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DIN CREAŢIILE ELEVILOR  

 

CE E COPILĂRIA? 

 

 

_E soare. 

_Poezie. 

_Înseamnă jucării. 

_Timp liber. 

_Bunici. 

_Motani. 

_Vacanţe. 

_E vârsta mult râvnită, 

De fiecare. 

 

 

Bucură-te, copile, căci este clipa ta din vremea veşniciei! 
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POEZIILE COPILĂRIEI 

 

Jucăriile copiilor 

 

                                        Azi e zi de sărbătoare,  

Porumbei cu albul spumii 

Pace scriu, rotind în cale 

Pentru toţi copiii lumii. 

 

Florile-n grădini sau glastre 

Şi-au deschis bobocii-n soare 

Decorând casele noastre, 

În veşmânt de sărbatoare. 
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Pregătiţi de 1 Iunie 

 

Veveriţa cea voioasă 

Dă de veste iar în ţară 

Că-n poiana cu izvoare, 

Este zi de sărbatoare. 
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Flori, gândaci şi licurici 

Păsărele şi pitici 

Toţi s-au pregătit de zor 

Că-i ziua copiilor. 

 

Toată ziua s-au jucat 

Până cănd s-a înserat 

Şi cu toţii s-au distrat 

Până când s-a înnoptat. 

 

Ziua copilului 

 

Este 1 Iunie 

E prima zi de vară 

Soarele a răsărit 

E frumos afară. 

 

Acum suntem din nou voioşi 

Căci răsare soarele 

Este ziua copiilor 
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E zi de sărbatoare. 

 

În rochiţă şi sandale 

Mergem iar la o serbare 

Să cântăm cu bucurie 

Cântece şi poezie. 

 

 

 

 

La serbare au venit 

Astăzi multă lume 

Cântece şi poezii 

Fiecare spune. 
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Un coleg s-a încurcat 

C-aşa-i la serbare, 

S-a înroşit ca macul 

În zi de sărbatoare. 

 

GÂND  TRIST DE  COPIL 

 

Din cerul plumburiu, 

Cad picuri tot mai des. 

E seară...e târziu 

Şi amintiri mă ţes! 

 

Eram cândva traumatizat 

Astăzi  m-am vindecat. 

Îl văd mai rar pe tata 

Şi sora a plecat! 

 

Mi-e dor de ei adesea 

S-aş vrea să-i văd pe toti. 

TU, BUNULE  PRIETEN, 

Să mi-i aduci, de poţi! 



 9 

 

HAPPY  1 IUNIE, CHILDREN'S DAY 
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1 Iunie 

Aş vrea să fiu mereu copil 

Să pot să fac ce vreau 

Să rămân copil la nesfârşit 

Cu jocuri şi cu bucurii. 

Eu azi sunt mai voios, 

Este o zi mare 

E ziua copiilor 

E zi de sărbatoare. 

Primăvara 

 

Primăvara a venit 

 Soarele a răsărit 

 Păsările au  ciripit  

 Pentru întâia oară 

 

Florile din curte 

Încep a-mi surâde 

Petale graţioase  

Sunt ca de mătase  

Colectivul clasei a V-a B 

Profesor îndrumător: Ionescu Monica 
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Mama-un cuvânt, doar zece motive pentru care o iubim 

      Mama – cuvânt atât de frumos , de firesc, de simplu; cuvânt care îmbracă în el 

greutatea unei iubiri  infinite asemeni universului..... Rostit cu putere sau în şoaptă-

Mama-purtătoare de viaţă, frumuseţe şi adevăr...o fiinţă neasemuită este zbuciumul, 

lumina si puritatea în care vine pe lume puiul de Om răsplătind-o cu viaţa lui, cu strigătul 

dintâi al triumfului vieţii, cu treptele tulburătoare ale creşterii  şi  împlinirii sale. 

     Mama- o găsesti acolo unde un copil plânge, unde un cântec mai alină o rană... 

     Mama este frumoasă! Pentru că frumuseţea ei vine din strălucirea sufletului, 

asemeni razelor de  soare blânde şi calde învăluite în lumina multicoloră a florilor de 

primăvara. 

     Mama este puternică! Puterea ei vine din tăria sufletului ce străbate munţii, 

dealurile, câmpiile, ce trec peste obstacole pentru a-şi găsi împlinirea în mare... 

     Mama este bună!Bunătatea  sufletului ei vine din cărţile cu poveşti cu zăne care-

ti îndeplineau  orice dorinţă... 

      Mama este înţeleaptă! Înţelepciunea ei vine din seva aspră a istoriei lumii... 

      Mama este o artă! Ea se desprinde din culorile pastelete ale pictorilor, din 

partiturile calde ale  muzicienilor, din paginile pline de sudoare ale scriitorilor, din rimele 

duioase ale poeţilor şi din  capodoperele graţioase ale  sculptorilor... 

      Mama  nu are vârstă! Începe dintr-un punct şi se termină într-o infinitate, începe 

din nimic şi se termină în eternitate... 

      Om sau zeitate, mama, de-a  pururi  temelia de la care se construieşte, picătura  

ce-ţi astâmpără setea, stâlpul de sprijin când te prabuşeşte un cutremur sau o furtunâ... 

      Mama, rămâne de-a pururi a Ta! 



 12 

                                                                                   Gheorghe Mihaela 

                            Profesor îndrumător: Ionescu Monica 

 

DE VORBĂ CU PLOAIA 

 

Este primăvară. Soarele încearca să-şi arate zâmbetul, dar norii fără milă îl 

împing în lumea pusţietătii. Norii, pentru a-i arăta soarelui ce puternici şi hotărâţi sunt ei, 

au vărsat picături de apă peste pământul cu oamenii care abia aşteptau soarele şi căldura. 

Eu, întristându-mă că soarele nu şi-a arătat faţa drăgălaşă , am început să vorbesc: 

-Ploaie, dragă ploaie, de ce eşti tu aşa rea? Vremea ţi-a trecut, acum a venit 

vremea soarelui . Eu nu vreau să te pierd nici pe tine, nici pe el, dar vreau să vă văd când 

vine vremea voastră. Acum, fii tu drăguţă şi ajută-mă să fiu fericită, eu, tu şi soarele. 

Acum, du-te unde ţi-e locul, lasă-l pe soare să vină şi reîntoarce-te când ţi-e vremea! 

Bine, draga mea ploaie? 

-Îmi pare rău că v-am supărat, dar voiam să nu vă pierd, aşa de simplu. Nu e 

simplu să laşi în urmă o lume pe care ai iubit-o şi te apreciez şi te înteleg. Acum, pentru 

scumpa ta fata o să-l las pe soare să vă stăpânească, dar o să mă reîntorc . 

-Multumesc, că mă înţelegi şi te apreciez! O să-mi fie dor de tine, dar acum la 

revedere şi drum bun! 

-La revedere! Mulţumesc! O să ne revedem! 

Ploaia încetase, iar norii încărcaţi cu apa s-au dus în locurile unde oamenii îi 

aşteptau. În acest fel, toţi s-au împăcaţi şi s-au mai revăzut de multe ori de la acest dialog 

închipuit. 

 

                                                                                          Grigore Cristina, 
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                                                                                              Clasa a V-a C 

                                                       Profesor îndrumător: Musgociu Cristina 

POEZIILE PĂDURII 

Inima pădurii 

 

Printre  vise şi gânduri rătăcite, 

Se văd în depărtare ramuri răscolite 

Un măreţ codru ce inspiră viaţă 

Creează in jur o nouă nuanţă. 

 

Trilul dulce al privighetorilor 

Răsună dintre ramurile frasinilor, 

Iar mierlele mici şi zglobii, 

Se întrec in  melodii… 

 

Pe lângă florile feerice 

Si ciupercuţele sălbatice, 

Se înalţă falnicii copaci 

Asemenea unor soldaţi. 

 

Privind peisajul divin 

O emoţie te cuprinde din  senin, 

Mii de secrete profunde 

Inima pădurii ascunde. 

Clasa a VI-a A 
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                                                                          Profesor îndrumător: Musgociu Cristina 

 

Pădurea, zeiţa tuturor 

 

-E aşa plăcut să te privesc,  

Copacii, să-i văd cum-ţi înfloresc! 

Raurile, pâraiele, coliere ţi-au împletit 

Şi câte minunăţii nu ţi-au mai făurit! 

 

Pe poiană, macii te-mpodobesc 

Şi obrajii ei iţi inroşesc. 

Dară noaptea, aud suspine, 

Adânc a izvoarelor ruşine. 

 

I 

În pomi, noi dăm cu piciorul, 

Privind cum graurii-şi iau zborul. 



 15 

Râurile, ţi-am secat, 

Şi pacea noi am tulburat.  

 

Chipul tău, prima floare-a tinereţii, 

Plânge moartea-n pragul bătrâneţii. 

Îmi pare mie, dar cu siguranţă 

A face ceva, nimeni nu încearcă. 

 

Pădure, zeiţă, tu nu eşti muritoare, 

Ba mereu plină de splendoare! 

Doar chipul tău te minte. 

El îşi aşteaptă verzile veşminte.    

                                       

Pădurea, ne este o comoară 

Cu care nimic nu se compară. 

Noi  trebuie s-o ocrotim, 

Mai ales că toţi o iubim. 

Ana Smoleanu 

Clasa a VI-a A 

                                                                          Profesor îndrumător: Musgociu Cristina 
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Primăvara 

Primăvara…anotimpul cel mai frumos, anotimpul florilor, al căldurii, al 

frumuseţii, anotimpul cu o splendoare ce nu poate fi descrisă în cuvinte, anotimpul cel 

mai iubit pentru că acum frigul îşi face bagajele  şi pleacă împreuna cu iarna, iar căldura 

se instalează uşor,uşor. 

 

Cerul parcă-i mai senin, norii nu mai dansează prin văzduh, iar soarele  ca o 

masca de aur straluceşte orbitor, iar razele lui inundă pământul. Masca de aur scufundă 

planeta în imensa ei căldură şi în marea ei de strâlucire. Floricele, mii şi mii, flori de aur, 

flori de argint, sângerii şi alte mii de culori ce fac ca iarba să pară un curcubeu .Iarba 

înveleşte pământul ca o pătură verde, un verde superb, liniştitor, relaxant. Iar copacii sunt 

la fiecare pas, unii mari, alţii mici, unii înfloriţi, altii n-au înflorit încă, însă toţi sunt 

frumoşi şi aduc un plus frumuseţii primăverii. Mirosuri îmbietoare ce vin dinspre flori şi 

parcă te îmbată şi te  fac să te culci pe pătura verde. Şi asta-i doar ziua… 

Lucrurile se schimbă noaptea…Masca de aur este furată de luna care apare acum 

ca un apetisant croissant ce de-abia aşteapta să-l guşti. Însă luna nu vine singură, soseşte 

împreună cu odraslele ei, copiii nopţii şi anume stelele, stelele fabuloase şi strălucitoare 

ce împânzesc cerul. Acum cerul e ca un ocean plin de reflecţiile unor mici lumini şi 

destul de puternice. Acum lumina şi strălucirea s-au transformat într-o mare de întuneric 

prin care trebuia să înoti dacă vrei să te duci acasă. Aceasta-i primăvara…absolut 

magnifică .                                                                  Stoica Patricia  Clasa a VIII-a D 

                                                           Profesor îndrumător: Ionescu Monica 
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Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene(WWW.ue.ro) 

Ideea creării unei Europe unite datează de secole, însă abia după cel de-al doilea 

război mondial s-au format premisele necesare demarării unui proces de integrare 

europeană.  

Cele două războaie mondiale au dus la renaşterea pacifismului şi conştientizarea 

pericolului naţionalismului agresiv. Un alt motiv care a stat la baza procesului de 

integrare europeană a fost dorinţa statelor Europei Occidentale de a-şi restabili poziţiile 

economice afectate de război. În plus, o necesitate vitală pentru statele care au suferit 

înfrîngere (în primul rînd Germania, împărţită în cîteva zone de ocupaţie) a devenit 

restabilirea propriilor poziţii politice şi a autorităţii pe plan internaţional. Consolidarea 

forţelor statelor europene era văzută şi drept un pas important în opunerea influenţei 

crescînde a Uniunii Sovietice asupra Europei Occidentale. 

Bazele procesului de integrare europeana - care a dus la apariţia actualei structuri 

a Uniunii Europene – au fost puse in 1950 de către Jean Monnet, pe atunci şef al 

Organizaţiei Naţionale a Planificării din Franţa si Robert Schuman, ministrul de externe 

al Franţei. Jean Monnet a propus ca producţia de cărbune şi oţel a Franţei şi Germaniei să 

fie administrată de un organism comun. Ideea a fost preluata de Robert Schuman, care 

mers mai departe şi a propus crearea unei comunităţi de interese paşnice dintre Franţa si 

Germania, deschisa si altor state europene.  

Astfel se dorea eliminarea rivalităţilor existente între Franţa şi Germania privind 

zonele strategice ale Ruhr-ului şi Saar-ului, unificarea eforturilor de reconstrucţie a 

statelor europene, a căror economie fusese puternic afectata de cel de-al doilea război 

mondial, şi crearea condiţiilor care ar duce a evitarea pe viitor a  războaielor în Europa. 

Planul propus de Robert Schuman, ulterior denumit „Planul Schuman”, viza „plasarea 

producţiei germane şi franceze de cărbune şi oţel în mâinile unei autorităţi supreme 

comune de supraveghere (Autoritate Supremă) ... la care se pot alătura alte state 

europene”.  

În aprilie 1951 – 6 state – Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, 

Olanda şi Luxemburg - au semnat Tratatul de la Paris de constituire a primei organizaţii 
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europene Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Deşi CECO îşi 

începe activitatea în 1952, Piaţa Comună a Cărbunelui şi Oţelului devine funcţională 

începînd cu anul 1953, cînd cele şase state fondatoare înlătură barierele vamale şi 

restricţiile cantitative la oţel şi cărbune. 

În 1952 statele CECO semnează un tratat prin care înfiinţează Comunitatea 

Europeană de Apărare (CEA). Această iniţiativă eşuează ca urmare a refuzului 

Parlamentului Franţei de a ratifica tratatul. Acest eşec a afectat negativ procesul de 

integrare europeană.  

Relansarea ideei de integrare europeană se petrece în 1955, cînd la Conferinţa de la 

Messina, cei şase membri ai CECO au ajuns la concluzia că productivitatea şi bunăstarea 

economică este unica soluţie de supravieţuire a Europei de Vest vis-a-vis de Blocul de 

Est. Ca urmare, s-a decis crearea Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a 

Comunităţii Europene pentru Energia Atomică (EUROATOM), instituite prin semnarea 

în 1957 a celor două Tratate de la Roma.  

Prevederile din cadrul Tratatului de la Roma (Tratatul CEE) erau semnificative 

pentru viitorul economic şi social al Europei. Obiectivul principal al Tratatului era 

crearea treptată a unei pieţe comune, prin instituirea, în primul rînd, a unei uniuni 

vamale (anularea barierelor vamale în calea circulaţiei bunurilor şi crearea unui tarif 

vamal extern comun). În al doilea rînd, piaţa comună presupunea şi liberalizarea altor 

sectoare (cum ar fi libera circulaţie a persoanelor, capitalului şi serviciilor) şi stabilirea 

unor politici comune în domenii strategice (agricultură, comerţ, transport şi concurenţă) 

ce ar permite o intensificare a activităţii economice a statelor membre. Ca urmare, în 

1968, CEE avea deja încheiată uniunea vamală şi avea o piaţă agricolă comună. 

Scopul EUROATOM-ului era controlul energiei atomice şi folosirea ei în scopuri 

paşnice. 

Iniţial, CECO, CEE şi EURATOM, aveau structuri instituţionale proprii, deşi 

foarte asemănătoare. După intrarea în vigoare a Tratatului de fuziune a celor trei 

Comunităţi Europene (1967) se constituie un singur Consiliu şi o singură Comisie a 

Comunităţii Europene, care împreună cu Parlamentul European şi Curtea de Justiţie a CE 

(a căror activitate de la formare viza toate cele trei comunităţi) au creat o nouă structură 
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instituţională – Comunitatea Europeană. În mod curent, s-a folosit denumirea de 

Comunitate Economică Europeană (CEE) şi adesea „cei 6”. Un nou institut al 

Comunităţii - Consiliul European - care reunea şefii de state şi guverne –a fost creat în 

1974, iar în  1979 au avut loc primele alegeri în Parlamentul European.  

Încă la etapa pregătirii Tratatelor de la Roma, unele state vest-europene au 

reacţionat circumspect la noua iniţiativă federalistă de integrare economico-socială. Ca 

urmare, Austria, Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Suedia şi Elveţia au 

creat în 1960 Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS), care avea drept scop doar 

crearea unei zone de comerţ liber între ţările membre. Ulterior, succesele economice 

înregistrate de Comunitatea Europeană au determinat mai multe state membre AELS să 

solicite aderarea la CE, ceea ce a dus treptat la destrămarea Asociaţiei Europeane a 

Liberului Schimb.  

În următoarele două decenii, CEE se extinde geografic de mai multe ori: 

I extindere: 1973 - Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie 

II extindere: 1981 - Grecia 

III extindere: 1986 – Spania şi Portugalia 

IV extindere: 1995 – Austria, Finlanda şi Suedia 

V extindere: 2004 – Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Slovacia, 

Cehia, Polonia, Ungaria 

VI extindere: 2007- România şi Bulgaria 

Aprofundarea integrării europene (prin extinderea ariilor politicilor comune şi 

consolidarea caracterului supranaţional al Comunităţii Europene) solicita şi un suport 

juridic adecvat acestui proces continuu. Ca urmare, Tratatul CEE a fost amendat de 

câteva ori şi suplimentat prin Tratatul Uniunii Europene, până la consolidarea sa finală 

într-o Constituţie.  

 NU UITA! 9 Mai reprezintă totodată şi ziua proclamării independenţei 

Principatelor Române(1877), dar şi a sfârşitului celui de-al dopilea război mondial 

(1945).  
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PLANTELE RARE ALE LUMII 

1. Orhideea fantomă 

                                                

 Nu numai că este rară, dar este şi fascinantă prin forma ei. Orhideea fantomă,  este 

o plantă care se presupune că a dispărut de aproape 20 de ani şi a fost 

redescoperită  recent. Nu are frunze şi nu foloseşte fotosinteza pentru a se hrăni. 

Aceasta are nevoie de o ciupercă specifică, care trebuie  să fie în contact cu 

rădacina ei pentru a o hrăni. 

 Orhideea Fantoma poate trăi în subteran ani de zile şi poate fi găsită numai în 

pădurile din Cuba. Florile ei emană un miros parfumat şi înfloresc între lunile 

iunie şi august. În Cuba, cresc în copacii de chiparos, în care par să plutească ca 

nişte fantome, de aici şi numele ei. Pot fi polenizate de către fluturii sfinx.  

2. Cactusul orhidee 
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 Aceasta plantă este cultivată uşor, dar este rară pentru simplul motiv că înfloreşte 

foarte rar. Se găseşte în Sri Lanka, în sălbăticie şi are o semnificaţie spirituală 

pentru budişti. Atunci când infloresc, se desfac doar noaptea şi în mod misterios 

se usucă înainte de zori. Potrivit budiştilor, se crede că atunci când florile se 

deschid, Nagas (triburi semi-mitice din Sri Lanka) coboară din locuinţele lor 

cereşti să prezinte floarea drept cadou pentru Buda. 

 Florile sunt albe şi delicate şi au un parfum ciudat. Floarea, are de asemenea, o 

istorie bogată în Japonia, unde numele ei e tradus „Frumuseţe sub razele lunii”.  

3. Floarea de ciocolată  

                                                                                  

 Poate ai mai văzut orhideea Chocolate, dar ai mai văzut sau mirosit o floare 

Cosmos atrosanguineus? Este o floare originară din Mexic, care s-a extins în 

sălbăticie de peste 100 de ani. Florile sunt de un maro foarte închis şi cresc până 

la un diametru de 3-4 cm. Cum sugerează şi numele, floarea de ciocolată emite 

vara un parfum delicios de vanilie şi de cacao.  

4. Ciocul papagalului 

                                               

 Clasificată ca extrem de rară încă din 1884, floarea numită popular „Ciocul 

papagalului” este considerată disparută în sălbăticie, deşi unele persoane cred că 



 22 

încă nu a dispărut total. Planta este originară din 

Insulele Canare şi se crede că a fost iniţial 

polenizată de un soi de păsări care au dispărut din 

această zonă. Au fost făcute experimente pentru a 

vedea dacă floarea poate găsi polenizatori noi, dar 

din 2008, niciunul din aceste experimente nu a 

reuşit.  

Cristina Adam 

Cls.a V-a E 

Prof. Stănescu Alina Daniela 

 

 

LIANA  DE  JAD 

Liana de jad uimeşte în primul rând prin culoarea 

sa, un turcoaz spectaculos, foarte rar întâlnit în natură. 

Habitatul său natural este în Filipine, însă floarea se găseşte foarte greu, fiind ameninţată 

de defrişările locale. 

Liana de jad este o plantă agăţătoare, polenizată de lilieci, aceştia putând  culege 

nectarul stând agăţaţi cu capul în jos. Această plantă poate fi întâlnita doar în salbaticie 

dar, din cauza defrişărilor ce au loc în pădurile 

tropicale din Filipine, dar şi datorită scăderii 

numărului de polenizatori naturali, floarea se află pe 

cale de dispariţie.  

Planta poate atinge lungimi până la 10 m,  

iar culoarea florilor, de la turcoaz pâna la verde 

simplu, este de-a dreptul spectaculoasă. 

Frunzele lianei de jad au culoarea roz-bronz 

initial şi verde-pur la maturitate.  

Din luna ianuarie până în luna mai, această 

plantă este plină de ciorchini, alcătuiţi din flori în 

formă de cioc de papagal răsturnat, de culoare 

verde-jad, unic în lumea vegetală. 

  Prof. Stănescu Alina-Daniela 
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Fişă de lucru                                        Cartea 

1.Construiţi cîmpul lexical al cuvîntului     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Alege o definiţie potrivită pentru cuvîntul carte şi argumentează alegerea: 

Carte-obiect de artă 

          -marfă 

          -instrument de lucru              

         -mijloc de comunicare   

3.Continuaţi  enunţurile: Pentru mine cartea este……………………………… 

Cartea citită recent se numeşte............................................ 

Cartea mea preferată este................................... 

Pentru că............................. 

Poetul meu preferat este...................... 

Scriitorul meu preferat este............................ 

Cel mai mare poet al neamului este........................................ 

Cel mai mare scriitor al neamului este.........................................                        SUCCES ! 

Carte 
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