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Dragă cititorule, 

 

 Ce mai faci? Sper că bine! Cum ți-ai petrecut vacanța? 

 Astăzi vom discuta, printre altele, despre iarnă, sărbători, vacanță, noutăți, 

curiozități, creații ale elevilor. 

 Sper că veți avea o lectură plăcută în continuare! 

 

   

 

          Cu drag, 

Prof. Monica Ionescu 
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Cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă, elevii noștri au compus o poezie în cinstea 

pruncului Iisus, așa cum au simțit. 

 

  Luceafăr frumos şi luminos, 

  Azi a vestit şi-a călăuzit 

  Că Domnul s-a născut  

  Şi căldură a avut. 

 

  Isus s-a născut 

  Din pururea Fecioară  

  Ca dragostea Lui în veci să nu moară. 

  El ne veghează şi ne protejează 

  Iar noi Îl slăvim şi Îl iubim. 

 

  Magii au venit şi-au îngenunchiat, 

  Cadouri Sfinte Pruncului i-au dat. 

  În iesle a stat şi a dormit, 

  Iar suflul boilor L-au încălzit. 

 

  În ziua asta Sfântă, pentru tot Îţi mulţumim 

   O, Doamne, noi pe Tine Te slavim! 

 

 Cîrstea Lydia   
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- Bună, dragă rândunică!  

- Bună, Marina! 

- Ce faci acolo:? 

          - Fac mâncare pentru puișorii mei, pun murături în borcane, apoi voi face curat    

în casă. 

- Câtă treabă ai! Mă gândeam că vrei să ne mai jucăm ”prinselea ”. 

          - Îmi pare rău, astăzi chiar nu pot; am o săptămână foarte încărcată! Mă voi 

duce mâine și poimâine la serbarea copiilor mei. Dar tu, nu ai nimic de făcut? Ai scris la 

Geografie?  

- Ăăăă!!!  Am uitat! Mulțumesc că mi-ai amintit! La revedere! 

- Până la urmă, ai ceva de făcut; spor la lecții! 

                                                                                    

 

 

   Pandele Antonia 
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Primul rãspuns ar fi: nu ne-am mai uita la televizor şi nu am mai avea luminã. Dar 

dacã stau şi mã gândesc îmi dau seama cã 

nu am mai putea face aproape nimic. 

  Mã uit în jurul meu, în casã şi vãd cã 

fãrã curent electric mâncarea s-ar strica 

deoarece nu ar mai funcționa frigiderul; 

hainele nu ar mai fi cãlcate pentru cã nu ar 

,,merge” fierul de cãlcat; calculatoarele ar 

rãmâne închise ca şi telefoanele mobile, dar 

şi cele fixe - cãci şi acestea se alimenteazã 

cu energie electricã. Ĩn bucãtãrie nu ar mai 

funcționa aparatele de uz casnic, iar rufele 

nu s-ar mai spãla la maşinã. Aparatele de 

aer condiționat nu ar mai rãci aerul, iar 

caloriferele electrice nu l-ar mai încãlzi. 

 Și toate acestea ar înceta sã funcționeze într-o locuințã. Dar în afara ei, câte alte 

maşini, instalații, utilaje nu ar mai putea fi pornite din lipsa curentului electric? Bãnuiesc 

cã foarte multe, aproape toate. Și ar fi un adevarat dezastru. Sau poate cã nu! 

 Acasã, mama foloseşte cuțitul pentru tãierea alimentelor şi nu întotdeauna robotul 

de bucãtãrie, blenderul sau mixerul. Deci, mâncarea s-ar putea prepara, mai ales cã 

aragazul nu este unul electric. Strãmoşii noştri foloseau doar focul cu lemne pentru a-şi 

pregãti mâncarea. Rufele se pot spãla şi manual, nu doar la maşinã, deşi se pare cã este o 

activitate destul de istovitoare. Curãțenia se poate face folosind mãtura şi fãraşul. Ĩn loc 

de becuri am putea utiliza vechile opaițe, cu gaz şi fitil. 

 Probabil, cã dacã nu am mai avea curent electric, oamenii ar pleca din oraşe şi s-ar 

retrage în dealuri şi munți , acolo unde natura i-ar putea ajuta sã supraviețuiascã. 

 S-ar putea trãi şi fãrã curent electric şi poate cel mai benefic efect ar fi lipsa poluãrii. 

Pe de altã parte, progresul înregistrat pânã acum de omenire ar suferi un regres 

considerabil. 
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 S-ar putea trãi fãrã curent electric, pânã când cineva îl va inventa din nou  sau va 

inventa o nouã modalitate de a-l produce. Este inevitabil!  Avem nevoie de curent electric! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cozlosche Olga Teodora 

 

 

 

 

 

 

Sursă imagini:  

https://ro.pinterest.com/pin/303500462362360291/ 

http://www.technologyreview.com/news/539211/self-charging-phones-are-on-the-way-finally/ 

 

https://ro.pinterest.com/pin/303500462362360291/
http://www.technologyreview.com/news/539211/self-charging-phones-are-on-the-way-finally/
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Miliarde de stele, 

De globuri de energie- 

Toate supernovele 

Cu a lor explozie 

Au un loc al lor  

În acest univers, 

În lumea luminilor, 

  În acest abis imens. 

Comete infinite  

Gonesc în neant, 

Având coame divine, 

Ce le urmează galant. 

Miliarde de planete, 

Galaxii cu mai mulți sori, 

O multime de secrete  

Ascund aceste ținuturi. 

 

 Simion Anonda 

 

 

 

 

 



 

9 
  

 

     Orice stea  din  galaxie 

     Este plină de magie, 

     Toate-s din astrologie 

     Ţin secrete câte-o mie. 

 

     În călătorie am pornit 

     Şi despre lumini am vorbit, 

     Spre cer am privit 

     Şi stelele m-au uimit. 

 

     Soarele s-a arătat 

     Zilnic m-a dezmierdat 

     Privirile mi le-a-ncântat... 

     Pur şi simplu minunat! 

 

     Către sori am fost trimis, 

     În al luminii abis, 

     De raze am fost atins... 

     Dar totu-i doar un vis… 

 

 

 

        Dodiță Sebastian Andrei 
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 Într-o zi însorită de toamnă, într-un parc, frunzele ruginii ale copacilor cădeau lin 

pe iarba uscată, formând o țesătură arămie. 

 O adiere călduță scutură o frunză dintr-un copac mărunțel. Aceasta coborî spre 

pamânt legănându-se ușor și se  opri lângă o bancă murdară. Băncuța plângea în hohote. 

 Frunza o întrebă: 

 - De ce plângi? 

 - Plâng pentru că oamenii mi-au rupt scândurile, au desenat și au zgâriat pe trupul 

meu și totul mă doare, iar în jurul meu sunt numai gunoaie, răspunse cu tristețe banca. 

 Frunza se întristă și ea privind în jurul băncii, însă își aminti că auzise cațiva copii 

vorbind despre o activitate de curățare și reparare a parcului. Îi povesti băncuței despre 

copii și aceasta se mai liniști. 

 Peste câteva zile, copiii de la Școala ,,Sfânta Vineri”, echipați și puși pe treabă, au 

umplut parcul de râsete și voioșie. Fetele au măturat aleile și au adunat gunoiul, băieții au 

reparat băncile și le-au vopsit, iar când totul a fost gata, cu toții au prins pe ramurile 

copacilor căsuțe pentru păsărele. 

 Copiii au plecat încântați că au reușit să înfrumusețeze locul lor de joacă, din 

apropierea școlii. 

 Când liniștea a cuprins din nou parcul, frunza întrebă cu nerăbdare banca: 

 - Hei, băncuță, acum ești fericită? 

 - Desigur, răspunse băncuța, mulțumită. Scândura mi-a fost reparată și nu mă mai 

doare. Zgârieturile nu se mai văd, sunt acoperite de vopsea și în jurul meu este curat.  

 Într-un colț al parcului, sub razele ruginite ale soarelui de toamnă, o frunză și o 

bancă stau de vorbă vesele despre faptele copiilor ce au grijă de natură. 

 După ce au ieșit de la școală, Corina și Alexandru s-au oprit în parc, să stea pe o 

bancă și să povestească întâmplări hazlii din timpul zilei.  

 - Corina, uite ce frunză frumoasă! se miră Alexandru, ridicând de lângă banca pe 

care stăteau o frunză în nunațe de foc. 

 - Ce culori frumoase are! spuse Corina. Să o luăm pentru tabloul de frunze de 

toamnă, pentru expoziția școlii. 
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 Soarele arunca săgeți călduțe, câțiva pițigoi se agitau în copaci, glasurile celor mici 

răsunau voios, dând culoare atmosferei din parc. 

 Corina și Alexandru au plecat către casă luând frunza cărămizie, lăsând banca tristă, 

plângând după cel mai bun prieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          Alexandru Alina 
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         Era o zi frumoasă de aprilie. Când am ieșit de la școala, părinții 

mă așteptau cu o surpriză. Mama ținea în brațe un ghemotoc mic de 

blană cu ochii albaștri. 

       Când am ajuns acasă, i-am pus numele Sara și am zis să o 

spălăm. Am intrat în baie, am dat drumul la apă și am potrivit-o, apoi am bagat cățelușa 

și am început să o spălăm, dintr-un ghemotoc mic de blană s-a transformat într-un 

ghemotoc mic de spumă. 

       Deodată, o clipă de neatenție și cățelușa sare din cadă plină de spumă. Într-un final 

am prins-o, am terminat baia și înainte să punem prosopul pe ea s-a scuturat de apă.    

       Am încercat să o uscăm cu feonul, dar a început să latre la el. 

       Am crezut că facem baie cățelului, dar se pare că el ne-a facut nouă baie.  

                                                                                       

              Ion Cristian     

                                                           

 

 Era amuzanta zi de întâi aprilie. Mi-am zis în mintea mea că nu trebuie să treacă 

această zi de întâi aprilie fără vreo farsă. Zis și făcut! 

          Îmi pun mintea la contribuție si încep a mă gândi ce farsă să fac. Ideea îmi veni 

foarte repede. Iau rola de scoci transparentă și astup interioriorul toaletei și las capacul 

jos. Prima victimă: mama. Iar eu în sinea mea: ,, Am dat de belea...”. 

Din fericire am scăpat ieftin. Nu m-am lăsat păgubaș pentru că pe sora mea voiam să o 

păcălesc. Și ca să fie treaba treabă, ei i-am lipit capacul cu totul. Ei, de la ea mi-am cam 

luat-o. 

         Dar am fost fericit că nu a picat tata în plasă. 

 

                                                                                                                 Priboi Florin 

                                                                 

Sursă imagini: 

 http://officialhuskylovers.com/cutest-puppies-who-just-had-their-first-bath/ 

 http://ro.blastingnews.com/divertisment/2015/04/pacaleli-de-1-aprilie-care-au-scris-istorie-00330311.html 

 

http://officialhuskylovers.com/cutest-puppies-who-just-had-their-first-bath/
http://ro.blastingnews.com/divertisment/2015/04/pacaleli-de-1-aprilie-care-au-scris-istorie-00330311.html
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Imagini de la cursul de perfecționare din cadrul proiectului Erasmus, desfășurat la 

Praga, în noiembrie 2015. Cursul s-a numit Metode moderne de predare și a avut la un 

institut specializat, ITC PRAGUE. Din partea școlii noastre au participat doamnele 

profesoare Ionescu Monica - profesor de limba și literatura română și Dumitrescu 

Georgiana - profesor pentru învățământul primar (prima fotografie, de la stânga la 

dreapta). Iată unul dintre rezultatele învățării (diploma), restul se vede la catedră. În 

numerele următoare vă vom prezenta imagini de la alte proiecte importante ale școlii. 
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 Prof. Monica Ionescu 
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CURIOZITĂȚI - 13 lucruri despre respirație 

1. În medie, omul își poate ține respirația timp de un minut. Recordul mondial la 

această probă este de 7 minute și 30 secunde. 

2. Un om poate supravieţui chiar și atunci când i-a fost extirpat un plămân. 

3. Corzile vocale la femeie au o lungime de 12 mm, iar la bărbat de 18 mm. 

4. În timpul unui acces de tuse, plămânii imprimă aerului expirat o viteză de 900 

km/h, iar în timpul unui strănut, viteza este de numai 170 km/h. 

5. Dacă inspirăm heliu, vocea ni se subţiază. În acest caz, vocea unui bărbat ar putea 

fi confundată cu cea a unei soprane! 

6. În 24 de ore, plămânii sunt traversaţi de 10.000 de l de aer şi de 800 de l de sânge. 

7. Un om respiră cam 174 milioane de litri de aer de-a lungul vieţii.  

8. Persoanele care lucrează sau trăiesc în mediul urban respiră zilnic o cantitate de 

substanţe toxice egală cu cea conţinută de un pachet de ţigări! 

9. În momentul primei respiraţii, un nou-născut trebuie să inspire cam de 50 de ori 

mai puternic decât un adult. 

10.  La nivelul faringelui se întretaie calea digestivă cu cea respiratorie. 

11.  Faringele conţine trei perechi de amigdale. 

12.  Datorită prezenţei aerului rezidual în plămâni, un fragment de plămân pus în apă 

pluteşte. 

13.  De-a lungul vieţii, un om inspiră aproximativ 20 kg de praf! S-ar putea spune 

că  nici nu mai e nevoie de  aspirator în casă! 
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CURIOZITĂȚI - 26 lucruri despre planete 

14.  În medie, o galaxie are 40.000.000.000 de stele. 

15.  Suprafaţa planei Marte este acoperită cu rugină. 

16.  Dacă două bucăţi de metal se ating în spaţiu, acestea vor rămâne unite pentru 

totdeauna. 

17.  Din pricina vântului solar, Soarele pierde 1.000.000 de tone de materie pe 

secundă. 

18.  Neil Armstrong a păşit pe Lună cu stângul. 

19.  Pământul devine zilnic cu 100 de tone mai greu din pricina meteoriţilor care cad  

pe el. 

20.  Se estimează că în Univers sunt peste 10.000.000.000.000.000.000.000 de stele. 

21.  Peste 5 miliarde de ani, o zi pe Terra va avea 48 de ore. 

22.  De la descoperirea ei, care a avut loc acum mai bine de 150 de ani, Neptun nu a 

terminat încă de dat un singur rotocol în jurul Soarelui. 

23.  Peste câteva milioane de ani, Calea Lactee şi Andromeda se vor ciocni.  

24.  În constelaţia Lebăda se află cea mai mare stea descoperită până acum. Aceasta 

este de aproximativ un milion de ori mai mare decât Soarele nostru. 

25.  Cea mai mare lună din sistemul nostru solar este Ganymede, luna lui Saturn. 

26.  Saturn este străbătură în permanenţă de vânturi care ating peste 1100 de km pe 

oră. 
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27.  Soarele cântăreşte 2.000.000.000.000.000.000.000.000 de kilograme. 

28.  Cele mai strălucitoare stele pe cerul de noapte nu sunt de fapt stele, ci planete: 

Venus, Jupiter, Saturn şi Mercur. 

29.  Singura galaxie vizibilă cu ochiul liber este Andromeda. Pentru a o vedea este 

nevoie să te afli în sudul peninsulei Arabice. 

30.  Universul se extinde cu o viteză crescândă. 

31.  Jupiter are cele mai multe luni din întreg sistemul solar – 63. 

32.  Cea mai lungă zi din sistemul nostru solar este pe Venus. 

33.  Cel mai mare magnet din Univers este o stea neutron. 

34.  Pe Venus nu există anotimpuri. 

35.  Luna este de un milion de ori mai uscată decât deşertul Sahara. 

36.  Pământul se învârte în jurul Soarelui cu peste 100.000 de kilometri pe oră. 

37.  Sistemul Solar s-a format acum aproximativ 4,6 miliarde de ani. 

38.  În Univers sunt mai multe stele decât fire de nisip sunt pe Pământ.  

39.  Sirius este mult mai strălucitoare decât Soarele. Dar este şi mult mai departe. 

 

 

                          Ionescu Costin           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: 

Wikipedia 

https://oncadana.wordpress.com/tag/respiratie-profunda/ 

http://osse.ssec.wisc.edu/planets.html 

http://spaceplace.nasa.gov/planet-what-is/en/ 

 

https://oncadana.wordpress.com/tag/respiratie-profunda/
http://osse.ssec.wisc.edu/planets.html
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Aș dori să vă supun atenției  niște versuri scrise de un poet austriac, 

pe nume Rainer Maria Rilke1. 

 

,,Stinge-mi lumina ochilor, te pot vedea. 

Acoperă-mi urechile, te-aud ușor. 

Fără picioare către tine pot umbla, 

Și fără buze pot să te implor. 

Frânge-mi în două brațele, te va cuprinde inima-mi în loc. 

Oprește-mi inima și creieru-mi va bate. 

Iar de-mi vei azvârli pe creier foc, 

Pe sânge te voi duce mai departe.” 

 

Cu ce poezie se aseamănă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         prof. Monica Ionescu 

 

                                                           
1 Rainer Maria Rilke a fost un autor austriac și unul din cei mai semnificativi poeți de limbă germană. Pe lângă poezii, a 
scris povestiri, un roman și studii privitoare la artă și cultură. 
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TABLOUL LUNII 

 

Vă supun atenției un minut de reflecție asupra unui tablou aparținînd doamnei 

profesoare pentru învățămîntul primar  Iene Ștefania. 

Vă rog doar să vă dați cu părerea și să ne spuneți ce vedeți, dar mai ales ce simțiți! 
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     Ce am aflat despre…                

Vulcanul Etna 

Situat pe insula Sicilia din Italia, în apropiere de orașele Messina și Catania, 

vulcanul Etna are înălțimea de 3340 m, fiind cel mai înalt și cel mai activ vulcan din 

Europa. Se estimează că vulcanul erupe la fiecare 3 luni, și că la fiecare aproximativ 150 

de ani sunt distruse și localități. 

Înălțimea sa este controversată, datorită distrugerii parțiale a conului vulcanic la 

erupții, care au format până la 400 de cratere secundare. Aria de acțiune distrugătoare a 

vulcanului se întinde pe o suprafață de 1.250 km². 

Cu toate acestea, poalele vulcanului sunt dens populate; acest fapt se explică prin 

fertilitatea deosebită a solului. Cenușa vulcanică adusă de erupții a creat un sol adecvat 

pentru cultivarea viței de vie, a pomilor fructiferi și a măslinilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Având o activitate de peste 6000 de ani, vulcanul Etna este vulcanul activ cu cea 

mai lungă perioadă de activitate. 

                                                                                    

                                                                                                                 Matei Marius                                  

Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Etna 

file:///C:/wiki/Sicilia
file:///C:/wiki/Italia
file:///C:/wiki/Messina
file:///C:/wiki/Catania
file:///C:/wiki/Vulcan
file:///C:/wiki/Europa
file:///C:/wiki/Cenu%25C8%2599%25C4%2583_vulcanic%25C4%2583
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etna
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Limba română este o limbă vorbită de aproximativ 28 de milioane de oameni, cu 

origine romanică şi foarte similară cu italiana, franceza, portugheza sau spaniola. 

Istoria limbii române este la fel de controversată ca și cea a poporului român, din 

două motive principale, unul științific, celălalt politic. Din punct de vedere științific, 

penuria izvoarelor istorice, în special a celor scrise, permite numeroase interpretări, pe 

care numai lingvistica comparată, lexicologia și toponimia le pot confirma sau infirma, 

rareori definitiv. Interesele politice, care exprimă revendicările odinioară teritoriale, astăzi 

mai mult regionale, culturale, identitare ale statelor vecine, ale României însăși și ale 

minorităților conlocuitoare, au creat mai multe variante de istorie a limbii române, din 

acestea derivând variante de istorie a poporului român. 

Este interesant de observat că pentru a impune o variantă sau alta de istorie a 

poporului, se pornește în mare măsură de la istoria limbii acestuia. Istoria ei poate fi 

urmărită pe parcursul unor anumite perioade istorice pe care le-a traversat. 

Cu 2000 de ani în urmă, teritoriul de astăzi al României a fost locuit de daci ale 

căror preocupări includeau agricultura, viticultura sau crescutul animalelor. Au rămas din 

acea perioadă câteva cuvinte legate de corpul omenesc şi relaţiile familiale. 

Dacii nu sunt unicii strămoşi ai românilor şi a limbii române. Romanii au jucat un 

rol important în istoria şi dezvoltarea limbii române atunci când i-au asimilat pe daci 

încetul cu încetul. 

De-a lungul secolelor VII, VIII şi IX, slavii au venit pe teritoriul actualei Românii. 

Limba lor a influenţat limba română dar slavii au învăţat şi ei limba latină. Limba slavă a 
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influenţat limba română mult în pronunţie ceea ce se vede mai clar în iodizarea sau 

palatizarea lui "e" la începutul cuvintelor ca "el", "ea" sau "este". 

Mai târziu, în anii 1700, lingviştii români au făcut un efort de a relatiniza limba 

deoarece era influenţată de cuvinte de origine slavă. Acest proces de purificare a continuat 

şi în secolul XIX prin eforturile unor scriitori şi oameni de cultură. 

Limba română a fost foarte influenţată de limba franceză şi în prezent, de limba 

engleză. 

De la începuturile sale până în prezent, limba română a fost o limbă cu origine romanică 

dar care şi-a păstrat acest caracter în ciuda influenţelor sale. 

 

          Iorga Adela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursă: 

 http://www.learnromanian.ro/romana/limba-romana-istorie.php 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_limbii_rom%C3%A2ne 

 https://www.google.ro/search?q=istoria+limbii+romane 

 

 

http://www.learnromanian.ro/romana/limba-romana-istorie.php
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_limbii_rom%C3%A2ne
https://www.google.ro/search?q=istoria+limbii+romane&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI3P7YmO3dyAIVAg0sCh1TlQhI#tbm=isch&q=romania&imgrc=1OqHFIqRqIdw6M%3A
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  Este o zi friguroasă de iarnă… Fulgii timizi 

de nea se joacă printre țurțurii de gheață. Toate râurile 

sunt înghețate, nici măcar un fir subțire ca de ață nu 

mai îndrăznește să se strecoare. Cerul a fost dominat 

de nori imenși care plâng amar… Toată natura este 

îmbrăcată într-o haină albă de nea. 

Copiii s-au adunat în vale. Chiotele lor răsună în 

tot satul. Printre aceștia, se află o ființă firavă ascunsă 

în spatele unui copăcel. Se ferește speriat de bulgării 

de gheață. Băiețelul se numește Mihai și are abia 8 

ani. Este un băiețel blând și firav ca o căprioară… Are 

obrajii rumeni și roșii ca macul, ochii albaștri ca 

vioreaua și părul lui blond este precum mătasea. Pe 

chipul lui firav se scurge o lacrimă. Copilul este micuț ca o neghiniță. Din această cauză, 

toți prichindeii din sat îl batjocoresc mereu. Îl lovesc, îl îmbrâncesc, îl jignesc… Nici unul 

dintre ei nu-i spune pe nume… Toți îl strigă Mitică, un soi de poreclă, care să-i arate că 

nu este bun de nimic. 

Mihăiță tremură de frică. Dacă îl va găsi vreun copil, va începe a striga: ,,Uite-l pe 

Mitică! Credeai că poți sa te ascunzi? Las’, că te învățăm noi minte!’’. Nimeni nu se purta 

cu el ca și când ar fi un om, ci mai degrabă o jucărie… Mereu se întorcea acasă rănit și 

plin de vânătăi. Nu mai avea tată… Mama lui încerca să se poarte cât mai bine cu el. Îl 

îngrijea, îl iubea, îl strângea în brațe duios și îi spunea că este singura ei comoară… Încerca 

să îl facă să se simtă cât mai bine. Zadarnic, însă, căci răutatea celorlalți copii îi pătrunsese 

adânc în suflet, iar inimioara lui firavă se zbătea ca o pasăre rănită. 

Într-o zi, Mitică se întoarce obosit de la scoală. ,,O să îmi prindă bine sa mă joc 

puțin”, se gândi el. Dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Nici nu apucă 

să pună piciorul afară când apărură copiii: Andrei, Vlad, Cătălin și Mărioara. 

- Mitică, ce cauți tu aici? N-ai nimic de făcut? Da’ las’! Nu-i de mirare! Dacă aș avea 

și eu o cocioabă găurită și jucării stricate, nici eu nu aș avea ce face! se grăbi să zică Vlad. 

- Noi avem hăinuțe îngrijite, jucării frumoase și căsuțe vopsite. Ia spune tu, Mitică, 

nu te-ai săturat de sărăcie ? se băgă în discuție și Cătălin. 
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- O să fii tu bogat, când porcii or’ zbura! spuse cu nasu-n sus și Andrei. 

Dar Mitică se săturase să fie tot timpul insultat. Toți oamenii îi priveau doar hăinuțele 

zdrențuite și îl judecau imediat. Întorceau ochii dezgustați și îl alungau fără milă: ,,Pleacă 

de aici, că dau drumul câinelui… Ai venit la cerșit?” Se obișnuise cu toate… Răutatea 

copiilor, însă, îl durea cel mai tare. Își luă inima în dinți și, speriindu-se până și el de 

îndrăzneala lui, zise răspicat: 

- Și eu sunt un copil, la fel ca voi! De ce nu ne putem juca împreună? Măcar, lăsați-

mă în pace! Vă credeți atât de deștepți, dar voi aveți inima la fel de săracă precum ziceți 

ca este căsuța mea! 

Prichindelul se opri brusc... Nu avea habar în ce încurcătură s-a băgat. 

- Aaaa… Deci așa crezi tu… 

Și răzbunători, băieții se năpustesc asupra lui Mitică. 

- Domnul Sergent! PĂZEA! 

Toți se aruncară la pământ. Mărioara a fugit, iar Vlad, Cătălin și Andrei se prefăcură 

râniți și începură să strige: 

- Ajutor! Te rog, lasă-ne în pace! Să ne ajute cineva! 

Mitică se uita nedumerit. Domnul Sergent a auzit țipetele și a alergat repede ca să 

vadă ce s-a întâmplat.  

- Doamne Sfinte! Ce s-a întâmplat aici? se uită nedumerit Domnul Sergent. 

Cătălin a spus grăbit: 

- Mitică! El e de vină! Noi ne plimbam liniștiți cu sania, ba chiar l-am chemat și pe 

el la joacă, dar el… nimic… A sărit dintr-o dată asupra noastră fără nici un motiv. Știți că 

stă singur toată ziua… Cine să-i spună ce este bine și ce este rău?... 

Și, grăbiți ca prin farmec, copiii se îndreptară către casele lor. Sergentul rămase 

mirat. El știa că Mitică e un băiat blând și rușinos. Chiar și acum, copilul stătea sfios într-

un colț și nu îndrăznea să spună nimic… ,,Bietul de tine! Câte o să mai înduri toata viața! 

E greu să fii orfan…” Și o lacrimă i se prelinse pe obrazul asprit de vânt. Sergentului îi 

trecu dintr-o dată toată viața înaintea ochilor. Și el fusese orfan… Și el se strecurase ca o 

umbră, tiptil, tiptil, să nu-l zărească băieții răi ai copilăriei sale… 

- Vino, băiete! Te voi duce acasă, îi spuse el blând lui Mitică. 

Mitica îl privi sfios. Își strecură palma mică în mâna bătătorita a bărbatului și porni 

la drum. Avea pentru prima oară un prieten. 

 

                           Dumitrescu Andreea 

Sursă imagine: 

http://pre09.deviantart.net/f235/th/pre/i/2010/361/1/2/poor_boy_by_studio_ark-d35t81o.jpg 
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 Era o zi friguroasă de iarnă târzie.  

Vântul adia uşor printre crengile golaşe 

ale copacilor. Apusul se vedea din 

partea cealaltă a derdeluşului. 

  Afară nigea cu fulgi mari şi deşi de 

nea. Aceştia le mângâiau uşor obrajii 

copiilor. Prichindeii urmăreau cu atenţie 

dansul fulgilor pufoşi. Câţiva copii 

făceau un om de zăpadă, iar alţii se 

dădeau cu săniile. Acestea erau aliniate  

perfect la linia de start. Când copiii auzeau sunetul fluierului se urcau rapid pe sănii câte 

doi sau câte trei.  

Mara si Ionuţ, doi fraţi participanţi, se pregăteau pentru a începe cursa. Aşteptau cu 

nerăbdare acest moment.  Ȋsi fixau tălpicile saniei pentru a nu derapa. Fluierul se aude. 

Copiii se urcă rapid pe sănii şi pornesc la drum. La linia de sosire îi aşteaptă o ciocolată 

caldă. Ȋnvingătorul primeşte dulciuri şi o sanie nouă cu care să participe și la alte 

concursuri. 

Ȋn scurt timp de la începerea cursei, cei doi fraţi ajung în frunte, dar la fel de repede 

derapează în nişte tufişuri. Ceilalţi copii continuă cursa, dar Mara şi Ionuţ erau cazuţi într-

o parte, iar sania lor era rostogolită într-un morman de zăpadă. Era plină de omăt peste 

tot, iar în timpul derapajului i-a picat o placă de lemn. Dar cei doi fraţi nu au renunţat şi 

încet încet au ajuns pe locul al doilea. Mai aveau timp să ajungă primii deoarece cursa nu 

se încheiase.  Dar au alunecat pe o mică pată de gheaţă şi au reuşit să-i depăşească pe 

ceilalţi. Când au ajuns la linia de sosire cei doi fraţi au ieşit învingători şi au primit 

dulciuri. Ei erau foarte fericiţi deoarece au primit o sanie nouă. 

A fost o zi pe cinste!  

 

                           Stoica Irina 

 

Sursă imagine: 

http://www.bing.com/images/search?q=sanius    
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