 

 

   6. ,,Fiind linişte în casă, 

Şoriceii-ncep să iasă: 

Unsprezece mai micuţi 

Şi-ncă nouă mai mărunţi. 

Stă motanul de-i pândeşte. 

Prinde  unul dintr-un pas. 

Ceilalţi, câţi au rămas ?”             

                         La şcoală, acasă, în drumeţii şi excursii, poeziile-matematice pot 

fi o bună călăuză pentru petrecere amuzantă şi instructivă a timpului liber. 

Şi dacă va fi aşa, eu mă declar mulţumită..... 

                                                                 Clasa a II-a C                                             

                                                  Prof. înv. primar   Pop Loredana Alina 
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SEMN 

Puneţi un semn între 2 şi 3, astfel ca să obţineţi un număr mai mare decât 2 şi mai mic 

decât 3. 

 

FLORĂREASA 

O florăreasă işi vinde florile după o regulă bizară. Un crin costă 8 lei, în timp ce o dalie 

costă 10 lei. O frezie costă 12 lei iar o tuberoză 16 lei. 

Urmând aceeaşi logică, cât costă un trandafir ? 

 

DOUĂ CÂNTĂRIRI 

Un zidar are 8 cărămizi. Şapte din ele au aceiaşi greutate, iar una este pu..ţin mai grea 

decât celelalte. 

Zidarul dispune de o balanţă. 

Poate el depista cărămida mai grea, folosind numai două cântăriri ? Cum ? 

 

MONEDE FALSE 

Se dau 6 saci cu monede; 5 au monede bune, de 10 grame, iar unul este plin cu monede 

false, de 11 grame. Să se determine printr-o singură cântărire sacul cu monede false. 

 

LA PLIMBARE 

In timp ce prietenul meu Andrei işi plimba câinele, s-a întâlnit cu fiul soţului singurei fiice 

a soacrei sale.  

Ce relaţie este între această persoană şi Andrei ? 

 

CIRCULAŢIE 

Deşi semnele de circulaţie sunt notate peste tot la fel, în Atbashland ele fac excepţie. Astfel 

semnul de circulaţie STOP este notat HGLK, iar PARCARE este marcat KZIXZIV. 

 

Ce semnifică pentru circulatie următoarele semne ? 

HVMH FMRX 

IZWZI 

YVMARMZIRV 

NLGVO 

GIVXVIV KRVGLMR 

WIFN XF KIRLIRGZGV 

 

INSULA 

Pe o insulă îndepărtată trăiesc la un loc doua triburi Afar şi Araf. 

Când copiii din aceste triburi sunt mici, ei nu se deosebesc unii de alţii. 

Se ştie însă că, în timp ce copiii din tribul Afar spun totdeauna adevărul, cei din tribul Araf 

nu-l spun niciodată. 

Într-o zi a sosit pe insulă un călător care, văzând un grup de copii, întreabă pe unul din ei:  

- Din ce trib eşti ?  

Deoarece nu înţelese răspunsul copilului, întreabă pe alt copil din grup:  

- Ce a spus prietenul tău ? 

- A spus că este din tribul Araf - a răspuns acesta. 

Din ce trib este al doilea copil ? 

Dar primul copil ? 

 
 

Profesor  Ciordaș Claudiu 
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 Prof.inv.primar Mondici Ionela 
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Contribuţia familiei şi a şcolii în educarea  

dragostei pentru lectură la copil 

                                                                     Prof. înv.primar: Pop Loredana Alina 

                                                                   Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Satu Mare 

                                                                                   Motto „Carte frumoasă, cinste cui te- a scris 

                                                                                                                Încet gândită, gingaş cumpănită; 

                                                                                                                 Eşti ca o floare, anume înflorită, 

                                                                                                                Mâinilor mele care te-au deschis.” 

                                                                                                                          ( Tudor Arghezi) 

      

                Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit. Cartea este comoara 

fără de preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în 

voie.    

                 Un obiectiv  important al  dascălului este trezirea interesului elevilor pentru 

lectură. Acesta este punctul de plecare şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea 

şcolară pentru fiecare învăţător şi pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere 

în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase pentru a parcurge câteva pagini este 

uriaş.  Adulţii uită acest lucru, de aceea nici nu îi acordă la timp atenţia cuvenită. Lectura 

propriu-zisă nici nu începe însă, decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu 

uşurinţă  ideile ascunse în spatele semnelor grafice. 

               Învăţătorul sau părintele trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 

micuţului pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut 

pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline  de mister. Mulţi copii se luptă adesea, 

ani de-a rândul, cu descifrarea unui text, rămânând la imposibilitatea de a urmări conţinutul 

micilor lecturi. În locul acestui interes, în locul curiozităţii care face abstracţie de formă şi se 

luptă pentru descifrarea ideei apare efortul descifrării semnelor grafice, dincolo de care se 

ascund idei atât de frumoase şi  interesante. 

            Numai formarea interesului pentru lectură nu este suficientă pentru a face din orice 

copil zburdalnic, dornic de joc şi voie bună, un cititor liniştit, care se cufundă ore întregi în 

lectura unei cărţi. Pentru a-i determina pe copii să devină cititori pasionaţi este necesar să se 

formeze, cu răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură. Întâlnim adesea copii care ascultă cu 
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mult interes o lectură frumoasă citită de părinţi sau de învăţător, dar preferă să se joace, să 

hoinărească sau să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat. Odată format, gustul pentru 

lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune. Influenţa pasiunii pentru citit, formată 

din anii copilăriei sau ai adolescenţei, poate să se resimtă toată viaţa. 

             Demnă de luat în seamă este confesiunea lui Petrarca, atât de elocventă,  cu privire 

la pasiunea cititului: ,,O poftă nesătulă mă stăpâneşte şi, până azi, n-am putut şi nici n-am 

vrut să-i rezist. Vrei să ştii felul răului de care sufăr? Nu pot să mă satur de cărţi!... Cărţile 

desfătează până în măduva oaselor. Grăiesc cu noi; ne dau sfaturi....  O carte nu se 

mulţumeşte să se strecoare în intimitatea cititorului său, oricare carte creează dorinţa unei 

alteia”.( Tudor Vianu, ,,Jurnalul”, Editura pentru literatura, Bucureşti, 1961).  

             A citi literatură înseamnă a te instrui fără eforturi prea mari, adesea delectându-te. 

Atâta vreme  însă cât elevul nu este conştient de rolul studiului şi lecturii   extraşcolare, 

învăţătorul, familia, au datoria să vegheze asupra repartizării judicioase a timpului petrecut 

de acesta în afara clasei.  

            Controlul lecturii efectuat de părinţi se poate materializa printr-un control şi o 

supraveghere atentă.Cu şcolarul mare e bine să se organizeze în familie lectura în comun, 

care face să încolţească în mintea copiilor diferite întrebări, de pildă referitoare la erou. Pe 

de altă parte, copiii văd ce citesc cei din jurul lor şi-i urmează citind orice găsesc în casă. 

           Practic, şcoala nu reuşeşte să controleze minuţios lecturile făcute de  elevi. 

Dificultăţile cele mai mari rezultă din faptul că şcoala nu găseşte întotdeauna în familie 

colaboratorul sincer şi conştient care s-o sprijine în problema controlului lecturii. Părinţii pot 

şi au datoria să controleze ce citesc elevii în afara şcolii. Unii care au un contact mai des cu 

şcoala, cei care citesc lucrări de pedagogie sau au o atare pregătire reuşesc să efectueze un 

control mai eficace.  Sunt însă cazuri când familia nu este competentă de acest lucru, fie din 

lipsa unor lecturi bogate  şi variate, fie  din cauza nepriceperii. În cazul acesta părinţii au 

datoria să păstreze o strânsă legătură cu învăţătorul clasei, pe care îl pot consulta cu folos. 

Deseori această colaborare se realizează eficient şi uşor, când învăţătorul pune la dispoziţia 

părinţilor lista lecturilor  recomandate de către programa şcolară. Deasemenea, dascălul are 

menirea să sublinieze importanţa lecturii pentru stimularea imaginaţiei, pentru informarea 

copiilor şi mai  ales pentru educarea voinţei, a curajului,a stăpânirii de sine şi pentru 

cultivarea unor sentimente nobile.  

              Timpul elevilor trebuie organizat cu grijă astfel încât să existe un perfect echilibru 

între activitatea de pregătire a lecţiilor, joc şi celelalte forme de muncă. Astfel munca 

organizată sistematic devine a deprindere pentru tot restul vieţii. În cadrul acestei repartizări 

a timpului este necesar să  se stabilească şi un număr determinat de ore pe zi sau săptămânal 

elevului, de condiţiile lui de muncă, de nevoia simţită de elev de a citit şi de dezvoltarea lui 

pentru lectură.Acest număr de ore destinat lecturii depinde de posibilităţile de asimilare ale 

81

0 



 

psiho-fizică. Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută elevii să-şi lărgească orizontul 

cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a 

limbajului. 

           Concepută în mod sistematic, colaborarea şcolii cu familia este o parte componentă a 

sistemului general al activităţilor educative.În virtutea acestei aparenţe,este necesar ca şi în 

domeniul educativ în care se situează relaţiile dintre şcoală şi familie să se manifeste aceleaşi 

caracteristici proprii întregului sistem al muncii de educaţie permanant, atât în familie cât şi 

în instituţiile culturale. 

           ,,Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii omenirii, istoria luptei sale 

pentru exietenţă pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele 

sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi-o cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de 

nădejde”.(Morozov G.F.) 
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