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Motto:

Carte înțeleaptă
Și frumoasă,
În tine-am întâlnit
O lume prețioasă.
M-ai îndemnat
Șoapta să ți-o ascult,
Să cresc
Și să devin mai cult.
În lume
Tu m-ai îndrumat,
În multe încercări
M-ai ajutat,
Sfaturi bune
Tu mi-ai dat
Și cum e viața
M-ai învățat.

Cartea
Elev Samuel Horvath
Îndrumător, prof. Gica Dumitru
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Culoarea speranței
Când voi greși, sper să mă ierți,
Uită, te rog, să mă cerți!
Ridică-mă atunci când voi cădea,
Ca să învăț ce-i dragostea.
Umple-mi ghiozdanul cu bunătate,
Blândețe și fapte curate,
Echipează-mă cu înțelepciune,
Un pic de politețe și gânduri bune,
Lumea să înțeleagă că eu
Am nevoie de ocrotire mereu.

Prof. Luminița Tomuța
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Basmele pe care le-am citit,
În versuri, mai apoi, le-am tălmăcit.
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Cei trei feciori
Elev Mihai-Andrei Bercea
Îndrumător, prof. Minodora-Monica Bercea
Într-un loc îndepărtat,
Trăia odată Verde Împărat.
El avea trei feciori
Și un frate peste mări și țări.

Dar într-o zi, primi scrisoare
De la fratele din depărtare:
”Dă-mi un fecior plin de destoinicie
Să-i dau a mea împărăție!
O zi întreagă s-a gândit
Cu sfetnicii s-a sfătuit,
Apoi, împăratul din apus,
Feciorilor așa le-a spus:
- Unul va pleca în pribegie
Ca să conducă o împărăție!
Hai, mai întâi, să-mi dovediți
Cât sunteți de iscusiți!
Pe rând, feciorii s-au luptat
Cu împăratul în urs deghizat.
Într-un final, câștigător
A fost cel mai mic fecior.
El s-a purtat cu destoinicie
Și a câștigat o împărăție,
Astfel tatăl a aflat
Care e un luptător adevărat.
Mezinul, prin curajul său,
L-a înfrânt și pe Spânul cel rău,
Și a făcut o nuntă mare
Cum nu s-a mai văzut sub soare.
Am încălacat pe-o șa
Și v-am spus povestea mea!

Încercările

Elevă Alexandra Troda
Îndrumător, prof. Minodora-Monica Bercea
A fost odată ca niciodată,
Într-o lume demult uitată,
Harap-Alb, un fiu de împărat
Ce stăpânea un ținut bogat

Talăl îl puse la încercare
Și se mască într-un urs mare.
Dar îndată s-a descoperit,
Că fiul aproape l-a doborât.
Cu ursul învins de-acum,
Harap a pornit din nou la drum
Gândindu-se cu-ngrijorare,
La ce va întâlni în cale.
Mergând înainte pe cărare,
A întâlnit o ceată mare
Care le-a fost aproape
Și-n bine și-n supărare.
Spânul urât și rău s-a arătat
Și pe voinic l-a înșelat,
Scrisoarea și numele le-a luat,
S-a dat el fiu de împărat.
După lungul drum, au ajuns
La-mpăratul cel nătâng
Unde provocări aveau,
Dar pe toate le întreceau.
Harap-Alb se-ndrăgostește,
Pe fata împăratului o pețește
Și-au plecat către împărăție
Ca să domnească în vecie.
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Harap cel Bălai

Elevă Alexia- Erika Orșca
Îndrumător, prof. Carmen Alina Popescu
Un basm celebru ne povesteşte,
Despre acest Harap Bălai,
Cum zburând până la stele,
Lăsa lumea fără grai.
Harap-Alb și prietenii săi
Elevă Andreea Crăciun
Îndrumător, prof. Roxana Adiaconiței
Despre Harap-Alb se povestește
Că-i fiul unui crai bogat,
Că este viteazul din poveste
Și altul ca el nu mai este.
Mergând la Roş Împărat,
De tatăl său trimis de-acasă,
De prieteni a fost ajutat
Și așa întrecerea a câștigat.
Împăratul cu vocea mieroasă
Prin probe l-a încercat,
Căci pe fata lui cea frumoasă
Nu ar fi dat-o oricui de mireasă.
Gerilă a răcit toată casa,
Flămânzilă-a luat singur masa,
Setilă a băut tot vinul
Şi așa au isprăvit festinul.
Ochilă pândi fata alintată,
Iar Lățilă-o prinse îndată.
Şi pentru voinic au câștigat
Mâna fetei de-mpărat.

Pe Harap îl purta calul,
Mustang, Lexus, BMW-eu,
Doar cu jar, fără benzină,
Zbura ca un OZN-eu.
Ambii-au rezolvat problema
Capetelor încoronate,
Salvând-o pe Cosânzeana,
Dintr-o viaţă, făr' de moarte.
Căci aşa o ţinea zmeul,
Într-o viaţă infinită,
Fără griji, fără durere,
Fără de nicio ispită.
Restul, este ca să fie,
Ursul chiar, făr de păcat,
Fiind lovit la scăfârlie,
De blană s-a dezbrăcat,
Finalul, e-o mare nuntă,
Iară eu urcat pe-o şa,
Le-am urat casă de piatră,
Şi v-am spus poveste-aşa.
De-oi fi încurcat subiectul,
Cu isprăvi din altă carte,
Rog a se ierta greşeala,
O s-o ’ndrept în altă parte.

Întorşi la Verde-mpărat
Ei pe Spân l-au demascat
Și apoi cu mare bucurie
Au moștenit o împărăţie.
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Povestea Lui Harap-Alb
Elev Cătălin-Ionuț Rusu
Îndrumător, prof. Mihaela Benchiș
Iată văd în cale,
Pe un cal călare,
Un voinic dintr-o mie.
Pleacă spre o-mpărăție,
Al cărei domnitor
Vrea un moștenitor,
Demn de tronul său,
Ca s-o apere de rău.
Fără acordul său,
Spânul i-a luat
Numele ce l-a purtat.
Multe probe îi dăduse,
El pe toate le trecuse.
După ce Spânul muri,
Craiul se căsători
Cu o fată ca o floare,
Cea mai frumoasă de sub soare.

După faptă și răsplată
Elevă Andreea Mihaela Florina Crețu
Îndrumător, prof. Ioana-Raluca Farcalău
Ajuns la curtea lui Verde-Împărat
Iscusința și-a demonstrat.
Sălățille din Grădina Ursului le-a luat
Și pietrele Cerbului le-a adunat.
Când s-a ascuns fata de împărat,
O albină l-a ajutat,
Drept răsplată că a fost milos
Și nu a călcat-o pe jos.

Spânul viclean și slut,
L-a vrut pe Harap-Alb omorât,
Ca să se facă el împărat,
Să fie cel mai bogat.
Fiul de crai vestit,
Împărat a devenit,
După ce în lume s-a avântat
Și pe Spân la-nlăturat.

Cinstea lui Harap-Alb
Elevă Alexandra Bîrla
Îndrumător, prof. Mihaela Benchiș
Harape, Harape, ai fost oropsit
Și de Spânul cel rău, urât,
Dar tu ai rămas cu capul sus,
Povara singur ți-ai dus.
Pentru dreptate ai luptat,
Și pe nimeni nu ai înșelat.
Probela tu le-ai trecut,
De-mpăratul Roș nu te-ai temut,
Spânului tu credincios i-ai fost,
Indiferent de cost.
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Viteazul Harap-Alb
Elev Adrian Pricopie
Îndrumător prof. Mihaela Amariei
Sunt un mândru fiu de crai
Pe dulcele românesc plai!
Harap-Alb eu mă numesc
Cu vicleanul Spân mă însoţesc.
Fraţii mi i-am părăsit
Când la unchiul am pornit.
Cu ursul eu m-am măsurat,
De vitejie-am fost mânat.
Prin vicleşug şi bobocie
Am fost pus în slugărnicie.
Deşi furat pe nedreptate,
Mi-am recăpătat a mea identitate!
Prieteni mi-am făcut, măi frate,
Şi-am biruit probele toate.
Sălăţile din grădina ursului am adus,
Capul cerbului de aur l-am răpus.
Chiar pe vrăjitoare am găsit-o
Şi tocmai după lună-am chitit-o,
Însă spânul cel spurcat
Pe loc capul el mi-a luat!
Dar prin dragostea fetei lui Roş Împărat
Mi-am recăpătat locul în regat
Şi-am renăscut prin apa vie
Ca să domnesc peste împărăţie!

Prințul
Elevă Andreea Spătaru
Îndrumător, prof. Carmen Alina Popescu

Harap-Alb, prințul cel minunat,
Singur prin lume a plecat,
A cutreierat din zare în zare
Pe năzdrăvanul său cal călare.
Slugă supusă la stăpân a ajuns
Și dacă asta nu fost de-ajuns,
De Spânul viclean a fost păcălit
Și de prințesă s-a îndrăgostit.
Pentru singura fata a lui Roș Împrat,
Multe încercări a mai îndurat,
Dar i-au fost alături Păsărilă și Ochilă
Cu Setilă, Flămânzilă și Gerilă.
Cu așa eroi ca ei,
Curajoși și ciudăței,
Spânul a fost demascat,
Binele a câștigat!
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Iepurașul
Elev Dragoş Răzvan Tomoiagă
Îndrumător prof. Lenuţa Spaciu
Iepuraşul urecheat
Era tare disperat,
Că vine iarna cea grea
Şi n-are ce încălţa.

Cu doi bani în băsmăluţă
A luat-o pe uliţă,
Iar spre iarmaroc la vale,
I-a ieşit ogaru-n cale.

Basm
Elev Ioan Alin Brumari
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Odaia,
Ca un strugure mare de catifea
Unde visul se crea
Plutind, pătrunzând, irizând
Lumina verde călătorea
Într-un palat din basm
Reflectând
Povestea mea.

Şi drum lung ei au batut
Până noapte s-a făcut,
Şi la han au poposit;
Moş Martin i-a omenit.

Poveste din poveste
Ogarul, bine încălţat,
A băut şi a mâncat,
Iar iepurele cel desculţ
A plătit cu a-l său bănuţ.
Când ogarul s-a culcat,
Iepuraşul supărat,
Ciuboţelele i le-a furat
Și de frică a tot alergat.
Prin câmpii şi prin pădure
Cu ogarul pe-a lui urme,
El aleargă chiar şi-acum
Că nu l-a prins nicidecum!

Elevă Alma Ioana Mocanu
Îndrumător, prof. Ana Raluca Mușat

După carte m-am pitit
Și o poveste am citit,
Despre un ogar mofturos
Și-un iepure fricos.
Dacă ar fi să evaluăm,
După morală să ne luăm,
Povestea s-ar putea numi
”Ghetele mele fistichii”.
Invidia dintre colege
Ar trebui ștearsă printr-o lege
Ce-i interzice ogarului din tine
Să-nșele ”fricosul” din mine.
Care să-l facă pe iepuraș
Mai iertător, mai drăgălaș,
Că prietenia e mult mai bună
Decât ură multă și minciună!
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Iepurele și ogarul

Elevă Andra Elena Bulgaru
Îndrumător prof. Nicoleta Jora
Împreună, iepurele și ogarul
Au trecut alergând malul.
Ei doi s-au fugărit, să se răzbune,
Parcă rupți dintr-un mit, după urme.
Ogarul ghetele-și dorea,
Fricosului, pace nu-i dădea!

Ciuboțelele furate
Elevă Martina Sulan
Îndrumător, prof. Carmen Nicoară

Au trecut peste mări,
Probabil chiar peste țări,
Dar răzbunarea cu timpul piere
Și nu mai are vreo plăcere.

Într-un an, iarna s-a grăbit
Și pe loc totul a albit.
Dar un iepuraș, tare alerga
Cu doi bănuți să-și încalțe ceva.
În drum spre târg, el s-a întânit
Cu un ogar cu care s-a împrietenit.
Acesta nu era deloc cinstit,
Pe iepuraș, chiar l-a păcălit.
Ogarul așa a spus,
Că i-ar plăcea nespus
La han să se oprească,
Puțină hrană să le tihnească.
Și au mâncat
Și s-au distrat,
Dar când a venit vremea de plătit,
Niciunul nu s-a oferit.
Ogarul s-a odihnit,
Iepurașul a plătit,
La han au rămas peste noapte,
Iar iepurașul a furat ciuboțelele meritate.

Ogarul
Elevă Victoria Zamoniţă
Îndrumător, prof. Mirela Elena Vasilică
Mare, gras, bine îmbrăcat,
Dar și foarte îngȃmfat,
Portofelul plin l-avea,
De vremea rea nu-i păsa.
La han se înveselea:
Pe săturate a mâncat și a băut,
Cât de mult el a putut
Nici nu s-a gândit ca să plătească.
Apoi la culcare a plecat,
De Iepure nu i-a păsat.
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In-amicii
Elev David-Iulian Ţeugea-Cujbă
Îndrumător, prof. Lenuţa Spaciu
Un ogar gras şi voinic
S-a întâlnit cu un amic.
Un amic, un iepuraş,
Cu doi bani în buzunăraş.
Vreme bună nu era,
Doar vânt şi vreme rea.
La un han ei s-au oprit,
Unde Moş Martin i-a primit.
Ogarul a înfulecat,
A băut, s-a săturat,
Dar bănuţi el nu avea
Iepuraşul achita,
El cizmuțele fură.

Un iepure grăbit
Elevă Alessia Ioana Dima
Îndrumător, prof. Mirela Elena Vasilică
La iarmaroc se ducea,
Zgribulit, pe vreme rea.
O mare dorinţă avea:
Cizmuliţe noi să-şi ia.
Dar cu Ogarul s-a întȃlnit
Şi-mpreună au pornit.
Pe drum, noaptea i-a cuprins
Şi la Hanul Ursului au ajuns.
Ogarul s-a ospătat,
Iepurele n-a mȃncat,
Dar doi galbeni a plătit
Şi tare s-a necăjit.
Să se răzbune, s-a gândit,
Pe Ogarul necinstit:
Fără cizme l-a lăsat
Minte-așa l-a învățat!

Întâmplare
Ascultarea
Elevă Natalia Pascu
Îndrumător, prof. Ștefania Stuparu
De mama n-a ascultat,
Cu străinul în vorbă a intrat
Și multe a pătimit.
La hangiul urs a plătit,
Nu a mâncat, nu a băut, nu a dormit,
Iar la final, desculț a rămas,
Spuneți voi, dacă ăsta nu-i necaz!

Elevă Luana Petrică
Îndrumător, prof. Nicoleta Jora
A fost odată un iepuraș
Care voia să își cumpere
Ciuboțele de la oraș.
El s-a întâlnit cu un ogăraș;
Au mers la hanul unui urs bogat.
Ogarul a mâncat de s-a săturat,
Pe când celălalt doar s-a uitat.
Iepurele supărat,
Ciuboțelele ogarului a furat
Și-n toiul nopții a plecat.
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Profitorul

Elevă Denisa Maria Dobricescu
Îndrumător, prof. Aurica Rîndaşu
Iepurele a pornit
Spre iarmaroc zgribulit.
Cu Ogarul s-a-ntâlnit,
La hanul Ursului s-au oprit.
Ogarul a tot mâncat
Până ce s-a săturat,
Iar iepurele-nfrigurat
Galbenii și i-a păstrat.
Tare mult s-a supărat
Când Ursul banii i-a luat.
După ce Ogarul a adormit,
Iepurele tiptil a venit,

Ai grijă cu cine te-nsoțești!
Elevă Gabriela Fătu
Îndrumător, prof. Mihaela Peteanu

Un ogar mare, păros,
A plecat spre Iarmaroc pe jos.
Și în timp ce se grăbei,
Cu un iepure se întâlni.

Cu grijă ciuboțele le-a încălțat
Și-n pădure a plecat.
A fugit și-a tot fugit,
Pân-acas’ nu s-a oprit.
Ogarul când s-a trezit,
Ciuboțelele nu le-a mai găsit
Și dacă nu le-a găsit,
După Iepure-a pornit.

Iepurașul bucuros,
Că ogaru-i prietenos,
La rugat frumos, frumos,
Să-l însoțească pe jos.
Ajungând la Hanul Ursului
Doar Ogarul mâncă și dormi.
Dar când dimineața se trezi,
Ciuboțica nu-și găsi!
Atunci el plecă nervos-foc,
Supărat spre Iarmaroc.
Pe iepuraș de îl va găsi,
De urechi îl va lipsi.

Proiectul educațional regional ”Carte frumoasă, cinste cui te citește ! ”

15

Din vârful peniței
Iepurașul cel naiv
Elevă Mehesz Gecsi
Îndrumător, prof. Simona Baciu
Iepurele zgribulit, doi galbeni avea,
Spre iarmaroc, singurel el mergea,
Să-și cumpere ciuboțele noi,
Să poata fugi de orice copoi.
Dar pe drum se întâlni cu un ogar
Nemaipomenit de viclean și avar
Care îl ademeni la han să poposească
Mâncare bună să halească.
Mâncă și bău pe săturate ogarul,
Iar iepurele își înghiți amarul,
Când a trebuit să plătească
Fără, măcar, să se tocmească.
De grijă, n-a putut dormi
Și-n minte-un plan el născoci:
Ciuboțelele ogarului va fura
Să compenseze cheltuiala sa.
Să avți grijă, dragii mei,
Cu cine vă împrieteniți,
Ca nu cumva pentru doi lei,
Să fiți ca el ... ”minciuniți”!

Păcăleala ogarului
Elev Claudiu Magheru
Îndrumător, prof. Ștefania Stuparu
Sunt ogarul cel viclean,
Șubă groasă, cizme am,
Pe iepuraș l-am păcălit,
Toată mâncarea a plătit.

Ciuboțelele
Elevă Patricia Duicu
Îndrumător, prof. Peteanu Mihaela
Este o toamnă ploioasă afară,
Iar a început să plouă!
Și mă uitam la ceas de seară,
Cum vântul, rupe frunza-n două.
La târg, iepurașul a pornit,
Cu doi galbeni, ușor grăbit.
Era zgribulit și speriat,
Să-și cumpere ceva de încălțat.
Pe drum, iepurele a întâlnit,
Un ogar bine-mbrăcat,
Ce îndată l-a îndrumat,
Spre hanul ursului, mult lăudat.
La han, doar oragul s-a ospătat
Și a mâncat pe săturate;
Săracul iepure nici nu a apucat,
Să guste din acele bucate.

Cum ogarul săturat ,
Nu avea cum să plătească,
Iepurele s-a întristat,
Că trebuia ca el, banii să îi irosească.
Cand ogarul s-a culcat,
Iepurele trist și supărat,
De ursul hangiu, sfătuit și ajutat
Ogarului, ciuboțelele i le-a furat.
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Un alt fricos
Elevă Ilinca Orășelu
Îndrumător, prof. Anca Dumitru

Către iarmaroc
Elevă Sabina Maria Apetrei
Îndrumător, prof. Cristina Bencu

Undeva într-o poveste,
Iepurașul cel blănos,
Pleacă fără nicio veste
Prin pădurea cu fereste.

Bătea vântul pe poteci,
Era frig, cădeau ploi reci.
Iepurele descălțat,
Era zgribulit și speriat.

O fereastră către noapte,
Unde stelele lucesc.
O fereastră către iarnă,
Unde fulgii albi sclipesc.

La iarmaroc a plecat
Fiindcă-avea de cumpărat,
Cu doi galbeni, ciuboțele,
Să treacă iarna cu ele.

Și visează iepurașul,
În povestea de demult,
La prieteni și la joacă,
Și la morcovi cel mai mult!

Cum mergea spre iarmaroc,
Întâlni ogaru-n loc:
Avea șubă și ciuboțele;
Doi galbeni dădu pe ele.

Cu codița mititică,
O zbughește prin pădure,
Și se plimbă fără frică.
Până luna se ridică.

Cei doi nu au mai stat pe loc,
Plecară înspre spre iarmaroc,
Pe drum au flămânzit,
La hanu ursului au poposit.

Atunci el vede cu mirare
Cum monstrul încornorat apare,
Drept în față pe cărare,
Rău, întunecat și mare!
Iepurilă doar ce-l vede,
Înspre casă se repede,
Îngrozit de arătarea
Așa de amenințătoare.

Nu mai stă să vadă-n tundră
Că e doar o biată umbră!
E chiar umbra iepurșului,
Cornițele sunt chiar urechile lui.

Totul trebuia achitat,
Iar iepurele a fost obligat
Să-i plătească ursului
Cei doi galbeni ai lui.
De necaz și supărare,
Iepurele plânse tare
Și, după ce Ogarul adormi,
Cu ciuboțelele lui fugi.

Nu contează, vreau să zic,
De ești mai mare sau mai mic.
Fiecare naș, la rândul lui,
Își găsește nașul lui!
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Purcelușii
Elevă Carina Ianăș
Îndrumător, prof. Maria Tripa
Odată trei purcei au fost,
Mari la casa mamei lor,
Au plecat să-și facă-un rost
Și case după gustul lor.
Cel micuț, casa din paie
Și-a făcut-o într-o zi,
Iar cel mijlociu din lemne
A-nălțat-o-n altă zi.

Șoricelul de la țară
Elev Luca Gherle
Îndrumător, prof. Maria Tripa
Șoricelul de la țară,
Plictisindu-se un pic,
Într-o aventură rară,
A plecat la vărul Tic.
La oraș: înghesuială,
Mașini, pisici, îmbrânceală.
S-a întors, fără odihnă,
În sat, la liniște și tihnă!

Cel mare, mai înțelept,
A lucrat cu cărămidă,
Ca lupului să-i țină piept
Și astfel să nu-l poată prindă.
Dar când lupul a venit,
A suflat și-a tot suflat,
Casele din paie și din lemne,
Ușor el le-a dărâmat.

Cenuşăreasa
La casa celui mai mare,
A suflat și-a tot suflat
Dar nu a fost nicio schimbare,
Ea nu s-a dărâmat.
Purcelușii au trăit fericiți
În casa din cărămidă construită,
De lupul cel rău feriți,
O viață împlinită.

Elev Alexandru Boghici
Îndrumător, prof. Alina Frățilă
Pe-o fetiţă harnică,
Bună şi darnică
Surorile o trădau
Şi la treabă o puneau.
”- Aoleu, ce treabă are,
N-are timp de o schimbare!”
Ele la bal plecau
Pe ea acasă o ţineau.
Însă prinţul din poveste
Iată-l, vine, dă o veste
Cu pantoful minunat
Pe la case a umblat
Şi-a găsit-o pe aleasă,
Făcând-o mândră mireasă.
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Aladin și lampa minunată
Elev Sandu Rareș Dumitru
Îndrumător, prof. Aurica Rîndaşu
Fiu de croitor persan
Aladin crescut orfan.
Negustor voia să fie
Și-n India plecă-n călătorie.
La drum a fost însoțit
De-un vrăjitor înnebunit
Să se îmbogățească
Și doar în lux să trăiască.
Vrăjitorul, cu gând rău,
Îl aruncă pe Aladin în hău,
Dar o lampă veche găsi,
Și îndată la lumină ieși .

Întâlnire
Elevă Ionela Lostun
Îndrumător, prof. Dorina Paicu
Știi, azi am întâlnire cu prințul acela
Care nemișcat în ploaie sta
Și căuta tot timpul Fericirea.
L-am întrebat în care inimă ar putea exista
Tot dorul acela, și puterea,
Și dragostea, și sacrificiul?
Nu mi-a răspuns, poate nu găsise, de fapt,
Nimic important de spus;
Sau poate fericirea căutată era înstrăinată
Departe de lumea încrâncenată.
Picătura aceea de liniște și de frumos
Ce devenise doar o licărire în frânturi de inimi.
”Nu, nu mai cred că fericirea există...”
A spus Prințul Fericit, iar eu am știut imediat
Că totul era doar o mască.

Să ajungă acasă își dori,
Și dorința i-o îndeplini.
Mama îl întâmpină acasă,
Mulțumitoare și foarte bucuroasă.
În timp ce Aladin povestea,
Mama lampa o ștergea.
Deodată, din fum un duh apare
Ca printr-o minune mare.
Lampa le aduse îndată
O viață liniștită și îmbelșugată.
Orice dorință le satisfăcea
Și cu credință îi slujea.
Când Aladin a mai crescut,
De prințesa Iasmina a fost văzut.
Cu ea s-a căsătorit
Și fericiți într-un palat au trăit.

Scufiţa Roşie
Elevă Ioana Frățilă
Îndrumător, prof. Alina Frățilă
În pădure, pe cărare, este o fetiţă mare
Are un coş cu bucate pentru bunica date.
Iată, lupul a venit, pe fetiţă-a păcălit.
Vânătorul curajos, pe lupul rău îl pune jos.
Pe ele le-a salvat și povestea s-a-ncheiat.
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Arunc în foc un tăciune,
Vă spun povești cu-nțelepciune.
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Al nostru Păcală

Păcălici

Elev Andrei-Filip Fotache
Îndrumător, prof. Cătălina Rusu

Elevă Maria-Alexandra Gîtman
Îndrumător, prof. Cătălina Rusu

E Păcală-n drum spre casă
Cu vaca lui cea frumoasă.
Toată lumea-i invidioasă,
Pe vaca lui cea aleasă.

În drumul lui spre sat
Păcală a găsit un pat.
Patul era într-o casă,
Iar casa era frumoasă.

”Asta” dă lapte într-una,
Nu s-oprește nici cu gluma!
Vecinii lui s-au aliat
Pentru ceva controversat.

Femeia casei l-a-ntrebat
Dacă îl vrea el neapărat.
Păcală încet i-a spus
Că-l vrea ca să doarmă dus.

Oamenii au prins văcuța,
I-au mâncat carnea fuguța.
Acum Păcală-i suspicios
Că n-au procedat ”frumos”!

Când voia să se-odihnească,
Femeia s-a apucat să gătească.
Păcală era așa înfometat,
Că a vrut ca să mănânce imediat.

Sătenii toți l-au tras pe sfoară
El s-a decis să plece-afară.
În alt sat el a plecat
Fiind foarte supărat!
Pielea de vacă în băț el ținea
Drumul parcă nu-l nimerea
Noaptea a-nceput să cadă
Noul sat ca să se vadă.

Păcală în satul său

Bărbatul a ajuns acasă,
Imediat s-a pus la masă.
Păcală și el s-a așezat
Și cu pielea a conversat.
Pielea era de vițel,
Nu de oaie, nici de miel.
Bărbatul pielea a luat
Și mulți galbeni pe ea a dat.
Acum Păcală fiind bogat,
S-a întors la el în sat.

Elevă Beatriz Elena Olaru
Îndrumător, prof. Tudor Voinea
Boierul nedumerit, ține strâns trunchiul acesta,
Și asteaptă să fie păcălit, de Păcală cel vestit,
Dar acesta nu mai știe cum și ce să păcălaească.
Fără păcăliciul lui, e ca un ac fără de ață.
Boierul așteaptă zi și noapte fără număr,
Să ajungă dom’ Păcală cu trasura și cu gluma.
Tot așa a așteptat, până n-a mai suportat,
Dar se pare că dom’ Păcală, deja îl trase pe sfoară.
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Aventurile lui Păcală
Elevă Daria Militaru
Îndrumător, prof. Maria Culciar
Păcală a venit în satul lui
Şi şi-a construit o casă,
Şi-a cumpărat o viţeluşă,
Nu era alta mai frumoasă!
Viţeluşa tot creştea,
Creştea, creştea şi se făcea
Viţea, junincă, apoi vacă,
Ce voia mereu să pască.
Păcală se plângea de vaca sa,
Că se făcuse mai mare decât trebuia.
Sătenii au tăiat-o, carnea au mâncat-o
Şi pielea în curte, la Păcală au aruncat-o.
El luă pielea, o puse la uscat,
Pe un băţ a agăţat-o, apoi a plecat
În târg, gândindu-se s-o vândă,
Dar fără prea mulţi sorţi de izbândă.
Cum mergea, mergea agale,
A văzut o casă-n cale.
În poartă o femeie se-arătase,
Bărbatul ei după lemne plecase.
Femeia l-a primit în casă
Şi l-a culcat într-un colţ, lângă o masă.
Păcală a adormit şi ea s-a apucat
De gătit mâncare imediat.

După ce a terminat,
Mâncarea a ascuns-o imediat.
A venit şi soţul obosit,
Iar ea cu mămăligă l-a servit.
La masă, Păcală l-a păcălit
Că pielea este prooroc vestit
Şi l-a convins iute s-o ia,
Foarte mulţi galbeni să îi dea.
Păcală, cu toţi banii lui
S-a-ntors în sat, mergând hai-hui.
Fericit şi-a cumpărat o casă,
Pământuri, boi, chiar şi o masă.
Sătenii l-au invidiat
Şi pe el s-au supărat.
Au hotărât un plan să-ncerce,
În Dunăre să îl înece.
Cu toţii pe sus l-au luat,
Într-un sac ferecat,
L-au legat de-o piatră mare
Şi l-au luat cu ei la vale.
Când Păcală se gândea
Că duhul repede-o să-şi dea,
Pe un om îl întâlneşte
Şi iute îl păcăleşte.

L-a convins imediat
Să se bage el în sac.
Păcală sacul l-a legat
Şi așa el a scăpat.

Proiectul educațional regional ”Carte frumoasă, cinste cui te citește ! ”

22

Din vârful peniței
Vițelușa lui Păcală
Elev Robert Fazekas
Îndrumător, prof. Adriana Calinin
I se urâse lui Păcală
Să tot umble fără treabă
Și a hotărât pe dată
Să se-astâmpere odată.
Își luă o vițelușă
Și-o trimise la păscut
Să se facă juncă bună
De dus la vândut.
Și creștea vițica lui
Spre ciuda vecinilor.
Ăștia toți se hotărâră
Și juninca omorâră.
Ei atunci tăiară vaca
Și-i lăsară lui Păcală
Numai pielea De ocară!
El se duse-n târg
Să vândă pielea cea de vacă.
La o casă se opri,
Pe-un bărbat îl păcăli,
Să-i cumpere pielea
Cu bani mulți.
Din bani își făcu o casă
Și-o păcăli și pe nevastă.
Sătenii atunci se întrebară:
”Cum să scape de Păcală?”
În Dunăre au hotărât
Să-l arunce pe pârât,
Dar istețul de Păcală
Scăpă și de astă ”oală”!
El se-ntoarse iar în sat
Cu mult-mult mai bogat!
I-a păcălit iar pe toți
Că din Dunărea învolburată
A găsit o avere-adevărată,
Așa că toți în apă s-au aruncat
Iar Păcală a rămas cel mai bogat!

Invidia
Elev Rareş Mateaş
Îndrumător, prof. Maria Culciar
Dragul nostru Păcală a venit la el în sat,
Deşi, tot de-aici, când era mai tânăr, a plecat.
Mergea la femeile ce au rămas singure acasă,
Le vizita, dormea, mânca totul de pe masă.
Şi-a construit o casă, avea un car cu boi,
Şi mulţi bani, ce încăpeau cu greu într-un butoi.
Vecinii geloşi spuneau: „De el vom scăpa!“
Pe Păcală, în Dunăre, se pregăteau a-l arunca.
Un jelepar, prin zonă trecător,
L-a salvat pe Păcală de la omor.
Păcală a rămas cu cele o mie de vite
Şi a scăpat cu viaţă, fără ca apa să-l înghită.
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Baltagul
Elevă Dalia Ceanea
Îndrumător, prof. Cristina Morgovan
Într-un an, pe la Sfântu' Andrei,
Nechifor Lipan a plecat, după obicei.
Era iarnă și polei,
Când porni din Măgura Tarcăului
Cu Lupu, în toiu’ gerului.
Acasă au rămas Vitoria și Minodora.
Gheorghiță cu oile la iernat era,
Pe când maică-sa tot satul colinda,
Pe la vrăjitoare și popă umbla,
Să vadă de bărbat ce poate afla .
Douăsprezece vineri a postit,
Și cu smerenie le-a săvârșit.
După ce Gheorghiță acasă a sosit,
Ei spre Mânăstirea Bistriței au pornit.
La Sfânta Ana s-au rugat,
Și drumul lui Nechifor l-au apucat.
Minodora, la Maica Melania a rămas,
Iar Ghiță Topor cu ochiu' i-a tras.
Gheorghiță a pregătit caii și sania;
Trecut-au prin Bicaz și Călugăreni,
La Borca au dat de o cumetrie,
Iar la Cruci de o căsătorie.

Mai departe la Domnu' Toma au poposit,
Prin Broșteni, Borca și Neagra
Drumu' greu și-au croit,
Iar la Dorna, de la subprefect au aflat
Că afacerea cu oi s-a legat.
Cu Ilie Cuţui şi Calistrat Bogza au vorbit,
Cu nevestele lor neștiutoare,
Gafiţa şi Leana, au povestit.
Pe Lupu, rebotezat Pripas,
Într-o gospodărie străină l-au găsit,
Cuţui, Nechifor şi Bogza
la Crucea Talielelor s-au despărţit,
Iar Vitoria pe Nechifor l-a găsit
Între Sabasa şi Suha mort,
Nici măcar rănit.
La parastas, tot satul s-a adunat,
Vitoria pe cei doi ciobani i-a chemat
Şi cărţile pe faţă a dat:
Le-a spus tuturor
Că Bogza pe Nechifor
Cu baltagu' l-a spintecat,
Cât Cuţui de pază a stat.

Când înserarea a început a ninge,
Ei s-au oprit la Iorgu Vasiliu și la Mărie.
Vitoria a aflat cu cine Nechifor a umblat ,
După ce trei sute de oi de la Dorna a cumpărat,
Cum că ar fi doi gospodari de la Doi Meri
Ce i-ar fi dat pe o sută de oi, averi.
Dreptatea cu baltagu' lui Bogza s-a săvârşit:
Baltagu' lui Gheorghiţă era ,,curat” lucit,
Dar Gheorghiţă pe Bogza eroic l-a rănit.
Când toate acestea s-au terminat,
Vitoria şi Gheorghiţă acasă au plecat
Şi viaţa veche şi-au reluat.
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Un om necăjit
Elev Sinatovici Raul
Îndrumător, prof. Banc Mihaela
Niculăeş Onişor
Muncea ce era uşor.
Şase oi păzea,
Pe una mult o iubea.
Lăsată de-a lui mămucă
Atunci când a fost pe ducă,
Un rău cu căruţa sa
De pe lume vru s-o ia.
Supărat tare era
Că tata îl va certa,
Căci era tare supărat
De când nevasta i-a plecat.
A plecat acolo sus
Şi ea, tristă că s-a dus,
Cu siguranţă se ruga
Şi copiii îşi veghea.

Pentru oameni migratori
Scriitorul l-a încurajat
Şi liniştit l-a lăsat
Că oiţa va fi bine
Cu siguranţă până mâine.

Elevă Ana-Maria Gealapu
Îndrumător, prof. Lidia-Emilia Pîrvulescu
Urlă pietrele în tine de a dorului năpastă,
C-ai lăsat puste în noapte a ta mândră ţară-casă.
Iar în sufletul uitării tu eşti centrul chintesenţei,
Pleci de-a farmecului lume, vii de amintirea vieții.
De ce stai plângând pe coate, contemplând la viitor,
Când prezentu-ţi e captiv cu al gândului zăvor?
Toamna cojeşte pe stânci, iarna adie molav,
Timpul aleargă-neştire de al lumii prost nărav.
De ce fugi de-ntreaga fire, în al tău colţ de mai bine?
Iar ţărâna de acasă a-nvăţat că „nu mai vine“.
Coasta ta de Românie ai desprins-o fără milă,
Şi durerea-ncerci a stinge cu a banilor pastilă.
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Dacă vrei să mă cunoști mai bine,
Ascultă cum cântă natura-n mine!
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Covorul alb
Elevă Luiza Matieș
Îndrumător, prof. Gheorghe-Silviu Prisecariu
Iarna rece a venit la noi,
Copiii se aruncă în plapumele moi
De zăpadă rece ca gheaţa,
În jur se așterne doar ceaţa.
Casele-s acoperite de zăpadă,
A îngheţat şi o cascadă;
Ea e sclipitoare,
Profundă ca o scriitoare.
Seara s-a lăsat. Deodată
Vântul a început să bată,
Iar copiii speriaţi la adăpost
Se grăbesc înfrigurați.

Amintiri din iarnă
Elevă Diana Farcaș
Îndrumător, prof. Cristina Antochi
La o sǎptǎmânǎ, dupǎ Crǎciun,
Iarna s-a pus stǎpânǎ peste drum.
S-a pus sǎ nu se mai clinteascǎ,
Pânǎ primǎvara o s-o goneascǎ.
Toate casele din sat
Parcǎ s-au cufundat
Şi-au cǎzut într-un somn adânc,
Cu streşinile mai aproape de pǎmânt.
Când frigul s-a mai înmuiat,
Copiii cu sǎniile au şi plecat.
Întâi mai puţine, cu copii mai mǎricei,
Apoi tot mai multe şi copii mai mititei.

Durerea iernii
Elevă Daniela Iștoc
Îndrumător, prof. Gheorghe-Silviu Prisecariu
Iarnă blândă, iarnă grea,
Acoperă inima mea
De-un strat de-omăt rece
Pe sub care ea nu trece.
Ea e soare, e căldură
Şi sub gheaţă ea tot urlă,
Oricât de îngheţat aş fi
Gheaţa toat-o va topi.
Iarnă blândă, iarnă grea
Iarnă dulce, iarnă rea,
Ea zăpada o topeşte
Şi inima mi-o încălzeşte.
Când ninsoarea se opreşte
Şi zăpada se topeşte,
Ca soarele ea apune
Şi zăpada iar se pune.

Iarna
Elev Racz Cătălin
Îndrumător, prof. Iova Angela
Vine iarna-ncetişor,
Fulgii mari din norişori
Se aştern ca-ntr-o poveste,
Venirea sărbătorilor vesteşte.
Iarna, noi ieşim prin sat,
Cu zăpadă ne jucăm,
Oameni de zăpadă facem,
Cu patinele ne dăm.
Cât e de frumoasă iarna!
Dimineaţa, când te trezeşti
Pe geam afară priveşti
Cum ninge ca-ntr-o poveste.
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O zi minunată
Elev Ioan Alin Brumari
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Într-o zi minunată,
Se vede în zare
Cum soarele răsare,
Iar sunetul din nai
Parcă ajunge-n rai.
Cerul fără nori îl străbate
Cu viteze neimaginate,
Armonia sunetelor sale
Creionând auzului
O splendidă culoare.

Pescărușul

Versuri de primăvară
Elevă Alexandra Docolin
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Prin lumina argintie,
Cu bunica în grădină,
Citim versuri în lumină
Și visez sub un cais,
Parcă sunt în Paradis.
Pe o floare, o albină
Cu un iepuraș vecină,
Culege polen, nectar,
Zboară, zumzăie prin meri
Ca în alte primăveri.
Prin lumina argintie,
Printre flori cu pălărie
Țopăie un iepuraș
Ce se cheamă Guleraș.

Elevă Alexandra Docolin
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Ei se află pe vapor,
Pescărușul e în zbor,
Soarele strălucitor,
Sus pe cer este un nor,
Mie-mi este foarte dor.
Vreau sa fiu un călător!

La drum ...
Elev Flavius Crișan
Îndrumător, prof. Alexandra Boldor
Am venit aici să văd cum e la voi,
Dacă e cald, dacă e soare,
Dacă sunt nori sau numai ploi
Sau dacă e răcoare.
O cafea cu lapte totuși aș servi
Să-mi potolească setea după drum,
Dar văd în depărtare un zâmbet rece ...
E iarna. O las și pornesc la drum ...
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Devenirea întru lumină

Gânduri

Elevă Elena Cucoş
Îndrumător, prof. Mihaela Amariei

Elevă Patricia Pilug
Îndrumător, prof. Dorina Paicu
Gândurile mele
Zboară haihui,
Precum o pasăre,
Dar nu in inima oricui.
Ele zboară singuratice,
Unele triste,
Altele înmiresmate,
Cu visuri mărețe,
De lume neînțelese.
Gândurile ascunse,
Purtate de vânt,
Cu ultimul strop de speranță,
Există acolo,
Transformate în rândunică,
De primăvară ...
Apoi ne frământă
Împlinirea dorințelor,
Adânc uitată ...

M-am ivit din lumină,
ocrotită-n alveole de nufăr plăpând
şi-am purces prin întunericul pământului
într-o corabie de vise.
Am acostat pe tărâmuri însorite
întrebând de părinţi doritori de-o pruncuţă.
I-am găsit sănătoşi,
fericiţi şi cu dragostea învăluită
într-o albă maramă strălucitoare.
I-am iubit din prima clipă
aşa cum apa iubeşte izvorul adânc,
aşa cum soarele sărută lumina diurnă,
cum firul de iarbă îmbrăţişează verdele crud,
cum solida piatră îşi adoră stânca eternă.
Iată-mă-s! Sunt într-o altă lumină
aureolată de visuri,
înecată de razele dulci ale existenţei.
Trăiesc în lumină! Devin o ... lumină!

Frunza
Elevă Ana Maria Mihai
Îndrumător, prof. Monica Vasila Tănăsoiu
Pe o creangă bătrână,
O ultimă frunză ardea.
Părea că toamna
Își amână fârșitul cu ea.
Și-n loc să cadă în imensa grămadă
De semene.
Am smuls-o. Voiam să opresc
În frunza ce pare să-mi semene,
Însăși împlinirea destinului meu
Pământesc.
Iată-o la mine în mână,
Un fluture galben-roșcat, inert, speriat.
Oare țărânii din noi îi e teamă
De propria-i natură?

Aici
Elev Andrei Popa
Îndrumător, prof. Alexandra Boldor
Dacă răspunsuri sunt puține
Și întrebări prea multe,
Tu curiozitatea nu-ți răpune,
Ci lasă-o să ardă ca un tăciune.
Ce e viața? Nici nu știu,
Însă sufletul mi-e viu.
Am venit să gust fericirea,
Ca să mor știind ce-i nemurirea.
N-am timp de pierdut,
Am timp doar de priceput:
Ce e lumina, ce e viața
Și la ce e bună speranța?
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Merg de ani buni pe-aceeași cărare
Și visez la recreația mare.
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Dascăl minunat
Elev Alexandru Dumea
Îndrumător, prof. Cristina Antochi
Îți mulțumesc, dascăl minunat,
Că multe ne-ați învățat.
De la scris, citit și socotit,
La ecuații și lecții de povestit.
Pentru noi, ca un adevărat părinte,
Atât de blând și plin de-nvățăminte,
Mereu înțelegător când toți greșeam
Și temele nu prea le pregăteam.

Un dascăl pe cinste
Elev Baran Takak
Îndrumător, prof. Eugenia-Nadia Penaru
Un dascăl de cinste, bun povestitor,
Educa elevii pentru viitor.
Cu poveşti de Creangă şi și cu diapazonul,
Domnul Trandafir citea şi da tonul.
Acum are cruce, neagră, de stejar
Şi se odihneşte la noi, sub hotar.
Treizeci de ani a predat la şcoală
Şi-a-nvăţat copiii cu bună morală.

A doua casă
Elev Recășan Ștefan
Îndrumător, prof. Tomuța Luminița
La școală, a mea clasă
Este o a doua casă.
Învăț zi de zi
Lucruri mari
Pentru mici copii.
Cel mai mult îmi place
De domnul ”Zâmbărici”,
Dar uneori mă mai vizitează
Și domnul ”Supărici”.

Scria frumos câte o scrisoare
Drept explicație pentru fiecare,
Elevi mari şi mici, ca să o citească
Şi învăţătura să o moştenească.
Pe toţi elevii, Domnul Trandafir
I-a ghidat la şcoală, devenind martir.
Pe toți copiii el i-a îndrăgit,
Lăsând o mărturie bună, negreșit.
Preda cu credinţă şi cu bunătate,
Cărţile lui Creangă, le-a citit pe toate.
Domnul Neculai e un Trandafir,
Dulce amintire, cu miros de mir.
De la dascălul numit domnulTrandafir,
Au trecut atîtea zile lungi în şir,
Dar poveștile spuse pe rând
Au fost adunate cuvânt cu cuvânt.

Un învățător de vis
Elevă Cristina Teodora Chihulca-Plăeșu
Îndrumător, prof. Iuliana Voinea
Un învățător de vis era domnu’ Trandafir.
Pe copii el îi iubea și cu drag îi învăța.
Școala era un castel cu un dascăl model,
Visai alături de el că te cațări până la cer.
Și acum dacă-ar mai fi, mulți copii l-ar îndrăgi.
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Dascălul meu iubit
Elevă Natalia Ryana Covaci
Îndrumător, prof. Anemaria Bârlovan
La Domnu’ Trandafir
Eu m-am gândit,
Ca la dascălul meu iubit.
Credeam că a îmbătrânit
Și nu mai are mustăcioară,
Dar tot înalt a rămas
Și bine legat, ca odinioară.
La unii baieți le dădea teme,
Iar alții rezolvau probleme.
Istorie ne-a învățat
Și poezii ne-a recitat.
Ne-a învățat cântece românești
Și rugăciuni, pentru sufletele țărănești.
Ne-a strâns pe toți într-o sară
Să spuneam povești pe afară.
De Harap-Alb ne-a povestit
Și am vrut ca povestea să n-aibă sfârșit.
Glasul său ne încălzea,
Povestea lui ne minuna.

Domnu’ Trandafir era necăjit
Și de-administrație hărțuit,
Dar noi tare îl iubeam
Și rar îl supăram.
Pe Domnu’ Trandafir l-am revăzut
Și bucuria m-a umplut.
Atunci când am vorbit cu el,
Mi-a zis că nu mai sunt cel mititel.
Îmi amintesc ades de școala mea
Am trăit atâtea aventuri în ea,
Dar acum ea nu mai este,
O găsesc doar în poveste.
Dar din visare eu m-am deșteptat.
Larma m-a trezit imediat…
Profesorul meu cel bun și iscusit,
Domnu’ Trandafir, era de negăsit.
În memorie îmi va rămâne
Printre gândurile bune,
Cu idei mărețe, valoroase
Și cu amintiri frumoase.

Un dascăl bun
Elevă Maia Mateş
Îndrumător, prof. Angela Iova
Toţi copiii îl ascultă
Când începe să vorbească,
Povesteşte şi ne-nvaţă
Să pornim bine în viaţă.
El rămâne-n amintiri,
Și în jocuri de copii.
Ei nu-l vor uita vreodată
Pe-ndrăgitul Trandafir.
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O amintire
Elev Dragoş Mocan
Îndrumător, prof. Mihaela Banc
Când în sat am revenit
De dascăl mi-am amintit.
Toţi copiii îl iubeam,
Tare mult îl respectam.
Avea ochii uzi şi moi
Când spunea o rugăciune,
Şi-a sădit de mici în noi
Seminţe de-nţelepciune.
Domnu nostru Trandafir
Avea dinţi cu strungăreaţă,
Cu zâmbet ne-ntâmpina
Pe toţi, dis de dimineţă.

Pentru Domnu’ Trandafir
Elevă Ayana Dumitru
Îndrumător, prof. Angela Iova
Tu ne-ai învăţat ce-i cartea,
Ne-ai făcut să te-ndrăgim
Prin momentele frumoase
Oferite-n timp, puţin câte puţin.
Tu ne-ai învăţat ce-i viaţa
Educându-ne frumos,
Cu răbdare şi blândeţe
Şi cu cântecul frumos.
Tu ne-ai învăţat istoria,
Matematica, româna,
Să le folosim în viaţă
Pentru totdeauna!

Un dascăl
Elevă Daria Berindeiu
Îndrumător, prof. Anemaria Bârlovan
Domnul Trandafir, din fire,
Era un dascăl minunat,
Eu niciodată nu l-am uitat
Când am fost la mănăstire
La el m-am gândit,
De copilărie eu mi-am amintit.
Ne-a învăţat despre Mihai Viteazul,
Şi că oltenii au inventat prazul,
L-am ascultat foarte atent,
Era un profesor eminent.
Administraţia îl hărţuia,
Şi tare îl mai supăra.
Deși era foarte necăjit,
Copiii nu l-au dezamăgit.
Cântece frumoase am cântat,
Şi rugăciuni alese am înălțat
Povestea lui Harap-Alb ne-a minunat
Şi glasul său ne-a fermecat.
Când m-am întors la vechea şcoală,
Ea nu mai era ca odinioară.
Pământul era castaniu
Şi locul foarte pustiu.
L-am revăzut pe dascălul meu iubit,
Cu el puțin chiar am vorbit,
Dar când din vis m-am trezit
Dascălul era de negăsit.
Stăteam şi mă gândeam,
Eu foarte mult îl iubeam
El va rămâne în sufletul meu,
Mi-l voi aminti mereu.
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Domnu’ Trandafir
Elevă Miruna Nicoleta Dan
Îndrumător, prof. Iuliana Voinea
Nu e un basm, e o poveste
Şi toată lumea o-ndrăgeşte,
Despre un om înalt, bine făcut
Plin de modestie
Şi cu dragoste de meserie.
Talent artistic avea
Și multe lucruri el știa.
Ne împărtășea cu bucurie
Despre a lui copilărie.
Fiecare elev îl iubeşte
Și cu dragoste îşi aminteşte
De zilele când studiam
Și literele învățam.
El este domnul Trandafir
Cu prospețime de zefir.
Și azi, chiar dacă nu mai este,
Are în urmă o poveste.

La geografie
Elevă Roxana Andreea Hîrtie
Îndrumător, prof. Dorina Paicu
Fii Cosmos! Mi-ai zis odată,
Uită de ei, uită de tot,
Și privește, dincolo de stele,
La ce e tainic și frumos.
Să nu ai încredere în nimeni,
Tu asta să le spui,
Și când urci pe munți,
Să nu te lași pe spate,
Să ai încredere doar în tine,
Că altfel, o să cazi,
Printre miile de stele,
Apoi o să cauți nopți întregi,
În tot Cosmosul tău
Și nu o să găsești nimic,
Pe măsura așteptărilor tale…

Lecția de istorie
Elevă Flaviana Lica
Îndrumător, prof. Roxana Adiaconiței
Viteazul din craiovime
A băgat spaima-n turcime:
La Călugăreni, turbat,
Pe Hassan l-a alungat,
Căci veni să cucerească
Toată Ţara Românească.
Mihai, viteazul voievod,
L-a așteptat pe turc pe-un pod,
Fără teamă l-a infruntat,
Pe Hassan l-a provocat
La o luptă vitejească
Pe moșia strămoșească.
Turcii cu paşa în frunte
Se ascund care pe unde
De teama ”furtunii” române.
Care oastea îi răpune.
Azi sărbătoresc victoria
Ca mândra Țară Românească
Fericită să trăiască!

Cartea mea
Elevă Theodora Docolin
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Am o cărticică mică,
E colorată, frumușică,
De o vei deschide
Mereu te va surprinde.

Tu găsești în cartea mea
Poezii cu jucării
Pregătite totdeauna
Doar pentru copii.
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În amintirea învățătorului meu
Elevă Amalia Levey
Îndrumător, prof. Daniela Aurelia Salanță
Văzându-mi recent satul natal,
Mi-am amintit de mine băietan,
De cum în știoalne înotam
Și cu băieții mă jucam.
Mi-am amintit de cineva,
De învățătorul din școala mea,
Cum ne spunea povești uimitoare,
Rugăciuni și cântece fermecătoare.
Pentru noi un model era,
Chiar și când greu ne era.
El mereu ne zâmbea,
Să fim ca el ne învăța.

Portret de dascăl
Elevă Hadasa Chiciudean
Îndrumător, prof. Daniela Aurelia Salanță

Rugăciune
Elevă Theodora Docolin
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Doamne, din a Ta tărie,
Ce trăiești o veșnicie,
Te slăvesc cântând oricând
Și te port mereu în gând,.
Iar când soarele răsare
Și privesc mirată-n zare,
Inima zâmbind senină,
Este plina de lumina.

Era un om înalt și bine legat,
Cu multă bunătate înzestrat,
Avea ochi blajini și neagră mustăcioară
Ne preda cu drag în fiecare oră.
Istoria țărișoarei noastre îi plăcea
Și multe povestioare ne spunea.
Unele erau adevărate,
Iar altele erau inventate.
El le-aducea copiilor încântare,
Iar ei îl iubeau foarte tare.
De acest unic învățător,
Ei își vor aminti mereu cu dor.
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Enzo dintr-a șasea
Elevă Ana-Maria Gaic
Îndrumător, prof. Angelica Ștef

Minunea
Elevă Iulia Coraș
Îndrumător, prof. Angelica Ștef

Enzo, un preadolescent obișnuit,
De numărul 11 urmărit,
În clasa a șasea când a intrat,
De o fată neobișnuită a fost simpatizat.

A fost odată un băiat,
Ce zece ani a împlinit,
Dar se simțea, uneori, stânjenit,
Fiindcă s-a născut diferit.

Când Owen a intervenit,
Enzo deloc nu l-a suferit;
Dar într-o zi el a aflat
Că Owen avea de înfruntat
O boală grea…

August Pullman se numea,
Auggi lui îi mai zicea,
Ca să-l protejeze de privirea rea,
Mama, acasă, îl educa.

Enzo n-a rămas nepăsător,
Ci a făcut un gest uimitor:
El și colegii au realizat
O mie de origami pentru băiat.
Ce credeți?
Owen s-a vindecat
Și inimile tuturor s-au bucurat!

Întâi Iunie
Elevă Theodora Docolin
Îndrumător, prof. Garofița Docolin
Astăzi merg din nou la școală,
Iar în clasă-i plictiseală,
Cu părinții la plimbare
Mă simt parcă-aș fi la mare.
Întâi Iunie a sosit,
E fericire la infinit,
Când mă pot juca
Doar cu păpușica mea.
Astăzi este sărbătoare
Iar în casă este soare.
Ziua copiilor a sosit
Cu un dar nemaipomenit!

A venit și ziua cea mare,
Când viața sa a primit culoare:
August urma să meargă, ca oricare,
La școală să se pregătea cu ardoare.
Cu bune și cu rele,
Cu tristețe, dar și cu umor,
A reușit să facă față cu brio
Și să iasă în văzul tuturor.
Acest personaj MINUNE
Avea o inimă caldă
Și a fermecat o LUME.
Copilul și-a expus inima
Ca ura să o poată-anihila.
Am învățat a nu judeca după chip,
Chiar dacă este diferit.
Și acum un sfat ți-aș da:
Fii alături de fiecare copil,
Nu îl respinge, fii subtil.
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Matilda
Elevă Ioana Băluță
Îndrumător, prof. Corina Sămărghițan
Matilda atât de isteață era,
Că pe la trei anișori citea.
Când vraja lecturii a descoperit
Cărțile bibliotecii pe rând le-a citit.
Familia la televizor privea
Fetița multe cărți citea.
Fiindcă tatăl cărțile i le rupea
Un plan de răzbunare ea își făcea.
La școală învățătoarea o aprecia
Și o prietenie de Matilda o lega.
Astfel fetița necazul i l-a știut
Și o metodă de a o ajuta a conceput.
Iar când directoarea în inspecție veni,
Cu puterea minții Matilda reuși
Să miște o cretă, ce pe tablă scria,
Iar directoarea se chiar speria.
Crezând că o fantomă o atacă,
Directoarea îngrozită plecă.
Învățătoarea fetei îi mulțumi
Și împreună rămaseră a locui.
Iubiți cartea ,,Matilda”, copii!
Vă recomand a o citi.
E educativă și amuzantă, să știți,
Și niciodată n-o să vă plictisiți!
Cu toții de la ea am învățat
Cum cititul înțelepciune i-a dat.

James și piersica uriașă
Elevă Giulia Savonea
Îndrumător, prof. Corina Sămărghițan
James un copil orfan era,
Mamă ori tată nu avea.
De aceea, cu mătușile locuia.
Ele pe James îl chinuiau,
Mereu la treabă îl puneau
Și milă de el nu aveau.
Într-o zi când mătura în grădină,
O piersică uriașă descoperi,
Un tunel secret în piersică găsi
Și băiatul prin el fugi.
Piersica ușor s-a clătinat,
Apoi pe deal în jos a alunecat.
Cum piersica s-a rostogolit,
Creaturi dubioase peste el au venit.
Erau viermi, omizi și râme uriașe
Și spuneau că în piersică sunt ale lor case.
Că piersica era obișnuită la început,
Dar odată cu ei mare s-a făcut,
Când un bătrân cristale magice a aruncat
Și pe toții în ”uriași” i-a transformat.
James era uimit, de tot ce a auzit.
Piersica încă se rostogolea
Și în viteză pe mare ateriza.
Niște rechini i-au întâmpinat,
Și cumplit i-au mai speriat.
Apoi un plan măreț ei au conceput,
Dar rechinilor nu le-a prea plăcut.
Mari distanțe în piersică au străbătut
Și multe obstacole pe drum au avut,
Apoi în orașul New York au ajuns.
Salvați fiind, s-au bucurat nespus.
Vedete au devenit
Și localnicii i-au iubit.
Copiii din oraș toată piersica au mâncat
Iar James și prietenii lui
În sâmbure s-au mutat.
Eu vă recomand cartea cu iubire,
Căci e o minunată povestire.
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Din vârful peniței
Invitație:

Și în loc de
Încheiere,
Vă spunem
”La revedere”,
Cu bine
Să ne întâlnim,
Când lumina
Povești
Începe
Să cearnă,
Să strigăm,
Și să cântăm,
Să le frunzărim,
Și să le închidem
Într-o carte,
De care să avem
Toți parte.
Cu drag
Vă invităm
La concurs!
Vă așteptăm !

Prof. Luminița Tomuța
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Regulament 2019-2020:
Secţiunea

A.

B.

C.
D.

E.
F.

Denumirea activităţii

Descrierea activităţii

Modalităţi de
Indicaţii
evaluare
Sport ca la carte - Individual/grup:
 Jurnale, carticele,  Se pot organiza
concurs sportiv
organizează concursuri ziare care să
orice fel de
sportive şi apoi prezintă- prezinte imagini
competiţii
le într-un jurnal
şi informaţii
sportive
referitoare la
numele echipelor,
componenţa,
valori şi rezultate
 Afişe de mărime  Vor fi incluse
Şcoala mea e altfel - Individual/grup:
concurs de afişe
realizează afişe cu cele
A3
toate
mai reuşite activităţi
elementele
derulate în cadrul
specifice unui
programului „Şcoala
afiş
Altfel”
Poveste de iarnă Individual: compune o  Eseuri, poveşti,
 Materialele
concurs de eseuri
poveste sau povesteşte o povestiri
trebuie să
întâmplare adevărată,
respecte tema
legată de anotimpul
dată
iarna
 Expoziţie cu cele  Nu se acceptă
Cartea, prietena mea Individual/grup:
- concurs de ilustraţii confecţionează cărticele
mai reuşite
pagini xeroxate
pentru cărţi
prin diferite modalităţi
cărticele realizate
sau fotografii
de expresie care să
prin diferite
decupate din
ilustreze poveşti citite,
tehnici - desen,
alte cărţi
la alegere
pictură, colaj
Din vârful peniţei - Individual: compune o  Culegere de
 Verifică
concurs de poezie
poezie care să ilustreze
poezie
tematica
lectura citită
poeziilor*
Aventurile copilăriei - Individual: realizează
 Expoziţie de
 Vor fi ilustrate
expoziţie de machete machete într-o manieră
machete
lecturile citite
cât mai originală, care
să ilustreze lectura citită

*Propunerile de lectură pentru secţiunea E:
Pentru secţiunea „Din vârful peniţei” , temele de reflecţie sunt după cum
urmează: „Povestea abecedarului pierdut ” de Passionaria Stoicescu (cls. I) , „Când
stăpânul nu-i acasă” de Emil Gârleanu (cls. a II-a), „Povestea neamului românesc” de
Mihai Drumeș (cls. a III -a), „Din viața dacilor ” de Alexandru Vlahuță (cls. a IV -a),
„Vizită” de Ion Luca Caragiale (cls. a V -a), „Fabule” de Grigore Alexandrescu (cls. a
VI-a), „Tema pentru acasă ” de Nicolae Dabija (cls. a VII -a), „Miorița” baladă
populară (cls. a VIII-a).
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Observații:

Termene:

Adresele de
expediere a
lucrărilor şi a
fişelor de
înscriere

Modalităţi de
înscriere








Înscrierea participanţilor: termen limită 30 aprilie 2020;
Expedierea lucrărilor: termen limită 30 aprilie 2020 (data poştei);
Faza regionala: 3-6 mai 2020
Organizarea expoziţiei-bilanţ: 6-31 mai 2020;
Trimiterea diplomelor: iunie-iulie 2020.
Prin poşta:
TOMUŢA LUMINIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 „SFÂNTA MARIA“
STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 2
LOC. TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ
COD 300255
cu menţiunea
PENTRU CONCURSUL „Carte frumoasă, cinste cui te citeşte !”
 Prin mail: popluminita@yahoo.com - la subiect va fi mentionat Concursul
“Carte frumoasa, cinste cui te citeste ! “
 Într-un plic se vor pune:
- fişa de înscriere (anexată mai jos);
- acordul de parteneriat completat în 3 exemplare originale, ştampilat şi
semnat de directorul şcolii, specificându-se numele cadrului didactic
participant pe acord;
- lucrările copiilor (desene, poezii, eseuri);
- un plic autoadresat + timbru de 3 lei.
 La adresa de mail popluminita@yahoo.com vor fi trimise următoarele date în
format word, cu diacritice, după modelul anexat:
- fişa de înscriere;
- poeziile, eseurile, poveştile copiilor;
 Documentul Word cu litere TNR, mărimea 12, va avea urmatoarea denumire:
Elev, Sectiunea.
- Exemplu: Diaconescu Ion, Sectiunea G. În interior, documentul va
conţine următoarele date: numele şi prenumele elevului, activitatea şi secţiunea,
clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
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Condiții de participare:
 Lucrările trimise nu se restituie. Nu se percepe taxă de participare. Nu este
obligatorie participarea la toate secţiunile.
 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 2 lucrări pe
secţiune.
 Jurizarea se va realiza pe secţiuni, pe fiecare nivel de clasă, de către cadrele
didactice implicate în proiect, impreună cu alţi specialişti. Se vor acorda
premiile I, II, III, menţiuni pentru cele mai reuşite creaţii şi diplome de
participare pentru toţi elevii implicaţi. Cadrul didactic îndrumător va primi
diplomă de participare.
 Valori urmărite:
- Respectarea temei concursului;
- Amprenta copilului sub îndrumarea cadrului didactic;
- Originalitatea şi acurateţea lucrărilor;
- Mesajul transmis prin lucrările copiilor;
- Comunicarea prin diverse limbaje de expresie;
- Realizarea estetică a lucrărilor.
 Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere,
încadrându-se în tema anunţată. Pe faţa lucrării, în colţul din dreapta jos, se
vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: numele şi prenumele
elevului, activitatea şi secţiunea, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi
prenumele cadrului didactic îndrumător.
Numele şi prenumele elevului:
Activitatea nr.
Secţiunea
Clasa:
Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:
Îndrumător:
 Diplomele vor fi trimise în plicul autoadresat împreună cu un exemplar
original al acordului de parteneriat până la data de 31 iunie 2018.
 PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Tomuţa Luminiţa – Tel. 073 028 3714
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Fișa de înscriere:
Proiectul Regional
„CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE CITEŞTE !“

DATE PERSONALE
Numele şi prenumele
cadrului didactic
Specialitatea
Unitatea de învăţământ/
localitatea/judeţul
Adresa unde se vor
trimite plicurile cu
diplomele: stradă,
număr, localitate, judeţ,
cod
Telefon cadru didactic
Adresa e-mail cadru
didactic

DATE DESPRE ELEVI*
Secţiunea

Numele şi prenumele

Clasa

Tipul lucrării

A. Sport ca la carte - concurs
sportiv
B. Şcoala mea e altfel - concurs
de afişe
C. Poveste de iarnă - concurs de
eseuri
D. Cartea, prietena mea concurs de ilustraţii
E. Din vârful peniţei - concurs
de poezie
F Aventurile copilăriei expoziţie de machete

*La fiecare secţiune se poate participa cu maxim două lucrări
Data,

Cadru didactic,
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ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, .....................................
1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 „SFÂNTA MARIA” TIMIŞOARA, Str. Ion Ionescu de la
Brad, Nr. 2, Judeţul TIMIŞ, reprezentată prin Director prof. GICA DUMITRU, prof. TOMUŢA
LUMINIŢA, în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA ..........................................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….…………………… şi înv./inst./prof.
……………………………………………………………………………………… în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul Regional
„CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE CITEŞTE !“ – ediţia ................
3. Grup ţintă: şcolarii claselor I – VIII din ţară.

4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 3 (trei) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil
pe perioada anului şcolar 2018 – 2019.

6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul Regional „CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE CITEŞTE!“ face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ din regiune.
Aplicant,
Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sf. Maria“ Timişoara
Director, profesor Gica Dumitru

Partener,
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Școlile partenere:
•

Școala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timișoara, Jud. Timiș

•
•
•
•
•

Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” Timișoara, Jud. Timiș
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, Jud. Prahova
Liceul cu Program Sportiv Nr.1 Clinceni, Ilfov
Liceul de Arte „Dinu Lipatti” Pitești, Jud. Argeș
Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamț, Jud. Neamț

•

Școala Gimnazială Nr. 20 Timișoara, Structură a Liceului Tehnologic
Electrotimiș Timișoara, Jud. Timiș
Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara, Jud. Timiș
Școala Gimnazială Giulvăz, Jud. Timiș
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Jud. Bihor
Școala Gimnazială „Georgiu Popa” Câmpani, Jud. Bihor
Școala Gimnazială Nr. 2 Poienii de Jos, Jud. Bihor
Școala Gimnazială Nr. 1 Butani, Jud. Bihor
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba-Iulia, Jud. Alba
Școala Gimnazială „Miron Cristea” Toplița, Jud. Harghita
Școala Gimnazială Ștefești, Jud. Prahova
Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi” Tg. Jiu, Jud. Gorj
Școala Gimnazială „Sfântu Dumitru” Craiova, Jud. Dolj
Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” București
Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași, Jud. Iași
Școala Gimnazială Cleja, Jud. Bacău
Școala Gimnazială Poiana Stampei, Jud. Suceava
Școala Gimnazială Tămășeni, Jud. Neamț
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați, Jud. Galați
Școala Gimnazială „A. Ghencea” Sacele, Jud. Constanța
Școala Gimnazială Nr. 1 Peștera, Jud. Constanța

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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