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POVESTEA ALBINUŢELOR
În toamna ruginie a anului 2014, intram pe poarta Şcolii Gimnaziale ,,Petri Mor”
Nuşfalău cu emoţie în suflet şi căutând cu privirea pe cei mai mici şcolari. Şi…într-un colţ al
careului din curtea şcolii, alături de doamna educatoare văd nişte ochişori mici şi curioşi, figuri
inocente şi angelice, care mă studiau cu curiozitate şi timiditate. Erau copiii înscrişi în Clasa
pregătitoare. Am gândit atunci că seamănă cu nişte albinuţe gata să-şi ia zborul spre a aduna cât
mai multă miere, iar ei nerăbdători să zboare în a-şi aduna cât mai multe lucruri noi şi
interesante, şi aşa le-a rămas numele – Clasa albinuţelor.
Emotionaţi la început, au intrat în noua clasă cu bucurie, cu curiozitate, cu dorinţa de a
vedea tot ceea ce era nou şi atractiv. Treptat au înţeles că sala de clasă este a doua casă pentru
ei, că aici se întâlnesc cu colegii şi cu învăţătoarea lor. Cred din toată inima că fiecare zi a fost
prielnică pentru ei, în fiecare zi au învăţat ceva, fiecare zi le-a adus ceva plăcut şi folositor.
Jocurile lor, întâlnirea de dimineaţă în care schimbau impresii şi învăţau să se exprime cât mai
clar şi expresiv, au făcut din ei copilaşi isteţi, comunicativi. În clasa pregătitosre, o fetiţă mi-a
spus că ea vede şcoala ca fiind a doua casă, iar doamna învăţătoare- mama de la şcoală, de la a
doua casă.
Parcă mai ieri s-au întâmplat toate acestea, dar de fapt au trecut 5 ANI! Da, 5 ani în care
noi, clasa albinuţelor am fost acel stup unit, bine închegat şi harnic. Aici, elevii au învăţat
despre ceea ce îi înconjoară, despre anotimpuri, pământ, oameni, plante, animale. Au pătruns în
lumea poveştilor, au învăţat primele litere, au învăţat cifrele şi operaţii cu acestea. Zi de zi şi
oră de oră cunoştinţele lor s-au adunat şi sedimentat. În fiecare an sfera cunoaşterii s-a extins,
ajungând în clasa a IV-a să interpreteze şi să compună texte literare, să facă raţionamente şi
algoritmizări, să povestească despre trecutul glorios al poporului nostru, să ia harta şi să
stabilească o excursie cu familia străbătând toate formele de relief şi ajungând la Marea Neagră
.... Toate acestea au fost posibile datorită acestor albinuţe harnice, atente, interesate, capabile şi
dornice să fie ,,mai bune azi decât ieri şi mâine decât azi”.

,,Dar, să nu
uităm…cu fiecare
zi în care mergem
la şcoală punem o
nouă cărămidă la
edificiul vieţii şi
cunoaşterii.”
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COLŢUL LINGVIŞTILOR
„Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator
nesfârşit de idei şi imaginaţii. „– Mihai Eminescu

Câteva creaţii literare din timpul ciclului primar...
LUMEA OILOR (PARTEA1)
Au fost o dată ca niciodată 7 oiţe foarte drăguţe si şmechere. Ele s-au dus la Oitoceni
pentru că au vrut să îşi vadă prietenii.
- Am obosit!spuse Miţa.
- Haideţi să stăm puţin pe bancă, suntem obosite şi mai avem de mers ! Le propuse Doli.
- Bine!
Şi ele au stat până când s-a făcut ora 4:00. Dar avuseră o întrebare:
- Când mergem la prietenii noştri ?
- Chiar acum!
Şi au mers până ajunse la prietenii lor. Ajunseră acolo şi... Miţa întreabă:
- Unde stau ei?
- Habar nu am!
Au ajuns într-un apartament. Dar nu în cel bun. În apartamentul unor oi şi berbeci bătrâni.
- AAAAAAAAAAA!!! NU NE JEFUIŢI!!! au strigat gazdele.
- Nici nu aveam de gând.
- De ce strigi bătrâne?
- Nu ştiu...îmi e frică de voi.
- Bine! Strigă în continuare!
- AAAAAAAAAAAA!!!
- Ce mai e?
- Au venit nişte tâlhari adevăraţi!
- Staţi liniştite, nu vă facem nimic!
Oile tac.
-Dar ...MÂINILE adică COPITELE SUS!!!
-Voi, FUGIŢI!!! Aşteptaţi -mă!!!
Au străbătut Oitocenul în lung şi-n lat până au găsit locuinţa prietenelor oiţe. Ajunseră oile
la prietenii lor şi ... nu erau acasă.
-CEEEEEEEE?!? Gata m-am saturat! strigă Miţa.
Şi aşa oile s-au dus iar acasă supărate...foc.
-Povestitorule!zise Miţa.
-Da!
-Pune şi tu un alt final, unul fericit!
-Bine!
Şi oile ajunseră acasă şi...ce credeţi? Acolo erau aşteptate de prietenii lor.
- Oooo! Ce bucurie! exclamă Doli.
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LUMEA OILOR (PARTEA 2)
- DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Strigă Doli.
-Ce e? Întreabă Miţa.
-Am câştigat la lotto!
Şi veniră şi vecinii:
-Ce e?
-AM CÂŞTIGAT LA LOTTO!!!
Şi merseră oile să îşi ieie premiul de10 000 de oiei.
-Am ajuns! Ce să facem cu atâţia bani?
-Să ne cumpărăm un vapor de lux!
- Asta e o idee superbă!
Şi... ele şi-au luat un vapor de lux.
-Şi acum ce facem? Ne-au ramas 9 000 de oiei.
-Să ne facem o afacere să câştigăm mai mulţi oiei!
-Bine!
Şi oile ajunseră cele mai bogate animale de pe planetă! Aşa că şi-au cumpărat super puteri.
Miţa şi-a luat puterea de a zbura, Doli şi-a luat puterea de a avea ochi laser, Bela şi-a luat
super puterea de a fi super puternică, Steluţa şi-a luat puterea de a vedea pe intuneric, Mini şi-a
luat puterea de a citi gândurile oamenilor, a oilor si a berbecilor, Bibi şi-a luat puterea de a se
micşora şi Bobiţă şi-a luat puterea de a se mări.
Ele îşi folosiră puterile pentru binele lumii.
LUMEA OILOR (PARTEA 3)
După ce oile şi-au luat super puteri au ajuns într-o carte. Acolo au fost super eroine ca şi Bat
Man. Ele s-au întâlnit cu Joker un rău făcător.
-Uitel pe Joker!!!spuse Miţa.
Oile l-au batut pe Joker şi habar n-am cum şi-au pierdut puterile.
A venit şi Crăciunul şi niciun rău făcător nu a fost rău, momentan... A venit şi moşul, le-a adus
un cadou oilor: Miţa, Doli, Bella, Mini, Steluţa. Cadoul a fost un miel fiecărei oi. Sub mantia
albă a iernii, mieii abia se vedeau.
-Ce?!?!
-Nu cred că avem miei!spuse Doli.
Spre mirarea mea nu mă aşteptam să aibă miei.Miei erau foarte draguti si foarte micuţi cu
excepţia mielului Miţei.El era cât o vază.
-Wow!Uite ce mare e mielul meu!Spuse Miţa
-De fapt e o oaie.
Toţi copiii s-au bucurat că Miţa a fătat.Toti strigau: ,,DAAAAAAAAAAAAAA!!! Mai ales
Sara, Roberta,Patrick, Gabriel si Mihai ei se bucurau mult de vestea bună a Miţei. Ei voiau să
o vadă de mult timp pe Miţa.Aşa că Miţa veni la ei să îi vadă pe cei mai mari fani ai ei ,dar Miţa
veni cu mielul ei.Miţa le-a propus acelor copii să îi fie parteneri.
Copiii au acceptat dar să fie ajutorul ei de pe pământ. Miţa acceptă propunerea şi
deveniseră parteneri de la distanţă.
Seute Mihai Ştefan
Clasa a III-a A

Căţeluşul fermecat
În vacanţă, Beth Hollis urmaşa îşi petrecea vacanţa alături de Martin, verişorul ei şi
matuşa Ema. Începutul vacanţei lui Beth nu era chiar atât de frumoasă şi plăcută dar, totul se
schimba radical atunci când apare Storm, un căţel, de fapt un pui de lup cu puteri magice,
datorită cărora se poate transforma în căţel .
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Storm e un căţel cu blana albă ca neaua şi negru ca întunericul, cu botul negru şi umed şi
ochişorii lui de culoarea albastră ca safirele. Bietul pui de lup trebuie să se apere de Shadow,
un lup rău. Însă Beth are un suflet bun şi ar vrea cât se poate să îl ajute pe prietenul ei.
Amandoi trec prin multe aventuri, dar faptul ca sunt prieteni, i-au ajutat să ramănă
prieteni. Nu după mult timp puterile lui Storm se măresc. Dar cu cât ii creştea puterea tot mai
mult se gândea că trebuie să-şi apere mama care nu era aproape de el.
Shadow avea o putere: să îi vrăjească pe câini cu vraja lui pentru a-l putea prinde mai
uşor pe puiul de lup. Dar chiar şi aşa puterea puiului de lup de a se transforma în căţel, nu era în
avantajul lui Shadow. Într-o zi mătuşa Ema a făcut o prajitură, aşa că îi cheamă pe copii în
casă să se înfrupte din gustoasa prăjitură. Storm rămâne în grajd iar din senin au apărut doi
căini posedati de lupul fioros .
Beth îi zări pe cei doi şi fuge afară apoi în grajd. Cum îl văzu pe căţel, ştia că el trebuie să
plece de lângă ea. Cu lacrimi în ochi fetiţa văzu cum Storm ridica lăbuţa lui albă ca neaua în
semn de rămas-bun. Apoi un praf de argint se risipi şi bietul lup dispăru …
Chiar daca era dureros pentru Beth, ea ştia că dragul şi bunul ei prieten, acum era in
siguranţă!
Milak Sara Maria
Clasa a IV-a A
Dăruieşte şi vei fi fericit
De multe ori stau să mă gândesc la copiii nevoiaşi. Eu trăiesc foarte bine şi nu duc lipsa
de nimic. Părinţii mă cresc în aşa fel încât să am tot ce imi doresc.
Uneori simt parcă o tristeţe deoarece, ştiu că nu sunt cu nimic mai special decât aţtii şi
totuşi am părinţi, am casă şi am zilnic ce să mănânc. Aşadar, m-am gândit că vreau şi eu să fac
un bine, vreau să ajut cu ce pot, vreau să dăruiesc.
În ajunul Crăciunului mama imi spune să imi sortez hainele şi jucăriile, cărţile şi obiectele
din dulap. Ea imi spune mereu că un obiect pe care nu il folosesc va face fericit un alt copil
care nu are de unde să aştepte daruri. Este foarte adevărat. Astfel, cu aceste lucruşoare sortate,
pe care le ofer apoi celor care au nevoie, pot aduce multă fericire pe chipul şi în sufletul unor
copii care nu sunt atât de norocoşi precum mine.
O faptă bună mă mângâie mereu la suflet şi parcă bucuria este mai intensă decât atunci
când primesc daruri. Şi in BIBLIE putem vedea cum DUMNEZEU face multe fapte bune si ne
îndeamnă ca să-I urmăm pildele. Prin iubire şi prin dorinţa de a dărui putem schimba o soartă,
putem aduce un zâmbet, putem salva o viaţă.
Tokoli Patrick
Clasa a IV-a A

Gryphony în viaţa reală
Era o seara liniştită de sâmbătă.Mă plimbam prin padurea Drighiului cu o carte în mână.
Pentru siguranţă mi-am luat şi o spadă fiindcă nicio dată nu ştii ce se iveşte din întuneric.
Simţeam că sunt urmărit, dar am continuat să merg cu cartea şi spada în mână. Îmi pusesem
cartea în ghiozdan şi ţineam spada strâns. M-am uitat în spate si era o umbră gigantică. De frică
am luat-o la fugă.
Mă oprisem lângă un lac. Lipit de un copac...dintr-o dată văzusem aceaşi siluetă pe partea
cealaltă a lacului. M-am uitat mai atent şi îmi dădusem seama ca era reflexia mea şi a creaturii
gigantice.
Ţineam spada strâns in mână şi mă intorsesem spre creatură cu spada la gâtul ei. Era un
grifon...Îmi luasem cartea şi il comparasem cu cel din cartea mea...era acelaşi grifon. Îi
spusesem:
- Agravain, dar cum ai ajuns aici?
El îmi răspunse:
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- Nu ştiu...dar ştiu de ce...de unde vin eu, e război chiar acum şi avem nevoie de un
luptător cu experienţa şi profesionalism ca şi tine!
- Dar eu o să lupt cu Stăpâna Întunericului şi armata ei?! E practic imposibil! Chiar dacă ar fi
un vis şi nu spun că e un vis şi aşa ar fi imposibil! Armata ei e una dintre cele mai mari!
- Dar o poţi face! Eu cred în tine! Împreună o putem învinge pe Împărăteasa Întunericului!
Cum zice şi un mare grifon „În întuneric există şi o lumină!” aşa ca exista o lumină în
întuneric!
- Să o facem, Agravain! Dar ne trebuie un plan! Nu putem da buzna prin castel şi să fim ucişi
în prima secundă!
- Asta e adevărat! Am putea să intrăm de pe acoperiş apoi să mergem prin sala balului iar
dupa aceea atacăm regina!
- E un plan super! Să o facem! Pentru lumină!!!
Merserăm noi cât am putut până când ne dureau picioarele şi ne veni ideea să zburăm până
acolo.
În doi timpi şi trei mişcari ajunsesem acolo.
- Nu mişca, Întunecat-o!Te poţi considera învinsă fiindcă eu şi Agravain te vom învinge mai
rapid de cât poţi clipi! spusesem eu. Ştiam să nici tu şi nici armata ta nu va fi îndeajuns de
puternică!
-Adevarat, Mihai!Mă îndoiesc că va mai face întuneric in lumea luminoasă de pe pământ!
La fel de rapid cum am ajuns am mers înapoi în pădure cu cartea în mâna şi pe spadă scria
„Eroul Luminii”. Încercasem să spun povestea mai departe dar nimeni nu mă crede. Eu cel
puţin sunt mulţumit.
Seute Mihai Ştefan
Clasa a III-a A

Am compus şi texte lirice!!!
Copilăria
Aş vrea să fiu mereu copil
Să joc şotron în curtea mea
Şi cu păpuşi, baloane să mă joc
Cu-ai mei vecini de vârsta mea.
Desculţ prin iarbă să alerg,
Floricele să culeg.
Prin zăpadă să fac îngeri
Şi multe ,,năzdrăvănii”!
Copilărie, aş vrea să stai
Tot mai mult cu mine,
Să nu mă părăseşti nicicând
Să mă visez cu tine!
Sârca Roberta
Clasa I
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Căţeluşul Storm

Oaia
Oaia cea drăguţă
Dintr-un nor a ieşit
Cu un frate şi-o soră
Albi şi fericiţi.

Storm e un căţel
Fermecat mereu,
Şi ajută pe oricine
Orişiunde e.

Mereu drăguţi si dulci
Şi foarte fericiţi
Doi fraţi şi o soră
Haioşi şi mulţumiţi.

Şi dacă e în pădure,
Şi dacă e pe munte,
Te ajută la orice
Indiferent de ce e.

Din coadă dau mereu
Aşa că-s fericiţi
Cu multă bucurie
Şi puţină mânie.

Şi eu am un căţel
Aproape ca şi el,
Dar diferenţa e
Că fermecat NU E!

Oaia cea micuţă
E cea mai tinerică
E mereu fericită
Şi foarte linguşită.
Seute Mihai
Clasa a III-a A

Sârca Roberta
Clasa a III-a A

Vesela natură

Casa noastră – Pământul

Natura protejată
E sănătate curată
Ea e aer pur de tot,
Şi un mare noroc.

Poluarea e cea mai grea
Ea distruge toată lumea
Munţi, păduri chiar şi câmpii
Bătrâni, părinţi sau noi, copii!

Natura-I apă din izvor
Sau o mare dintr-un nor.
Flori, copaci oricât de mici
Sunt o sită de poluari pitici.

Ne hrănim mai cu de toate
Alimente poluate,
Răul singuri noi ni-l facem
Şi Pământul îl desfacem.

Mesteceni sau brazi pitici
Sunt căsuţe de arici
Bananieri mari sau mici
Sunt magazine pentru maimuţici.

N-avem grijă de nimic
Nici cel mare, nici cel mic.
Navem grijă de Pământ
Astfel pare tot mai frânt.

Antartica cea minunată
Într-un nor ea se arată
Locul magic plini de pinguini
Poate se va topi.
Aşa că… Dragi copii
Hai natura s-o păzim!
Seute Mihai
Clasa a III-a A

Şi distrugem mai mereu
Tot ce ne-a dat Dumnezeu,
Astfel vă rog dragi copii
Să fim prietenii naturii!
Tokoli Patrick
Clasa a III-a A
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La bunica în ogradă
La bunica pe coteţ
Cântă un cocoş măreţ
Şi cu secerea din coadă
Umblă ţanţoş prin ogradă.
Gainuşele şi ele
Umblă tare sprintenele
Şi se laudă de zor
C-au făcut un ouşor.
Azorel , căţelul casei
Este tare bucuros
Când cei doi bivoli mari şi negri
Se-ntorc acasă anevoios.
Mulţi purcei bunica are
Care chiţuie de zor
Se gândesc doar la mâncare
Trebuie să faci ce vor.
Să le dai iar de mâncare
E atât de obositor
Şi uneori e nevoie mare
Să dai o mână de ajutor.
Torkos Miruna
Clasa a III-a A
Sârca Roberta

Un sărac pe o băncuță
Un sărac pe o băncuță
Stă acolo supărat
Eu îi zic: Care-i problema?
Am ceva dar nu îți zic.

Căţeluşul fermecat şi Shadow
Căţeluşul fermecat
N-are chef nici de lătrat
Acum că i-am dat de mâncare
Stă cu burta-n sus la soare.
Am şi eu un scump căţel

L-am convins să imi rostească
Ce îl supără, ce-l doare.
El mi-a spus că n-are haine
Doar pe acelea de pe el
Și-a mai zis că n-are:
Cină,prânz, mic de jun.

Storm se numeşte şi el.
Te rog şi tu să-l iubeşti
Şi să nu uiţi să-l citeşti!

Eu i-am dat o haină mică
Și l-am dus la un cămin
Unde toți copiii l-au poftit.

E din cartea fermecată,
Când din lup el se arată
Şi pe Shadow îl invinge
Citeşte şi te vei convinge!

El a stat o vreme-acolo,
Până s-a făcut voinic
O familie frumoasă
l-a luat, l-a cinstit şi l-a făcut fericit!

Tokoli Patrick
Clasa a III-a A
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Pisoiaşul Flame

Învierea Domnului

Un ghemotoc micuţ de blană
Flame e numele lui,
Ochii-i strălucesc în zare
Ca şi două picături.

În seara sfântă a Învierii
Ne adunăm cu toţi frumos
La biserica cea sfântă,
Să-l întâmpinăm pe
Hristos.

Îşi caută de zor stapână
Ca timpul să-l petreacă împreună,
La ferma cea îndepărtată
Şi de multă lume uitată.

Paştele e sărbătoarea
Învierii lui Hristos
Mergem toţi la Sfânta Slujbă
Să sfinţim ce-avem în coş.

După un timp îndelungat
Şi-a găsit o stăpână ,
Pe care o cheamă Lisa
Şi… este foarte bună.

Ouă roşii, miel şi pască
Şi multe alte bunătăţi,
Ce vor avea să stea pe masă
Sau dăruite cu prisos.

Acesta o ajuta pe ea
În orice-mprejurări,
Căci am uitat ca să vă spun
Că este vrăjitor.

Lumina sfântă e luată
De fiecare credincios
Şi arde apoi în orice suflet
Care crede în Hristos.

Nu,nu vă speriaţi aşa
El nu e unul rău,
Ci te vrăjeşte doar
Spre ajutorul tău.

E sărbătoarea bucuriei,
E sărbătoarea bunătăţii,
E sărbătoarea Domnului,
Bucuraţi-vă cu toţii!

Torkos Miruna Andreea
Clasa a IV-a A

Torkos Miruna
Clasa a IV-a A

Dekret Milka

Seute Mihai
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COLŢUL MATEMATICIENILOR
MOTTO:
,,Matematica se hrăneşte din întreaga cunoaştere umană… este o
punte între toate discilinele”
Probleme compuse de către elevi pe baza textelor citite
la opţionalul ,,Rezolvăm probleme ciotind poveşti”!!!
1. La nunta unchiului meu , sala festivă va fii ormată cu 368 de
baloane albe, de 5 ori mai multe baloane roz si de 4 ori mai multe
baloane mov decât cele albe.
Câte baloane se folosesc în total?
2.
Într-un coş sunt 12 ouă de găină, de 6 ori mai multe ouă de
prepeliţă şi cu 56 mai puţine ouă de raţă decât cele de prepeliţă.
Câte ouă sunt în coş? Scrie rezolvarea şi într-un exerciţiu.
3. Un factor al unei inmulţiri este egal cu diferenţa numerelor 11 si 9, iar celălalt este cu 2 mai
mare. Calculează produsul, apoi află numărul de 8 ori mai mare decât acesta.
Tokoli Patrick, III A
4. Pentru organizarea unei serbări, elevii claselor întâia, a
doua și a treia au umflat baloane. Clasa întâi a umflat 250 de
baloane, clasa a doua cu 175 de baloane mai multe decât clasa
întâi iar clasa a treia cât dublul celor două clase.
Câte baloane au umflat cele trei clase?
Torkos Miruna, III A
5. Într-un grajd erau 35 de camere cu câte 7 oi şi un măgar.
Află câte animale sunt acum dacă s-au vândut jumătate din ele.

6. În România sunt 50 de tramvaie şi de două ori mai
multe trenuri. Află câte mijloace de locomoţie
FUNCŢIONALE sunt dacă trenuri
sunt de două ori mai puţine funcţionale.
7. Într-un puiet de copac sunt 43 de frunze. Află câte frunze sunt în 5 puieţi, apoi în 10 puieti.
Seute Mihai, III A
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Probleme propuse pentru revista de matematica ,,Plus+-Minus”
1. Mama are de patru ori mai mult vârsta fiicei sale, Ana. Câţi ani are mama, dacă Ana are
varsta, dublul numărului 5.
2. Familia mea a cumpărat podoabe pentru bradul de Crăciun, dupa cum urmează: globuri –
predecesorul lui 51, îngeraşi cât jumătate din numărul de globuri şi bomboane cât dublul
globurilor.
Câte podoabe se vor pune în total pe brad?
Tokoli Patrick, clasa a III-a A
3. Eu am 7 oi din care anul acesta vor făta 5 iar anul viitor vor făta toate 7. Având în vedere că
vor făta fiecare cate 2 miei, câţi miei vor făta în doi ani? Câte oi voi avea în doi ani (oi+miei)?
(Seute Mihai- Ştefan, clasa a III-a A)
4. Beatrice are 2 livezi cu pomi fructiferi. Într-o livadă sunt 4 meri cu câte 15 mere într-un
pom, iar în a doua livadă sunt 10 meri cu câte 9 mere pe fiecare măr.
Câte mere va culege Beatrice din cele două livezi?
(Milak Sara- Maria, clasa a III-a A)
5.
Suma a trei numere este cel mai mic numar de trei cifre consecutive. Ştiind că primul
număr este răsturnatul numărului 27, al doilea este triplul lui 10, află cel de-al treilea număr.
6.
Mă gândesc la un număr. Îl triplez, apoi adun cel mai mare număr de o cifră, apoi îl
scad pe succesorul lui 4 şi obţin 25.
La ce număr m-am gândit?
(Torkos Miruna- Andreea, clasa a III-a A)
7. Ce numere se ascund sub figurile geometrice?

+

= 1000
+

= 900

După ce descoperi numerele rezolvă exerciţiile:

+

-

=
+

=
(Sârca Roberta- Ioana, clasa a IV-a A)
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5. SĂ NE JUCĂM!

Ce număr
este?...........

Care
sunt
vecinii ?....
..................
..................
.....
Cine-s zecile?....

...................
..

Ce ştim
despre
numărul 13!

Cum
este
răsturnatu
l ? .................

Dar unităţile?....

Cât este dublul
său?..........

Care sunt
vecinii ?12, 14.

ău...?

and?

,,Matematicienii” clasei a III-a A
13

REMEMBER…CLASA I şi a II-a
Vă mai amintiţi, dragi albinuţe, de mesajele trimise revistei
,,Gazeta Matematică Junior”?
Draga noastră, Gazetă Junior!
Pentru prima dată luăm contact cu tine şi vrem să spunem că ne placi foarte mult. Ne plac
problemele, exerciţiile diverse, surprizele frumoase, dar şi posibilitatea pe care ne-o dai de a arăta
ce ştim.
Mulţumim, dragă revistă!
Colectivul clasei I A, Şc. Gimn. ,,Petri Mor”,
Nuşfalău, Sălaj
Prof. Moisi Mirela

Draga noastră prietenă,
De când am luat pentru prima dată contact cu tine, ne-ai devenit
prietenă. Ne plac exerciţiile, problemele interesante şi provocările
propuse de tine.
Te aşteptăm cu nerăbdare în fiecare lună, fiind dornici să
descoperim lumea minunată a cifrelor!
Albinuiţele harnice din clasa a II-a A, Şcoala Petri Mor, Nuşfalău,
Jud. Sălaj, P.Î.P.-Mirela Moisi
Din ,,mici matematicieni” aţi ajuns cei mai ,,mici olimpici naţionali” de la şcoala noastră...

14

COLŢUL ARTIŞTILOR

15

16

FRÂNTURI DIN CADRUL ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE!

17

18

19

VĂ MULŢUMIM CĂ NE-AŢI FOST ALĂTURI!

Cele mai frumoase şi alese amintiri!
20

Acum, la final...RĂMAS BUN, DRAGI ALBINUŢE!
Cinci ani cu doamna învățatoare...
Doamna învățătoare cu privirea sa blândă, cu glasul dulce, atât de frumoasă, cu ochii frumoși,
cu părul negru si strălucitor ne-a învățat multe și ne-a ajutat pe toți.
În clasa pregătitoare noi eram fericiți căci suntem deja la scoală. Comparam, adunam și
scădeam la matematică iar la comunicare descopeream tainele cititului.
În clasa întai eram mai zburdalnici, în clasa a doua am învățat ordinele operațiilor, iar în clasa
a treia am învățat, înmulțirea și împărțirea.
Acum în clasa prezentă, adică clasa a patra am învățat și mai multe.
Nu o voi uita niciodată pe doamna învățătoare pentru că ea ne-a învățat multe și ne-a făcut să
iubim școala.
O iubesc pe doamna învățătoare!
Rămas bun, doamna învățătoare! Rămas bun, clasa a patra!!!
Sârca Roberta

Cinci ani de cunoaştere
Era o zi de septembrie...încă îmi lipsea grădiniţa dar eram
nerăbdător să merg la etaj! Cei mai mulţi spuneau că e o lume
magică, cu nori ca vata de zahăr, copaci din acadelele şi vrăjitori
care îndeplinesc orice dorinţă.
Şi cam aşa şi era...
În faţa şcolii se ivi o doamnă cu părul castaniu ca o noapte de
iarnă, faţa şi zâmbetul luminoase ca stelele! Afară totul era acoperit
cu un covor de frunze aurii şi moi! Nu voi uita ziua aceea!
Emoţionat fiind, că în loc de doamna educatoare văd în faţa mea o
fiinţă la fel de drăguţă, cu faţa zâmbitoare, însă era doamna mea
învăţătoare. Acestea fiind amintiri din clasa pregătitoare, mai exact
din prima zi care este de neuitat! Clasa întâi a fost minunată şi ea!
Eram mai mari... ca şi aşteptarile de altfel! Nu pot uita cum am
învăţat să citesc şi să scriu, cum călătoream în lumea basmelor, eram
Feţi-Frumoşi-noi, băieţii şi prinţese-fetele. Fiecare boacănă a fost
îngăduită! A urmat clasa a doua care s-a terminat mai repede ca un
vis. Proiectele şi primele concursuri au primit semnal de start la maraton.Urcând pe scara
cunoaşterii am întâlnit şi colegi noi, cum ar fi Sara, o colegă de încredere, comunicativă,
prietenoasă, şi Gabi, care şi-a schimbat iar şcoala, nu pentru că nu i-a plăcut cu noi, ci s-a mutat la
bunici. Mergem şi la clasa înmulţirii şi a împărţirii, clasa a treia, jucându-ne cu zeci şi sute de mii,
dornici să descoperim tot mai mult tainele acestei frumoase discipline, care este o punte între toate
disciplinele.
Cred că până acum clasa a III-a a fost cea mai productivă pentru mine! Doamna învăţătoare cu
privirea luminoasă ne făcea curioşi să descoperim tot mai multe lucruri interesante prin
experimente, jocuri, exerciţii, drumeţii, concursuri! A venit şi mult aşteptata clasa a IV-a, clasa
care parcă nu doresc să se termine. Dar, după cum ştim, timpul nu stă pe loc, aşa că mai avem doar
câteva zile până la Banchetul de final şi ciclul primar se va încheia...îmi va lipsi! Acestea şi multe
altele sunt doar amintiri pe care le voi păstra cu drag în sufletul meu!
Uitându-mă în trecut pot spune că a fost frumos, experienţă de viaţă interesantă, educativă şi
formativă! Îmi va lipsi privirea blajină a doamnei învăţătoare şi căldura cu care ne-a primit, ne-a
îmbrăţişat şi ne-a îndrumat în aceşti cinci ani minunaţi.
Seute Mihai- Ştefan
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Rămas bun, doamna învățătoare!
Atât de bună,
Atât de blândă,
Cine-i așa?
Doamna învățătoare!
Cu un glas dulce
Cu o vorbă ușoară
Ea ne vorbește
Pentru a mia oara!
Ne vorbește ce e bine,
Ne vorbește ce e rău,
Chiar și când,
O supărăm!
E ziua de depărțire,
Cu doamna nu vom mai fi,
Cu lacrimi mari de iubire,
Spunem noi azi că vă iubim!

Sârca Roberta- Ioana

Milak Sara- Maria
Lakatos Debora- Carolina

NU UITAŢI, DRAGI ALBINUŢE!
,,RĂDĂCINILE ÎNVĂŢĂRII SUNT AMARE, DAR ROADELE SUNT DULCI!”
Doresc ca toţi să gustaţi din acele roade dulci!
22
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