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Dragă cititorule,  

 

 Astăzi vom vorbi despre Personaje. Din desene animate, din cărți sau chiar din 

piesele de teatru.  

 De câte ori vi s-a întâmplat să citiți o carte bună și să-i uitați titlul sau autorul? 

Totuși nu i-ați putut uita eroul sau eroina. Sincer, mie de foarte multe ori mi s-a întâmplat.  

 Să vorbim despre personajele literare. Sunt cele care pot face orice. Sunt acele 

personaje blocate într-o lume imaginară, în care ele fac legea. Am o părere bună despre 

aceste personaje. Toată lumea le adoră și aici vorbim în special de personajele principale 

bune. Și există personaje și cărți foarte bune și pe internet. Poti găsi o carte exact pe 

măsura așteptărilor tale.  

 Personaje sunt și cele din desenele animate.  

 Să fim sinceri, toată lumea își aduce aminte de minunatele desene animate: 

,,Scooby Doo” sau ,,Spioanele”. Să nu uităm de ,,Curaj,  cățelul fricos” și ,,Dexter”. Acel 

băiețel era un geniu, corect? Noi cu aceste desene am crescut și ei  nu au dispărut odată 

cu creșterea noastră. Chiar îmi este dor de  aceste desene, cu care am crescut. Vouă nu? 

 Cam atât pentru acum, vă las sa depănați amintiri din frumoasa voastră copilărie 

alături de minunatele noastre personaje.  

 

  

 

            Cu drag, 

              Adam Cristina 
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  Acesta este creat de Elsa, o prințesă  înzestrată cu puteri magice. 

  Olaf este un omuleț de zăpadă mic și haios, care face tot hazul filmului. El 

este prostuț și visător, dar de fiecare dată bucură lumea. 

  Reușește să scape ca prin urechile acului când se află în bucluc. 

  Olaf este un prieten devotat Elsei, Annei, lui Christof și lui Zvenn, renul. 

  Visul lui Olaf este să se bucure de vară, în ciuda faptului că se poate topi. În 

apropierea verii, Elsa îi creează un norișor, ca să nu se topească. 

 

 

           

 

 

          Păsărin Andreea 

          Gherghe Teodora  
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ALBĂ-CA-ZĂPADA 

  Albă-ca-Zăpada este personajul principal al basmului ,,Albă-ca-Zăpada și 

cei șapte pitici” de Frații Grimm. 

  Ea este o prințesă foarte frumoasă, poate chiar cea mai frumoasă din țară, 

așa cum spune oglinda magică a mamei vitrege. 

  Prințesa are părul negru ca abanosul, buzele roșii ca sângele, este foarte bună 

la suflet, ajutând toate animalele pădurii, dar și oamenii. 

  Albă-ca-Zăpada are o mamă vitregă, care este invidioasă pe frumusețea și 

bunătatea ei. Aceasta a trimis un vânător s-o omoare pe prințesă și să-i aducă inima ei, 

dar el i-a adus inima unui mistreț. 

  Albă-ca-Zăpada a fugit și a ajuns în casa unor pitici. Aceștia s-au speriat 

văzând-o dormind în paturile lor, dar după ce au aflat mai multe lucruri despre ea, au 

primit-o în casa lor. 

  Într-o zi, mama vitregă s-a transformat într-o vrăjitoare bătrână și a     

omorât-o pe prințesă cu un măr otrăvit. Piticii au vrut s-o înmormânteze, dar un prinț care 

a cunoscut-o în drumul ei spre pădure, a sărutat-o și aceasta a înviat. 

  Basmul acesta va rămâne mereu în inimile copiilor. 

 

 

                            Zaharia Maria Cassia 

                           Tănase Maria Delia 
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Bay Max este așa-zisul ,,erou” al filmului ,,Cei șase super-eroi”. El era 

programat de către fratele lui, Jack, ca să îl apere. 

  Bay Max este un uriaș bălan, naiv la început, dar ajungând pe parcurs să se 

pună în pericol pentru a-l ține în viață pe Jack. 

  În final, Jack, un micuț geniu, a reușit să îl refacă pe Bay Max, de atunci 

jurând că nu se vor mai despărți niciodată. 

  Noi îl admirăm pe Bay Max pentru curajul și iubirea sa. 

 

 

 

         Mihai Raluca 

         Stoica Ștefania  
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  Scooby Doo este un cățel care poate vorbi și cel 

mai bun prieten al lui Shaggy. Împreună cu prietenii lui 

Shaggy, Fred, Velma și Daphne, Scooby Doo rezolvă tot 

felul de mistere cu diverși monștri, adică oameni deghizați, 

cu scopul de a fura banii din bănci sau de la diferite familii 

care moștenesc averi foarte mari. 

  Scooby Doo și prietenii săi se duc întotdeauna să viziteze diverse locuri, 

dar în loc să se distreze, au de-a face cu tot felul de mistere. Ei caută indicii, dar chiar 

dacă descoperă unele dintre ele, acestea nu au nici o legătură unul cu altul. Apoi ei se 

despart în felul următor: Shaggy cu Scooby și Fred cu fetele. 

  Shaggy și Scooby dau mereu peste monștri, chiar dacă le este frică și nu își 

doresc să-i întâlnească. Le povestesc celorlalți ce au văzut și împreună descoperă pasaje 

secrete. Shaggy îl trimite pe Scooby să intre primul, însă acesta se teme și nu vrea. 

Shaggy este nevoit să îi dea câinelui câteva Scooby-Sancks-uri. Mulțumit, Scooby intră 

în pasajele secrete și are norocul să nu găsească nimic. Intră și ceilalți după el și 

descoperă alte indicii, care le leagă pe toate celelalte descoperite înainte. 

  Fred pregătește capcana și îi trimite pe Shaggy și Scooby drept momeală. 

Ei aduc monstrul în capcana lui Fred și descoperă că monstrul era de fapt unul dintre 

prietenii, recent cunoscut, în acel oraș. 

  Monstrul spune că ar fi reușit dacă nu erau ei, niște copii băgăcioși. 

  După toate întâmplările reușesc și ei să se distreze. 

   

 

         Ștefănescu Vlad 

         Junghiatu Alexandru 
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Eu și prietenii mei, Cosmin și Alex, am fost la 

piesa de teatru ,,Mowgli”. 

  În acest spectacol era vorba despre un pui de om 

crescut de lupi și dus acolo de pantera Bagheera. Apoi, din 

întâmplare, apare un urs pe nume Baloo. Copilul este furat, 

când se distrează cu Baloo, de către maimuțe și dus la la regele 

Louis. 

  Mowgli este salvat, apoi vânat de șarpele Kaa și de 

tigrul Sheer-Khan. 

  Ajutat de vulturi reușește să-l sperie pe Sheer-Khan cu focul. Se 

îndrăgostește de o fată dintr-un sat de oameni, pe care o vede când aceasta merge cu 

ulciorul să ia apă. 

 

  Noi am fost impresionați de Mowgli, care a depășit toate primejdiile și ne-a 

impresionat și jocul actorilor. 

 

 

         Tudorache Gabriel 

         Ionescu Alexandru 

         Bălan Cosmin 
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  Personajul meu preferat din benzile desenate este Tigroaica Albă. Ea este o 

fire conștiincioasă, care se luptă atât cu viața de elev, cât și cu viața de super-erou. 

  Eva, căci așa se numește în realitate, este un personaj secundar, care încearcă 

din greu să mențină liniștea și pacea în orașul împânzit de  răufăcători.  

  Puterea ei provine de la amulet tigrului alb, mult râvnită de colecționarul 

Kraven vânătorul. Ea este singurul agent S.H.I.E.L.D. care își ia munca în serios. 

  Mie îmi place acest personaj pentru că încearcă din greu să fie cea mai bună. 

 

 

 Ghelmez-Cioc Teodora 
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  ,,Școala ticăloșilor” este o comedie dramatică despre viața adolescenților. 

Părinții lor sunt cele mai ticăloase personaje: ,,Lupul”, ,,Dracula”, ,,Vârcolacul”. Copiii 

sunt duși la această școală pentru a-și urma părinții.  

  Aceștia, ca și adolescenții normali, au problemele lor: fiul vârcolacului nu 

poate să scape de detenție, chiar dacă tatăl lui este directorul școlii, iar Jasmine, fata lui 

Dracula avea o pasiune pentru laptele cu ciocolată și căpșuni. 

  Când sunt aproape de a fi dați afară din școală li se mai acordă o șansă. 

Directorul le dă ca sarcină să facă un complot, pentru a nu fi exmatriculați. 

  Personajul nostru preferat este Jasmine. Este o fire sportive, haioasă și 

drăguță. Se îmbracă în alb, negru și roz. Nu se dă bătută și îi ajută pe toți din jurul ei. În 

timp ce ea încearcă să facă rău, îi ajută. Chiar dacă nu a vrut să vină la școala aceasta unde 

învăța istoria ticăloșilor, a început să se obișnuiască. La final, a reușit să își îndeplinească 

misiunea, chiar dacă nu era așa de rea. 

 

 

         Costache Corina Antonia 

         Cozlosche Olga Teodora 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
  

PERSONAJUL MEU PREFERAT 

 

  Am un singur personaj preferat. Este unic și special. Este un exemplu al 

vieții, al iubirii, dragostei, independenței și prieteniei.  

  Acest personaj este unul dintr-o carte. El devine una cu sufletul cititorului, o 

energie pozitivă. 

  Acest prieten imaginar al meu este senzaționalul Micul Prinț. El mi-a 

demonstrat din primele pagini cum să trebuie să trăim.  

  Cum ar fi să nu punem întrebări de genul ,,Câți ani ai?”, ,,Câte mașini ai?”, 

,,Câte pisici ai?”. Un adevărat iubitor al vieții ar pune întrebări, cum ar fi: ,,Care este 

culoarea ta preferată?”, ,,Ce rasă îți place mai mult?”, ,,Ce anotimp îți pătrunde în suflet?”. 

  Când cineva desenează ceva, orice, chiar dacă nu înțelegi, nu îl judeca. Acea 

persoană a simțit o emoție, ce este descrisă pe șevalet. Este cu  totul o persoană specială. 

  Eu nu pot să înțeleg de ce unele persoane sunt preocupate de bani, obiecte 

fără pic de sentiment. Vă puteți da seama de aceste persoane adresându-le întrebări 

precum: ,,Ce ai realizat în viață?”. Persoana va spune: ,,O firmă, mașini, clădiri ...”. Dacă  

pui aceeași întrebare unui copil, acesta ar spune: ,,Am dat viață unui animal iubit, l-am 

îngrijit, l-am ocrotit și a prins viață. Chiar dacă nu vorbește, nu se mișcă, eu o să-l aștept”. 

  Toate acestea le-am simțit când am citit și învățat din această carte. Micul 

Prinț a înfruntat problemele și emoțiile vieții. Știu că unii dintre voi sunteți Micii noștri 

Prinți care trăiesc, nu supraviețuiesc. Este o diferență. 

 

                      Dodiță Sebastian 
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  Personajul meu preferat din cărțile pe care 

le-am citit este Nică,întruchipat de Ion Creangă. 

  Îmi place cum povestește despre 

aventurile prin care a trecut în copilărie. El trăia într-un 

sat sărăcăcios și liniștit, cu oameni harnici și buni la 

suflet. Când Nică se întâlnea  cu prietenii lui din sat, 

făceau ce făceau și dădeau de bucluc, sau se alegeau cu 

pedepse sau bătăi de la părinții lor. 

  Nică era un copil foarte inventiv și harnic, dar în același timp era și obraznic. 

Câteodată, mă regăsesc și eu în unele prostioare pe care le-a făcut el. Eu iubesc să citesc  

asemenea cărți și de-abia aștept să citesc în continuare. 

 

             Tacea Maria Alexandra 
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În această carte este povestită viața unei fetițe pe 

nume Heidi. Personajul nostru literar favorit  este și 

personajul principal, fetița Heidi. 

  Acestei fetițe i-au murit părinții încă de când era 

mică și a trăit o perioadă cu mătușa ei, apoi cu bunicul ei 

care locuia ,,în munți”. Ea era o fetiță puternică, deoarece 

a rezistat o viață întreagă fără părinții ei, dar era și 

neastâmpărată, acesta fiind un motiv pentru care mătușa ei 

a dat-o în grija bunicului.  

  Heidi era o fetiță prietenoasă, s-a împrietenit ușor 

cu bunicul ei care era foarte singuratic, cu Clara, o fetiță cu 

handicap locomotor și cu un băiat care păștea oile în munți, 

Peter. 

  Heidi era sensibilă și grijulie, ajutând-o pe Clara 

să meargă fără ajutoare. Este de asemenea foarte isteață, învățând de la Clara să citească, 

să scrie și să socotească în mai puțin de un an. 

  Fetiței îi plăcea cel mai mult la bunicul ei, în munți, să stea împreună cu 

Peter să pască oile cu el. Ea se atașa ușor de oameni, fiindu-i greu să se despartă de Clara 

pentru a merge la bunicul ei. 

  Noi ne bucurăm că am citit această carte și am învățat multe lucruri bune de 

la Heidi, o fetiță extraordinară.

 

        Oseacă Ioana Nicola 

        Alexandru Valentina Ana-Maria 
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Bunicuța ,,hoțomană” este o simplă bunică, ce vrea să-l facă pe nepotul său 

să nu mai creadă că este plictisitoare. Deși ea gătește numai varză și face aceleași lucruri 

în fiecare zi, își iubește nepotul mai mult ca pe sine însuși. 

  Într-o zi, ca să-i atragă atenția nepotului, ascunde niște diamante într-o cutie 

cu biscuiți, care era mereu căutată de nepotul său deoarece vroia să mănânce altceva în 

afară de varză. 

  Apoi, bunicuța i-a explicat că a fost un mare hoț de diamante. Ea nu a reușit 

să fure niciodată coroana reginei Londrei. Ei au făcut un plan ca să fure râvnitele bijuterii 

regale. După mai multe peripeții neplăcute, ei ajung pe punctul de a fura bijuteriile, dar 

au fost prinși de regină. Bunicuța i-a explicat reginei că nu vroia de fapt să le fure, ci doar 

vroia să-i atragă atenția nepotului ei, care nu-i dădea deloc atenție. Fiind și ea la rândul ei 

bunică, a înțeles cum stau lucrurile și i-a iertat. 

  Când au ajuns acasă, bunicii i s-a făcut rău, a fost dusă la urgențe, iar nepotul 

a aflat că are cancer. Aceasta a murit la scurt timp, nepotul fiind foarte trist și părându-i 

rău că a crezut-o o bunică plictisitoare. 

  Sfatul nostru: iubiți-vă bunicii când sunt încă în viață! 

 

 

          

 

          Pantazi Miruna 

          Nae Ariana 
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  Personajul nostru preferat este Emil. Emil Tischbein provenea dintr-o 

familie care trăia de pe o zi pe alta. Acest băiat pornește într-o călătorie fascinantă cu 

trenul, la Berlin. 

  Emil este atras de un om cu o ,,pălărie tare”, care îi dă ciocolată, iar băiatul 

adoarme. Când se trezește, valiza și banii lui dispăruseră. Omul cu pălăria le furase. 

  Când coboară din tren își vede valiza lângă acel om. După cel îl urmărește, 

la o cafenea se întâlnește cu băiatul cu claxonul. Acesta, aflând de tot ce se întâmplase 

își chemă gașca de prieteni pentru a-l ajuta. 

  După lungi căutări, Emil îl prinde pe hoț și recuperează valiza. El apare în 

ziar și se realizează un film după aventurile sale. 

  Emil este un băiat isteț și inventiv, care nu se lasă învins când e vorba de 

greutăți. El ne-a dovedit acest lucru prin faptele sale.  

 

 

         

 

         Drăghici Mihnea 

         Popa Răzvan 
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 Mă numesc Lucky, m-am 

născut în cala unui vapor și primul 

lucru pe care l-am simţit a fost 

respiraţia caldă a mamei.  

 După multe zile petrecute 

alături de mama, pe acel vapor, am 

fost despărţit brutal de ea.  Când am 

ajuns într-o mare pustietate de nisip, eram în Namibia, iar  lânga mine ca un înger 

păzitor, a apărut un copil zdrenţuros, care mi-a arătat multă prietenie și dragoste și  m-a 

îngrijit în grajdul stăpânului său, fără ca acesta să știe. 

  Stăpânul și fiul său erau foarte răi.  În  ziua în care  m-au  găsit în grajd, eram  

bandajat  la picior pentru că mă mușcase un șarpe. Furios, stăpânul l-a bătut cu multă 

cruzime pe prietenul  meu, iar acesta m-a luat de căpăstru și a plecat cu mine prin 

deșert. Acolo ne-am întâlnit cu un grup de copii băștinași, care mi-au tratat piciorul și 

m-au învăţat cum să găsesc apa în deșert,  lucru care  avea să îmi fie de mare ajutor mai 

târziu. 

 A început războiul și într-o zi am auzit un zgomot foarte ciudat care venea din 

cer, cădeau peste noi proiectile, toţi oamenii erau înspăimântaţi, s-au urcat în grabă în 

tren și au plecat. În  zadar s-a zbătut prietenul meu să scape ca să rămâna cu mine, a fost 

urcat cu forţa în tren și a dispărut. Toţi caii din grajdurile stăpânului împreună cu mine, 

am rămas în voia sorţii. 

 În  aceste grajduri era și marele armăsar, Cezar, care era conducătorul hergheliei, 

iar după plecarea oamenilor m-a îndepartat și m-a făcut să plec singur în deșert. 

 Învăţăturile copiilor băștinași mi-au fost de mare ajutor să supravieţuiesc  în 

sălbaticie și să devin un armăsar puternic. 

 Acolo am descoperit cel mai frumos loc de pe pământ și  cel mai important, am 

descoperit cum este să trăiești liber. 
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 După mult timp m-am întors la herghelie să îmi iau și cea mai bună prietenă a 

mea, iapa  Sabrina, dar marele Cezar s-a opus. Atunci nu am mai facut pasul înapoi și 

m-am luptat cu el. L-am doborât, eram mai puternic. Aș fi putut să îl omor, așa cum a 

făcut el cu mama mea când a venit după mine, dar l-am lăsat. Mi-am luat prietena și am 

plecat spre libertate, după noi s-au luat și ceilalţi cai,    i-am condus pe toţi spre libertate 

și i-am învăţat cum să supravieţuiască în deșert. Așa am ajuns o mare familie de cai 

sălbatici.  

 După mulţi ani am auzit din cer același zgomot care adusese războiul, un avion 

cobora în această pustietate, din el a apărut un tânăr falnic îmbrăcat în haine militare. 

 Eu care eram conducătorul hergheliei, am vrut să îi apăr și să îl îndepărtez de noi. 

Cu un nechezat puternic m-am ridicat în două picioare în semn de atac. Atunci am auzit 

cum m-a strigat  ,,Lucky”,  m-am oprit, am recunoscut acea voce, era a prietenului meu, 

a venit după mine. 

 Nu mă uitase. 

                                                                            

                        Manea Tiberiu                                                                               
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