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Din acest număr:  
 

Dragobete 
 

 

 
 

Povestea unui curcubeu 

  

 

Dear Jack 
 

Pădurea are suflet 
 

 

    

          Să cunoaştem universul copiilor 

 

http://www.scoalagimnaziala176.ro/


Tradiții și superstiții  de Dragobete 

 

 

 

În fiecare an, pe 24 februarie, 

românii de pretutindeni 

sărbătoresc Dragobetele. 

 În mitologia românească, 

Dragobetele este considerat zeul 

tinereții, al veseliei și al iubirii. 

Conform unor legende 

populare, Dragobetele este chiar 

fiul babei Dochia, un tânăr chipeș și iubăreț, care obișnuia să seducă 

toate femeile care îi ieșeau in cale. Totuși, în zilele noastre, 

Dragobetele reprezintă pentru români simbolul suprem al dragostei 

autohtone. 

El reprezintă atât începutul, cât și sfârșitul, așadar simbolizează 

sosirea primăverii, momentul în care natura începe să prindă viață, dar 

și sfârșitul poftelor lumești, întrucât anunță Postul Sfânt al Paștelui. 

În unele regiuni ale țării, ajunul dragobetelui este considerat ca 

și noaptea de Bobotează. Astfel, tinerele care doresc să își afle ursitul 

își pun sub pernă busuioc sfințit, în speranța că dragobetele le va ajuta 

să-și găsească alesul. 

În ziua de Dragobete, atât flăcăii, cât și tinerele nu au voie să 

plângă, întrucât vor avea parte de necazuri și supărări în lunile ce vor 

urma. 

Iată câteva din tradițiile și superstițiile legate de ziua de 

Dragobete! 
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Ghicitori 

 

 

     

Ziua se măreşte,    

Zăpada se topeşte,    

Grădina a-nverzit, 

Ce anotimp a sosit? 

(primăvara)  

 

 

 

  

Mi se spune şi florar!  

Peri şi meri în floare-s iar,                               

Ca în toamnă când intraţi 

Fructe bune să mâncaţi! 

(luna mai)  

 

 

 

 

  

Voinicel cu haina albă,                  

Iese primul din zăpadă  

Şi vesteşte-n toată ţara 

Că soseşte primăvara? 

(ghiocelul) 
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                A Fairy Tale of Our Days 
 

Once upon a time, a very bad 

man kidnapped a young woman and 

locked her in the biggest skyscraper of 

New York, at the last floor. Nobody 

knew the secret of the 102nd floor. 

 One beautiful day, Ann, the 

woman, had a good idea. On a piece 

of paper, she wrote: ”My name’s Ann and I’m locked in a strange room 

of the Empire State Building. If you help me, you will be able to marry 

me! Thank you!”. Then, she threw the paper on the window. 

 The paper arrived in front of Jack. He took it and read the 

message. He decided to help Ann. He took with him 5 slices of pizza 

and 3 bottles of Coke and took a taxi to the skyscraper.  

 When Jack arrived, he wanted to take the elevator, but, when he 

looked for it … SURPRISE! There wasn’t an elevator. Jack said: ”Oh 

no! I have to use the stairs to the 102nd floor… It will be difficult, but I 

want to save Ann. 

Jack decided to have a little break on the 21st floor. He ate, he 

drank, but he fell asleep. When he woke up, he saw the man in front of 

him. He had to fight with him. After 3 hours, 3 minutes and 3 seconds, 

Jack won. He continued his way to his future wife. At the 57th floor, he 

stopped because he heard a strange noise, a police siren. He began to 

run very fast to Ann. 

 When he arrived, he was very tired. Ann hugged and kissed 

him. Then, they locked the room and went to bed together. 

In the morning, they realized that they weren’t in the Empire 

State Building; they were in a beautiful house near the sea. The new 

couple noticed that they were alone in that city. They weren’t interested 

in knowing where they were. 

 Since then, they lived their new wonderful life together, in their 

new luxury house, forgetting the adventures from New York.                                                                         

                                                                 Eleva : By Daria - Ana Ursea                                                                       

                                         Clasa a VI-a A 
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Povestea unui curcubeu 

                     

Capitolul I 

Caot apare pe cer după ploaie 

  

Deși orice curcubeu apare 

după ploaie cu soare, eu am apărut 

doar după ploaie. Mă numesc Caot, 

dar asta nu mai contează. Să 

începem. 

Era o frumoasă dimineață de 

vară. La grădina zoologică, 

elefănțica Ellie dormea. Deodată, o 

trezi o ploaie de vară. Era foarte bucuroasă. Ploaia se termină repede. 

Pe cer apăruse un curcubeu cu felurite culori. 

Curcubeul acela colorat se numea Caot. Se apropie încet de 

cușca lui Ellie și îi spuse: 

- Eu sunt noul tău părinte. De acum încolo vei sta cu mine! 

Și o luă încet și evadă în zbor de la zoo, înainte ca îngrijitorii să 

îi vadă. 

   

Capitolul II 

Ellie îl cunoaşte pe Coco 

 

Și zburară, și zburară, și zburară, până 

ajunseră în slava cerului. Acolo, vis-a-vis cu 

Caot, stătea Coco, papagalul. Ellie vru să-l 

cunoască. Atunci, Caot privi cu teamă în jur, ca 

nu cumva Furtunosul să-i vadă. Furtunosul era 

un nor întunecat, care aducea furtuni năpraznice 

şi care locuia aproape. El se dezlănţuia în toate 

zilele lucrătoare. Caot  își dădu seama că era 

sâmbătă, iar Furtunosul nu venea azi, aşadar 

erau în siguranţă. 
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Ştiaţi că… 

 

 

 

 

Carapacea broaştei ţestoase plăcintă din Africa nu este 

aproape deloc osoasă, astfel încât atunci când este 

ameninţat, animalul se poate strecura printr-o 

crăpătură, unde se fixează în siguranţă. 

 

 

 

 

 

 

 

Omul clipeşte o dată sau de două ori la 10 secunde.    

O clipire  durează o treime de secundă. In decurs de 

12 ore clipim 25 de minute. Copiii clipesc doar de la 

vârsta de 6 luni.       

     

 

 

 

 

 

Tigrii siberieni au un apetit foarte mare, ei pot să 

consume 50kg de carne la o singură masă. 
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Așa c-a plecat, 

Era-ntunecat, 

Iar când a sosit, 

Plante s-au ivit! 

Un stejar dansa, 

O tufă valsa, 

O floare cânta 

Alina voioasă, 

Acum aclamează! 

 

 

 

Când au terminat, 

Ei nu s-au culcat, 

Și au discutat: 

-Ce cată ea aici? 

Intră-n vorbă un arici. 

-Poate că i-am stricat somnul.       

A rostit acum pitonul. 

-Ce mai contează acum, 

Că s-a rătăcit pe drum? 

Haideți s-o întâmpinăm, 

Și cu ea să ne jucăm. 

Pentru că noi avem suflet, 

Spuse lupul cu un urlet. 

Acum totul s-a oprit, 

Că Alina s-a trezit. 

A fost totul doar un vis 

Eu acum ți l-am descris! 

 

                                                           Eleva: Grigore Adela-Elena 

            Clasa a V-a B 
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- Ce bucuroasă sunt! exclamă Ellie. 

- Ce bucuroasă sunt! spuse și Coco. 

- Hei, Coco! 

- Hei, Coco! 

Apoi discutară, merseră acasă la Caot, serviră prânzul, apoi se 

întoarseră acasă la Coco și acesta îi propuse lui Ellie să facă o plimbare 

pe pământ, apoi străpunseră norii pentru a ajunge  într-o pădure, și se 

plimbară o vreme, discutând despre mâncărurile şi jocurile preferate. 

Apoi se întoarseră pe cer, la casa lui Coco.  

- Ei, ţi-a plăcut? întrebă el. 

- Da! A fost foarte interesant! răspunse Ellie. 

 

Capitolul III 

Ellie vrea să se întoarcă pe pământ 

                                                                 

Plimbarea alături de Coco o facuse pe Ellie să i se facă dor de 

casa ei de pe pământ. Văzând că lui Ellie i se făcu dor de casă, Caot 

încercă să o facă să uite: 

- Hmm, oare nu ţi-ar fi dor de noii tăi prieteni dacă te-ai 

întoarce pe pământ? o întrebă Caot. 

- Ba da, Caot! Dar îmi e dor şi de casa mea, îi răspunse Ellie. 

În seara aceea Ellie era atât de 

îngândurată, că nu putea adormi. Caot, văzând 

neliniștea lui Ellie, a vrut să-i arate cum este să 

zbori.  

-Dar, Caot, eu nu am aripi, spuse Ellie. 

Atunci, Caot presără peste ea un praf 

magic, iar lui Ellie îi crescură aripi. 

- Vezi? 

- Mda! răspunse Ellie.  

- Merită, așa-i? 

Iar ca să o facă și mai frumoasă, Caot îi îmbunătăți lui Ellie aripile. 

Într-o clipă, pe acestea apărură desene cu elefanți, unii 
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dormind, alții mâncând, alții îmbrățișându-se, alții discutând 

între ei. Ellie era uimită.  

Duminică dimineața, ora 8:00 

Ellie zbura fericită împreună cu Coco, se duceau jos, se întorceau sus, 

vorbeau și repetau lucrurile. 

- Ce mă bucur că zbor! zise Ellie. 

Coco zise apoi că se dezvățase de repetarea cuvintelor și a 

propozițiilor, lucru pe care nici un alt papagal nu l-ar face. 

- Foarte bine, nu? 

- Bravo, bine că te-ai dezvățat de acest obicei! spuse Ellie. 

 

 

Capitolul IV 

Caot se luptă cu Furtunosul 

 

- Hopa, e luni! zise Caot. Furtunosul trebuie să vină! 

Furtunosul, care stătea ascuns pe veranda casei lui Coco, auzind 

cuvintele lui Caot, ieși tiptil-tiptil din ascunzătoare, cât pe-aci să-l atace 

pe Sunny, soarele care face toate curcubeele, dar Caot interveni imediat 

şi-l provocă la luptă. 

Și se luptară, și se luptară, dar la un moment dat, Furtunosul îl 

lovi pe Caot. Acesta se prăbuşi, iar Ellie, iubitoare, îi spuse: 

- Uite ce e, Caot: știu că tu nu mai poți lupta, dar cineva tot 

trebuie să îl învingă pe Furtunos! 

- Haide, Ellie! Tu ești singura, singurica mea șansă! Uite, 

trebuie să-i aperi pe Coco și pe Sunny, pentru că eu am fost rănit de 

Furtunos! 

Ellie merse la Furtunos și îi spuse: 

- Bine, Furtunos-Furtunilă, ai cam întrecut măsura!  

- Ha, ha, ha! Uită-te la tine, ești cel mai grozav clovn-elefant 

din lume! Apă ai? Fulgere ai? Furtunoasă ești? Ai doar niște aripi de 

doi lei vasăzică! Cum să mă lupt eu cu tine? Ai mai văzut pe cineva că 

arată așa? Eu sunt cel mai puternic din lume și nimeni nu mă poate 

învinge! 
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Pădurea are suflet 

 

 

 

Când noaptea se lasă, 

Ești singur acasă, 

Pădurea învie, 

Așa prin magie! 

Iar ție ți-e frică, 

Pentru că ești mică,              

Și nu ești vitează, 

Să vezi ce urmează. 

Lasă ca-ți spun eu, 

Să vezi că nu-i greu! 

 

 

 

 

 

 

 

            Alina, o fată, 

            A fost obligată,  

Să meargă-n pădure, 

Să culeagă mure. 

Ea a mers pe seară, 

Trebuia s-adoarmă, 

Dar cum n-a putut, 

Așa a făcut. 

Ea chiar nu știa, 

Ce o aștepta. 
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De s-ar da timpul înapoi, când toamna îmi plăcea nespus! Stau şi mă 

întreb ce se întâmplă; Oare toamna s-ar schimba sau e doar vina mea?  

 Îmi doresc să pot urca pe bolţi, să privesc lumea de sus, ca o 

stea fierbinte, dar ce pare rece. Să fiu prea departe pentru ca răutăţile 

lumii să mă ajunge, dar destul de aproape, încât fericirea să-mi mai 

poată străpunge carapacea de foc şi gheaţă eternă. 

                            Eleva: Chiriac Ana 

                                       Clasa a VIII-a B 

 

Dear Jack,     

 

 You had my heart from the first 

,,Hello!”. You are the one who makes me so 

happy! I love you so much, and I thank you 

because you changed my life in good. 

Thanks because you taught me how to love 

and to feel your love, that’s why you made 

my heart beat faster. 

 I love you today, how I loved you 

yesterday! I still have the roses you gave to me, they are still 

beautiful… 

 You’ll be always in my mind and in my heart, you are my sun 

when it is moonlight and my moon when the dark  is around me. Every 

evening I dream about you, you are my prince and I’m the princess you 

are looking for. Our love story started to be written the moment I saw 

you and you smiled to me. Your angel’s face makes me so happy when 

you are looking at me and whispering love words into my ears every 

day. 

My dear, I want to spend a lifetime next to you. Every minute 

without you seems an eternity that is why I will move to Australia, to 

be closer to you. Jack, you are my soul mate and only next to you I can 

express myself freely. 

Looking forward to seeing you and hugging you tig 

Eleva: Cotiş Cătălina- Clasa aVI-a A 
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- Las’ c-am eu ac de cojocul tău! 

- Ei, eu zic că nimeni nu are cojoc și degeaba folosești acul! 

Și începură lupta, și se bătură, de se cutremurau cerul și pământul. La 

un moment dat, Ellie îl lovi pe Furtunos cu fildeşii ei ascuţiţi. Acesta 

slăbi din puteri, iar Caot îşi reveni. 

- Bravo, Ellie! o lăudă el.   

           Elev: Ardeleanu Victor Ioan 

           Clasa a III-a B 

 

Furtuna 

 

 Părea o noapte liniştită. 

Soarele apusese de mult, lăsând în 

urma sa doar o linie roşiatică la 

orizont, care deja începuse să 

dispară. Stăteam în camera mea şi 

citeam. La un moment dat mi-am 

dat seama că luna nu răsărise, aşa 

cum eram obişnuită. În acea noapte ar fi trebuit să fie lună plină. Într-

adevăr, era lună plină, dar era acoperită de nori negri, care îi furau 

strălucirea. Am deschis geamul. Un vânt rece, furios, mi-a împrăştiat 

pletele când am scos capul afară. Deodată, un fulger lumină cerul şi un 

bubuit asurzitor îmi răni urechile. Cerul se întunecă de nori grei de 

ploaie, mânaţi de vânturile turbate. 

 Am simţit pe fată câteva picături fine de ploaie. După ce am 

închis geamul, m-am aşezat pe pat. Ploaia a început să se izbească de 

geamuri şi acoperiş, creând un zgomot asurzitor. Tunetele şi fulgerele 

s-au auzit necontenit până în miez de noapte, când ploaia s-a mai rărit. 

Oricum, adormisem cu ceva timp înainte, pe fundalul înfricoşător al 

furtunii. 

 A doua zi dimineaţă, când am ieşit să mă îngrijesc de grădina cu 

flori, am rămas înmărmurită. Pe lângă stropii mari de ploaie, căzuse şi 

grindină. Grindina mare cât nişte pietricele, nu orice fel de gheaţă!  
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Minunatele lalele, micuţii bobocei de trandafir, zambilele,…toate erau 

distruse! 

 Deodată, o lumină puternică mă orbi. Am auzit glasul mamei, în 

spatele perdelei de somn, care îmi spunea să mă trezesc, să nu întârzii 

la şcoală.  

            Fusese doar un vis! 

                                       Eleva: Chiriac Ana 

                                       Clasa a VIII-a B 

 

Niflheim, ţinutul uitării 

 

 Am văzut acum multă 

vreme un tablou straniu, frumos 

şi trist, plin de culoare şi totuşi 

mort. Era un tablou ce înfăţişa 

tărâmul Niflheim, ţinutul uitării, 

în crezul oamenilor nordului, mai 

cu seamă al scandinavilor. 

 In mijlocul acestui ţinut 

de gheaţă se află un izvor 

binecuvântat, Hvergelmir, de 

unde izvoresc, bolborosind, toste râurile lumii. Niflheim este un tărâm 

pustiu, trist, cufundat într-o ceaţă argintată, opacă şi totodată 

transparent, a cărei consistenţă nu poate fi numită. Este o ceaţă magică, 

nici gazoasă, nici lichidă, aflată la mijlocul acestor stări şi totodată 

neavând nici o legătură cu ele. 

 

 Niflheim, cu ceaţa lui ameţitoare, are puterea de a face pe 

oricine, zeu sau muritor, care-i deschide poarta de cleştar să uite cine 

este sau de ce a venit acolo. Cel mai adesea vitejii veneau acolo ca să ia 

din apa pură a primului izvor, care avea puterea de a învia morţii, dar 

veneau, de asemenea, şi cei ce aveau ceva care îi apăsa pe suflet şi 

voiau să uite. Singurul mod de a nu deveni ,,Păzitor al apei”, - căci în 

asta se transformau după ce îşi uitau viaţa – era să aibă un fir de păr de- 
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al lui Hel, stăpâna ţinutului morţii, ţinut ce-i purta numele, care îi făcea 

să pară un Păzitor în ochii altor Păzitori, căci se transformau în 

jumătate – spirit, şi puteau lua o cană din apa din Hvergelmir. Apoi 

trebuia să fugă cât îi ţineau picioarele, înainte ca vraja firului de păr să 

se rupă de la apropierea apei ce avea puterea de a desface toate vrăjile. 

 Niflheim este cel mai blestemat şi totodată cel mai binecuvântat 

Loc din lume, cel care conţine secretul vieţii veşnice şi cel ce dă apă 

tuturor celor opt lumi populate. 

                           Eleva: Chiriac Ana 

                                       Clasa a VIII-a B 

 

Toamna şi tristeţea 

 

 Ce-i pasă acestei toamne atât 

de frumoase că sunt tristă? Doar 

verdele pădurilor m-ar mai putea 

binedispune sau cerul limpede al 

unei nopţi cu lună plină. 

 Poate vă întrebaţi de ce. 

Verdele frunzelor îmi aminteşte de 

ochii lui, pe când frunzele portocalii 

de părul celei ce mi l-a furat. Că luna şi stelele îmi amintesc de speranţă 

şi de clipele cu el, în timp ce norii ce  acoperă cerul ca o pătură îmi 

amintesc de ziua în care a ieşit din viaţa mea. 

 Iar toamna? Ea, ce înainte îmi bucura privirea cu focul 

frunzelor, acum mă întristează nespus. Şi rămân singură în miez de 

noapte, când nu se vede pată de culoare, şi mă întristez mai tare, căci 

nu e glas de pasăre care să mă aline şi nici vântul ce face să tremure 

frunzele copacilor nu sună la fel, ci sună gol, fără viaţă. Privesc cerul, 

în încercarea de a zări vreun colţ de cer, şi nu văd decât nori. 

 De şi-ar schimba toamna culorile, şi în loc să moară frunzele ar 

învia, toamna mi-ar reda speranţa. Cu fiecare răsărit ce vine, simt cum 

gaura ce-mi despică pieptul în două se micşorează. Dar se va închide 

vreodată complet? 
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