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Dragii noştri, 
 
 
          Suntem fericiți să anunțăm apariția numărului 18 al revistei Firul Ariadnei.  
Prin această revistă încurajăm creativitatea, originalitatea elevilor, iar creațiile lor-  
compuneri, poezii, desene, sunt făcute cunoscute tuturor. 
           
         Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, vă invităm să pătrundeți alături de noi  
în universul imaginației, să vă lăsați purtați de magia cuvintelor făurite din suflete de  
copii și să pătrudeți în ale lor taine. 
        Revista școlii poate fi vizualizată și pe site-ul școlii noastre, www.scoala-mea.com 
 
          Vă propunem să descifrați tainele scrisului cu inima deschisă, deoarece aceste  
comori izvorâte din suflete inocente se cer înțelese și pătrunse cu înțelepciunea și  
căldura sufletului. 
           Numărul 18 al revistei şcolare Firul Ariadnei aduce, din nou, în atenţia tuturor  
activităţi interesante desfășurate în cadrul Liceului Teoretic Şcoala Mea . 
          Vă invităm să începeți călătoria, lăsându-vă învăluiți de vraja cuvintelor. 
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Public Speaking Competition – secţiunea 12-
15 ani a adus şcolii nostre o nouă 
recunoaştere a performanţelor educţionale 
“Honourable Mention” pentru eleva 
              Alexia HARPA 
 
 Felicitările noastre şi elevilor Prediger Luca 
şi Voicu Antonia pentru speech-urile 
prezentate în cadrul competiţiei! 

        Un nou rezultat de exceptie pentru lotul 
de olimpici ai LTSM! 
       Teodora STANCU elevă la clasa a X-a, 
s-a calificat la etapa naţională a Olimpiadei 
de Matematică. 
        Felicitări elevei noastre şi profesorului 
îndrumător.  

Ne mândrim cu ei ... 



         Atmosferă specială la Antidetention League! Cei mai cuminţi elevi ai lunii Ianuarie 
Au petrecut 4 ore de distracţie la Şcoala MEA. 
          Atracţiile principale au fost: cinema maraton, jocuri video, MONOPOLY, partide de  
Ping Pong, competiţii cu premii şi piyya delicioasă. A fost senzaţie! 

Anotimpurile  
                          
 Vara trece, iarna vine, 
 Totuşi, toamna e mai bine: 
 Culeg via şi fac vin, 
 Să ne veselim puţin. 
 Şi, din prune, eu fac gem 
 Şi de frig nu mă mai tem.   
 Plouă-afară şi e vânt, 
 Iar eu am un singur gând:  
 Iarna trece, vara vine 
 Şi-o să fie iarăşi bine. 
 
Armin TIMOFEI 
Clasa a V-a C 



MAMA… 
  
Mama, ce cuvânt minunat, 
chiar daca-i unic, e de-nchiriat, 
pe buze rostit, în suflet păstrat, 
mama e ca aerul de respirat, 
e o comoară de neimaginat, 
e câte un pic din toate odată, 
e zâna ce veghează întreaga ta soartă, 
ești odorul ei, chiar dacă ai crescut, 
și tot te veghează neîntrerupt, 
oriunde te naști, o mamă tu ai, 
e minunea cu toate cheile din rai, 
oriunde pe lume te-ndrepți pe pământ, 
o porți cu tine în suflet și-n gând. 
Mama, zâmbet ceresc, 
Ființa cu chip îngeresc, 
Este lumină în viața ta 
și în veci îi porți prețuirea. 
Pe lume apari, unic te naști, 
Ochii deschizi, larg apoi îi caști, 
Zărești un chip fără de seamăn, 
E mama, este al tău reazem! 
  
  
LA MULȚI ANI! 
 
 
                    Prof. Lb. Română Andreea ŞANDOR 

Mama 



Înger întruchipat 
  
  Tu eşti un înger întruchipat, 
  Tu, care dureri mi-ai alinat, 
  Tu, care m-ai ajutat  
   În tot ceea ce-am învățat! 
  
Ai ochii ca două mărgele  
Şi părul ca nişte inele; 
Cuvintele tale mă mângâie 
Când neliniştea mă bântuie. 
  
Te iubesc ca pe nimeni altcineva 
Din întreaga viaţa mea! 
Tu eşti o zână minunată 
Care în ceruri ai mare plată… 
 
Sofia ENACHE  
Clasa a IV-a B 

Mama… primul cuvânt rostit 
  
Mama... Primul cuvânt rostit, 
Mama... Persoana care te face fericit! 
Iubire şi fericire ea ţi le acordă, 
Toate mofturile ea ţi le suportă! 
  
Îţi dă culoare, 
Când afară nu e soare, 
Te ridică în picioare, 
Când nu eşti în apele tale! 
  
De aceea sufletul mă doare, 
Când o supăr tare! 
Este foarte frumoasă, 
Şi-i o bună bucătăreasă! 
  
Mă îndrumă când fac o eroare, 
Mă învaţă să ajung mare, 
Ar fi o bună învăţătoare, 
Fiindcă e înţelegătoare. 
  
Poate să facă ce nimeni nu poate, 
Rezistă la toate provocările adunate! 
De aceea o iubesc, 
Zi de zi tot mai mult o îndrăgesc! 
 
Maria Antonia POPESCU 
Clasa a V-a C 

Mămico, azi de ziua ta 
  
Mămico, azi, de ziua ta, 
O cunună de flori ţi-aş da,   
Şi toată inima mea, 
Drept răsplată pentru bunătatea ta. 
  
Atunci când în ochi te privesc, 
Fericire şi curaj primesc, 
Viaţa mea prinde culoare 
În prezenţa ta strălucitoare. 
 
Alexia HARPA  
Clasa a VII-a B 

Mama 



Tu eşti călăuza mea 
  
Draga mea mămică dulce, 
Vocabular nu-mi ajunge 
Să exprim câtă iubire  
Am în suflet pentru tine.  
  
Aș vrea doar să-ți mulţumesc  
Și să-ți spun că preţuiesc 
Nopţi pentru mine pierdute 
Care ştiu că au fost multe… 
  
Le-ai transformat în poveşti, 
Ca de mine să-ngrijești, 
Să mă mângâi cu căldură, 
O, minunată făptură! 
  
Să îmi luminezi cărarea, 
Să îmi alini supărarea, 
Să mă pregătești de viață; 
În momente grele eşti de faţă. 
  
Tu ești călăuza mea. 
 
Jasmine ŞTEFAN 
Clasa a VII-a B 

Raza sufletului nostru... 
 
Dragi copii din lumea mare, 
Ghiciţi cine este oare 
Luminoasă ca o rază de soare? 
Este blândă și ne-alintă, 
Întotdeauna ne-ascultă 
Ca o zână pe pământ. 
Este tot ce-avem mai sfânt, 
Este umbră și lumină 
E o icoană divină 
Care  la drum ne veghează, 
Şi de rele ne protejează. 
Ea tot timpul înflorește, 
La orice vârstă zâmbește; 
În fiecare an întinerește, 
Ca un copac  ce înverzește. 
E gingașă și zglobie, 
Ne înconjoară cu veselie. 
  
Draga și iubita mamă! 
 
Ioana Maria SAIDAC 
Mara Andreea PIETRUSCHEVICI 
Clasa a VIII-a A 

Mama 



MAMA 
  
Mama mea e cea mai frumoasă 
Este cea care mi-a dat viaţă, 
Cu ea eu mă trezesc 
Si cu ea mă odihnesc. 
  
Mamă, iţi mulţumesc frumos 
M-ai făcut şi credincios 
Mi-ai dat şi educaţie,  
Ce-mi aşterne drumu-n viaţă 
  
Am fost mic, tu m-ai făcut mare 
Am fost slab dar m-ai făcut tare 
Nu ştiu cum aş mai putea, 
Însă tot iţi voi arăta 
Cât de mult eu te iubesc  
Și cât te preţuiesc! 
  
Dan BUZELAN 
Clasa a VIII –a A 

Mama 

MAMA 
  
Mami a mea e cea mai bună. 
Privirea-i blândă mă face să zâmbesc. 
Când mă uit pe geam, parc-o văd sub clar de lună. 
Să nu o supăr, singură-mi poruncesc. 
  
Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat, 
Că există cineva ce mă iubește cu adevărat. 
Eu îi dăruiesc inima mea, 
Împreună cu toată bunătatea din ea. 

Chiar de o mai supăr, 
Mami tot mă iubește. 
E ca o floare de nufăr, 
Ce sub soare strălucește. 
  
O iubesc din toată inima mea, 
Și orice ar fi, 
Mi-aș da viața pentru ea. 
  
  
Alexia HARPA 
Clasa a VII-a B 



Mama, tata, familia,  
  
Cel mai frumos sentiment 
Este mai gustos decât un aliment. 
Iubirea față de părinți, 
Cu asta nu ai cum să minți. 
  
Familia îți dă putere, 
Este cea mai mare avere. 
Sentimentul crește și crește 
Și tot el domnește. 
 
Maria CIORCHINĂ 
Clasa a VII-a B 

Mama,  
  
Dragi copii din lumea mare, 
Să vă spun o ghicitoare. 
Numai una-i pentru mine, 
Numai una-i pentru tine. 
Cine-i oare? Cine-i oare? 
  
Ea iubește, îngrijește, 
Ceartă, iartă și zâmbește, 
Ne dă sfaturi, ne îndrumă, 
Fie vreme rea sau bună. 
  
Da, e mama, ați ghicit, 
Ea e de neprețuit. 
Pe nimic eu nu te-aș da, 
Dragă mamă, ești a mea! 
 
David POLIVANOV 
Clasa a VII-a B 

Draga mea mama 
  
Mama mea e cea mai bună 
Ea este cea mai frumoasă, 
Eu zâmbesc când face o glumă 
Și când îmi cumpără o gumă. 
  
Câteodată mă dojenește, 
Alteori îmi și zâmbește, 
Ea este ca o gărgăriță 
Și uneori chiar actriță. 
  
Ei îi plac poeziile 
Și foarte mult cochiliile, 
Este pasionată de biologie 
Și la fel de mult de o bijuterie. 
 
Maria PATRAULEA 
Clasa a VII-a B 

Mama 



          Concursul de fotografie Shadow & Light şi-a  desemnat câştigătorii. 
Efectele de lumini şi umbre realizate de elevi au fost apreciate de Vlad Eftenie, fotograf  
renumit şi ochiul critic al competiţiei nostre. 



Umbră şi lumină 
 
El, soarele, este lumina, 
Ea, luna, este umbra; 
Unul fără altul nu supravieţuiesc, 
Ci doar împreuna mereu vieţuiesc. 
  
O zi frumoasă aşteptam, 
Iar lângă uşă chicoteam, 
Ca soarele să îmi zâmbească, 
Iar ghioceii să se ivească. 
  
Seara s-a aşternut deoadată, 
Luna a apărut încântată, 
Vieţuitoarele s-au liniştit şi au adormit, 
Iar întunericul pe toţi i-a vrăjit. 
  
Tronul regelui solar a revenit, 
Lumina în lume a reapărut, 
Iar sclipirea razelor a dăinuit 
Şi peste tot misterul a domnit. 
 
Maria-Caterina PATRAULEA 
Clasa a VII-a B 

Lumina dimineţii 
  
Lumina dimineţii licăreşte, 
Ca un înger se iveşte 
Când soarele te priveşte, 
Tristeţea se risipeşte. 
O nouă zi se naşte iar , 
Pentru a  ni se oferi ca dar, 
Sufletele noastre să le trezească, 
Mintea să o curăţească. 
 
Clara FLOREA  
Clasa a VIII-a A 

Lumini şi umbre 
  
Lasă soarele să domnească 
Uimitor pe bolta cerească. 
Melodia razelor  s-o ascultăm 
Inima noastră s-o îndrumăm. 
Nimeni să nu ne oprescă, 
Amarul sufletului să ne ocolească. 

Uite luna, acolo departe! 
Murmurul stelelor ne desparte. 
Barca sufletului acum pleacă 
Rapid spre lumea cerească. 
Aşteptarea mă omoară... 
  
gândindu-mă la nesfârşirea luminii de odinioară. 
 
Ana MOCANU  
Clasa a VIII-a A 



Baloane de săpun – spectacol în cadrul Săptămânii Altfel 
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Internship  la spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca 
 
      Elevii din clasele de liceu au luat contact cu realităţile medicale şi provocăriile 
                                                                                             meseriei de doctor la Spitalul  
                                                                                             Clinic de Urgenţă Floreasca.  
                                                                                                  Cea mai interesantă secţie:  
                                                                                                        Blocul operator! 
 

Teme, teme şi iar teme 
 
Pif, paf, puf! 
Stiloul sare-n sus, 
Creionul se fereşte 
Şi caietul o păţeşte. 
Fata intră, 
Căţelul latră, 
Dezastrul se arată. 
Cartea e speriată 
Pixul se aşează 
Şi se ruşinează, 
Fetiţa îl ceartă, 
Ea e supărată. 
 
Ana GRIGORE 
Clasa a V-a C 



Tir cu arcul – activitate ăn cadrul  
săptămânii altfel realiyată de 
către elevii din clasa a VII-a 



Cartea care a prins viaţă 
  
        Intr-o zi, o cărticică prinse viaţă într-un mod miraculos. Era a unui copil leneş,  
căruia nu îi plăcea şcoala. Chiar şi atunci când îl atenţiona câte un profesor,  
răspundea cu neruşinare.  
        Sorin avea de citit pentru ora de lectură primele 3 capitole din "Poveste de  
Crăciun ", scrisă de Charles Dickens, un autor cunoscut. Băieţelului nu îi păsa, căci  
nu avea de gând măcar să o deschidă! Deodată, cărticica sări din bibliotecă şi spuse: 
       - Sorin, dragule! Te invit să mă citeşti. Vei descoperi noi prieteni, iar aventurile  
te vor captiva. 
       - Tu chiar ai capacitatea de a vorbi? întrebă Sorin, înfricoşat de cele auzite. 
       - Sigur că da, însă numai celor dispuşi să asculte! Nu îţi va părea rău de cunoştinţă. 
       - Dar eu nu am terminat niciodată o carte, nu am răbdare şi mi se pare cel mai  
plictisitor şi inutil lucru. 
       - O, asta se întâmplă până când găseşti o poveste care să te prindă. Începutul  
este întotdeauna greu, dar apoi ţi se va părea ceva atât de firesc, încât nu vei putea  
adormi fără să fi citit măcar o pagină pe zi. 
       - Crezi că voi ajunge şi eu să fac acest lucru? 
       - Cu siguranţă! Este o bună activitate spre îmbunătăţirea comunicării şi lărgirea  
orizontului de cunoaştere. 
       - Îţi mulţumesc din suflet pentru cuvintele frumoase, dar şi pentru încrederea  
acordată. Să ştii că m-ai convins să mă apuc de citit. 
 
Maria-Antonia POPESCU 
Clasa a V-a C 



Cartea, prietena mea 
  
Draga mea carte, 
Mă bucur că de tine am parte! 
La şcoală mereu te întâlnesc 
Şi, crede-mă, că te îndrăgesc! 
  
Iar tu ai nişte surori, 
Scrise de diverşi scriitori. 
 Poveşti cu frumoase prinţese, 
 Poezii cu versuri alese. 
  
Multe aventuri tu îmi dezvălui, 
Cu prieteni noi îmi faci cunoştinţă. 
Eu sunt doar o fetiţă, 
Dar vă asigur că am făcut şi eu cunoştinţă, 
Până şi cu Neghiniţă! 
  
Ca o pasăre mă porţi în zbor 
Printre poveşti şi basme, ca un cocor! 
Cuvinte şi litere peste tot, 
Aşteaptă să le devorezi pe loc! 
  
Pe ea o aleg, 
Când vreau să mă relaxez. 
Pe ea o înştiinţez, 
Când o aventură nouă vreau  
                             să experimentez! 
  
Cu ea tot timpul vreau să fiu, 
Ca să ştiu ce trebuie să ştiu, 
Ca să ştiu, 
Momentan, ce acum nu ştiu! 
  
De aceea, cartea e prietena mea, 
Mă luminează ca o stea, 
Printre litere şi cuvinte mă ghidează, 
Niciodată nu mă trădează! 
 
Maria-Antonia POPESCU 
clasa a V-a C 

Stiloul  
  
Creioane şi carioci, 
Pixuri şi acuarele 
Au pornit o avalanşă, 
Amestecându-se între ele. 
  
Doar împăratul lor stă drept, 
Liniştit şi înţelept, 
Şi se-arată încrezător 
În penarul sclipitor. 
  
El pe toate le coordonează: 
Compuneri şi notiţe corectează. 
Este stiloul, instrumentul fără de care 
Niciun elev nu ia notă mare. 
 
Iva KOKONOZI 
Clasa a V-a B 



 
                                                                               
         Suntem în anul 2099, când  lucrurile s-au schimbat radical, este o adevărată  
surpriză! 
        Fiecare elev stă într-o capsulă, căci nu mai există bănci. Rechizitele au locul lor,  
iar scaunele rigide au fost înlocuite de fotoliile cu spumă. Pixurile corectează singure 
greşelile, după ce sunt agitate puţin. Copiii au câte  un calculator şi un dex digital cu 
touch, nu trebuie să mai depună efort, să gândească...  
        Constat cu uimire că toţi vin la şcoală din plăcere, nu ca pe vremea mea, când 
învăţau din obligaţie. Sau, poate că aşa pare din exterior!       
        La fel îmi spuneau şi părinţii, că trebuie să apreciem ceea ce avem în prezent,  
căci fiecare epocă are avantajele şi dezavantajele ei. 
 
Pop Daria 
Clasa a IV-a B 

 

  
           Suntem în anul 3798, la școala viitorului, cunoscută drept şcoală fără efort.  
Vă întrebaţi de ce? Veţi afla imediat şi n-o să vă vină să credeţi. 
Copiii învață de la profesorii-hologramă. Pixurile (căci, cine altcineva?!) se agită  
corectând caietele elevilor. Scaunele sunt dotate cu tot ce vrei: popcorn, mini-cinema,  
laptop şi mini-magazine.  
          Copiii sunt într-o recreație permanentă. Sticlele își schimbă aromele între ele.  
Menajerele-robot curăță holurile cu precizie imediat ce apare puţină mizerie.  
Elevii care au rămas repetenți mănâncă înghețata care acumulează toate  
informațiile.  
                                                   Stau în bancă şi mă uit prin jur, mirându-mă că tehonlogia  
                                              a evoluat atât de repede. Școala viitorului este fascinantă! 
 
                                                                                                                 Sofia ENACHE 
                                                                                                                 Clasa a IV – a B 

Şcoala viitorului 



                                                   Cred că fiecare dintre noi şi-a pus măcar o dată întrebarea:  
oare cum va arăta şcoala românească peste 10 ani? Dar peste 100 sau 1000?  
Eu m-am gândit să vă spun visul meu. 
            Am ajuns în anul patru mii cincisprezece. Suntem la izolare, fiindcă ne-am  
certat cu alţi copii. Colegii sunt în şcoala din spaţiu unde trebuie să le pună casca  
automată care le introduce toate informaţiile în creier. 
           Pixurile corectează caietele elevilor, învăţătorii roboţi scriu pe tabla cât un  
bloc, în timp ce menajerele-câini spală pe hol. 
          Scaunele sunt înlocuite cu paturi confortabile, iar şcolarii, în loc de caiete,  
au tablete, laptopuri şi telefoane. 
Peste tot sunt camere de filmat cu care părinţii  
îşi pot vedea copiii. 
Ce ingenioasă e noua şcoală! 
 
Sofia VERDEŞI 
Clasa a IV-a B 

         Dacă m-aţi întreba pe mine cum îmi închipui  
viaţa şcolară în viitor, v-aş lămuri numaidecât. 
         Suntem în anul 5501, şcoala este într-un satelit. Copiii răciţi, care stau acasă,  
pe Pământ, învaţă prin holograme. Profesorii sunt roboţi, iar la anumite discipline,  
chiar nu există! La masă, copiii nu trebuie să mănânce decât două pastile: una ca  
să nu le mai fie foame, iar cealaltă ca să adune  toate informaţiile. In clasă sunt  
fotolii confortabile din spumă, iar pixurile corectează singure. La sfârşitul orelor se  
instalează gravitaţia zero şi te poţi distra prin şcoală.  
         Când părinţii se teleportează la ieşire, copiii îşi iau tot ce au nevoie din capsule,  
îşi închid DEXul online şi pleacă. 
Nu-i aşa că ar fi minunat? 
 
Theodor SEIDNER 
Clasa a IV-a B 

 

Şcoala viitorului 



          Aplicaţie inedită la opţionalul “Science Works”: modelarea  
sistemului nostru solar la o scară numerică de 1:100 000 000 000. 
        Coordonaţi de profesorul Sam Stevenson, elevii au determinat  
distanţele relative dintre planete, apoi fiecare şi-a însuşit rolul unei  
planete şi s-a aliniat la scară.  



“Le jour de la Francophonie”, celebrată  
de elevii clasei a V-a. 
 Activităţile dedicate au inclus un periplu  
istoric al sărbătorii, sensuri şi repere,  
dar şi o competiţie antrenantă a cunoştin- 
ţelor.  
La final, imnul Francofoniei i-a inspirat să  
descopere modalităţi creative de realizare  
a steagului Franţei. 

Încotro? 
  
Ne naştem.  
Invăţăm: 
Să mergem, 
Să vorbim, 
Să citim, 
Să socotim.  
  
Mergem la şcoală: 
Primară, gimnazială,  
Liceu şi facultate,  
Şi ne întrebăm: 
Astea-s toate? 

Dar gândul ne răspunde: 
Dar, oare, nu ajunge? 
  
Căutăm ceea ce ne place,  
Stând ca pe ace, 
Şi tot gândim: 
Incotro pornim? 
  
Iar gândul ne răspunde: 
Lumea să descoperim! 
 
Ilinca GABURA 
Clasa a V-a C 



"Drama Week" – imersiune în lumea 
teatrului pentru elevii de gimnaziu şi liceu, 
care îşi vor asuma rolul de actori, regizori şi 
tehnicieni în 9 spectacole de Oscar. 



Drama Show – Finding Dory 
     Clasa a V - a 



Drama Show – Tomorrowland 
     Clasa a VIII - a 



Drama Show – Pride Prejudice & Zombies 
     Clasa a IX – XI-a  



Drama Show – La La Land 
     Clasa a VII-a  



Kampf der Klassen, competiţia cunoştinţelor la Limba germană!  
Elevii claselor a V-a au avut de parcurs terenul de sport de la un  
capăt la celălalt, aruncând cu zarul şi răspunzând corect la  
întrebările înşirate pe gazon. Provocări trecute cu brio! Felicitări! 

Tărâmul cunoaşterii 
 
Ce se întrevede la orizont, în depărtare? 
Este cumva ţinutul în care 
Domneşte atotputernicul Alfabet, 
Înfrăţit cu înţeleptul poet? 
  
Se numeşte cumva tărâmul cunoaşterii, 
Al fascinaţiei lecturii şi al descoperirii? 
Da, este ţara în care toţi citesc 
Şi despre care o să vă povestesc. 
  
Acest ţinut e plin de uimire 
Şi, dacă l-aţi lăsa, v-ar umple de iubire. 
E presărat cu atâtea librării şi anticariate, 
Încât vă rămân gurile căscate. 
  
Sper să vizitaţi acest loc, copii, 
Căci el oferă nenumărate bucurii! 
Vă face fericiţi părinţii 
Şi sfidează limitele minţii. 
 
Luca ALEXANDRU  
Clasa a V-a B 

 



Science Day la Grădiniţa MEA. 
Prichindeii au fost iniţiaţi în lumea plină de  
curiozităţi a fizicii. I-au ajutat să descopere 
Fenomene şi propietăţi ale substanţelor 
experimente  isteţe precum: 
 
Colajul culoriilor 
Balonul magic 
Ouă plutitoare 
Cum erupe un vulcan 



       În cadrul Săptămânii Altfel, Fundaţia  
SNAGOV le-a oferit copiilor noştri ocazia  
de a descoperii diversitatea ecosistemelor  
naturale şi de a înţelege importanţa protejării  
mediului înconjurător. 
 
Atelier practic: alcătuirea unui terariu. 

Copacul 
 
Undeva la munte,  
Un copac cu ramuri multe,  
Era fericit, voios 
Că păsările s-au întors. 
 
Le privea cum se jucau,  
Cum prin frunze se-alergau,  
Iar el, copac fericit 
Le privea nedumerit.  
 
Fiindcă-ar vrea şi nu ar vrea 
Să-i tulbure liniştea.  
 
Matei VASILE  
Clasa a V-a A 



 Un nou început 
 
         Este primăvară. Grădina înfloreşte, trezind  
la viaţă florile gingaşe. Soarele luminează puternic  
peste câmpiile verzi. Copacii înmuguresc frumos.  
Micile furnici se ascund de lumina puternică a  
soarelui. 
        Eu stau pe malul unui râu care se aseamană  
cu nişte cristale sclipitoare.  
Păsările călătoare vor vesti primăvara când vor  
apărea pe cer. Iarna geroasă a trecut, iar oamenii  
se bucură de lumina soarelui. Animalele vor veni  
pe câmpia veselă. Au înverzit pădurile dese.  
Curcubeul strălucitor apare de după nori pufoşi.  
Soarele priveşte  zâmbitor către noi. Ce frumoasă  
e primăvara! 
       Îmi place acest anotimp, deoarece îmi dă  
senzația unui nou început!  
 
                                                  Sofia ENACHE  
                                                  Clasa a IV-a B 

Papagalul  
 
Cine stă în colivie 
Cu privirea aşa vie? 
Ciuguleşte, ciripeşte 
Şi devreme se trezeşte... 
  
Oare ne-o îndupleca 
Să-i deschidem uşiţa? 
Să mai dea el un ocol 
Pe la mama, la cuptor? 
  
Ştiu că voi aţi şi ghicit... 
E-un papagal fericit! 
 
Carla ISACHE  
Clasa a V-a A 

                        Rândunica mea 
  
     Rândunica mea mică şi vioaie,  
Cu-aripioare pline de culoare 
Zbori în cer, în depărtare 
Şi-adu-mi stele căzătoare! 
O steluţă verde, una aurie 
Dor de tine să nu-mi fie 
Să mă mângâie la tâmple 
Sufletul de fericire să mi-l umple.  
  
Rândunica mea frumoasă,  
Dacă pleci de-aici, de-acasă 
Du-mă şi pe mine-n zare 
Să nu-mi lipseşti prea tare. 
 
Andrei NIŢU  
Clasa a VI-a B 



Ploaie în prag de seară 
  
             În pădure, totul e liniştit: vântul adie domol, păsările ciripesc cald; sfioase,  
florile se ascund de nori şi îşi îndreaptă petalele spre lumina vie a soarelui. 
            Copacii, cu o coroană grandioasă, stau mândri înspre direcţia cerului  
luminat orbitor de astrul solar. Izvoarele curg într-o cascadă mirifică.  
Animalele sălbatice merg pe iarba ca de smarald în căutare de hrană. Păsările  
zboară din copac în copac spre a-şi face un loc comod pentru noaptea ce urmează.  
Deodată, luna se prevede ca un diamant printre dealuri împodobite.  
            De sus, de pe stânci, pădurea pare ca o bucată ruptă din rai. Dar norii anunţă  
o schimbare în prag de seară. 
           Începe ploaia în forţă şi cuprinde întreaga zare. Animalele, acum ude, se  
scutură zgribulite. Florile, speriate, adăpate din belşug, îşi apleacă trupul pentru a-şi  
scurge surplusul de apă. 
            De fiecare dată mă bucur când petrec timp în natură şi surprind aceste  
minunăţii care îmi umplu sufletul şi îmi oferă momente de prospeţime. 
 
Catrina  ŢIGĂNILĂ 
Clasa a V-a C 

Îmbătată de frumusețe 
  
Floarea mică și firavă, 
Care se afla în dumbravă, 
Mă strigă de departe, 
Să-mi dea un cadou aparte. 
  
Când mă apropii de ea, 
Îmi pare o mică stea, 
Are petale de rubin,  
Este cel mai frumos crin.  
  
Îmi aduce fericire, 
Vreau sa cânt și să dansez,  
Mă simt plină de iubire, 
Mă opresc s-o desenez! 
 
Maia CIOCAZANU  
Clasa a V-a C 



Clubul de cooking – Şcoala MEA 



Fata din poză 
 
           Pistruii îi luminează faţa precum stele pierdute pe cerul de tăciune. Cu  
neglijenţa lor, stropii de vopsea îi creează o capodoperă pe pânza-i.  
         Genele lungi nu lasă pe nimeni să descopere misterele ochilor de chihlimbar.  
Farmecul florii eterne din ei pot adormi pe oricine. Buzele-i însângerate te conduc  
spre universul ei halucinant...Îi sunt împrumutate din basme, de la împărătese  
atotputernice, cu frumuseţe fantezistă.  
Părul roşu ca asfinţitul soarelui îi curge mătăsos pe spate. Razele de soare îi  
luminează maiestuoase rubine.  
Nu-i voi afla niciodată culoarea sufletului, împrejmuit de un zid pentru a nu-i fi  
străpunsă inima... 
 
Karina MATEI 
Clasa a VI-a B 

Atelier modelaj în marţipan în colaborare cu Ana Pan 

În frigider 
  
O prăjiturică se ceartă cu un pitic, 
De fapt, cu o sticluţă de lăptic. 
În timp ce ele se certau, 
Altele cu admiraţie priveau: 
 
Adică, mai exact, o şuncă 
Şi o cremoasă brânză lungă. 
Disputa s-a sfârşit  
Când fetiţa a venit. 
 
Ea mâncă o prăjiturică 
Şi nu i s-a mai făcut “fomică”. 
 
Oana OLTEANU 
Clasa a V-a C 



Un iepuraş 
  
Doi iepuraşi 
Vor să prindă fluturaşi. 
Aleargă pe iarbă 
Şi se împiedică de o roabă. 
  
Unul dintre ei prinde un fluturaş 
Care e tare drăgălaş! 
Apoi se duce într-o grădină, 
Iar în casă e lumină! 
  
Intră în casă 
Şi vede o iepuroaică frumoasă. 
Se duce spre ea 
Şi îi aduce şi mătura. 
  
O pupă puţin, 
Crede că e un chin! 
Apoi stăpânul vine 
Şi spune  
Că e vremea de căsnicie! 
 
Catrina ŢIGĂNILĂ 
Clasa a V-a C 

Paştele în familie 
 
Paştele este aproape, 
Casa-i plină cu de toate; 
Vremea e tare frumoasă. 
Hai să întindem pe masă 
Bunătăţi coapte acum 
De mama cea cu suflet bun. 
Veniţi să ciocnim ouă, 
Două câte două. 
 
Urări să rostim, 
Iubire să împărtăşim, 
Familia să fie unită 
Şi întreaga lume fericită. 
 
Maria DUCA  
Clasa a V-a B 



Reînvierea naturii 
 
         A sosit primăvara, blânda mamă a tuturor vieţuitoarelor  
pădurii.  
Razele soarelui se joacă, dezmierdând pământul. 
         Zăpada se retrage, topindu-se încetul cu încetul,  
iar mantia albă, măreaţă, a iernii de odinioară este acum nimicită.  
Zâna Primăvară dăruieşte mărţişoare şi flori parfumate fetelor şi mămicilor, 
anunţându-şi sosirea.  
Răsăritul soarelui pătrunde în ascunzişul animalelor.  
       Primăvara vorbeşte tainic cu toate vieţuitoarele, zâmbind duios ca o  
mamă protectoare. Viaţa se strecoară printre ramurile copacilor, iar firişoare  
de iarbă se ridică firave în picioare. Primii care deschid ochii sunt graţioşii  
ghiocei. Insecte mici se ţes într-un joc grăbit şi se bucură de aerul proaspăt,  
iar fluturi de diferite nuanţe zboară din floare în floare.  
        Păsări stropite cu diverse culori se reîntorc, iar copacii bătrâni le sfătuiesc  
unde să îşi aleagă cuiburile. 
        Bucuria reînvierii naturii cuprinde întreaga suflare, iar oamenii aduc mulţumire  
lui Dumnezeu pentru un nou început. 
 
Ştefan BUSUIOC 
Clasa a V-a B 
 

                                                                                              Freamat de primăvară 
  
        Cu multă sfială în glas, primăvara își anunță venirea de după norii fumurii și  
Dușmănoși ai iernii geroase. Ca o zână cu veșminte verzi ,primăvara se așterne  
peste munți ,văi și dumbrăvi, dar și peste sufletele noastre. 
        Anotimpul renașterii aduce multă veselie în codru, acolo unde mii și mii de  
păsărele cu glasuri ascuțite cântă neîncetat. Copacii falnici , ulmi, fagi și brazi se  
mișcă în adierea blândă a vântului într-un dans amețitor, iar viorelele ,ghioceii și  
Toporașii își împrăștie mireasma pretutindeni. Ici și colo ,puii de căprioară  cu pete  
arămii zburdă pe pajiștea multicoloră. 
      Ca un glob de aur , soarele alungă stropii de ploaie ivită de nicăieri și-și trimite  
razele ca niște săgeți către pământul însuflețit. 
Cu cât ne apropiem de sat, mirosul florilor de liliac ne poartă pe aripile primăverii, 
iar vocile copacilor răsună de veselie. 
A venit primăvara! 
 
Mara PIETRUSCHIEVICI 
Clasa a VIII- a A 



Sunt un fir de iarbă 
  
           Natura copleșită de puterea căldurii,  
răsufla greu. Nici măcar umbra pădurii nu  
mă poate feri de toropeala Zeului Verii.  
E insuportabil de cald, mai ales pentru mine,  
un fir de iarbă. Cât mi-aș dori să pot atinge  
cu trupul meu un strop de apă cristalină!  
Cât mi-aș dori să pot cânta în cor cu vântul!  
Aș da orice să pătrund în inima muntelui, să 
cresc odată cu florile și rădăcinile copacilor! 
          Brusc, un vânt puternic vuiește în pădure  
și îmi rupe trupul în două.  
Apoi, pleacă! Dar nu mor! Sufletu-mi iese din  
iarbă și intră în lumea culorilor și a luminii.  
Reușesc să cânt cu văzduhul, să beau apa vie  
din lacul de argint, să mă intind pe plaja vânătă  
a cerului, să las în urmă lungi mătăsuri de  
ecouri.  
Ajut soarele să zâmbească, briza uscată a verii  
să bată și să adune încet, încet nori peste  
pădure. Ajut ploaia verde să cadă și pământul  
să zâmbească. 
        Dar soarele, schioapătă spre asfințit. Înainte,  
de fiorul amurgului, bolta se liniștește, solemnă.  
Noaptea vine, răpindu-mă! Mă pierd în vârtejul  
dantelei negre. 
       Mi-am terminat misiunea pe Pământul ăsta!  
Asta o știu sigur!  
Iată că am reușit să îndeplinesc toate dorințele,  
se știe că doar dacă muncești,  
poți să-ți îndeplinești visul. Eu am reușit! 
 
     Augusta CRISTACHE 
     Clasa a VIII –a A 

Soarele jucăuş 
 
Soarele cel jucăuş 
Pe cer face un urcuş, 
Pe nori îi fugăreşte,  
Apoi după dealuri se piteşte. 
  
Îşi pune ochelarii de soare 
Şi zâmbeşte printre dinţi: 
E rost de răcoare 
Sau de verile fierbinţi? 
 
Maria DUCA  
Clasa a V-a B 

Anotimpul bucuriei 
 
Vremea brusc s-a încălzit, 
Vesel soarele s-a ivit; 
Parfum proaspăt, sănătos 
Umple aerul răcoros. 
  
E o explozie florală 
De culori, nuanţe mii: 
Zambile şi crini zglobii: 
Viaţa nu mai este goală! 
  
Vai, dar bucuria-i clară: 
Nu mai e mult până la vară, 
Când vacanţa ne va zâmbi, 
Iar de teme nu ne vom mai îngriji! 
 
Maria DUCA  
Clasa a V-a B 



Forța naturii și pasiunile noastre 
 
 
                Am pus primele schiuri în picioare la trei ani și mi se părea că plutesc.  
De fapt, și acum am impresia că nu ating pământul, atunci când mă aflu pe pârtie.  
Parcă zbor, precum Icar și, mai mult, deasupra mea e cerul de un albastru sclipitor,  
în jur brazi veșnic verzi și mult alb, omătul pe care alunec la vale.  
Sunt cele mai frumoase culori! Aa! Să nu uit de strălucirea galbenă, dar rece, a  
soarelui! 
               Am luat multe căzături, însă an de an îmi doresc să merg mai departe și să  
aud fâșâitul schiurilor pe zăpadă, vântul care bate mai tare sau mai ușor... În timp  
ce cobor pe o pantă, parcă nu mai am gânduri, doar mă bucur. Este atât de frumos! 
             Anul acesta, însă, am avut parte și de o întâmplare, care mi-a arătat că a  
schia este uneori periculos și trebuie să fim atenți, pentru că natura  este mult mai  
puternică decât noi. Mă aflam la 2.900 de metri altitudine, împreună cu fratele meu.  
Am admirat ghețarul, lacurile înghețate și fiecare prăpastie adâncă.  
Dintr-o dată, a început să bată vântul. Mai întâi încet, apoi tot mai tare și, în cele din  
urmă, cu mare putere. Ne-am îndreptat spre o cabană, de unde puteam coborî   
în sat cu telecabina. Am ajuns cu greu acolo, pentru că nici măcar nu mai vedeam  
în jur, din cauza zăpezii.  
            Când credeam că totul e bine, salvamontiștii ne-au spus că trebuie să  
coborâm în altă stațiune, pentru că telecabina nu mai pleacă. Viscolul era din ce în  
ce mai puternic.  
Am pornit prin vântul, care bătea cu forță, și chiar pluteam, dar aveam inima strânsă.  
Nu știu dacă mi-era frică sau doar mă concentram, ca să scap de acele clipe grele.  
Pluteam, dar de multe ori, în loc să cobor, mergeam înapoi, în sus pe schiuri, atât  
de puternic era viforul. Parcă eram într-un glob plutitor de zăpadă.  
Nu vedeam nimic în jur. Coborâșul  a durat cam un sfert de oră, mi-au spus alții,  
dar mie mi s-a părut o veșnicie. 
            Am ajuns cu bine la destinație, dar eram mai bogată. Am învățat că suntem  
foarte mici în fața naturii și că trebuie mereu să avem grijă de ea, așa cum și ea  
ne ocrotește de multe ori. Atunci când se dezlănțuie, însă, trebuie să o lăsăm în  
pace și să mergem undeva, să ne ferim de forța ei. Eu am adormit în liniștea unei  
cabane, în care focul ardea în șemineu. Nici măcar nu am visat.  
A doua zi era soare și am pus din nou schiurile în picioare. 
 
   Flavia COMĂNICI 
   Clasa a V-a C 



Pe crestele muntelui  
  
             Era o după-amiază caldă de primăvară. Razele pale ale soarelui  
mângâiau vârfurile impunătoare ale munților, iar turiștii escaladau plini  
de entuziasm munții îngreunați de zăpada fină. 
            Soarele pictat cu nuanțe roșiatice, înconjurat de un scut de foc,  
luminează orizontul. Crengile rarilor copaci se leagănă spre pământ, iar  
cristalele înghțate de zăpadă, doborâte de vânt, mângaie privirile oamenilor. 
           Acum, când soarele aproape și-a găsit ascunzătoarea perfectă, frunzele  
d-abia făurite din crengile reci ale copacilor, fredonează cântul tainic al  
primăverii. Vuietul emanat de muchiile muntelui ce îți hipnotizează trupul, nu  
te mai lasă să pleci. Cărările necălcate de picior de om, acum acoperite de  
pătura subțire a zăpezii, creează mari probleme turiștilor. 
          Pe una dintre prăpăstiile muntelui, oglinda cerului întunecat, se sfărâma  
printre pietre. La capăt, peștii dansează printre bulele de oxigen din lacul de  
gheată. Firele de iarbă ce parcă zboară, acum se prind una de alta, pentru ca  
vântul năpraznic să nu le răpească. 
         După ce ultimele raze de soare au mângâiat pământul aspru, întunericul a  
pus stăpânire pe regat. Acum licuricii, micile făpturi ale soarelui, emană picături  
de lumină, ce se luptă cu umbra copacilor masivi.  
Deasupra lumii, vietățile de pe muntele strașnic, admiră priveliștea angelică,  
admiră natura…și viața ascunsă de pădurile de smarald. 
 
Jasmine ŞTEFAN 
Clasa a VII-a B 



Salvaţi Pământul! 
  
             Cele două ţinuturi ale pădurii Amazoniei poartă o conversaţie şi încearcă  
să se ajute între ele. Tărâmul Vieţii și-a adunat toate vieţuitoarele la un consiliu.  
Atunci când Ţinutul Uscat a ajuns, a adus cu sine doar zece plante şi animale.  
           - Bună ziua! șpuse feriga. Aş putea să vă întreb unde sunt celelalte vieţuitoare? 
           - Au fost asfixiate ori au murit din cauza poluării, spuse o plantă ce prezenta  
ea însăşi arsuri. Când Ţinutul Verde a privit în jur, a fost cuprins de uimire: un urs  
rămăsese fără o labă, un iepure avea răni pe ochi, o ferigă era devastată.. 
          - Cine v-a produs toate aceste pagube? întrebă un papagal. 
          - Oamenii. Ei nu se gândesc decât la propriul confort şi interes, ajungând să  
ne distrugă. Nu pot înţelege această nepăsare, afirmă sfios iepurel. 
Văzând toată scena dintr-un tufiş, m-am întors şi am promis că o să fac orice  
trebuie ca să reînnoiesc partea uscata, chiar şi cu preţul vieţii. 
 
Sofia ENACHE  
Clasa a IV-a B 

Firul de iarbă 
  
          A fost odată un fir de iarbă foarte puternic şi vorbăreţ.  
          Firicel, căci acesta îi era numele, se trezi la ora cinci. Se spălă cu rouă şi  
aşteptă să se usuce în razele blânde ale soarelui.  
Pe la zece mâncă nişte microparticule şi aşteptă să facă ochi şi suratele lui.  
Pe la unsprezece toate erau proaspete.  
         - Bună dimineaţa, fetelor! Trebuie să vă povestesc cum era să mor ieri,  
când voi v-aţi dus să cumpăraţi nişte coloranţi verzi. 
        - Bună să fie pentru toată lumea! Cum aşa? 
        - Au venit elevii la fotbal, în grădină, pentru că au ieşit mai devreme de la  
şcoală. Erau tare prinşi de joc şi făceau mare forfotă, încât au tăvălit iarba şi  
m-au călcat în picioare fără milă. Am zăcut mult până mi-am revenit, dar ştiţi  
că eu sunt nemuritor… 
       - Oauuuuu ! Asta este incredibil! spuseră celelalte fire.  
Bine că ai scăpat cu viaţă! 
 
Oana OLTEANU 
Clasa a V-a C 



Despre pinguini şi nu numai... 
  
Unui pinguin 
Îi cade – n cap un pin, 
Se vaită că îl doare 
Şi n-are de mâncare. 
  
Până la urmă ajunge 
La ceva ce curge, 
Bea repede însetat 
Si pleaca înfoiat. 
  
Cu toţii îl ştiţi de-acum 
Pe pinguinul din Carum, 
Carum e satul lui natal 
Şi nu e deloc banal. 
  
Se duce la mama lui 
Că nu mai ştie cui  
Să spună povestea toată 
Dar căzu pe o lopată. 
  
Odat –ajuns la mama lui, 
Îi povesti despre cucui, 
Iar mama, şocată, 
Îl pansă îndată. 
  
Pinguinul a crescut 
Şi s-a dus să înoate în Prut; 
Plutea atât de lin, 
De-ţi venea să-l bei cu vin. 

Dintr-un tufiş, 
După un luminiş, 
A ieşit un motan 
Cât un roman. 
  
Micuţ, micuţ 
Şi drăguţ, 
Toarce cu accent britanic 
Şi are un mers falnic. 
  
Nicu e fratele lui Apolodor, 
Dar nu cântă la cor. 
Are creastă punk 
Şi ascultă funk. 
  
Prin spaţiu a călătorit 
Şi după un timp s-a căsătorit. 
Acum are un pui 
Şi-n frunte un cucui. 
 
Lena PARIZA 
Clasa a V-a C 



                                                                                                Laboratorul  secret 
 
                                                                     Era o zi încântătoare de vară, prevestitoare a  
                                                         unui eveniment deosebit.  
                                                                              Razele soarelui ne mângâiau prietenos  
                                                                                 pe cap, încurajându-ne.  
                                                                                      Mă aflam cu prietenii prin oraş la nişte  
                                                                                      ture de bicicletă, când mi-a venit  
                                                                                      o idee: 
                                                                                   -Haideţi să ne plimbăm şi prin locuri noi! 
                                                                                   -Să găsim o casă abandonată! a adăugat  
                                                                                 Alexandra. 
            -Ok! am confirmat! Atacăm! 
             Am pornit cu hotărâre. Am mers ce am mers, timp de o oră, si am dat de o  
construcţie părăsită. Am luat-o prin spatele casei pentru că, la intrarea din faţă, nu  
era deschisă uşa. Ni s-a ivit deodată înaintea ochilor un laborator imens, cu diverse  
obiecte pe care creierul nostru nu le putea identifica. Dar erau şi lucruri cunoscute,  
precum: cărţi, monitoare, scaune, sticle şi o grămadă de documente roase de vreme.  
           Ne-a plăcut atât de mult să ne jucăm în acea instituţie, încât ne-am dus  
săptămânal acolo  pentru a face tot felul de experimente care mai de care mai  
ciudate... Am rămas uimiţi că un asemenea loc nu mai prezenta interes pentru adulţi  
sau nu mai ştia nimeni de el. 
          Ne-am hotărât să ne apucăm serios de învăţat la chimie, pentru ca în viitor să  
restaurăm laboratorul şi să devenim oameni de ştiinţă renumiţi.  
   
Ştefan MATEI 
Clasa a V-a C 

Spot, căţelul meu 
                                                        
Spot e un câine, 
Care mănâncă pâine. 
Este mult prea haios, 
Dar e cel mai pufos. 
  

El are urechi de catifea 
Şi ochii ca de cafea. 
Este căţeluşul meu 
Şi îl alint mereu. 
 
Ilinca-Maria GHILINŢĂ 
Clasa a V-a C 



Biblioteca miraculoasă 
 
Când cerul se întunecă 
Şi bătrânul soare se culcă, 
Iar stelele lucesc 
Şi toţi de somn se pregătesc, 
  
Se întâmplă ceva mirific! 
  
Cărţile din biblioteca noastră, 
Din cea veche şi măiastră, 
De pe rafturi prăfuite, 
Pe podele lăcuite 
  
Coboară vesel ca pe o scară 
Infinită şi imaginară 
Şi, cum ajung jos, încep să vorbească, 
Multe lucruri să povestească; 
  
Dicţionare şi cărţi de analiză literară, 
Botanică sau viaţa polară, 
Matematică şi filosofie 
Şi toate atlasele de zoologie, 
  
Însă, cele mai multe-s de literatură: 
  
Basme populare şi poveşti, 
Poeme cu eroi pitoreşti. 
Cu însufleţire petrec, 
La demonstraţii se întrec. 
  
Apoi, când de zori se crapă, 
Toate încep din nou să tacă 
Şi pe rafturi se pitesc, 
Întreaga zi nu se mai clintesc. 
 
Catinca LAZĂR  
Clasa a V-a B 



  
            E ziua de naștere a lui Matache. Sunt invitat la cină, la dânșii acasă. Aceștia  

au un copil geniu, foarte deștept.  Nu era politicos să mă duc cu mâna goală, așa că  
am luat de la florăria de la colțul străzii, un buchet de flori frumos mirositoare. 
               M-am îmbrăcat la sacou, fiind elegant. Am apăsat la sonerie, deschizându-mi ușa  
chiar doamna Matache. I-am dat florile, felicitând-o pentru ziua de naștere a fiicei ei.  
Casa era frumos amenajată, cu mobilă albă și decorațiuni scumpe. Masa era întinsă,  
cu tot felul de mâncăruri, stând la ea două persoane; domnul și domnișoara Matache.  
Aceștia s-au ridicat politicos, invitându-ne la masă. 
             Eu m-am așezat, fiind foarte bucuros de invitație. Fiica lor purta o rochie cu  
paiete albastre. Părul îl avea prins coc, arătând ca o adevărată domnișoară.  
M-au invitat să mănânc, discutând despre politică. Domnul și doamna Matache erau  
Juriști, cunoscând foarte bine meseria. 
             - Mai nou, zice doamna Matache, toată lumea protestează legile intrate în  
vigoare. Sper să se rezolve ceva, a zis dânsa, fiind foarte rigidă și serioasă. 
Lumea a ascultat cele spuse de doamna. Toți am rămas tăcuți, până ce domnișoara  
Matache a adăugat: 
             - Eu îmi sustin părerea că toate protestele astea sunt o prostie! a spus ea,  
dându-și părul peste umeri. Olimpiada de română, matematică, engleză, geografie  
și chimie îți bat mai mult capul decât să mergi și să țipi în piață. 
             Toată lumea a început să râdă. Eu am adăugat: 
             - Te-ai calificat mai departe? 
             - Da, normal! Cum să nu trec mai departe? Asta ar însemna să nu fiu pregătită  
bine, ce ar presupune alegerea altei profesoare.... 
             - Eram sigur că ai trecut, domnișoara Matache, am zis eu foarte politicos. 
            Fără ca să pot să îmi trag aer în piept, mama Matache a zis: 
             - Nici nu a fost problema că nu o sa treacă mai departe, ea se pregătea deja  
pentru națională...., a spus mama, cu atâta laudă pentru fiica ei. 
           S-a așternut liniște. Mâncarea de pe masă se terminase, farfuriile fiind goale.  
Domnișoara Matache s-a ridicat repede de la masă, plecând rapid în camera ei.  
Eu i-am întrebat pe părinții ei: 
            - La ce școală o duceți? 
            - La școala particulară „Dominica”, de altfel cea mai bună școală din România. 
            - Wow! am spus eu surprins, sunteți foarte norocoși că aveți un copil așa de  
deștept. 
            - Da, mulțumim! Sunteți foarte amabil, toată lumea ne laudă fiica. Oricum,  
ea este fericită că primește bani atunci când ajunge pe municipiu....  
Suntem foarte bucuroși! 
             

Vizita ... 
Vizita ... 



- Da, înțeleg... dar cred că mai importantă este participarea, am spus eu sfios. 
       - Nu! Ea merge pentru bani! Să nu îi spuneți ei așa ceva, că se supăra rău! A spus  
doamna Matache, răstindu-se la mine. 
       Deodată, a revenit domnișoara, cu toate medaliile și diplomele ei, întinzându-le  
mândra pe masă. Părinții ei aveau un surâs fericit pe față. 
       - Astea sunt toate diplomele mele, a spus ea lăudându-se, sunt mai multe de 
cincizeci! 
       - Mamă...! am spus eu. Cât de multe ai! Să fiu sincer, eram profund impresionat. 
       - Mulțumesc! a adăugat ea, dându-și iarăși părul pe după umeri. 
       - Dar, am întrebat eu în șoaptă, de ce te duci tu mai exact la toate olimpiadele și  
concursurile astea? 
       - Păi, pentru bani, normal! a grăit ea surâzând. Primești foarte mulți bani. 
       - Nu crezi că este mai importantă participarea? 
      Deodată, s-a făcut liniște. Ea s-a uitat ciudat la mine, fiind uimită și supărată. 
       - Cum să fie mai importantă participarea?! S-a răstit ea la mine, înfuriindu-se. 
       - Domnișoara Matache, este așa cum zici tu, dar te rog frumos nu te mai răsti la 
mine! am zis eu, la rândul meu furios, că un copil de treisprezece ani nu se putea purta 
așa cu un adult. 
       Ea, umflându-se în pene, i-a zis mamei ei: 
       - Mamă, te rog frumos, dă-l afara pe acest domn! Cum poate să râdă de munca  
depusă de mine? 
       - Domnișoara Matache, a zis mama liniștită, chiar dacă fiica ei era necivilizată, te rog  
frumos să îl lași pe domnul, invitatul nostru, care a venit special pentru tine, în pace. 
       - Scuzați-mă, am adăugat eu, încercând sa închid discuția, chiar dacă domnișoara  
întrecuse toate limitele, eu oricum mă pregăteam să plec. Este cam târziu. 
       - Mai stați, nu e problemă, a spus domnul Matache. 
       - Mulțumesc, dar chiar trebuie să plec..... 
       Ne-am ridicat imediat după de la masă. M-am simțit foarte bine, până copilița a sărit 
calul cu lauda. Mi-am pus sacoul din cuier pe mine, luându-mi la revedere de la familia  
Matache. 
       În gândul meu spre casă, mi-am spus: „Să înveți doar de dragul premiilor, este de  
prisos!’’ 
 
 
Ilinca GABURA 
Clasa a V-a C 



LTSM, prezent la Festivalul Şahului Bucureştean, competiţie ce  
a adunat 232 de participanţi în cadrul a 5 turnee maraton.  
         Şi-au pus la încercare agerimea, concentrarea şi  
rezistenţa fizică elevii:  
Belcea Luca, Soroceanu Bianca, Aronescu Petru,  
Bociu Ştefan, Vasile Matei şi  
Vişan Sasha.  
         Felicitări tuturor pentru participare şi rezultatele obţinute! 

Vraja primăverii 
  
             Primăvara a venit. Soarele jucăuș împrăștie bulgări aurii de căldură, iar frunzele  
copacilor se clatină ușor, în ritmul vântului molatic. După o iarnă grea, animalele ies din  
călduroasele vizuine, pregătite să conducă regatul pustiu al pădurii…pădure ce acum  
radiază cu bucurie spre cerul albastru.  
            Natura împietrită, deodată readusă la viață, îngână imnul primăverii, inițial  
cântat de păsările călătoare, iar florile ce au evadat din stratul de pământ uscat,  
formează cu petalele firave, un mărțisor. Albul norilor trece gingaș peste lalelele roșii,  
iar lumina soarelui mângâie roua grea.  
           Mă plimb în grădina bunicilor, ce zumzăie în cântul albinelor pregătite de muncă.  
Copacii amorțiți, odată acoperiți de un strat alb de nea, preiau forma unor siluete,  
asemenea zânelor ce creionează în nuanțe văratice, florile de pe câmpul verde-smarald.  
           Peste băncuța din lemn de mesteacăn, crăpată de trecerea timpului, un fluturaș  
își zbate aripile colorate și zăbovește un pic. Nimic nu mă poate face să-mi iau ochii de la  
el, am crezut…până când, un sunet puternic mă face să-mi acopăr urechile.  
Privesc în jos, iar pământul pare să tremure sub mine. O lumină puternică mă orbește  
pentru o secundă, iar sunetul inconfundabil al mașinii bunicilor mă face să îmi revin.  
           Bunicii tocmai ce-au ajuns acasă, odată cu ei sosind și magia primăverii.  
 
Jasmine ŞTEFAN 
Clasa a VII- a B 



           Săptămână de poveste pentru copiii de la  
Grădiniţa Mea! Pinocchio Week a recreat lumea  
celebrei păpuşi de lemn prin jocuri muzicale, de  
îndemânare şi atenţie, spectacol de teatru,  
activităţi creative şi de dezvoltare personală.  
        Dintre acestea: „Puppet Dance Show”,  
„Năsucul meu”, „Sunetele furtunii”  
sau „Povestea jucăriei mele”.  



Fotbalul  
 
Fotbalul e un sport de seamă, 
De aceea a adunat atâta faimă. 
Aici, te distrezi şi te eliberezi, 
Chiar dacă uneori mai şi comentezi. 
  
În fotbal, poţi fi rezervă sau titular, 
Poţi fi talentat sau doar penal; 
În fotbal, joci cu mingea la picior. 
Este sportul practicat de însuşi Apolodor. 
  
Poţi juca la Liga Campionilor sau în spatele blocului 
Şi tocmai asta-i poanta jocului. 
Bucuria cu care marchez 
Nu pot să o creionez! 
  
Acest sport e practicat peste tot în lume, 
În orice ţară, oriunde, 
De la Senegalul lui Nane, 
Până la Germania lui Sane, 
De la Neymar al Braziliei, 
Până la Messi al Argentinei. 
 
Luca ALEXANDRU  
Clasa a V-a B 

L.T Scoala MEA pe podium la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar! 
Antrenamentul şi motivarea fotbaliştilor noştri au adus şcolii locul III în 
cadrul competiţiei. Adversari: echipe de fotbal din alte 4 instituţii de  
Învăţământ bucureştene. Felicitări! 
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