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Scrisoare pentru țara mea
Dragă, minunată țară!
Tu ești o frumusețe cât se poate de rară
Bogată în roade românești
O bogăție a lumii tu ești.
Scumpa mea, țară!
Tu ești o parte din mine
Imnul tău de măreție
Odă de bucurie.
Te iubesc,dulce Românie!
Tu ești simbol de bucurie,
Limba ta cu drag o vorbesc
Și cu mulțumire o rostesc!
Te iubesc,dulce Românie!
Nicio țară nu-i ca tine
Munții ne zâmbesc mereu
De sus la fel ca un zmeu.
Dulce Românie,
Minuni îmi arați tu mie,
Pe tine m-am născut
Ca pe un nor blând!
Bucurați-vă ,români,
De țara frumoasă în care trăim,
Limba noastră-i graiul pâinii,
Și patria ne e pământul!

Ștefan Apreotesei-clasa a VI-a B

BENEFICIILE CITITULUI

Cititul este benefic pentru toată lumea.De când ești copil mic,mama iți citește povești care iți
imbunătățesc imaginația,iar când ajungi mai mare începi să citești singur.
Ca să-ți inbunătățești cunoștințele,să-ți dezvolți vocabularul și să înveți foarte multe cuvinte și
expresii trebuie să citești.Este alegerea ta dacă vrei sau nu să te dezvolți,dar ca să vorbești
coerent,să ai o exprimare aleasă.
Poți citi din ziare,reviste,articole pentru a cunoaște lumea,pentru a devenii înțelept.Imaginația ,pe
care ne-o creăm dacă citim,ne poate ajuta la teme și în viață.Tot odată cu imaginația vine și
înțelepciunea.Poți ințelege anumite lucruri mai ușor și
poți găsi soluții la orice.Concrentrarea trebuie să o ai
în valiză atunci când pleci in călătoria aceasta
minunată.Trebuie sa râmăi focusată atunci când citești
ca să ințelegi foarte bine povestea.

Un sfat care vreau să ți-l împărtășesc este:Citește cât
mai
mult!Sper
să te ajute acest sfat și că te ambiționează să citești cât
mai mult și ține minte:Nu faci asta pentru nimeni
altcineva decât pentru tine!Nu uita acest lucru
deoarece dacă înveți pentru alții nu vei ajunge
nicăieri.Citește de plăcere.Nu că ești nevoită sau
pentru că iți trebuie in acel moment.
Atunci când citesc simt că sunt acolo și mă gândesc la
soluții pentru problemele ce apar.În mintea mea sunt
un personaj care e prieten cu ceilalți oameni din carte.
În viață trebuie sa te descurci singură iar pentru a face acest lucru trebuie să ai bazele puse. De
unde și proverbul:”Cine are carte are parte”.
Groparu Livia cls. A VI-a B

Rolul limbii române
Din punctul meu de vedere rolul limbii române este foarte important, deoarece
cu ajutorul ei ne diferenţiem de alte popoare. Secvenţa ”Învăţată în familie şi în
şcoală” evidenţiază faptul că limba română în primii ani de viaţă se dezvoltă
împreună cu familia, iar după ,vocabularul ia amploare şi devine mai bogat la şcoală.
Afirmaţia ”şi apoi iubită şi cultivată ,sau ignorată, poluată ori uitată” sugerează
faptul că unii au iubit-o şi au îndragit-o ,alţii de dragul limbii materne au devenit
poeţi sau scriitori pentru a-şi exprima patriotismul prin opere tradiţionale româneşti
sau folcrorice. Alţii au considerat-o neimportantă şi au ignorat această limbă.Din
păcate în dicţionarul limbii române s-au amestecat cuvinte provenite din alte limbi
străine. Oamenii,din cauza ignoranţei şi nepăsarii,nu au ţinut legătura cu limba lor
maternă şi au uitat-o. Fragmentul ” limba e vie şi puternică pentru că exprimă,
uneşte sau dezbină” transmite ideea că există o importanţă aparte care caracterizează
limba maternă, importanţa dezvoltată între oameni prin comunicare. Comunicarea
care utilizeză un limbaj fluent, elegant şi rafinat va uni întotdeauna suflete formând
relaţii, comunicarea, adică implică. Limba reprezintă totodată un adevăr inamic,
deoarece dacă eşti ignorant sau nepăsator în exprimarea în propria limbă poţi
dezbina legături. Limba are puterea de a uni persoanele folosind vorbe blânde şi
drăgăstoase, însă ea poate dezbina oamenii arădâdu-şi cuvintele sale vulgare cât şi
foarte dure. Secvenţa ”defineşte identitatea se moşteneşte şi se lasă moştenire”
sugerează ideea că doar cu sprijinul ei ne putem arăta naţionalitatea şi patriotismul
fără ea nu am putea demonstra că suntem români. Autorul a dorit să spună că limba
pe care o folosim este moştenită de la strămoşi, cum aceştia au avut această datorie
înseamnă că şi noi o vom avea, pentru a ajuta limba maternă să-şi continue viaţa
alături de poporul român.
Aşadar, prin respect, protecţie,stimă se poate păstra limba română, o limbă
dificilă, însă plină de istorie şi patriotism. Un popor fără limbă maternă este precum
absenţa sării din mâncare. Fii român,iubeşte-ţi ţara şi respectăţi limba.

Neagu Sara, cls. a VII-a

Arta ca metodă de comunicare

Muzica și dansul sunt două metode convenționale de comunicare cu diferite persoane
care apreciază aceste arte la fel de mult ca și tine. Cu ajutorul lor ne putem exprima liber
sentimentele si părerile, fiind înțelese doar de persoanele care deduc ceea ce am dorit să
transmitem cu ușurință. Dansul si muzica sunt una și aceeași limbă străină, pe care o putem
studia, pentru a reuși să comunicăm cu alte persoane care au învățat-o.
Muzica este metoda de comunicare prin versuri. Această artă este apreciată de întreaga
lume, dar nu toate persoanele o pot înțelege. Pentru a transmite mesajul către ascultător împreună
cu mai multe sentimente este indicat să ai o voce melodioasă, specială si accentuată. Muzica este
precum poezia: există nenumărate metafore cu ajutorul cărora putem atrage atenția ascultătorilor.
Cu ajutorul acestor artificii literare îi putem lăsa pe oameni să deducă singuri ceea ce dorim să le
transmitem.
Dansul este metoda de comunicare prin mișcări, fără cuvinte. Expresia facială este de un
ajutor considerabil. Aceasta ajută urmăritorii să afle ceea ce dorim să le
transmitem. Cu cât mișcările sunt mai accentuate, cu atât sentimentele sunt
mai deosebite.
Aceste metode de socializare sunt importante pentru întreaga lume,
deoarece ne înfrumusețează viața. Este deosebit de plăcut să ne transmitem
prin diferite metode sentimentele și părerile.

Voicu Tatiana-Andreea Clasa a VI-a B

Portul popular prahovean
România este țara în care m-am născut, unde am învățat să vorbesc, să iubesc și apreciez tot ce se află
în jurul meu, în care cresc și mă dezvolt. Este o țară specială cu tradiții, costume și oameni speciali. O țară
unde, indiferent din locul din care vii, ești bine primit oricând, este locul pe care orice om îl poate numi “acasă”
datorită oamenilor deschiși și săritori, care sunt mereu gata să te ajute.
România este unică, iar ceea ce o face așa frumoasă sunt: limba, care ne-a ajutat încă de mici să ne
exprimăm sentimentul de iubire față de părinți și prin care i-am făcut fericiți când am spus prima oară “mama”
sau ,,tata”, tradițiile și costumul prin care ne dezvăluim identitatea și devenim speciali ca popor. Costumul
popular este elementul prin care fiecare regiune a României se diferențiază de celelalte regiuni.
Costumul popular prahovean este alcătuit, ca și costumele populare din celelalte regiuni, din
următoarele componente: la bărbați ia, ițarii, clopul, vara sau căciula, iarna și cizmele sau opincile, iar la femei
este alcătuit din basma, ie, brâu, poale, pieptar și opincile, dar se deosebește de costumele populare din celelalte
regiuni ale țării prin modul în care este decorat. Pe iile prahovene sunt des întâlnite diverse simboluri cu
semnificații diferite. Un simbol străvechi, des brodat este cel al soarelui, care semnifică belșugul și viața.
Motivele florale sau vegetale nu pot lipsi de pe ii. Pe unele dintre acestea sunt cusuți ciorchini de strunguri care
simbolizează belșugul și faptul că oamenii se ocupă cu viticultura sau copaci ce reprezintă viața și
înțelepciunea. Florile sau frunzele sunt modele foarte îndrăgite de fete, aceste simboluri reprezentând puritatea
și prospețimea. Rar întâlnit pe ii este trifoiul, un model care reprezintă norocul. Atât pe brâu, cât și pe ii sunt
brodate foarte des linii ce simbolizează drumul lin al vieții sau cruciulițe care reprezintă spiritualitatea.
Din păcate, în zilele noastre sunt foarte puțini oameni care mai poartă costume populare. În unele sate
oamenii îmbracă aceste straie doar la ocazii speciale sau duminica, când merg la biserică. Mai mult decât atât,
tradițiile și obiceiurile nu mai sunt practicate în multe zone ale țării deoarece, trăind într-o eră modernă, mulți
oameni cred că sunt învechite. Trecutul, însă ne definește. Acestea sunt niște elemente care ne fac țara deosebită
și care ar trebui să ne facă mândri că suntem români.

Udrea Daria Ioana, clasa a VII-a C

Obiective turistice din România

1. TRANSFĂGĂRĂȘEAN este o cale rutieră de circulație,începând din comuna

Bascov,Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN 1 între Sibiu și Brasov.Este o
șosea minunată care este desprinsă din munții Carpații și cu o priveliște încântătoare.A
fost construită in anul 1974,iar în total are 151 de
km.Este un loc de vizitat cu familia.Râururile micuțe
care se revarsă de alungul munților iți amplifică în cap o
imagine de neimaginat.

2.CASCADA BIGĂR este o cascadă unică în
lume.După circa 200 de m apa izvorului se varsă in râul
Minis formând o cascadă de tuf calcaros ce poartă
numele Cascada Bigăr .Cascada are un prag de 8
metri,învelită in mușchi.Aceasta are si o legendă care
ne spune că doi adulți au visat ca dacă beau apă din
izvor vor avea o fată care va suferii.Aceștia au devenit
părinții unei fetițe care mai încolo s-a indrăgostit de
un băiat pe nume Bigăr.Parinți îi interziseră să se mai
vadă cu băiatul punându-și fata intr-o grotă.Acolo o
vrăjitoare a transformat-o intr-o stâncă iar apa care se
scurge pe muschi sunt lacrimile acesteia.Fata si Bigăr
au trăit fericiți in lumea cealaltă.

3.LACUL SFÂNTA ANA este singurul lac din România
vulcanic.Se afla in masivul Ciomatu din județul
Harghita.Acesta se afla pe fundul craterului unui vulcal
stins enumit Ciomatu Mare.Are altitudinea 946 m iar aesta
este un loc minunat de vizitat.

Vă recomand cu toată căldura să vizitați aceste locuri pitoresti!

Groparu Livia cls.VI-a B

Noul an şcolar
Din vacanţă eu când vin , gândul meu mă poartă lin către o poartă larg deschisă şi
aceasta mă îndreaptă spre o şcoală minunată.
Şcoala mea nu este înaltă tare, dar ne ajunge pentru fiecare.Cu laboratoare
multe :info,mate, biologie, geografie şi chimie şi istorie de vrei să înveţi nu este greu
când le ai la nasul tău.
De vrei o biblotecă poţi să vii în şcoala mea şi să cauţi printre rafturi o carte pe
plăcerea ta. În biblioteca noastră chiar de vrei, chiar de nu vrei găseşti cartea pe care-o
vrei.
În curtea şcolii noi avem o clădire mai departe unde sportul practicăm cu o plăcere
mare. Iar terenul îl folosim când afară este soare şi senin. Baschetul îl practicăm când
suntem copii cuminţi şi pe domnul îl ascultăm. Holul şcolii l-am decorat cu
mere,pere,gutui şi struguri ale toamnei roade bune şi de frunze ruginii aplicate pe
hârtii.
Profesorii sunt punctuali ne predau totul la zi, iar când nu ştim o problemă ei ne ajută
orice ar fi. Şi copiii cu probleme sunt primiţi în şcoala noastră şi îi acceptăm cu drag
ajutându-i să înţeleagă când de greu ei cred că au dat. Şi în viziunea mea şcoala poate
reprezenta o familie de a mea una mare şi unită cu profesori de elită. Mi-aş dori ca toţi
elevii să respecte uniforma şi s-o poarte cu mândrie ca pe mândra noastră ie. Când şi
când pe coridoare, doamna mea învăţătoare mă întreabă dacă-s bine şi-mi doreşte cu
mult drag, succes în tot ceea ce fac. Iar în drum spre casă mă-ntâlnesc cu prietenii de
clasă.

Neagu Sara, cls. a VII-a C

Modelul meu în viață
Un model este o persoană pe care o admiri, care a reușit să-și formeze o carieră și să te impresioneze
prin faptele făcute. Este o persoană care te inspiră și care te ajută să îți dai seama ce vrei să devii când vei
fi adult. Modelul pe care îl alegem influențează viața în bine, ne motivează și ne stimulează să fim cât mai
buni, să evoluăm, de aceea modelul trebuie ales cu mare atenție. De asemenea, nu trebuie să copiem
personalitatea persoanei care ne inspiră, ci trebuie să învățăm din greșelile ei și să ne motivăm să muncim,
încât să fim la fel de buni ca ea, dar să continuăm să fim noi înșine. Din punctul meu de vedere, modelul
pe care îl urmezi trebuie să fie o persoană cu care comunici, care te poate sfătui, care te încurajează să
continui, să evoluezi și să nu renunți la ce vrei să faci. Este important să avem un model în viață deoarece
luăm ca exemplu toate faptele făcute de el, ambiția și munca pe care au depus-o pentru a-și îndeplini visul,
iar defectele și greșelile trebuie luate în vedere și îmbunătățite, dar nu copiate.
Persoana pe care o admir și care mă inspiră este un doctor de la spitalul “Maria Sklodowka Curie”.
Aceasta salvează mulți oameni și copii de la boli foarte grave. Numele acestui doctor este Doinița Sfrijan.
Deși nu este cunoscută de mulți oameni, ea este specială pentru mine pentru că a putut întotdeauna să-mi
dea un exemplu pe care să îl folosesc în viață Îmi doresc să devin medic pediatru deoarece îmi plac copiii,
iubesc oamenii și consider că în această profesie este foarte important să înțelegi ce simt pacienții și să îți
pese. Ca să fii un doctor bun trebuie să fii foarte bine informat în legătură cu tot ceea ce ține de medicină,
să-i asculți pe cei care au nevoie de ajutorul tău și să ai răbdare, să îți faci meseria cu drag și să fii dispus
să petreci mult timp în spital. Doamna doctor așa este. Îi pasă de pacienții săi și le oferă zâmbet călduros
și o îmbrățișare ca să uite de suferință.
Consider că aș putea avea aceste calități deoarece, când eram mai mică îmi doream ca oamenii să fie
nemuritori, dar, cu timpul am realizat că acest lucru este imposibil, așa că voi ajuta oamenii să trăiască mai
mult. Știu, este mult de muncă, dar, voi face pentru a-mi îndeplini visul. În viitor îmi doresc să devin un
doctor la fel de bun ca ea și să fiu la fel de îndrăgită și apreciată cum este dumneaei.

Udrea Daria Ioana
Clasa a VII-a C

Balul florilor
A sosit primăvara. Natura s-a trezit la viață pentru un nou ciclu al existenței.
Totul este inundat de un covor multicolor, prin care fiecare plantă își etalează frumusețea
florilor.Un vânt zburdalnic prin ușoara lui adiere făcea ca totul să se miște în armonie deplină,
marcând începutul unui dans al culorilor.Cu toții, se pregătesc etalându-și frumusețea coloritului
pentru evenimentul mult așteptat "Balul florilor".In cântecul păsărelelor,deschiderea balului era
făcută de cireșii care purtau o mantie albă pe alocuri presărată cu puțin roz,cu mișcările elegante ii
invită și pe ceilalți participanți să danseze alături de el.Iși făcea intrarea caisul, îmbrăcat în roz
alături de liliacul într un costum alb-violet ,inundând totul cu parfumul lui inconfundabil,legănându
se grațios.Insomnia purtând o
rochie albă și puternic parfumată,
însoțită de prietena ei Magnolia
care purta o ținută de o superbă
combinație de alb-roz.Rând pe
rând își fac apariția mărul,
piersicul ,gutuiul, părul, prunul
care formau perechi într-o
coloristică de alb,roz și violet,
ocupându și locurile și așteptând
cu nerăbdare începerea
dansului.La bal, își fac
apariția,intrând în dansul care deja
începuse,completând tabloul cu o petală multicoloră și puternic înmiresmată, marele alai este
reprezentat de florile grădiniilor, câmpiilor și dealurilor.
Vântul începe să adie ușor, acompaniat de cântecul păsărelelor,deschizând marele bal cu un
dans într o impresionantă simfonie de culori vii colorate,parca timpul s a oprit în loc ,iar
impresionantul covor de culori își schimbă încontinuu înfățișarea într un dans al renașterii.
Bîsceanu Daniela-Ioana
Clasa VII-C

Culoare și parfum de primăvară
O rază caldă de lumină s-a strecurat printre norii grei și întunecați ai iernii, un ghiocel plăpând se
ivește sub plapuma argintie, se aude un ciripit și...Timpul se oprește pentru o secundă și dintr-o dată are
loc o explozie de lumină și parcă totul revine la viață. Câtă frumusețe, câtă viață și veselie peste tot locul!
Este primăvară!
Grădinile s-au îmbrăcat în straie de sărbătoare pregătindu-se parcă de un bal. Regina Primăvara
a organizat o serată la care sunt invitate toate florile. Primii invitați ai reginei sun cavalerii de nădejde ai
acesteia, care se luptă u frigul și alungă de pe plaiurile noastre, dușmanul nemilos, făcându-i loc poporului
lor. Ghioceii, ca niște adevărați domni sunt foarte eleganți, purtând de data aceasta un sacou alb și o
pereche de pantaloni de un verde închis. Prezența următoarelor invitate s-a simțit încă de la intrarea lor
în palat, învăluind cu parfumul lor dulce întreaga grădină. Erau zambilele, care purtau rochii încărcate
de culoare: mov, roz sau alb. Imediat și-au făcut prezența și narcisele, purtând rochii albe sau galbene.
După ele au venit si panseluțele uimind ca de obicei pe ceilalți cu prezența lor stilistică. Mereu purtau
rochii în culori îndrăznețe și făceau parada modei. Fucsia se potrivea cu negrul, movul, albul, dar și cu
galbenul, iar roșul și portocaliul tot cu galbenul. În spatele panseluțelor se iviră și macii și se așezară întrun colț fără să fie observați. Erau timizi și de fiecare dată când cineva vorbea cu ei se înroșeau.
A început balul, iar regina s-a ivit în fața tuturor invitaților și a făcut o reverență. Aceștia și-au
aplecat capetele rușinoși în fața ei. Nici greierii și păsările călătoare nu puteau lipsi. Cineva trebuia să
cânte, nu? Ce spectacol minunat ne-a oferit natura!

Udrea Daria Ioana
Clasa a VII-a C

Copilăria …..dorul de copilărie

Copilăria este o perioadă de preț pe care o avem, dar
din păcate ne dăm seama că nu profităm destul, de ea abia
la maturitate.
Copilăria, hai să o descriem! Copilăria este cea mai importantă perioadă de timp pe care o
trăim. În copilărie noi trecem prim momente grele, obstacole și momente vesele, împliniri. Am spus că
este o perioadă importantă de timp, deoarece în copilărie avem parte de cei șapte ani de acasă, adică
învățăm cum să ne comportăm în public, cum să vorbim cu alte persoane și celelalte informații. În
copilărie avem parte de afecțiune, de iubire primită de la membrii familiei, de la bunici, de la părinți, și
alte persoane. În cei șapte ani de acasă noi învățam și de la prieteni, din anturajul nostru. Și prin anturaj
ajungem la o altă întâmplare mai sensibilă. Anturajul este de două tipuri, anturaj pozitiv și anturaj
negativ. Anturajul pozitiv este grupul de prieteni, oamenii din jurul nostru de la care învățăm lucruri
utile, folositoare în viață. Iar anturajul negativ este format din prietenii falși și oamenii, lucruri rele pe
care dacă le aplicăm asupra vieții noastre se vor întâmpla lucruri negative, cum ar fi să furi, să consumi
alcool în cantitate ridicată și lista continuă. Am dat exemplu consumul de alcool, dar nu are sens, un
copil de cinci ani nu bea alcool, dar anturajul nu este prezent doar în copilărie, ci mai ales când ești
adult.
În copilărie învățăm foarte multe de la părinți, de exemplu un copil care vede la mama sa o
carte va fi curios, dacă se va purta frumos așa va face și copilul, dar dacă vede la părinț bataie automat
va fi un copil violent. În copilărie învățăm multe din obstacole, cum am spus mai sus, adică învățăm
din greșeli. Când vom fi adulți ne vom aduce aminte de întâmplările vesele, amintirile frumoase care ne
vor umple mereu inima de bucurie...

Bănulescu Iustin Ionuț
Clasa aVI-a B

IMPORTANȚA LECTURII

Părerea mea despre importanța lecturii este că trebuie să citim, deoarece, pe lângă
faptul că ne dezvoltăm vocabularul, ne dezvoltăm și imaginația, cu ajutorul căreia vom avea o
minte deschisă și ne vom imagina lucruri frumoase.
Totodată, dezvoltarea vocabularului este și ea foarte importantă, deoarece ne ajută să
ne exprimăm liber ideile, ne ajută să vorbim mai bine în public, ne ajută să creăm discursuri,
texte, eseuri, etc., cu ușurință. Ne dezvoltăm mai bine limbajul și știm să alegem cuvintele
potrivite și plăcute.
Lectura ne dezvoltă și capacitatea de a percepe altfel momentele prin care trecem, ne
ajută să luăm deciziile corecte și înțelepte, ne maturizăm și vedem altfel toate acțiunile care se
petrec în jurul nostru.
Cititul este și o metodă de relaxare, de care ne putem bucura în timpul liber. Este și o
metodă terapeutică și ajută foarte mult la frustrările oamenilor. S-a dovedit că cititul este un
„leac” psihologic pentru tratarea și eliminarea momentelor dificile, depresiile, etc.
Cititul este, deci, vital vieții și fără lectură am fi niște oameni frustrați, depresivi, am
avea un limbaj urât și ne-am exprima greu…
Eu sunt PRO cititului și consider că toată lumea ar trebui să lectureze cărți, atât copiii,
cât și adulții, pentru o dezvoltare armonioasă, pentru a vedea lumea și viața noastră altfel
decât am fi văzut-o până acum, pentru o minte sănătoasă… În concluzie, toți oamenii,
indiferent de vârstă, ar trebui să lectureze cărți!

Șinca Anisia-Maria
Clasa a VI-a B

PRIETENIA

O relație de prietenie se bazează pe sinceritate, loialitate și ajutor reciproc. Pentru a câștiga
încrederea unei persoane, trebuie să fim sinceri și să-i fim mereu alături, și la bine, și la greu,
deoarece prietenul bun se cunoaște în situațiile dificile prin care trecem.
Ca o relație de prietenie să dureze mult, trebuie ca membrii relației să își câștige încrederea
reciprocă, astfel încât, atunci când apelează la ajutor unul față de celălalt, să aibă încredere că
persoana de lângă el va face un gest de loialitate și îi va sări în ajutor.
Cu toții avem nevoie de prieteni cu care să plângem împreună, să râdem împreună, să ne
sfătuim, să ne consolăm…
Prietenia este unul dintre cele mai plăcute sentimente pe care le putem avea față de o
persoană! În general, prietenii se găsesc după pasiuni comune, după activitățile comune
preferate, după obiectele preferate. Însă, cei mai buni prieteni sunt cei în care găsim sprijin
când dăm de greu, cei care ne susțin indiferent de context.
Oamenii care nu au prieteni, cel mai probabil nu sunt sinceri și se gândesc mereu numai la
binele lor. Dacă nu respectăm persoana de lângă noi și o mințim, cu siguranță o vom pierde.
Dacă suntem egoiști, nu vom putea avea niciodată persoane care să ne fie alături…
Prietenia este ca o piesă de puzzle care completează o viață… Dacă aceasta lipsește, trăim
degeaba…

Șinca Anisia Maria
Clasa a VI-a

În pădure

Mă plimb prin pădure… E dimineață și roua încă nu a dispărut. Frunzele verzui foșnesc
ușor în adierea vântului. Păsările ciripesc ușor, ca și cum ar cânta o melodie cunoscută de
mine. Un izvoraș mic își face apariția printre două stânci solide. Floricelele multicolore mă
încântă cu parfumurile lor proaspete și parcă mă îndeamnă să le culeg… Razele aurii ale
astrului ceresc se joacă printre trunchiurile copacilor pe care îi privesc cu încântare. Totul este
într-o armonie perfectă!
Privesc acest peisaj cu multă încântare și încerc să mă bucur din plin de aceste clipe de
relaxare… Stau și mă gândesc uneori de ce unii oameni preferă să meargă în vacanțe
sofisticate, când ai nevoie doar de o deconectare de viața cotidiană, care poate fi reprezentată
de o plimbare prin pădure…
Această pădure, totuși, parcă este una fermecată… Culeasă, parcă, dintr-un basm cu
animale mici ce șoptesc ușor niște gânduri…
Vine, însă, și vremea plecării, dar cu greu mă despart de locul acesta în care te simți ca
într-un vis… Totodată, mă gândesc că voi mai veni cândva și voi mai asculta secretele pe care
mi le șoptește natura…

Șinca Anisia Maria
Clasa a VI-a B

Înconjurat de oameni, dar singur...

Suntem înconjurați de oameni, dar doar fizic. Avem prieteni cu care vorbim mereu, dar nu despre
sentimentele noastre. Ne descurajăm unii pe alții și ne prefacem că totul e bine când de fapt plângem pe
ascuns. Întotdeauna complicăm lucrurile simple, iar tot ce este cu adevărat dificil rămâne nedeslușit.
Trăim într-o societate unde totul pare întors pe dos: ne apropiem ca să ne distrugem unii pe alții,
facem bine doar dacă ne iese ceva în schimb, ne dăm persoane care nu suntem pentru a ne integra în
adunări și judecăm după aparențe. Mai pe scurt, îți este imposibil să te încrezi în cineva, iar fără încredere
nu se poate lega niciun fel de relație adevărată între doi oameni, astfel rămânem pe cont propriu. Eu, spre
exemplu, simt că nu îi pot spune nimănui ceea ce simt cu adevărat fiindcă mă aștept să fiu judecată pentru
felul în care gândesc sau să nu fiu nici măcar ascultată. Aleg întotdeauna să mă închid în mine, fără să
mai încerc, întrucât mi-e frică de urmările pe care le-ar putea avea o astfel de discuție și de faptul că tot
ceea ce spun se poate întoarce împotriva mea într-o bună zi. Astfel am ajuns să mă simt singură în această
aventură plină de mistere numită “viață”.
Nu întotdeauna a fost așa, căci nu întotdeauna au existat lucruri care să conteze pentru oameni
mai mult decât virtuțile morale. Înainte, deși duceau o viață simplă, lipsită de tehnologia aceasta avansată,
oamenii dădeau dovadă de altruism, bunătate, cumpătare și dreptate. De atunci însă s-au schimbat multe:
banii au urcat în rândul priorităților, politica a luat și ea o mare amploare, tehnologia a înaintat atât de
mult încât aproape că nu mai trebuie să ne bazăm pe oameni. Aceste lucruri au contribuit la egoismul din
zilele noastre, cât și la superioritatea unor persoane față de ceilalți.
Spun toate acestea ca fiind un adevăr dureros și cu speranța că voi face cât mai multe persoane
să reflecte asupra vieții pe care o trăim în societate și asupra faptelor prin care au contribuit la schimbarea
acesteia.

Tocitu Alexandra
Clasa a VII-a C

Mihai Eminescu

Mihai Eminescu s-a născut in data de 15 ianuarie 1890 la Botoșani,Moldova și a decedat în data de
15 iunie 1889 la 39 de ani in București,Regatul României și a fost înmormântant la cimitirul Bellu.
El a fost preot,poet si jurnalist Român,criticat de cititori români drep cea mai importantă voce
politică din literatura română.A lucrat ca redactor la Timpul,ziarul oficial al Padidului
conservator.Primul său poet la doar vârsta de 16 ani[Deaș avea], iar la vârsta de 19 a plecat ca să
studieze la viena.
Manuscrisele poetului Mihai Eminescu aveau peste 46 de volume, aproximativ 14000 mii de
file.Ele au fost dăruite Academiei Române în ședința din 1945.
Mihai Eminecu a copilărit la Botoșani împreună cu cei 12 frați ai săi,el fiind al 7-lea, în casa
parintească într-o totală libertate de mișcare,de contact de cu oamenii și cu natura. Între anii 18601861 el a fost înscris la Obergymnasiun din Cernăuți , liceu german înființat in data de 1880.În 16
aprilie 1863 a părăsit definitiv cursurile, deși avea o situație bună la învățătură. Avea note foarte bune
la toate materiile. Ion G. Sbiera i-a dat la română
calificativul vorzüglich (eminent). Plecând de vacanța Paștelui la Ipotești, nu s-a mai întors la școală.
Poezii de Mihai Eminescu:
1.Adio
2.Afară-I toamnă
3.Amorul unei marmure
4.Călin

7.Luceafărul
8.Veneția
9.Egiptul

Iordache Luca,cls aVII-a C

Mihail Sadoveanu

Mihai Sadoveanu a fost un scriitor,povestitor,nuvelist,romancier,academinician și om politic
român. Este cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și de aventuri, deși autorul a creat
pagini nemuritoare despre lumea țărănească din Moldova, despre natura României și a scris, de
asemenea, reportaje și pagini memorialistice. Sadoveanu a fost unul din primii colaboratori ai
revistei tradiționaliste Semănătorul , înainte de a deveni un scriitor realist și adept al
curentului poporanism reprezentat de revista literară Viața Românească. Opera sa se poate grupa
în câteva faze care corespund unor direcții sau curente literare dominante într-o anumită epocă: o
primă etapă sămănătoristă, cea de început, a primelor încercări, nuvele și povestiri, a doua
mitico-simbolică, din perioada interbelică.
A fost președintele Uniunii scriitorilor din România și, începând cu anul 1921, membru
al Academiei Române. A primit Premiul Lenin pentru Pace în 1961. În anul 1928 devine Mare
Maestru al Mari lojiNaționale din România A fost cumnatul criticului literar IzabelaSadoveanu Evan Copiii săi,Profila și Paul Mihu Sadoveanu, au mers pe urmele tatălui și au
devenit la rândul lor scriitori.
În 1896, la vârsta de 16 ani, Sadoveanu intenționează să alcătuiască, împreună cu un coleg, o
monografie asupra domnitorului Ștefan cel mare, renunțând, însă, din lipsă de izvoare
istorice. Debutează în revista bucureșteană Dracu în1897, cu schița Domnișoara M din
Fălt Suferă un infart care îi afectează vorbirea și îl lasă aproape orb. Este îngrijit de o echipă de
medici condusă de Nicolae. Familia Sadoveanu se retrage în zona Neamțului, locuind într-o vilă
aflată în apropierea Schitului Vovidenia și a localității Vânători-Neamț. Este vizitat periodicde
prieteni din literatură și politică, printre care și Alexandru Rosetti.]Mihail Sadoveanu se stinge
din viață pe data de 19 octombrie 1961, la ora 9 dimineața, fiind înmormântat pe 21 octombrie
la Cimitirul Bellu din București. Casa din apropierea Schitului Vovidenia este astăzi un muzeu
dedicat scriitorului,Casa Memorială Mihail-Sadoveanu”. , pe care îl semnează cu pseudonimul
Mihai din Pașcani.

Mihail Sadoveanu[1880-1961]

Iordache Luca,cls aVII-a C

Copacul

Limba noastră

Seara, soarele apune

Limba noastră-i minunată

Şi-n copac vreau să mă urc

Ea merită invaţată

Un cuvânt nimeni nu spune

De o-nveţi corect, e bine

Este linişte în nuc

Va avea grijă de tine

Stau acolo mult şi bine

În şcoală e invăţată

Până noaptea se arată

Şi apoi e dezvoltată
În texte şi rezumate
În proză sau chiar citate
Are o mie de poveşti
Bune să le povesteşti
O iubesc că-i limba mea
N-ar conta ce zice lumea

Văd pe cineva, dar cine?

Românii o folosesc
Peste tot o întalnesc

E chiar mama-ngrijorată
Pe ea oare ce-o reţine,
Dacă vine după mine?

E o limbă minunată
Deci … nu trebuie uitată!

Poate spaima de-ntuneric

Sau grija faţă de mine?
Ce faci noaptea singurică
În copacul cel înalt?
Compun draga mea mămică
Despre cerul înstelat.

Nume : Modoran Maia
Clasa: a VII-a C

Albinuța

Albinuța cu regină,
Face mierea cea mai fină,
Gustoasă și hrănitoare
Pentru casa mică, mare.
Din polen ea prelucrează
Mierea ce o face-acasă.
Ea lucreză neîncetat,
La om să fie pe plac.
Mierea ei o folosim
Atunci când cu ea gătim,
Ca să nu îmbătrânim,
Sănătoși noi să trăim.

Bănulescu Iustin Ionuț
Clasa a VI-a B

1.Scrisoare pentru țara mea - Apreotesei Ștefan
2.Beneficiile cititului- Groparu Livia
3.Rolul limbii române - Neagu Sara
4.Arta ca metodă de comunicare - Voicu
Tatiana
5.Portul popular prahovean - Udrea Daria
6.Obiective turistice din România-Groparu
Livia
7.Noul an școlar - Neagu Sara
8.Modelul meu în viață - Udrea Daria
9.Balul florilor - Bîsceanu Daniela
10.Culoare și parfum de primavară - Udrea
Daria
11.Copilăria... dorul de copilărie - Bănulescu
Iustin
12.Importanța lecturii - Șinca Maria
13.Prietenia - Șinca Maria
14.În pădure - Șinca Maria
15.Înconjurat de oameni, dar singur... - Tocitu
Alexandra
16.Mihai Eminescu - Iordache Luca
17.Mihail Sadoveanu - Iordache Luca
18.Limba noastră ; Copacul - Modoran Maia
19.Albinuța - Bănulescu Iustin
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