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   Omuleții verzi și  albaștri 

 

 În timp ce 

dormeam, dintr-o dată, 

mi-a apărut în vis, că 

eram pe altă planetă. Pe 

această planetă locuiau 

niște omuleți verzi și 

mici care intrau printr-un 

gemuleț. Dintr-un motiv 

de ei știut, m-au luat la 

dans.   

Într-o zi m-am gândit, că trebuie să plec. Am găsit  

într-un coșulet o pelerină, am pus-o pe mine și printr-o 

crăpătură a peretelui am ieșit de acolo, dar, ce să vezi, am 

nimerit pe o altă planetă. Acolo locuiau omuleții albaștri. 

Aceștia erau mai liniștiți, dar au început să-mi pună multe 

întrebări despre planeta mea. Le-am răspuns la toate 

întrebările pe care le știam. 

 Asta a fost întâlnirea mea din acel vis cu aceste ființe 

minunate. 

 

                            Elev: Ion Rareș Andrei 

                Clasa a III-a C 
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Minunea 
– recenzie de carte –  

 

Autor: R. J. Palacio 

Editura: Arthur 

Continuare: Cartea lui Julian 

Se găseşte în bibliotecă! 

 

Minunea a fost  scrisă 

de R. J. Palacio și publicată în 

aprilie 2013. Imediat după 

publicare a ajuns un 

Bestseller în New York. Este 

recomandată pentru copii, 

dar merge citită și după vârsta 

mijocie. Este un roman bine 

scris, cu un fir narativ cursiv ce nu te va lasa să îi dai drumul 

din mână! 

Cartea ne dezvăluie viața lui Auggie, personajul 

principal al cărții. Auggie este puțin mai special față de 

ceilalți copii… s-a născut cu mari malformații ale feței. 

Toată copilaria lui și-a petrecut-o în spatele unei măști de 

astronaut, până când acesta a fost obligat să înfrunte lumea. 

Deși era doar un puștan, avea capul pe umeri și știa cum să 

ignore toate privirile și comentariile urâte. Până în clasa    

a V-a, a avut parte de „home-school” oferit de către mama 

sa. O hotărâre a adus o mare zarvă în capșorul lui Auggie.  
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El avea să învețe la o școală, ca restul copiilor și să 

conviețuiască cu ei. Știa că venirea lui într-un astfel de 

colectiv avea să facă forfote dar într-un final a acceptat   și a 

susținut un test, iar intrarea lui la școală a fost realizată.  

Viața nu i-a fost ușoară .... a suferit din cauza 

părerilor abuzive din partea colegilor lui, ce nu îl 

cunoșteau, dar continuau să se poarte foarte urât cu el. 

Totuși, nu s-a lăsat bătut și a reușit să le dovedească că „Nu 

judeca o carte după copertă” este un lucru de respectat! 

Perseverența, judecata și bunătatea sa acordată tuturor m-a 

învățat, cel puțin pe mine, să nu mai judec pe nimeni, 

deoarece nu există persoană perfectă. 

Aceasta carte este una ce-ți deschide atât ochii, cât și 

mintea. Prin trăirile lui Auggie, m-am imaginat pe mine, 

luând parte în acțiune. Și când toți s-au întors împotriva lui 

Auggie până și eu m-am simțit prost. J. K. Palacio a știut 

prea bine cum să-și aranjeze cuvintele în foaie în așa fel 

încât să ne ungă sufletele cu cuvinte frumoase. 

 

Lucrurile cheie ce mi-au făcut citirea una cât mai 

frumoasă: 

 Citatele, spre exemplu: “N-ai nevoie de ochi ca să 

iubești, nu-i așa? Simți dragostea înăuntrul tău. Așa 

e-n rai. Acolo e numai dragoste și nimeni nu-i uită 

pe cei pe care i-a iubit.” 
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 Schimbarea perspective: cartea conține perspective 

diferite asupra multor situații ce îmbunătățește lectura; 

 Modul în care este scrisă. 

 

Parere proprie și mici sfaturi: 

Minunea este o carte cu adevarat minunată,  ce are o 

mare influență asupra părerilor oricui. Vedem de fapt ca 

aceste mici șicanări pe care le facem zi de zi, au un  efect 

asupra cuiva. Auggie a reușit să schimbe părerea a unei 

școli, doar pentru că a știut cum e adevăratul el. Nu ce e la 

suprafață contează, personalitatea caracterul și sufletul ne 

sunt podoabele adevarate. Restul sunt doar accesorii.  

 

 

EU ZIC CĂ MERITĂ 5 STELUȚE DIN 5.  

Voi ce parere aveți? 

 

Elevă: Cătălina Cotici 

                 Clasa a VIII-a A 
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   Copila Stea 

– recenzie de carte – 

 

Autor: Jerry Spinelli 

Lumea crede că e 

venită de pe o altă planetă 

sau că părinţii ei sunt 

acrobaţi la circ. Din ziua în 

care apare la liceul din 

Mica, Copila-Stea Calaway 

surprinde printr-o feerie de 

sunet şi culoare. Îmbracă 

rochii lungi şi chimonouri, 

cântă la ukulele, râde şi dansează. Întreaga şcoală e cucerită 

de apariţia exotică ce sparge tiparele. Impresionat e şi Leo 

Borlock, elev în clasa a unsprezecea, pe care Copila-Stea îl 

cucereşte cu un surâs. Dar oamenii sunt schimbători şi 

capricioşi, iar cei ce ies din rândul lumii nu sunt văzuţi 

mereu cu ochi buni. Îndrăgostit, Leo încearcă să o convingă 

să devină o fată pe placul tuturor, chiar dacă asta presupune 

renunţarea la tot ce o defineşte. 

          Trebuie să va spun că încă din primele pagini, ‘’Copila 

Stea” m-a cucerit într-un mod atât de atipic, faţă de restul 

cărţilor cu care m-am delectat până acum. Niciodată nu  mi-

am închipuit că o să citesc această carte. O văzusem de  

 

 

 

https://www.editura-arthur.ro/info/autor/spinelli-jerry


8 

 

multiple ori, dar nu anticipasem că ar fi putut să îmi placă 

aşa de mult ceva mai târziu. 

Jerry Spinelli reuşeşte să creeze o legătură unică între 

cititor şi personajul principal, Leo Borlock, un elev de 16 

ani, care priveşte viaţă de liceu dintr-o prismă extrem de 

monotonă şi lipsită de interes. Firul povestirii, însă, începe 

odată cu apariţia unei noi eleve, Copila-Stea Caraway.  

Printr-un nume extrem de diferit, un aspect unic şi un 

comportament ieşit din comun, reuşeşte să se facă uşor 

remarcată de elevi şi în special de Leo. Cred că Leo a 

dezvoltat o mică pasiune pentru ea încă de când a    

cunoscut-o. Totul la ea era ciudat, dar plăcut. În ciuda 

apariţiei ei bizare, Copila Stea era mai mult decât un exterior 

atipic. Era mult mai mult. 

Râdea când nu se spunea nici o glumă. Dansa fără 

muzică. Nu avea prieteni și totuși era cea mai prietenoasă 

persoană din școală. 

Pe mine una m-a fascinat. Adoram gingăşia ei şi toate 

lucrurile ciudate pe care le făcea. Optimismul ei îmi aduce 

de fiecare dată zâmbetul pe buze. Uneori mă grăbeam să 

citesc, numai că să ajung la părţile despre ea. De fiecare dată 

când era ziua cuiva, îi cânta la ukulele. Oferea bomboane 

tuturor şi chiar dacă era privită urat de majoritatea figurilor 

din liceu, continuă să fie ea. Fără să se schimbe, şi fără să o 

deranjeze faptul că avea o singură prietenă. Copila-Stea 

reuşea cumva să iasă din monotonie şi să fie ea. Uneori eram 

de-a dreptul geloasă pe cât de nepăsătoare era faţă de 

părerile celorlalţi.  
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Trăieşte acum, nu ieri şi nu mâine. Doar acum. Trăieşte 

clipă de clipă. Nu-ţi amaneta prezentul în favoarea 

viitorului. 

Leo este extrem de amorezat de modul ei de a fi. Şi în 

acelaşi timp, tinde să o ţină departe din aceeaşi cauză, în 

unele situaţii. Îi place să fie cu ea, dar uneori se simte ruşinat 

de faptul că lumea îl ignoră când este cu ea.  

Cartea aceasta îmi oferă fiori pe şira spinării. Uneori mă 

scoate din sărite ipocrizia de care Leo dă dovadă. Însă, îl 

înţeleg uneori, pentru că odată ce ai în minte un tipar, îţi este 

ciudat să priveşti lumea altfel. De aceea, uneori, Copila-Stea 

părea o aiurită. Nu înţelegea cum poate să fie atât de sigură 

de ea, fără să-i pese de faptul că este ignorată. Nu înţelegea 

nici cum poate să fie atât de darnică, deşi tot ce îi era dat în 

schimb erau priviri amuzante sau urâcioase. 

Cartea abordează un subiect complicat, despre 

conformism şi… nonconformism; despre cât de greu este cu 

adevărat pătrunzi într-un cerc social, dacă nu faci parte dintr-

un tipar; despre cât de complicat este uneori să fii tu însăţi, 

fără să-i deranjezi pe ceilalţi.  

Nu este genul de carte cu final fericit sau trist. Este pur şi 

simplu o carte care te schimbă odată cu finalul ei, indiferent 

de modul în care s-a sfârşit.  

Finalul este, de fapt, cel care te face să înţelegi cartea şi să-ţi  

dea încă un motiv să-ţi placă. Modul unic în care este 

abordată această tema m-a suprins şi nu mă aşteptăm să fiu 

atât de impresionată...  
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Nu credeam că o carte de copii avea să mă fascineze 

în asemenea manieră. Şi să mă facă să privesc lumea într-un 

alt fel decât o făceam înainte. M-a făcut să mă apreciez mai 

mult pe mine, şi m-a învăţat să mă iubesc pe mine, exact aşa 

de aiurită cum sunt! Este exact genul ăla de carte pe care 

trebuie să o citeşti în viaţă şi pentru viaţă, indiferent de ce 

vârstă ai, cine eşti sau cum eşti! 

,,– Eu nu sunt numele meu. Numele e ceva ce port, ca 

pe o cămașă. La un moment dat se uzează, cresc și nu mi se 

mai potrivește, așa că îl schimb.” 

Fără dar şi poate, îi ofer din toată inima cinci steluţe 

din cinci. 

Elevă: Moldovan Andreea 

Clasa a VIII-a A 
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Primăvara, Zâna Florilor 

 

 De-a lungul unui an 

se întâmplă lucruri 

minunate şi fermecătoare. 

Anumite lucruri obişnuite 

la prima vedere sunt de 

fapt adevărate mistere. Şi 

toate astea datorită a patru 

zâne care apar mereu pe 

rând, în fiecare an: 

anotimpurile! 

 În descrierea lor 

vom începe cu primăvara. 

Ea este Zâna Florilor. Este 

cea mai tânără dintre zâne, 

ele fiind surori. Primăvara 

apare după ce iarna, cea mai vârstnică soră, se trezeşte, ştiind 

că mai are de mers şi-n alte părţi. Primăvara îşi cheamă 

atunci cel mai de seamă ucenic, soarele şi îi dă de lucru, să 

încălzească pământul cu ale sale raze şi să trezească natura la 

viaţă. Vegetaţia toată parcă reîntinereşte, îmbrăcând o nouă 

haină verde! 

 Pentru a face florile să se trezească la viaţă, primăvara 

o roagă pe toamna să-i dea ucenicul ei, ploaia. Primăvara 

trimite şuvoaie de apă pe pământ, apoi reapare soarele 

strălucitor şi galben ca aurul, şi pe loc pe haina verde a 

Mamei   Natură   apar   nasturii   multicolori:  florile!  Drept  



12 

 

 

mulţumire, aceasta îi permite fiicei sale să stea la noi trei 

luni. Dacă primăvara nu coase florile pe haina Mamei Natură 

la timp sau nu sunt foarte frumoase, iarna e obligată să se 

întoarcă, iar primăvara primeşte după o perioadă o a doua 

şansă. Însă acest lucru este foarte rar, deoarece primăvara  

este o expert în arta florilor, de unde şi-a primit şi titlul de 

Zâna Florilor. 

 În aprilie, primăvara cheamă vântul pentru a scutura 

florile copacilor. Aşa se pregăteşte din timp pentru când vine 

sora ei mai mare, vara. Până în iunie are timp liber, apoi 

soarele începe să strălucească foarte tare, semn că vara a 

venit! Primăvara, deşi pleacă, lasă în urmă mantaua verde, 

care va rămâne pe pământ până ce va veni toamna! 

 Aceasta este primăvara şi cred că puterile ei o fac 

unică, aşa cum este fiecare dintre celelalte trei zâne! 

 

     Elev: Ardeleanu Victor 

     Clasa a V-a B 
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Primăvara – zâna florilor 

 

 Mulţi oameni spun că 

primăvara este zâna florilor, dar de 

ce cred aşa aceşti oameni? 

Legenda spune că demult, existau 

patru zâne: zâna Primăvara, zâna 

Vara, zâna Toamna şi zâna Iarna. 

Aceste zâne erau cele mai 

frumoase şi talentate din întreaga 

vale a ielelor. Într-o zi, împăratul 

talentelor a anunţat că zâna care va câştiga concursul va avea 

titlul de zâna florilor. Multe zâne deosebite şi-au încercat 

norocul, dar nici una nu a ajuns în finală, doar zânele noastre 

talentate. 

 Fiecare dintre ele îşi dorea enorm acest titlu. Ele au 

dat tot ce este mai bun. Într-un final, concursul s-a încheiat 

cu celebrarea titlului. Zâna Primăvara câştigase titlul de 

Zâna  Florilor. Aceasta era o fată gingaşă şi albă ca spuma 

laptelui. Primăvara era nespus de fericită pentru câştigarea 

titlului. A doua zi, harnică cum era s-a apucat imediat de 

treabă. A făcut un câmp cu multe flori gingaşe şi colorate. A 

înverzit din nou copacii bătrâni cu multe frunze şi  flori care 

aveau un miros îmbietor. Mânioasă de fel, zâna Iarna a 

distrus creaţia Primăverii. Iarna i-a spus să se  lupte cu ea să 

vadă care este mai bună. Ele s-au luptat zi de vară până-n 

seară.  
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La final, duelul a fost câştigat de zâna Primăvara. 

Ajutată de Vară şi Toamnă, Primăvara a  restaurat  creaţia şi  

cele  trei  au trăit fericite până la adânci bătrâneţi. Şi de 

aceea oamenii spun că primăvara este Zâna Florilor. 

     Elevă:Negoianu Bianca 

     Clasa a V-a B 

 

Planeta Pământ după 

50 de ani lumină 

 

 Toată lumea se întreabă: 

,,cum va fi pământul peste X ani,, 

Dacă va fi peste mai mult de  N 

,,biliarde de ani,,, pământul nostru 

nu o să mai existe. Dar cum ar fi 

dacă pământul ar exista pentru 

totdeauna Pentru a afla, intră în 

această maşină a timpului. 

 … 

 Am ajuns! Pare pustiu, nu-i aşa 80% din oameni au 

plecat pe alte planete să le colonizeze. Unii încă pleacă. 

Tehnologia este foarte dezvoltată, iar poluarea s-a redus 

radical de când au plecat oamenii, iar cei care au rămas 

preţuiesc natura şi o studiază în moduri în care nu a fost 

posibilă cu tehnologia noastră veche. 

 Noi specii au apărut, unele mai ciudate şi mai 

fantastice decât cealalte. Din păcate, noi specii apar foarte 

rar de acum încolo. Fauna şi flora au avut o creştere cu până 

la 75%. 
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În curând, peste aproximativ 600 de mii de ani nu o să mai 

fie oamenii aceia, ci ei vor arăta altfel.  

 Păi, timpul nostru a trecut! Hai să ne întoarcem 

acasă… 

Hopa… S-a stricat maşina timpului! Păi… se pare că 

am rămas aici… pe veci! 

     Elevă: Iliu Maria Ioana 

     Clasa a VI-a B 

 

 

 

Planeta Pământ, în viitor 

 

 Toată lumea se gândeşte la 

viitor. Când spunem cuvântul 

,,viitor” ne gândim la maşina 

timpului, la vehicule zburătoare, la 

teleportare şi la alte minunăţii. Nu e 

ca şi cum nu vom putea niciodată să 

construim aceste lucruri. Oamenii 

au crezut mereu că viitorul va fi 

diferit şi au avut dreptate. Totuşi    

s-au înşelat mereu gândindu-se la cum ar putea arăta viitorul. 

 Înainte de apariţia maşinilor perfomante, cam prin 

secolele XVIII-XIX, oamenii credeau că, în viitor, vom trăi 

sub apă. Că vom avea domuri care îşi iau singure oxigenul 

de la suprafaţă. Ba chiar ei credeau că aceste lucruri  vor fi 

realizate în următorii 100 de ani.  
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Acum noi credem că 

peste 40 de ani vor 

apărea maşinile 

zburătoare.  

Dacă ne gândim 

la 50 de ani  lumină în 

viitor, probabil că 

atunci pământul nostru 

va fi distrus,  din 

cauza unei supernave declanşată de soare, care va rezulta în 

distrugerea sistemului nostru solar. Norocul nostru va fi 

acela că, vom fi deja dotaţi cu tehnologia potrivită pentru a 

ne găsi o Terra 2. Desigur, distrugerea va fi cunoscută de 

către populaţia lumii de luni înainte să se petreacă pentru a 

avea destul timp la dispoziţie pentru evacuare. 

La sfârşit, vom încerca să ne adaptăm iar pe un tărâm 

nou şi minunat, distrugerea primului Pământ fiind doar un 

test asupra potenţialului omenirii dat de către soartă. De aici 

vine şi sfârşitul/zicala: ,,Cu cât ştim mai multe, cu atât 

realizăm că ştim mai puţine. 

    Elev: Savancea Tudor 

    Clasa a VI-a B 
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Primăvara uitucă 

 

A fost o 

dată ca niciodată 

o zână pe nume 

Zâna Florilor. Ea 

era responsabilă 

de primăvară, 

dar mai erau şi 

alte zâne cum ar 

fi: Zâna fructe-

lor, responsabilă 

cu toamna, Zâna 

căldurii, responsabilă cu vara şi Zâna fulgilor de nea, 

responsabilă cu iarna. Aceste zâne erau nevoite să-şi 

amintească momentul în care să aducă anotimpul potrivit. 

Toate aceste zâne erau surori. Zâna fulgilor de nea era foarte 

serioasă, dar în schimb Zâna florilor era uitucă şi îi plăcea să 

viseze mult, ba chiar era un pic paralelă cu realitatea. Zâna 

florilor fiind aşa de uitucă şi visătoare a uitat să-i spună 

Zânei fulgilor de nea să facă iarna să plece, aşa că iarna a 

ţinut până în luna mai. În iunie Zâna căldurii a observat că a 

venit timpul verii, aşa că a adus vara.  

Zâna florilor a văzut că vara a venit, iar apoi 

indignată, s-a dus la Zâna căldurii şi i-a spus: 

- Era rândul meu să aduc primăvara! 

- Ba nu! Suntem în luna iunie, spuse Zâna căldurii. 

- Nu este adevărat! Suntem în luna martie. 
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Zâna fulgilor de nea apăruse. Văzând că surorile sale 

se ceartă, le întrerupse: 

- Cred că s-a produs o neînţelegere! 

Cele două zâne amuţiseră. 

- Eu am condus iarna un pic prea mult. 

Primăvara nu a venit, deoarece Zâna florilor nu mi-a 

spus să schimbăm anotimpurile. 

- Deci de asta nu a venit primăvara! spuse Zâna 

florilor. Îmi pare rău că ne-am certat din cauza mea. 

- De acum să nu mai uiţi de primăvara Zâna florilor, 

spuse Zâna fulgilor de nea. 

 Din această zi, Zâna Florilor a promis să nu mai uite 

de primăvară. 

    Elev: Gherghevici Gabriel 

    Clasa a V-a B 
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Pădurea are suflet 

 

 Era o zi 

frumoasă de vară. 

Nişte elevi de clasa a 

patra erau în tabără. 

- Copii, 

astăzi vom face o 

drumeţie în pădure. 

Mergeţi să vă 

pregătiţi, spuse 

învăţătoarea. 

 Când au fost 

gata, au pornit împreună cu un ghid spre pădure. Acesta le 

povestea despre plantele şi animalele de acolo şi cum să le 

protejeze. După o oră de mers, învăţătoarea le zise: 

- Vă puteţi scoate mâncarea, dar aveţi grijă să nu 

aruncaţi ambalajele pe jos. O să punem o pungă acolo, pe 

care să o luăm cu noi în oraş. 

 Dar Dănuţ nu mai auzise ultimile cuvinte. Când a aflat 

că poate să mănânce, s-a concentrat numai pe acest lucru. 

Ceilalţi îl ascultau pe ghid, dar el, fiind plictisit de acesta, şi-

a luat sandviciul şi s-a depărtat de grup. 

 S-a oprit lângă un copac, unde şi-a aruncat gunoiul şi a 

aţipit. L-a trezit o voce necunoscută. 

- Hei, băiatule, ce crezi că faci 

Dănuţ se roti nedumerit, încercând să-l găsească pe 

vorbitor. 
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- Cine a spus asta se bâlbâi băiatul. 

- Eu, copacul pe care ai dormit. Tu eşti copilul care 

s-a despărţit de grup şi care şi-a golit buzunarul plin de 

ambalaje lângă prietenii mei, spuse copacul pe o voce 

supărată. 

- D…da, dar nu ştiam că sunt amicii tăi. 

- Nu contează cine sunt ei. Important este că tu 

poluezi şi strici frumuseţea naturii. 

- Cum ar putea face aşa ceva câteva ambalaje 

- Poate că ce ai aruncat tu nu ţi se pare important. 

Dar imaginează-ţi cum ar arăta pădurea dacă fiecare om ar 

face ce ai făcut tu. Gândeşte-te că atunci când o să te întorci, 

o să vezi că fiecare coleg de-ai tăi a pus gunoiul pe iarbă, în 

apă, în tufişuri sau chiar în copaci, pe crengile mai joase. Şi, 

ţinând cont că în fiecare zi trece cel putin un grup de peste 

treizeci de oameni, dacă şi-ar lăsa fiecare mizeria prin 

pădure, cum ar mai arăta acest loc care adăposteşte sute de 

animale 
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Bineînţeles că ele ar 

muri pe rând, iar copacii, 

dacă nu s-ar usca, ar fi tăiaţi, 

cel mai probabil ilegal. 

Aceste lucruri nu s-ar 

întâmpla acum, ci peste câtiva 

ani, iar în locul acestora, pe 

care tu l-ai văzut când erai 

mic, fără să îi acorzi această 

importanţă, nu ar mai putea fi 

vizitat de copiii tăi. Acum 

poate te gândeşti: ,,mare 

lucru, o pădure,,, dar 

frumuseţea acestei păduri nu 

se compară cu a altora. 

Trebuie să protejezi mediul 

înconjurător! 

 Dănuţ asculta fascinat, dar faţa copacului dispăru. Nu 

se mai auzea nimic. ,,Să fi fost doar un vis” gândi băiatul. 

Îşi aminti că îi spusese arbore al şi începu să adune mizeria 

aruncată. Apoi se uită spre copac. Parcă acesta îi zâmbea. 

Dănuţ îşi aminti că se depărtase de grup şi fugi către ei. Nu 

avea de gând să povestească nimănui ce i se întâmplase, dar 

de atunci a avut mare grijă să nu mai polueze natura, 

amintindu-şi mereu de vorbele copacului. 

    Elevă: Georgescu Laura 

    Clasa a VI-a B 
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Primăvara 

 

 În urmă cu milioane 

de ani, pe când animalele 

şi plantele vorbeau, iar 

zâna anotimpurilor se 

plimba pe pământurilor 

noastre, a avut loc o mare 

bătălie între cele două 

mari forţe, Zâna 

Anotimpurilor şi Zâna 

Plantelor. Lupta a durat 

12 decenii, iar într-o zi 

putea să fie şi toamnă şi 

primăvară, să înflorească 

copacii şi să le cadă de pe 

crengile lăsate, fructele. 

Mult au avut de suferit şi 

animalele, dacă năpârleau îngheţau, dacă nu cedau căldurii, 

iar bieţii oameni nu prea mai aveau ce să mănânce. 

 La un moment dat cele două zâne au oboist. S-au 

aşezat amândouă, s-au uitat în jur şi au început să plângă la 

vederea animalelor slabe, copacilor bolnavi, a ghioceilor ce 

nu ştiau dacă au voie să iasă sau nu. Nici măcar nu-şi 

aminteau de ce s-au certat. În acel moment au luat o decizie 

ce le-ar fi putut schimba soarta tuturor: S-au dus la Soare şi 

Lună plângând, au recunoscut greşeala pe care au făcut-o. La  
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auzul lucrurilor acestea, Soarele a ordonat: 

,,Dragele mele, greşeala voastră nu poate să fie 

trecută cu vederea, aşa că, de acum înainte, 

nici una dintre voi nu o să mai conducă toate 

anotimpurile; vă voi despărţi în patru, aşa cum aţi fost la 

început, iar fiecare o să deţină plantele pe care le voi  numi: 

Primăvara – florile, Vara – cerealele, Toamna – fructele, iar 

Iarna – copacii. După ce a rostit aceste cuvinte, Soarele le-a 

atins pe fiecare cu câte o rază şi a rostit câteva cuvinte 

alambicate, iar patru zâne au luat naştere. Primăvara era cea 

mai frumoasă: avea părul lung şi bălai, o rochie lungă din 

petale de flori, cusută cu fir de aur, iar pielea ei era albă ca 

laptele. Ochii erau albaştri. Vara era înaltă, iar pielea-i 

strălucea ca o rază de soare. Iarna avea buzele vineţii, iar în 

păr avea fulgi de nea, iar Toamna avea părul castaniu şi ochii 

căprui. 

 Celor patru nu le-a fost greu să decidă care este cea 

care o să fie prima: au întrebat animalele de ce le este cel 

mai dor, iar toate au răspuns ce de mirosul florilor, aşa că 

Primăvara, pentru trei luni le-a fost regină, după care  au 

urmat rând pe rând vara, toamna şi iarna. 

    Elevă: Burlacu Casiana Maria 

    Clasa a V-a B 
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Zâna florilor 

 

 În ţinutul Zânelor venise primăvara. Acum erau peste 

o sută de zâne: Zâna 

apei avea grijă să nu 

dispară apa, Zâna 

Margareta, avea  

grijă de margarete, 

dar dintre toate  cea 

mai importantă era 

Zâna florilor. Ea 

avea grijă de toate 

florile: le uda, le iubea, le punea la lumină, vorbea cu ele... 

 Ei bine, ce nu v-am spus este că ţinutul era împărţit în 

două. O parte care era condusă de Zâna florilor şi cealaltă 

parte era condusă de Spiriduşul buruienilor. Acest spiriduş 

voia ca toate florile să dispară şi între el şi zână era o bătălie 

de câţiva ani buni. Acesta făcuse un ser pentru a omorî uşor 

zâna ghioceilor, pentru că ştia că dacă o s-o omoare nu vor 

mai creşte celelalte flori, însă nu pusese serul în practică. 

 De cealaltă parte aceasta făcuse un plan mai ingenios. 

Să capete cât mai mult spaţiu din suprafaţa pământului. Iar 

în fiecare săptămână avea loc câte o întrecere. 

 După câteva luni… 

Spiriduşul  o  înfruntă pe  zână  spunându-i  că  o  provoacă  
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să se întreacă doar ei doi şi cel care va câştiga va avea în 

posesie  tot ţinutul şi celălalt va devei sclavul celuilalt. Ştiind 

că acesta este războiul decisive, zâna florilor găsise sabia cu 

cea mai multă putere, iar spiriduşul scoase serul. 

 Când au ajuns la locul de întâlnire s-au luptat zi şi 

noapte, iar după şapte zile şi şapte nopţi, Zâna florilor l-a 

învins pe spiriduş, astfel Primăvara şi-a întins mantia 

parfumată: era albă ca perla, cu părul ca spicul grâului, cu 

ochi albaştri ca marea.  

 Şi astfel s-a aşternut pacea şi armonia în ţinutul 

Zânelor. 

                       Elevă: Coman Diana 

                       Clasa a V-a B 
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Acceptă-l pe  cel de lângă tine 

 

    Gabriela este noua 

noastră colegă. 

    La ora de educație 

fizică, doamna 

profesoară ne-a pus să 

facem gimnastică în sala 

de sport.  

    Ne-a învățat cum să 

ne rostogolim. Când a 

venit și rândul Gabrielei să încerce,aceasta a căzut și s-a 

lovit la picior.Toată clasa a început să râdă de ea și să o 

batjocorescă. M-am dus la ea și i-am spus: 

-  Gabriela, ești bine ? Te-ai lovit ? 

- Lasă-mă în pace! Știu că ai venit și tu să râzi de mine! 

- Nu, din contră !Eu nu sunt ca ei ! Vreau să te ajut! 

Unde te-ai lovit? 

- La piciorul stâng. 

- Vino la cabinet! 

   Cu acordul domnei profesoare de sport  am părăsit sala  și 
ne-am îndreptat spre cabinetul medical al școlii.Acolo, 

Gabriela  a primit un bandaj pentru piciorul ei. 

      -Te simți mai bine?am intrebat-o după ce am plecat de la  

cabinet. 

    - Da, mulțumesc mult, Alessia . 
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- Și nu îi lua în seamă pe 

ceilalți ! Știu doar să râdă de alții. 
Si de mine au râs, când am venit 

în această clasă. Gabriela,vrei să 

fim prietene? 

      - Binențeles, Alessia! Şi încă 

odată mulțumesc mult pentru 

ajutor. 

       - Cu plăcere, oricând! Asta fac prietenii. 

        Alessia a povestit doamnei diriginte despre compor-

tamentul colegilor față de Gabriela. 

        Drept urmare  pentru  ora de dirigenție elevii trebuie 

pregătescă o temă despre toleranța și să stabilescă regulile 

unei clase tolerante.  

        Câteva reguli pe care le-am reținut de la ora de 

dirigenție sunt : respectă şi vei fi respectat;  înţelege şi vei fi 

înţeles; este politicos să întrebi ce poţi face; nu este bine să 

jigneşti pe cineva așa cum au procedat și colegii mei cu 

Gabriela.  

       Colegii mei au înțeles ce inseamnă  toleranța, respectul, 

buna înțelegere și acceptarea  între oameni. Colegii  mei     

și-au dat seama că au greșit  și și-au cerut scuze față de 

Gabriela. Gabriela a fost acceptată de  toți colegii și s-a 

integrat foarte bine în clasa noastră.   

       

                                                   Elevă: Neciu Alessia Maria  

Clasa a VI-a B  
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Marea Neagră și secretele sale 

                                                        

     Tainele ascunse ale mării, 

poveștile, secretele sale, au 

fost întotdeauna în atenția 

oamenilor.  

     Românii sunt norocoși să 

aibă o astfel de lume 

misterioasă, aceasta purtând 

numele de Marea Neagră. 

      La orele de biologie s-a discutat mult despre Marea 

Neagră, am învățat atât de multe lucruri noi, doamna 

profesoară deschizându-ne porțile spre cunoașterea acestui 

paradis al apelor.  

       Acele lecții mă duceau de fiecare dată  cu gândul la 

vacanța de vară, la soarele arzător care își reflecta razele în 

nisipul de aur și în valurile spumegânde de cristal, la apa care 

părea atât de rece, la peștișorii mici și mișcarea lor continuă, 

amețitoare. 

       Avem numeroase amintiri frumoase legate de acest loc, îi 

rostim numele de atâtea ori, dar foarte puțini  analizăm 

cuvintele. Marea Neagră... Marea Neagră...  

       Oare de ce se numește așa?  

       O mulțime de teorii, de presupuneri, dar nimic concret. 

       

 

 

 



29 

 

 

 

 În acest caz, tot 

ce ne rămâne de făcut 

este să credem ceva, să 

ne lăsăm imaginația să 

zboare și să alegem o 

teorie în care să 

credem, care să ne 

apropie mai mult de 

mare, să fie în 

concordanță cu 

personalitatea noastră. 

      Unii oameni  trăiesc după niște principii clare, demonstrate 

științific.  

      Ei vor alege să creadă că numele mării vine de la 

zăcămintele de petrol pe care aceasta le deține. 

       Oamenii care nu sunt atât de apropiați mării, vor privi 

totul de la depărtare și vor trage concluzia că numele vine de 

la culoarea închisă pe care aceasta  o are.  

       Nu este greșit.  Nimic nu este greșit când vine vorba 

despre presupuneri. 

       Ar putea fi adevărat, dar nu vom ști niciodată adevărul. 

       Alți oameni, aventurieri din fire, cărora le place să 

descopere informații noi, curioși, sigur vor afla, ori de la 

școală, ori de pe internet, că, datorită salinității ridicate și  

lipsei oxigenului la anumite adâncimi, Marea Neagră prezintă 

zone lipsite de viață. 
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Se știe că negrul 

este o culoare asociată 

cu moartea, motiv 

pentru care lipsa vieții 
de la o anumită 

adâncime a Mării 

Negre poate fi 

reprezentată de negru, 

astfel fiind explicat 

numele ei. 

        Apoi, ultima categorie de oameni sunt cei visători, 

creativi.  

         Acești oameni nu vor da ascultare științei, ci vor inventa 

povești și legende pline de farmec.  

          De exemplu, cineva ar putea crede că o vrăjitoare 

malefică a pornit o furtună aprigă și rece, aceasta inundând 

zona, iar întunecimea împrejurării în care a fost creată să îi 

dea numele.  

         Sau poate că, atunci când Dumnezeu a creat-o era o 

noapte neagră, cu un cer acoperit de nori negri, care să o 

definească. 

         Dar dacă o zeiță ce crease marea le poruncea oamenilor 

să poarte costume de baie negre atunci când înoată acolo? 

         Sunt o infinitate de variante, lucru ce face aceasta mare 

specială.  

         Marea vrea să ne lase să credem ce vrem, pentru că 

fiecare om în parte să o poată considera frumoasă din propriul 

punct de vedere. 
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Oare ce vrea Marea 

Neagra să ne transmita? 

Oare ne spune că ar trebui 

sa fim mai rezervați, să îi 

lăsăm pe ceilalți să creadă 

ce vor, astfel ei dorindu-și 

să afle mai multe? 

         Așa cum marea nu 

ne permite să îi aflăm secretele, ne provoacă să vrem să o 

cunoaștem mai bine, oare putem si noi să-i facem pe cei din 

jur să vrea să afle secretele noastre prin a fi secretoși? 

   Poate că așa este, așa putem afla care oameni sunt doar 

curioși și care sunt aceia cărora le pasă cu adevărat de noi.  

          Inteligența Mării Negre este uimitoare, transmite 

oamenilor mesaje de o importanță aparte și este păcat că 

oamenii nu le pot descoperi. 

         Este impresionant cum o  întindere de apă cu un nume ce 

nu poate fi explicat ne dovedește că psihologia inversă nu este 

practicată numai de ființele umane, ci aceasta ne înconjoară, 

luând cele mai bizare forme. 

 

                                Elevă: Ursea Daria Ana 

                     Clasa a VIII-a A 
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Familia Pronumelor 

 

 Într-o zi de toamnă, 

pe când copiii erau gata de 

începerea şcolii, regele 

alfabetului pornea către 

şcoli pentru a aduce 

abecedare elevilor dornici 

de învăţătură. Admirând 

frunzele multicolore şi 

ascultând păsările care 

dădeau ultimul concert s-a împiedicat de o virgulă jucăuşă. 

Virgula şi-a cerut scuze, iar Alfabetul şi-a continuat drumul 

fără a realiza că tabla lui era ruptă. 

 După două ore de mers, s-a simţit uşurat, aşa că s-a 

uitat în spate… litere peste tot. Acesta a spus o vrajă magică 

crezând că este cea corectă, dar, de fapt era o vrajă 

necunoscută, care a făcut literele să se contopească între ele. 

 Literele au format o familie, familia pronumelor. 

 Bunicii erau Dânsul şi Dânsa, ce aveau doi copii, pe 

El şi pe Ea, doi fraţi tare uniţi. El era căsătorit cu Ele  şi 

aveau împreună trei copii, pe El, Tu şi pe Voi, pe când Ea 

era căsătorită cu Noi. Aceştia le-au făcut bunicilor trei nepoţi 

minunaţi pe Ei, Dânşii şi pe Dânsele. 

 De atunci această familie frumoasă şi unită le este 

prezentată la şcoală copiilor de toate vârstele. 

    Elev: Ciripoiu David 

    Clasa a VI-a B 
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Adam şi Eva 

de LIVIU REBREANU 

-analiză stilistică- 

 

Cartea a fost clădită 

după o idee modernă și totuși 

veche de când lumea, dar 

încifrată, pentru a nu da 

posibilitatea oricărui neavenit 

să se folosească în plan 

material de forța sacră ce 

există la îndemâna oricui. 

Metempsihoza ca știință 

rămâne abstractă pentru cei 

lipsiți de interes în acest 

domeniu și dificil de descifrat 

pentru pasionați. 
Reîncarnarea- ca temă a 

sufletului ce revine pe pământ 

încarcerat în corpul uman- a fost dezbătută și de Platon în 

literatura de specialitate europeană. Totuși, apartenența 

părții la întreg și a întregului format din părți, indivizibile 

una fără cealaltă, este dezvoltată în cuprinsul cărții, cu 

nuanțe preluate din modul de a gândi al asiaticilor, care au 

dezvoltat o întreagă filozofie în jurul acestei idei. 

  

 

 



34 

 

Ignoranța sufletului aflat în starea materială, când 

omul nu-și mai amintește de condiția sa divină, ci se 

mulțumește cu dualitatea bine-rău, lumină- întuneric, rai-iad 

și ajunge să nutrească sentimente de vibrație joasă specifice 

matricei tridimensionale, se opune străduinței sufletului de a 

ieși la iveală și de a-i arăta ființei umane că numai lumina și 

iubirea sunt stările benefice care contribuie la evoluția 

spirituală. 

 Întâlnim aici, cele două contrarii, Yin și Yang, 

prezentate ca energie masculină și energie feminină, care se 

caută și doresc a se completa unul pentru altul, pentru a 

realiza echilibrul sufletului. Aleman prezintă această 

apoteoză a regăsirii celor două părți și a contopirii lor în 

UNU, invocând cifra mistică 7- cunoscută ca cifră spirituală, 

ce conduce la dumnezeire. 

 Unu reprezintă Divinitatea, cuprinde întregul, totul, un 

singur centru care e pretutindeni, care nu se împarte, de care 

este nevoie mereu, pentru că nu există număr în care să nu se 

regăsească unitatea. 
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Șapte este format din unu și șase (cifra omului, a 

căderii, a nedesăvârșirii, a uzurpării). Prin acțiune (unu 

reprezintă acțiunea), omul aflat sub influența lui șase se 

poate salva, ridicându-și vibrația și refăcând apartenența la 

vibrația divină, astfel reușind să transceadă în planurile 

superioare spirituale. 

 Se păstrează în acest roman ideea venerării cifrei șapte 

din antichitate, văzută ca număr al atingerii perfecțiunii și al 

reînnoirii ciclice. 

I se acordă și aici lui șapte prin uniunea lui trei (văzut 

ca unitate și întreg, o entitate completă, echilibrată, stabilă) 

cu patru (cifră văzută ca materializarea actului divin prin 

creație) simbolistica uniunii dintre pământ și cer, dintre cele 

lumești și cele sfinte. Toate acestea stau în puterea lui șapte. 

Ar putea fi privit și ca fiind format din doi (dualitate) 

și cinci (schimbare). Se poate afirma astfel că nu oricui îi 

este dat ca prin schimbarea felului de a fi să poată ieși din 

dualitate, iar liberul arbitru să-l facă să se regăsească în 

Divinitate, să înțeleagă legile Universului – vers uni (către 

unitate). 
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Aleman consideră că 

există totuși câțiva 

oameni care au reușit 

această transfigurare, 

însă doar în momentul 

morții. Numai cei ce în 

clipa desprinderii 

sufletului de trup au 

revelația iluminării au o 

anumită lumină în ochii 

lor, înainte ca aceasta să 

se stingă definitiv din 

privirea lor. 

Bătrânul a observat sute de oameni în momentul 

trecerii în neființă și a remarcat că sunt puțini cei ce au 

revelația apartenenței la unitatea iubirii divine transpusă în 

licăririle ultime și este convins că numai după a șaptea 

întrupare, în care sufletele gemene reușesc să se 

contopească, se produce această minune. 

                                        Prof. dr. Ţăpîrdea Daniela 
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Și ... nu prea şireată 

 

 Se spune că 

„Lupul își schimbă 

părul, dar năravul 

ba” . Ce credeți? 

Vulpea se 

aseamănă cu lupul?  

 Povestea mea 

vorbește despre o 

doamnă roșcată 

care locuia într-o pădure, aproape de un sat. 

           - Vai, tare mă doare stomacul! Cred că-i timpul să iau 

masa! 

Ajunsă în gospodăria unui sătean, puse ochii pe o 

găină grasă. Nu stătu prea mult pe gânduri și atacă. 

- Hei! Ce crezi că faci? spuse găina. Tu nu vezi că mă 

aflam aici? Ce, voiai să mă lovești? Nu ai învățat bunele 

maniere de la părinți? 

- Încercam doar să te îmbrățișez! 

- Nu mă păcălești tu pe mine! Poate tu nu știai, dar 

eu sunt o vulpe, ca și tine! 

- Ba nu, esti găină! Ai pene și carne gustoasă! 

- Pot sa-ți dovedesc! Eu știu multe lucruri despre 

găini datorită faptului ca le vânez mereu, ca o vulpe 

inteligentă ce sunt! 
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Gaina începu să vorbească 

atât de mult, încât roșcata crezu că 

are în față o vulpe adevărată. 

– Vai, chiar spui adevărul! Nici 

eu, care mă hrănesc 

cu găini de atâta timp, nu știam 

toate acestea despre ele! Dar de ce 

arăți asa? 

– Eu arăt ca o vulpe! 

– Ba nu, vulpile nu au pene! 

– Așa vei arăta și tu când vei fi bătrână și înțeleaptă ca 

mine! 

– Învață-mă mai multe! Vreau să cunosc și eu 

secretele înțelepciunii! 

– Mai întâi, nu ataca vulpile bătrâne care stau aici, 

alături de mine, altfel mă voi supăra și nu-ți voi mai spune 

nimic! 

– Am înțeles, dar ce ar trebui să mănânc? 

– Vezi acel animal mare, cu botul lung și coada 

stufoasă? 

– Da, stă în cușca de lângă casă. El îmi va da de 

mâncare? 

– Da, mergi la el si spune-i că vrei să mănânci găini, 

iar el iți va da. 
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Vulpea făcu asa cum spusese gaina. 

- Domnule, vreau să mănânc găini! 

- Poftim?!!! Găinile stăpânului?!!! Nu, eu te mănânc 

pe tine! 

      Câinele fugări vulpea până ce aceasta sări gardul 

și 
nu se mai întoarse niciodată. 

      Acum, ce spuneţi? Vulpea se poate schimba? 

      Ce parere aveţi despre găini, pe care noi le 

credeam lipsite de inteligență? Poate și ele au o altă părere 

despre noi. Fiecare își poate plăti greșelile, dar nu poate da 

timpul înapoi.  

Elevă: Cuţa Mihaela 

                                                    Clasa a VI-a A 
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Trezirea naturii 

 

 Pufuleț, pisoiul meu, 

doarme liniștit în coșulețul 

său. Deschid ferestra. Soarele 

blând îmi încălzește fața. 

Închid ochii și trag adânc aer 

în piept. Simt mirosul florilor 

de cireș. Deschid ochii și văd 

pomul plin de flori albe. 

           Rândunelele s-au 

întors la vechiul lor cuib. Se agită si ciripesc fericite.                                                                                                                      

 Multe albine dau târcoale florilor din grădină.Presărate 

prin iarba verde, viorelele  parcă te invită să le 

miroși.Fluturii nu stau prea mult pe gânduri și le vizitează.                                                                                                            

 Un cărăbuș, dezmorțit de frigul iernii, încearcă să urce 

pe un fir de iarbă, dar o pală de vânt se joacă cu el și-l 

dărâmă.Undeva, intr-un colț al grădinii, o colonie de gândaci 

cu ochelari își caută hrană.   

           Este gălăgie afară, multă zarvă. Copiii aleargă și se 

bucură de vremea frumoasă. Oamenii sunt parcă mai veseli 

și mai vorbăreți. Pufuleț vine lângă mine,la fereastră, dorind 

parcă să vadă ce se întâmplă.                                                                              

         -Vezi, Pufuleț? Primăvara este un miracol. Ea 

înseamnă trezirea la viață a naturii.                        

Iubesc acest anotimp așa cum te iubesc si pe tine! 

                                                     Elev: Gănciulescu Tony 

                                     Clasa a V-a A 
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My dear future self 

 

I have never doubted who you 

are and what you can do. You 

used to be a scared girl, not 

knowing what the future awaits 

for you, every night wishing for a 

sign to tell you everything it’s 

going to be fine. I know you have 

become the woman you’ve always 

wanted to be because your dad 

taught you how to be independent. I also know that because 

mom would never let you give up on yourself. I am proud of 

you. 

  I know people can be toxic and you used to keep distance 

from them. There will always be people like that. You need 

to focus on their good parts because there are some who can 

make you the happiest you’ve ever been. Let people in to see 

the real you and let them love you just the way you are.  

You probably work a lot and you often forget to give 

yourself some free time. Take a vacation, whether you go 

out with your friends, enjoying your life or travelling the 

world with your loved ones. You will thank me later.  

Yours lovingly,  

the person who will always care for you, 

      Your young self. 

Elev: Moldovan Andreea  

     Clasa a VIII-a A 
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Message to my future self 

 

My present-

day self at the age of 

11 is that of a 

serious, energetic 

person with great 

ambitions for my 

future. 

I am one of the 

best students in my 

class, because I 

really enjoy studying. Math, Romanian and English are my 

favourite subjects at secondary school. I have a friendly 

nature, I always give advice to my younger sister or to my 

comrades. Why shouldn’t I give some pieces of advice to 

myself for the next 15 years’ time? My hopes for my future 

are similar to many other young people of my generation.  

In the first place one must graduate studies (secondary 

school, high school, university with or without master’s 

degree). Secondly, one should find a job and try to do 

progress in his (her) career. Thirdly, every person should get 

married, get a family and have children if possible. At the 

same time it is very good if you can own a house and a nice 

car. 
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One positive thing about me 

is that I have a creative spirit and I 

love art. Of course I am not perfect. 

I need to improve some of my 

character features or change myself 

for the better. My pieces of advice 

here are: to plan my time every 

day, to be more patient with 

reference to my duties and people, 

to be more punctual and more reasonable.  

I think that in 15 years’s time I will be a renowned 

architect; I will earn enough money to live a decent life. I 

wish to run my own company. I also wish to devote time to 

my dearest hobbies: painting and travelling. 

My last advice is to speak and write in three foreign 

languages: English, French and Spanish. 

A slogan to my future self is: Work and fully enjoy 

life, eat healthy food and think about the future of our dear 

Planet, the Earth!  

 

 Elevă:  Burlacu Casiana 

 Clasa a V-a B 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

My hero 

 

My hero is Lightning 

McQueen, the main character 

and protagonist of the Cars 

series. He’s got blue eyes and 

a red color. He is a race car. 

He is number 95 and he is 

from U.S.A. He’s fantastic at 

races and his best friend is 

Mater. Lightning is built for 

speed and has just one thing 

on his mind: winning. His 

rivals are so many! 

Go Lightning! 

 

Elev: Poteleanu Iustin 

Clasa a III-a A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://worldofcarsdrivein.wikia.com/wiki/Cars_(series)
http://worldofcarsdrivein.wikia.com/wiki/Cars_(series)
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Baby, my hero 

 

Elevă: Nae Maria 

Clasa a III-a A 
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Filmul meu 

 

– Salut frate! Mă salută Walt 

Disney. 

– Neața! Ce faci? îi răspund. 

– Bine. Nu știu ce film să mai fac! 

– Lasă, te ajut eu. Am o idee 

briliantă. 

– Zi-o frate! 

– Doi fizicieni, unul nebun și unul curios, fac o 

mașină de teleportat! 

– Dar cum îi cheamă? 

– Bobby și Derek. 

– Nu-mi place numele lor dar, poți să-mi zici ce fac 

acolo? 

– Fiecare mănâncă o conopidă turcuaz cu buline 

vișinii și unul începe să scuipe foc iar celălalt, să leviteze și 

să distrugă teleportorul. 

– Serios? Nu are nicio logică! 

– Ba da, se duc în spațiu și se luptă cu niște castraveți 

care miros a brânză! 

– Cu ce scop? 

– Să ajungă acasă. 

– E prea ciudat, nu-l pun! 

– Atunci dai faliment pentru ca altfel nu mai vin 

copiii. 

– OK, bine. Îl pun. 

– Yes! 

Elev: Butoi Mihnea  

                    Clasa a III-a C 
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În căutarea aventurii 

 

 Demult, o fetiţă pe 

nume Mary adora 

aventura. În căutările ei a 

văzut o tabletă pe care 

scria: ”Bine ați venit în 

lumea Uriașilor!”. Nu 

apucă să citească bine că 

un zgomot puternic se auzi.: Troc! Troc!... De frică, se apucă 

de o liană asemnea unui șiret care o balansa în sus și în jos. 

Nu reuși să-și țină echilibrul și căzu pe o frunză. Când ridică 

ochii din pământ, uimită, văzu două picioare lungi, un 

bocanc desfăcut și picături... era un uriaș plângînd. Mary îl 

întrebă în gumă: 

– Ai cumva o umbrelă? că duș am făcut!... uriașul 

zâmbi.  

– Ce-ai pățit? întreabă curioasă Mary.  

– La școală n-am niciun prieten. Toți se știu de la 

grădiniță.  

– Și eu am pățit asta. Îmi amintesc prima zi de școală. 

Mă simțeam foarte, foarte singur. Dar cu glumă și cu 

vorbă bună mi-am făcut mulți prieteni.  

Uriașul o îmbrățisă, îi mulțumi pentru încrederea dată 

și o invită cât mai des în lumea sa, lumea uriașilor. 

Elevă: Stanca Ecaterina 

                                          Clasa a III-a C 
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Batman 

 

Batman is my hero. 

He is a fictional hero. He 

was created by the artist 

Bob Kane and the writer 

Bill Finger.  

Batman is a hero to 

me because I have learned 

many good things from 

him. He is always 

prepared to help the 

people from Gotham City. 

Batman is important to me because he has made me 

become a better person. 

I aspire to be like Batman because he is my hero.    

 

                                           Elev: Cîmpian Darius 

Clasa a III-a A 
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Visul 

 

 Ecaterina era o fetiță care intra în lumea visurilor cum 

intră oamenii mari la cinema. Tocmai a primit certificatul de 

Zână de clasa a III-a pentru a pleca în tărâmul vrăjit Țara lui 

Vreau și Primesc, țara în care toate visele se împlinesc. 

 A întâmpinat-o o pisică pe nume Mimi. Aceasta i-a 

spus: 

– Bine ai venit în Țara lui Vreau și 

Primesc. Eu sunt Mimi. Tu, cum te numești? 

– Sunt Ecaterina.  

Mimi răspunse: 

– Eu voi fi ghidul tău. Care este 

dorința ta? 

– Îmi doresc ...să fiu o super eroină! 

– Ce puteri vrei să ai? spuse Mimi. 

– Hmm... să mă gândsc. Știu! Să zbor! 

– Uite ce trebuie să faci! Urcă în acest ascensor până 

la 

etajul unu, acolo te va aștepta ”Bat Girl”. Ea se va ocupa de 

tot. 

– Mulțumesc Mimi! 

– Cu plăcere Ecaterina! 
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Ecaterina urcă în ascensor și 

așteptă să ajungă la etajul 

unu. Când a ajuns, a ciocănit 

la ușa pe care scria BAT 

GIRL cu litere poleite. 

– Boc...Boc! Deschise 

ușa o fată cu părul roșcat, 

ochii verzi și un costum mov. 

Întrebă: 

– Ești cumva Ecaterina? 

– Da! 

– Te așteptam, spuse Bat Girl. Am auzit ca vrei să 

zbori? 

– Da, este visul meu, spuse Ecaterina. 

– Ce fel de costum vrei? Ai de ales dintre: roz cu 

buline, alb cu stele verzi sau albastru pal cu o inscripție 

sclipitoare. 

– Îl voi alege pe cel albastru.  

– Bună alegere. Acum intră în cabina de probă. 

 După ce s-a schimbat, Bat Girl i-a dat un colier și i-a 

spus: 

– Acest colier îți va da puterea dorită! 

– Mulțumesc! Spuse Ecaterina! 

– Cu plăcere! 

– Acum voi fi o super eroină!!! 

 

Elevă: Stanca Ecaterina, 

                                       Clasa a III-a C 
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